
La Întreprinderea de vagoane din Caracal I
Proletari dta toate tMle, unlff-tO

AMBIȚII SPRE NOI IlfUȘITE IN SPORT
De mai bine de un deceniu, 

colectivul întreprinderii de va
goane din Caracal se situează 
printre fruntașele pe ramură. 
Firesc, de vreme ce aici cuvîn- 
tul de ordine a fost si a ră- 

cale li- 
Iar ex- 
acestuia 
produc-

mas „Calitatea asigură 
beră competitivității !“ 
primarea concretă a 
o reprezintă ponderea 
tiei de vagoane marfă livrate 
la export, eu aproape 15 la 
sută mai mult decît în anii 
precedent!. Modernizarea con
tinuă a tehnologiilor este des
tinată să contribuie la realiza
rea unei calități superioare a 
produselor, ceea ce si explică 
ponderea în creștere la export, 
sarcină prioritară în toate sec
țiile. înaltă obligație patriotică 
pentru fiecare muncitor si teh
nician. Asa acționează. în 
întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului, harnicii 
constructori de material rulant 
pentru transportul feroviar din 
Caracal. Cu dăruire, cu spirit 
de responsabilitate, eu ambiția 
de a fi mereu în frunte.

Pe unii dintre ei îi revedem 
si in afara orelor de produc
ție ne terenurile de sport. în 
acțiunile înscrise sub generi
cul Daciadei. Pe frezorul Pe
tre Pleu, de pildă, mare a- 
mator de mișcare în aer liber.

care ne si spune de ce : „Pen
tru că si condițiile favorizează 
apropierea de sport, de exer
cițiul fizic. Mă «îndese la par
cul orașului nostru care, trep
tat. se transformă intr-un parc 
sportiv. Este o invitație per
manentă Ia mișcare, la sănă
tate. adresată tuturor, indife
rent de anotimp..." O invitație, 
care — cum ne-am convins — 
nu rămîne fără ecou : zeci si 
sute de muncitori din această 
întreprindere (ca si din altele) 
fiind oaspeții parcului din Ca
racal.

Un prim argument. Președin
tele asociației sportive Vago
nul. subinginerul Stefan Kotun- 
jeanu, mai aduce unul : „Oa
menii noștri se apropie conti
nuu de sport pentru că sînt 
convinși de utilitatea lui. Foar
te multi văd în exercițiul fi
zic, într-o oră de destindere 
prin mișcare, calea cea mai 
directă pentru menținerea să
nătății".

Un mod de a pune punctul 
pe i si de a explica, indirect, 
de ce Vagonul Caracal se află 
printre asociațiile sportive de 
frunte din oraș si din județul

Tibertu STAMA
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Astăzi, in cadrul etapei a 6-a

a Diviziei A de fotbal

CLASAMENTUL „LA ZI"

1. STEAUA 5 5 0 0 18- 2 10
2. Dinamo 5 5 ll 0 14- 1 10
3. Unlv. Cv. 5 4 0 1 10- 4 8
4. Victoria 5 3 1 1 6- 3 7
5. Corvinul 5 3 0 2 11-10 6
6. F.C. Argeș 5 3 0 2 8- 9 6
7. „U “ Cj-N. 5 2 2 1 5- 6 6
8. Flacăra 5 1 3 1 6- 5 5
9. Oțelul 5 2 1 2 4- 6 5

10. „Poli" Tim. 5 1 2 2 8- 5 4
11. C.S.M. Sv. 5 1 2 2 6- 7 4
12. F.C. Olt 5 2 0 3 5- 8 4
13. Petrolul 5 2 0 3 6-14 1
14. Rapid 5 0 3 2 3- 6 3
15. A.S.A. 5 1 1 3 5-10 3
16. Sportul 5 0 2 3 5- 9 2
17. F.C.M. Bv. 5 0 2 3 4-10 2
18. S.C. Bacău 5 0 1 4 4-13 1

Considerații pe marginea „naționalelor" feminine de gimnastică

PATRU

Miercuri 23 septembrie 1987 |

„EUROPENE“ IN DOUA
PARTIDE DE MARE ATRACȚIE

JUSTIFICATE NĂDEJDI ÎNAINTEA CAMPIONATELOR LUMII
Mijlocașul dinamovist Lupu încearcă sd lanseze un nou atac 
trecind de opoziția fundașului piteștean Tănase (nr. 3).

Foto : Gheorghe AVRAM

Daniela Silivaș

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
privi re sinteticei —:

Ceea ce a luat ființă, în 
1958, sub numele de Școala 
sportivă de elevi, cu trei ra
muri — atletism, volei, gim
nastică — s-a transformat, în 
ani, în Liceul cu program de 
educație fizică, numai pentru 
atletism (1962), apoi în Liceul 
experimental de atletism (1970). 
în acea perioadă, atletismul 
românesc a cunoscut o adevă
rată ascensiune la nivelul ju
nioratului, iar profesorii lice
ului. care au participat direct 
la... salt, ne-au spus că pro
gresul s-a datorat, în primul 
rînd, volumului de muncă mai 
mare decît in oricare alt loc 
din țară (pe vremea aceea, la 
Cîmpulung Muscel s-a introdus 
metoda celor două antrena
mente pe zi la nivelul de ju
niori, care însă azi nu mal sînt 
suficiente). Șl, tot ca o pre
mieră pentru atletismul româ
nesc juvenil, a apărut specia
lizarea antrenorilor pe probe 
și. ca de obicei în asemenea 
situații, un nou pas înainte a 
fost făcut

Ne-au interesat „naționalele" 
feminine de gimnastică, înche
iate duminică la Deva, cu pre
cădere sub două aspecte : al 
evaluării potențialului genera] 
și, încă mai concret, al testă
rii nivelului de pregătire a lo
tului reprezentativ, aflat (la 
data C.N.). eu exact o lună 
înaintea „mondialelor" de la 
Rotterdam. Chiar fără să facă 
obiectul analizei de față (vom 
reveni cu alt prilej), se cuvine 
să spunem ci pe ansamblu, 
peisajul gimnasticii feminine 
românești nu e chiar cel mai 
reconfortant, în sensul în care 
Deva a ilustrat, o dată în plus, 
izbitorul decalaj (de valoare și 
formă) dintre membrele lotu
lui național lărgit (11 la nu
măr) șl restul competitoarelor 
(pînă la 40). Am putea dez
volta ideea, dar ne vom limita 
la două exemple semnificative: 
nici o fată din afara lotului 
n-a avut acces în finalele pe 
aparate (opt participante + 
două rezerve), primele 11 
locuri ale clasamentului gene
ral individual au revenit, fără 
excepție, elevelor antrenate (la 
lot) de Adrian Goreac, Maria 
Cosma, Octavian Belu și A- 
drian Stan. Sigur că o față a 
monedei trebuie să ne bucure : 
avem 11 gimnaste care, cu mai 
multe sau mai puține șanse, 
pot aspira la echipa (de 6) 
pentru C.M. din Olanda. Cea
laltă însă invită l-a meditație 
și la acțiune, federația, an
trenorii etc. avlnd datoria să 
scruteze, să întreprindă și să 
muncească mai mult pentru a- 
sigurarea schimbului de mîine. 
Nu e încă tîrziu, de acord, dar

Cum a apărut această unita
te de atletism la Cîmpulung 
Muscel ? Prin simplul motiv că 
pe aceste meleaguri există o 
adevărată tradiție în rîndurile 
localnicilor, născută, probabil, 
și din pasiunea unora, cum a 
fost Sigismund Krijeski, absol
vent al primei promoții de 
profesori de la ANEF, făuri
torul primei piste de atletism 
a județului, în curtea Liceului 
„Nicolae Golescu".

Desigur, inițiativa M.E.I. de 
a „repeta" experiența din 
gimnastică, înființînd un Cen
tru olimpic și la atletism, a 
fost salutară. Și, probabil, co
laborarea federației de specia
litate cu centrul de atletism 
din Cîmpulung s-ar fi încheiat 
cu rezultate mult mai bune 
dacă de ambele părți s-ar fi 
găsit mal multă înțelegere. 
Pentru că. totuși, aici s-au a- 
firmat multe nume, în perioa
da 1971—1979 atleții liceului 
deținînd supremația în între
cerile interne ale juniorilor, 
iar echipa de senioare obținînd 

peste cîtva timp n-ar fi exclus 
să fie I

Tratînd întrecerea de la De
va ca pe o ultimă „repetiție 
generală" Înaintea Rotterda- 
mului, se cade să subliniem 
că. la majoritatea capitolelor, 
aceasta a constituit o reușită. 
Nu doar medaliatele „Dacia
dei maestrelor" (1. Silivaș, 2. 
Dobre si Szabo), ci și alte 
coechipiere, cele mai multe 
mai tinere și mai neexperi
mentate. au evoluat la un ni
vel pe care specialiștii cei mai 
autorizați (inclusiv secretarul 
federal Maria Login) l-au a- 
preciat între bun și foarte bun. 
Cu toate că exercițiile impu
se, mal ales, au relevat că mai 
sînt încă unele lucruri de ci
zelat. ba chiar de corectat. Cu 
toate că, ne cerem scuze, ar
bitrajele ni s-au părut, Înde
obște in ziua a 2-a și a 3-a, 
ușor îngăduitoare, generoase, 
nu neapărat tale quale, cit ți- 
nînd cont că, la Rotterdam, 
notele se vor împărți cu infinit 
mal multă zgîrcenie. Aceste 
rezerve sînt, ca să zicem așa, 
partea goală a paharului. Nu
mai că paharul a fost aproape 
plin, de unde și sentimentul, 
logic, firesc, că pregătirile 
pentru „mondiale" se află pe 
un drum drept, pe care meciu
rile cu Elveția (26—27 septem
brie) și R. F. Germania (3—4 
octombrie), ambele în deplasa
re, vor înlesni noi stilizări, noi 
retușuri. Menite — nu-i așa? —

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare în pag a 4-a)

chiar titlul de campioană na
țională. Sanda Toma, campi
oana olimpică și mondială la 
canotaj, de mai tîrziu, și-a în
ceput activitatea sportivă ca 
atletă (campioană și record
mană de junioare la aruncarea 
greutății). Printre cei care au 
rămas fideli față de prima 
dragoste s-au numărat : Mitica 
Junghiatu (acum la Metalul 
București, medaliată cu bronz 
la C.E. de sală din 1986) ; Ni- 
culina Lazarciuc (locul 4 la 
J.O. ’80 la 4 X 400 m) : 
Gheorghe Cojocaru (recordman 
național la săritura în lungi
me din 1982 — 8,04 m —. locul 
9 la C.M. ’83) ; Mihai Ene 
(„bronz" la C.E. *79 la triplu- 
salt la juniori, al treilea sări
tor peste 17 m din țara noas
tră) ; Paul Stanciu (campion 
național la 100 m) ; Petra Mi- 
halache-Văldean (campioană 
națională în 1986 și fostă re
cordmană la heptatlon) ; Livîa 
Simon-Mcheș (locul 4 la C.E. 
de juniori 1983, aruncarea greu- 
ții) ; Ilinca Mitrea (campioană

Pentru a da posibilitatea formațiilor noastre de a pregăti 
in cele mai bune condițiunl partidele retur din cupele eu
ropene, meciurile lor din etapa a 6-a au fost devansate. Ele 
se vor desfășura după următorul program :

ASTAZI
București : SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA

(Stadionul Sportul Studențesc — or» 17)
VICTORIA - DINAMO

(Stadionul Dinamo — ora 16)
București :

MIINE 
Bacău :

PROGRAMUL INTILNIRILOR

SPORT CLUB - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(Stadionul „23 August" — ora 17)

pag, 2—3, o prezentare a celor trei partide)(Citiți. în

După șapte etape In Divizia A de handbal feminin

RESTANTE MARI ALE CLUBURILOR 
FATĂ DE ECHIPA NAȚIONALĂ » 5

La sfîrsitul acestei săptă- 
mîni (duminică) se va mai juca 
o etapă, a opta, din Divizia A 
de handbal feminin, după care 
competiția se va întrerupe, 
pentru a se da posibilitate 
convocării lotului reprezentativ 
în vederea pregătirii unei com
petiții de mare anvergură (și 
responsabilitate) : Campionatul 
Mondial — criteriu pentru ca
lificarea la J.O. 1988 — pro
gramat în Bulgaria în prima 
jumătate a lunii decembrie.

Avînd în fată această în-

azi.-C.S.S. DE ATLETISM
•>

CÎMPULUNG muscel
națională ’86 la 800 și 1500 
m) ; Dorel Cristudor (record
man mondial la 60 m plat 
sală *75) ; Alexandru Papi 
(săritura în înălțime) ; Mihaela 
Samoilă, Ortensia Iancu (cam
pioană balcanică, în 1984, cu 
record balcanic de junioare la 
săritura în înălțime : 1,88 m).

O simplă enumerare, care 
spune ceva. Dar care este si
tuația azi, la Clubul Sportiv 
Școlar de atletism din Cîmpu
lung ? Selecția se face căutînd. 
în județ și în țară, „nu numai 
copii care au practicat atletis
mul, ci mai ales elemente do
tate pen.ru această disciplină" 
(Constantin Staicu, antrenor). 
Participarea la cercurile peda
gogice, folosirea fișelor de 
semnalare „difuzate" orișiunde, 
toate duc, în final, la depis
tarea de copii talentați șl dor
nici de... alergare — la înce
put —. apoi, cine știe........ Co-

Do’-- «?T*NC«CU
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trecere, devine obligatorie în
trebarea : echipele care dau 
cea mai mare parte a com
ponentelor lotului au avut o 
comportare menită să confere 
garanția unei evoluții supe
rioare la C.M, ? Și da. si nu I 
Este oarecum îmbucurător că 
formațiile cu majoritatea ju
cătoarelor nominalizate la lot 
(Rulmentul, Mureșul, Știința și 
Chimistul) s-au grupat după 
șapte etape, intr-un cvartet 
compact, ordinea în clasamen
tul la zi fiind chiar cea in 
care am enumerat echipele. 
Este îngrijorător — si trecem 
la partea negativă a răspunsu
lui — faptul că s-a manifes
tat o mare fluctuație a selec- 
tionabilelor. „Capitolul cel mai 
deficitar, moștenire de anul 
trecut — opina Pompiliu Si- 
mion. antrenor federal — îl 
constituie acela al portarilor. 
In momentul de fată nu putem 
afirma cu certitudine că un 
portar sau altul s-a... autoti- 
tularizat printr-o foarte bună 
comportare in meciurile de 
campionat. Pe de altă parte, 
din cauza unei pregătiri insu
ficiente la echipe, si mă refer 
cu precădere la Stiinta Bacău, 
handbaliste ne care noi ar tre
bui să ne bazăm în cea mai 
mare măsură nu se află in
tr-o formă sportivă încuraja
toare pentru obiectivul echi- 
nei României de a se califica 
la J.O. din 1988".

Dacă oină acum antrenorii 
echipelor divizionare A au a- 
cordat prea Dutină atentie re
comandărilor federației. ale 
tehnicienilor care pregătesc lo
tul în vederea prezentării dem
ne a handbalului nostru femi
nin la C.M. problema nu va 
trebui să rămînă fără urmări.

ton GAVRILESCU

(Continuare ■ in pag. 2-3)
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Marginalii la campionatul de tenis de masa

NEOSPITALIERELE GAZDE...
După ce eă întregul campio

nat divizionar de tenis de ma
să are doar patru etape ; după 
ce că 153 de _ jucători 
și jucătoare apar în „sce
nă" doar opt zile pe an ! ; du
pă ce că bieții suporteri, dato
rită sistemului de desfășurare, 
uită de la o etapă la <dta că 
în orașul lor se mai află și 
echipe de tenis de masă, une
le în componentă chiar cu 
campioni europeni ; după ce 
— nici nu mai e de mirare — 
că majoritatea meciurilor sini 
criticate pentru nivelul lor scă
zut ; deci, după un întreg șir 
de „după ce", iată că sîntem 
nevoiți să ne ocupăm de un 
nou aspect negativ : tot mai 
frecventele abateri privind a- 
sigurarea condițiilor de joc.

După ce (din nou !) in pri
măvară — cînd a avut loc e- 
tapa a II-a — la sala Progre
sul, echipele de fete s-au tre
zit scoase din sală, fiind obli
gate să aștepte schimbarea lo
cului de concurs, jucîndu-se, 
apoi cu ochii Ia... „Mersul 
trenurilor", iată că un fapt a- 
semănător s-a petrecut, sîm- 
bătă și duminică, și la Rm. 
Vîlcea. Cu toate că zilele des
tinate tenisului de masă erau 
cunoscute de cîteva luni, gaz
dele vîlcene, ignorînd acest lu
cru, fără să anunțe nici fede
rația, nici echipele participan
te, nici pe directorul de con
curs, au schimbat sala sub mo- 
tiv că aici vor avea loc alte 
meciuri. Apoi, s-a cerut și o 
decalare de orar, totul produ- 
cînd evidente nemulțumiri : 
directorul de concurs, arbitrul 
Radu Popescu, venit de la 
București, a ajuns la noul loc 
de disputare în ultimă instan
ță, iar unul din jocuri s-a ter
minat prin... neprezentarea for
mației din Tg. Mureș, care la 
meciul de sîmbătă după-a- 
miază a întîrziat, neștiind să 
aleagă cel mai scurt drum spre 
sală. In acest context al modi
ficărilor amintite, să sublini
em și lipsa de fair-play a celor 
de la Spartac C.S.Ș. 1 Bucu
rești care, ținînd cu orice preț 
să cîștige (în primele două e- 
tape au pierdut clar în fața 
mureșencelor), n-au avut răb
darea să mai aștepte pentru 
a se clarifica situația, insistînd 
să se consemneze w.o., ceea ce

arbitrul de la masă s-a grăbit 
s-o facă, deși directorul de 
concurs căuta soluția cea mai 
firească : desfășurarea întîlni- 
rii. Vinovați sînt, desigur, cei 
din Tg. Mureș, care nu s-au 
îngrijit să ajungă din vreme la 
locul întrecerii, dar cum pot 
justifica responsabilii . sălii 
sporturilor această modificare 
a unui program anunțat . încă 
din 14 august ? Cînd au aflat 
de celelalte acțiuni ? Credem 
că este vorba de o neglijență 
de neadmis, care se cere sanc
ționată. Oare cîți mari campi
oni evoluează la Rm. Vîlcea 
pentru a nu-i mai băga în 
seamă pe cei „europeni" ai 
tenisului de masă ?

Și pentru că, în ultima vre
me, în tot mai multe sporturi 
constatăm diverse abateri ale 
gazdelor în ceea ce privește 
organizarea ' diverselor compe
tiții. este timpul unei inter
venții energice.

Emanuel FÂNTÂNEANU

• Iată clasamentele grupelor 
In care au avut loc partidele e- 
tapei a IU-a :

MASCULIN

1.
Grupa I

Univ. i Craiova 990 31-20 18
2. Constr. Tg. M. 9 6 3 64-50 15
3. Univ. II Craiova 9 3 6 49-73 12
4. Progresul Buc. 9 0 9 30-31 9

Grupa a H-a
Seria a n-a

1. STTROM 9 9 0 31 -10 18
2. Voința S. M. 9 5 4 55-64 14
3. Știința C-ța 9 3 6 51-69 12
4. Hidrotehnica Hz. 8 1 8 34-78 10

FEMININ
Grupa I

1. Juventus Buc. 9 8 1 44-34 17
2. Metalul Rm. V. 9 4 3 33-41 13
3. Spartac buc. 9 3 6 37-33 12
4. Constr. Tg. M. • ) 9 3 6 33-39 11

•) Echipă penalizată cu 1 P
pentru pierderea uraui meci pr‘in
neprezentarea

Grupa a II-a
Seria a n-a

1. Hidrotehnica Bz.. 9 8 1 43-22 17
2. C.S.Ș. I.P.C. SI. 9 6 3 38-38 15
3. Tractorul Bv. 9 3 6 31-38 12
4. Faimar B. M. 9 1 8 20-44 10
• Partidele din seriile I ale

gruipel valorice secunde se vo r
desfăsutra pe 31 octombrie și 1
noiembrie la Bistrița (masculin)
Șl Constanța (faminin).
• Etapa a IV-a (ultima) va 

avea loc In zilele de 21 și 22 no
iembrie la Tg. Mureș CIuj-Na- 
poca, București (masculin). Tg. 
Mureș Cluj-Napoca. Brașov (fe
minin).

REZULTATE
Rezultate din Divizia B de 

handbal. MASCULIN. seria I 
(etapa a IV-a) : IMU Bacău — 
Independenta Carpati Mîrșa 
24—16. CSU Prahova Teleajen — 
Calculatorul IIRUC București 
22—20. Arctic Găesti — CSU Ga
lati 35—30. Moldosin Vaslui — 
Hidrotehnica Constanta 30—28. 
Tractorul Brașov — CSM Bor- 
zești 35—21. IMP Sf. Gheorghe — 
ASA Buzău 20—20. etapa a V-a : 
ASA Buzău — Tractorul Brașov 
21—19. Hidrotehnica Constanta — 
Arctic Găesti 35—20. CSU Ga
lați — CSU Prahova Teleajen 32— 
28. Calculatorul IIRUC Bucu
rești — Independenta Carnali 
Minsa 22—16. Seria a II-a (etapa 
a IV-a) : Autoturisme Timișoa
ra — Constructorul Arad 32—24. 
Mecanica Oradea — Comerțul 
Sînnicolau Mare 24—21. Minaur 
II Raia Mare — Metalul Lugoj 
21—15. Utilai Stiinta Petroșani — 
Unio Satu Mare 20—18. Strungul 
Arad — Constructorul Oradea 
30—27. Metalul Hunedoara — 
Tehnoutilaj Odorhei 35—29 : eta
pa a V-a : Constructorul Arad — 
Tehnoutilai Odorhei 35—21. Con
structorul Oradea — Metalul Hu
nedoara 29—25. Unio Satu Mare — 
Strungul Arad 18—12. Metalul Lu
goj — utilaj Știința Petroșani 
30—20. Autoturisme Timișoara — 
Mecanica Oradea 38—33.

FEMININ. seria I (etapa a

DIN DIVIZIA B DE
IV-a) : Mecanică Ftaă Bucu
rești — CSM SI. Gheorghe 20—16 
Chimia Brăila — Cetatea Tg. 
Neamț 21—20. Filatura Focsani — 
Precizia Vaslui 22—23. Argetex 
Pitești — Sportul Muncitoresc 
Caracal 26—26. Relonul Săvl- 
nesti — I. T. București 31—20. 
Textila Buhusi — Olimpia Plo- 
peni 24—1» : etapa a V-a : Tex
tila Buhusi — Mecanică Fină 
București 18—1». Olimpia Piopeni 
— Relonul Săvinestl 21—18 I. T. 
București — Argetex Pitești 31— 
16. Sportul Muncitoresc Caracal — 
Filatura Focsani 21—22. Precizia 
Vaslui — Cnlmla Brăila 30—18. 
Cetatea Tg. Neamț — CSM Sf. 
Gheorghe 21—20. Seria a II-a (e- 
(apa a IV-a) : Voința Odorhei — 
AEM Timișoara 21—11. Industria 
Ușoară Oradea — Constructorul 
Hunedoaia 27—19. Voința Sighi
șoara — Textila Zalău 18—25. 
CSM Bistrița — Constructorul 
Baia Mare 23—21. Electromotor 
Timișoara — Universitatea Far
mec Cluj-Napoca 26—25. Textila 
Sebeș — CFR Craiova 19—17 : e- 
tapa a V-a : AEM Timișoara — 
CFR Craiova 20—21. Constructo
rul Baia Mare — Electromotor 
Timisoara 33—23. Textila Zalău — 
CSM Bistrița 29—22. Constructo
rul Hunedoara — Voința Sighi
șoara 27—22. Voința Odorhei — 
Industria Ușoară Oradea 27—22. 
(Corespondenți : I. Ionescu. V. 
Pelenghian. A. Crisan. I. Ghlșa.

DUPĂ 7 ETAPE LA FEMININ
(Urmare din pag. 1)

Fapt este însă că pînă în luna 
decembrie la nivelul echipelor 
de club nu se mai poate face 
nimic, totul rămînînd în sar
cina lui loan Bota (principal) 
si Lucian Rișnită (secund) care 
vor convoca lotul, urmînd să-l 
supună pregătirilor din pro
gram.

Revenind la comportarea din 
campionat a echipelor, mențio
năm cu satisfacție faptul că 
Dină la etapa a șaptea două 
formații. -Rulmentul Brașov și 
Mureșul Tg. Mures, au rămas 
neînvinse. Duminică într-un 
meci foarte greu (evoluînd fără 
Eva Mozsi, accidentată). Mu
reșul a cedat șefia clasamen
tului (pe care a mentînut-o de 
la prima etapă) Rulmentului 
Brașov. Se poate spune eă a 
prOdăt-o *ln mîlnl tot atît de

bune, brasovencele demonstrînd 
o pregătire serioasă, responsa
bilă. Este de presupus că am
bele formații au în vedere si 
o comportare ,cît mai onora
bilă în apropiatele meciuri din 
cupele europene, mur jsencele 
nflindu-se in premieră absolu
tă la acest capitol.

în sfîrsit. să notăm că TEROM 
si Constructorul Timisoara, 
din..; perdante la începutul 
campionatului, au revenit pe 
linia de plutire, ocunînd acum 
locurile 5 si respectiv 6 în cla
sament. Rapid începe — după 
un debut foarte bun. ca și 
cel de anul trecut — să dea 
semne de oboseală. în timp 
ce Hidrotehnica (eveniment pe 
care în nici un caz nu-1 între
zăream) coboară spre subsolul 
clasamentului. Pentru aceste 
formații, ea el pentru celelalte 
aflate în iftuatîi precare, mai 
este timp de redresare...

După „ examenul" tonelor

LA CELE 12 TITLURI DE CAMPIONI

CONCURSUL
INTERNAȚIONAL

DE PARAȘUTISM
AL ROMÂNIEI

Nicolae 
Antonie 

Daniel 
Nicodae

DUE 
fusese

Fedeia 
super-

Cîm- 
(Farul) ; 

(Farul), 
Uliip-eni); 

(Semăn ă-

APROAPE 100 DE PUGILIȘT1 PRETENDENȚI

Săptămîna trecută, în. patru o- 
rașe alo țară — Brăila, Călărași, 
Satu Mare și Timișoara — aproa
pe 5Oo de pugiliști seniori s-au 
întrecut in faza de zonă a Cam- 
pionatuluui Național individual 
de box. pentru obținerea dreptu
lui de participare la turneul final, 
care va avea 1-oc in a doua de
cadă a lunii octombrie, la Bucu
rești. După uin maraton de șase 
gale finaliștii zonelor de la Bră
ila, Călărași, Satu Mare și Timi
șoara și-au cucerit dreptul de a 
participa la turneul final de la 
București (12—18 octombrie), unde 
vor lupta pentru cele 12 centuri 
de campioni na-ționali. Iată pre- 
tendenții la titluri :

BRAILA. Zonă fără surprize* în 
Pofida faptului că 4 dintre cam
pionii ,,en tiifcre“ — M. Gândac, C. 
Morea, I. Panaite și P. Bornescu
— au fost ținta atacurilor noilor 
pretendenți. S-au calificat pentru 
turneul final următorii sportivi 
în ordinea categoriilor —' semi- 
mus-că; Marian Gândac (Steaua), 
Sandu Petrescu (BC Galați) ; 
muscă : Ionel Popa (Pistonul Sla
tina), Costică Bîtcă (IPiroigresul 
Brăila) ; cocoș : Cristian Morea 
(.Steaua), Tudor el Damian. (OS 
Brăila) ; pană : Octavian Stoica 
(Construcții București) Ionel Pa
naite (BC Galați) ; semiușoară ; 
Mitică Bote (IMU-C București), 
Cos tel Roman (IBC Galați) ; u- 
șoară : Eugen Preda (Chimistul 
Rm. Vîlcea), Cezar Robu (Oțelul 
Tîrgofvlșște) ; semimijlocie : Mar
eei Constantin (Musceluil), Vla
dimir Gruiev (CFR Ora’ova) ; 
mijlocie mică : Cornel Lihăeeanu 
(BC Galați) Dumitru VHcu CCS 
Brăila) ; mijlocie ; Nicolae Tă- 
naae (Chimistul Rm. Vilicea), Va- 
sile Florian (Steaua) ; semigrea : 
Ilarie Petrescu (Muscalul), Nicolae 
Crețu (Steaua) ; grea : Petre B-or- 
nescu (Mecanică Fină), ~ ' 
Pam.fi 1 (Voința Măoîn) ;
grea : Ion Dobre (Metalul Bucu
rești).

CALARAȘT. Intr-o ambianță 
deosebită — călărășenii s-au do • 
vedit și de această dată mari a- 
matori de spectacole pugiliistice
— s-au desfășurat întrecerile 
„zonei** locale. După 6 gale urmă
rite cu interes, următorii spor
tivi s-au calificat pentru turneul 
final — semimuscă : ion Dumi
tru (ASA Buzău) Ovidiu Drago- 
mir (Voința Ploiești) ; muscă : 
Gheorghe Crăciun (Oțelul 
pina), Glvian Hasan
cocoș : Vasiile Saghim 
Ștefan Vasilache (ISCIP 
pană : Marian Rotaru

HANDBAL
S. Nicolescu, I. Olaru. 
ciu. I. Fețeanu. N.
Turcu, I. Vieru. C.
Cretu, D. Cristache. C. Gruia, 
Zaharia.
T. Toma. 
denberg,

N. Don- 
Suăjan, I. 
Crețu, Șt. 

uluia, I. 
M. Florea. Z. Kovacs. 

A. Pialoga. Ch. Gol- 
V. Frîncu).

toarea), Constantin Fascariu 
(Prahova) ; semiușoară : Vasile 
Savu (ASA Ploiești), Faredin 
Abiahlm (Farul) ; ușoară : Mihai 
G-ruescu (T. Noi București), Mi
hai Pirvu (CFR Craiova) ; semi- 
mijlocie : Constantin Mihai (Fa
rul), Ștefan Drișcu (Farul) ; mij
locie mică : Gheorghe Victor (Ra
pid), Petre Crăciunescu (UMG 
București) : mijlocie : Mihai Va
lentin (Farul) Gheorghe Lungu 
(Rapid) ; semigrea : Tudor Pa- 
nalt (Semănătoarea), Vasile Ca- 
zacu (IMG București) ; grea : lori 
Enea (Farul), Ilie Corbu (PAL 
Fălt'cenl) supergrea : Paul Go • 
lumbeami (T. Noi București), 
Gheorghe Ciobanu (Prahova).

SATU MARE. Interes deosebit 
in jurul „zonei" din localitate, 
care a fost urmărită de un marc 
număr de spectatori. Calificați — 
semimuscă : Vasile Șandor (CSM 
Bistrița) Florian Hîrcea (CSM 
Drobeta Tr. Severin) : muscă : 
Ion Munteanu (Nicotină). Liviu 
Elceanu (CSM Cluj-Napoca) ; 
coeoș : Ion Guzganu (Steaua), 
Vasile Tivăd-ar (Voința S. Mare) ; 
pană : Marcellcă Tudo-riu (Stea
ua), Liviu C&lin (CSM Cluj-Na- 
poea) ; semiușoară : Nedim Rc- 
gep (Steaua). Daniel Măeran 
(Steaua) ; ușoară : Viorel Mihăi- 
lă (Steaua), Giani Gogol (Stea
ua) ; semimijlocie : Vasile Citea 
(iNIcoiina), Petre Buliga (CFR 
Timișoara) ; mijlocie mică: Mi
hai Ciubbrtaru (AEM Timișoara), 
Remus Savu (AEM Timișoara) ; 
mijlocie : Marcel Bereșoaie (Ra
pid). Marian Garoșeanu (Steaua); 
semigrea : Ion Orzol (Metalul 
București). Dumitru Sencluc 
(AEM Timișoara); grea : Gheor ■ 
ghe Constantin (Metalurgistul 
Cugir) D&nuț Gontariu (AEM 
Timișoara) ; supergrea : Ștefan 
Bîrleanu (Metalul Hunedoara), 
Micloș Paisz (Voința Cluj-Na
poca).

TIMIȘOARA. Organizare irepro
șabilă, dispute interesante la 
„zona" timișoreană, în care s-au 
calificat următorii sportivi — se- 
mimuscă : Gabriel Muller (CFR 
Timișoara) Viorel Pop Encean 
(Dinamo) ; muscă : Adrian Am- 
zăr (Dinamo), Virgil lordache 
(Tractorul) ; cocoș : —
lancu (Dinamo) Iustin 
(CFR Craiova) ; pană : 
Dumitrescu (Dinamo), 
Talpoș (Dinamo) ; semiușoară : 
Gigei Petre (Metalul București), 
Miarian Dumitrescu ’ (Dinamo) ; 
ușoară : Ion Stan (Dinamo), Flo
rian Tîrcomnlcu (Dinamo) ; se- 
mimijlocie : Leontln Sandu țPra- 
hova), Gheorghe Pîrvănescu 
(AEM Timișoara) ; mijlocie mică: 
Alexandru Inimărea» (CSM Dro
beta Tr. Severin), Rudei Obreja 
(Dinamo) ; mijlocie : Doru Mari- 
cescu (Voința București). Paul 
Petre (Metalul Bocșa) .; semigrea: 
Mihai Vasilache (TMG București), 
Neagu Viorel (IDinamo) ; grea : 
Florin Liștea (CSM Craiova). Ion 
Simina (Steagul Roșu Brașov) ; 
supergrea : Eduard Ștefi (CSM 
Craiova)? Teodor Pîrjol (Voința 
București).

B

In Divizia A la hochei

tlfCTROMUREȘ CONDUCE
MIERCUREA CIUC, 22 (prin te

lefon). Pe patinoarul din locali
tate au avut loc întrecerile pri
mului turneu al ediției 1987/68 a 
Campionatului Diviziei A la ho
chei pe gheață, grupa a n-a va
lorică, cu participarea formații
lor Electromureș Tfrgu Mureș, 
IMASA Sfîntu Gheorghe, Sportul 
Studențesc București, Metalul 
Rădăuți Tîrnava Odorheiu Secu
iesc, CSM Suceava și a LotutHor 
naționale de 18 și 20 de ani. Ma
joritatea partidelor au fost viu 
disputate șl echilibrate, echipele 
prezentîndu-se la un stadiu satis
făcător de pregătire și in evident 
progres de Ia o zi la alta.

Scorul competiției s-a înregis
trat în întării rea Lotul de 18 ani 
— CSM Suceava (20—3), iar par
tida dintre Electromureș și 
IMASA, socotită derbyul turneu
lui. s-a încheiat la un scor neaș
teptat de sever : 7—0 ta favoarea 
primei formații. Surpriza a con
stituit-o victoria echipei CSM Su
ceava asupra Sportului Studen
țesc, cu 5—3.

REZULTATE : Electromureș cu 
Sp. Studențesc 4—3, cu Metaluil 
•5—5, cu Tîrnava 8—2, cu CSM 
ÎS—6, cu Lot 18 ani 6—6, cu6—6,

ADMINISTRAȚIA DE
• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DEN 20 

SEPTEMBRIE 1987
Categoria 1 (13 rezultate) :

3 variante 100% a 23.241 lei și 
38 variante 25% a 5.810 lei ; 
categoria 2 (12 rezultate) : 82 
variante 
variante 
goria 3 
variante 
variante

100% a 856 lei și 1.709 
25% a 214 lei ; eate- 

(11 rezultate) : 1.025
100% a 104 lei șl 23.777 
25% a 26 lei.

e nou 
aduce la

LA LOZ ÎN PLIC ! Se 
cunoștința partlcipanțl-

grupa a ll-a

DIIPA PRIMIII imill
IMASA 7—0 ; IMASA cu Tîrnava 
7-^1, cu CSM 10—1, cu Lot 18 ani 
7—5, ou Lot 20 ani 6—4, cu Me
talul 5—4 ; Lot 20 ani eu Metalul 
6—4, cu Electromureș 7—4, cu Tîr
nava 7—4, cu CSM 6—4, cu Lot 
13 a>ni 4—4 ; Sp. Studențesc cu 
Metalul 3—2. cu Lot 20 ani 7—5, 
cu Tiîmava * ' ----- -- ~ -
Lot 18 ani 
Studențesc 
18 ani 6-3 
talul 12—2 •
cu Lot 18 ani 7—3 ; CSM Suceava 
cu Sp. Studențes-c 5—3.

Bună prestația arbitrilor i. 
JBecze, D. Trandafir, Gh. Mîcu. E. 
Săndulefieu (toți din București) 
N. Enache (Galați), Gh. Tașnadi 
și I. Hajdu (ambii din M. Ciuc.)

Vaier PAȘCANU

4—1, cu IMASA 5—3; 
cu CSM 20—3, cu Sp. 
9—1 ; Tîrnava cu Lot
cu CSM 6—4, cu Me- 
Metalujl cu CSM 10—5,

1. Electromureș
2. IMASA Sf. Gh.
3. Lot 20 de ani
4. Sportul Stud.
5. Lot 16 ani
6. Tir na va Od. Sec.
7. Metalul Rădăuți
8. ' CSM Suceava

39-33
26-29

DINAMO
VOINȚA 16-7

Etapa dublă cu numărul 4 
campionatului de polo e pro
gramată la 10—II octombrie, 
dar un prim meci din progra
mul ei a și avut loc : DINA
MO BUCUREȘTI a intllnit pc 
VOINȚA CUUJ-NAPOCA în 
bazinul din sos. Ștefan cel 
Mare, același care va găzdui 
sîmbătă și duminică unul din 
cele patru turnee din faza i- 
naugurală a C.C.E. Scor : 16—7 
(5—1, 4—3, 3—2, 4—1). Devan
sarea a fost determinată toc
mai de participarea campioanei 
noastre în competiția conti
nentală. Și se poate afirma că 
partida de ieri după-amiază a 
însemnat o bună verificare a 
potențialului dinamovi.știlor în 
perspectiva jocurilor cu frun
tașele poloului din Spania si 
Marea Britanie.

Bucureștenil s-au desprins de 
la bun început, acțiunile lor 
avlnd varietate și consistentă, 
mai ales în primul „sfert". în 
continuare. în timp ce antre
norul I. Capsa a folosit diferi
te formule de echipă (neape- 
iînd ieri la unul din titulari — 
Ș. Popescu): clujenii au 
echilibrat Pe alocuri 
deși golgeterul lor. 
nu mai era tn apă. în 
dinamoviștii s-au detașat 
nou, cîștigînd cu 16—7. 
lele au fost 
canu — în 
6. Hagiu 5, 
2. respectiv 
2 de toată 
2, Maroși.
Băjenaru — G. Chirculete.

A doua întâlnire Dinamo 
Voința are loc astăzi, dc la ora 
10. (G.R.).

mai 
disputa, 

Colceriu. 
final, 

din 
Punc- 

t realizate de Rădu- 
vervă deosebită — 
E. Ionescu 3, Totb 
Mujnai 4 (din care 
frumusețea). Marc 

Arbitraj corect : R

Incepind de astăzi 
la lași

Azi. la Iași. în organizarea 
Aeroclubului Central Român 
si a Aeroclubului Moldova din 
localitate. începe Concursul 
internațional de parașutism al 
României. Competiția — care 
va dura bina Ia 28 septembrie 
— cuprinde întreceri la pro
bele clasico de acrobație aeria
nă (lansări de la 2 000 m). a- 
terizare la punct fix (de la 
1 000 m) si lansări in grup. Se 
anunță o participare numeroa
să. promitînd un interesant si 
atrăgător spectacol aerian. Ia 
care îsi vor aduce cu siguranță 
contribuția si parasutistii noș
tri. în frunte cu recentii cîsti- 
gători ai Cupei României. 
Marta IIossu si Ramiro Nieolau.
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0 întrebare după primele „lungimi" in

IȘI VA MENȚINE STEAUi
Cea de-a ci-neca secvență com- 

petițională în eșalonul de frunte 
al rmgbyului nostru a fost una a 
deplasărilor solicitante pentru 
fruntașe. De pe tabloul rezulta
telor se desprinde cel de la Bu
zău, unde echipa locală Con ta c- 
toare a administrat prima înfrân
gere jucătorilor de la Grivița Ro
șie în actualul sezon. Acest 21—16 
reușit duminică de XV-le pregă
tit de Petre Cosmănescu confir
mă, așadar, victoria buzo renilor 
în fața Farului și egalul lor în 
meciul cu Dinamo. Aceasta din 
urmă a trecut, se vede (10—9). 
prirf destule emoții la Suceava, 
dar succesul, fie el și la limită 
într-un joc realmente dificil 
poate aduce liniștea necesară gar
niturii (cu efectiv subțiat !) an
trenate de Gheorghe Nica. Scorul

STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
lor că ta aceste zile se introduce 
in vînzare noua emisiune spe
cială limitată la Loz în Plie, de
numită „LOZUL MARILOR C1Ș- 
TKJURI", care acordă — pentru 
prima dată — în afara autoturis
melor Dacia 1300, și alte impor
tante cîștiguri, co,nstînd in TELE
VIZOARE COLOR sau variate 

to valoare de 
lei. 10.000 - lei,

COLOR
sume de bani 
59.000 lei, 20.000 
5.000 lei ete.

De reținut eă, 
rile obișnuite 6e mai acordă și 
ciștlguri suplimentare din fondul 
special al sistemului Loz în Pilc.

pe lângă cîștigu-

Nu s căpa ți 
măra și dv. 
nefiedări la 
ClȘTIGURI**.

prilejul de a vă nu- 
printre fer^ciții be- 
„LOZUL MARILOR

obișnuită PRONO- 
astăzi, miercuri, 23

© Tragerea 
EXPRES de 
septembrie, va avea loc în Bucu
rești. în sala clubului dtn str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 15,50. Aspecte de ia efec
tuarea operațiunilor de tragere 
vor fi transmise la radio pe pro
gramul I, la ora 16,15. Nur'-’rele 
extrase vor fi radiodifuzate și în 
reluare, la ora 23,05 și mîine, joi, 
la ora 8.55. pe același program.
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întrerupt. 
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SI»
fine un element ce merita 
chiar să reprezinte punctul de 
Dlecare în discuție : fireasca, 
logica, obligatoria verificare a 
concordantei între cele scrise 
pe foaie cu legitimațiile de
puse pe masa oficială s-a e- 
fectuat cu o condamnabilă u- 
surintă. Am putea să o nu
mim altfel cind arbitrul V. 
Median a încercuit. sîmbăta 
trecută în raport toate nu
merele. procedînd deci la o- 
perațiunea prevăzută de regu
lament fără a vedea... dubla 
prezentă a lui Moioeanu. un 
jucător binecunoscut, care — 
dc bună seamă — avcsa, și are, 
un singur carnet de legiti

mare ? Că eroarea 
mtrenorului dina- 

I movlst era lesne se- 
f sizabilă a demon • 

strat-o cum nu 
se poate mai limpede și... 
prompt, o întâmplare de a 
doua zi de dimineață. Viorel 
Rus. conducătorul tehnic al 
Stelei, a trecut de două ori 
pe foaie numele de Vamos. 
omitîndu-1 pe al fumătorului 
Nutu. Arbitrul B. Băienaru. 
asistat de colegul său V. Vă- 
leanu, a controlat, Înainte de 
meciul de deschidere al cu
plajului. a sesizat si totul a 
intrat în normal printr-o atît 
dc simplă, elementară, corec-* 
tare. Cei doi cavaleri ai fluie
rului si-au făcut, pur si ^:m- 
plu.. datoria. îndreptîr.d din 
start o greșeală de formă...

întrebarea care se naște 
dună cele întîmplate vizează 
rezultatele partidelor dispu
tate de poloistii de la Dinamo, 
cei ce nu au nici o vină în 
cazurile date (ei nefiind alții 
decît jucătorii chemați să 
lupte pentru prestigiul spor
tului nostru cu mingea ne ană 
în Cupa Campionilor Euro
peni). De la federație am a- 
filat că Dinamo ar putea să 
piardă întîlnirile cu 6—0. con- 
siderîndu-se că e vorba de 
substituire de jucători în lip
sa unei prevederi regulamen
tare la obiect. Opinăm însă 
că greșelile respective nu au 
legătură cu ..fapta unei per
soane de a se prezenta sub 
o identitate falsă san de a a- 
tribui o astfel de identitate 
unei alte persoane" d( ci cai 
accepția dată ..substituirii" de 
către Dicționarul explicativ al 
limbii române. —. si că nu a 
existat vreo tentativă de indu
cere în eroare. Iar aprecierea 
faptelor petrecute trebuie fă
cută la concret, cu luciditate 
și dreaptă măsură.

Geo RAEȚCHI
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LE SPORTIVE ȘCOLARE
i<? i)

u, ca altă- 
dc clubul 

>i trebuie 
riel Bădes- 
lordonator). 
irică este, 
Sînt antre- 
numai cu 
ce greu e 
specializați 
tie bine ce

,merea re
dobândirea 

:niu a pro- 
Âcum știu 
nai bine, să 
t intensita- 

cu volu

mul de muncă și cu complexi
tatea exercițiilor. numai că ni
velul competitivității atleților 
este mai scăzut, rezultatele fi
ind. în prezent, modeste...

Am vorbit mai mult de a- 
țletism pentru că, în fapt, a- 
cesta este sportul prioritar la 
Cîmpuiung Muscel. Dar aici, 
la CSȘ, mai funcționează și 
secțiile de volei și fotbal. E- 
chipa de volei se află pe locul 
3 în campionatul școlar al Ju
niorilor și se mîndrește cu Va
lentin Iancu, cooptat în lotul 
de juniori (1.98 la numai 16 
ani). Iar fotbaliștii, sub în
drumarea fostului... atlet Con
stantin Constantinescu, furni
zează periodic jucători echipei 
Muscelul Cîmpuiung.

de rugby

MUL?
amploana la 
acolo a fost 
finele lui 

’ura echipă 
serie val-o - 

alt — Spoir- 
B, formația 
acum doar 
mtru... pre- 
îsă destule 
pot adu-ce

■clasamentul
0 0 248-114 15
1 0 101- 70 14
) 1 99- 59 13
) 2 97- 76 11
0 1 89- 64 10
1 2 67- 79 10
) 3 102-144 9
) 2 63 -93 8
) 4 88-106 7
) 4 70-103 7
) 4 90-130 7
> 5 71.-14'7 5

Campioana conduce și în acest 
clasament : Steaua 38 eseuri. Di- 
aamo 17, Farul 14, Universitatea 
12, CS.M Sibiu 11, CSM Suceava 
10. știința CEMIN 9, știința Pe
troșani 8 R.C. Grivița Roșie 8, 
Politehnica Iași 7, Sportul Stu
dențesc 4» Contacto-are Buzău 3. 
In fine, dintre transformed, T. 
RADU a reușit 67 de puncte din 
cele 99 ale Griviței Roșii, Ale
xandru (Steaua) 61, Domocoș 
(, U" Timișoara) 46, Năstase 
(Sportul Studențesc) 45. Livadaru 
(CSM Sucea va' 33 etc.
PERFORMERA SERIEI A DOUA...

...este echipa Energia București. 
Ce-i drept, alte trei formații au 
acumulat maximum de puncte tn 
etapele de pînă acum, dar aces
tea sînt prezențe cunoscute, cu o 
mai mare sau mai mică ..vechi
me" în Divizia A — Rulmentul 
Bîrlad T.C. Ind. Constanța. Ra
pid București — în vreme ce E- 
nergia se află Ia momentul debu
tului la asemenea nivel competi
ție nai.

Clasamente :

IC A CITAȚII 
portul" — 
mește DA- 
iil atacant 
?ase eseuri.

Radulescu, 
jchiv copil 
niversitatea
— C. Flo- 

m (ISteau-a), 
îfir (Farul) 
Sibiu), Fu
ll (Știința 
Mulți juca- 
iri la activ, 
inamovistul 
pescu, Mu- 
escu, grivi- 
:hirigiu, ie- 
iuc ș.a.m.d.

Grupa i
1. T.C. IND. 4 4 0 0 106- 37 12
2. Rulim-antul 4 4 0 0 161- 37 1.2
3. Constr. Const. 4 2 0 2 73- 50 8
4. •Hidrotehnica 4 2 0 2 64- 80 8
5. Chimia Brăila 4 2 0 2 40- 59 8
6. Mașini Grele 4 10 3 43- 57 G
7. TF.A Tecuci 4 10 3 39-102 6
8. Gloria Buc. 4 0 0 4 53-102 4

Grupa a H-a
1. ENERGIA 4 4 0 0 102-31 12
2. Rapid 4 4 0 0 108-45 12
3. Met. Cugir 4 3 0 1 73-71 10
4. 1013 Balș 4 112 30-67 7
5. „U“ Cj "Napoca 4 10 3 46-56 6
6. UAMT Oradea 4 10 3 41-69 6
7. Olimpia Arad 4 10 3 36-79 6
8. Carpați Mîrșa 4 0 13 43-69 5
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Subiecte de actualitate

RECUPERAREA - ROL HOTĂRÎTOR
Ritmul programării partide

lor oficiale creste in intensitate 
De măsură ce ne apropiem dc 
perioada de vîrf a sezonului de 
toamnă. întîlnirile disputate du
minică — miercuri — duminică, 
au devenit aproape obișnuite, 
iar cind meciurile de la mijloc 
de săptămînă sînt dintre acelea 
care fac parte din calificările 
pentru EURO ’88 sau pentru 
competițiile continentale inter- 
cluburi. si acest fapt a devenit 
oarecum obișnuit. Neobișnuite 
sînt insă eforturile pe toate 
planurile pretinse echipelor 
noastre de vîrf si loturilor re
prezentative care sînt supuse 
— se înțelege — unui regim cu 
totul special. în aceste condi
ții. una din armele cele mai 
eficace pentru a face fată soli
citărilor este recuperarea. O re
cuperare pe toate planurile, pe 
durate de timp foarte reduse 
care să permită jucătorilor să 
recîștige forțele pierdute în dis
putele de mare tensiune si di
ficultate. Determinante sînt ast
fel refacerile sub raport fizic 
sî psihic.

Recuperarea sub aspect fizic 
se bucură de aiutorul eficient 
si masiv al medicinii sportive, 
al descoperirilor stiintei care a 
făcut din acest capitol esențial 
al asistentei medicale o acțiune 
de deosebită reușită. Cluburile 
de performantă dispun astăzi 
de instalații de reeîștigare a 
potențialului fizic de o deose
bită complexitate, cu săli spe
ciale de recuperare, asistentă 
prin alimentare adecvată si 
fortifiante pentru efort.

Factorul psihic nu se' bucură, 
din păcate, de o asistentă de 
specialitate la fel de eficace. 
Acei multi doriți pași înainte

in această direcție reprezentat! 
prin atașarea unor psihologi pe 
lingă echipe nu s-au făcut încă, 
încercările timide de la noi si 
din alte țâri s-au văzut, din 
nefericire, abandonate. în a- 
ceste condiții, antrenorului îi 
revine misiunea de a se pre
ocupa de realizarea unei favo
rabile stări de spirit în cadrul 
echipei. Misiunea apare mult 
mai dificilă cind este vorba 
de fotbaliști tineri, fără ex
periență. asupra cărora me
ciurile de mare tensiune lasă 
urme. Cu totul alta este situa
ția internaționalilor experimen
tați. trecuti prin focul jocurilor 
de mare miză.

„Astăzi factorul recuperării 
poate asigura ciștigarca unui 
meci chiar înainte de fluierul 
de începere dacă zilele premer
gătoare partidei sint utilizate 
eu competentă si se apelează la 
toate mijloacele ctiintei mo
derne". afirma, recent. într-un 
interviu avînd ca subiect pro
blematica antrenamentului mo
dern. B. Robson, selecționerul 
echipei Angliei. Cunoscutul 
specialist sublinia astfel impor
tanta factorului recuperării, 
devenit un subiect de prim 
ordin în planurile de pregătire 
a partidelor de înaltă per
formantă. Un subiect pe care 
sîntem convinși, si antrenorii 
celor cinci echipe ale noastre 
prezente în cupele europene 
îl vor trata cu toată atenția în 
zilele care vor urma după me
ciurile de astăzi si miine din 
campionat si Dină la startul 
partidelor retur de săptămînă 
viitoare, din Întrecerile inter- 
cluburi ale Europei.

Eftimie IONESCU

• CEI 14—15 000 DE SPECTATORI CRA- 
IOVENI oare au lipsit, duminică, din tri
bunele Stadionului Central au ce regreta. 
Ei ar ti văzut 45 de minute. întreaga 
repriză a doua, de fotbal de mare spec
tacol. cu sase goluri, eu două echipe ac- 
tionind deschis si variat. Surprinzătoare, 
după victoria atît de spectaculoasă din 
fata lui Chaves, această absentă a mul
tora dintre inimoșii suporteri craioveni ! 
• Rada, de a cărui reintrare se leagă 
multe dintre planurile antrenorilor craio
veni. a evoluat. ’ duminică. în echipa de 
speranțe. Semn că si revenirea în prima 
formație nu este departe. • Antrenorul 
C. Dinu a primit sportiv și lucid, rezul
tatul partidei de la Craiova. „îmi pare 
rău. ne spunea el. că n-am asigurat un 
timp eonvenabil de odihnă Jucătorilor mei. 
venind doar In seara dinaintea partidei 
la Craiova". Să subliniem. însă, fotbalul 
ofensiv, fără preocupări preconceput de
fensive. practicat de mureșeni. • CSeol- 
gău, prezent în formația de începere, a 
„distilat”, eu experiența lui (juniorul de 
ieri a ajuns unul din ..decanii de vîrstă” ai actualei garnituri din „Bănie” !) și 
simțul lui de orientare tactică, multe din
tre acțiunile Universității. • Ce zi pen
tru Ciurea ! Două penaltyuri transformate 
cu mare precizie (unul în stingă. altul în 
dreapta lui Varo) si un gol din acțiu
ne, de mare spectacol !

1. IN MECIUL CU RAPID, Munteanu II 
a jucat — mai ales după pauză — un 
fel de mijlocaș rătăcitor. între timp, giu- 

lestcnii l-au „uitat” si astfel, fostul... fun- 
Idas a realizat presingul care » dus la 

gol. • Cu totul stearsă evoluția lui So
rin Kăducanu. El s-a integrat prea puțin 
in efortul întregii echipe. • Țicleanu. ac- 

Icidentat la cot. a părăsit, terenul în mi
nutul 5. Tn locul lui a intrat Pană care 
a făcut o partidă foarte bună. • Remar
cabil jocul orăideanului Bucico care a lă
sat impresia că e la meciul 100 în echipa

I Sportului Studențesc. • Voicilă a marcat 
puncte bune în ..duelul” său cu Cristian. 
Tînărul portar a avut intervenții de mare 
eficacitate, tn ceea ce privește golul pri
mit. am avut impresia că el a fost mas- 

Ieat. • Numeroși suporteri giuleșteni au 
regretat absenta lui Dumitru din linia de 
mijloc a Rapidului. Tnclinăm să le dăm 
dreptate. Rapid nare să aibă nevoie de...

I clasa lui Dumitru chiar si la cei aproape 
3S de ani... •

• „ECHIPA ARE NEVOIE de victorie ca

Ide aer — afirma. înainte de meciul cu
S. C. Bacău, antrenorul timișorenilor. Ion

Astăzi și miine, in Divizia A

O MINI-ETAPA „LA VÎRF“
O nouă mini-etapă — astăzi 

si miine —, la mijloc de săp
tămînă. în perspectiva returu
lui european. Așadar...

In „Regie", SPORTUL STU
DENȚESC — STEAUA.

Se poate spune că acesta 
este derby-ul etapei, deși po
ziția în clasament a studenților 
n-ar îndritui acest atribut. Dar 
studenții vin după un meci 
bun în Giulești și după un 
punct smuls feroviarilor în
tr-un moment în care aceștia 
și-au încordat toate puterile.

Steaua rămîne favorită, ca 
mai întotdeauna de vreo... 40 
de etape încoace, dar alb-ne- 
grii au și ei șansa lor, mai a- 
les dacă vor juca așa cum 
joacă în general în deplasare. 
(Recentele meciuri de pe Dina
mo și din Giulești stau măr-: 
turie). Dacă studenții vor a- 
vea răbdare să trateze acest 
joc de pe pozițiile echilibrului, 
cu Coraș într-un rol adecvat, 
atunci meciul va căpăta valen
țele lui 1, X, 2.

Pe Dinamo. DINAMO — VIC
TORIA, un meci în care 
ambele echipe au obligația de 
a-și pune la punct „aria o- 
fensivă", deoarece joacă — 
ambele — meciurile retur cu

Malines și Larnaca, la Bucu
rești. în perspectivă, un meci 
frumos.

Meciul S. C. BACĂU — 
„U" CRAIOVA — care se 
joacă miine — este unul aș
teptat cu mare nerăbdare de 
publicul local pentru că ora
șul așteaptă prima victorie a 
S.C.-ului. (Acest S. C., care nu 
poate admite o altă alterna
tivă, deoarece a pornit la drum 
cu un punct din zece posibile, 
avînd un start fără precedent 
în istoria recentă a clubului). 
Partida cu Craiova, deși apa
rent disproporționată — craio- 
venii au înscris duminică de 
cinci ori, iar băcăuanii au fost 
obligați să scoată mingea din 
plasă tot de cinci ori — este, 
totuși, una în care orice rezul
tat e posibil.

Să sperăm, ca șl în cazul ce
lorlalte jocuri, că disputele se 
vor desfășura în limitele spor
tivității, echipele noastre — 
toate cele cinci — avînd drep
tul (și obligația) de a se pre
zenta în meciurile retur din 
cupele europene cu loturile 
complete, dat fiind faptul că 
TOATE CINCI păstrează, mai 
mult sau mai puțin, șanse de 
calificare.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CLUBUL SPORTUL STU

DENȚESC face cunoscut că. pen
tru meciul de astăzi., sportul 
Studențesc — Steaua, sînt vala
bile legitimațiile de culoare roșie 
si verde, iar cele gri. însoțite de 
tlchete care se eliberează la se
diul clubului, vor avea acces la 
tribuna I.

• o noua etapa 1n .cupa 
ROMÂNIEI". La 30 septembrie, 
încenînd de la ora 16 se va 
desfășura o nouă etapă a «Cu
pei României", competiție care 
are loo sub egida Dacladel. In 
această fază a întrecerii sînt 
programate SI de partide.

V. Ionescu. Fie ea și la limită, numai 
victorie să fie. pentru ca tinerii din for
mație să prindă puțin curaj”. Șl „Poli” a 
cîstigat la scor, scorul etapei, realizat toc
mai datorită dăruirii totale a jucătorilor 
ei tineri. • Erau asteptati mal multi spec
tatori in tribunele stadionului de pe Bega. 
Au fost doar vreo 15 000. „Să sperăm că 
la următorul meci jucat acasă numărul 
lor să fie dublu, sublinia Stelia.i Anghel. 
vicepreședintele clubului. Victoria de astăzi 
ar putea constitui si pentru ei un... sti
mulent". • Șoiman, cel care ne obișnui
se cu multe curse rapide pe extremă, n-a 
reușit nici una in partida ou „Poli”. A 
avut si un adversar în mare formă, fun
dașul Varga. • Vlătănescu a fost foarte 
supărat că in locul lui a Intrat în joc 
Bozeșan H. Văzînd însă crît de bine a 
iucat rezerva lui. probabil că s-a convins 
că antrenorii au avut dreptate.
• PE DINAMO, după un început de 

partidă promițător, fluierînd oportun, ne
dorind să se vadă mal mult decît jucătorii 
în teren, arbitrul V. Titorov a lăsat ne
sancționat un fault clar în careu comis 
asupra lui Cămătaru de fundașul plteș- 
tean Ștefan, conducătorul partidei fiind de
parte de fază și prost plasat. Nici după 
pauză, arbitrul din Drobeta Turnu Se
verin n-a „văzut” două hențuri fă
cute de fundașii argeșeni, pentru 
ca apoi, (in compensație ?). să dicteze 
penalty la o fază la care dlnamovistul 
Cămătaru căzuse neienat de nimeni. Pă
cat. meciul disputîndu-se în deplină spor
tivitate si fără probleme. Dinamo imou- 
nîndu-se cu autoritate. • înaintea partidei 
divizionare A. o jumătate din terenul Di
namo era animat de spiridusii clubului 
din sos. Ștefan cel Mare (mirt fotba
liști. năs^uti în 1976). care, sub îndru
marea instructorului C. Ionut, demonstrau, 
spre deliciul spectatorilor, gama specta
colului cu balonul rotund. Atent, antreno
rul Mircea Lucescu privea îndeaproape 
la... viitorul II.
• LA MECIUL „U“ — FLACÂRA MO- 

RENI galeria „șepcilor roșii” s-a făcut 
foarte puțin auzită. Si aceasta numai da
torită faptului că echipa lor de suflet a 
fost în două rînduri condusă de oaspeți. 
Dar tocmai in momentele grele, zicem 
P°J* aveau jucătorii clujeni nevoie de 
încurajări. • N'ica a devenit la Flacăra 
un fel de armă secretă, asa cum. cu ani 
m urmă. Ia F. c. Argeș, antrenorul FI, 
Halagian îl avea ne Moiceanu. Introdus 
dună pauză, in minutul 58. lui Nica i-au 
fost suficiente doar puține minute pentru 
ca să-si aducă din nou echipa în avan
taj._ Atunci. în minutul 62. el a apărut o- 
portun in fata porții lu. Caval, r'luînd 
cu capul în plasă, mingea centrată de

Văidcan. • Comparativ cu campionatul 
trecut. Flacăra Moreni este mult schim
bată în bine. Cu un Iot echilibrat va
loric, echipa pregătită de I. Nunweiller și 
T. Dima a lăsat si la Cluj-Napoca o fru
moasă impresie, prin claritatea jocului 
desfășurat în viteză si. nu în ultimă in
stanță. pe fondul unei depline sportivi
tăți. A reieșit un fotbal plăcut, la care a 
contribuit într-o egală măsură si echipa 
gazdă. La sfîrsitul meciului, spectatorii 
s-au declarat satisfăcuti de calitatea ge
nerală a întîlnirii.
• REMARCAM in cronica partidei C.S.M. 

Suceava ■— Victoria absenta mal multor ti
tulari în ambele echipe (Cașuba. Mulțescu. 
Butnaru. respectiv Ni(u, Zare, C. Solo
mon. lordache). situație care a constituit 
din start un handicap pentru cele două 
combatante. Sucevenii au părut afectați cel 
mai mult. înlocuitorii nereusind să prindă 
„cadența”, ceea ce nu s-a lntîmplat și in 
cazul bucurestenilor. • In unele momente, 
jucătorii suceveni au dat frîu liber ner
vilor. cu intervenții ..la intimidare”, de
parte de litera regulamentului, au pro
testat nu o dată la deciziile arbitrilor. însă 
neiusti ficat. • Oficiind ca tusier Ia me
ciul de la Suceava arbitrul N. Dlneseu a 
făcui dimineața o ..haltă" la Botoșani, a- 
flîndu-se printre sneetatorl la partida 
C. S. Botoșani — F. c. Constanța. ,vAm 
văzut un arbitraj de... Divizia A. Ml-a 
plăcut foarte mult prestația bucureșteanv- 
lui Radu Mușat” — ne-a declarat el. asi- 
gurîndu-ne că nu era vorba de o apre
ciere de circumstanță, de la coleg la coleg.
• IN MECIUL de duminică, cu F.C.M. 

Brașov, steaua a deschis scorul dintr-un 
penalty Impecabil transformat de Hagi. A 
fost cel de al 80-lea gol marcat de In
ternaționalul stetist în Divizia A. tn re
priza secundă a aceluiași meci. Hagi a 
înscris si golul 81. un gol superb, pe mă
sura talentului său. cu care l-a egalat pe 
coechipierul său Fiturcă. în fruntea cla
samentului golgeterilor actualului cam
pionat. • Asa cum s-a subliniat si în 
cronica meciului, echipa brasoveană a dat 
o frumoasă replică fruntașei Clasamentu
lui. Ea a jucat deschis, neobstructionist. 
chiar si atunci cind scorul luase propor
ții. Ieșind din apărare în atac cu mult 
curai si aplomb. De altfel si numărul 
suturilor expediate de brașoveni spre poar
ta lui Stîngaciu (13. dintre care unul sol
dat cu gol. Iar altul cu o bară) atestă 
meritele lor. în acest meci anticipat ca 
foarte dificil pentru ci.

LA ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN CARACAL
(Urmare din pag. 1)

Olt. îndeosebi în activitatea de 
masă din cadrul Daciadei. Ion 
Nuncă (tovarăș de muncă cu 
Petre Picu), mare iubitor al 
pugilatului, aleargă aproape zil
nic citeva ture prin parc, pen
tru pregătire fizică generală. 
„Cea specială e fac in sală • 
tot acolo mă pregătesc pentru 
viitoarele gale..." Să precizăm 
că boxul este un sport foarte 
îndrăgit de muncitorii din a- 
ceastă întreprindere, mai ales 
de cei de la Prelucrare meca
nică si de Ia Centrala termică. 
Cum remarca Ion Nuncă „la 
Caracal au loc multe cale, cu

suie si chiar cu mii de spec
tatori. cu pugiliști de marcă — 
invitați din Capitală si din 
țară". Aflăm că o asemenea 
sală este în pregătire, chiar în 
această toamnă, la care, alături 
de boxerii de la Vagonul, vor 
evolua pugiliști de la Dinamo. 
Steaua si din alte cluburi bucu- 
reștene.

Preferințele sportive ale mun
citorilor si tehnicienilor de 
aici sînt însă cu mult mai di
verse. chiar dacă pugilatul de
ține locul I între priorități. Pe
tro Picu. de pildă, face parte 
dintre pasionați! sportului cu 
mingea de celuloid, alături de 
alti aproape 100 de tovarăși de

muncă ; merceologul Paul Trită 
îndrăgește șahul, fiind fruntaș 
pe oraș : tehnicianul Titi A»i- 
tîe este animatorul întrecerilor 
de handbal, ca si ing. Marcel 
Nistorescu, în timp ce Gheor- 
ghe Vasile se numără printre 
inițiatorii acțiunilor turistice 
de masă. în frumoasa pădure 
a Sarului ne valea Oltului si 
chiar mai departe.

încercăm, cu „președintele 
sportului", cum i se spune lui 
Stefan Rotunieanu. să stabilim 
un clasament al secțiilor cu 
cea mai rodnică activitate în 
..sportul pentru toti“. Nu-i prea 
Ușor. Concurează, eu... argu
mente puternice (adică cu par

1

I

I
J

ticipări masive) si Montaj-fi- 
nisaj, și Sculăria, și Montaj- 
finisaj II. si Mccano-encrgetic. 
Oricum, clasamentul se schim
bă aproape lunar, pentru că 
fiecare secție dorește să reali
zeze tot mai mult si în plan 
sportiv, ca si în producție. 
Mai mult : se dorește ca hand
balul să iasă din anonimat si 
sâ promoveze în Divizia B. o- 
biectiv si pentru luptători, care 
se afirmă de la un concurs la 
altul. Toți aspiranții la noi si 
noi împliniri vor să urmeze 
exemplul fotbaliștilor âe Ia 
Sportul Muncitoresc, aflatl din 
această toamnă în eșalonul se
cund. Si. poate chiar să depă
șească această treaptă valo
rică...



DIANA NICOIALSCIJ A CÎȘTIGAT TURIItUl
IAI1IIIII! SOtlAllSIl
La Berlin s-a desfășurat o 

importantă competiție de tir cu 
arcul. Turneul țărilor socialiste, 
întrecere la care au participat 
unii dintre cei mai buni arcași 
din Bulgaria. Cehoslovacia. 
R. D. Germană. Polonia, Româ
nia, Uniunea Sovietică. Dintre 
reprezentar.tii noștri cel mai 
bine s-a comportat tînăra Dia
na Nicolaescu. care, la capătul 
tuturor fazelor competiției, a 
reușit să urce ne cea ■•mai înal
tă treaptă a podiumului. Iată 
rezultatele si locurile ocupate, 
succesiv, de sportiva română : 
simplu FITA locul 10. cu 1 159 
D (Aurora Chin s-a clasat a 
7-a. cu 1 188 p) ; optimi de fi
nală : locul 2. cu 312 o (Chin, 
locul 3. cu 311 ol : sferturi :

CURSA FINALĂ
.s-a .. .. .. atras de viteză, drept pentru care, la 17 i

Ia ni, a devenit pilot. Și-a încercat mai tntit posibilitățile (nelî- ] 
mitate (pronosticau unit) in „Renault Europa" și a clștigat ci leva , 
curse, înaintea lui Arnoux, Tambay etc. Abordând Formula 1, i 
a ieșit învingător, sub culorile lui „Llgler", pe circuitul de la 
bolder încheind sezonul 19S0 pe locul 5 în Campionatul Mondial. 
Elogiilor, „talentul și stăpînirea lui sint exemplare", i-au urmat , 

alte izbimi și, în 1932 transferul la „Ferrari" alături de legen- < 
darul Gilles Villeneuve. Cind, tocmai la Zolder, Gilles a pierit. ] 
victimă a unui accident, s-a oprit din alergare, „en signe de , 
deuil", cu toate că in acel moment conducea în clasamentul F 1. i 

I„Nlci o victorie, ortcît de strălucitoare, a zis, nu poate cintărH [ 
cit dispariția unui coleg". La 8 august 1982, la Hockenheim, după , 
locul 2 de la Monaco, 3 de la Detroit, 1 de ta Monza șl 3 de la i 
Brands Hatch, ii era suficientă o clasare onorabilă pentru a fi ' 
încoronat ca pilotul numărul 1 al lumii. N-a apucat : cu 250 la ,

oră, a izbit mașina lut Prost, a străbătut un parapet, șl s-a trezit ,
la spital. Acolo, constatînd 36 de fracturi, medicii nu i-au lăsat i 
nici o speranță, anunțlndu-l sfirșitul prematur al carierei. '

Ei insă a crezut și a vrut altfel, infruntînd cu o tărie și un , 
optimism fără seamăn cele 11 intervenții chirurgicale și, uite- i 
ridare lor, rigorile unei munci de recuperare „la singe". S-a mai ] 

I întremat, dar nimeni n-a cutezat să-i acorde „feu vert" pentru ,
a alerga din nou. Și-a asumat, poate cu inconștiență, toate riscu- i 
rile dedarind că „nu pot trăi fără viteză t Mă voi recalifica, 
abordind papucii zburători, căci pentru ei, nu-i așa ?, tx>i primi ( 
licență". Cind a primit-o , după destulă tevatură, s-a grăbit sd , 
sa înscrie în Campionatul European al așa-ziselor curse offshore. i 
Numai că fără succes. Altul probabil că ar fi renunțat, dar el [ 
nu ! A creat, tocmai din dorința de a prinde cât mai multă viteză, , 
un „monstru" de 1 530 CP, pe oare l-a botezat „Colibri". La bor- i 
dul lui, a reînceput să viseze la glorie, adjudecîndu-șl, la mijloc i , 

Ide august. Marele Premiu al Norvegiei, la Arendai. Dar. cum n-a ,i 
devenit campion mondial pe șosea, nu va deveni nici campion i * 
european pe apă i Zilele trecute, a luat un start vijelios în Ma- ', 
rele Premiu al Angliei, întoreînd primul, detașat, la jumătatea (i 
traseului. După care, lingă Insula Wight, „Colibri" s-a răsturnat, ,' 
pitotul lui fiind găsit după 14 or« ! tl chema dacă n-ați ghicii, i, 
Didier Pironi. împlinise, la 26 martie, 35 de ani- ] i

Ovidiu IOANLJOAIA !■

DE PRETUTINDENI
GROENLANDA- Deși această în

tinsă țară nu are decît 49 090 de 
locuitori, poate părea de-a drep
tul curios, dar asociația sporti
vă din Gothab are nu 
mad puțin de... 15 000 de 
membri activi ! Asociația hi- 
ființată în urmă cu 31 de ani 
are mai multe secul pe ramură 
de sport. între care, evident. în 
primul rând, schiul, apoi spor
turile care pot fi practicate în 
sală (handbal, tenis de masă, 
badminton, volei, dar si — se 
putea altfel? — fotbal!)., în scurta 
perioadă de vară, cînd pămîntul 
se dezgheată. în ceea ce privește 
popularitatea, fotbalul tinde să 
devină un concurent serios schiu
lui. practicat în cea mai mare 
parte a anului, nu doar ca sport, 
ci. în primul rînd. ca mii loc de 
transport.

R.P.D. COREEANA. Alercătorli 
de mare fond din „Ța?a dimine
ților liniștite". în afara faptului 
că au atins un nivel internatio
nal destul de ridicat, cîstigînd 
prestigioase concursuri interna
ționale. cum este, spre exemplu, 
maratonul de la Kosice, din 
Cehoslovacia. îsi măresc de la 
an la an numărul. La ediția din 
acest an a „Maratonului Național 
al Tineretului". au luat parte 
peste 1 000 de concurent! !

FRANȚA. Handicapați! fizic nu 
sint niște oameni uitati. Dimpo
trivă. organizații specializate se 
preocupă pentru aceștia de asi

„NAȚIONALELE" FEMININE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I) 

să pună echipa în formă ma
ximă la ora Rotterdamului, 
care oră va dura, de fapt, o 
săptămînă (19—25 octombrie), 
ceea ce presupune, firește, si 
o rezistență de concurs deose
bită, pe plan fizic și psihic 
deopotrivă. Pentru că tot am 
adus vorba, să zăbovim o cli
pă asupra acestei din urmă si
tuații, pe seama căreia trebuie 
să punem și cele clteva ratări 
înregistrate la Deva : 9.60 pen
tru C. Popa la paralele („im
puse"). 9,35 pentru E. Golea la 
sol (!), 9,20 pentru M. Sidon 
la bîrnă și, la același aparat. 
9,46 pentru A. Dobre Mai 
ales căderea dinamovistei (la 
un element aproape static !. 
cum remarca șl antrenorul 
principal A. Goreac) a avut

LA TIR CU ALICUL
locul 3. cu 306 p (Chin iese 
din cursă, venind pe locul 13. 
cu 282 p) ; semifinale : locui 5. 
cu 281 p ; în finală Diana 
Nicolaescu a evoluat foarte e- 
xact. cu mult calm, a rezistat 
tuturor atacurilor întreprinse 
mai cu seamă do arcasele din 
Cehoslovacia Si U.R.S.S. si cu 
316 p. s-a clasat, asa cum a- 
minteam. prima. Au urmat-o : 
Vikova si Rauskova (ambele 
Cehoslovacia), cu 309 si res
pectiv. 303 p. si sovietica Mih- 
no, cu 302 p. La masculin. Vic
tor Stânescu a aiuns pînă In 
finală. în care a ocupat locul 
8. eu 297 p învingător fiind 
Schack, din R. D. Germană, 
cu 318 p.

gurarea unei activități diverse, 
inclusiv sportive. In acest scop 
sint organizate pregătiri comple
xe și fel de fel de competiții, in
clusiv campionate mondiale, la 
diferite sporturi. La tenis, 
spre exemplu, concur enții,
care joacă în cărucioare, respec
tă întru totul regulamentul in
ternațional al acestui sport. E- 
xistă însă o singură abatere : 
pentru a trimite mingea peste fi
leu pot fi utilizate chiar si două 
lovituri.

S.U.A. A început producerea 
pe scară industrială a unei sub
stanțe eu care, pe timpul verii, 
pot fi acoperite pîrtiile. Sporti
vii. pe schiuri, alunecă aproape 
ca pe zăpadă, ceea ce îngăduie 
nu doar efectuarea de antrena
mente. ci și organizarea de con
cursuri. Substanța folosită este 
fabricată din sare industrială 
tratată cu o emulsie specială de 
silicon. în felul acesta, iată că 
și schiul nu mai este un sport 
de sezon !

U.R.S.S. Forurile sportive din 
localitatea Jeleznogorsk sînt gaz
de în ultimii ani, ale dificilului 
concurs de tri-atlon. care se com
pune dintr-o probă de înot (1 
km), ciclism (35 km) si o cursă 
de alergare (10 km), toate legate 
între ele. Ediția din acest an a 
reunit cîteva zeci de participanți, 
dar numai 14 dintre el au izbu
tit să treacă. în final, linia de 
sosire.

darul să surprindă și, pînă la 
urmă, să decidă soarta titlului 
la individual în favoarea Da
nielei Silivaș (altfel excelentă 
la „libere", cu două note de 
10). Deși dublă campioană eu
ropeană de junioare 1986, Au
relia Dobre a plătit cel mai 
greu tribut stării de încordare, 
de tensiune, eșecul de la bîrnă 
scoțînd-o, practic, din lupta 
pentru locul 1. Chiar repettnd. 
cu satisfacție, că valoarea și 
forma Aureliei Dobre o așea
ză în trio-ul fruntaș, alături 
de Daniela Silivaș (superbă în 
finalele pe aparate) șl de Eca- 
terina Szabo (constantă la o 
cotă foarte ridicată), se Impu
ne ca în vederea „maratonului" 
de la C.M. ea să cîștige la ca
pitolul stăpînirii de sine. al 
„singelui rece". Sîntem con
vinși că. harnici și competențe

DOAR 8 FINALISTE

LA C. E.

DE BASCHET FEMININ

Turneul final al ediției a 
21-a a Campionatului European 
de baschet feminin, disputat 
recent în Spania, a fost ulti
mul la care au luat parte 12 
echipe, de acum înainte numă
rul finalistelor fiind limitat la 
8. Pentru viitoarea ediție a în
trecerii patru formații sînt cu
noscute : ocupantele primelor 
trei locuri la C.E. din 1987 
(1. U.R.S.S., 2. Iugoslavia, 3. 
Ungaria) și reprezentanta țării 
gazdă (Bulgaria).

Celelalte patru locuri vor fi 
ocupate de echipele care se 
vor clasa pe locurile 1 și 2 la 
flecare din cele două serii (a 
cite șase selecționate) ale Cha- 
llenge-Roundului din anul 
1988. La Challenge-Round vor 
lua parte opt dintre for
mațiile clasate pe locurile 
4—12 la „europenele" din acest 
an (4. Cehoslovacia, 5. Italia,
6. Spania, 7. Suedia, 8. Franța, 
10. Polonia, 11. România, 12. 
Finlanda ; ocupanta locului 9 
— Bulgaria — a obținut cali
ficarea în calitate de gazdă), 
precum și primele două clasate 
la cele două turnee prelimi
nare din anul în curs.

ui cursul ziiei ae asrazi sint 
programate mai multe întâlniri 
internaționale amicale, de verifi
care. Astfel, la Moscova, repre« 
zentatlvi Uniunii Sovietice întâl
nește pe cea a Greciei ; la Gera, 
R. D. Germană, va juca în com
pania Tunisiei ; la Pisa, Italia va 
juca cu Iugoslavia ; la Castellon 
de la Plana, are loc partida din
tre Spania și Luxemburg. Al 
cinceflea joc va avea loc la Ham
burg între R. F. Germania și 
Danemarca.
• La Dunajska Streda, se va 

desfășură partida Cehoslovacia — 
Finlanda, din cadrul turneului o- 
limipic de calificare.

• După cum am anunțat, as
tăzi vor avea loc și patru jocuri 
din preliminariile Campionatului 
European 1988 : Suedia — Portu
galia, la Stockholm (gr. a 2-a), 
Norvegia — Islanda, la Oslo (gr. 
a 3-a), Polonia. — Ungaria, la 
Varșovia (grupa a 5-a) Bulgaria 
— Belgia, la Sofia (gru-pa a 7-a).

• Alte rezultate din campionate 
naționale, etape desfășurate la 
sfirșitul săptămânii trecute ;

ARGENTINA (et. 4). In derbyuil 
capitalei, Racing dub a surda- 
sat cu 6—0, pe Boca Juniors. Alte 
rezultate : River Plata — Cordo
ba 1»—0 î Deportivo — indepen- 
diente 3—1 ; Estudiantes — Pla- 

antrenorii lotului vor găsi so
luția cea mai nimerită.

Cînd ziceam că, la Deva, pa
harul a fost aproape plin, a- 
veam în vedere, întîi și întîi. 
complexitatea exercițiilor pre
zentate de fetele noastre. In
variabil, la fiecare aparat, ele 
au executat combinații origi
nale, cu elemente noi și un 
grad sporit de dificultate. îm- 
binind o tehnică ridicată pînă 
în preajma perfecțiunii cu o 
grație desăvîrșită. Ele au avut 
darul să cucerească publicul 
și să confere, în multe momen
te, unei întreceri pragmatice, 
cu note ș£ clasamente, o tentă 
de poezie, de vis. Dincolo de 
poezie însă, prestațiile mem
brelor lotului^ rod al muncii 
și al perseverenței, ne-au per
mis să privim cu nădeid" 
spre ..mondialele" din Oland1 
Dar despre Rotterdam va mai 
fi vorba, cit de curînd, în a 
ceste pagini.

actualitatea
Cu cîteva zile in urmă, a- 

lergătoarele Mitica Junghialu șj 
Paula Ivan au luat parte la 
concursuri internaționale în El
veția și la Monaco. Astfel, în 
întrecerile de la Lausanne. în 
cursa de 800 m pe primele 
locuri s-au clasat : Chcrrin 
Baileys (M. Brit.) 1:58,98. Clau
dette Groendal (S.U.A.) 2:00,58. 
Mitica Junghialu 2:00,73. iar la 
3 000 m : Yvonne Murray (Sco
ția) 8:42,07, Lynn Williams 
(Canada) 8:46,25. Paula Ivan 
9:03,98. în cadrul aceluiași 
concurs, canadianul Ben John
son a alergat 60 m în 6.85, 
Carl Lewis a parcurs 100 m în 
10,11 si 200 m în 20,02. iar 
Innocent Egbunike a realizat 
44,74 pe 400 m.

La Berna a avut loc un con
curs de alergare pe stradă, 
traseul măsurând 2,7 km : 
Williams 8:14,05, Cornelia Biir- 
ki (Elveția) 8:19,82.... 4. Paula 
Ivan 8:24.29.... 6. Mitica Jun-
ghiatu 8:35,14.

în sfirsit. ultimul concurs 
s-a desfășurat la Monte Carlo. 
Alergătoarele noastre au Dartl-

C.M. DE FORMULA 1
CIUDAD DE MEXICO, 22 

(Agerpres). — Marele Premiu 
automobilistic de la Ciudad de 
Mexico, pentru Campionatul 
Mondial de Formula 1 se va 
desfășura la 18 octombrie. In
teresul fată de această cursă, 
ce va decide probabil pe noul 
campion mondial, este atît de 
mare, incit organizatorii con
tează ne prezenta a peste 
125 000 de spectatori, anunță co
respondentul sportiv al Agen
ției EFE. După 18 probe in 
clasamentul general al Campio
natului Mondial de automobi
lism — Formula 1, continuă să 
conducă pilotul brazilian Nel
son Piquet, cu 67 puncte, ur
mat de compatriotul său Ayr
ton Senna — 49 puncte, engle
zul Nigel Mansell — 43 puncte 
sl francezul Ălain Prost — 40 
puncte.

*

i

tense 1—u ; j-tosario — Newell’s 
Old Boys 1—0. In clasament con
duce Racing Club cu 8 p, urmată 
de Estudiarrtes — 6 p.

U.RJS.S. (et. 25). Lidera clasa
mentului, echipa Spartak Mosco
va, a întrecut cu scorul de 1—0 
formația Dinamo Kiev. Alte re
zultate : Torpedo Moscova — Me
tallist Harkov 1—0 ; Zenit Lenin
grad — Dinamo Minsk 1—0 ; Kai
rat Alma Ata — Jalghiris Vilnius 
2—2 ; Șahtior Donețk — Ț.S.K.A. 
Moscova li—1 ; Dnepr Dneprope
trovsk — Dinamo Moscova 1—1. 
Clasament : 1. Spartak Moscova 
— 30 puncte ; 2. Dnepr Dnepro
petrovsk — 34 puncte ; 3. Tor
pedo Moscova — 30 puncte.

POLONIA (et. 8). Echipa GKS 
Katowice, adversara formației 
Sportul Studențesc în „Cupa 
U.E.F.A., a învins pe teren pro
priu, cu scorul de 2—0 echipa 
Gornik Walbrzych. Alte rezultate: 
Szombierki Bytoim — L.K.S. Lodz 
0—2 ; Lech Poznan — Gornik 
Zabrze 2—0 ; Widzew Lodz — 
Pogon Szczecin 2—0 ; Slask Wro
claw — Olimpia Poznan 1—1. Pe 
primul loc al clasamentului se 
află L.K.S. Lodz. cu 14 puncte, 
urmată de Slask Wroclaw 12 
puncte

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • „Cupa Inlsrconti- 

nentală" s-a Încheiat, la Milano, 
cu succesul echipei locale Tracer, 
Învingătoare cu 100—84 (49—39) tn 
finala disputată in compania for
mației FC* Barcelona. Au asistat 
pesta 8 800 de spectatori. In par
tida pentru locurile 3—4 : Cibona 
Zagreb — Maccabl Tel Aviv 
106—96 (49—40) • Mec! amical la 
Split : Jugoplastika — Hitachi 
Veneția 108—96.

CICLISM • Pe velodromul de 
la Colorado Springs, sportiva 
franceză Jeannie Longo a stabilit 
două noi recorduri mondiale : 
10 km — 13:13,21 și 20 km — 
26:38 54 • Turul european s-a 
încheiat la Bruxelles cu victoria 
rutierului francez Marc Madlot, 
urmat în clasamentul general de 
compatriotul său Laurent BezauW 
— la 1:35 șl Piotr Ugrumov 
(U.R.S.S.) — la 2:2:3. Ultima eta
pă, a 12-a desfășurată pe traseul 
Eindhoven — Bruxelles, a revenit 
francezului Stephane Guay, cro
nometrat pe 191.500 km în 4.11:42.

HANDBAL • La Sofia, în meci 
pentru primul tur al „Cupei 
Campionilor Europeni" la femei, 
echipa locală Ț.S.K.A. Septem-

LA ATLETISM
cinat la cursa de 1 500 m : Sue 
Iddison (S.U.A.) 4:05,18, Williams 
4:06,45. Junghiatu 4:07,46. Ivan 
4:08,14.
• La Sao Paulo. în cursa de 

100 m a fost consemnată o 
surpriză nrin înfringerca lui 
Carl Lewis (10,47) la compa
triotul său Stanley Ford (10.44). 
Alte rezultate : 200 m : Rob
son Caetano (Brazilia) 21.09, 
100 m : Michael Franks (S.U.A.) 
45,78, 800 m : Jose Luis Bar
bosa (Brazilia) 1:46,69. 1 500 m: 
Omar Khalifa (Sudan) 3:43.98, 
110 mg : Reynaldo Nehemiah 
(S.U.A.) 14,22. triplu : Hrislt» 
Markov (Bulgaria) 17.65 m : 
femei: 100 m: Evelyn Ashford 
(S.U.A.) 11,45. înălțime : Stefka 
Kostadinova (Bulgaria) 1,95 m.
• în localitatea vest-germană 

Kamp-Lintfort. proba de arun
carea greutății a fost cîștigată 
de campionul mondial, elveția
nul Werner Guenthoer cu 
20,68 m. Pe primul loc la a- 
runcarea discului s-a situat 
Ralf Dannenberg (R.F.G.), cu 
67,62 m.

...LILIPUTANA
Am mai scris, cu diferite 

prilejuri, că nu este neapăra
tă nevoie să ai un gabarit im
presionat pentru a fi un mare 
sportiv. Este, desigur, fo-arbe 
bine să fii înalt la stat, dar 
nu este și absolut obligatoriu, 
la marea performanță putin- 
du-s - ajunge, evident, priniir-o 
muncă intensă și de foarte 
bună calitate, chiar și atunci 
cînd ești de talie mică.

Nu o să mai readucem în 
discuție exemplele de „spor
tivi mici" car-e au realizat re
zultate mari. De data aceasta 
ne vom referi la o înotătoare 
,„liliputană", Janet Evans, ma
rea revelație a acestei lumi. 
Deși doar de 155 cm, adică mal 
scundă decît majoritatea îno
tătoarelor de pretutindeni, la 
recenta ediție a Campionate
lor S.U.A., la Clovis, Janet 
Evatns a luat startul în patru 
probe, le-a câștigat pe toate, 
la două dintre ele cu rezultate 
care constituie noi recorduri 
mondiale, devenind astfel, dln- 
tr-o dată, o mare vedetă a 
înotului internațional.

Cele patru victorii Evans 
le-a realizat la 400 m liber — 
4:08,89 . 800 m liber — 8:22,44
— record mondial^ 1 5Oo m li
ber — 16:00,73 — record mon
dial și 400 m mixt — 4:44,74. 
Precedentele recorduri mon
diale erau deținute de austra- 
lianca Wickhman — 8 £4,62. 
respectiv americanca Lincham
— 16:04.49. Recordul la 1 500 m 
este cu aproape un minut 
mai bun decît un mai vechi 
record al lumii, cel deținut în 
1971 de austnalianca Shane 
Gould (17:00,6) ! „Dacă am un 
regret, spunea Evans, e că 
n-am reușit să cobor sub 16 
minute. Sigur aș fi reușit da- 
că-mi dozam mai bine efor
turile. Cine știe, poate altă
dată. Oricum eu îmi voi con
tinua pregătirile sub conduce
rea lui Bud McAllister, care 
constau, între altele, în a înota 
zilnic, în medie, cite 11 kilo
metri, alternînd stilul liber cu 
celelalte"...

în ceea ce o privește pe 
Evans un amănunt interesant, 
cursa de 400 m liber a cîști- 
giat-o în 4:08,89. dar în proba 
de iSOo m ea a trecut la 400 m 
în... 4:03,32 ! Recordul mondial 
l-a 400 m liber este de. 4:0G,28 !

Romeo VILARA

vrlsko Zname a întrecut cu sco
rul de 32—8 (18—3) formația Mac
cabl (Israel).

ȘAH • După 7 runde, în tur
neul feminin de la New Delhi. în 
fruntea clasamentului se află 
maestra bulgară Rumiana Goceva 
cu 5,5 p (1). urmată de iugo
slava Zorica Nlkolin 5 p (1). Vena 
Peiceva (Bulgaria) — 4,5 p ele. 
O In runda a 4-a a turneului de 
la Pancevo, Keller a câștigat la 
Orlov, Cabrilto a pierdut la Ro- 
driguez, iar partidele Vasillevlcl 
— Todorovicl șl Marianovici — 
Trlngov s-au terminat remiză. 
Lider al clasamentului este Ro~ 
driguez cu 3.5 n. urmat de Kel
ler — 2,5 p etc.

TENIS • în finala turneului de 
la Madrid, contînd pentru ..Ma
rele Premiu" jucătorul spaniol 
Emilio Sanchez l-a ln.vi.ns cu 
6—3 3—6, 6—2 pe coechipierul
său Javier Sanchez

VOLEI • Campionatul sud- 
amerlcan masculin a Început la 
Montevideo, partidele din ziua 
inaugurală încheindu-se cu ur
mătoarele rezultate : Brazilia — 
Venezuela 3—0 ; Uruguay — Peru 
3—2 ; Argentina — Chile 3—0.
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