
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL GALATI

Ceaușescu,
I Partidului 
președintele 

România, 
cu tovarășa Elena

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, t 
Republicii Socialiste 
împreună 
Ceaușcscu, a efectuat, miercuri, 
23 septembrie, o vizită de lu
cru in județul Galați.

inscriindu-se în practica sta
tornicită de conducătorul parti
dului si statului nostru de a 
purta un permanent dialog cu 
făuritorii de bunuri materiale 
din întreaga tară, vizita S-a 
constituit într-o amplă și a- 
profundată analiză a modului 
în care colectivele de muncă, 
organele si organizațiile de 
partid din județul Galati acțio
nează pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a olanului pe 
acest an si pe întregul cinci
nal, pentru ridicarea continuă 
a nivelului tehnic si calitativ 
al producției, pentru creșterea 
eficienței întregii activități.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceausescu a oferit oamenilor 
muncii gălățeni prilejul de a 
exprima cele mai alese sim
țăminte de dragoste si prețuire, 
de atlîncă recunoștință, de a 
da glas hotăririi lor ferme de 
a-si îndeplini exemplar sarci
nile ce le revin, de 
cu noi si tot mai 
succese Conferința 
partidului și cea 
aniversare a 
Republicii.

La vizită au luat 
varăsii Emil Bobu 
Curticeanu.

Primul obiectiv al
COMBINATUL 
GALAȚI, cel 
centru al in- 

i metalurgice 
Ponderea sa 

in ansamblul

a intimpina 
importante 

Națională a 
de-a 40-a 

proclamării

parte to- 
și Silviu

vizitei de
lucru a fost 
SIDERURGIC 
mai puternic 
dustriei 
nești.
tantă i

româ- 
impor- 
ramurii 

este evidențiată de faptul că 
aici se obțin mai bine de ju
mătate din producția de otel 
a tării. 60 la sută din cea de 
fontă si peste 95 la sută din 
cea de tablă.

Sosirea, la bordul elicopteru
lui prezidențial, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășa; 
Elena Ceaușescu a fost sa
lutată cu deosebit entu
ziasm de mii de oțelari, furna- 
Iiști, laminoristi. Cei prezenti 
au aplaudai si ovaționat înde
lung. au aclamat cu însuflețire 
pentru partid si secretarul său 
general.

In cadrul analizei, la care au 
participat ministrul industriei 
metalurgice, Marin Enache, re
prezentanți ai conducerii cen
tralei industriale de profil si 
ai combinatului, ai unor in
stitute de cercetare si proiec
tare. au fost înfățișate efortu
rile siderurgistilor gălățeni in 
direcția îndeplinirii indicatori
lor de plan, a sarcinilor prio
ritare indicate de secretarul ge
neral al partidului privind uti
lizarea cu maximă eficientă a 
capacităților de producție, a 
materiilor prime, materialelor 
S» energiei, ridicarea parame
trilor tehnici ai instalațiilor, 
perfecționarea proceselor teh
nologice.

După fazele de zonă ale „naționalelor11 de box AVANPREMIERĂ

SE ANTICIPEAZĂ UN TURNEU FINAL DE MARE INTERES
LA BUCUREȘTI«

Ti

® 8 dintre campioni au rămas în cursă ® M. Tudoriu și C. Morea vor evolua la 
categorii superioare @ Mai multă atenție la arbitraje I

Turneul final al Campiona
telor Naționale de box. în ur
ma căruia se vor decerna cele 
12 titluri pe anul 1987. va a- 
vea loc la București între 12 
și 18 octombrie dar întrece
rile pentru mult rîvnitele tri
couri de campioni au început, 
de fapt, săptămîna trecută, cînd, 
la Brăila. Călărași. Satu Mare 
și Timișoara, au avut loc fa
zele de zonă . Act premergă
tor turneului final, întrecerile 
recent încheiate au selectat 
pentru turneul final 96 de spor
tivi dintre cei peste 500 care 
s-au avîntat anul acesta în 
lupta pentru cucerirea titluri
lor de campioni. Din capul lo
cului merită subliniată si lău
dată inițiativa federației de 
specialitate de a nu admite 
participarea la turneul final a 
nici unui pugilist care nu a

de la rezultatele în
de colectivul com- 

de Ia aspectele con- 
parcursul vizitei,'

S-a vizitat apoi laminorul 
benzi la rece, aflat la ora ac
tuală in probe tehnologice.

Ultimul obiectiv l-a consti
tuit instalația de fabricat țevi 
sudate, o altă premieră pe plat
forma siderurgică gălăteană, 
dată parțial in funcțiune.★

În continuarea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a avut o întilnire 
de lucru cu membrii Consiliu
lui de conducere al Centralei 
siderurgice și 
oamenilor 
tului.

Pornind 
registrate 
binatuiui, 
statate pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că realizările de pînă 
acum nu se situează la nivelul 
condițiilor create, al puternicei 
baze materiale de care dispune 
această importantă unitate si
derurgică a tării.

Secretarul general al partidului 
a cerut să se întocmească un 
program de măsuri privind îm
bunătățirea activității furnale
lor. otelăriilor si laminoarelor. 
astfel incit combinatul să-si 
poată îndeplini exemplar sarci
na dea atinge în 1989 o pro
ducție de cel puțin 10 milioane 
tone otel pe an.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a cerut să se treacă cu toată 
bolărirea la solutionarea ope
rativă, corespunzătoare, a tu
turor problemelor prin mobili
zarea si participarea directă a 
fiecărui om al muncii, a între
gului colectiv, astfel incit com
binatul să devină un model de 
întreprindere, 
mai bune din

în încheiere, 
de noi și 
secretarul general al uartidului 
si-a exprimat convingerea că 
stă in puterea acestui colectiv 
muncitoresc, a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii să ri
dice intreaga activitate la un 
nivel corespunzător cerințelor 
și exigențelor actuale, al obiec
tivelor ce decurg din hotăririle 
Congresului al XIII-lea. astfel 
incit combinatul de la Galați 
să constituie prin rezultatele 
sale o mîndrie a întregii țări.

Ar
In continuare s-a vizitat 

ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI, 
unitate modernă, ale cărei rea
lizări de prestigiu s-au concre
tizat în cargouri, petroliere, 
portconteinere si alte nave ma
ritime multifuncționale, precum 
Si în platforme de foraj marin.

Analiza desfășurată aici. Ia 
care au participat ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Șerban Teodorescu, mem
bri ai conducerilor Centralei in
dustriale de profil și șantieru
lui, s-a axat pe principalele 
probleme ale îndeplinirii inte
grale a programului naval pen
tru perioada 1986—1990, moder- 

ai Consiliului 
muncii al combina- g

la nivelul celor 
lume.
adresîndu-î urări 
mari înfăptuiri.

(Continuare tn pag a t-a) 

susținut examenul „zonelor", 
asa cum. adesea s-a întîmplat 
în anii trecuți, cînd favoriza
rea unor sportivi din loturile 
reprezentative (scutiți de pre
zența la „zone") s-a dovedit a 
fi, de fapt, o invitație la o 
mai slabă pregătire.

De data aceasta plutonul ma
siv al pretendenților la podiu
mul Campionatului National a 
luat startul, asa cum 

în condiții de perfectă 
creindu-se

condiții

se cu-
vine, 
egalitate.
boxerilor aceleași 
afirmare. Și-ău cîștigat dreptul 
de a participa la turneul final 
de la București pugillștil cei 
mai bine pregătiți, cei care au 
privit cu maximă seriozitate 
si această fază preliminară a 
întrecerii.

Fără îndoială, cu maxim in
teres a fost urmărită evoluția

tuturor
de

STEAUA Șl

Proletari din toate țările, unlțl-vS 1

portul
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In partidele de ieri ale Diviziei A de fotbal

CLASAMENTUL LA ZI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Steaua 
Dinamo
Univ. Craiova 
Victoria 
Corvinul
F.C. Argeș 
„U“ Cj.-Nap. 
Flacăra
Oțelul
„Poli.“ Tim. 
C.S.M. Sv. 
F.C. Olt 
Petrolul
Rapid
A.S.A.
F.C.M. Bv. 
Sp. Stud.
S.C. Bacău 
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AZI, S. C
UNIV. CRAIOVA

BACĂU

Majaru și Pițurcă 
un

lansează 
nou atac spre poarta 

studenților 
Foto : Răzvan MILCA 
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PRIMELE JOCURI IN ULTIMUL ACT
AL CAMPIONATULUI DE OINĂ

Campionatul Republican de 
oină, rezervat echipelor de se
niori, a ajuns în faza finală, 
ultimele întreceri ale celei mai 
importante competiții a spor-

mătoarele echipe : Combinatul 
Poligrafic București (campioana 
en-titre). Dinamo București, 
Politehnica București, Electro 
Botoșani, Metalurgistul Sadu

(la
oiniștii

Secvenfa din meciul C. P. București 
„prinderea mingii") cîștigat de

I.M.P. București 
primei echipe cu 24—12.

Foto : Mihai ROBU

g

tului nostru național fiind îm
părțite în două runde : vineri, 
sîmbătă și duminică — turul 
I, programat pe Stadionul Vo
ința din Sibiu, iar în zilele de 
3 și 4 octombrie vor avea loc 
la București, pe Stadionul Ti
neretului, . meciurile decisive.

La primul tur participă ur- 

campionilor. Trebuie să spu
nem că 9 deținători ai titlu
rilor s-au prezentat și anul a- 
cesta la startul disputelor. 8 
dintre ei asigurindu-si locul în 
turneul final. Este vorba de 
Marian Gîndac (Steaua). Cris
tian Morca (Steaua). Marcelică 
Tudoriu (Steaua), Ionel Panai- 
te (B. C. Galati). Viorel Mi- 
hăilă (Steaua). Ștefan Drișcu 
(Farul). Dumitru Senciuc (AEM 
Timișoara) si Petre Bornescu 
(Mecanică Fină București). Cel 
de al 9-lea. constănteanul Va- 
sile Daraian. a fost eliminat 
din competiție în urma unei 
erori de arbitrai. Si aiungînd 
la acest capitol, al arbitrajelor.

Petre HENT
Paul IO'"’1

(Continuare in pag 2-3)
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DINAMO - ÎNVINGĂTOARE
SP. STUDENȚESC-STEAUA 0-3 (0-2)

(Citiți cronicile în pag. 2—3)

21— 2
17— 3
10— 4

8— 6
11— 10

6 6 0 0
6 6 0 0
5 4 0 1 VICTORIA-DINAMO 2-3 (1-1)

5—10

Pe teme actuale

IMPORTANTELE

Gorj), Energia Rîmnicelu
Buzău), I.P*A. Sibiu, La-

Con-

(jud.
(jud.
minorul Roman, A.S.A. ___
stanța și Avîntul Frasin (jud. 
Suceava). Primele patru 
mâții clasate se califică 
turul II. de la București.

0 REUȘITĂ»

for- 
în

Desfășurată pe Stadionul 
neretului din Capitală, faza de 
zonă rezervată echipelor bucu- 
reștene a reunit fruntașele spor
tului nostru național — C.P.B., 
Dinamo. Politehnica și mai ti
nerele echipe I.M.P. și Dinamo 
Băneasa. Așteptată 
interes, 
ternele 
rești și 
prezenți 
ambiții, 
toată

re-

. . _ cu mult
confruntarea dintre e- 
rivale Dinamo Bucu- 
C.P.B. a oferit celor 
un meci al marilor 
jucătorii apelînd la 

gama lor de cunoștințe 
tehnice. Au cîștigat dinamo- 
viștii cu 27—16, dar calificarea 
în turneul final au obținut-n 
ambele formații, lingă care s-au 
alăturat și oiniștii de la Poli
tehnica. Iată principalele 
zultate : Dinamo București 
Politehnica 29—13. C.P.B. 
Politehnica 32—12. Dinamo 
București — Dinamo Băneasa 
28—6, Dinamo București — 
I.M.P. 23—11. I.M.P. — Poli
tehnica 5—14. Dinamo Băneasa
— C.P.B. 7—27, Politehnica — 
Dinamo Băneasa 17—12. I.M.P
— Politehnica 5—14.

Ion PANA — coresp.

OBIECTIVE

ALE NOULUI

SEZON DE HOCHEI
Vineri si sîmbătă este pro

gramată prima etapă a Cam
pionatului Republican de ho
chei pentru seniori — grupa 
A I. din care fac parte Steaua 
București. Sport Club Miercu
rea Ciuc. Dinamo București, 
Progresul Miercurea-Ciuc. Du
nărea Galați si Viitorul Gheor- 
gheni. Prețuind cum se cuvine 
cea mai importantă competi
ție internă, pentru mult rîv- 
nitul titlu de campioană a tă
rii pe care îl conferă, antre
norii si hocheistii înșiși nu uită 
că aceasta tinteste un obiectiv 
de major interes — repre
zentarea demnă a tării la 
marile competiții ale lumii. In 
ultimele sezoane, la nivelul re
prezentativelor de seniori și ti
neret (la iuniori s-a reușit 
promovarea în grupa A a cam
pionatului european), hocheiul 
are posibilitatea să realizeze în 
perioada următoare acumulări
le necesare. Anul 1988. an o- 
limpic. nu programează cam
pionate mondiale de seniori, o- 
ferind cel mal lung răgaz de 
pregătire oină la viitoarea e- 
ditie. Tocmai bine pentru lo
tul de seniori, cu multi iucă- 
tori tineri, care în anul 1989 
vor atinge — după cum ni s-a 
spus — vîrsta competitională 
optimă. Este vorba. între alții, 
de Ad. Ungureanu. I. Kiraly, 
I. Dimache. K. Kedves. “ ~ 
novici. Fl. Bunescu N. 
sau Al. Andras, chemați 
locuiască îucători cu o 
lungată si prodigioasă 
tate în slujba echiDei naționale, 
ca D. Tureanu E. Antal. Al. 
Gal. C. Nistor sau L. Solyom.

Principalele ialoane ale a- 
cestui sezon hocheistic Ia toa
te eșaloanele de vîrstă ne-au 
fost arătate de factori de răs
pundere din federație sî de la 
loturi :

— o pregătire conștiincioasă, 
resnectînd întru totul linia me
todică elaborată de federație 
și, deci, obligatorie pentru toa
te echipele sî asigurarea pe 
această bază a unei evoluții 
de calitate în fiecare meci si 
etană. cu accent ne sDiritul o- 
fensiv :

I. Po- 
Alexe 
să în- 
înde- 

activi-

Mi'ceo COSTEA

(Continuare in pag 2-3)



PREȘCOI ARII GRĂDINIȚEI DE LA „FIOLA" Șl ERUMOASEEE LOR CONCURSURI
Indiferent de anotimp, pen

tru copiii de la grădinița în
treprinderii de medicamente 
„Fiola" din Sectorul 1 al Ca
pitalei exercițiul fizic și spor
tul sînt la ele acasă... Sigur, 
stă in firea lucrurilor ca pre
școlarii să solicite... porții cit 
mai mari de joacă, reprize de 
gimnastică, altele de minibas- 
chet sau minifotbal, organizarea 
de concursuri de trotinete și 
triciclete sau demonstrații de 
dansuri tematice etc. Este, însă, 
la mijloc ți măiestria educa
toarelor Emilia Preda si Anica 
Lupu, a directoarei acestei gră
dinițe, Elena Mătăsaru, care. 
fn primul rlnd ca mame, au 
deprins arta de a se apropia 
de copii, fiind receptive la 
dorințele ți gusturile lor, ști
ind să răspundă, să găsească 
soluții la stările de neacomo- 
dare cu colectivul ale unor 
prichindei, „cazuri tot mai ra
re", cum ni se face precizarea.

Modelul de participare activă 
la viața sportivă a grădiniței 
îl reprezintă, printre altele, o 
fetiță zveltă, de numai S ani, 
„ochi și urechi" la tot ce spu
ne educatoarea. O cheamă 
Cristina Dana Țicleanu. Nu
mele ne atrage luarea-aminte. 
Ne bucurăm aflind că este fii
ca fotbalistului internațional 
de la Sportul Studențesc, Obiș
nuită, desigur. cu exercițiul 
fizic, cu mișcarea in aer liber 
(„cu tăticu și mămica am fost 
de multe ori la meciuri, la an
trenamente... “), Cristina Dana 
s-a integrat lesne în activitățile 
sportive din cadrul grădiniței, 
promițind să concureze chiar

3 C31=3 =3 =31=11=11=1

a- 
de

ra- 
co-

din primele săptămîni la locul 
I între modelele de copii de 
aici pe care l-a deținut fosta... 
absolventă, Roxana Czell, 
cum elevă în prima clasă 
școală...

In cele 12 ore pe zi cit 
min in grădiniță, cei 60 de
pii — in marea lor majoritate 
fetițe — practică zeci de exer
ciții și jocuri, unele cu texte 
specifice, aproape toate pe fond 
muzical, după o metodică a- 
decvată, stabilită de Inspecto
ratul școlar al Sectorului 1, 
care, periodic, prin cadre de 
specialitate, asistă la progra
mele sportive ale copiilor, in- 
drumindu-le pe educatoare, a- 
jutindu-le să își îmbogățească 
cunoștințele în materie. De 
aici rezidă, desigur, și eficiența 
acestei activități, faptul că toți 
copiii sînt sănătoși și plini de 
vigoare, cu un mare apetit și 
pentru celelalte activități for- 
mativ-educative. Un măre ape
tit există și la micul dejun, la 
dejunul propriu-zis și la gusta
rea de după-amiază, „unde ni
meni nu face mofturi, cum 
ne asigură directoarea grădini
ței; nici chiar cel mai mic 
dintre cursanți, Adrian Mugur 
(ceva peste 3 anișori), nu ne 
mai crează dificultăți...**.

O zi în mica familie a copi
ilor din grădinița „Fiola** trece 
repede, mai ales atunci clnd — — 
spre surpriza celor de aici ți, Jjj—1 
desigur, spre satisfacția edu-ȚI 
catoarelor — îți fac apariția U TVT/^TTT 
foștii preșcolari, deveniți șco- || X X U JLl 
lari, pentru a revedea îns_fitu-LJ 
ția în care și-au petrecut cîțiva rț 
dintre anii cei mai frumoși din [J 
ir-ii-ii-ir-irmaiiJ

viată și a mulțumi acelora 
care le-au călăuzit pașii, ală
turi de familie... Este cazul lui 
Horia Chirilâ, de pildă, despre 
care educatoarea Emilia Preda, 
își amintește că a fost „unul 
dintre cei mai zburdalnici co
pii, dar care s-a înscris, doar 
in cîteva luni, printre preșco
larii cei mai ordonați și mai 
disciplinați...", al Roxanei Czell, 
al multor altora. Un buchețel 
de flori pentru educatoare spu
ne mult, la fel ca și un zlmbet 
de. copil, care însoțește gestul 
de recunoștință pentru felul 
cum angajatele acestei institu- 
ția-model au știut să fie 
adevărate mame ; „copiii să nu 
simtă în nici o clipă lipsa ma
melor de-acasă“...

Serbări, concursuri 
competiții punctează, 
in clnd, programul 
din grădiniță. Cel 
pregătește acum este . _
mat In cursul lunii octombrie. 
Atunci și Cristina Dana, și 
Adrian Mugur și Andreea La- 
zăr, toate fetițele și băieții de 
la „Fiola" vor fi protagoniștii 
unor întreceri sportive pe 
care atît ei, cit și părinții lor, 
le așteaptă 
desigur, și 
rînduri...

yi mini- 
din eînd 

copiilor 
care se 

progra-

cu emofie. Ei fi. 
semnatarul acestor

Tiberiu STAMA

(Urmare din pag. 1)

ti

I SCURT CIRCUIT PE...
O ERATA CARE

Semnalam de curînd la ru
brica de motocicllsm că eta
pa a treia a Campionatului 
Republican individual de dirt- 
track, rezervat seniorilor, pro
gramată luni 14 septembrie pe 
pista stadionului Metalul din 
Capitală, a fost anulată în 
urma demersurilor antrenori
lor aflati în preziua concursu
lui la Brăila, unde s-a des
fășurat runda a II-a a com
petiției. Din păcate, ne ve
dem puși în stiuația 
de a reveni asupra 
problemei. De ce ? 
Pentru că organiza
torii etapei în 
discuție. Clubul 
Metalul București 
sit de cuviință

Simbâtâ șl duminică, tn Sala Rapid din Capitalâ

FINALELE CAMPIONATELOR DE JUDO (tineret)
După cum am mai anunțat, 

finalele Campionatelor Națio
nale de judo pentru tineret 
(Dină la vîrsta de 20 de ani), 
care urmau să aibă loc la 
Pitești, se vor disputa la Bucu
rești. Competiția va fi găz
duită de Sala Rapid, incepînd 
de simbătă dimineața, de la 
ora 9. Concursul va continua 
simbătă după-amiază. de la 
ora 15 si duminică, de la ora 9.

Actuala ediție a Campiona
telor Naționale pentru tineret 
constituie un important crite
riu de selecție înaintea Cam
pionatelor Europene ce vor a- 
vea loc la Wroclaw (Polonia), 
in zilele de 6. 7 si 8 noiem
brie. Acesta este si motivul 
pentru care federația a decis 
să organizeze concursul dună 
modelul „europenelor1* de la

Wroclaw. înscriind in competi
ție cite 30—40 de tineri judoka 
la fiecare categorie de greuta
te. Vor fi prezent! primii 6 
sportivi clasați la întrecerile zo
nale (la toate categoriile), toți 
components lotului national Si 
ai Centrului de pregătire o- 
limpică. adică 
concurenți.

Se apreciază 
interesantă de 
ta dintre o serie de 
valoroși, cum sînt D. 
— FI. Băjenaru (cat. 
ușoară). D. Muresan — 
traseu (semiușoară). St. Oltea- 
nu — N. Micu (ușoară). FI. 
Lascău — I. Rusu (semimi.ilocie), 
N. Iosif — P. Anițoaic (mij
locie). S. Cristescu — R. Ivan 
(semigrea). M. Grozea — P. 
Opriș (grea).

aproape 320 de

că va fi foarte 
urmărit dispu- 

sportivi 
Bolbose 

super- 
St. Pă-

I — intensificarea muncii edu- 
■ cative în secțiile de hochei, 
pentru ca fiecare sportiv să 
se pregătească la cel mai înalt 
nivel, să dea în jocuri întrea
ga măsură a posibilităților sale, 
intr-un desăvîrsit spirit de 
disciplină pe gheată si în a- 
fara ei ;

— coordonarea armonioasă a 
planurilor de pregătire echipe- 
loturi. pentru ca reprezentati
vele naționale să se prezinte 
la potențialul maxim necesar :

— arbitraje de calitate, exi
gente și unitare, capabile să 
promoveze jocul modern, în vi
teză. ofensiv si să distingă clar 
intre folosirea corectă a forței 
si gestul nesportiv, reprimind 
orice încercare de a înlocui 
buna pregătire cu execuții si 
mijloace care contravin regula
mentului. indiferent cine le 
folosește. în patrulaterul de 
gheată sau pe băncile echi
pelor :

— implicarea activă, perma
nentă si eficientă a tuturor or
ganismelor federației, inclusiv 
a biroului acesteia, prin con
troale periodice complexe în 
secții si la loturi, urmate de

L

CIRCUIT SAU
NU NE APARȚINE

Sportiv 
aj gă- 

șă piună 
adevăratele cauze ale amînăril 
reuniunii din Capitală pe sea- 
ma altora. Cum lucrurile au 
fost ulterior clarificate, 
ne rămîne decît să facem u- 
nele precizări. care ne-au 
fost aduse la cunoștință de 
secretarul F. R. Motocdclism. 
Corneliu Voiculescu : „Și eu 
am aflat de anularea con
cursului eînd am ajuns la 
stadion, deși programul cam
pionatului a fost aprobat ini
țial șj cu consimțămîntul Clu
bului Sportiv Metalul, justi
ficările, precum că pista, ne
pregătită corespunzător, ar fi 
prezentat un pericol pentru 
securitate: piloților, nu stau 
in picioare. După părerea 
mea. arena era aptă de con
curs. însă conducerea clubu
lui bucureștean. din comodi
tate și interese financiare mă
runte. n-a dorit, pur și sim
plu. să organizeze întrecerile.

nu

DE HOCHEI
măsurile operative ce se vor 
impune.

Sînt cîteva măsuri 
văr utile, pe care 
îndeplinite întocmai, 
hocheiul nostru să-si 
velul competitiv, să 
eu cinste condițiilor ..
sînt create si interesului maior 
al spectatorilor.

Programul primei etape : Du
nărea — Snort Club (la Galati), 
Progresul — Viitorul (la Miercu- 
rea-Ciuc). ...__ ______
Dinamo se va disputa Ia 6—7 
noiembrie, datorită participării 
celor două formații Ia turnee 
peste hotare reprogramate de 
gazde.

într-ade- 
le dorim 
Dentru ca 
ridice ni- 
răspundă 

care îi

Partida Steaua

SELECTIE

PENIRl CICLISM
Clubul Sportiv Voința București 

organizează în zilele de marți, 
iol si vineri. între orele 9—12 
și 16—18. precum si duminică, 
între orele 9—13. selecție pentru 
ciclism, la baza sportivă a clu
bului. din Șos. Pipera nr. 33.

Se pot prezenta băieți născuți 
între anii 1972—1975. care cunosc 
tehnica mersului pe bicicletă.

r

I

I

I
L

BASCHET, o FRUMOASA festivitate a 
încheiat Criteriul speranțelor, competiție 
rezervată juniorilor ni și desfășurată pe 
cele patru terenuri ale. C.S.Ș. din orașul 
Dej. fotrecerile, disputate într-o organizare 
optimă, pentru care diriguitorii sportului 
din Dej merită felicitări, au prilejuit multe 
meciuri spectaculoase precum și evidenție
rea unor elemente cu certe perspective da
torită taliei șl pregătirii tehnioo-tactice la 
aceasă vîrstă fragedă. In mod deosebit a 
impresionat Ana Buruzs de la C.S.Ș. Arad. 
Eleva harnicului antrenor Constantin 
Wunsch, deși practică baschetul de mai pu
țin de un an șl are doar 15 ani, s-a dove
dit imbatabilă sub panouri datorită atît 
celor 1,90 m (1), cit și combativității deose
bite. La băieți recordmanul de talie (1,98 
m) a fost Sorta Chlrlță de la C.S.Ș. Găeștl, 
produs al antrenorului Constantin Popovici, 
mal puțin cunoscut, dar care a dovedit 
perseverență în a depista șl instrui ..gigan- 
ții" de care are atîta nevoie baschetul nos
tru. • LA DEJ s-au acordat premii echipe
lor clasate pe primele locuri, cîștigătoritor 
„Coșului de aur" șl „Cupei fair-play", ce
lor mal buni pivoți, fundași, extreme, coș- 
geteritor, celor mai tehnici jucători, pre
cum șl membrilor comisiei de organizare, 
care a fost cu adevărat la înălțime • cu 
ACEST PRILEJ, F.R.B. a acordat Diploma 
de merit, pentru activitate îndelungată și 
meritorie în domeniul jocului cu mingea la 
coș, profesorilor Cornelia Mlrcioiu, con
stantin Dîrjan (C.S.Ș. 2 București), Maria 
Fleșerlu (C.S.Ș. Sibiu), Gheorghe Manda- 
che (C.S.Ș. Arad) șl Petre Stăvarlu (C.S.Ș. 
Dej. (D. ST.).

BOX. ASISTENȚA MEDICALA 1 După 
cum se știe, orice reuniune pugilistică nu 
se poate desfășura fără prezența unui me
dic specialist. La „zona" de la Timișoara, 
dacă organizatorilor și oficialilor nu 11 se 
poate reproșa nimic,. în schimb medicul 
reuniunilor nu a fost la înălțimea obligații
lor sale profesionale. Intr-un meci de box 
se mai deschid arcade, ma! sîngerează un 
nas, se pot ivi diferite situații neprevăzute 
și chiar neplăcute. Tocmai de aceea pre
zența la gale a medicului este obligatorie.

Or, în sala „Bega" asistența sanitară a fost 
ca șl inexistentă, clnd un arbitru a che
mat medicul la colțul ringului, pentru a 
constata dacă boxerul mai poate continua 
lupta, acesta a ridica' din umeri și a lăsat 
totul la latitudinea oficialilor. Intr-un alt 
meci, unui sportiv 1 s-a dislocat articulația 
scapulo-humerală, dar cel care l-a repus 
umărul la loc a fost un antrenor, deoarece 
medicul nu a știut ce să-i; facă. Ne Între
băm — atunci pentru ce și de cine a fost 
delegat medicul reuniunilor de box de la 
Timișoara ? (P. IV.).

HOCHEI. DUPĂ O ÎNDELUNGATA și rod
nică activitate în reprezentativa națională, 
al cărei căpitan a fost, Doru Tureanu va 
continua să joace în echipa sa, Dinamo, ta- 
care va funcționa șl ca antrenor secund. ,,E 
o alegere bună — ne-a spus antrenorul 
principal Eduand Pană — șl ne punem mari 
speranțe In contribuția lui Tureanu la pre
gătirea formației șl la creșterea de jucă
tori valoroși pentru reprezentativa țării". 
• FUNCȚIA DE RĂSPUNDERE de căpitan 
al formației de seniori a României a fost 
încredințată lui Alexandru Bălăucă (Stea
ua), un sportiv cu calități alese, vrednic 
Intr-adevăr de această Învestitură M IN
TR-UN SPORT AL FORȚEI cum e hocheiul, 
de la patinoare lipsesc (sau sînt improvi
zate) sălile de forță necesare nevoitor spe
cifice. Cu spirit inventiv, vatorificlnd ma
teriale existente sau recuperate, se poate 
asigura autoutilarea unor spații adecvate. 
Totul e să existe Înțelegerea că forța e o 
componentă de căpătli tn hocheL (M. C-)- 

LUPTE. In NUMĂRUL nostru de vineri 
18 septembrie, la rubrica „SEMNAL" am 
făcut cunoscute o serie de nereguli con
statate cu ocazia desfășurări! întrecerilor 
penultimei etape a Diviziei A de lupte gre- 
co-romane. între care semnalam absenta 
(nemotivată) a unor arbitri sau părăsirea 
concursului Înainte de terminarea tui de 
către alții etc., situație care a Impietat a- 
supra desfășurării competiției. Federația de 
specialitate a întreprins imediat o analiză 
a situației, a constatat veridicitatea nere
gulilor semnalate de ziarul nostru, Colegiul

Centrai de arbitri propunînd Biroului Federal 
următoarele măsuri : arbitrii Gh. Gavrilescu 
(Bacău), A. Savtovschi (Galați), A. Zegrea 
(Rădăuți) și N. Plăeșanu (Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej) să fie suspendați din arbi
traj pînâ la s Hr si iul anului 1987. Sintem 
informați că măsuri asemănătoare urmează 
să fie luate șl de către Colegiul Central al 
antrenorilor, care va lua în discuție abate
rile disciplinare ale unor tehnicieni. Le aș • 
teptăm. (M. TR.)

POLO. STARTUL LANSAT al Stelei în 
actualul campionat este, de bună seamă, 
remarcabil. Cu atît mai mult, susțin supor- • 
terii săi ou cit această echipă e și cea 
mai tînără divizionară : majoritatea jucăto
rilor au 19—20 de ani, doar doi fiind de 23 
de ani, în timp ce ..veteranul" totului, Gh. 
Popescu, a împlinit 29 de ani, experiența 
cunoscutului portar oompensînd faptul că 
el ...strică media de vîrstă a totului stellst 
(condus acum de Viorel Rus, un antrenor 
de 35 de ani). O medie de care se apropie 
C.S.U. Construcții T.M.U.C.B.. cu D. Cio- 
băniuc devenit, la 26 de ani, .bătrînul" 
echipei. (G R.).

RUGBY. AM REMARCAT, pe drept CU- 
vînt, eforturile consecvente ale federației 
de specialitate de a organiza, în acest se
zon, cuplaje în Capitală. Iată că duminică 
iubitorii sportului cu batonul oval din 
București nu numai că nu au avut o ase
menea satisfacție dar nu au putut urmări 
nici măcar un singur meci de Divizia A,’ 
.deși programul eșalonului de frunte a cu
prins 13 partide. Cum în alte etape au figu
rat sau vor figura trei-patru jocuri pe te
renuri bucureștene In prima serie valorică, 
ca să nu ma! vorbim de meciurile din cea
laltă serie, se impune totuși, o mal mare 
atenție la programări. (G. R.).

TENIS. ÎN MOD NORMAL, orice asocia
ție sau club se mîndrește eînd 1 se dă spre 
organizare o competiție de nivel republican. 
Nu astfel au stat lucrurile la Tîrgoviște, 
unde, eu puțin timp tn urmă, a avut loc 
Campionatul Național pe echipe al copiilor 
și juniorilor. ,,Terenurile de Ia arena de te
nis Metalul — ne spunea antrenorul Alexe 
Bardan — s-au pi’azentat într-o stare de
plorabilă : suprafețe de joc denivelate, 
prost întreținute, cu marcaj al liniilor ana
poda. fără zgură". Am aflat că și grupul 
social era., de nefotosit Șl toate acestea 
sub privirile activiștilor C.J.E.F.S. Dîmbo
vița care — presupunem — s-au aflat la 
baza Metalul în timpul competiției... (D. S.)

I

permițindu-și să pună ne 
drumuri secțiile din provin
cie. EtaDa va fi reprograma- 
tă tot la București**.

Cum se știe că etapele di
verselor campionate de dirt- 
track sînt. de regulă, plani
ficate ritmic și în circuit, în 
asa fel îneît să se realizeze 
însemnate economii la trans
port. e uso.r de bănuit ne
cazul antrenorilor din pro
vincie la vestea adusă la 
_________ Brăila de reprezen- 

tantul Clubului Me- 
talul 
de
a

(precizăm 
federației)

Si ar mal 
țoles : cum 
cația (ne care am și publica* 
t-o) dată de către metodistul 
organizator al clubului. Ma
rian Antonescu, si anume că : 
„Noi eram pregătiți ca a treia 
etapă de campionat să se 
desfășoare fn bune condiții, 
dar dacă antrenorii au hotărît 
la Brăila să o anuleze...4*?! 
Oare, 
știut 
ta ?“.
cum 
va fi . 
todistului respectiv de condu
cerea clubului său si ce mă
suri va lua Biroul federal 
împotriva adevăratilor vino- 
vati !

Troian 1OANIȚESCU

că reuniunea 
la București 

fost amînată 
fără asentimentul

fi ceva de neîn- 
rămî,ne cu cxpli»

vorba proverbului „n-a 
stînga. ce face dreap- 
Greu de presupus. A- 
rămîne de văzut cum 
„prețuită" isprava me-

P.S. Azi. de la ora 17. ne 
Stadionul Metalul are loc e- 
tapa anulată.

UN REZULTAT

*

i

MAI PUȚIN OBIȘNUIT

LA POPICE
Echipa masculină Olimpia 

București a obținut sîmbătă 
în deplasare o victorie puțin 
obișnuită, învingînd formația 
Metalul Roman la o diferență 
de numai un punct : 
5 052—5 051 p d. Bucuros de 
succes, cunoscutul antrenor e- 
merit Ferdinand Popescu ne-a 
spus : „Am asistat Ia eel mai 
frumos meci, cu schimbări de 
situații de Ia un schimb la al
tul, învingătorii fiind deciși Ia 
ultima bilă, eînd cuplul nos
tru Constantin Marin Și Silviu 
Belivacă (s-a Jucat pe patru 
piste) a doborît 7 și, respec
tiv.; 8 popice, suficiente pentru 
o victorie pe care am merita- 
t-o, deoarece am fost superi
ori în manșele..
cipalul nostru realizator a fost 
Silviu 
893 p d.‘

pline. Prin-

Belivacă, autor a

DUPĂ

Poloistii 
BUCUREȘTI 
NAPOCA s-s 
ieri, dimineat 
tind pentru < 
tapă dubi: 
Partida a fo 
dul la turn< 
duminică, c 
Judecind âit; 
ratat cu ad 
reștenilor, p< 
au aplicat ui 
„strîns". cu 
vi eme de tr 
fost 3—3 în 
bru rupt de 
al lui Ardele 
in min. 21. 
fondul multo 
bară sau pe 
ienilor. Ultir 
tinut categor 
viste. 
pletă, 
cienți 
puțind 
păt. 
tele 
tulă 
ieri
3—3. 9—2). C 
numit Hagiu 
cite cinci gf 
ducanu si A: 
cite trei rîi 
Dan si Zaha 
pectiv Sabău 
curai poart: 
Simion si D 
Marc. Marosi 
tidă fără or 
bitrii B. Băi 
culele.

mai r 
clujen 
jucăto 
tine i 

In atar> 
pe repri 
claritat 

în apă :

• 11/
Ieri s-au d 

două pari’de 
a Divizi '

RELON_l, 
POLITEHNIC 
18—21 (8—li
menținut do: 
a meciului. I 
suc 6. Cr. B 
Iurca 2, si 
gazde, 'tîresp 
Matei 6. Poj 
P. Dan si 
Arbitri: D. 
Drăgan, din
— coresp.).

UNIVERSE
— STEAUA 
Victorie la 
nilor intr-un 
putat. Au i 
Ncagu 5. Pri 
2. Agapie 2. 
1 pentru ga: 
Dumitru 7. 
4. Marc 2 si 
dus: Al. Boc 
din Timișoar
— coresp.).

Astăzi se d 
Cluj-Napoca

„ZONELE44 DE
(Urmare din pag. I)

trebuie să spunem că în marea 
lor majoritate au reflectat rea
litatea din ring, cazul lui Da
mian — una din excepții — 
petrecut la „zona" de la Călărași, 
trebuind să fie, însă, conside
rat ca un semnal de alarmă 
în perspectiva apropiatului

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
23 SEPTEMBRIE: extragerea I : 
41 23 43 37 9 29 ; extragerea a 
Il-a : 7 13 25 16 21 32. Fond de 
ciștigurl : 579.750 lei, din care 
50.217 lei report la categoria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 13 SEPTEM

BRIE
FAZA I : cat. 2 : 1 variantă

100% a 50.000 lei (în cadrul căreia 
o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
și diferența în numerar) și 4 25% 
a 12.500 lei ; cat. 3 ; 8 100% a 
8.685 lei (cite o excursie de 1 loc 
în U.R.S.S. și diferența în nume
rar) ș* 2T 25% a 2.171 lei ; cat. 4: 
54,50 a 2.113 lei : cat. 5 : 138,75 a 
830 lei ■ cat. 6 : 290 75 a 300 lei ; 
cat. 7 : 370 25 a 200 lei ; cat. 8 : 
2.501,75 a 100 lei.

FAZA A n-a : cat. A : 1 varlan ■ 
tă 26% a 47.398 lei ; cat. B : 2
100% a 12.639 ’.el (cite o excursie 
de 2 locuri în U.R.S.S. și diferen
ța în numerar) și 7 25% a 3.160 
lei ; cat. C : 11,25 a 4.213 lei ; cat. 
D : 77 a 616 lei ; cat. E : 782,25 a 
100 lei

Cîștlgul de 50.000 lei de la cat. 
1 a revenit participantului Tomo- 
ioagă Alexa din loc. Borșa, jud. 
Maramureș, iar cel de 47.398 lei 
de la cat. A participantului Mi- 
hăilescu Gheorghe din București.

O Mîine va avea loc după cum 
se știe o nouă tragere obișnuită 
LOTO, astfel că ASTAZI, joi, 24 
septembrie, este și ULTIMA ZI în 
care vă mal puteți juca numerele 
favorite la acest îndrăgit sistem.

turneu final, 
in care Dam 
fi mai bun d 
(Semănătoare^ 
majoritate a 
aștepta la o 
bleme (de 5- 
constănteanuli 
decători (I. I 
D. Brătianu 
Painblică — £ 
zut“ învingă!: 
îndoială, nu ș 
gura eroare d 
drul „zonelor", 
asupra ei 
drumul unui 
care se vede 
posibilitatea c 
coul de cam 
federația de s 
măsurile ce 
ca la apropii 
erorile de ar 
minate.

O trăsătura 
patru „zone": 
nere element! 
supra cărora 
tentia special 
înseamnă că ■ 
turneul fit ăl 
cu reale posit

J

I.T.H.R.
octombrie

Se pleac 
la aleea N

Cazarea 
masa la re

Cină fe:
în progi 
înscrieri

I.T.H.R. B
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Partidele de ieri ale primei divizii

CU BRIO Șl PESTE AL 40-lea VAL...

AM O 
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JOC DE BUNĂ
Deși din ambele formații au 

lipsit unii dintre 
ponibilî. Victoria 
făcut, totuși, ieri 
tiție îh vederea 
partide de săptămîna 
in cupele europene, 
du-si pozițiile fruntașe din cla

titulari, indis- 
si Dinamo au 
o utilă repe- 
importantelor 

viitoare 
Onorîn-

CALITATE, SUCCES MERITAT
bara inainte de a poposi in 
plasă. Victoria este chiar pe 
punctul de a lua conducerea în 
min. 40. însă Moraru se 
de astă dată cu succes 
sut periculos al lui C. ____
In finalul reprizei (min. 43) va 
fi rîndul lui Rotărescu să na-

opune 
la un 
Sava.

VICTORIA 
DINAMO

2 (1)
3 (1)

teren foarteStadion Dinamo . ____
bun ; timp excelent : spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 13—17 (pe 
poartă : 7—11). Cornere : 8—3. Au 
marcat : AUGUSTIN (mln. 27), 
NUȚA (min. 85), respectiv, CA- 
MATARU (min. 8, 48 șl 60, ultima 
oară din penalty).

VICTORIA : Rotărescu 6 — Co- 
mănescu 7, Mirea 7, Pal 7, Ursu 
6 — Cojocaru 7, Ene 6 (min. 46 
stere 6), Augustin 7 — ...
6. Nuță 6,5, Henzel 6 
Țălnar 6).

DINAMO : Moraru 6
Stelea 7,5) — Mihăescu 
cu 7, Varga 7, Dumitnașcu 7 — 
Lupu 7, M. Stoica 6, C. Sava 6, 
Bălăci 8 — Cămătaru 8, Orac 6, 
(min. 46 Jencălău 6,5).

A arbitrat bine V. Alexandru ; 
la linie : V. Angheloiu și G. Io- 
nescu

Vaișcovlci 
(min. 52

(min. 46
7, Luipes-

(toți din București), 
speranțe s 1—3 (0—2).• —
si in min. 65 sint la un

I 
I
I

Cămătaru (In centrul imaginii) a fost unul din cei mai buni 
jucători ai meciului, înscriind toate cele trei goluri ale echipei sale 

Foto : Gabriel MIRON

sament. cele două echipe au 
oferit publicului un ioc de bună 
calitate.
mai ales
cind frecventa si 
lalea 
fost mai 
fazelor

Iporți.
Tinînd

rrxrn»! < X *

I
deosebit de atractiv, 

în repriza secundă, 
spectaculozi- 
ofensive au 
ca si cea a 
la ambele

actiunilor 
crescute, 

fierbinți

1 seama de 
sporită la care va 
miercurea viitoare 

cu Malines, ___
. i și în jocul de 

ceva mai mult decît partenera 
sa. a atacat cu o mai mare in
sistentă si a reușit să-si creeze 
ocazii de gol mai numeroase, 

urmare, după două ratări
1 meciului. CAMA- 

TARU > izbutit in minutul 8 să I deschidă scorul, fructificînd o 
centrare de la C. Sava prin- 
tr-un sut lobat peste portarul I Rotărescu. In replică. Victoria 
a trecut pe lingă egalare în 
min. 23. la o pătrundere a lui 

INută. dar a obtinut-o totuși 
după alte patru minute, in ur
ma unui exceptional sut al Iul 
AUGUSTIN, de la circa 30 de 

| metri, care l-a surprins ne Mo
raru. mingea lovind mai întîi

Imierct 
retur 
forțat

I

solicitarea 
fi supusă 

in partida 
Dinamo a 

ieri

I Drept urme
în debutul
TAT1TT _ »_■

reze o minge cu măiestrie ex
pediată de Bălăci, jos. la colt, 
din lovitură liberă.

Dună pauză, cu Cămătaru în 
vervă de gol si cu Bălăci de o 
vivacitate ca în vremurile lui 
cele mai bune. Dinamo ioacă si 
mai decis cartea ofensivei, reu
șind să-si mărească avantajul 
Ja 3—1. Va marca tot CAMA- 
TARU. mai întîi in min. 48. 
in urma unei reușite pase tn 
adincime date de Bălăci, apoi 
in min. 60. dintr-un penalty 
frumos executat, după un fault 
în careu comis de Mirea asupra 
lui Bălăci. Cei de la Victoria 
contraatacă, la rîndul lor vi-

guros „ — —
pas de eol. însă tînărul înlo
cuitor al lui Moraru. Stelea. se 
remarcă în mod deosebit, res- 
pingînd mingea la două suturi 
consecutive trase de Comănes- 
cu si. respectiv. Coiocaru. Tn 
min. 73. tribunele îl aplaudă 
Generos pe Bălăci pentru exce
lenta execuție a unei lovituri 
libere de Ia 16 metri, cînd min
gea s-a dus direct în „trans
versală". Finalul partidei va a- 
parține Victoriei care, după o 
nouă si superbă interventie a 
portarului Stelea la șutul Iul 
Coiocaru (min. 83), va izbuti 
să aducă scorul Ia limită, prin 
golul Înscris de NUTĂ (min. 
85).

Succes meritat al dinamovis- 
tilor. care realizează si după 
meciul de ieri punctaiul maxim.

Ambiantă de mare derby în 
„Regie"! Peste 16.000 de spec
tatori (multi au rămas în afa
ra arenei) au ținut să asiste, 
pe o vreme splendidă, la „ul
tima repetiție" a celor două e- 
chipe înaintea returului lor 
din cupele europene. Satisfă- 
cuți au plecat însă numai su
porterii echipei noastre cam
pioane, care, deși fără Hagi, 
a etalat din nou un fotbal to
tal. spectaculos, eficace. Steaua 
a atacat de la început, fără 
complexe, a realizat o impre
sionantă suită de faze rapide, 
jucătorii ei au alergat tot 
timpul, manevrînd cu o mare 
ușurință, impresionante fiind 
ruperile de ritm și schimbări
le derutante de direcție care 
au surprins deseori pe picior 
greșit apărarea „alb-negrilor“. 
Această superioritate evidentă 
pe toate planurile putea fi 
materializată pe tabela de mar
caj chiar din primul sfert de 
oră al meciului, dar Rotariu 
(mai întîi) și apoi Pițurcă au 
irosit două ocazii uriașe de a 
deschide scorul. Forcingul e- 
chipei condusă inteligent de 
mijlocașii ei cu mare experi
ență (Bdldni și T. Stoica) s-a 
materializat însă si pe tabela 
de marcaj în min. 24: balonul 
ricoșat din Coraș a ajuns Ia 
Rotariu, cursă rapidă • aces
tuia pe stingă, centrare ca la 
carte, Pițurcă a lăsat mingea, 
aceasta a ajuns la fundașul 
IOVAN, care, venit lansat, a 
catapultat-o in plasa porții Iui 
Voicilă. Golul a turnat o imen
să cantitate de plumb în pi
cioarele jucătorilor unei echi
pe care incă nu-șl găsește 
den ța în acest campionat, 
nă a luftat copilărește In 
ziție de gol (min. 33) și 
irosit, astfel, o posibilitate 
egalare. după care, în min. 
Steaua a „desenat" o fază 
kinogramă: Iovan s-a
din nou in atac, a schimbat cu 
Pițurcă, a reprimit, l-a pasat 
Iul LĂCĂTUȘ. pe dreapta, șut 
fulgerător al acestuia din unghi 
sl scorul a devenit 2—0. Si 
putea fi chiar 3—0, în min. 45, 
dar același Lăcătuș a reluat 
tn bară o centrare Ideală a lui 
Ungureanu.

SPORTUL STUD. 
STEAUA

0»
3 (2)

stadion Sportul Studențesc ; te
ren foarte bun ; timp frumos ; 
spectatori — circa 16 000. Șuturi : 
5—26 (pe poartă : 2—10). Corncrc : 
4—5. Au marcat : IOVAN (min. 
24), LĂCĂTUȘ (min. 35), PITURCA 
(min. 90).

SPORTUL STUD. : Voicilă 5 —
M. Marian 5, M. Popa 5, Cazan 5 
(mln. 46 Bucico 6), Munteanu II 
5 — Cristea 5, Pană 5, Bozeșan 5 
(min. 30 Burcnel 5) — Țirlea 5, 
Coraș 5, Stânici 7.

STEAUA : stîngaciu 7 — Iovan 
8 (min. 80 Cireașă), Bumbescu 7. 
Belodedici 7, Ungureanu 7,5 — T. 
Stoica 7,5, BOlfini 8. Majaru 7. Ro- 
tari-u 7 — Lăcătuș 8, Plțurcă 7.

A arbitrat bine D. Petrescu 
(București) ; la linie : M. Salomir 
(Cluj-Napoca) și N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea)

La speranțe ; 1—1 (0—0).

Constantin FIRANESCU

OFENSIVĂ SPECTACULOASĂ Șl EFICACE
Steaua Mizit — Politehnica lași 4-0 (2—0)

ca-
Pa-
po- 

a 
de 
35. 
de

lansat

Repriza secundă a fost domi
nată și mai net de echipa 
campioană (Sportul Studențesc 
a expediat, în această parte, 
un singur șut pe spațiul porții, 
în min. 55. prin Stanici!), dar 
o lungă suită de ratări a făcut 
ca scorul să nu ia proporții. 
Primele ocazii au fost irosite 
de Majaru (min. 54 și 56), apoi 
s-au aflat în situații ideale 
Boloni (min. 77). T. Stoica 
(min. 79) șl Lăcătuș (min. 82). 
Iar cînd se părea că nu mai e 
posibilă nici o modificare de 
scor, iată că, în ultimele se
cunde, Steaua a șarjat din nou 
cu aceeași vigoare ca aceea 
din startul partidei: cursă im
petuoasă a lui Rotariu, centra
re prelungită de Lăcătuș pînă 
la PIȚURCĂ și reluare directă 
a acestuia, fără replică pentru 
Voicilă. 3—0, așadar, pentru e- 
chipa pregătită de Angel Ior- 
dănescu și 
trecut cu 
40-lea val! 
învinsă în 
de etape...

lourențiu DUMITRESCU

Radu "Vroi, care a 
brio și peste al 
Adică rămîne ne- 

campionat după 40

INSPIRATE SCHIMBĂRI LA PAUZĂ
Jiul — Chimia Rm. Vilcea 4-1 (1—0)

re. care să dea o replică vi
guroasă favoritilor si în pri
mul rind campionilor cu cârti 
de vizită cunoscute amatorilor 
de box. Din rîndul acestora 
din urmă așteptăm cu mare in
teres debutul la turneul final 
al Campionatelor Naționale de 
seniori a fostului campion mon
dial de tineret Daniel Măeran 
(Steaua), a talentatului meda
liat cu bronz la C.R. . de tineret 
Daniel Dumitrescu (Dinamo), a 
lui Rudei Obreja (Dinamo), re
venit între corzile ringului cu o 
mare ambiție după suspendarea 
suferită, și a colegului său de... 
sancțiune Dorn Mariceseu (Vo
ința București).

Tn încheiere semnalăm că o 
parte dintre campionii „en ti
tre" îsi vor apăra centurile la 
categoriile superioare. Astfel. 
Marcelică Tudoriu va evolua Ia 
..pană" (interesant duelul său 
cu campionul categoriei, Ionel 
Panaitc). Cristian Morca. cam
pionul la „muscă" va lupta a- 
cum în rîndul „cocoșilor", unde 
colegul său de sală Ion Guz
ganii pornește în cursă stimu
lat în ambițiile sale si de o 
victorie de palmares în 
lui Marcelică Tudoriu.

Dar asupra rivalităților 
apropiatul turneu final 
mai reveni.

Aflată sl în campionatul tre
cut printre echipele fruntașe ale 
primei serii. Steaua Mizil a luat 
tn acest sezon un start foarte 
bun. devenind după patru eta
pe liderul clasamentului. Dumi
nică, în derbyul etapei, merituoa
sa echipă antrenată de Dumitru 
Dutnilriu si Mihai Mocanu a re
purtat pe propriul teren o victorie ? .....
sever (4—0) asupra uneia 
pretendentele Ia promovare, 
iitehnlca Iași, 
practicînd un Joo 
taculos sl eficace, 
prima repriză, ca 
parte a meciului, 
impus cu relativă 
fata unei adversare 
o replică surprinzător de modes
tă. destul de firavă în atac si 
nesigură în apărare, unde 
ales portarul a greșit în 
mente decisive.

Scorul a fost deschis încă 
min. 15. cind GOIA a împins în 
plasă mingea nereținută de Cîm
peanu la șutul lui Galeș. Ace
lași Goia va rata în min. 22 o 
bună 
mite 
imite 
Mizil 
min. 
marcat ______ _
șutat puternic, iar mingea a ri-

la un scor neașteptat de 
din 
Po- 

Bine pregătite, 
ofensiv speo- 
îndeosebt în 
si în ultima 
gazdele s-au 
ușurință în 
care i-a dat

cosat din portarul advers. Ieșit 
tn intimpinare. spre COSMA. ca
re a trimis-o in plasă, tn min. 
31. Greaca a pierdut o foarte 
clară ocazie de gol.

O bună perioadă de timp după 
pauză locul a cam lîncezit dar 
spre final echipa locală a forțat 
din nou tn atac. înscriind alte 
două goluri prin același vivace 
virt GRIGORE (mln. 78 și 89), in 
urma unor frumoase acțiuni șl

Derbyul de duminică al Di
viziei B s-a desfășurat, la Pe
troșani. în fata a circa 8.000 de 
spectatori. Miza fiind deci mare, 
tocul a înceout nrintr-o tatonare 
exagerată. De altfel, prima re- 
oriză s-a caracterizat crlntr-un 
ioc încîlcit deseori fragmentat 
de faulturi, simulări sl vocife
rări. Singurele momente ce me
rită semnalate sînt golul din 
min. 22 a Iui V. POPA, dintr-o

respins de V. Preda si MORO- 
METE (inspirată introducerea sa. 
ca sl a lui Stoineseu) înscrie. . . ------- ț m

centrarea sa fiind fruc- 
de același MOROMETE.

fata

din 
vom

TOAMNEI
organizează, in zilele de 16—18 

amnei, la Sinaia.
iti vineri 16 octombrie, ora 11, de 
Naționale.
Sinaia, în hotel de categoria I ;

i de 17 octombrie.
rsuri distractive, muzică, dans 
la toate agențiile de turism ale

J

mai 
mo-

din

situatle. pentru ca trei mi
mai tîrziu Croitoru să-1 
la cealaltă poartă. Cel din 
si-au mărit avantajul în 

29. cînd Ene. complet de
ls marginea careului, a

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

centrări ale lui Greaca șî. res
pectiv, Radu.

Arbitrul bucureștean D. P. Ma- 
nole a condus bine.

STEAUA î Mîrzea — Mironas. 
Costin. STANCIU. Drăgan — Mi
ri al ache. GOT A (min. 71 RADU). 
COSMA — Greaca. Ene (min. 62 
GRTGORE). GALES.

POLITEHNICA : Cîmpeanu — 
HULUȚA, Gheorghiu, CONSTAN
TIN. Mantale — Măciucă (min. 
34 Paveliuc). Burduian (min. 64 
Pal). Diaconescu. Florean — 
Croitoru. Stăncioiu.

lovitură liberă indirectă din ca
reu. lovitura de cap a lui Sze- 
kely. scoasă in extremis de La
zăr. si ..bombele" expediate de 
Ancuta. După intervenția la pau
ză a observatorului federal, par
tea a doua avea să aibă cu to
tul altă înfățișare. în min. 49. 
STANCU întristează un întreg 
stadion egalind. însă, în min. 53, 
violentul sut al lui V. Popa c

min 66 Szekely pătrunde 
careu, 
tificată 
Stancu e si el aproape de eol 
în min. 76. pentru ca în min. 77 
Stoineseu să dribleze tot ce îi 
iese în cale (inclusiv portarul), 
dar același Lazăr. apărut ca din 
nămînt. reușește să respinsă 
mînsea de pe linia porții. Tn 
min. 85 însă» presat de LASCONI. 
Lazăr va pierde balonul, care va 
fi introdus de cel dintîi tn pla
să. finalizînd o victorie meritată 
a Jiului. Gh. Ofițeru (București) 
a arbitrat bine un meci dificil.

JIUL : Boitor — Dianu. Neagu, 
V. POPA. Stana (min. 46 STOT- 
NESCU) — Cristea. TIMOFTE. 
SZEKELY — B. Popescu. Flores- 
cu (min. 46 MOROMETE). Lasconi.

CHIMIA : V. Preda — Teles- 
pan (min. 68 Toma). LAZAR. Ma
rin Ancuta 
Carabagesc 
Deaconescu.

— Vereu. Tudorache. 
Gaiță — STANCU,

F. CONSTANTIN

LIDERUL, NICI UN ȘUT PE POARTĂ!
C.S. Botoșani F.C. Constanța 1—0 (0—0)

Prezența liderului seriei I, f.c. 
Constanța, la Botoșani a creat în 
rîndiurile echipei locale, C.S.. ine
vitabil și în tribune, unele temeri, 
cunoscute fiind Intențiile forma
ției pregătite de Em. Hașotl. 
Treptat, însă lucrurile au intrat 
in clasicul scenariu, cu echipa 
locală în prim-plan. oaspeții mi- 
zînd aproape totul pe cartea de
fensive! doar „rampa" Petcu în ■ 
cercînd lansări spre vlrfurile 
Funda șl Bătrtneanu, care au a- 
vansat periculos doar în mln. 15 
Și 22. Avînd deci, posibilitatea 
să manevreze pe spații mai largi. 
Jucătorii antrenorului P. Mari
nescu an făcut-o cu elan și am
biție. dar fără consistență, dovadă 
fiind faptu’ Că primul lor șut pe 
spațiul porții l-am înregistrat a- 
bla în mln. 70. cînd mingea expe
diată d- Rusu a fost scoasă de 

de Gîrjoabă. 
RUSU avea să 
mult aștentatul 
din apropiere, 

unei lovituri de 
în min. 48 Petcu

Rusu a fost 
sub „transversală" 
r>e -apt. același 
înscrie in min. 
gol fructificînd 
după executarea 
colț. De notai că 
fusese cel mal aproape de deschl-

derea scorului, etnd. aflîndj-se 
doar cu portarul față In față a 
șutat peste „transversală". Apre
ciem că victoria echipei locale 
este meritată, conformă cu supe
rioritatea ei in Joc. argumentată 
și de raportul șuturilor (13—8. pe 
poartă 2—0) șl al cornerelor 
(9—4). în ceea ce o privește, for
mația constănțeai.ă s-a subordo
nat prea mult „remizei albe", a 
sprintat pe linia de sosire, după 
ce Sandu a fost eliminat (min. 
83). dar era prea tîrziu

Arbitrul R. Mușat (București) 
a condus foarte bine

C. S. BOTOȘANI : Raicii — E- 
pure, ZAHARIA. Sandu. Mihăi- 
lescu — CRAMER sofran. STATE
— Vasilachi Șurubaru (mln. 71 
Cojocaru' Anghel (min. 46 
RUSU).

F. C. CONSTANTA : Girioabă
— TUFAN Mihăilă, Dinu. Cămu!
— PETCU POPOVICI Nedel- 
cearu (min. 78 Udrică), Zahiu — 
Funda. Bătrlnean (min. 66 Bu- 
duru'.

Adrian VASILESCU

„REMIZĂ"
Răzvan TOMA

ECHITABILĂ
F.C. Maramureș Baia Mare - U.T. Arad 0-0

Cinci minute de tatonare, 
dună care echipa maramure
șeană se avîntă în atac, con
struind ne ambele flancuri, dar 
terenul moale si îmbibat cu 
ană îngreuiază controlul balo
nului. Astfel. în min. 5. 7. 13. 
15. 20 si 24. atacurile gazde
lor rămîn fără rezultat De ta
bela de marcat datorită pri
pelii si neatenției Jucătorilor 
localnici în fazele de finaliza
re. in continuare, același aspect 
al iocului. cu centrări înalte 
în careul de 16 metri al e- 

- chinei din Arad ce convin de 
minune apărătorilor oasneti. Tn 
tot 
nă
ne ...___ ___ _____ __ __ _ .
în fată doar ne masivul Ne- 
grău. tn min. 37. asistăm la 
o acțiune mai închegată a gaz
delor. dar NăDrădean dună ce 
trece de 2—3 adversari, se com
plică si ratează o bună oca
zie pentru gazde. Repriza se 
termină în nota generală, cu 
gazdele în atac, dar fără nici

acest tîmo echipa arădea- 
se apără primat cu aoroa- 
întreg efectivul !ăsîndu-1

ne tabela de

a doua 
iocului 

ale gazdelor

același 
atacuri 

si aoă- 
a oas- 

47. 49. 53 și 
consumă alte 
băimărenilor. 
să puncteze, 
din apronie- 

portii oaspeților. Pînă în 
mai lntîmplă ni
si locul se ter- 

remiză echitabilă, 
bine M. Dărăban

are 
cu

un rezultat 
' marcaj.

Repriza 
aspect al 
continue
rare gruDată si atentă 
petilor. în min. 
mai ales 58 se 
faze de atac ale 
care nu reusesc 
ratînd copilărește 
rea 
fina! nu se 
mic deosebit 
mină cu o

A arbitrat 
(Cisnădie).

F. C. MARAMUREȘ : Feher 
— PlNTER Buzgău. Ignat. 
Bucium (min. 65 LUKACI) — 
Lais. Muresan Năprădgan. 
Vase — Roatis (min. 58 DORO
BANȚII). Boriceanu.

U.T.A. : LOVAS
VISAN. " 
BÎTEA 
nică — 
Negrău

Popescu.
Hirmler. Bunaciu — 

Csordas. Gaica. Serbă- 
Cheregi (min. 87 Vuia).
(min. 87 Nagy).

Alexandru POPESCU



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, 
iMPREUHÂ CU iOVARAȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
iN JUDEȚUL GALAȚI

(Urmare din pag l) in-
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TURNEE DE TENIS

nizării proceselor de fabricație, 
ridicării continue a calității 
producției, realizării unor tipuri 
de nave competitive la export, 
participarea tot mai intensă a 
flotei românești la traficul ma
ritim international.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întilnit, în cadrul unei 
ședințe de lucru, cu membrii 
Consiliului oamenilor muncii 
de la Șantierul naval gălățean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut organelor și organiza
țiilor de partid de la Șantierul 
naval gălățean, de la celelalte; 
unități constructoare de nave 
să-și intensifice activitatea în 
direcția creșterii spiritului de 
răspundere al tuturor cadrelor 
în vederea recuperării cît mai 
urgente a rămînerilor în urmă 
înregistrate în prima parte a 
acestui an și asigurării tuturor 
condițiilor necesare îndeplini- 
............................... " -> a 

pe 1987 și
rii cantitative și calitative 
prevederilor dc plan 
pe întregul cincinal★

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întilnit, miercuri 
după-amiază, cu membrii Bi
roului Comitetului județean Ga
lați al P.C.R.

în cadrul științei, a fost e- 
xaminat modul in care orga
nele si organizațiile dc partid, 
comuniștii, toii oamenii muncii 
din județ au acționat pentru 
înfăptuirea prevederilor de 
plan, stabilindu-se, pe baza 
concluziilor desprinse din a- 
ceastă exigentă analiză, măsu
rile ce se impun pentru ca ju
dețul Galati să-și realizeze. în 
cele mai bune condiții, sarci
nile deosebite cc-i revin pc a- 
niil-1987 si uc întregul cincinal.

în cadrul analizei, referin- 
du -se la rezultatele obținute de 
județul Galați. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
eă acestea sini cu mult sub 
nivelul posibilităților al do
tării tehnice dc care dispune, 
ținîndu-se scama că s-a inves
tit mult în economia județului, 
care 
nice, 
în 
țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit, de asemenea, la 
unele aspecle ale activității din 
agricultură, arătind că produc
țiile realizate nu reflectă, nici 
pe departe, posibilitățile de 
care dispune județul.

S-a apreciat, că. printr-o mai 
bună organizare a producției si 
a muncii, prin întărirea ordinii, 
disciplinei, a răspunderii in 
fiecare unitate, sarcinile ce re-

Ceausescu, 
Partidului

l) 
are astăzi unități puler- 
cu o pondere înseninată 

producția industrială a

vin județului Galati vor ti 
ileplinite integral, la un nivel 
superior de calitate si eficientă, 

tn cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se 
la activitatea biroului, a comi
tetelor județean și municipal 
dc partid, a Consiliului popu
lar județean, a subliniat nece
sitatea îmbunătățirii stilului 
și a metodelor lor dc muncă, 

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convin
gerea că organizația județeană 
de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din judelui Galati 
vor acționa în spirit revoluțio
nar. cu întreaga răspundere, 
pentru îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a prevederilor 
planului pc acest an si pe în
tregul cincinal, pentru a întim- 
piua Conferința Națională a 
partidului cu rezultate cil mai 
hune în toate domeniile.

★
Cu prilejul vizitei de lucru a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în municipiul Galați 
a avut loc o 
populară care 
intr-o vibrantă 
pentru partid și secretarul său 
general, într-o puternică 
presie a hotărîrii 
muncii din județul Galați de 
a înfăptui neabătut 
Congresului al XIII-lca, 
a-și aduce o contribuție spori
tă Ia progresul și înflorirea
patriei noastre — România
socialistă.

Intimpinat cu puternice a- 
plauze și ovații a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.
Cuvîntarca secretarului general 

al partidului a fost urmărită eu 
deosebită satisfacție, cu deplină 
aprobare, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vii și în
delungi aplauze. Aprecierile și 
îndemnurile secretarului general 
al partidului au avut un pu
ternic ecou în rîndurile parti- 
cipanților la această adunare, 
care, prin ovații și urale, au 
dat glas din nou hotărîrii 
neabătute de a înfăptui în mod 
exemplar orientările și indica
țiile primite, obiectivele stabi
lite de cel de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R.

După marea 
iară.
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
călduros 
locuitorii 
înconjurat 
gosle și prețuire pc iot 
cursul vizitei.

In aplauzele si ovațiile 
prezenți, elicopterul preziden
țial a decolat îndreptindu-se 
spre București.

SOFIA. 23 (Agerpres) — La
Sofia se desfășoară in aceste 
zile turneul armatelor priete
ne la tenis, tn concursul mas
culin Răzvan Itu (România) 
l-a întrecut cu 6—0. 6—0 pe
bulgarul Markov, iar Dorel Pop 
a cîștigat cu 6—4, 3—6, 6—2
partida cu polonezul Hofman. 

în competiția feminină, Da- 
^niela Ivana (România) a între
gi cut-o cu 6—2. 6—2 pe Daseva 
0 (Bulgaria), în timp ce Mirela 
0 Buciu a obținut victoria cu 
0 6—0. 6—3 tn partida cu Fili-

g

pova.
• La Varșovia, în finale : 

Andres Visând — Iosif Kroci-

CONCURS DE ATLETISM
IN R.P. CHINEZĂ

ntare adunare 
s-a constituit 

manifestație

ex- 
oamenilor

holărîrile 
de

_____,__  adunare potiu- 
tovarășul Nicolae 

F.lcna
un 
la 

i-au 
dra- 
par-

tovarășa 
și-au luat 

rămas bun de 
județului care 

cu deosebită

celor

ko (ambii U.R.S.S.) 6—1, 2—6. 
7—6, la simplu. Visând, Kroci- 
ko — Lewandowski, Koszka 
(Polonia) 6—3, 6—1, la dublu
• In turneul de la Los An

geles : Annacone — Krishnan 
6—4, 6—3, Teltscher — Kriek 
6—4, 6—3, Wilkinson — Giam- 
malva 6—7, 6—4. 6—2.

PE SCURT
AUTOMOBILISM * Pe Circui

tul d la Nurburgring pilotul 
francez. Jean-Louis Schlesser (pe 
,,Sauber Mercedes") a clștlgat un 
concurs realizind o medie o-rară 
de 178.585 km. Pe locul secund 
s-a clasat vest-germanul Hans- 
Joachim Stuck ( .Porsche — 962").

BASCHET O La Beijing, în 
meci amical feminin : Sel. locală 
— Canada 90—82.

Schi nautic
LONDRA, 23 (Agerpres). — 

Campionatul Mondial de schi 
nautic desfășurat la Tarp-Park 
(Anglia) a fost cîștigat 
sportiva sovietică Natalia 
mianțeva cu 14,670 puncte, ur
mată de Frederica Savin 
(Franța) — 12,680 puncte, Ma
ria Carasco (Venezuela) — 
12,210 puncte

HANDBAL O In cadrul compe
tițiilor continentale intercluburi : 
C.C.E. masculin : Benfica Lisa
bona — Basoharage Luxemburg 
38—7, Cupa I.F.H. feminin : 
Dimitrov Sofia — Union 
brunn (Austria) 32—17.

V.I.F. 
Holla-

de 
Ru-

g BEIJING, 23 (Agerpres). — 
P- tn cadrul concursului interna- 
0 țional de atletism de la Nan- 
0 iing (R. P. Chineză), record- 
£mana mondială Petra Felke 
Ș (R. D. Germană) a' cîștigat 
0 proba de aruncarea suliței, cu 
0 73,94 m, iar coechipiera sa 
0 Cornelia Oschkenat a trecut 
0 prima linia de sosire în cursa 
Șde 100 m garduri, cu timpul de 
Ș 13,09. Sprintera sovietică Viljma

Ikaunetse s-a situat pe primul 
0 loc la 200 m cu 23,40.
&

Penlalion modern
Recent, s-au desfășurat în

trecerile Campionatelor Mon
diale de juniori la pentatlon 
modern. La individual pe pri
mele locuri s-au clasat Ser- 
ghei Gherasimovicî (U.R.S.S.), 
care a totalizat 5 284 p, Arka- 
diusz Skrzypaszek (Polonia) 
5 260 p și Gianluca Tiberti (I- 
talia) 5 224 p. Pe podium, la 
echipe : 1. U.R.S.S., 2. Ungaria, 
3. R.F.G.

ȘAH Q în runda a 5-a 
noului Internațional ce se 
șoară în orașul olandez Tillburg, 
Jan Timman a cîștigat la sovieti
cul Iusupov, iar Andersson a re
mizat cu Liubojevici. In clasa
ment conduce Timman cu 4 p. 
urmat de Hubner — 2,5 p (1). â 
„Memorialul Kotov", desfășurat 
la Voronej s-a încheiat cu trei 
cîștlgători : Balașov, Petrenko,
Ro-sentaliș (toți din U.R.S.S.) — 
cu 6,5 p. flecare din 12 posibile. 
• to turneul de la Pancevo (Iu
goslavia). după 6'runde conduce 
Rodriguez cu 5 p„ urmat de 
Gheller — p Cl). Bronstein —

a tur- 
desfă-

TENIS DE MASA « La Tokio 
s-a desfășurat dubla întâlnire a- 
micală dintre echipele Japoniei 
și R.p. Chineze. Sportivii dim 
R. P. Chineză au cîștigat ambele 
meciuri • la masculin cu 5—0. iar 
la feminin cu 4—1.

ZEM! VICTORIILE ALERGĂTORULUI KENYAN
g La „mondialele" de atletism 
g de la Roma au existat multe 
0 surprize. dar la fel. au existat 
0și multe certitudini. Alături de 
0Said Aouita. Rosa Mota. Serghei 
ȘBubka, Jackie Joyner-Kersee 
0 si încă alții s-a aflat si aler- 

lătorul Billy Konchellach, prin
cipalul favorit la 800 m, în ca- 

:ul acestora, deci si al alergă
torului kenyan. era interesant 
Ș de'urmărit, în principal, modul 
^în care aveau să-si adjudece 
Cictorla. Ei bine, la 800 m. 
ttopă ce pe primul olan al 
g ursei s-a aflat brazilianul 
^Barbosa (400 m — 50,59). Kon- 

hellach fiind plasat undeva 
^iDfe coada micului pluton, la 
0’500 m a trecut în frunte 
^(1:16,85) si pe această poziție 
Șa încheiat cursa, senin si su- 
Șveran la atacurile furibunde 

ale urmăritorilor săi. în spe- 
0 rial ale britanicului Peter Ellioțt 
^?are a avut un puternic final 
Șde cursă, gratie căruia a ob- 
0 tinut medalia de arsint.

Konchellach a devenit cam- 
0 oion al lumii fiind înregistrat 
0cu timpul de 1:43,06 (record 
0al competiției). El s-a născut 
01a 20.10.1961. Are 188 cm și 74 
Șkg. Face parte din clubul a- 
Șmerican Mazda TC. Cu 1:46,67 
0din 1980 deține recordul Africii 
^la 800 m iuniorl. în 1984 s-a

Jocurile O- 
Los Angeles 
performante- 
următoarea :

clasat al 
limpice 
(1:44,03). 
lor sale 
1980 — 
1982 — 
1985 — 
înaintea 
cel mai ___ _______
al acestui sezon, ceea ce-i con
ferea, în mare măsură, postura 
de principal favorit.

în felul lui. Billy 
llach este un ..caz" 
special. A 
foarte grea, cu o sănătate șu
bredă, care a lăsat 
fel că. în preajma 
tei. plămînii săi au 
de tuberculoză și, 
suferea și de astm ! Billy, ca 
alți tineri din țara sa, ar fi 
vrut să facă si el sport, i-ar 
fi plăcut să alerge. Dar cum ? 
Verdictul medicilor era necru
țător. Si totuși... S-au găsit si 
medici de suflet dispusi să-l 
îngrijească, șl oameni de ome
nie dispus! să-l aiuto. Orga
nismul, voința sa de fier, dra
gostea de viață, de mișcare au 
contribuit la refacerea, aproape 
incredibilă a organismului mîn- 
cat de bo-ală, la însănătoșirea 
sa. Și într-o zi. așa cum îi era 
vrerea. Billy Konchellach a ve
nit la un antrenament si a

4-lea la 
de la 
Evoluția 
a fost

1:46,67. 1981 — 1:49,79.
1:51,3, 1984 — 1:44,03, 
1:43,72. 1987 — 1:43,06. 
C.M. deținea cu 1:43.39 
bun rezultat mondial

avut o

Konche- 
cu totul 
copilărie

urme, ast- 
adolescen- 
fost atinși 
mai mult.

De vorbă cu doi mari campioni ai halterelor,

PRONOSTICURI ? TOT MAI GREU DE DAT

început să alerge. Apoi la al
tul, la altele... Și acum, iată-1 
campion al lumii ! Cine ar fi 
putut crede, văzîndu-1 pe po
diumul de premiere, că acest 
tînăr longilin, cu privirea blîn- 
dă, cu numai cîțiva ani 
urmă a suferit atîta ?

La conferința de presă 
după ..mondiale", răspunzînd u- 
nei întrfcbări, Konchellach n-a 
ezitat să declare : „Acum, ur
mătorul meu obiectiv este re
cordul mondial al lui Sebastian 
Coe“.

în

da

Romeo V1LARA

f’OTBAL
1—___'____ -_____1___ ___ - ■

grupa a 
Polonia —

Mic, suplu, măsliniu eu mișcări iuți, dene- 
văstuică, In ciuda celor 36 de ani — cam a- 
cesta ar fi Tommy Kono, japonezul stabilit 
indată după război în statele Unite, șl care, 
prin cele 26 de recorduri mondiale realizate, 
l-a eclipsat șl pe faimosul Paul Andersson, 
Iurîk Vardanian e Iurik Vardanian ; a-celași 
chip zihibitor și cînd dădea autografe și 
olnd era apăsat de cele 225 de kilograme ale 
halterei. Doar părul cu tot mai multe „in
serții" argintii arată că au mal trecut ceva 
ani de Ia ultima ss apariție într-un concura. 
Amîndoi s-au aflat față în față, de fapt ală
turi, la Ostrava, invitați de onoare de către 
F.I.H. la Campionatele Mondiale. Excelentă 
ocazie de Interviu „în paralel".

• După ani și ani dedicați halterelor, pre
ocupările dv. actuale mai păstrează tangențe 
cu această disciplină 7

T. K. — Am fos> ani de zile antrenor In 
R. F. Germania (am pregătit echipa națio
nală a acestei țări pen-tru J.O. de la Miln- 
chen) șl în Mexic tn ultima perioadă am 
fost solicitat, șl am acceptat să conduc sec
torul de sport-recreare-turism din Hawai. 
Postură din care continui să pledez pentru 
haltere, disciplină practicabilă la orice vlrstă: 
în tinerețe pentru dezvoltarea armonioasă 
(cei mai dotați, și pentru performanță) mai 
tîrzlu pentru menținere și chiar nentru re-, 
cuperări în unele cazuri de îmbolnăviri. De 
pildă în Hawai se practică, cu excelente-re
zultate-terapeutice. u>n complex de exerciții .

cu greutăți mici pentru cel ce au suferit in- 
farcturl miocardice.

I. V. — sînt șeful secției'sport a Consiliu
lui Sindicatelor Leninakan, un oraș situat in 
apropiere de Erevan. Bineînțeles că fae toate 
eforturile pentru răspîndlrea acestei disci
pline în școli în rîndul tinerilor din între
prinderi. îmi face plăcere să cred că — în - 
tîi că performer mai apoi ca activist sportiv 
— am contribuit șl eu la apariția unor per
formeri ca Militosian Sarkisian, Mirzoian 
toți formați în aceeași Armenie Sovietică.
• Dumneavoastră personal mai 

halterele, sportm în general 7
poate altfel 7 Zilnic, 
oră De altfel, chiar 
în sala de antrenament, stoteți 
și '.-ă veți convinge că o hal- 
kg încă nu mă face de rîs.

practicați

T. K. - Se 
o jumătate de 
mlneață voi fi 
invitatul meu 
teră de 80 de

I. V. — Vă rezerv o mică (sau... mare) sur
priză. Am venit la Ostrava și pentru a sonda 
terenul, pentru a vedea dacă la J. O. — 08 

. nu mă voi Încumeta cumva să concurez din 
nou. Cîntăresc tot 83 de kg. ca în zilele cînd 
eram -campion mondial, încă „a-unc" 200 kg. 
Voi mai reflecta Mă vo! antrena și dacă... 
la 1 ianuarie 1938 voi totaliza 390 kg. cu "" 
s-a cîștigat. acum. voi . fi prezent la J.O.
• Sinteti superstițios 7 Unii performeri au 

anum'te ..marote"...
T. K. — Eu nu. ăm crezut și cred doar 

pregătire serioasă

cel puțin 
mllne di-

cît

in

I. V. — Mie „ghinioanele" clasice ml -au 
adus noroc : am stabilit 13 recorduri a’e 
lumii. 4 dintre ele în zile de... 13. După ce 
am început practicarea halterelor la 13 ani...
• E o falsă impresie, sau în ultima vre

me halterele au înregistrat un ușor reflux și 
in S.U.A., șl în U.R.S.S. 7

T K. — La noi refluxul nu e ușor el foarte 
serios. Tineretul nu mal manifestă același in
teres pentru sport. Cei mai mulțl au proble
me cu calificarea profesională, cu asigurarea 
unui loc de muncă. Iar cel ce se interesează, 
totuși, de sport par atrași mal mult de 
jocuri.

I. V. — Așa a fost, dar actuala ediție a 
„mondialelor" marchează un reviriment, 
sper că el va fi continuat.
• Ce aprecieri ați face unul despre celă

lalt ca adversari peste ani 7
T. K. — Vardanian a fost și — aud acum 

— poate redeveni un mare campion A îm
pins categoria 82,5 kg. la limite inimagina
bile pe vremea mea. 11 stimez mult. Dacă ar 
veni în Hawai i-aș acorda bucuros cîteva zile 
d!n timpul meu și știți ce înseamnă timpul 
la noi.

I. V. — Kono a fost unul din modelele 
mele. Nu l-ara văzut concurînd dar am știut 
multe despre el dri filme, din articole. Re- 
-ordurile iul m-au stimulat întotdeauna.

g) Credeți că la J.O. ’88 se vor stabili re
corduri ale lumii valabile și „pentru anul 
2 600“ 7

T. K. — părerea mea e că devine tot mai 
dificil de dat 
dur! slnt atît 
anvclncz!.

I. V. — Sînt 
Tommy Kono.

pronosticuri. Actuale'c reco”- 
de sus Incit e hazardant să

de acord cu... pronosfcul lu!

Discuție consemnată de
Sorin SATMARI

• tn grupa B a preliminariilor 
olimpice, la Nordhausen. repre
zentativa R D. Germane a între
cut formația Olandei 
(2-2).
• La Blalystox în 

5-a a c.M. de tineret, 
Ungaria 0—1 (0—1).
• Meci amical la Lubeck, 

Karlsruhers Glesius — Danemar
ca 2—0 (2—0), la tineret.
• în etapa a doua a campio

natului mexican : Guadalajara — 
Universitarlo Mexico 0—0, Toluca
— Monterrey 2—1, Potosino — 
Irapuato 1—0. Puebla — Morelia 
3—1, Cruz Azul — Atlas 3—1, Leon
— Atlante 2—1. In clasament 
conduce Universitari^ cu 5 p, ur
mată de Guadalajara 4 p etc.
• L: fața a 50 OOO de spectatori,

la Montevideo : Penarol 
Plata (Buenos _
Cupa Americii de sud.
• Varșovia : C.E. de juniori 18 

ani : polonia — Islanda 0—0.
• După 11 etape, în campio

natul Franței se menține lideră 
echipa Monaco — 16 puncte, ur
mată de formațiile Niort ' 
Etienne cu cite 13 puncte.

Rezultate înregistrate în . 
a 11-a : Toulon — Monaco 
Brest — Montpellier 4—0 ; 
—' Niort o—l : Glrondtns 
deaux — Cannes 3—3 ; Metz — 
Olympique Marseille 3—1 : Laval
— Paris St. Germain 2—0 : St. 
Etienne — Toulouse 2—0 : Nantes
— Le Havre 2—0 ; Nisa — Lens 
0—1.

• La Offenbach, în meci pentru 
preliminariile olimpice : R.F. Ger
mania — Grecia 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Mill (2) și 
Huttke.
• tn cursul zilei de Ieri s-au 

desfășurat mai multe intîlniri in
ternaționale oficiale, 'în cadrul 
preliminariilor Campionatului Eu
ropean ’88 sa ' amicale. Plnă la 
închiderea ediției ne-au pa’ve
ri It următoarele rezultate : Po
lonia — Ungaria 3—2, în grupa 
a 5-a : Bulgaria — Belgia 2—0, 
în grupa a 7-a ; U.R.S.S. — Gre
cia 3—0. Celelalte rezultate le 
vom publica în numărul nostru 
de milne.

Air.es)
— River

0—0, în

și St.

etapa
0—0 ;
Lille
Bor-
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