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Remarcabilă performanță la Campionatele Mondiale de rachetomodele

MEDALIE Dl ARGINT (ION CATARGIU) Șl Dt BRONZ (PE ECHIPE)
Timp de o săptămînă, în Iu

goslavia! pe aerodromul spor
tiv „Beograd" (situat la 15 km 
de Belgrad) s-au desfășurat În
trecerile celui de-al 7-lea Cam
pionat Mondial de modele spa
țiale la care au fost prezente 
echipe naționale din 11 țări în 
care această disciplină tehnico- 
aplicativă se bucură de o largă 
dezvoltare : Anglia, Bulgaria. 
Cehoslovacia, Elveția, R.F. Ger
mania, Iugoslavia, Polonia, Ro
mânia, Spania, U.R.S.S. și 
S.U.A. Rachetomodeliștii noștri 

multipli 
europeni, 
cele șap 
să-și în- 
rezultate 
concretî-

în confruntare cu 
campioni mondiali și 
au reușit (la șase, din 
te, clase de concurs) 
scrie in palmares 
deosebit de valoroase, 
zate în două medalii — una de 
argint, la individual, prin Ion 
Catargiu, și una de bronz, cu 
formația alcătuită din prof. Ra
du Nicolae, Nicolae Petru și 
Dorin Torodoc — și obținerea 
a altor patru locuri pe echipe 
în clasamentele primelor sase 
formații.

Iată așadar suficiente motive 
pentru a-1 aborda pe secretarul 
F.R. Modelism și membru al 
Comisiei de rachetomodelism 
din cadrul Federații I Aeronau
tice Internaționale, prof. Mihail 
Zanciu, prezent la Belgrad. 
„Intr-adevăr, la competiție au 
luat parte renumiți rachetomo- 
deliști, afirmați în marile în- 
treceri internaționale, printre 
care și campionii mondiali ai 
ediției precedente, din 1985 :

Ion Catargt

bulgarul Iordan Pavlov la ru- 
chetomodcl de durată cu stri- 
mer (S 6 A), cehul Anton Repa 
la rachetomodel de durată cu 
parașuta (S 3 A), sovieticii A- 
lexei Koriapin la rachetomodel 
de altitudine (S 1 A) și Victor 
Kuzmin la rachetoplan teleghi
dat prin radio (S 8 E), ameri
canul Artur Rose la machete 
de navă cosmică de altitudine 
(S 5 C)“ • Oferiți-ne, vă rugăm, 
cîteva amănunte despre corn, 
portarea sportivilor noștri. • 
„Trei factori — esențiali și ei 
la acest gen de întreceri — au 
contribuit la reușită. în primul 
rînd precizia în construcția și 
evoluția rachetomodelelor pre
zentate. Apoi, motoarele reac
tive, realizate prin autodotam, 
de concepție originală și care 
poartă amprenta maeștrilor

sportului Gheorghe Băcan de la 
Metalul Tîrgoviște și Dorin 
Torodoc de la CSTA Suceava."
• Și cel de-al treilea factor?
• „Sistemul de dețermalizarc. 
Este vorba de un ansamblu de 
clemente interdependente, în
corporat rachetei și care decu
plează, după timpul oficial de 
zbor, unele suspante — la mo
delul cu parașută — și prof un- 
dorul — la modelul cu aripă 
Rogallo —, asigurînd aterizarea 
rapidă a aparatului în zona de 
așteptare și pregătirea lui pen
tru o nouă lansare. Aceste sis. 
teme ne-au asigurat obținerea 
medaliei dc argint la individual 
la clasa 
celei 
aripă : 
s-au 
clasa 
nostru 
treapta a doua a podiumului de 
premiere ? • „La S 3 A au luat 
parte 34 de sportivi. După trei 
zboruri oficiale au rămas în 
concurs doar șase care au par
ticipat la un baraj, apoi la al
tul, trecut do toți cei șase con
curenți. Pentru locul întii s-a

cu parașută, cit și a 
de bronz la modelul cu 
Rogallo". O Practic, cum 
desfășurat
la <

a reușit

lucrurile la
care reprezentantul
----- !t să urce pe

loan NOVAC

(Continuare in pag a l-a)

CURSE DE MARE DINAMISM

Campionatul Republican de 
motocr'os pe echipe, ediția 1987, 
a continuat duminică, ia Bra
șov, cu etapa a doua, la star
tul căreia s-au aliniat specia
liști ai genului din București, 
Cîmpina, Sf. Gheorghe, Tg. 
Mureș, Zărnești, Cîmpulung 
Muscel, municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Ploiești și alte cen
tre moto.

Traseul de pe Valea Cetății, 
cu multe viraje dreapta-stînga, 
căruia i s-a mărit gradul de 
duritate (culoare înguste, șan
țuri. dîmburi si clin cau-

ză că nu este întreținut cores
punzător, a solicitat la maxi
mum pe concurenți, care, fă- 
cînd uz de întregul lor arsenal 
fizic și tehnic, au furnizat 
curse de mare dinamism. In a- 
ceste condiții, s-au impus aler
gătorii cu 
cunoștințe 
de natură 
rea trăsei

un bogat bagaj de 
tehnice și tactice, 

să-1 ajute la alege- 
celei mai bune și

Traian IOANIȚESCU

VOLEIUL ROMANESC LA EXAMENUL C.E.
Primele reprezentative de vo 

lei ale 
rează 
Belgia 
cepînd________  ___  _____
tombrie, la faza finală a Cam
pionatelor Europene. Si pentru 
voleibaliste, si pentru voleiba
liștii români competițiile conti
nentale reprezintă 
major al acestui an. 
căruia au efectuat 
de rigoare.

După cum 
ditie a C.E. 
tr-un sistem 
edițiilor precedente, participam 
tele 
fiind 
serii 
mele 
tind dreptul de a 
neul final pentru 
următoarele două 
pută locurile 5—8. iar 
vor evolua în grupa 
locurilor 9—12.

In ceea ce privește 
României, ele vor avea de tre-

tării noastre se depla- 
astăzi după-amiază în 
pentru a lua parte. în
de vineri oină la 4 oc-

examenul 
în vederea 
pregătirile

actuala e-se știe,
se desfășoară în- 
diferit de cel al

(cite 12 echipe naționale) 
repartizate în numai două 
preliminare de cîte 6. ph- 
două clasate în serii căpă- 

iuca în tur- 
locurile 1 
îsi

■4. 
vor dis- 
ultimele 
finală a

echipele

cut examene grele încă din se
riile preliminare. Mai ales cea 
masculină care va lupta (spe
răm. cu succes) pentru o pozi
ție cit mai bună, la Auderghem. 
în compania unor formații deo
sebit de puternice, cum sînt 
cele ale U.R.S.S., vicecampioană 
mondială si campioană euro
peană. Italiei. Franței. Iugosla
viei si Olandei (în cealaltă se
rie preliminară — mult mai 
ușoară — evoluează, la Genk, 
echipele Cehoslovaciei. Greciei, 
Belgiei, Spaniei, Bulgariei și 
Suediei). Reprezentativa noas
tră feminină va aborda (cu 
șanse ceva mai mari) faza fi
nală a Campionatului European 
în seria a Il-a. la Gând, avînd 
ca adversare echipele R. D. 
Germane, Bulgariei. Belgiei, 
Franței si Ungariei (in seria I. 
la Eupen, sînt angrenate for
mațiile U.R.S.S.. Cehoslovaciei, 
Italiei. Poloniei. Olandei si 
R. F. Germania).

(Continuare in pag a l-a)

în Divizia A la tenis de masă
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LIDERELE-AVANS SUBSTANȚIAL
In Divizia A la tenis dc ma

să s-au desfășurat partidele c- 
tapei a 111-a, în program fi
gurină meciurile din primele 
grupe valorice și din două din 
seriile secunde. Cele două frun
tașe ale clasamentului, Univer
sitatea A.S.A. I Craiova (mas
culin) și Juventus MILMC 
București (feminin) și.au mărit 
avantajul, astfel că este greu 
de presupus că în privința li
derelor se mai poate modifi
ca ceva, echipele amintite în- 
dreptindu-se spre un nou titlu.

MASCULIN
CRAIOVA. Cum era de aș. 

teptat, prima garnitură a Uni-

sapttimîihi aceasta - ultima clapa la automobilism

RALIUL BUCOVINEI VA DECIDE CAMPIONII
După cum se știe, intre 24 

și 26 septembrie se desfășoară 
Raliul Bucovinei (cu plecarea 
și sosirea din Cîmpulung Mol
dovenesc), a cincea și ultima 
etapă a Campionatului Repu
blican. Iată deci că și la acest 
gen de curse tot... toamna se 
numără bobocii, motiv pentru 
care am socotit oportun să fa
cem un scurt tur de orizont, 
comentînd clasamentul după 
desfășurarea a patru etape, 
înaintea ultimului asalt al cai- 
lor-putere.

încă de la început trebuie să 
spunem că titlurile de campioni 
„surîd" încă multor 
Iată, de pildă, în 
general conduce, 
I. Mălăuț —

echipaje.
clasamentul 

surpriză !, 
D. Ionescu 

(IATSA Pitești), după frumoa
sa victorie din Raliul Harghi
tei, cu un total de 4 400 de punc
te. Urmează, la mică distanță, 
echipajele F. Mateescu __ C.
Motoc (Unirea Tricolor Bucu
rești), pe Renault 5, și L. Ba- 
lint — C. Zărnescu (Dacia Pi
tești), campionii absoluți de 
anul trecut, pe Dacia 1410 
Sport, cu 3 700 de puncte, res
pectiv 3 500 puncte. Practic,

oricare dintre aceste trei 
pluri poate cuceri titlul 
campion 
sezon. Rămîne de văzut 
ce spun... mașinile în 
Bucovinei, dar mai ales 
și navigatorii respectivi.

Lucrurile nu sînt mai 
nici la grupa „A" (mașini pînă 
la 1 300 cmc), unde, firesc am 
spune, domină mașinile Oltcit, 
ocupante ale primelor trei 
locuri din clasament : 1. C.
Duval — Gh. Nemeș, 2. F. Cor
don — V. Cordon, 3. A Savu 

. Popa.
stau primele 
(5 500 puncte, 
puncte), în 
treilea a acumulat doar 
puncte. Este interesant de vă
zut dacă titlul de campion va 
reveni echipajului format din 
soții Florin și Violeta Cordan 
(anul trecut la Calculatorul 
București), efectiv animatori 
de marcă în acest sezon.

Tot deschise oricărui... dez- 
nodămînt — întrecerile grupei

cu-
. . de

absolut al actualului 
însă 

gerul 
piloții

versității șj-a valorificat po
tențialul experimentalilor si 
valoroșilor săi jucători, cîș- 
tigînd fără dificultate toate 
partidele, V. Florea, C. Toma, 
Cr. Tiugan, Eug. Florescu șl 
Cr. Ignat dovedindu-se mai 
buni. Continuă să aibă o com- 
portare mai mult decît merito
rie șl Constructorul IJGCL Tg. 
Mureș, care se menține pe un 
onorant loc secund. Pierzînd din 
nou toate întîlnirile, 
greșul XIRUC București 
candidată sigură la retrograda
rea în plutonul secund, singu
ra confruntare mai strînsă sus- 
ținînd-o în compania echipei 
secunde a craiovenilor. Să-i 
mal remarcăm pe S. Naidin, D. 
Paal (Constructorul), M. Nlco. 
rescu (Universitatea II), M. Cra- 
ioveanu, St. Morarii (Progre
sul). REZULTATE TEHNICE : 
UNIVERSITATEA A.S.A. I 
CRAIOVA cu Progresul 9—1, 
cu Universitatea II 9—2, cu 
Constructorul 9—1 ; CON. 
STRUCTORUL IJGCL TG. MU
REȘ cu Universitatea II 9—5, cu 
Progresul 9—3.; UNIVERSITA
TEA A.S.A. II CRAIOVA cu 
Progresul 9—5. (Eug. Teodores. 
cu — coresp.).

Pro- 
este

D.

clare

Foarte 
două i . 
respectiv 5 400 

timp ce al 
3100

i bine 
cupluri

(Continuare îrt pag 2-3)

Azi și ni îine

DINAMO VOINȚA
»

CLUJ NAPOCA LA POLO
Angrenală din această săptă. 

mînă în noua ediție a Cupei 
Campionilor Europeni la polo, 
echipa Dinamo București sus
ține în devans dubla în
tîlnire din Divizia A cu Voin. 
ța CluJ-Napoca. Partidele au 
loc astăzi și mîine, în Bazinul 
Dinamo, cu începere de la 0- 
rele 17.

Modesto FERRARINI

(Continuare in vag

Atletism

(Continuare in

In loc de cronică la

© Nenumărate absențe, rezultate total necompetitive © O singură p ■uîormanță 
de rezonanță internațională, doar trei evidențieri © Nici tinerii aîleți, aflați îna

intea unei întîlniri internaționale, n-au fost prezenți la starturi

Stelistul D. Titilencu domină cu autoritate in ultima vreme clasa 
125 cmc — tineret

Nu de puține ori am auzit exprimate, în lu
mea atletismului nostru, reproșuri la adresa fo
rului de specialitate pentru că nu asigură un 
număr corespunzător de concursuri prin care să 
se valideze lunile de pregătire. După cum nici 
noi, gazetarii de specialitate, n-am fost scutiți 
de critici pentru că nu popularizăm suficient In

se

Două competiții de tir, Cupa 
Dinamo (arme cu aer compri
mat) șl întîlnirea internaționa
lă Olimpia — Gwardia Olstyn, 
s-au desfășurat, la sfîrșitul săp
tămânii trecute, la poligonul Di
namo. Prima dintre ele a de
venit una dintre importantele 
întîlniri ale tirului nostru in
tern, anul acesta avînd însă 
și rolul de o constitui una din-

tre ultimele verificări ale echi
pelor pentru Can-pionatele Mon
diale pentru tir de la 10 metri 
de la Budapesta. A doua este o 
întîlnire tradițională, în cadrul 
căreia, nu arareori s au obținut 
rezultate ridicate. In general, 
componenții loturilor naționale 
s-au impus clar în probele lor,

(Continuare in pag a l-a)

de critici pentru că nu popularizăm suficient 
trecerile atletice, din care cauză acestea 
desfășoară, îndeobște, în anonimat.

Iată, însă, că ultimul mare concurs în __
liber al actualului calendar competițional intern, 
„Cupa Federației Române de Atletism", întrece
re republicană desfășurată simbătă și duminică 
pe cel mai mare stadion al țării, „23 August" din 
Capitală, deși programat și anunțat cu mult timp 
înainte, a stat sub semnul anonimatului. De ce ? 
Pentru că acum, cînd obiectivele majore ale 
sezonului — Campionatele Mondiale ale senio
rilor și Campionatele Europene ale juniorilor — 
aparțin trecutului, secțiile de atletism, organele 
sportive teritoriale, antrenorii și sportivii frun
tași (din rîndul cărora se recrutau cei care cri-

aer

ticau lipsa unui calendar solicitant și a unei 
intense popularizări) n-au mai găsit eu cale să-și 
onoreze obligațiile de competitori sau meseriași, 
intrînd deja. în vacanță. Pînă cînd ? Pînă în 
primăvara viitoare, deci după o pauză compeli- 
țională de peste 6 luni ! Timp în care, după cum 
ne-au obișnuit, vor continua să se lamenteze sau 
— la polul opus — să se laude ce mult mun
cesc la antrenamente și că o să vadă lumea... 
Ce-o să vadă si cînd ? Cam ce-am văzut la 
Campionatele Mondiale, la Campionatele Națio
nale sau la recentul concurs republican „Cupa 
F.R.A.", adică multe rezultate sub așteptări (pe 
plan internațional), total necompetitive, amin
tind de cifre mult depășite sau, în întrecerile 
masculine, de actualele performanțe... feminine 1

Și revenind la concursul de simbătă și dumi
nică — desfășurat într-o atmosferă de apatie, 
de lipsă de interes general —. să arătăm că pe

Pou! SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)



In Divizia A de popice

JOCURI ECHILIBRATE $1 VICTORII IN DEPLASARE
Șl în etapa a II-a a Campiona

tului diviziona. de popice, parti
de echilibrate și de bună factură 
tehnică în care s-au înregistrat 
șl cîteva victorii în deplasare. 
Iată amănunte •

w -
FEMININ : RAPID BUCUREȘTI 

VOINȚA PLOIEȘTI 2 438—2 453 
(2: -4). Un meci toarte disputat, 
în -are s-a consemnat a doua în
frângere a feroviarelor, deși la 
jumătatea întrecerii scorul le era 
favorabil (1 610—1 601 pd). Ploieș- 
tencele, prin Stela Godeanu — 
4ț9 și Constanța Constantin — 
433 au punctai decisiv în fața ra- 
E^diștelo-r Elen.p Bîrnaz — 408 șl, 
respectiv Vasilica Pințea — 420 și 
aii cîștigat pe merit (I. PANA — 
coresp.) • U.T ARAD — VO
INȚA TG. MUREȘ 2 377—2 367 
(3—3). Scor în suspense pînă la 
ultimul schimb. în care cele mai 
bune rezultat*..au fost înregistra
te de Melania Be’sseny — 416 și, 
respec’iv, Ilo-na Szasz — 413. (N. 
STRAJAN — coresp.) • DERMA- 
GANT TG. MURES — C.S.M. RE
ȘIȚA 2 401—2 433 (3—3). Oaspetele
și-au impus plusul de experiență 
și au obținut victoria, avînd în 
valoroasa jucătoare Maria Zsizsik 
o performeră remarcabilă — 477 
(C. ALBU — coresp.) • ELEC- 
tromureș tg. MUREȘ — VO
INȚA ORADEA 2 656—2 434 (5—1). 
Cunoscînd particularitățile arenei, 
gazdele și-au reg .sit rapid ritmul 
normal. Aurelia șerdean — 453,
Doina Țăgean — 449 șl Maria Ol
tean — 450 fiind principalele rea
lizatoare. De la orădence a reți
nut atenția Ibolia Mathe — 458
(A. CONSTANTIN — coresp.) • 
VOINȚA GALATI — GLORIA 
BUCUREbT’ 2 412—2 360 (4—2).
Cele mai precise jucătoare de la 
învingătoare au fost Carmen Pi
laf — 424 și Camelia Lungu 
(19 ani) — 421. (T. SIRIOPOL — 
coresp.) • LAROMET BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2 449—2 354 (5—1). Cu un evident 
plus de precizie, gazdele s-au im
pus dar Silvia Boboc — 445 și

Florica Lucan — 423 fiind notate 
cu cele mal mari rezultate. De 
la Învinse au. corespuns integral 
Elena Pană — 423 și Nineta Ba
dea — 412 (C. BARTALES — co
resp.) © VOINȚA TIMIȘOARA — 
HIDROMECANICA BRAȘOV 2 269— 
2 218 (4‘/2—l‘/2). O PETROLUL 
BAICOI — CARPAȚI SINAIA 
2 554““2 405
DORHEIU SECUIESC — VOINȚA 
CRAIOVA ................ . ' “ ‘ *
OLIMPIA 
CAVA MOLID VAMA
(4-2).

MASCULIN: METALUL ROMAN
— GLORIA BUCUREȘTI 5 051—
5 0 52 (4—2). Meci in permanență 
sub semnul echilibrului, învin
gătorii fiind cunoscut! la ultima 
bilă. De la bueureșteni s-au re
marcat S. Belivacă — 393 și Gr. 
Marin — 853, iar de la gazde I. 
Isciuc — 333 (I. VEGA — coresp.) 
• C.F.R. TG. MUREȘ — UNIO 
SATU MARE 5 098—5 145 (3—3).
Oaspeții au ‘ acționat de parcă el 
3-ar fi antrenat pe pistele res
pective, avîndu-1 ca lider pe I. 
Milcloș — 912 (A. CONSTANTIN
— coresp.) © GLORIA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCUREȘTI 
5 270—4 797 (5—1). Victorie scon
tată, în care L. Pop — 922 și ju
niorul N. Lupu — 867 au
dat multa satisfacție suporte
rilor lor (O. GUTU. — coresp.) © 
CARPAȚI SINAIA — C.F.R. CON
STANȚA 5 150—5 078 (4—2). Per
formerul întîlnirii a fost constăn- 
țeanul C Frigea — 915, iar lide
rul echipei locale. I. Niaoară — 
912 (I. FELDMAN — coresp.) © 
CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
RULMENTUL BRAȘOV 4 976—4 319 
(5—1). victorie comodă a proas
peților promovați In Divizia A, 
avîndu-1 în prim-plan pe N. Zisu
— 864. (Gh. ABSENTE — coresp.) 
© AURUL BAIA MARE — VIC
TORIA C.F.R. TIMIȘOARA 5 563— 
4 948 (6—0). Campionii șl-au sur
clasat pur și simplu oaspeții, S. 
Boariu dobortad 1 003 popice, Iar 
coechipierul său Al. Naszodi 973 
popice (O. NEMEȘ — coresp.) ©

G'A-i’A). _
- CARPAȚI 
(4—2). e VOINȚA O-

2 440—2 327 (4—2). ©
BUCUREȘTI — MU-
----- ------------ 2 371—2 200

OLIMPIA REȘIȚA — ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 5 332—5 280 
(4—2). Localnicii au dobîndit o 
prețioasă victorie în fața valoro
șilor popicari din Tg. Mureș, la 
care cea mal mare contribuție 
și-au adus-o C. Vartic — 933 și 
C. Turcitu — 896 (P. FUCHS — co
resp.) 9 CONSTRUCTORUL TG. 
MUREȘ — METALUL HUNEDOA
RA ‘5 141—4 973 (5—1) O VOINȚA 
BUCUREȘTI — CHIMPEX CON
STANȚA 5 043—4 782 («—0).

SUPORTERI ?

AU LIPSIT CHIAR. GAZDELE!

Cum c>a și firesc, etapa inau
gurală a Campionatului Diviziei 
A de popice a fost așteptată cu 
nerăbdare de către sportivi, an- 
trenări, precum și de un număr 
mare de iubitori ai acestei disci
pline sportive. Conform progra
mului, primul meci al popicarilor 
de la Laromet București s-a des
fășurat pe arena proprie, tn com
pania echipei Carpați Sinaia, 
meci pe care gazdele l-au pier
dut la o diferență de aproape 200 
p.d. Nu vrem să revenim asupra 
partidei, ci să consemnăm cîteva 
din lipsurile organizatorilor, care 
au contribuit, după părerea noas
tră, tntr-o oarecare măsură, la 
deznodămintu' nefericit al evolu
ției echipei gazdă. Mal inlii, tn 
drumul nostru spre arenă n-am 
văzut nici un afiș, oricît de mic, 
care să atragă pe cei dornici să-și 
încurajeze echipa favorită. Un alt 
aspect : doi dintre tnfocații su
porteri ai echipei Laromet n-au 
mai rezistat la nereușitele unuia 
dintre jucători (Emil Niță), i-au 
adresat cuvinte urîte, iar alt 
spectator, mai impulsiv, și-a a- 
prins țigara tn sală (doar era 
de-al casei...) șl l-a înjurat pur 
fi simplu. Asemenea manifestări 
trebuie curmate chiar de la... 
debut.

Ion PANA, coresp.

!n seria <

Clasamentele Diviziei 
handbal se prezintă astfel :

TROFEUL „SPORTUL'1 PENTRU 
EFICACITATE

Echipele de oină din Urlați, 
Bărcăneșt! șl din alte locali
tăți din județul Prahova au 
fost, o vreme Îndelungata, 
sub îndrumarea atentă a 
C.J.E.F.S., fiind încurajate ți 
sprijinite să ajungă chiar pînă 
în fazele superioare ale unor 
competiții republicane. Ținînd 
seama de posibilitățile ------
tui județ, federația 
a programat în a- 
cest an la Ploiești 
două zone de cam
pionat, în primăva
ră elevii din Bărcă- 
nești numărîndu-se prin
tre animatorii „naționalelor" 
liceelor agro-lndustriale.

Zilele trecute, ne același te
ren din vecinătatea sălii de 
sport Victoria, s-au desfășurat 
întrecerile zonale ale Campio
natului Republican de seniori, 
la care, urmau să participe 
campioanele județelor Harghi
ta, Brașov, Neamț, Dîmbovița, 
Covasna șl Prahova. Ne aș
teptam, din nou, la o pre
zență sută la sută șl, mal cu 
seamă, la 6 organizare pe 
măsura evenimentului respec
tiv. Dar, din păcate, In loc 
de terenuri pregătite

, ._ aces- 
de resort

concurs și echipe gata să in
tre în lupta pentru calificarea 
în finala pe țară, am găsit 
doar pe jucătorii de la Lami
norul Roman, Metalul Tirgo- 
viște șl Torpedo Zărnești. 
Erau în haine de stradă, nu 
știau unde se pot echipa. Iar 
„dreptunghiul" de fotbal pe 
care urmau să fie trasate 
cele două terenuri de oină 

era acoperit cu un 
strat gros de praf, 
tn sfîrșit, a a- 
Părut și metodistul 
C.J.E.F.S., cu un 

sac de var. I-a rugat pe ar
bitri să 
de oină, 
comisiei 
tate nu 
pînă la __  ________

Programul a început cu o 
lntîrziere de aproape două 
ore, In formula de desfășura
re fiind inclusă șl reprezen
tanta județului 
speranța că nu 
toate 
șartă 
țeană 
sit in

IN CAPITALA,

DE BASCHET CU
i Pe terenurile Universitatea 
(fost „Drept"), Floreasca și în 
sala Arhitectura din București 
se află în curs de desfășurare 
„Cupa Sănătatea", competiție 
organizată (cu sprijinul

pentru

marcheze terenurile 
pentru că membrii 

județene de speciali- 
veniseră nici unul 
ora startului.

Prahova, In 
..... ... .... va... forfeta
meciurile. Speranță dc- 

: gazdele, comisia jude- 
șl echipa locală au llp- 
corpor-.

Troian IOANIȚESCU

SELECȚIE

PENTRU HALTERE
Clubul Dinamo București 

organizează în perioada 22 
septembrie — 22 octombrie 
a.c., o acțiune de selecție 
la haltere, pentru copii năs- 
cuți în anii 1975 — 1976. 
Doritorii se pot prezenta în 
oricare zi, între orele 9—12, 
iar luni, miercuri și vineri 
și între orele 15—18.

CURSE DE MARE DINAMISM LA MOTOCROS
(Urmare din pag. 1)

să-și protejeze mașina. Din 
păcate, doi dintre principalii 
favoriți Ia cea mai importantă 
clasă din program (250 cmc — 
seniori) n-au putut termina 
ambele manșe, E. Mulner (du
minică în vervă deosebită) și 

(revelația ultimelor 
fiind nevoiți 

tocmai cînd le 
dragă : primul 
drum... țeava 
iar al doilea.

FI. Pop 
confruntări) 
abandoneze 
lumea mai 
pierdut pe 
eșapament, 
neatenție, s-a răsturnat și _ _. 
accidentat la mîna dreaptă. în 
final, a cîștigat al treilea can-

să 
era 

a 
de 

din 
s-a

didat la primul loc, Al. Ilieș. 
Pe echipe, reprezentanții sec
țiilor Steaua (antrenor Gh. 
Ioniță) și Poiana Cîmpina (an
trenor Șt. Chițu) s-au angajat 
din staYt pentru întîietate, mo- 
tocrosiștiî militari reușind să 
se distanțeze la o diferență de 
numai 10 puncte, 
se din program, 
tineret (avîndu-1, 
lider autoritar pe 
80 cmc și 50 cmc 
nate de motocrosiștii
Steaua. Torpedo Zărnești și E- 
lectro Sf. Gheorghe, care 
și-au consolidat pozițiile în 
clasamentele generale. Se cu
vine să spunem cîteva cuvinte

Celelalte cla- 
125 cmc 
din nou, ca
D. Titilencu), 
au fost domi- 

de la

ARMINISIPHIA OE STAT 1010 PRONOSPORT INfOPMEAlA
CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 16 SEP

TEMBRIE 1987

,"Categoria 2 : 3 variante 25% 
ai 16.739 lei ; categoria 3 : 19
a; 2.643 lei ; categoria 4 : 48 a 
1.046 lei ; categoria 5 : 138,75 
362 lei ; categoria X : 123,25 
407 lei; categoria Z: 2.431,50 
100 lei.

a 
a 
a

le partide : 1. A.S.A. — C.S.M. 
Suceava : 2. F. C. Argeș — »UM 
Cluj-Napoca : 3. Petrolul — O- 
telul Galati : 4. Flacăra Moreni — 
Rapid București : 5. F.C.M. Bra
șov — Corvinul ; 6. Ascoli — 
Torino : 7. Avellino — Roma ; S. 
Cesena — Milan : 9. Fiorentina — 
Como : 10. Internazionale 
poli : IL Juventus 
12. Pisa — Napoli ;
ria — Verona.

despre disputele juniorilor de 
la clasa 80 cmc, unde M. Ven
turini, B. Drăghici, I. Milea, 
M. Fcraru și Z. Ferenczi, de 
forțe sensibil egale, au oferit 
întreceri interesante, cu schim
bări de situații de la o manșă 
la alta. O notă în plus pentru 
I. Milea, care progresează vă- 
zînd cu ochii. învingătorii e- 
tapei : Al. Ilieș (Steaua) la 
250 cmc, D. Titilencu (Steaua) 
la 125 cmc, M. Venturini (Stea
ua) la 80 cmc, F. Szilaghi (E- 
lectro Sf. Gheorghe) la 50 cmc.

CLASAMENT PE ECHIPE : 
250 cmc — 1. Steaua 59 p, 2.
Poiana Cîmpina 49 p. 3. St. 
Roșu Brașov 41 p; 125 cmc — 
1. Steaua 72 p, 2. Torpedo Zăr
nești 56 p, 3. Șt. R. Bv. 30 p; 
80 cmc — 1. Torpedo Zărnești 
62 p, 2. Steaua 61 p, 3. Mus
celul Cîmpulung 29 p ; 50 cmc 
— 1. Electro Sf. Gheorghe 
74 n, 2. Locomotiva Ploiești 46 
p, 3. St. R. Bv. 35 p.
;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

REPORT LA CATEGORIA 1: 
50.217 lei.

• Concursurile Pronosport con
tinuă să se mențină In nota de 
mare interes cu care ne-am o- 
blsnuit tn ultimul timp. Acest 
lucru este valabil si pentru eta
pa de duminică. 27 septembrie, 
cînd sînt programate următoare-

Em- 
— Pescara : 
13. Sampdo-

ULTIMA ZI

$

• ASTAZI ESTE 
pentru a vă încerca sansele. lu
cind numerele favorite, la tra
gerea obișnuită PRONOEXPRES 
de mîine. miercuri. 23 septem
brie. Vă reamintim
te variante lucate înseamnă si 
mai multe sanse de 
portante cîstiguri. din care nu 
lipsesc autoturismele „Dacia 1300“.

că mal mul
3

a obține im-

în etapa a 
A la rugby, s 
înregistrat uri 
tate :

CRUPA I :
T. C. IND. 

MAȘINI GRE 
12—3 (9—91/ 
care gazdele 
victorie consS' 
tele lui MIHj 
format și 2 
bucuresteni a 
l.p. (C. POP;

RULMENȚI 
GLORIA Bl 
(1—3). Joc 
de localnici. 
FLORICICA ■ 
transformînd 
pedeapsă, res
— l.p. (Fi. Și

CHIMIA I 
TECUCI 8—6 
echilibrată, o 
disputa în pr 
ca în repriza 
mai incisivi, 
cîstige. Au n 
SNAIE — esc 
VAC — dro] 
(T. ENACHE

IIIDROTEII
— CONSTR 
STANȚA 16- 
torii punctelo

Brașov (toate locurile se dispu
tă duminică 27 septembrie). Uni
versitatea Craiova — Steaua 
(miercuri 23 septembrie). Uni
versitatea Cluj-Napoca — II. C. 
Minaur (joi 24 septembrie) și 
Relonul — Politehnica (mlercvrl 
23 septembrie).

172-125 
175-120 
192-146 
166-155 
178-175 
145-135 
147-157 
164-177 
123-147 
140-170 
110-162 
116-159

1. Rulmentul
2. Mureșul
3. Știinta
4. Chimistul
5. TEROM
6. Constructorul
7. Confecția
8. Rapid
9. Hidrotehnica

10. Otelul
11. CSM Sibiu
12. Dorobanțul

Etapa 
duminică ------------__________
rile : Confecția — C.S.M. Sibiu, 
Dorobanțul — Oțelul, Constructo
rul — Rapid, terom — Hidro
tehnica, Rulmentul — Chimistul 
și Mureșul — Știința.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 

a VUI-a 
27

0
0
2
0
3
2
0
1
1
3
1
1

programează, 
septembrie, iocu-

FEMININ
7
6
5
5
2
2
3
2
2
0

0

MASCULIN
l.” Steaua 5 5 0 0 143-108 15
2. pinamo Buc. 5 4 1 0 116-101 14
3. Politehnica 5 4 0 1 149-1120 13
4. H. C. Minaur 5 3 2 0 135-117 13
5. Dinamo Bv. 5 3 0 2 1122-146 11

6. „U“ Cluj-N. 5 2 1 2 115-113 10
7. Univ. Cv. 5 2 0 3 1110-115 9
8. Relonul 5 2 0 3 95-101 9
9. Metalul 5 1 1 3 106-124 8

10. Stiinta 5 1 1 3 120-110 8
11. A.S.A. 5 0 0 5 113-132 5
12. Dacia 5 0 0 5 107-143 5

In etapa a Vl-a 
rești — Sliinta. Dacia 
Tg. Mureș. Metalul -

Dlnamo Bucu- 
• A.S.A. 
Dinamo

— Feminin —
1. Mariana Tir că (Știinta) 72 de 

goluri : 2. Cristina Tache (Rul
mentul) 64 : 3—4. Esztera Matefy 
(Mureșul) si Simona Curea (Do
robanțul) 60 : 5. Gabriela Anto- 
neanu (Otelul) 50 : 6. Edit Torok 
(Chimistul) 48 : 7. Rodica Pălici 
(Constructorul) 46 : 8. Daniela
Paștiu (CSM Sibiu) 40 : 9. Larisa 
Cazacu (Hidrotehnica) 39 ; 10.
Uliana Bloiu (Chimistul; 38 : 11. 
Irina Cam ui (Hidrotehnica) 37 ; 
12. Rodica Grigoras (Confecția) 36.

— Masculin —
1. Marian Dumitru (Steaua) 44 

de goluri : 2. Petre Cozma (Da
cia) 33 : <3, Tudor Roșea (Dinamo 
Brașov) 36 : 4. Vasile Stingă
(Steaua) 35 : 5—7. Alexandru Ma
tei („Poli“>, Măricel Voinea (Mi,na- 
ur) și Mircea Grabovschi (Da
cia) 30 : 8. Dan Botorce 27 :
.9—10. Segiu Pop G,U“) și Ion 
Moldovan (A.S.A.) 26 î 111—14. O- 
limpiu Fiangea (Dinamo Bucu
rești). Adrian Bondar si Remus 
Chirilă (Stiinta) si Stelian Bur
suc (Relonul) 25.

C3

VACANȚA COMPETIȚIONALĂ ÎNAINTE DE
(Urmare din pag. 1)

pistă, la locurile de sărituri și 
aruncări, s-au prezentat la 
start un număr necorespunză
tor de competitori, ca să nu 
mai vorbim de valoarea aces
tora, chiar dacă — după cum

O COMPETIȚIE

18 PARTICIPANTE
C.M.E.F.S.) în cinstea Conte, 
rinței Naționale a P.C.K., cu 
participarea a 18 echipe, cele 
mai bune din campionatul mu. 
nicipai.

După disputarea a jumătate 
din totalul etapelor, pe locurile 
fruntașe se află T.C.I.A.Z. și 
Mine-Energie — Politehnica la 
categoria Calificare, IPROLAM 
șl A.S. Poșta la categoria Onoa
re. Competiția programează în 
continuare etape pînă la 6 oc
tombrie.

„Cupa Sănătatea" face parte 
din turneele care asigură con
tinuitatea activității în Capita
lă, organizată judicios de co
misia municipală de specialitate.

am fost informați — pentru 
componenții lotului reprezen
tativ de tineret această Între
cere constituia o ultimă verifi
care Înaintea meciului cu 
R.S.S. Ucraineană (3—4 oc
tombrie. Poiana Brașov). Astfel, 
cei care au devenit campioni 
naționali luna trecută, la Pi
tești, și au concurat în respec- 
tivele probe acum, la ~ 
rești, pot fi numărați 
getele unei singure mî’ni I La 
triplusalt, pe lista de concurs 
— 4 sportivi, la greutate (m) — 
3, la 3000 m obstacole — 6, la 
lungime (f) — 7. la 200 m (f) — 
14 (au fost două serii, dar 5 a- 
lergătoare au absentat de la 
start...), la' disc (m) — 7 (cu 
2 absenți!)... Să ne oprim pu
țin și asupra rezultatelor. V. 
Chiriac (Dinamo) cîștigă 100 m 
cu 10.88, timp foarte apropiat 
de cel al podiumului... feminin 
la recentele „mondiale" de la 
Roma. Vasile Dima (Steaua), 
locul I la lungime, sare 7,33 m, 
în timp ce noua campioană mon
dială în proba similară reali
zase 7,36 m. La înălțime femei, 
7 din cele 9 concurente s-au 
eșalonat între 1,75 și 1,60 m 
Alina Buhuș (C.S.M. Universl- 
tatea Craiova) a cîștigat 400 mg 
în 59,78 (în timp ce penultimul

Bucti- 
pe de-

timp înrcgisl 
se 59,13), 
ționale, * 
3. cu 57,v ..

Merite — î 
ratată, ca u 
calendar — 
mifondista E 
ua), heptatlo 
Use (C.S.U. C 
în lungime 
talul Huneclc 
ele a alerga 
timp de top 
rată în. plir 
tualitate (cu 
la C.M....). < 
curat cu suc 
— locul I li 
II la lungin 
mind onorar 
centele „mc 
doreanca a 
mea (6,70 n* 
(24,50).

Mult prea 
concurs rup 
puțin pentri 
de obicei) sj 
foarte slab( 
credem — j 
de atletisr* 
Ia obiec' 
țional viv . 
și obligațiile 
treaga țară.

DIVIZIA A LA TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

a-CONSTANȚA. Meciurile 
cestei etape a seriei a Il-a 
a grupei valorice secunde n-au 
adus nici un fel de modificare 
în clasament, rezultatele înscri- 
indu-se în parametrii normali. 
Adică, STIROM C.S.Ș. 2 Bucu
rești a cîștigat toate cele trei 
jocuri, în timp ce Hidroteh
nica C.S.M. C.S.Ș. Buzău Ie-a 
pierdut, astfel că prima s-a 
detașat, urmînd să susțină ba- 
rajul, ultima devenind candi
dată sigură la retrogradare. 
REZULTATE : STIROM C.S.Ș. 
2 BUCUREȘTI cu Hidrotehnica 
9—0, cu Voința S. Mare 9—0. 
cu C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Con- 
stanța 9—3; VOINȚA S. MARE 
cu Știința 9—7, cu Hidrotehni. 
ca 9—6 , C.S.Ș. 2 ȘTIINȚA 
IJPIPS CONSTANȚA cu Hi- 
drotehnica 9—5. (Ch. Golden
berg — coresp.).

FEMININ
RM. VÎLCEA. învingătoare 

pe linie, fetele de la Juventus 
MILMC București s-au distan.

țat la un avantaj suficient de 
liniștitor pentru ultima etapă, 
deși meciurile cu Spartac 
C.S.Ș. 1 București și Metalul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea le-a cîștigat 
pe muchie de cuțit. Dar aceas
tă etapă a adus și schimbări 
mai puțin previzibile, cum a 
fost, în special, coborîrea pe 
ultimul loc a jucătoarelor din 
Tg. Mureș, aceasta și în con- 
dițiile șocului cauzat de pier
derea prin... neprezentare a 
meciului cu Spartac, ca urma
re a întîrzierii la sală. Evi
dențieri : Cristina Enulescu, A. 
driana Năstase, Anca Cheler 
(Juventus), Maria Alboiu, Maria 
Bogoslov (Metalul), Otilia Bă- 
descu, Emilia Ciosu (Spartac), 
Kinga Lohr, Maria Losonczi 
(Constructorul). REZULTATE 
TEHNICE : JUVENTUS MILMC 
BUCUREȘTI cu Spartac C.S.Ș.

1 București 
torul IJGCI 
cu Metalul 
5—4 ; SPAR' 
REȘTI cu C 
Tg. Mures 
talul C.S.Ș 
METALUL 
cu Constru 
Mureș 5—4 
coresp.).

B. MAKE 
te și atract 
de miza ac 
vizînd locu 
ultimele că 
echipa care 
ZULTATE 
TEHNICA 
ZAU cu ( 
5—3, cu Tr 
cu Faimar 
I.P.C. SLA' 
Mare 5—3 : 
SOV cu Fa 
cu C.S.Ș.
(A. Crișan

HENDOF

IN ATENTA MEMBRILOR C.A.R.P.
I.T.H.R. BUCUREȘTI, în colaborare cu O.N.T. Carpați 

Brașov, vine în sprijinul membrilor caselor de ajutor 
reciproc ale pensionarilor din Capitală oferindu-le posi
bilitatea petrecerii unui sejur de 7 zile în stațiunea Po
iana Brașov, la hotelul de categ. I „Intim".

Transportul este asigurat cu autocarul, dus-întors, 
plecare la datele de 5, 
23 noiembrie.

înscrierile se fac la 
fiecare C.A.R.P.

Prețuri : 1.000 lei în
842 lei în perioada 16 oct. — 30 noiembrie 1987.

12, 19, 26 octombrie, 2, 9,

responsabilul cu turismul

perioada 5—16 octombrie

&

Avind start excelent
minică în Criteriul de fond. Hen- 
dorf a ocupat repede un loc bun 
în cursă, iar după circa 2 500 de 
metri a trecut la atac, luind la 
intrarea în linia dreaptă 

pe care nu 
această
Meritele

Nicolae sînt 
altfel, el a mal

16
cu 
Și i

de la
8

1987 ; g

Osnflii. 
de R. V osti 
mitru a cu 
torii. ambe 
zele zilei : < 
greș de for 
neficiara e*i 
săi. arbitrii 
nu a trecu 
pionul G. 
Bagdad, ca 
firme origir 
învins Nuti 
Si Sodil. f;

REZULTA 
I î 1. Nuti 
Cota : cîst 
1. Osina ( 
Onuca : 3. 
43. ev. 12. 
a III-a : 1. 
1:29.4. Cot 
triplu I-II-I 
1. Osman ((

de so
l-a mai 
presti- 
antre- 

eviden- 
obțlnut

sire „capul* 
cedat.
Rioasă 
norului 
te. De 
încă două victorii, cu Coronita, 
într-un nou record al carierei, 
valoarea el fiind de clasă in
ternațională. și O rac, care a ară
tat că s-a refăcut șl că va 
deveni un comnonent al lotului 
national. Formația lui G. Suditu 
a cîștigat două probe : cu Oslna. 
în cursa rezervată amatorilor (B. 
Manea, camnionul „en titre", reu
șind astfel să se instalaze în 
fruntea clasamentului actual), și

cîstigînd 
alergare.
N.



i a primului eșalon la rugby

Diviziei
ua, s-au 

rezul-

NȚA - 
UREȘTI 
bfjlî, în 
a patra 

in punc- 
i trans- 

Pentru 
iERA — 
).
AD — 
[ 17—3
dominat 
5 ȚINU, 

primul 
uri de 
ÎHINEA 
coresp.).
- IRA
Partidă 

nducînd - 
pentru 

irăilenii, 
! si să 
SCĂLU, 
tiv NO- 
- l.p.

JCȘANI
CON- 

8). Au- 
Ă — C-

/IE...
I. fuse. 
> ’» na- 

cul

Urcccre 
ifată In 
mai se- 

(Stea- 
îa Nas
ri toarea 
u (Me. 
i dintre 

1:56,76, 
re o a-
In ac. 

’a l!mp, 
a con- 

i probe 
13,22) și 
confir- 

! la re- 
hune- 
lungl- 

200 m

seu, VACARU — 3 l.p., drop 
(H), SÎRBU, RĂDULESCU — 
eseuri, MARDARE — eseu + 
transformare. (Fl. JECHEANU, 
coresp.).

GRUPA a ll-a :
UNIVERSITATEA CLUJ- 

NAFOCA — UAMT ORADEA 
10—3 (6—0). .La primul succes 
în acest campionat, clujenii au 
înscris prin MARTA — eseu, 
NICHITA — l.p. și drop. Pen
tru oaspeți a punctat FRENȚ
— l.p. (O. LAZĂR, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR 
OLIMPIA PTT ARAD 16—13 
(12—0). După o primă repriză 
controlată net de 
denii au revenit, 
reuși victoria.
POP. HRIHOR 
MOACA — 2 l.p., 
(M), LASCĂR — 
RU — l.p. (M. 
coresp.).

CARPAȚI MIRSA — RAPID 
BUCUREȘTI 3—22 (3—9). Ne- 
experimentata formație locală 
nu a putut emite pretenții În 
fața unei echipe cu valoare 
superioară. Au marcat TOMA
— eseu. D. GHEORGHE — l.p., 
3 drop, T. DUMITRU — 2 l.p. 
pentru oaspeți. ZEICU — l.p. 
(M. VERZESCU, coresp.).

I.O.B. BALȘ — ENERGIA 
BUCUREȘTI 7—18 (3—9).
Bucureștenii șf-au impus punc
tul de vedere prin GORDIN — 
eseu și transformare, HODO- 
LEANU — eseu, l.p., transf., 
BUGA — drop, pentru I.O.B. 
înscriind CIOBANU — eseu, 
ILINCA — l.p. (L. MAGUREA- 
NU, coresp.).

Și după xeeastj etapă, în 
ambele grupe au rămas eîte 
două echipe neînvinse, eu ma
ximum de nuncte : T. C. IND. 
CONSTANȚA și RULMENTUL 
BÎRLAD — în grupa I, ENER
GIA BUC. și RAPID — în 
grupa a Il-a, fiecare, deci, cu 
cîte 12 p.

ATENTIE LA FACTORUL PSIHIC!I
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I
gazde, ară- 
dar fără a 
Realizatori : 
— eseuri, 

transformare 
eseu. ROTA- 
VÎLCEANU,
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I
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I!IIIII BUCOVINEI
i'Urmare din pag. 1)

I

ru un 
ilt prea 
rda (ca 
ezultate 
lent — 
’dcrația 
'!-.cu(ie, 

eti- 
. stuia 
in în-

instruc- 
5—3,

Vilcea 
BUCU- 
IJGCL 

cu Me- 
a 5—1; 
ULCEA 

Ts- 
oiu —

.eresan- 
:ama și 
le două 

seriei, 
silească 
da. RE- 
IIDRO-

BU.
Slatina 
v 5—1, 
; C.S.Ș. 
mar B. 
. BRA- 

5—3,
i 5—3.

„C“, unde concurează cu șanse 
cuplurile I. Mălăuț — D- I°* 
nescu, F. Matecscu — C. Mo
toc, L. Balint — C. Zărnescu, 
în timp ce la clasele 5 și. 7 se 
îndreaptă spre titlu
N. Andrei — Gh. Barbu (Da
cia Pitești) — anul trecut vice- 
campion, respectiv F. Mateescu 
— C. Motoc. Interesant de 
menționat că la această clasă 
(capacități de la 1 600 cmc — 
2 000 cmc) pe primele două 
locuri sînt motoare Renault 5, 
(locul 2 : M. Bucur — A. Mol
dovan, de Ia I.P.A. Sibiu), iar 
pe locul 3, un ARO cu tan
demul G. Gavrîlă — S. ~ 
de la Muscelul.

Evident, situația este 
de neclară în lupta pe 
Dovadă, clasamentul și 
ta jul la zi : 1. Oltcit 6 200 
2. I.P.A. Sibiu 5 200 p, 3. Da
cia Pitești 4 400 p, 4. IATSA 
Pitești 4 100 p, 5. ITA Șoimii 
Cluj 3 300. 6. Unirea Tricolor 
București 2 200 p.

Raliul Bucovinei — „arbi
trul" Campionatului Republican 
de raliuri din acest an !

ultima rnpl a

DE LUPTE A EOSI

cuplurile

Tențu,

la fel 
echipe, 

puric- 
P,

diviziei

ANINATĂ
Pentru a asigura componen- 

ților loturilor de lupte un pro
gram de pregătire superioară, 
federația de specialitate a ho- 
tărît amînarea ultimelor etape 
ale Diviziilor A la ambele sti
luri. întrecerile etapei â VIII-a 
se vor disputa concomitent, în 
aceleași localități unde au fost 
programate inițial, dar în ziua 
de 22 noiembrie.

componen-
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ÎTIGAT
*rer cală
IM. >u- 
Jă vic- 
surpri- 
al pro- 
na. be- 
rsarilor 
)rdor-at 
. Cam- 
ins cu 
ă con- 
Au mai 
record.

Cursa 
1:36,6. 
Il-a ; 

7.9 : 2. 
: cîst.
Cursa 

viorea) 
îv. 18.
IV-a :

2. Ka-

CRITERIUL DE FOND
vala : 
ev. 22
V-a : 
1:27,3. 
triplu 
vi-a :
1:23.2 : 
Cota : 
442.

3. Pericol. Cota : 
ord. triplă 1202.

1. Hendorf (N. 
Cota : cîșt. 40

III-IV-V 1020. i

: cîst. 29. 
Cursa a 
Nlcolae) 
ev. 25.

Cursa a
1. Coronita (N. Nlcolae) 

: 2. Vandalic : 3. Suditu.
: cîst. 74. ev. 66. ord. triplă 
Cursa a Vil-a : 1. Sodll

(Pătrascu) 1:38.o. Cota : cîst. 135. 
ev. 74. triplu V-Vl-Vn 830. Cursa 
a VIII-a : 1. Orao (N. Nlcolae) 
1:23.9 : 2. Briza : * - - -
cîst. 10. ev. 17. ___  __ ___ ...
Cursa a ix-a : 1. Rutina (M. Du
mitru) 1:36.0 : 2. Onișcî : 3. Cuș
ma. Cota : cîst. 50. ev. 290. ord. 
triolă închisă triplu VH-VIH-IX 
1070. Cursa a X-a : 1. Super (M. 
DiinV'-'i’ 1:33.9 : 2. Rondes. Cota: 
cișt. 70, ev. închis, ord. 110.

3. Turba. Cota : 
ord. triplă 70.

A. MOSCU

I
I
I
I

Lăsind la o parte faptul că 
„Poli" a reușit o repriză (a 
doua) de excepție — joc în 
mare viteză, cu schimburi de. 
rutante de locuri; o „morișcă" 
iute, alcătuită din Bozeșan II, 
Oloșutean. China. Bobaru. a 
punctat de patru ori, ratînd 
însă tot atîtea mari ocazii —. 
partida de la Timișoara ridică 
o întrebare : ce se întîmplă cu 
echipa băcăuană ?

Iată rezultatele înregistrate 
în această primă treime a tu
rului : 2—2 cu Flacăra (a), 2—4 
cu F.C. Argeș (d), 0—1 cu Vic
toria (a), 0—1 cu A.S.A. (d) 
și. duminică, 0—5- cu „Poli" (d) 
4 goluri marcate, 13 primite, un 
singur punct în clasament !

Am văzut echipa jucînd în 
două din aceste cinci partide', 
la Pitești si la Timisoara. Și a 
jucat la fel în ambele meciuri. 
Cit timp scorul a fost egal, a 
aplicat în apărare un marcaj 
strict și eficient, Arvinte avînd, 
în poartă, siguranța necesară, 
mijlocașii și vîrfurile alergîna 
mult, dovedind ambiție, orien
tare în joc, tenacitate. Dar atît 
la Pitești, cit și’ duminică, la 
Timișoara, după primirea unui 
gol, tot eșafodajul pe care Iși 
construiește jocul s-a dărimat 
ca un castel de nisip șl mișcă, 
rile din toate compartimentele 
au devenit dezordonate. Apăra-

rea. rarefiindu-si rîndurile. 
și-a pierdut orice siguranță, iar 
portarul Arvinte a gafat ca un 
începător. Și la Pitești, și la 
Timișoara, el a primit goluri 
absolut parabile !

Ruperea echilibrului în evo
luția echipei este, credem, de 
natură psihică. Prea mulți din
tre componenții ei cedează foar
te ușor, fiind cit se poate de, 
evident că „ll“-le băcăuan nu 
mai are un lider — cum era 
Costel Solomon — care să-i 
facă pe ceilalți să strîngă rin. 
durile și să reia lupta. Pleca
rea doar a unui jucător, fie el 
și lider, nu implică însă o de
rută atît de evidentă, ca cea 
din meciurile de la Pitești și 
Timișoara. Sportul Club conți, 
nuă să aibă în rîndurile sale 
jucători cu destulă experiență 
(Șoiman, Tismănaru, Penoff, E- 
lisel, Viscreanu, Burleanu) care 
pot redresa iute corabia. La 
rîndul lor, tinerii (Arvinte^ Bor- 
cea, Arteni, Andronic, Scinteie, 
Ivanov) au demonstrat deseori 
că nu întîmplător au ajuns In 
Divizia A. Din această experien
ță a mai vechilor titulari șl din 
elanul noului val băcăuan tre
buie să apară FORȚA care să 
scoată echipa din impasul în 
care se află. Drumul e lung...

Laurențiu DUMITRESCU

ARBITRII ETAPEI A 6-a A DIVIZIEI A
Miercuri 23 septembrie

Sportul studențesc — 
D. Petrescu (București) ț 
lomlr (Clu.1 -Napoca) si 
nescu (Rm. Vilcea) :

S. c. Bacău — Univ. Craiova : 
I. Crăciunescu (Rm. Vilcea) ; II. 
Popescu (Ploiești) si A. Gheor
ghe (P. Neamț).

Victoria — Dinamo : V. 
xandru s V. Anghelolu si G. 
nescu (toti din București).

Steaua: 
M. Sa
lt. m-

Ale- 
lo-

Duminică 27 septembrie
A.S.A. Tg. Mureș ~

Suceava : M. Axente 
Moroianu (Ploiești) 
trescu (Brașov) ;

F. C. Argeș — -U" 
ca : I. Cot (Ploiești) 
stantinescu (București) si V. An
toni (iași) :

Petrolul — Otelul Galati : D. 
Buci uman (Timisoara) : M. Neșu 
(Oradea) si S. Necsuleseu (Tlr- 
goviște) :

Flacăra Moreni — Rapid : I. 
Velea (Craiova) : A. Porumbciu 
(Vaslui) si S. Rotărăscu (Iași) ;

— C.S.M. 
(Arad) ; A. 
si B. re

I.
Clul-Napo- 
: M. Con-

Frumos dual pentru balon între Hagi și Ștefănescu (fază din me
ciul Steaua — F.C.M. Brașov, disputat duminică la București) 

Foto : Gheorghe AVRAM

„(IasamciHuI adevărului" și dezvăluirile sale

DOAR CORVINUL SI F. C. OLT „N-AU 
OPERAT"

F. C. Olt — -Poli" Timișoara : 
Gh. Constantin (Rm. Vilcea) : C. 
Gheorghe (Suceava) si Al. Mus- 
tătea (Pitești) ;

F.C.M. Brasov — Corvinul Hu
nedoara : V. Curt (Constanta) : 
M. Niculescu si N. Volnea (am
bii din București).

• ARBITRU MECIURILOR-RE- 
TUR DIN CUPELE EUROPENE. 
U.E.F.A. a delegat pe conducă
torii partidelor-retur din cupele 
continentale. Intîlnirlle formați
ilor noastre vor fi arbitrate de 
următorii „cavaleri ai fluierului": 
M.T.K. Budapesta — Steaua, in 
C.C.E. : Sharlatchll (Bulgaria) : 
Dinamo — F. C. Malines (Cupa 
Cupelor) : D’Elia (Italia) : Vic
toria — Larnaca (Cupa U.E.F.A.): 
Kothelja (Albania) ; G.K.S. Ka
towice — Sportul Studențesc 
(Cupa U.E.F.A.) : Sorensen (Da
nemarca) : Chavcs — Universi
tatea Craiova (Cuna U.E.F.A.) : 
Donnelly (Irlanda).

probabil că va rămîne un... 
unicat ceea ce s-a întîmplat a- 
tunci I Au trecut atîtea zile 
și nu-ți vine să crezi că așa a 
fost! Miercuri 9 și joi 10 sep
tembrie s-au disputat patru 
jocuri din etapa a IV-a. Patru 
meciuri, patru victorii ale oas- 
peților, în care gazdele n-au 
marcat nici un gol: Petrolul — 
Steaua 0—4, Victoria — Univ. 
Craiova 0—1, Sportul Studen
țesc — „U“ Cluj.Napoca 0—1 
și Flacăra Moreni — Dinamo 
O—l. Să se fi schimbat atît de 
mult campionatul nostru? Va
loarea prevestea succesul frun
tașelor Steaua și Dinamo. Dar 
în celelalte două, meciurile 
erau, cel puțin, echilibrate.

Adevărul este (asta nu sal
vează calitatea multor partide) 
că, din acest punct de vedere, 
actuala ediție a Diviziei A ca
pătă un plus de Interes încă din 
start. Din prima etapă, oaspeții 
s-au Întors cu puncte si. iată, 
după cinci etape, „clasamentul 
adevărului" devine deosebit de 
interesant prin mutațiile de la 
o rundă la alta și doar două 
echipe — F.C. Olt și Corvinul 
— „n-au operat" încă plusuri 
Si minusuri în „contul" lor. în 
rest, mereu adăugări de puncte 
sau scăderi, după tnfrîngerile 
sau remizele de pe propriile te
renuri. După cinci etape, cu 
sută la sută realizări. Steaua 
și Dinamo, adică totul acasă — 
totul în deplasare. Cele mai 
multe puncte „afară" le-a reali
zat Victoria, dar a pierdut me-

CU PLUSURI Șl MINUSURI
Univ. Craiova. Craio.ciul cu 

venii și pitcștenii, nu au pier
dut nici un punct acasă, dar au 
obținut cîte o victorie în de. 
plasare. S.C. Bacău și „Poli" 
Timișoara nu au cîștigat nici 
un punct „afară", în timp ce 
F.C. Olt și Corvinul, cum spu
neam, n-au pierdut pe teren 
propriu, dar nici n-au făcut 
măcar un egal în deplasare.

Că startul a fost fructuos sau 
nu în noul campionat, „clasa
mentul adevărului" o spune 
parcă cel mai bine. Dar să nu 
uităm că sîntem doar la înce. 
put, că Steaua și Dinamo n-au 
trecut decît pe la Galați. Plo
iești și, respectiv. Brașov și 
Morcni, că surprize ca cele din 
Giulești, Regie, sau de la Tg. 
Mureș și Bacău vor mal ti. 
Dar, pînă atunci, iată „clasa
mentul adevărului" la zi, după 
cinci etape, între paranteze fiind 
trecută diferența 
rajul general.

de la golave.

DIVIZIA C- REZULTATELE ETAPEI A lila
SERIA i

A.S.A. Explorări Cîmpulumg 
Moldovenesc — Cetatea Tg. 
Neamț 3—0 (2—0) Carpați Gălă- 
neștl — Z'mbrul Șiret 3—0 (0—0). 
Aurora Tg. Frumos — TEPRO 
Iași 2—1 (1—1) Constructorul
Iași — Minerul Gura Humorului
3— ’ (0—2) Steau.. Minerul Vatra 
Dornel — Metalul Rădăuți 2—1 
(0—1), Chimia Fălticeni — Avln- 
ttii Frasin 3—e (3—0). Metalul Bo
toșani — I.T.A. Celuloza P. Neamț
4— 1 (0—0). Relonul Săvinești —
Electro Botoșani 3—1 (0—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 111-a 
RARI CtMPUcUNG 
2 Constructorul Iași
3. Chimia Fălticeni 
pe ullimele locuri : 
Iași 0 p (4—9). 16. Electro Boto
șani 0 p (1-—7).

SERIA A Il-a
Partizanul Bacău — Constructo

rul Hidro. Focșani 4—2 (3—2),
Forest a Gugești — Petrolul Moi- 
nești 3—0 (1—0), Laminorul Ro
mân — Steaua Mecanica Huși 
4—0 (3—0), Proletarul Bacău —
Aripile Victoria Bacău 1—3. (1—0). 
MFCON Mun. Gh. Gheorghiu-Dei 
— Textila Buhuși 3—1 (1—0), Unirea 
Negrești — Moldosin Vaslui 2—1 
(1—0). Minerul Comăneștl — 
C.S.M. Borzești 1—0 (1—0). Meca
nica Vaslui — Luceafărul Adjud 

3—2 (2—0).
Pe primele locuri : 1. ARIPILE 

BACĂU 9 p (8—2), 2. Foresta Gu
gești 7 p ((4—0), 3. Mecanica Vas
lui 7 p (6—4)... pe ultimele locuri: 
15. Constructorul Focșani 0 p 
(2—7). 16 Proletarul Bacău 0 P 
(1-7)

.o

: 1. EXPLO- 
9 p (10—0), 
9 p (13—5), 

6 p (9-4)...
15. TEPRO

SERIA A III-a«
Portal Constanța —

I.R.A.......  ....................
Ga.afl _ ______  _____ _ _
(2—0), D.V.A. Galați — Dunărea 
C.S.U. ------ -

Victoria
Teeuc 1—0 (1—0), Gloria 
— Laminorul Vîziru 2—1

Gala*’ 3—1 (3—0), Progre
sul Isaccea — CONPREF Con
stanța 3—o (1—0), Metalul Man
galia — I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia 
1—0 (1—0), ș.N.-C.S.s. Tulcea — 
C.S. Progresul Brăila 1—2 (1—1), 
Cimentu’ 
Mahmudia 
Brăila — 
(1-0).

Pe primei' locuri : 1, METALUL 
MANGALIA 9 p (8—2), 2. Portul 
Constanța 7 p (3—0), 3. Cimentu) 
Medgidia 6 p (8—3)... pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Mahmudia

II p (0—7) 16. CONPREF Con
stanța 0 p (3—9).

I
I
I

Medsidia — Minerul
5—0 (1—0), Chimia 

A rrubium Măcin 1—1

SERIA A IV-a
Ș.N. Oltenița — Unirea 

3—3 (1—1) Utilaje Grele
— Petrolul Roata de 
(1—0). Victoria Muntenii
— F.C.M. Dunăreană 

Carpați

Urzic eni 
Giurgiu 

Jos 2—0 
Buzău 

Giurgiu
1— 0 (0—0) Carpați Nehoiu — 
ISCIP Ulmeni 0—0. Dunărea Că
lărași — OJimpia Slobozia 4—2 
(2—2), Victoria Țăndărei — A.S.A. 
Buzău 3—2 (0—1). Viitorul Chir- 
nogi — Metalul Buzău 1—0 (0—0), 
Petrolul Berc* — Chimia Buzău
2— 0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. Ș.N. OLTE. 
NT ȚA 7 p (9—3), 2. Unirea Urziceni 

7 p (6—3), 3—4. Dunărea Călărași 
6 p (8—4), Petrolul Berea " 
(5—1)... pe ultimele locuri : 
Chimia Buzău 3 p (1—7). 16. 
talul Buzău 0 p (1—4).

SERIA A V-a
I.M.G. București — Minerul Șo- 

tînga 1—0 (0—0). Metalul Mija — 
Petrolu. Ttrgoviște 2—0 (1—0), A • 
batorul București — Tehnometal 
Bucureșt l—o (0—0), Automatica 
București — C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești 3—1 (1—0) Viscofil București
— Chimia Găești 0—0, Electrica 
Titu — Cimentul Fleni 7—1 (2—1), 
IUPS Chitii* — Danubiana Bucu
rești 4—0 (1—0) Avicola Crevedia
— MECON București 2—0 (0—0).

Pc primele locuri : 1—2. IUPS 
VISCOFIL 
, 3. Aba- 

7 p (3—1)... pe 
15. Chimia Gă- 

16. Danubiana 
(3-9).

0 P
15. 

Me-

Pe primele locuri . , 
CHITILA 7 p (8—4), 
BUCUREȘTI 7 p (6—2) 
torul București 
ultimele locuri î 
ești 2 p (0—1) 
București p

SERIA A Vl-a
Musce.ul Cîmpulung — 

Stoicănești 4—0 (1—0),
Roșiori — Constructorul 
Craiova o—1 (9—0). Progresul Co
rabia — ROVA Roșiori 2—0 (1—0), 
Dacia Metalul Rm. Vîlcoa — Pro
gresul Băilești 2—0 (1—0), C.F.R. 
Craiovr — Chimia Tr. Măgurele 
2—0 (1—0) Viito.-ul Drăgășani — 
I.O.B Balș 2—u (1—0), Unirea Pi
tești — Dacia Pitești 2—3 (1—1), 
A ’tomatica Alexandria — Elec- 
tron’stul Curtea de Argeș 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri î 1. AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 9 p (6—0). 
2—3. Viitorul Drăgășani 7 p (0—3). 
Dacia Pit.es 7 p (5—2). 4. Con
structorul Craiova 7 p (3—1)... pe 
ultimele locuri 5 15. Electronistul 
Cartea de Arge 1 p (1—0), 10.

rogresul Băile'- . C p (0—5).
SERIA A VII-a

Minerul O”nvița — Minerul Me
canizatorul Șimian 3—1 (2—0), Mi-

Recolta 
Textila 

T.C.L

nerul Moldova Nouă — Petrolul 
Țiclenl 4—o (3—3). Minerul Anina
— Automecanlca Reșița 5—1 (1—0), 
Termoconstructorul Drobeta Tr. 
Severin — C.S.M. Caransebeș 1—3 
(0—2) C.S.M. Lugoj — Minerul 
Rovinarl 5—0 (2—0). C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Metalurgistul 
Sadu 3—0 (3—0), Minerul Mătăsari
— Metalul Otelu Roșu 3—0 (t—0). 
Dierna Orșova — Minerul Motru 
2-1 (1-1).
Pe primele tocuri : 1. C.S-M.

LUGOJ 9 p (10—0), 2. C.F.R. Ca
ransebeș 6 P (10—2). 3—4. Minerul 
Molru 6 p (6—2,. C.S.M. Caran
sebeș 6 p (8—4). . pe ultimele 
locuri : 15. Metalurgistul Sadu 1 p 
(0—5), 16 Termoconstructorul Dro
beta Tr. Sev. 0 P (0—6).

SERIA A VIII-a
Oțelul Or dr. Petru Groza — 

Unirea Valea lui Mihai 5—0 (3—0), 
Auto Vulcan Timișoara — Șoimii 
Lipova 3—0 (3—0). Motorul"I.M.A. 
Arad — Strungul Chlșineu Crlș
4— 0 (3—0) Recolta Salonta — 
C.S.M. Vagonul Arad 0—1 (0—1), 
A.S. Sînmartinul Sîrbesc — Uni
rea Tomnatic 8—1 (6—0), înfrăți
rea Oradea — Minerul Știncuiuș
5— 0 (2—0). Unirea Sînnlcolau — 
Gloria Beiu-, 1—0 (0—0), U.M. Ti
mișoara — C.F.R. Timișoara 0—2 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. VAGONUL 
\RAD 9 p (5—1). 2. înfrățirea 
Oradea 6 p (10—2), 3. A.S. Sîn
martinul Sîrbesc 6 p (9—3)... pe 
ultimele locuri : 13—14. Minerul
Șuncuiuș 3 p (4—7), U.M. Timi
șoara 3 p (3—6), 15—16. Unirea 
Valea lui Mihai 3 p (3—7). Unirea 
Sînnicolau 3 n (1—5).

SERIA A IX-a
Industria Sîrmei C. Turzil — 

Laminorul Victoria Zalău 0—0. 
Minerul Tur> — Olimpia Gherla 
3—0 (1—0) Oașul Negrești — Mi
nerul Borșa 2—0 (1—0), Minerul 
Băiuț — Chimia Tășnad 0—1 (0—1). 
Motorul I.R.A. Cluj-Napoca — 
Someșul Satu Mare 0—3 (0—3).
IZOMAT Șimleul Silvanle! — Mi
nerul Băița 2—1 (0—0), Minerul 
Cavnic — steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca 3—3 n—0) Minerul Sărmă- 
șag — CUPROM Baia Mare 5—2 
(5-0).

P? primele ocuri : 1. MINERUL 
SARMASAG 6 p (S—6), 2. Chimia 
Tășnad p (5—5), 3. Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca 5 p (9—3) — 
penalizată cu 1 p. 4. Minerul 
Cavnic 5 p (6—1) — penalizată cu 
2 p... pe ultimele locuri : 15—16.

Minerul

1. Steaua +4 <+l«)
2. Dinamo +4 (+13)
3. Victoria +3 <+ 3)
4. Univ. Craiova +2 <+ <)
5. F. C. Argeș +2 (- I)
6. Flacăra +1 <+ 1)
7. Corvinul • <+ »)
8. F. C. OU • <- 3)
9. „U“ Cluj-Napoca • (- 1)

10. Petrolul 0 (- «)
11. Otelul —1 <- 2)
12. A.S.A. Tg. M. —1 (- 5)
13. „Poli" Tim. —2 (+ 3)
14. C.S.M. Suceava —2 (- 1)
15. Sportul Stud. —2 (- O
16. F.C.M. Brașov —2 <— 6)
17. Rapid —3 (- 3)
18. S. C. Bacău —3 (- 9)

CUPROM Baia Mare 1 P (5—9),
Borșa 1 p (3—7).

SERIA A X-a
Cisnădic — Mureșul De- 
(0—0) Minerul Știința 

— Automecanlca Mediaș 
Minerul Lupeni —

Textila 
va 2—0 
Vulcan 
2—0 (1—0), 
C.S.U. Mecanica Sibiu 1—0 (1—0), 
I.P.A. Sibiu — Carpați Mirșa 
6—1 (1—1). Metalurgistul Cugir — 
Mecanica Alba Iulia 7—1 (3—0),
Nitramonla Făgăraș — Tirnavele 
Blaj 5—2 (2—0) unirea Alba Iu
lia — Aurul Brad 4—0 (3—0), Me
talul Aiud - C.F.R. Simeria 2—1 
(1—0).

Pe primei- locuri 
SIBIU 9 p ..........
Lupeni 7 p 
Cugir 6 p 
locuri : 15. 
1 p (2—13' 
Sibiu 0 p (0—

SERIA A XI-a
Progresul odorheiu Secuiesc — 

Minerul Rodna 6—0 (3—0), Metalul 
Sighișoara — Oțelul Reghin 4—0 
(1—0). Lacul Ursu Sovata — Me
talul Reghin 3—0 (2—0), Avîntul 
Reghin — Minerul Bălan 1—0 
(0—0), Mecanic* Bistrița — Meta- 
)otehnica Tg. Mureș 4—0 (3—0), 
Viitorul Gheorgheni — unirea 
Cristuru Secuiesc 2—0 (1—0), Mu
reșul Luduș — Chinforest Nă- 
săud 3—1 (1- ' Hebe Sîngeorz
Băl — Laminoru. Beclean 1—0 
(0-0).

Pe primele tocuri : 1. PROGRE
SUL odorhei 9 p (11—2) 2. Me
canica Bistrița 7 p (11—2), 3. La
cul Ursu Sovata 7 p (7—2)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Rod
na 1 p (2—9). 16. Laminorul Be
clean 0 o (1—8’

SERIA A XH-a
Carpați Covasna — Cimentul 

Hoghiz ’1—0 (1—0’. Minerul Fill- 
peștil de Pădure — IMASA Sf. 
Gheorghe 2—0 (1—0), Electro Sf. 
Gheorghe — M“talul Tg. Secuiesc 
2—0 (1—0) Minerul Baraolt — 
A.S.A. Chimia Ploiești 2—1 (1—l)i 
Unirea Cîmpina — Precizia Să- 
cele 4—1 (2—1 Petrolul Băicoi — 
Montana Sinaia t—0 (0—0), Mobila 
Măgura Codiea — Poiana Cîmpi
na 3—1 (2—1) Carpați sinaia — 
Victoria r 2—3 (1—1).

Pe primei io .<.ri: 1. UNIREA 
CÎMPINA ’ O (5—2), 2—3. Mobila 
Codiea 6 p (5—3). Electro Sf. 
Gheorghe 3 p '5—3)... pe ultimele 
locuri : 14—15 Cimentul Hoghiz 
3 o (2—4). Metalul Tg. Secuiesc 
3 p (1—3> 16. Precizia Săcele 3 p
(4—8).

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

1. I.P.A.
(10—1), 2. Minerul 

(3—1) 3. Metalurgistul 
(12—2)... pe ultimele 
Mecanica Alba Iulia

16. C.S.U. Mecanica



MECIUL FEMININ DE ATLETISM
R.S.F.S. RUSĂ ROMANIA

Simbătă 26 septembrie, la 
Soci, în Uniunea Sovietică, se 
va disputa tradiționala întîlni- 
re anuală între reprezentativele

CONCURSURI DE TIR
(Urmare din pag. I)

fiind de remarcat Eugen Anto
nescu și Ioan Joldca (682,3 p și, 
respectiv, 681,8 p, la pușcă 10 
metri), Aurora .Ștefan (în special 
pentru finala de la 102,7 p, tot 
la pușcă), trioul L. Stan — S, 
Bobii — I. Petru (mereu, în ulti
mele sezoane, în fruntea probe, 
lor de pistol redus și liber) și 

Anișoara Matei, cea mai detașată 
învingătoare (477,3 p, la pistol 
10 metri, față Se 470,6 p, ale 
Silvici Kaposztay). în aceste 
condiții. Cupa Dinamo și-a a- 
tins unul dintre scopuri, cel de 
verificare.

Iată în continuare și cîștigă- 
torii concursului dintre Olim
pia și Gwardia, pușcă liberă, 
60 f.c. masculin : 11. Kozlowski 
(G) 586 p ; feminin : Marilcna 
Bota (O)    “
Oheorghiu (O) 1112 p 
masculii 
feminin
549 p , pușcă 10 ni, masculin : 
T. Bălan 569 p ; feminin : Au
rora Ștefan (O) 385 p : pistol 
liber : J. Mirski (G) 553 p ; pis
tol viteză : T. Constantin (O) 
582 p ; pistol sport: farygina 
Dzik (G) 562 p ; pistol 10 m, 
masculin: I. Petru (O) 571 p; 
feminin : Brygina Dzik 355 p. .

Reprezentanții clubului Olim
pia București au cîștigat 8 pro
be, în timp ce oaspeții s-au im- 
pus iri 4.

580 p ; 3X40 f: T. 
; 3X20 i, 

T. Bălan (O) 561 p; 
Cristina Horea (O)

REMARCABILĂ PERFORMANTA LA CM. DE RACHETOMODELE
(Urmare din pag l)

mai organizat un al treilea, în
să numai pentru Andrei Iancov 
(Bulgaria) și Ion Catargiu. cel- 
laiți nereușind să-și recupereze 
aparatele. în urma acestuia, or
dinea a rămas cea de mai sus. 
Ceilalți — campionul mondial 
al clasei în 1985, cehul Anton 
Repa, Dimităr Mustukov (Bul
garia), Evglieni Krisiov 
(U.R.S.S.) și Keneth- Mîzoi 
(S.U.A.) — au obținut, toți, lo. 
cui trei". • Ce puteți spune 
despre celelalte rezultate ale

r RINGURI ÎNDOLIATE
7 Multe, chiar foarte multe discuții s-au tot purtat pentru 
1 interzicerea boxului profesionist, dar, cel puțin ptoă acum, nu 
i numai că nu s-a găsit nimeni sâ-l suprime, ba dimpotrivă el 
1 proliferează și se duce mal departe cu întreg lanțul său de
I consecințe nefaste. Este situația, păstrind proporțiile, simila- 
J' ră interzicerii fumatului 1 Deși oamenii de știință demonstrează,

cu argumente evidente, nocivitatea lui, totuși, pe ansamblu, 
■i numărul fumătorilor abia se diminuează cu cîteva procente, 
,' neînsemnate.
II In boxul profesionist, chiar dacă, de pildă, WBC 

unele măsuri pentru „umanizarea" sa (control medical
‘1 toriu al pugiliștilor, reducerea la maximum 12 reprize
■ i durilor pentru un titlu mondial, etc.), au existat, mal 

ultimii ani, oameni de știință care au demonstrat, fără

a luat 
obliga- 
a me- 

ales In 
putință 

de tăgadă, periculozitatea pe care acest sport o prezintă pentru 
practicanții săi, efectele sale realmente dezastruoase pentru 
sănătatea acestora. Și exemplele vii sînt nenumărate, căci doar 
puțini sînt aceia care ajung la senectute.

Am subliniat exemplele vii căci, din nefericire, boxul pro
fesionist este unul dintre sporturile cele mai... îndoliate I Iată, 
spre pilda, numai în Japonia, în ultimii ani, 22 de puglliștl au 
decedat in urma durelor lovituri primite. Ultimul — deocam
dată ! — este tînărul de 21 ani, Manao Ozawa, boxer de cate
goria mijlocie, care in ultimul meci pentru titlul național a 
fost făcut k.o., ultimul din scurta lui viață.

Romeo VILARA

Asemenea exemple chiar nu le vede nimeni dintre cel in 
măsură să decidă șl să la, ta sfirșit, o hotărîre înțeleaptă ?...

PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT • CAMPIONATE NAȚIONALE
CICLISM o In concursul de la 

Seul, proba individuală de urmă
rire a revenit sportivului sovie
tic Viaceslav Eki.mov, care l-a 
întrecut în „finală pe englezul 
Collin Sturgess. învingătorul 
fos.t cronometrat în 4:32,20.

a

BASCHET • Prin jocul rezul
tatelor, ta finala „Cupei Intercon- 
ti.ncnlale" do la Milano s-au ca
lificat Tracer Milano și BC Bar
celona. ta semifinale : Tracer — 
Cipona Zagreb 94—83, BC Barce
lona — Maccabi Tel Avlv 95—87.

HALTERE • Intr-un concurs 
desfășurat Ia Havirov, în Ceho
slovacia, australianul Paul Garri
son a cîștigat la cat. 75 kg cu un 
total de 307.5 kg. La categ. 67,3 kg 
pe primul loc s-a situat polone
zul Marek Severin, cu 306,3 kg.

ȘAH • în turneul de la Pan
covo Iugoslavia, după desfășura-

feminine de atletism ale 
R.S.F.S. Ruse și României. Din 
Iotul țării noastre vor face 
parte, printre altele, Mitica 
Junghiata și Ella Kovacs (800 
m), Faula Ivan și Violeta Be- 
clea (1 500 m), Margareta
Keszeg și Elena Fidatov (3 000 
m), Maneta Ucu și Carmen 
Sîrbu (lungime). Alina Astafei 
și Niculina Iile (înălțime), 
hurdlerele Nicoleta Căruțașu 
șl Ionica Domnițeanu, discobo
la Mariana Ionescu-Lengyel.

JOCURILE SPORTIVE
MEDITERANEENE

LATAKIA. în concursul de 
atletism din cadrul Jocurilor 
Mediteraneene au fost consemna
te rezultatele: 100 m: Till! (Ita
lia) 10,41, 1500 m : Aouita (Ma. 
roc) 3:39,48, 10000 m: Baccou- 
che (Tunisia) 28:39,66, 110 mg: 
Boussemart (Franța) 13,90, 20 
km marș : Damilano . (Italia) 
1.25:33, lungime: Hatzopoulos 
(Grecia) 7,89 m, greutate: 
Koustoukis (Grecia) 19,23; FE
MEI : 1500 m : Fatima Auam 
(Maroc) 4:10,96, 100 mg : Patri
zia Lombardo (Italia) 13,41, disc: 
Maria Marello (Italia) 55,98 m.

La polo: Italia — Turcia 11—1, 
Spania — Grecia 11—7. Turneul 
masculin de baschet a fost 
cîștigat de Turcia, urmată de 
Spania, și Grecia. In competi
ția de fotbal: Grecia — Alge
ria 1—0. Turcia — Liban 1—0. 
Turneul feminin de tenis a re
venit Conchitei Martinez (Spa
nia), 6-—3, 5—7, 6—1 cu An- 
geliki Kanalopoulos (Grecia).

lotului nostru ? • „Evident că 
medalia de bronz cîștigată de 
echipa menționată reprezintă 
lin progres avînd în vedere 
faptul că la acest C.M. s-au 
pus în aplicare cele mai moder
ne tehnici ale micromotoarelor 
reactive, sisteme de zbor și de 
planare excepționale ale rache
telor purtătoare de deltaplane. 
La fel este și locul patru (pe 
echipe) de la machete zbură
toare de nave cosmice. Adrian 
Șercăianu, Valentin Purcărea și 
Adrian Vioreanu (antrenor Va
lerian Constantinescu) au pre
zentat replici ale rachetelor

rea a trei runde, pe primul Ioc 
se află Rodriguez. cu 2,5 p. El 
este urmat de Bronstein șl Todo- 

. rovlci, cu otte 2 P, Gheller 1,5 p
(1) etc. în runda a treia : Trto- 
gov — Sokolov 0—1, Bronstein — 
Rajna 0,5—0,5. Orlov — Cabrilio 
0,5—0,5, Rodriguez — Todorovici 
1—0.

TENIS • Turneul feminin de 
la Tokio a fost cîștigat de Ga
briela Sabatini (6—4, 7—6 In fina
lă cu Manuela Maleeva — Bulga
ria) • In turneul de la Sofia, In 
finala feminină se vor întîlni ju
cătoarele sovietice Maniokova — 
Malivldska, tn semifinale :Manlo- 
kova — Ranghelova (Bulgaria) 
4—6, 6—6, 6—3. Malividska — Thor
ton (Irlanda) 6—4. 6—3 • La
Varșovia, ta semifinale: Krociko 
(U.R.S.S.) — Furukuso (Brazilia) 
6—4. 6—0. Visând — Gavrihidzc
(ambii U.R.S.S.) 6—4, 6—2.

La Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică

POZIȚII
7

A

IN FINALELE PE OBIECTE
(prin telefon, de 
nostru special).

VAKNA, 21 
la trimisul 
Deși încheiate duminică sea
ra, Campionatele Mondiale de 
„ritmică" sînt prezente încă în 
actualitate prin viile comenta
rii pe care le-au stîrnit evolu
țiile celor peste 100 de compe
titoare de pe toate continen
tele și, mai cu seamă, ale celor 
mai bune dintre ele, Analistele 
pe obiecte, între care s-au nu
mărat și sportivele noastre Flo
rentina Butaru (calificată în 
trei finale) și Adriana Stoencs- 
cu (prezenta în finala de la 
măciuci). Prezența ca atare a 
gimnastelor române în toate 
cele patru finale, locul 4 ocu- 
pat la exercițiul cu panglică de 
Florentina Butaru ca și cele trei 
locuri 5 obținute prin Butaru 
(la cerc și coardă) și Stoenescu 
(la măciuci) reprezintă, după 
părerea noastră, poziții onora
bile pentru fetele noastre, care 
au făcut față cu bine unei 
competiții foarte grele, de un 
nivel tehnic și spectacular deo
sebit de ridicat. Clasările a-

Saturn 5 C (ale misiunilor pe 
Lună) și Ariane (din cadrul 
Programului european 'de sa
teliți), machete de 1,10 m, care 
au evoluat cu două trepte func
ționale în toate zborurile ofi
ciale". • Cum a fost apreciată 
în general comportarea noastră? 
• „Bună. Modelele și tehnica 
de construcție de la toate cla
sele s-au bucurat de mare a- 
tenție din partea sportivilor și 
a juriului internațional, fapt 
care ne îndreptățește să sub- 
liniem cursul ascendent al per
formanțelor românești. ” ~
Modelism, organizatoare a Cam
pionatelor Europene în 1988 și 
a celor Mondiale în 1989, va 
acționa în continuare pentru 
dezvoltarea și afirmarea mode- 
lismului spațial în țară și peste 
-hotare".

KF.

EXAMENUL (. E
(Urmare din pag. I)

pro- 
pînă 
o zi

Meciurile din serii sînt 
gramate de vineri 25 
miercuri 30 septembrie (cu 
de pauză — luni), iar cele din 
turneele finale (pentru care 
vor conta rezultatele directe 
ale echipelor calificate in ace
lași turneu final: locurile 1—4, 
5—8 sau 9—12) se vor desfă
șura în zilele de 3 și 4 oct im- 
brie. Să urăm succese cît mai 
valoroase reprezentanților vo
leiului nostru!

OLANDA (et. 8). Zwolle — 
Kerkrade 0—3. Tilburg — Sparta 
Rotterdam 3—0. Feyenoord — 
Dordrecht 8—2. Venlo — Eindho
ven 0—1. Volendam — Enschede 
1—3. Slttard — Utrecht 1—1, A- 
jax — Den Haag 4—2. Den Boscl) 
— Groningen 2—3. In clasament 
conduce PSV Eindhoven, eu 1.4 p 
(7 j). urmată de Feyenoord 12 
p. Sparta, Ajax, Zwolle toate 
cu 10 p.

ELVEȚIA (et. 10). servetțe — 
Young Boys 1—1, FC Ziirich — 
St. Gallen 1—3. Basel — Lucerna.
3—3. Ncuchâlel — Aarau 1—1. 
Sion — Bellinzona 4—1. Lau
sanne — Grasshoppers 0—0. Con
duce Grasshoppers cu 14 p. suc
cedată de Neuchâtel Xamax și 
Aarau cu cite 13 p.

TURCIA (ct. 4). Boiuspor — 
Besiktas 0—1. Fenerbahce — Es- 
kisehir 0—4, Trabzonsp-ir — Sa- 
karyaspor 1—0. Galatasaray ■ — 
Zonguldakspor 3—1. Formația

ONORABILE PENTRU SPORTIVELE NOASTRE

ca și locul 7 ocupat de 
la individual compus

mințite 
Butaru 
reprezintă cele mai bune cla
sări din toate participările noas
tre de pînâ acum la competiția 
supremă a gimnasticii ritmice. 
Acel 9,90 obținut duminică sea
ra în finala de la coardă de 
Butaru ca și toate notele cu 
care au fost răsplătite exerci
țiile gimnastelor ron âne în fi
nale ne fac să regretăm, o dată 
în plus, micile „bîlbîieli" din 
concursul general, care, după 
cum s-a văzut, au o influență 
decisivă pentru configurația fi
nală a clasamentelor. Pentru 
ca gimnastele noastre să-și 
poată; îmbunătăți, pe viitor, 
pozițiile în marile întreceri, cu 
deosebire la „europene" sau

Ai învins, continuă; ai pierdut, continuă!

LECȚIA CARE NU SE UITĂ

•3

nu-1
de

3

De obicei, în viața unui 
performer, amintirile vin 
cînd tumultul stadionului 
s-a stins defintiv. în cul
mea gloriei, nimeni 
dispus să-și amintească
începuturi, mai ales atunci 
cînd ele sînt triste. Stephen 
Roche, marele ciclist de azi. 
crede, însă, altfel.

Opinia publică e mai de
grabă dornică să afle secre
tele vieții actuale a celui 
care a cîștigat (lucru extrem 
de rar) Turul Italiei, Turul 
Franței și titlul de campion 
mondial, în același an. Dar 
irlandezul are credința că 
mai- ales atunci cînd ești în 
vîrf nu trebuie să uiți de 
unde ai plecat, ce ai lăsat 
în urmă. „Am cochetat cu 
mai multe sporturi, fotbalul 
printre ele, mai mult, însă, 
pe banca de pe margine, 
deși știam că sînt mai bun 
ca unii din teren. Am ple
cat furios de la teren într-o 
bună 
rolul 
M-arn 
veche
însă destul de repede 
locul pe care nu mai voiam 
să-l văd, terenul de fotbal. 
Mi-a părut apoi rău de fot
bal, dar povestea s-a trans
format într-o mare înfrîn- 
gere a mea. Nu trebuia să 
renunț",
vechi, ă bunicilor, 
de 13 ani i-a montat 
debraieur cu 5 viteze 
ghidon de curse. S-a 
scris la prima cursă, 
la altele și a urmat... dezas
trul. Plecat în primul grup 
al unei curse cu handicap 
(întîi juniorii mici, apoi cei 
mari, seniorii șl speranțele 
olimpice ale Irlandei), a tre
cut,' totuși, primul linia de

zi : nu mai acceptam 
de rezervă eternă, 
urcat pe o bicicletă 
care nu mă ducea 

de

Bicicletei aceleia 
tînărul 

un 
și un 

în. 
apoi

Galâtașaray — 12 p. Beșiktaș — 
9 n. Trabzonspor — 9 p.

SPANIA (et. 4). FC Barcelona — 
Valencia 0—1. Mailorca — Cadiz
1—i. Celta — Atletico Madrid
1— 0. Gijon — Zaragoza 2—1. Be
ds — Athletic Bilbao 0—0. Mur
cia — Espanol 0—1. Real Sccie- 
dad — Sevilla 0—1. Valladclid — 
Las Palmas

. Sabadell 1—1.
Osasuna 3—0. Real 
duce cu 8 n si are 
21—1. Valencia are 7 
tic Bilbao 6 p.

IUGOSLAVIA (ct.
Belgrad — Osijek 
vo - 
tina 
nost 
da -Tuzla 
grad' 0—2." Nis
2— 1. Dinamo Zagreb — 
Niksicl 2—1. Vojvodlna 
Mostar 1—1. Rijeka . 
grad 0—0. Dinamo 
ra. are 11 n.- Rijeka 
Rad » p.

CEHOSLOVACIA (el. 5). Dukla 

0—0. Lorogles — 
Real Madrid — 

Madrid cun
un
n.

7). 
6—t.

■ Vardar Skoplie 4—1
— Zelcznicear
— Ceîik Zenien 

Steaua

golaveraj 
iar Athle-

Partizan 
Saraje- 

•0. Pris- 
—1. Buduc- 
2—1. Slobo- 
Rosie Bel- 

ilaiduk Split 
Sutjeska 
— Velez 

Rad Bel- 
Zagreb. lide- 

io n șl

„mondiale", e necesar ca ele 
să acorde aceeași atenție am
belor părți ale competiției, 
„minusurile" din concursul ge. 
neral fiind foarte greu de re
cuperat în finalele pe aparate.

In ce privește ultimele în
treceri oficiale ale „mondiale
lor" de aici, să menționăm că 
duminică seara s-au desfășurat 
finalele la exercițiile ansam
blurilor, dominate — ca și la 
individual — de Bulgaria, ’ cla. 
sată pe locul I în ambele pro. 
be, exercițiu cu 3 cercuri și 3 
mingi, respectiv exercițiu cu 
șase mingi. Finale la ansam
bluri : exercițiu cu trei cercuri 
și trei mingi : Bulgaria 40,000 
p, R.P. Chineză 39,200 p, Spa
nia 38,750 p ; exercițiu cu șase 
mingi : 
U.R.S.S. 
38,850 p.

Bulgaria 39,900 p,
39,650 p, R.P. Chineză

Elena DOBINCA

parcurși, în zori, 
de lapte în trici- 

cel mai eficient

sosire, deși în grupul ultim 
nu rula altcineva decît Sear, 
Kelly, venit... după juniorii' 
necunoscut ! Pe care, totuși, 
nimeni nu l-a băgat în sea
mă, iar lucrurile au pornit 
a doua zi de la capăt! Roche 
n-a mai dat bir cu fugiții, ca 
altădată de Ia terenul de 
fotbal. Și viața era dură, 
lucra la o lăptărie, pedalînd 
pentru a duce laptele clien- 
ților, 
competitivă, nici timp liber, 
kilometrii 
cu sticlele 
clu, erau
mijloc de pregătire. într-o 
zi a primit un telefon din 
Franța cu o propunere de 
contract. A urcat în avion, 
a aterizat la Paris, dar ne 
aeroport nu l-a așteptat ni
meni. Și nici de astă dată 
n-a făcut drumul întors : 
lecția terenului de fotbal ră- 
mîne vie în memorie. A 
plecat pe jos, fără să știe o 
boabă franțuzește, printr-un 
oraș cu 12 milioane de lo
cuitori, cale de mai multe 
zeci de kilometri, a ajuns 
noaptea tîrzlu la sediul e- 
chipel care-1 propusese con
tractul, a dormit într-o ma
gazie și, dimineața, a bătut 
la ușa’directorului. N-a ce
rut decît o bicicletă și ac. 
cesul pe pistă în orele de 
pauză. Era 11 februarie 1980. 
Avea 20 de primăveri ir. 
spate și acea experiență din 
copilărie cînd se simțise 
prima și ultima oară, învins 
După 7 ani, cîștiga El Giro. 
Marea Buclă șl titlul mon
dial, „tripla" la care au visai, 
generație după generații 
cicliștii din ultimele decent:

n-avea o bicicletă ă

.......... I 
i

g

g
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Radu TIMOFTE

Banska Bystrica — Banik Ostra
va 2—0. Inter Bratislava — Spar
tak Trnava 3—1. Vitkovice — Du
kla Praga 2—1. Plastika Nitra — 
Spartak Hnadeo KraLove 5—0, Zi- 
lina — Olomouc 0—1. Dunajska 
Streda — Clieb 1—1,. Slavia Fra
ga — Sparta Praga 0—1. Bohe
mians — Tatran Presov. amînat. 
Lideră este Sparta Praga, 8 p, 
urmată de Olomouc. 8 p.

BELGIA (et. 7). Antwerpen — 
Liăge 0—0. Courtrai — FC Bru
ges 0—2, Racing Bruxelles — 
Lokeren 1—2. Malines — Charle
roi 1—0. Beveren — WLtterslag 
0—1, Anderlecht — Waregem 5—1. 
Standard Li^ge — Molenbeek 4—0, 
St. Trond — La Gantoise 1—0, CS 
Bruges .— Beerschot amînat. în 
frunte, cu cite 11 d. se găseso 
Antwerpen. Malines si Andcr- 
lecht. .
• La Halmstad : Suedia — Fin

landa T—1. îh preliminariile C.E. 
de juniori.

•. Miercuri va 
Hamburg jocul 
R. F. Germania

avea loc la 
amical dintre 
st Danemarca. 

Iar în preliminariile C.E. se în- 
tîlnesc : Suedia — Portugalia 
(or. 2). Norvegia — Islanda (gr. 
31. Polonia — Ungaria (gr. 5) și 
Bulgaria — Belgia (gr.-7>.


