
o După „impuse" conduce Aurelia Dobre

titlurile de campioane.

înaintea cărora aceste 
reprezintă o ultimă 
o ultimă „Sită". A- 
fi miza neobișnuită, 
pentru care în „con- 
prezentă" a Daciadei 

au semnat peste

DEVA, 18 (prin telefon). în 
mijlocul unui interes deosebit 
și într-o organizare fără cusur, 
au început vineri. în Sala Spor
turilor din localitate. Campio
natele Naționale feminine de 
gimnastică, către startul Dacia
dei maestrelor grăbindu-se 
toate performerele gimnasticii 
românești. Deopotrivă, spre a 

dobîndi. cu echipa sau la indi
vidual.
cît si spre a obține biletele 
pentru Campionatele Mondiale 
de la Rotterdam (19—25 octom
brie),
reuniuni 
evaluare, 
ceasta ar 
explicația 
dica de _ 
maestrelor
40 de sportive din 9 cluburi (8 
cu garnituri complete, 
tind în clasamentul 
reprezentînd centre 
sau mai noi ale 
noastre feminine.

Finalele de aici 
cu exerciții impuse. _ 
bligat participantele la aceeași 
partitură, anume elaborată cu 
elemente îngreunate, pentru a 
le familiariza cu rigorile unei 
întreceri de anvergură. în mod 
fatal, a rezultat o oarecare mo
notonie. dedusă din respectarea 
uneia și aceleiași „geometrii".

runc- 
pe echipe), 
traditionale 
gimnasticii

au debutat 
care au o-

într-una si 
fără ca asta 
trecerea n-a fost pigmentată 
cu multe momente de drama
tism si frumusețe, uneori pu
blicul aplaudînd cu generozi
tate virtuozitatea acestor auten
tice reprezentante ale gratiei. 
Mai ales la paralele, unde gim
nastele au executat un exerci
țiu propus întregii lumi de fe
derația română pentru actualul 
ciclu olimpic. încordarea si e- 
chilibrul au fost deosebite, la 
cea mai ridicată cotă. 
Silivaș, Aurelia Dobre 
lerina Szabo neputînd 
partajate 
toate trei cu 9.90. Si la restul 
aparatelor bătălia a fost, ca să 
zicem asa. cap la cap. notele 
celor trei favorite oscilînd în 
jur de 9,90. Abia la sărituri, 
ultimul aparat pentru grupa 
fruntașă, dinamovista Aurelia 
Dobre a izbutit să se detașeze 
(9.93 fată de 9,85 pentru Eca- 
terina Szabo si 9.80 pentru Da
niela Silivaș). Încheind ziua 
exercitiilor impuse pe locul I 
cu 39,65 p. O urmează în cla
sament Daniela Silivaș (CSS 
Cetate Deva) cu 39,55. Ecate- 
rina Szabo (CSS Cetate Deva)

aceeași înlănțuire, 
să însemne că în-

de arbitre.

Daniela 
și Eca- 
fi de
notate

Ovidiu 1OANITOAIA

(Continuare tn pag a t-a)
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Mîine, etapa a 5-a a Diviziei A de fotbal

MECIURI ECHILIBRATE ÎN
Oltul se întîlnește cu Dunărea pe... stadionul din 

Galați O Corvinul vrea să reconfirme „norma", Petrolul 
— să șteargă amintirea lui 0—4, din etapa precedentă 
9 Ș< „Poli", și Bacăul doresc, deopotrivă, să-și repare 
startul slab O Ce poate spera Brașovul, în Ghencea, 
în fața unei echipe neînvinse de... 38 de etape ? 0 
Rapid — Sportul Studențesc, un așteptat derby bucu- 
reștean ț Pe Someș, un meci în care ambele com
batante sînt datoare să confirme pozițiile din clasa-' 
ment # F-C. Argeș a dat 
Șos. Ștefan cel Mare 0 
Larnaca, Victoria merge cu 
• Craiovenii nu-și pot 
imagina că A.S.A. este mai 
tare decit Chaves

mereu o replică dîrză în 
După succesul de la 
încredere și

Galați

la Suceava

JOCURILE

OȚELUL

PROGRAM
CLASAMENTUL

1. STEAUA 4400 15-1 8
2. Dinamo 4400 10-1 8
3. F.C. Argeș 4301 8-56
4. Univ. Craiova 4301 5-36
5. Victoria 4211 4-35
6. „U“ Cj.-N. 4 2 11 5-4 5

7—8. C.S.M. Sv. 4121 6-54
FI. Moreni 4121 4-34

9. F. C. Olt 4 2 0 2 5-7 4
10. Corvinul 4202 6-84
11. Petrolul 4 2 0 2 4-9 4
12. ASA Tg. M. 4 112 4-5 3
13. Oțelul Galați 4 112 3-6 3
14. „Poli“ Tim. 4 0 2 2 3-5 2
15. Rapid 4 0 2 2 2-5 2
10. F.C.M. Bv. 4022 3-72

17—18. S.C. Bacău 4 0 13 4-8 1
Sp. Stud. 4 0 1 3 4.8 1

Șl ARBITRII

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI ȘCOLAR
O CALITATE Șl O EFICIENȚA SPORITE!

Pe teme actuale • Consfătuirile profe
sorilor de educație fizică

au pus uu puternic accent pe perfecționarea 
muncii, in spiritul orientărilor și exigent clor

românesc

F.C. OLT
V. Antohi (Iași)-, V. Angheloiu și M. Stoenescu 

Hunedoara :
V. Alexandru

Timișoara :
Fl. Popescu

București :
Ad. Moroianu

CORVINUL - PETROLUL
(Buc.), M. Constantineseu și A. Gheorghe 

„POLI" - S.C. BACĂU
(Ploiești), Cr. Teodoroscu și J. G.-ama

STEAUA - F.C.M. BRAȘOV
(Ploiești), D. Buciumau și A. Porumboiu 

(Stadionul .Steaua)
RAPID - SPORTUL STUD.

Al. Mustățea șl N. voinea 
Giulești)

- FLACĂRA
M. Neșu și I. Coț.

- F.C. ARGEȘ

București
Gh. Constantin (Rm. vîlcea). 

(Stadionul
,.U«

Corocan (Reșița)
DINAMO

(Drobeta Tr. Sev.), I. Velea și M. Axente 
(Stadionul Dînamo)

C.S.M. - VICTORIA

Cluj-Napoca :
c.

București :
V. Titorov

Suceava :
M. Salonilr (Cluj-Napoca). N. Dinescu și V. Curt 

Craiova : UNIVERSITATEA - A.S.A.
D. Petrescu (Buc.), M. Niculescu și G. Ionescu

Toate meciurile vor începe la ora 17

actuale ale învățăinîntului
Prin structură și menire, școala reprezintă unul din 

factorii, de referință în formarea tinerei generații, ma
se plămădește viitorul țării. Aici 
atît de complex de transmitere a 
de cristalizare a conștiințelor ; 
se condiționează plenar și reci- 

românesc. Un învățămînt revolu
ționar, orientat tot mai mult în 
direcția formării conștiinței so
cialiste a generațiilor de mîine, 
a legării învățăturii de practi
că, de viață. Formarea prin 
muncă și pentru muncă a ti
neretului studios răspunde de
zideratelor societății noastre, 
așa cum au fost ele stabilite 
de hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. și de Pro- 

■ gramul partidului.
Iată de ce, în cuvîntarea 

rostită la marea adunare popu
lară din municipiul Cluj-Na
poca, cu ocazia deschiderii nou
lui an de învățămînt. tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU s-a a- 
dresat cadrelor didactice cu a- 
cest îndemn : „Aveți o nobilă 
misiune — cea mai nobilă mi
siune posibilă, aceea de a for
ma oameni, conștiința oameni
lor, viitori cetățeni și con
structori al socialismului, vi
itorul natriei noastre. Faceți 
iotul pentru a răspunde aces-

rele laborator în care 
se realizează. procesul 
cunoștințelor, dar și 
laturi inseparabile ce 
proc. în învățămîntul

O lecție de educație 
fizică-modei la Școala 
din stațiunea Olâ- 
nești-Vilcea (prof. 
Paul Băieșu) cuprin
de și atractive noți
uni de inițiere în 

baschet...
Foto: Ion MIHAICĂ

în a doua etapă dublă din campionatul de polo

INTERESANT CUPLAJ LA „DINAMO"
Inaugurat la sfîrșitul săptă- 

mînii trecute, campionatul Di
viziei A la polo programează 
astăzi și mîine cea de-a doua 
etapă dublă. Trei din cele pa
tru întîlniri au loc la Bucu
rești. Bazinul Dinamo găzdu
iește în cuplaj, azi de la ora 16 
și mîine de la ora 10, partidele 
Steaua — Voința Cluj-Napoca 
și Dinamo — CSU Construcții 
TMUCB. Sigur, Steaua, „bron- 
zul“ ultimei 
deținătoarea 
favorite, dar 
atît clujenii, ____ ,_
la CSU au luat un start pro-

mițător, fiind de așteptat și a- 
cum replici viguroase. Al trei
lea dublu meci din Capitală se 
dispută în bazinul Giulești, 
unde Rapid are prima șansă în 
fața echipei arădene Vagonul 
(ore de începere : 16 azi, 10 
mîine). După cum. Ia Oradea, 
Crișul își pune, în principal, 
problema golaverajului în în- 
tîlnirea cu I.L. Timișoara.

Tiberiu STAMA

CContinuare !n va o 2-3)

Campionatele Balcanice de ciclism pentru juniori

UN FRUMOS SUCCES AL TINERILOR 
NOȘTRI REPREZENTANT!

45,800 km
1

9 Medie orară excelentă
© Duminică, proba

TG. MUREȘ, 18 (prin telefon). 
După o reușită festivitate de 
prezentare a echipelor, desfă
șurată pe stadionul Electromu- 
reș, caravana cicliștilor parti
cipant! la Campionatele Balca
nice de ciclism-șosea pentru 
juniori s-a pus în mișcare spre 
comuna Bălăușeri (la circa 
20 km de Tg. Mureș), de unde 
s-a dat startul tehnic în prima 
probă, contratimp echipe. Ple
carea s-a dat din 5 în 5 minu
te, prima formație intrată în 
focul întrecerilor fiind aceea a 
României. Imediat după pleca
re a început să plouă si. pe

de fond 110 km

ediții, și Dinamo, 
titlului, pornesc 

să nu uităm că 
cît și tinerii de „AVEM fUIUA SA REINTRAM IN ELITA MONDIALA A HANDBALULUI 44

Mîine, ia Breaza Opinează oprea VLASE, antrenor principal al echipei de tineret a țârii noastre

Cea de-a 16-a ediție a Bal
caniadei de marș P.T.T. se 
desfășoară mîine dimineață, la 
Breaza, cu participarea repre
zentanților a cinci țări. Com
petiția, care va începe la ora 
10. își va desemna cîștigătorii 
atît la individual, cît și pe e- 
chipe, 
traseu

In această tradițională între
cere. în care reprezentanții 
noștri s-au aflat de mai multe 
ori în prim-plan, vor lua star
tul. alături de mărșăluitori din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
Turcia, sportivii români Gh. 
Jugănaru, C. Șofran. I. Ercru, 
V. Varga și Gh. Frecățeanu.

după parcurgerea unui 
de 10 kilometri.

în decembrie, reprezentativa 
masculină de handbal a țării 
noastre va fi prezentă la Cam
pionatul Mondial de tineret, 
obținînd această calificare 
după ce a abordat — cu suc
ces, se înțelege — un turneu 
preliminar. Va fi o întrecere 
de o valoare deosebită, printre 
participante aflîndu-se ..podiu
mul" ediției precedente : echi
pele U.R.S.S. (medalie de aur), 
Suediei (argint) și 
(bronz), dar și ;

i Iugoslaviei 
alte echipe 

care, în ultimii ani. au urcat 
vertiginos sore vîrful pirami
dei, cum sînt cele ale R. D. 
Germane. R. F. Germania. Ce
hoslovaciei Danemarcei ș.a. A 
Forța unei competiții cum este 
un campionat mondial — ne 
spunea Oprea Vlase, antreno
rul principal 3I echipei Româ
niei, pe care o pregătește îm-

*

preună cu Ștefan Birlaîan — 
nu ne copleșește. Dimpotrivă, 
ne îndîrjcște la o muncă de 
mare intensitate. Putem și tre
buie să demonstrăm că hand
balul românesc dispune de re
surse. pentru a se impune din 
nou în elita mondială. De alt
fel, referindu-mă la echipa pe 
care o pregătim, doresc să pre
cizez că dispunem de un lot 
omogen — chiar dacă 
jucători de snpcrclasă —, for
mat din tineri receptivi, dis
puși să se supună unui proces 
de antrenamente, de muncă, 
fără a-și drămui forțele. P! ♦ 
cînd de la acest deziderat, r 
rămîne nouă, antrenorilor, o- 
bligația ca Ia ora Campiona
tului Mondial din Iugoslavia să 
alcătuim o echipă cu adevărat 
competitivă • Pe ce căi cre
deți că se poate forma o echi-

lipsesc

pă puternică, așa cum doriți 
dv. și cum doresc toți iubitorii 
handbalului ? • Este nevoie 
de mărirea capacității de efort, 
a forței de aruncare, a robus- 
teței jucătorilor, creșterea re
zistenței în regim de viteză, 
eliminarea oricăror greșeli de 
prindere, pasare și aruncare a 
mingii. Se cer înlăturate defi
ciențele privind aplicarea mar
cajului „om la om“, trebuie 
.consolidat jocul agresiv în a- 
părare. In atac este obligatorie 
perfecționarea demarcajului. a 
mișcărilor de înșelare și depă
șire. folosife mai ales în lupta 
directă atacant-apărător. Și. ca 
un corolar, antrenorilor lotului 
le este absolut indispensabilă

Ion. GAVRItESCU

(Continuare in pag 2-3)

măsură ce ne-am apropiat de 
Sovata, picăturile rare s-au 
transformat în aversă, care i-a 
însoțit pe participanți pînă la 
Timiș. La punctul de întoar
cere (km. 35), echipa noastră 
a fost cronometrată in 48 :53, 
Grecia în 50 :40, Iugoslavia 
51 : 13, Bulgaria 51 : 35, iar Tur
cia în 55 minute. Păstrînd un 
ritm constant de rulai. în care 
s-a remarcat prin „trenele" 
lungi și puternice W. Gross, 
selecționata noastră a reușit 
să păstreze pînă în final un 
avans de peste un minut față 
de celelalte formații, suficient 
însă pentru victorie. Iugosla
via (de la km. 60 rămasă în 
trei oameni, prin abandonul lui 
A. Galof) și Turcia (abandon 
E. Yilmaz la km. 60) nu au mai 
contat in lupta pentru meda
lii. ordinea pe podium fiind 
cea de la punctul de întoarcere. 
Frumoasa victorie a tinerilor 
rutieri români, rod al colabo
rării fructuoase între antrenorii 
care au dat cicliști lotului și 
Vasile Selejan — cel care s-a 
ocupat de pregătirea lor —, a 
fost aplaudată de publicul 
spectator prezent la festivitatea 
de premiere efectuată pe ace
lași stadion.

Clasament final : 1. ROMA
NIA (Wilhlem Gross, Attila Ba- 
lasz, Dănuț Catană. Marian 
Tîrlea) lh 32 :47. media orară 
45.800 km. campioană balcanică, 
2. Grecia lh 33 :51. 3. Bulgaria 
lh 35 :05, 4. Iugoslavia lh 
35 : 43. 5. Turcia lh 41 : 40.

Duminică, cu start de la ora 
10. se va desfășura 
fond pe traseul Rîciu 
iești 
retur (110 
ționată va 
rutieri.

proba de
... .. ... - Cră-

Fărăgău — Reghin și 
km). Fiecare selec- 
fi compusă din 8

Horațiu SIMA



r sc reiau întrecerile divizionarelor de

PENTRU TOATE GUSTURILE,
PENTRU TOATE VÎRSTELE
O primă — și cea mai elocventă (zicem noi) — dovadă 

că sezonul estival s-a încheiat îl constituie faptul că nu
mărul acțiunilor sportive este în evidentă creștere. La nivel 
de școli generale și licee, în întreprinderi Și. instituții, în 

, mediul rural sau urban au loc numeroase manifestări. 
■ Exemple sînt multe : „Cupa U.T.C." la badminton și „Cupa 
tipografilor" la volei, șah, tenis de masă Și cros — care 
constituie etape de județ ale Daciadei ; „Cupa montană" 
la handbal, la Cîmpulung Moldovenesc ; „Cupa Filatura" la 
popice, șah și volei la Fălticeni ; Festivalul sportiv al 
cooperatorilor meșteșugari la Brașov ; Crosul veteranilor 
la Găești ; „Cupa de toamnă" — cu participarea a_ 18 echipe 
de tenis și a altor 24 formații de tenis de masă din aso- 
ciațiile sportive ale întreprinderilor și instituțiilor sectorului 
3 — în Capitală, dar și în Sectorul agricol Ilfov, la atletism 
și fotbal (comuna Berceni), la cros, tenis de masă și fotbal 
(Glina), la orientare turistică (pădurea Cernica), la fotbal și 
handbal (Dragomirești). Apoi, după informațiile pe care le 
deținem, pe aproape toate terenurile și bazele sportive din 
țară vor avea loc duminici dedicate activităților de educație 
fizică, mișcării, sportului. în București, bunăoară : la Com
binatul Poligrafic — întreceri de volei, handbal, șah, tenis 
de masă și de cîmp ; la Liceul Electronica. Școala nr. 19 și 
întreprinderea Aversa — competiții de șah, tenis de masă, 
handbal și ștafete aplicative ; la baza pionierilor Voinicelul
— dispute de handbal, baschet, volei, tenis și, desigur, fotbal.

Am lăsat la urmă — pentru a le evidenția în mod special
— trei finale pe țară, toate la discipline tehnico-aplicative : 
Trofeul I.N.M.T. Ia deltaplan, pe aerodromul sportiv Strejnic 
din județul Prahova. Voințiada la orientare sportivă în pi- 
toreștile împrejurimi ale Brașovului și Concursul motoretelor 
Mobra, cu participanți în vîrstă de pînă la 21 de ani, la 
Oradea.

Să recunoaștem, fiecare dintre noi avem de unde alege.

Partidele celei de a cincea e- 
tape în Divizia A — seria valo
rică I se dispută azi șî mîine, in 
cinci orașe, a șasea întîlnlre din 
program, știlnta Petroșani — Ști
ința CEMIN Baia Mare, fiind re- 
programată. Este o etapă cu des
tule puncte de Interes, fruntașele 
clasamentului deplasîndu-se ne 
terenurile unor formații cu reale 
disponibilități : Politehnica Iași — 
Steaua (mîine, Stadionul Tinere
tului, ora 10 ; arbitru : Al. Pa- 
vlovici), Contactoare Buzău — R.C. 
Grivița Roșie (mîine, Stadion 
Gloria, ora Iii : Fi. Dudu), C.S.M. 
Suceava — Dinamo (mîine, teren 
Unirea, ora 10 ; P. Barbu). La 
Constanța, Farul — Universitatea 
Timișoara (mîine, Stadion Farul, 
ora 10 ; P. Soare), iar la Alba 
Iulia, C.S.M. Sibiu — Sportul Stu-

dențesc ȚMUCB (azi, ora 9 ; Gh. 
Prlsăcaru — terenul echipei si- 
biene fiind suspendat pe o etapă).

CLASAMENTUL

1. STEAUA 4 4 0 0 221- 95 12
2. Grivița Roșie 4 4 0 0 83- 38 12
3. Dlnamo 4 3 1 0 91- 61 M
4. CEMIN B.M. 4 3 0 1 89- 64 10
5. Farul 4 2 0 2 83- 64 8
6. Șt. Petroșani 4 2 0 2 63- 93 8
7. „U“ Timișoara 4 2 0 2 90-130 8
8. Contact. Bz. 4 1 1 2 46- 63 7
9. Polit. Iași 4 1 0 3 51- 76 6

10. C.S.M. Sv. 4 1 0 3 81-120 6
11. CSM Sibiu 4 0 0 4 65- 97 4
12. Sportul Stud. 4 0 0 4 62-124 4

Dinamo — CSȘ CF Brașov (Di
namo, ora Kt), CSȘ Triumf Rapid 
Btic. — Petrochimistul Pitești 
(Tineretului IV, ora 10), CSU 
Sportul Studențesc — Dunărea 
Giurgiu (Tei, ora 10), Mașini 
Greie — Unirea Săcele (Olimpia, 
ora 10). Tot în București, un 
meci din Divizia B — tineret : 
știința — I.O.R. Buc. (Tineretu
lui IL ora 11).

SEMNE D
După o pauză de patru lund, 

întrecerile din cadrul Diviziei A 
la tenis de masă se reiau cu 
partidele etapei a III-a (penulti
ma), în program figurînd dispu
tele din primele grupe valorice 
(Rm. Vîlcea — feminin, Craiova 
— masculin) și din doar două 
serii ale „B“-ului (B. Mare — 
feminin, Constanța — masculin).

La masculin, in lupta pentru 
titlu, Universitatea I Craiova 
prezintă un lot omogen, cu va
lori certe, echipa antrenorului 
Virgil Bălan aspirînd cu siguran
ță pentru cea de a șasea victo
rie consecutivă, dar este de ur
mărit, totuși, replica celorlalte 
competitoare, cu deosebire a 
Constructorului IJGCL Tg. Mureș, 
care pînă in prezent a avut o 
evoluție plină de promisiuni. In 
același timp, la Constanța, se 
joacă „sub tensiune" : singura 
fără griji pare a fl STIROM CSȘ 
2 București, care vizează locul 
pentru barajul promovării in e- 
lită, celelalte — Voința S. Mare, 
C.S.Ș. 2 știința IJPIPS Constanța 
șl Hidrotehnica C.S.Ș. C.S.M. Bu
zău — aflîndu-se în dispută di
rectă pentru evitarea ultimului 
loc. După calculul hîrtiel, cele

★ ★

o

din
partida dintre „Poli" șl 
fneci care se anunță deosebit

*

(Urmare din pag. 1)

gene-

MONDIALAIN ELITA
(Urmare din pag. 1)

subliniat în a- 
timp că profe-

fi
CU

spații 
sări- 
por-

de 
revo- 

serviți 
serviți 
aur al

de
elevilor.

alergări 
aruncări, 
de gimnastică

SPORTUL ȘCOLAR

• IN SERIA A n-a, mîine au 
loc meciurile etapei a patra, după 
următorul program, grupa 1 : 
T.C. Ind. Constanța — Mașini 
Grele, Rulmentul Bir iad — Gloria 
București, Chimia Brăila — URA 
Tecuci, Hidrotehnica Focșani — 
Constructorul Constanța ; grupa 
2 : „U“ 16 Februarie — CSU
UAMț Oradea, Metalurgistul Cu- 
glr — Gloria Arad, Carpați Mir
șa — Rapid București, I.O.B. 
Baîș — Energia București.

© începe campionatul de ju
niori, cele 41 de echipe fiind îm
părțite în patru serii. Alături de 
formații cunoscute în rugbyul 
nostru juvenil, apar pentru pri
ma oară echipe ca Metalurgistul 
Cugir, Universitatea Timișoara, 
Electro contact Botoșani, URA Te
cuci. In Capitală au loc jocurile

mai puține ; 
dar...

La feminin, 
Juventus MII 
niștitor, în c< 
mația condus 
(cu Carmen 
Enulescu, A 
Năstase) are 
structorul IJ< 
talul C.S.Ș. B 
tajul tero„.ili 
1 București, 
cu jucătoare 
tru perform® 
Kinga Lohr, 
Bogoslov, Oti 
Closu ș.a. D 
deschisă și n- 
camoioană i 
după .ultimul. 
Aceeași între 
în grupa de ' 
două cite dou 
zău și C.S.Ș± 
respectiv 
Faimar B. 
locul întîi

Așadar, 
toată linia, 
lej de verifi 
nenții loturilt 
Balcaniadei.
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Miine, in Divizia A la handbal

LA RM. VÎLCEA, DERBYUL CHIMISTUL-MUREȘUL TG

tei inalte misiuni nobile 
făuritori ai conștiinței 
luționare ! Prin aceasta 
poporul, serviți patria, 
comunismul, viitorul de 
României !“.

In modelarea tinerei 
rații, în formarea conștiinței 
socialiste, a personalității tine
retului studios crește nemijlo
cit și rolul învățămîntului de 
educație fizică, nu numai în a- 
sigurarea unei stări de opti
mism, de sănătate și vigoare 
fizică, ci și de pregătire a ti
neretului pentru muncă și via
ță. Era firesc, de aceea, ca la 
consfătuirile metodice ale pro
fesorilor de educație fizică din 
Capitală și din țară — desfă
șurate recent — să se pună un 
accent deosebit pe necesitatea 
corelării tot mai strînse a în
vățăturii. a educației fizice și 
sportului, cu munca practică, 
productivă. Un obiectiv care se 
poate concretiza prin dezvolta
rea în școală a unor calități 
aplicative, cu accent pe rezis
tența fizică, mai ales în învă- 
țămîntul tehnic și profesional, 
acolo unde sînt necesare de
prinderi motrice specifice me
seriilor spre care elevii sînt 
îndrumați. în sprijinul acestor 
deziderate se înscrie și actuala 
programă a Ministerului Edu
cației șl învățămîntului și Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, concepută 
astfel îneît să asigure întărirea 
sănătății tineretului studios, 
creșterea capacității sale de 
muncă fizică și intelectuală, 
dezvoltarea fizică armonioasă, 
îndici somato-funcțional’ co
respunzători vîrstei, preveni
rea instalării unor deficiențe 
fizice, formarea șl menținerea 
unor atitudini corecte.

Pentru aceasta — asa cum 
s-a remarcat în consfătuiri — 
cadrul organizat al lecției de 
educație fizică trebuie adaptat 
la specificul fiecărei școli si 
paralel pregătită adecvat baza 
materială a lecției, a activită
ților sportiv-educative, a ra-

murilor de sport care 
răspund cel mai di
rect formării motrice 
a elevilor. între aces
tea aflîndu-se atletis
mul, gimnastica. îno
tul. unele Tocuri spor
tive. De dorit ar fi ca 
fiecare unitate de în- 
vățămînt să beneficie
ze de un minim de 
amenajări pentru ac
tivitățile de mișcare 
ale 
pentru 
turi si 
ticuri 
etc.

S-a 
celasi 
sorii de educație fizi
că. prin pregătirea și 
experiența lor, au ca
pacitatea de a asigu
ra o eficientă maximă 
lecțiilor (plecînd de 
la o documentare ce 
vizează ultimele nou
tăți 
filme _ ___ ,___
planșe, grafice, aparatură teh
nica). ______
ficare riguroasă _ . .........
Esțe necesară, însă, -o mai mare 
exigență din partea profesori-

Duminică, etapa a Vil-a a Di
viziei A la handbal feminin este 
dominată de partida de la Rm. 
Vîlcea, unde Chimistul (locul IV) 
primește vizita liderului, Mureșul, 
echipă neînvinsă. In afara orgo
liului ambelor > formații, rezulta
tul contează foarte mult și pen
tru configurația părții superioare 
a clasamentului. Tot din această 
„zonă", Rulmentul Brașov, de a- 
semenea neînvinsă-_(locul secund) 
și cu punctajul maxim acumulat, 
se deplasează la Constanța pen
tru întâlnirea cu Hidrotehnica, e- 
chipă cu un start mai puțin ac. 
celerat în actualul campionat. 
Echilibrate se anunță și tocurile 
de la Bacău (Confecția dorind să 
confirme forrna bună m care «e 
află). Buzău (Rapid șl TEROM 
sînt vecine in clasament) și 
lăți (dispută directă intre 
movatele ediției). Programul 
pei este următorul : știința

Confecția (arbitri :

® .-Colocviu" studcnfcsc ia Timișoara: „
Fleșeriu — B. Amancea, din P. 
Neamț), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Mureșul Tg. Mureș (M. Marin — 
Șt. Șerban, din București), Hi
drotehnica Constanța — Rulmen
tul Brașov (T. Curelea — I. Pău- 
nescu. din București), Rapid — 
TEROM Iași se dispută la Bu
zău (C. Cristea — Gh. Dumi
trescu, din Constanța), Oțelul Ga
lați — Constructorul Timișoara 
(Al. Isop. — M. Tănăsescu, din 
Pitești) șl C.S.M. Independența 
Sibiu — Dorobanțul Ploiești (Tr. 
Apostol — R. Mahler, din 
Brașov).

întrecerea masculină progra
mează mîine, în Divizia A, jocu
rile etapei a V-a. Intr-un „coloc
viu" studențesc, în sala Olimpia

Timișoara se va desfășura 
„U“, 

de

în domeniu : 
si diafilme.

Atletismul (în speță alergările de cros) 
constituie o prezență permanentă in ac
tivitățile sportiv-educative ale elevilor 
din Sibiu Foto : V. ClRDEI — Sibiu

precum si o plani- 
a activității.

lor de specialitate, un plus de 
dăruire, pentru a face să dis
pară acele stări de suficiență, 
de automulțumire eare s-au 
mai întâlnit, climatul de tole
ranță față de unele abateri de 
Ia disciplina muncii și de Ia 
ordine, care fac să scadă efi
ciența șl determină 
nedorite.

De bună seamă că 
educație fizică nu 
o activitate motrică _...„____
în perimetrul școlii, ea trebuie 
completată (și susținută !) prin 
activitățile sportive din cadrul 
Daciadel, ca o modalitate de 
inițiere și de cuprindere a e- 
levilor intr-o anumită disci
plină, în perspectiva depistării 
unor talente susceptibile Să se 
dedice 
manță.
acțiuni, 
ținutul

rezultate

lecția de 
constituie 
singulară

activității de perfor- 
Pentru reușita acestei 
este necesar ca și con- 
muncii să fie cit mai

Azi, in Divizia A de popice

SE ANUNȚĂ ÎNTÎLNIRI VIU DISPUTATE
După startul promițător din 

campionatul divizionar de po
pice, evident că cea de-a doua 
etapă este așteptată cu mult 
interes, anunțîndu-se partide 
viu disputate. Iată programul 
de astăzi — feminin, seria Sud; 
Voința Galați — Gloria Bucu
rești, Laromet București — 
Voința București, Petrolul 
Băicoi — Carpați Sinaia, Olim
pia București — Mucava Mo
lid. Rapid București — Voința 
Ploiești ; seria Nord : Electro- 
mureș Tg. Mureș — Voința O- 
radea. Voința Odorheiu Secu
iesc — Voința Craiova, Der- 
magant Te. Mureș — C.S.M. 
Reșița,. U.T. Arad — Voința

Tg. Mureș, Voința Timișoara
— Hidromecanica Brașov ; mas
culin, seria Sud : Voința Bucu
rești — Chimpex Constanța, 
Constructorul Galați — Rul
mentul Brașov, Metalul Roman
— Olimpia București. Carpați 
Sinaia — C.F.R. Constanța, 
Gloria București — Laromet 
București ; seria Nord : Aurul 
Baia Mare — Victoria CFR 
Timișoara, Constructorul Tg. 
Mures — Metalul Hunedoara, 
CFR Tg. Mureș — UNIO Sa- 
tu Mare, Olimpia Reșița — 
Electromureș Tg. Mureș, Chi
mica Tîrnăveni — Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc.

concret, testele cu elevii să 
formeze obiectul unor analize 
temeinice, eliminînd formalis
mul unor concursuri, tepdința 
spre festivism. Salutăm ideea 
exprimată în consfătuiri ca 
munca profesorului de educa
ție fizică să fie apreciată și în 
funcție de numărul elevilor 
descoperiți șl îndrumați către 
performanță, de valoarea și 
perspectivele acestora.

Este absolut firesc să fie e- 
mise asemenea idei, deoarece 
școala rămîne sursa de bază a 
valorilor în performanță. De 
aici, nevoia unei mai rodnice 
colaborări între profesorii de 
educație fizică din școli și nro- 
fesorii-antrenorl din cluburi. 
Și pentru uniî șî pentru alții 
trebuie să eonsti'uie un prilej 
de mîndrie. de proprie împlini
re propulsarea unui elev în- 
fr-un club, prezenta acestuia 
într-un Iot reprezentativ.

Este necesar, deci, ca învăță- 
mîntul de educație fizică să-și 
aducă o contribuție sporită la 
dezvoltarea fizică și intelectua
lă armonioasă a elevilor, la 
perfecționarea capacității lor 
motrice, la antrenarea în cit 
mai multe competiții — Dacia- 
da oferind, în acest sens, un 
vast spațiu de exprimare, ac
țiuni care pot și trebuie să 
angajeze pe TOȚI profesorii 
de specialitate — la crearea 
unei baze tot mai puternice 
pentru sportul de performanță.

colaborarea cu tehnicienii de 
la cluburi. Aici am în vedere, 
între altele, faptul că la echi
pele de club există tineri ju
cători valoroși care, însă, la 
meciurile Diviziei A sint prea 
puțin folosiți sau chiar deloc. 
Trebuie găsită o modalitate ca 
aceste forțe ale handbalului 
nostru să nu se piardă. • In 
ce stadiu vă aflați cu pregăti
rile In vederea participării la 
C.M. de tineret ? • Sîntem în- 
tr-o oarecare întîrzierc, și de 
aceea nu trebuie să mai pier
dem nici o zi. tnccpînd chiar 
din luna septembrie îi vom 
convoca săpt:imîilal_ pe compo- 
nenții lotului, urmînd ca luni, 
marți și miercuri să facem an
trenamente, joi un meci de 
verificare, apoi ci să se în
toarcă la cluburi. Desigur, în 
punerea în practică a acestui 
program vom ține o legătură 
permanentă cu cluburile, astfel 
ca obiectivele pronuse în cam
pionat și în cupele europene 
(unde este cazul) să nu fie a-

fectate. • Arbitrajele pot 
puse în directă legătură 
calitatea instruirii ? • Sigur.
Arbitrii și arbitrajele își au 
rolul lor foarte precis. Apli
carea corectă a regulamentului 
de joc lasă însă mult de do
rit. Poate că ar trebui ca in 
colegiile < 
județean, 
profesori 
antrenori 
tului care 
pregătirea 
ar putea contribui efectiv Ia 
îmbunătățirea calității arbitra
jelor. O Ați fost prezent, în 
tribunele Sălii „Olimpia" din 
Timișoara la Turneul Prietenia 
al handbaliștilor juniori. Ce 
ați constatat ? © Competiția a 
fost valoroasă și consider bună 
comportarea echipei României. 
Mi-au plăcut portarii Sorin 
Toacsen și Liviu Ianoș, ea și 
jucătorii de cîmp Cristinel 
Bursuc, Sorin Săftescu, Hora- 
țiu Gal, Robert Lieu, Adrian 
Ștot și Cătălin Cicu. Ei —- și 
desigur vor mai fi și alții — 
au și intrat în vederile noastre.

arbitri, central și 
fie cooptați și 
educație fizică, 
maeștri ai spor- 
cu experiența și 

lor profesională —

de 
să 
de 
Și

CRITERIUL DE FOND
Alergarea cea mal lungă a a- 

nulul, Criteriul de fond, pe dis
tanța de 3200 metri, reunește la 
start o serie de elemente valo
roase, cum sint Samir, Recrut 
(cîștigătorul de anul trecut al 
probei), Hendorf, Ghirlanda, So
rel, Iscusit, Dedițel (recentul cîș- 
tigător al Premiului Centrului 
Republican de creșterea cailor 
de rasă), într-un nandieap de 60 
de metri, cu șanse pentru mai 
mulți coneurențl. O singură ne
dumerire avem : de ce nu parti
cipă în această cursă și caii din 
totul republican, de pildă Tru- 
din, Verigariu, Fidelio, Răsad 
(pentru a-i enumera pe cei mai 
buni fondiști) ?

In programul zilei mai figurea
ză cîțiva cai de valoare, reuniți 
în „Premiul Rovine", în care vor 
concura : Coronița, Bon, Melin- 
te, Suditu, Hărman, așezați pe 
100 de metri, într-un handicap de 
viteză, cu tentative de noi re
corduri. Mai remarcăm în pro
gram și prezența Brizei, a lui 
Orac, a lui Ager, precum și o 
cursă rezervată amatorilor, care 
mai Întotdeauna a dat sosiri la 
fotografie.

A. MOSCU

PE DUNĂRE, CU MOTONAVELE CARPAȚI Șl OLTENIȚA
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează numai în pe

rioadele 4—7 și 10—14 octombrie excursii fluviale 
după un program inedit :

• peste 1.000 km de navigație pe Dunăre, în 
amonte șl aval între Giurgiu și Moldova Nouă ;
• trecerea prin ecluză de la barajul hidrocen

tralei Porțile de Fier ;
• plimbare cu autocarul de Ia Orșova la Băl- 

te Herculane ;

• panorama unor localități dunărene : zimnl- 
cea. Ruse, Măgurele, Nikopol Rahova, calafat 
Orșova, Drencova și altele.
• seri distractive, concursuri muzică, dans 

în saloanele motonavelor.
Elegantele motonave Oltenița și Carpați asi

gură confort diferențiat la nivelul celor 3 nunți.
BILETELE SE POT PROCURA DE LA TOATE 

AGENȚIILE DE TURISM ALE I.T.H.R. BUCU
REȘTI.

1 !
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echilibrat : g 
siguranță, să 
tul greu al 
la Craiova, 
firme evoluți 
cum. Ecl’”’b 
și medi
care Re. .1 
namoviștilor . 
tul partideloi 
dică drept f 
vor evolua p 
gramul etap< 
Relonul Să- 
București ( 
Boachner, di 
nica Timișo 
C.U.G. Cluj- 
ru — I. Mihi 
H.C. Minaur 
versătaic;». Ci 
A. KentiiBl, < 
Metalul Bisti 
V. -Ivanciu, 
Floreasca, or 
dere, de la • 
getex Pitești 
în Capitală, : 
9,00 — Calcu 
reștî — In< 
Mirșa, Div.
Brașov — D: 
mltrescu — 
rești) și A.S. 
Mureș — Ști 
mandi — Tr.

ÎN ATENȚ)
DE

Duminici 
redeschide 
August", f 
publicului

începînd 
brie, patin 
chis după 
gram : joi: 
18, sîmbăt 
15, iar dui 
10—12 șl 1
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DE 
om 
dat

chipei 
șanse 
retur.

conduce- 
malinez 
regretul 
s-a ofe- 
clubului

tive pe 
iou pri- 
compo- 
taaintea

ta fața 
lmporta.it 

simt in 
am ajuns

din 
meciului.

sale prea multe 
pentru meciul

șl să-1 
timoul. 

sflrșit, 
rigoare.

la sfîrșltul 
că arbitrul 

Havlicek a

DOUĂ SCORURI

se „coc“

luat de 
încă Il
are for- 
litrescu, 
Cristina 
Adriana 
pe Con- 
•eș, Me. 
u țvan-

.S.Ș. 
ponență 
le pen- 

acum: 
, Maria 

Emilia 
rămîne 

;a noua 
:ă abia 
Mureș, 
este și 

, unde, 
ca Bu
cii p).

șov și 
dispută
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DUPĂ JOCURILE ECHIPELOR NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

PENULTIM PUNCT DE CONTROL

O etapă, a V-a, în care prin, 
cipalul element de interes ar 
fi modul în care echipele an
gajate în cupele europene vor 
face față efortului de duminică 
după „vîrful” consumat marți 
și miercuri. Dar. pe lingă asta, 
în centrul atenției — prin prisma 
competiției interne — se află 
partida Dinamo — F. C. Argeș, 
în care avantajul terenului este 
„compensat” de forța contra
atacurilor piteștene, binecu
noscute. în aceeași categorie 
se află si derbyul bucureștean 
al „vecinilor", adică Rapid — 
Sportul Studențesc, cu o miză 
la fel de mare pentru ambele 
echipe : Rapid nu mai poate 
pierde „la adevăr”, după Otelul 
și Petrolul, iar Sportul Studen
țesc, angajată în revanșa cu 
Katowice, are nevoie de o per
formantă intermediară — după 
..pașii greșiți” cu C.S.M. Sucea
va si ..U“ Clui-Napoca.

O partidă echilibrată e cea de 
la Timișoara, unde Șoiman își

MECIUL STEAUA 
M.T.K. BUDAPESTA 

văzut de doi dintre o- 
ficlaili iui. Rudy G16c- 
kner (R.D. Germană), 
cunoscutul fost arbitru 
internațional, delegat 
U.E.F.A. : „Prin 
tributia esențială

meni, pe stadionul 
„Derriăre les Caser
nes". Iar foarte activă, 
alcătuită din marinari 
de pe vasul „Telega", 
aflat în portul Anvers. 
• La un antrenament, 
văzind un grup de ju
cător’ români foarte,

uta, cu 
nomen- 
ioi, de 
â con- 
>înă a- 
5 ”a fi

in 
di- 

tn res- 
tiei in
ie care 
u. Pro- 
5 torul : 
linamo 

— I. 
’oliteh- 
•sitatea 
?ojoca- 
■aiova),
- uni- 
rdeiș — 
:au.'i — 
lion —
- Sala 
ieschi-
- Ar.

î tot 
la ora
Bucu- 
larpați 
linamo 
I. Du- 
Bucu- 
eș Tg. 
R. Ia-

împărtășească lui 
tărescu din 
lui ’ ' ’
tot 
la 
de 
la fe de sportiv ca și 
portarul titular, își ex
plica buna prestație și 
prin contribuția apără
rii imediate. • Deși 
stadionul din Larnaca 
are instalație de noc
turnă organizatorii 
partidei au hotărît ca 
meciul să se dispute la 
o oră caniculară, neo
bișnuită pentru fotba
liștii bucureșteni. Cum 
se știe, „tactica” n-a 
reușit. • ...A fost, cre
dem și motivul pentru 
care după joc, la 
bine. antrenorul 
E.P A. Larnaca, 
Lopata, nu i-a dat

Ro-
experlența 
încurajeze 

Primind, 
felicitările 
Rotar eseu.

beneficiezi de 5—6 oca
zii clare de gol și să 
Înscrii o singură da
tă « Nelipsit de la 
toate meciurile sportu
lui Studențesc, profeso
rul Traian Tomescu fă
cea următoarea remar
că : „Dacă intra Mir
cea Sandu, sigur mar
ca doua goluri...- • 
La meciul retur cu 
G.K.S. Katowice, echi
pa Sportul Studențesc 
va fi însoțită de un 
mic grup de vajnici 
suporteri, care vor fi. 
deci, alături de jucă
tori In tentativa lor de 
calificare in turul al 
II-lea al Cupei U.E.F.A. 
• Ambii antrenori, 
Mircea Rădulescu și 
Wladlslaw Zmuda, a- 
preciau 
meciului, 
Zdenek 
condus excelent.

pregătește culoarul de contra 
atac la poarta lui Moise, după 
cum tot sub semnul echilibru
lui se află și jocul de la Ga
lați, în care, chiar dacă „du
nărenii” sînt favoriți, F.C. Olt 
păstrează șansa unor contre 
conduse de Eftimie.

In București, pe „Steaua”, 
echipa campioană pornește ca 
mare 
F.C.M. Brașov, 
aduna în jurul lui Stefănescu. 
strategul și libcro-ul ei. în 
orice caz, Steaua are prilejul 
de a alterna tempoul, în per
spectiva 
dapesta.

Ce ne 
Ar fi 

în care 
realizat la Timișoara — și unde 
ar fi putut realiza chiar mai 
mult —. va încerca „marea cu 
degetul” în compania unei for
mații a cărei prestație depin
de de capacitatea de recuperare 
a tinerilor. după forcing-ul 
din finalul partidei cu Chaves.

La Suceava, o nouă încercare 
pentru Simionaș, în compania 
unei echipe cu moralul ridicat 
după victoria 
Nu mai puțin 
partida de la 
care Flacăra, 
monstra progresul de la o eta
pă la alta, ar trebui să pună 
probleme „șepcilor roșii”, care 
rămîn favorite.

In sfîrșit, la 
dispută între o 
știe să atace și 
să se apere (Petrolul), în per
spectivă un meci frumos, cu 
(sau fără) goluri.

S-a scris înaintea „europene
lor” că în cupe joacă și cam
pionatul. Pentru a ne da seama 
mai bine de rolul campionatu
lui în pregătirea echipelor 
noastre, să așteptăm etapele 
dintre tur si retur (a cincea și 
a șasea), care au datoria de a 
fortifica toate cele cinci echipe 
ale noastre înainte de manșa 
decisivă dc la 30 septembrie.

favorită în duelul cu 
care se poate

mai rezervă etapa ? 
meciul de la Craiova, 
A.S.A., după punctul

de la Larnaca, 
interesantă este 
Cluj-Napoca, în 
pentru a-și de-

campioanei României, 
am văzut un meci de 
o deosebita spectaculo
zitate. Scorul vorbește 
de la sine despre me
ritele învingătoarei, ti
na dintre cele mai pu
ternice formații ale 
continentului”. Arbi
trul partidei, Velodi 
Mimînașvili (U.R.S.S.) : 
„Joc frumos, ou multe 
faze de poartă, dato
rate echipei române, 
care a evoluat rapid și 
dezinvolt. Așa cum a 
jucat astăzi, steaua a- 
re mari șanse, după 
opinia mea, să ajungă 
in finala Cupei Campi
onilor Europeni.” • 
Programul meciului 
Steaua — M.T.K. Bu
dapesta a fost la înăl
țimea evenimentului. 
El a oferit — excelen
tă ld e t — fotografii 
ale laureatelor europe
ne și, bineînțeles, ale 
formațiilor care au e- 
voluat miercuri după- 
amlază. O A surprins 
schimbarea făcută de 
I. Verebes în formația 
M.T K. : înlocuirea u- 
nuia dintre cei mal 
bu.nl jucători budapes- 
tanl, Bognar (min. 55), 
cu Szeipert. Explicația 
antrenorului oaspeți
lor : „Am sperat ta- 
tr-un șut fericit al Iul 
Szeipert. golgeterul e- 
chipei”. Zadarnic...

tineri alcătuit din Ră- 
duoioiu, Lupesou, Ti
miș, Lupu, Dumitraș- 
cu Jercălău, unul din 
ziariștii prezenți ne-a 
întrebat : .Dinamo și-a 
adus in această depla- 
sar și juniorii 7...” • 
O declarație a lui Aad 
de Mos, antrenorul iui 

Malines : „Văzin- 
pe Cămătaru, e-

Portarul portughez Padrao a fost din nou învins. 
(Fază din meciul Universitatea Craiova — Chaves) 

Foto : Gigi AVRAM

• UNUL DINTRE 
CEI MAI „MARCAȚI” 
jucători craioveni, la 
începutul meciului cu 
Chaves, era portarul 
junior Crlșan, copleșit 
de importanța partidei. 
Nici măcar vizita. in 
corpore, a familiei sa
le, deplasată special 
din județul Arad, n-a 
putut să-1 scoată 
atmosfera
Bine a zis. cine a zis 
că portarii 
tîrziu, după 25 ae ani. 
O Admirabil fair-play- 
ui lui Geolgău, „eroul” 
Intîlnlrii cu Chaves, a 
cărui 'ntrare în teren 
a însemnat... comuta
rea cursului jocului, în 
favoarea craiovenilor. 
El declara după minu
tul 90 : .Nu sînt supă
rat că am figurat pe 
foaia de rezerve. Era 
și normal să fie prefe
rat Stoica, din moment 
ce el marcase două go
luri în etapele de cam
pionat. printre care și 
acela extrem de preți
os. cu care s-a cîștigat, 
ta deplasare.
Victoriei, 
este că mă 
formă șl că 
Ia greutatea mea idea
lă. de 72 de kg”.

atacant insistent, cu 
un fizic excepțional 
pentru un „vîrf‘* și bi- 
ne dotat — în același 
timp — tehnic, nu mă 
mir că anul trecut el 
s-a clasat în fruntea 
golgeterilor europeni”.

• LA SFIRȘITUL 
MECIULUI SPORTUL 
STUDENȚESC — G.K.S. 
KATOWICE, Eugen
Bauciu vicepreședin
tele clubului bucureș
tean, era tare abătut : 
„Ce șansă imensă am 
avut astăzi ! Puteam 
să învingem la un scor 
categoric. N-am fă
cut-o, din cauza rată
rilor ta... lanț. Nu este 
posibil, așa cum s-au 
petrecut lucrurile, mai 
ales după pauză, să

Hunedoara, 
echipă < 

una care știe
• LA MECIUL 

LA MALINES, un 
de ordine nu i-a __
voie, ou nici un chip, 
antrenorului secund al 
lui Dinamo, Florin 
Cheran, să înregistre
ze. meciul pe casetă vi- 

Aflînd despre a- 
incident, 
clubului 
exprimat 

șl. a dousr zi, 
rit să trimită 
bucureștean caseta fă
cută de localnici. • 
Dinamo a avut o gale
rie mică. 15—20 de oa-

• tN DRUM SPRE 
LARNACA, pe terito
riul Greciei, deasupra 
Olimpului, cineva a- 
preci a că zeița Victo
ria. ca un favor fă
cut... oaspeților acelor 
locuri, va s>urîde, in 
cele din urmă, echipei 
cu același nume. Așa 
a și fost... • indispo
nibil pentru prima 
manșă, ca urmare a 
unui aocldent suferit 
în jocul cu Universita
tea Craiova, portarul 
Nițu n-a pregetat să

Două echipe neînvinse, Di
namo și Victoria, startul ezi
tant al campioanei ultimelor 
ediții, Steaua, și două scoruri 
surprinzătoare prin proporțiile 
lor — acestea au fost punctele 
de interes din cele patru etape 

acum in campio- 
:. Cele două 

scoruri mari au fost realizate 
de Dinamo (10—1 cu Sportul 
Studențesc) și F.C. Argeș (9—0 
cu C.S.M. Suceava). Intr-adevăr 
surprinzătoare aceste scoruri — 
deși valoarea echipelor de tine
ret ale cluburilor Dinamo și 
F.C. Argeș este recunoscută —. 
cu atît mai mult cu cit nu 
le-am mai întîlnit, în ultima 
vreme, nici măcar la echipele 
de juniori. Le considerăm a fi 
simple accidente, 
care așteptăm în 
urmează replica 
echipe surclasate.

I
I scurse oină acur 

natul speranțelor.

I
motiv pentru 
etapele care 
celor două

1. DINAMO 4 4 0 0 18- 5 12
2. Victoria 4 4 0 0 10- 2 12
3. Petrolul 4 3 0 1 8-5 9
4. F.C. Argeș 4 2 1 1 12- 5 7
5. Steaua 4 2 1 1 12- 6 7
«. F.C.M. Bv. 4 2 0 2 19- 9 6
7. Flacăra 4 2 0 2 7- 7 6

—9. Poli. Tim. 4 2 0 2 5- 6 <
„U“ Cj.-N. 4 2 0 2 8- 9 6

-11. Corvinul 4202 8-10 6
Rapid 4 2 0 2 6- 8 6

12. Univ. Cv. 4 112 8-5 4
13. A.S.A. 4 112 4-8 4
14. Sp. Stud. 4 112 5-12 4
15. F.C. Olt 4 1 0 3 8- 8 8
1*6. S.C. Bacău 4 1 0 3 4- 9 3
17. C.S.M. Sv. 4 1 0 3 3-15 3
1®. Oțelul 4 0 13 7-14 1

E MOTOCICLIȘTILOR NOȘTRI
cadrul „Cupei Prietenia”, pro
gramată în R.D. Germană. Au 
făcut deplasarea Stelian San
du, Istvan Viktor, Doru Asin, 
Tiberiu Troia și alți piloți, în
soțiți de antrenorii Traian Mi- 
hăilescu și Ion Constantin.

8 Alergătorii
Sorin Ghibu și Stelian Posto- 
lache (ambii de la Steaua) se 
află în Bulgaria, împreună cu 
antrenorul lor Gheorghe Voi- 
culescu, la un turneu de 3 re
uniuni.

de 
tinuă 
Bra- 
licipă 
Cim- 
rghe, 
(iești, 
:el și 
start

noto- 
țării 

linică 
: din

ds dirt-track

Mâine, in Divizia B DIN DOSARELE

MECIURI AȘTEPTATE CU MARE INTERES
Campionatul eșalonului secund 

a ajuns doar la etapa a 4-a șl 
apar perspectivele unor întreceri 
mult mai echilibrate, cu prota
goniste neprevăzute, tn seria L 
de pildă, dacă F.C. Constanța 
conduce plutonul dețlnlnd o pos
tură oarecum previzibilă, „urmă
ritoarele" ei sînt concurente ine
dite pentru această zonă a cla
samentului : - - -
Ceahlăul P. Neamț, Șiretul, 
programul zilei se desprinde par
tida de la Mizil, unde Steaua va 
primi vizita Politehnicii lașL 
Două echipe cu îndreptățite ve
leități de participante la lupta 
din zona de vîrf a clasamentu
lui. După cum cu Interes este de 
urmărit deplasarea liderului la 
Botoșani, o probă dificilă pentru 
elevii lui Em. Hașoti.

Seria a II-a ne propune un 
..derby de A“, Jiul — Chimia Rm. 
Vîlcea, două dintre anunțatele 
favorite ale cursei pentru pro
movare. O partidă eu atîțla ju-

Metalul Plopeni,
■ — ■ - Din

cători care au evoluat pe prima 
scenă trebuie să ofere spectaco
lul fotbalistic așteptat de iubi
torii de fotbal din Valea Jiului. 
Dar să nu le uităm pe actualele 
fruntașe ale clasamentului — 
A.S. Drobeta Tr. Severin și Elec. 
troputere Craiova. Prima va fi 
prezentă pe stadionul Tractorul 
din Brașov, a doua se va de
plasa la Tîrgoviște, pentru par
tida cu echipa locală.

Derbyul seriei a ni-a va fi 
găzduit de Bala Mare, unde va 
evolua F.C.M. U.T.A. Un meci de

tradiție pentru această serie, ta 
care — fapt demn de subliniat 
— conduce o promovată din „C“, 
Minerul Baia Sprie, pe care o 
vor vedea „la lucru” spectatorii 
de pe stadionul Strungul din A- 
rad. Alt meci care lese tn evi
dență, prin echilibrul său, la 
Tiraăveni, unde va juca F.C. 
Bihor.

Cum vedem, etapă de etapă, 
programul are numeroase „cape
te de afiș", efect al acelor amin
tite prezențe inedite pe locurile 
fruntașe ale clasamentelor.

Programul și arbitrii

COMISIEI

DE DISCIPLINA

• SELECȚII LA SPORTUL 
STUDENȚESC, clubul de fotbal 
din „Regie" organizează, in pe
rioada 22—30 septembrie, seiecții 
pentru completarea grupelor dc 
copil născuți în anii 1376, 1977, 
1978 și 1979. Selecțiile se vor des
fășura pe stadionul Sportul stu
dențesc, str. Larisa nr. 2, între 
orele 9—11 și 15—17, în zilele de 
marți, joi și vineri.

DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1ASE LA TRAGEREA LOTO DIN 
EPTEMBRIE 1987

9 14 50 54 73 25 84 87
68 64 88 86 58 74 16 53 20

7IGURI : 599.303 LEI, din care 11.292 leî»

JRSU-
SEP-

e) : 1
și 28

: 23
și 791

variante 190% a 213 lei și 8.411 
variante 25% a 53 lei.
• TRAGEREA LOTO 2 de mîi

ne, duminică, 20 septembrie, va 
oferi, ca de obicei, posibilitatea 
obținerii de mari cîștiguri, inclu
siv pentru variantele cu numai 
două numere cîștigătoare. Astăzi 
fiind sîmbătă, este șl ULTIMA 
ZI pentru a vă juca numerele

favorite. TRAGEREA LOTO 2 
mîine, duminică, va avea loc 
București, în sala clubului 
str. Doamnei nr. _ 
de la ora 16,30. Aspecte de la 
desfășurarea operațiunilor de tra
gere vor fi transmise ta pauza 
meciurilor de fotbal ; numerele 
extrase vor fi radiodifuzate și in 
reluare, la orele obișnuite, in
clusiv luni, 21 septembrie, la ora 
6,55.
• Reamintim celor interesați 

Că tot astăzi este și ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
Pronosport la interesantul con
curs de mîine, care programează 
partide din campionatele de fot
bal ale României și Italiei.

de 
ta 

din 
2, cu începere

SERIA I : C.S. Botoșani - 
F.C. Constanța : R. Mușat (Bucu
rești), F.E.P.A. ’74 Bîrlad — Glo
ria Buzău : S. Pantelimonescu 
(Ploiești), Unirea Dinamo Foc
șani — Ceahlăul P. Neamț : M. 
Nicolau (Bacău), F.C.M. Progre
sul Brăila — Șiretul Pașcani : V. 
Cenușe (Constanța), Steaua Mizil 
— Politehnica Iași ; D.P. Manole 
(București), Prahova C.S.U. Plo
iești — Petrolul Brăila : C. Popa 
(Iași), C.F.R. Pașcani — Inter 
Vaslui : I. Roșu (Tg. Neamț), 
Unirea Slobozia — Metalul Plo
peni : D. Bolintiș (București), O- 
limpia Rm. Sărat — F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea : S. Ursu
(Suceava).

seria A II-A : C.S.M. Pan
durii Tg. Jiu — Sportul Munci
toresc Caracal : Gh. Toth (Aiud), 
Electromureș Tg. Mureș — 
I.C.I.M. Brașov : L. Chelemen 
(Deva), Inter Sibiu — Sportul 
„30 Decembrie” : Gh. Simcso 
(Deva), Tractorul Brașov — A.S. 
Drobeta Tr. Severin : Gh. Andrei 
(București). Jiul — Chimia Rm. 
Vîlcea : Gh. Ofițeru (București), 
Gaz Metan Mediaș — Sportul

Muncitoresc Caracal : C. Manda 
(Reșița), C.S. Tîrgoviște — Elec- 
troifjtere Craiova : M. Doncea 
(București), Mecanică Fină Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești : N. Georgescu (Buzău) — 
stadion'*! Mecanică Fină, Auto
buzul București — Metalul Bucu
rești : Ad. Nicolescu (Pitești) — 
stadionul Autobuzul.

SERIA A III-A : C.I.L. Slghet
— A.S. Paroșeni-Vulcan : 1.
Șchiopu (Focșani), Metalul Bocșa
— Victoria F.I.U.T. Cărei : N. 
Țenea (Drobeta Tr. Severln), 
Chimica Tîrnăvenl — F.C. Bihor: 
F. Brînzoi (București), Strungul 
Arad — Minerul Baia Sprie : C. 
Drulă (Tg. Jiu), C.S.M. Reșița — 
Gloria Reșița : D. Busuioceanu 
(Rm. Vîlcea). F.C. Maramureș — 
F.C.M. U.T. Arad : M. Dărăban 
(Cisnădie), Armătura Zalău — 
A.S.A. Progresul Timișoara : L. 
Sălăjan (Satu Mare). Dacia Me
canica Orăștie — Sticla Arieșul 
Turda : N. Bițin (Salonta), Olim
pia I.M.U. Satu Mare — Gloria 
Bistrița : P. Cadar (Brașov).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

• Nu poate fi decît apreciată 
dragostea ploieștenilor pentru 
fotbal, pentru echipa lor favorită. 
Petrolul. Această dragoste a fost 
ilustrată șl prin prezența celor 
circa 20 000 de spectatori, care au 
umplut pînă la refuz stadionul 
Petrolul, în așteptarea meciului 
Petrolul — Steaua. Din păcate, în 
repriza a doua, cîțlva spectatori 
turbulențl au aruncat cu diferite 
obiecte in terenul de joc, unul 
dintre aceștia — ștefan Cazac — 
fiind identificat și amendat cu 
1000 de lei. Ce „servicii” au fă
cut spectatorii respectivi clubului 
Petrolul prin aceste fapte nesă
buite, din moment ce, din cauza 
lor, Petrolul a primit un avertis
ment, urmînd să 
amendă de 10 000

plătească și o 
de lei ?

• In meciul cu 
rești, Tismănaru , 
adus injurii arbitrului Alexandra 
Mustățea și. firește, a fost elimi
nat de pe teren. Luînd ta dis
cuție acest caz. Comisia de dis
ciplină a ținut Insă seama de 
fapțul că Tismănaru se afla Ia 
prima lui abatere, astfel că l-a 
suspendat numai pe 3 etape. Ori
cum, cei care îl cunosc pe Tis
mănaru au toate motivele să 
creadă că această primă abatere 
din cariera lui fotbalistică va fi 
și ultima !

Victoria Bucu. 
(S.C. Bacău) a

CAMPIONATUL CENTRELOR OLIMPICE „VIITORUL"
Joi au avut l->c meciurile pri

mei etape a campionatului echi
pelor de juniori ale centrelor o* 
limpice „Viito u. 
tele în registre, te •

iată rezulta-

Timișoara —
1—0, Viitorul

SERIA I • Vii rui 
Viitorul Tg Mureș 
Alba Iulie — Viitorul Arad î—0,

Viitorul Bistrița — Viitorul Ora
dea 2—2, viitorul Sibiu — viito
rul Hunedoara 3—2.

SERL A II-A : Viitorul Buzău 
— Viitoru' lași 
eău — Viitori»' 
rui Brașov — 
5—0. Viitorul 
Craiova 5—2.

2—1. Viitorul Ba- 
Galați 4—1, Viito- 
Viitorul București 
Pitești — Viitorul

• N-a existat an, pînă acum, 
în care în carnetul de legitimare 
al lui Mureșan (A.S. Sînmartinu 
Sîrbesc) să nu fie înscrisă cîte 
o sancțiune — uneori, și cite 
două — pronunțate de Comisia 
de disciplină. Se 
șan n-a vrut să 
acesta prilejul de 
palmaresul, căci
C.F.R. Timișoara el n-a ezitat să 
aplice o .directă de dreapta” u- 
nui adversar, ceea ce i-a atras 
o nouă suspendare, de data a- 
ceasta pe 7 etape. Antrenorul lui 
Mureșan șl conducerea echipei 
A.S, Sînmartinu Sîrbesc au de 
gînd să stea, șl în continuare, 
pasivi la asemenea abateri 7

pare că Mure- 
scape nici anul 
a-și îmbogăți

ta meciul cu

Jack BERARîU

lmporta.it


ȘTAFETA SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ

A TRECUT IERI PRIN BUCUREȘTI

Aspect de la primirea ștafetei pe Stadionul Tineretului din Capitala.

Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică

Ștafeta sportivă internațio
nală, organizată dc Comitetul de 
Stat pentru Cultură Fizică și 
Sport al U.R.S.S. cu prilejul 
celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a sosit, vineri, la 
București, ștafeta, al cărei 
trasou a cuprins pînă în pre
zent orașe din U.R.S.S., Polo
nia, R.D. Germană, Cehoslova
cia și Ungaria, a străbătut pe 
teritoriul țării noastre, fiind 
purtată de sportivi români, iti
nerarul Oradea, Cluj-Napoca, 
Alba Iulia, Sibiu. Rîmnicu Vîl- 
cca. Pitești și București.

Primirea ștafetei în Capitală 
a avut loc Pe Stadionul Tine-

retului, unde se aflau nu
meroși sportivi și tineri bucu- 
reșteni. Președintele Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică Și Sport, tovarășul gene- 
ral-locotenent Gheorghe Go- 
moiu, a rostit un cuvînt de 
salut, în cadrul căruia a sub
liniat atașamentul sportivilor 
români la idealurile de pace, 
progres și bunăstare.

A luat, de asemenea, cuvîn- 
tul tovarășul Dumitru Muntea- 
nu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Educație Fizică și 
Sport al R.S.S. Moldovenească.

Cunoscutul sportiv român 
Vasile Andrei a dat citire A- 
pelului participanților la șta-

sportivă internațională că- 
toți tinerii planetei, prin 
aceștia sînt chemați să-și

feta 
tre 
care . 
unească eforturile în lupta îm
potriva cursei înarmărilor, pen
tru pace, pentru dreptul oa
menilor la viață, la existență 
liberă și demnă.

Cu prilejul trecerii prin Ca
pitală, participanții la ștafetă 
au depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei și 
la Monumentul lui V. I. Lenin.

în cursul aceleiași zile, șta
feta a părăsit Bucureștiul, ple- 
cînd în R.P. Bulgaria, fiind 
preluată, la punctul de fron
tieră Giurgiu, de sportivi din 
această țară.

FRUNTAȘELE SE
VARNA', 18 (prin telefon, de 

trimisul nostru special), 
Un public entuziast și bun cu
noscător ai gimnasticii urmă
rește aici, la Palatul Sportu
rilor și Culturii, disputele din 
cadrul celei de-a XIII-a edi
ții a „mondialelor" de ritmică, 
întrecere care cu fiecare zi 
cîștigă, pe de o parte, în spec
taculozitate. iar pe de alta 
sporește în interes față de e- 
voluția favoritelor. Pe noi ne-a 
interesat, cu deosebire, modul 
în care și-au prezentat exerci
țiile din prima zi cele mai bu
ne sportive ale delegației ro
mâne, Florentina Butaru și A- 
driana Sloenescu. Florentina a 
intrat în concurs la măciuci, 
proba sa favorită, în care nu 
de puține ori a obținut notări 
superioare, care i-au permis 
să se claseze pe locuri frunta
șe în competiții importante. Ea 
-a lucrat bine și de data aceas
ta, a imprimat execuției un 
ritm rapid, a mînuit cu preci
zie și ușurință obiectele. Din 
păcate, în final a - scăpat una 
din măciufci, fapt pentru care 
și-a diminuat, se înțelege, no
tarea. A primit doar 9,550, cu 
care nu are nici o șansă de a 
se califica pentru finala la a- 
cest obiect. La panglică. în 
schimb, Florentina a evoluat 
cu multă siguranță și a impre
sionat brigada mai ales prin 
desele și lungile ..aruncări", 
prin frumusețea mișcării cor
porale. prin dinamism. Nota 
primită — 9,800. Adriana Stoe- 
nescu a concurat în prima zi 
la cerc și măciuci, nrobe în 
care a fost notată cu 9.650. res-

DISTANȚEAZĂ
pectiy 9,700. După prezentarea 
primelor două exerciții, ambe
le noastre sportive au acumu
lat un total de 19,350 și se 
situează pe • locurile 8—9 ale 
clasamentului general indivi
dual, desigur cu posibilitatea 
de a-și putea îmbunătăți aceste 
poziții în ziua a doua, cînd 
vor evolua la celelalte două 
obiecte.

în ce privește lupta pentru 
titlul de campioană absolută, 
sportiva bulgară Bianka Panova 
a luat o serioasă opțiune, ea 
fiind notată cu 10 la ambele 
sale execuții (măciuci și cerc). 
O urmează colegele sale de 
echipă Adriana Dunavska 
(19,900 p) și Elisabeta Koleva, 
aceasta din urmă fiind egală 
la punctaj cu gimnasta sovie
tică Tatiana Drucinina, ambele 
cu 19.850 p. Reținînd amănun
tul că pe următoarele locuri 
ale clasamentului se află cele
lalte două gimnaste sovietice 
prezente în competiție, Mari
na Lobaci și Ana Kocineva. a- 
vem tabloul exact al „forțelor" 
care își dispută locurile ne 
podium ale acestor campiona
te mondiale. Este vorba, se în
țelege. de gimnastele bulgare 
și sovietice.

Zilele de sîmbătă și dumini
că vor fi decisive aici pentru 
desemnarea tuturor medaliate
lor.

Elena DOBINCA

OIHAL 
meridiane

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII PISTE HOTARE
A, împreună eu formațiile Ar
gentinei, Franței, Scoției, Țării 
Galilor și Insulelor Fidji. In 
grupa B vor evolua Noua Ze- 
elandă. Australia, Irlanda, An
glia, Canada și S.U.A.
• Tineri biatloniști, eom- 

ponențl ai Centrului olimpic 
de pe lîngă A.S.A. Brașov, au 
participat la o întrecere de va
ră, în Bulgaria. în compania 
unor parteneri din Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și, bineînțe
les, din țara gazdă. în proba 
de 6 km (cu două trageri), 
sportivii români Imre Pușcaș 
și Vasile Zaharia, s-au clasat 
pe locurile 2 și, respectiv, 3, 
cîștigător fiind bulgarul Iotov. 
Ștafeta noastră s-a clasat pe 
locul 2 (in urma Ungariei), 
în componenta: Imre Pușcaș. 
Vasile Zaharia. Stelian Dia si 
Bogdan Stancu.

• Atleta Ella Kovacs a luat 
parte in ultimul timp la două 
concursuri în străinătate, ob- 
ținînd tot atîtea victorii pe 
800 m: 1:58,11 la Bratislava și 
1:57,60 la Budapesta. Este no
tabil faptul că, după o prelun
gită eclipsă de formă. eleva 
antrenorului N. Mărășescu re
vine. astfel în prim-planul 
actualității. O așteptăm însă 
pe Ella Kovacs acolo unde a 
rămas 
tatul 
bună 
acelui 
semifondista de la Steaua are 
doar 23 de ani.
• Campionatul Mondial stu

dențesc de rugby se va desfășura 
anul viitor, între 7 și 28 august, în 
diferite orașe din Franța. Echi
pa României va juca în grupa

în 1985. adică Ia rezul- 
de 1:55,68 — cea mai 

performantă mondială a 
sezon. Să nu uităm că

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. I)

cu 39,35 p. Camelia Voinea 
(Farul Constanta) 39,25 p. Mi- 
rela Sidon (CSS Triumf I) 39,15 
p. Augustina Badea (CSS nr. 2 
Steaua) 39,05 p.

în privința concurentei pe 
echipe, specialiștii au pronos
ticat o întrecere strînsă între 
CSS nr. 2 Steaua si CSS Cetate 
Deva, punînd în balanță faptul 
că prezenta multiplelor cam
pioane Daniela Silivaș și Eca- 
terina Szabo în formația gazdă 
ar putea fi echilibrată, dacă nu 
chiar depășită, de omogenitatea

garniturii bucureștene. sub cu
lorile căreia evoluează Eugenia 
Golea. Melania Rus si Augus- 
tina Badea. Previziunile lor 
s-au adeverit, iar ele n-au 
produs prea multă plăcere en
tuziastului public din Deva, 
după „ziua impuselor" CSS nr. 
2 Steaua instalindu-se în frun
te cu 116,85 p. în imediată a- 
propiere, CSS Cetate 
115,30 p. iar pe locul 
Triumf I București cu 

întrecerea continuă 
după-amiază cu exercițiile liber 
alese, iar duminică dimineața 
cu finalele pe aparate.

Deva cu 
trei CSȘ 
113,15 p. 
sîmbătă

JOCURILE MEDITERANEENE
DAMASC, 18 (Agerpres). în 

concursul de natație din cadrul 
Jocurilor sportive mediteraneene, 
ce se desfășoară în orașul sirian 
Latakia, înotătorul spaniol Sergio 
Lopez a cîștigat proba de 200 m 
bras, cu timpul de 2:13,95, fran
cezul Christoph Bourdon și-a ad
judecat victoria la 200 m fluture 
în 2:03,02, iar Manuela Valle (Ita
lia) s-a situat pe primul loc în 
proba feminină de 100 m bras cu 
1:10,97.

In turneul de fotbal, selecțio-

• ULTI.MIL 
manșă a 
(U.E.F.A.)

alte

nata Franței a învins cți scorul 
dc 4—0 echipa Algeriei, iar repre
zentativa Greciei a dispus cu 1—0 
de formația Marocului.

Rezultate înregistrate la
discipline : volei (masculin) : Ita
lia — Liban 3—0 ; Siria — Cipru 
3—0 ; Spania — Franța 3—0, Tu
nisia — Grecia 3—2 ; . handbal 
(masculin) : Algeria — Turcia
29—16 ; Franța — Italia 24—17 ; 
baschet (feminin) : Albania — Si
ria 90—46 ; Turcia — Liban 
1-41—48.

PE SCURT 0 PE SCURT • PE SCURT ®
AUTOMOBILISM a în raliul 

Hong Kong — Beijing, după cinci 
etape conduce echipajul suedez 
Blomquist, Berglund (Fotd Sie
rra), urmat de Waldegarl (Sue
dia), Gallagher (Anglia) pe „To
yota" și Kirkland, Nixon (Kenya) 
cu „Nissan".

BASCHET • Echipa masculină 
Manchester United, aflată în tur
neu în R.F. Germania, a jucat 
la K&ln cu formația tocală Sa
turn. Gazdele au obținut victo
ria cu 89—69 (42—30).

CICLISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Colorado 
Springs (S.U.A.), sportiva fran
ceză Jeannie Longo a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
5 km, cu timpul de 6:14,13. Ve
chiul record era de 6:41,75 și 
aparținea, din anul 1982, siuortivei 
engleze Amanda Jones. • Dispu
tată contracronometru, etapa i 
8-a a Turului european, Lar.dar- 
sheim — Saarbrucken 51,500 km;, 
a revenit rutierului francez Lau
rent Bizault, ’nregistrat în lhl4,26. 
Lider al clasamentului genei at se 
menține francezul Marc Madioț, 
urmat la 1:38 de Laurent Bizault. 
Pe looul al treilea se află concu
rentul sovietic Piotr Usrumov,

la 2:35. • Etapa a 7-a a Turului 
Cataloniei, Manresa — Oloi (178 
km) a fost cîștigată de Marino 
Alonso in 41116:32, în clasamentul 
general conduce spaniolul Al
varo Pl.no, urmat de compatriotul 
său Gaston Inski la 1:20.

ȘAH • In runda inaugurală a 
turneului de la Tillburg (Olan
da), marele maestru sovietic Ar
tur Iusupov l-a învins pe iugo
slavul Liubojevici, în vreme ce 
partidele Timman — Hubner și 
Andersson — A. Sokolov s-au 
terminat remiză. A fost întrerup
tă in poziție complicată partida 
P. Nikollci — Korclnoi. • In pri
ma rundă a turneului de la Pan
covo (Iugoslavia), Rodriguez a 
cîștigat la Sokolov, Nikolicl a 
pierdut la Bronstein, iar parti
dele Vasi'lievici — GabrUlio, Or
lov — Marianovlci șl Tringov — 
Rajna s-au încheiat remiză.

TENIS • In clasamentul com
puterizat al A.T.P. pe primul loc, 
la feminin, se află tenismana 
vest-germană Steffi Graf, urmată 
de Martina Navratilova, 
Evert, Hana Mandlikova, 
Shriver, Helena Bukova, 
Garrison șl Gabriela Sabatini.

Cliris 
Pam 
Zina
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CALEIDOSCOP „MONDIALELE" DE ATLETISM

Cea de a doua ediție a Campionatelor 
Mondiale, de la Roma, se înscrie ca un e- 
vaniment memorabil in istoria modernă a 
atletismului, ea însemnînd, după părerea 
unanimă, momentul de vîrf al competiții
lor acestui vechi sport. In rândurile care 
urmează unele amănunte de la această 
grandioasă competiție, la care au luat par
te atleți din 165 de țări, de pe toate conti
nentele.
• In comparație cu precedenta ediție a 

C.M., din 1983, de la Helsinki, cînd au fost 
stabilite, firește recordurile competiției, a- 
cum, la Roma din cele 24 de probe mas
culine la 21 au fost înregistrate, în tot 
timpul întrecerilor. 63 de noi recorduri ale 
„mondialelor" iar la femei au fost reali- 
zate 29 d“ recorduri la 16 probe !

$ • _ Recorduri ale lumii n-au fost, totuși,
-5 decît două : 9,83 s ia 100 m — canadianul
< Ben Johnson și 2,99 m la înălțime femei —

atleta bulgară Stefka Kostadinova. Alte cî- 
g leva rezulta+f s-au situat în apropierea

recordurilor mondiale (3000 m obst., triplu, 
4X100 m, heptatlon femei ș.a.).
• La „Mondialele" din capitala Italiei 

au luat startul 19 dintre câștigătorii ediției 
trecute, însă doar 7 dintre ei și-au reeditat 
succesul : Calvin Smith — 200 m, Greg 
Foster — 110 mg Edwin Mozes — 400 mg. 
echipa S.U.A — 4X100 m Carl Lewis — 
lungime, Serghei Bubk? — prăjină șl Ser- 
ghei Litvinov — ciocan. Ceilalți s-au clasat 
astfel : C. Lewis 2 la 100 m, Bert Cameron 
6 in semifinale la 400 m, Patrlz Ilg 12 
3000 m obts.. Bob De Catella abandonat 
maraton echipa U.R.S.S. abandon 
4X400 m. Ernest Canto descalificat la 
km marș, Ronald Weigel 2 la 50 km marș, 
Ghenadi Adveenko 2 la înălțime, Zsdiszlaw 
Hoffmann 12 la triplu, Imrich Bugar 7 Ia 
disc, Daley Thompson 9 ța decatlon. La 
femei, doar dor? dintre campioanele de la 
Helsinki au „recidivat" : echipa R. I>. Ger
mane la 4X400 m și Martina Hellmann, la 
disc. Restul s-au clasat astfel : Marlies 
Gohr 7 în semifinale, Kratochvilova 5 la

la 
la 
la
20

800 m, echipa R.D. Germane 2 la 4X100 m, 
Heike Drechsler 3 la lungime, Tamara Bî- 
kova 2 la înălțime, Helena Fibingerova 8 
la greutate șl Tilna Lillak 6 la suliță.
• Pe „Stadio OHmpico" au fost atleți

care au confirmat pronosticurile, cîștigînd, 
cum se spune, la pas, dar s-au înregistrat 
destule victorii surprinzătoare. Cea mai 
mare T Nu e doar una, ci. după opinia 
noastră, sânt patru : Olga Brîzghina la 400 
m (49,38) Thomas “ ..............  “
(44,33), Seppo Ratty la suliță (83,54 m ; și-a 
depășit recordul cu peste 3 m) și mai ales 
Abdi Bile la 1500 m (3:36.80).
• Sorin Mitei a sărit 2,32 m la înălțime 

cu cit se ciștigase la Helsinki !, și s-a cla
sat al 6—lea (înaintea multor săritori cu 
rezultate anterioare mai bune). Ar fi pu
tut fi, poate, al patrulea, dacă n-ar fi tre
cut abia din a treia încercare la 2,25 m. 
în rest, 2,20 m, 2.29 m și 2,32 m din prima 
tentativă. A încercat apoi la 2,35 m (cit re
cordul său național), a doborît o dată, a- 
nol a renunțat, amînîndu-și celelalte două 
încercări pentru 2,38 m. Dacă ar fi reușit. 
Sorin ar fi cucerit medalia de argint !

Schonlebe la 400 m

Romeo VILARA

’■ meci din prima 
cupelor europene. 

,____ ___ , s-a desfășurat joi
noaptea la Atena, între Panathi- 
nalkos și Auxerre. Echipa greacă 
a cîștigat cu 2—0 (1—0), prin
punctele înscrise de Barrat (au
togol) șl Vlahos.

IN PRIMA manșă a cupelor 
europene, cele mai multe goluri 
au fost marcate de Tuce (Velez 
Mostar) — 4, Borodiuk 
Moscova) Stoiadinovici 
Viena) șl Van der Gijp —
• IN CAMPIONATUL

(Dinamo
(Rapid

• IN CAMPIONATUL EURO
PEAN de juniori II : Norvegia — 
Irlanda de Nord 5—1 (3—1) ; Po
lonia — R.D. Germană 1—1 (0—0).
• F.C. LIVERPOOL, în dificul

tate. Jucind pe teren propriu, in
tr-un meci de campionat, Liver
pool a învins greu, eu 3—2, pe 
Charlton, una din codașele clasa
mentului. De menționat că oas
peții au condus dc două ori ! In 
clasament, după 7 etape : Q.P. 
Rangers 19 p (7 j), urmată de 
Tottenham 14 p (7 j), Liverpool 
13 p (5 j), Manchester United 
13 p (7 j).
• IN MECI amical: Rot Weiss 

Erfurt — Hanovra 3—0 (1—0;.
• MECI disputat in avans din 

etapa a 9-a a campionatului v'est- 
german : Homburg — Eintracht 
Frankfurt 5—2 ! ! A fost cea mai 
mare victorie a acestei echipa 
de cind activează in prima ligă. 
Au însris Blattal (2), Keim, Wes- 
terbeek și- Kruszynski, respectiv 
Detari șl Smo-larek.
• LA GUAYAQUIL (Ecuador), 

în meci pentru grupele semifi
nale ale „Cupei Libertadores", e- 
chi.pa chiliană Cobreloa a în
vins cu 2—0 (0—0) formația lo
cală Barcelona. Golurile au fost 
marcate de Covarrubias (min. 79) 
șl Diaz (min. 87). 43 La Monte
video, formația locală penarol șî 
River Plate au terminat la ega
litate: 0—0

• U.E.F.A. a comunicat că la 
ediția precedentă a cupelor con- 
tinenetale numărul spectatorilor 
a crescut sensibil, cu 6,5 la sută, 
înreglstrîndu-se la 244 meciuri 
disputate 5 742 000 spectatori, față 
de 5 391 154 spectatori (în 245 par
tide) cîți au fost prezenți pe sta
dioane în ediția 1985—1986. In 
„Cupa Campionilor Europeni" s-a 
înregistrat o medie de 32 095 spec
tatori pe’ meci, la partidele din 
„Cupa Cupelor" 18 582, iar în 
„Cupa U.E.F.A." 19 072.
• IN PRELIMINARIILE olim

pice (zona asiatică) : Japonia — 
Nepal 5—0.
• LA 23 SEPTEMBRIE, la 

Hamburg, se vor întâlni, în meci 
amical, reprezentativele R.F. 
Germania și Danemarcei. Franz 
Beckenbauer a anunțat lotul ce
lor 20 de jucători, dintre care u- 
nli sin.t 
Illgner 
Ho fster 
Dorfner 
Reuter 
Piontek, 
tativei Danemarcei, a 
va folosi o serie de 
la Brondby, plus cei 
vează în străinătate.

tineri, precum portarul 
(F.C. Koln), ' ‘
(Leverkusen),

(Bayern
(F. C. ’■
selecționerul

fundașul 
înaintașii 

Milnchen) și 
Niirnberg). Sepp 

reprezen- 
declarat că 
jucători de 

care acti-
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