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La București, Dinamo joacă simDătâ și duminică
cu campioanele Angliei și Spaniei

Si pentru sportul cu mingea 
pe apă de pe bătrînul conti
nent a venit „ora cupelor". 
După ce au jucat un rol de 
prim-plan in campionatele di
feritelor țări, multe echipe de 
polo îsi măsoară, din această 
săptămînă. competitivitatea in
ternațională in întreceri ce 
si-au cîstigat. de-a lungul a-
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FAZEI l
A C.C.E.

Grupa A : Spandau ot 
(Berlinul Ooc.). CN Mar
seille, AZC Tarvo Alphen 
(Olanda), campioana Aus
triei ; grupa B : Glyfada 
(Grecia), Partizan Belgrad, 
Stllon Chorzow (Polonia). 
Frem Odense (Danemarca) ’ 
grupa C : Idbertas Pesca
ra (Italia) BVSC Buda
pesta campioana Ceho
slovaciei Ytizme Istanbul: 
grupa D : Dinamo Bucu
rești. CN Barcelona, Poly
technic Londra. (Primele 
echipe, scrise cu literă 
mai neagră, sîn-t gazde).

<

nilor. tradiție si renume. Asa 
cum este cazul celei mal im
portante combetitii intercluburi 
(din întreaga lume, din mo
ment ce nodiumul mondialelor 
din Spania a fost unul euro- 
oean) : C.C.E. a ajuns iată, la

După Campionatele Balcanice de ciclism ale juniorilor

CÎTEVA PROMISIUNI CARE OBLIGĂ
Dănuț Catană [dublu campion] performerul întrecerilor

Cea de-a 10-a ediție, jubilia
ră, a Campionatelor Balcanice 
de ciclism-șosea pentru juniori, 
desfășurată la sfîrșitul săptă- 
mînil trecute pe sosele din 
împrejurimile orașului Tg. Mu
reș, a fost dominată clar de 
tinerii noștri rutieri, învingă
tori tn ambele probe.

La contratimp echipe, forma
ția noastră, în alcătuirea A. 
Balasz, D. Catană, W. Gross și 
M. Țirlea, în condițiile unui 
timp neprielnic, a reușit să 
întoarcă prima, la jumătatea 
cursei, avînd un avans de 1:47 
față de Grecia și aproape 3 
minute de Bulgaria ; la îna
poiere, defecțiunea mecanică 
suferită de D. Catană a impus, 
temporar, un ritm de rulaj mai 
scăzut, pînă ce el a fost de
panat, dar, la final, avansul a 
fost suficient (peste un minut) 
pentru victorie. Cîteva consta
tări Ia această probă : 1. suc
cesul echipei noastre s-a dato
rat omogenității și nivelului 
valoric ridicat al tuturor celor 
patru alergători, din care s-au 
detașat, totuși, prin travaliu și 
„trene" puternice. W. Gross și 
A. Balasz ; 2. "suroriza a pro
dus-o echina Greciei care, si 
ea omogenă valoric, a cucerit 
fără probleme medalia de ar
gint ; 3. s-a constatat .că. deși 
nu a alergat cu roti lenticula
re, .asa cum au făcut-o celelalte 
formații, echina n^as+ră si-a 
probat forța cîsti”înd cursa șl 
fiind singura care a terminat

de echipe în 
afirmării. Ea debu- 
disputarea a patru 
tot atîtea orașe, u- 
acestea fiind capi-

editia cu numărul 25. O ediție 
care reunește, intre altele, for
mații trecute în palmaresul de 
onoare, precum Partizan Bel
grad. CN Barcelona sau Span
dau 04 — cîștigătoarea de anul 
trecut, alături 
căutarea... 
tează prin 
turnee. în 
nul dintre 
tala noastră. Aici, la București, 
vor fi prezente, pentru parti
dele de sîmbătă (dimineață si 
dună-amiază) si duminică di
mineață din cochetul bazin al 
Complexului sportiv din sos. 
Stefan cel Mare, cele mai bune 
garnituri ale poloului de club 
din Spania. Marea Britanie. 
România.

După ce s-a numărat printre 
fruntașele Cupei Cupelor — 
finalistă ’85. semifinalistă ’86 
— Dinamo bate acum la poarta 
performantei în Cupa Campio
nilor. O încercare temerară, 
care e posibilă însă, judecind 
tocmai prin prisma amintitelor 
uiezente remarcabile într-o im
portantă competiție internațio
nală. Cel 
ficarea în 
ne apare.
zabil. Iar 
pentru că 
vantajul 
Drumul va 
mal greu in continuare si a- 
propo de el să subliniem un 
amănunt : după faza inaugura
lă. din aceste zile, primele 
două clasate în fiecare turneu 
vor susține partide tur-retur. 
stabilite prin tragere la sorti.

dintîi obiectiv, cali- 
sferturi de finală, 

cu deosebire, reali- 
aceasta nu

7-le nostru are a- 
bazinului propriu, 
fi. se înțelege, mult

numai

Geo RAEȚCHI

în patru oameni ; 4. media ora
ră, în condițiile ploii reci și 
puțernice, care a căzut mai tot 
timpul cursei, poate fi serios 
îmbunătățită, astfel îneît să 
putem ieși cu „fruntea sus" la 
orice competiție internațională 
pentru juniori ; 5. atuul mo
ral al folosirii unor biciclete 
competitive de la lotul de se
niori a fost, nu în ultimul rînd. 
la baza reușitei.

La fond, desfășurat pe un 
traseu cu 6 cățărări, cei 8 echi
pieri ai României au avut o 
comportare foarte bună, tot 
timpul cursei cicliștii noștri 
fiind în prim-plan. Și aici, ca 
și in proba pe echipe, surpriza 
au produs-o rutierii greci, 
care, prin D. Chios, au cuce
rit o a doua medalie de argint. 
Cîteva scurte caracterizări pri
vind evoluția sportivilor noș
tri : Dănuț Catană a prins un 
sezon de excepție (dublu cam
pion balcanic, la echipe și 
fond, campion național la fond, 
ocupantul locului secund 
Campionatul Republican 
mare fond), confirmă de 
cursă la cursă ; Marian Tîrlea 
(campion balcanic cu echipa, 
locul 3 în proba de fond, lider 
în Campionatul Republican de 
mare fond) și-a revenit după o 
eclipsă pasageră, fiind un om 
de bază al echipei : Wilhelm 
Gross și-a demonstrat cu pri
sosință calitățile de contratim
pist (campion balcanic cu e- 
chipa șl campion național la

în 
de 
la

Vineri Î5 septembrie 1987

Ieri, In Divizia A de fotbal 
SPORI (ll'D BACĂU -

UNIVERSITATEA CRAIOVA 0 0
CLASAMENTUL

1. Steaua 6 6 0 0 21 —2 lt
2. Dinamo 6 6 0 0 17— 3 12
3. Univ. Cv. 6 4 1 1 10— 4 9
4. Victoria 6 3 1 2 8— 6 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" 5 12 2 8— 5 4
11. C.S.M. Sv. 5 1 2 2 fi—■ 7 4
12. F.C. Olt 5 2 0 3 r>— 8 4
13. Petrolul 5 2 0 3 6—14 4
14. Rapid 5 0 3 2 3— 6 3
15. A.S.A. 5 1 1 3 5—10 3
16. F.C.M. 5 0 2 3 1— 10 2
17. Sp. Stud. 6 0 2 4 ’ 5-12 2
18. S Cr. Bacău 6 0 2 4 4—■13 2
vWWWWWWWW

(Citiți cronica în pag. 2—3)

De azi, la baza hipică din Lugo]
SCS

CONCURSUL INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI LA CĂLĂRIE
Iubitorii sportului din Lugoj, 

recunoscuți și pentru marea 
pasiune pentru călărie, vor pu
tea asista, începînd de astăzi, 
timp de trei zile, la o nouă 
ediție a Concursului Interna
țional al României, competiție 
care a fost înscrisă de cîțiva 
ani și în calendarul oficial al 
forului internațional.

Ca de fiecare dată, și acum 
la întreceri vor fi prezenți că
lăreți cu frumoase cărți de 
vizită, remarcați la diverse 
concursuri, printre aceștia a- 
flîndu-se campionul balcanic 
al juniorilor, bulgarul Petar 
Gheorghiev, ca și medaliatul 
cu argint, Radomir Matev, a- 
lături de ei, în echipa Bulga
riei, mai figurînd Milko Bise- 
rov și Iordan Stoinov, ca și 
Galia Koleva, din formați^ 
feminină, medaliată cu argint. 
La rîndul lui, lotul Ungariei 
are în componență pe cei mai 
buni sportivi ai momentului, 
detașîndu-se Jozsef Varo, Laszlo 
Balint, Lajos Szikszai și Zoltan 

opt 
a- 
do 
bi-

proba individuală) fiind 
tonul" principal al selecționa
tei României ; firesc, puțin o- 
bosit, nu s-a mai bătut la 
sprintul final în proba de fond; 
Attila Balasz (campion balca
nic cu echipa) a încercat tot 
timpul să se desprindă în pro
ba de fond, dar replica promp
tă a partenerilor de întrecere 
i-a dejucat planurile ; Costel 
Crăciun, același bun cățărător, 
un excelent om de echipă, un 
ciclist de nădejde ; Doru Trif 
și Alexandru Popovici — ci
cliști de la care putem șl tre
buie, să cerem mai mult ; 
Marian Făgăraș — introdus în 
ultimul moment în primii 
— ne-a demonstrat că, în 
fara calităților cunoscute 
contratimpist, acum merge 
ne șl pe munte.

Așa cum am subliniat și 
cronici, munca antrenorului 
Vasile Selejan și a mecanicu
lui Marsilian Florescu a fost 
încununată de succes, ei văzîn- 
du-și de treabă in liniște, sta
bilind judicios componența io
tului și programul de antrena
mente. Sperăm ca, bine antre
nați la cluburi, cu un regim 
adecvat de pregătire Ia lot, re
prezentanții „noului val" în ci
clism să șteargă cît mai cu- 
rînd, în confruntări puternice, 
imaginile palide lăsate în ulti
mul timp de evoluțiile senio
rilor în competițiile interna
ționale.

în

Horațiu SIMA

Astăzi, tn patru orașe din 
Belgia (Auderghem. Genk. Eu
pen si Gând) începe faza fi
nală a celei de a 15-a ediții a 
Campionatelor Europene de vo
lei. la care participă 12 echipe 
reprezentative feminine si tot 
atîtea masculine. între ele. „na
ționalele" tării noastre, care au 
sosit miercuri în localitătile- 
sazdă ale grupelor preliminare 
din care fac parte (fetele la 
Gând, iar băieții la Auderghem. 
lingă Bruxelles), unde au si 
efectuat antrenamente de aco
modare cu sălile de concurs 
respective. Loturile noastre se 
prezintă în condiție fizică Si 
psihică bună. Căpitanul echipei 
feminine. Mirela 
clara la plecare 
tele noastre pot 
dalie. Antrenorii 
P. Stancu. ca si 
rilcna Păușescu. 
speranțe asemănătoare. Sexte
tul de 
Mirela 
tescu. 
briela 
Sușman 
tul 
Zamfir.

Boiescu. de- 
că voleibalis- 
cuceri o me- 
S. Chirită si 
medicul Ma- 
nutresc si ei

bază este conturat : 
Bojescu. Eugenia Co- 
Speranta- Gaman. Ga- 
Dumitrescu, Monica 

__ și Felicia Popescu. Lo- 
mai cuprinde pe Mirela 

Ioana Cotoranu. ,Da-

Kiss, cu foarte bune perfor
manțe în acest sezon. O echipă 
puternică se anunță a fi și cea 
a Iugoslaviei, care cuprinde pe 
Vesna Boșkov, Milena Dragici, 
Dejan Suvajdzici și Rajko Do- 
kiei, unii dintre el binecunos- 
cuți publicului lugojean.

La rindul lor, antrenorii 
noștri aliniază o serie de că
lăreți de certă valoare, în 
frunte cu noile campioane bal
canice Ligia Ilin, Ioana David, 
Cristina Ciocan și Izabela Nă- 
dășan, cărora li se alătură A- 
lexandru Bozan (multiplu cam
pion național și balcanic). Al
bert Mocanu, Octavian Haneș, 
Ovidiu Podaru, Romulus Paș-

la Concursultinui dintre talentații tineri care vor lua startul 
Internațional al României, craioveanul Romulus Pașcovschi. sur
prins Intr-o frumoasă săritură Foto : V. CÎRDEI

în Divizia A de handbal masculin

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA
H.C. MINAUR BAIA MARE 23-26 (12-15)

Rezultatele bune obținute de 
studenți în acest început de 
campionat și cartea de vizită 
a oaspeților — iată argumen
tele care au adus la Sala spor
turilor din Cluj-Napoca un 
foarte numeros public. Și a- 
cesta n-a avut ce regreta, deși 
victoria a revenit băimăreni- 
lor, pentru că au asistat la un 
meci de mare angajament. în
tre o echipă ce exprimă forță 
și maturitate (am numit-o pe 
Minaur) și o alta, mult mai 
tînără (,,U“). care suplinește 
lipsa de experiență cu o dă- 
duire exemplară. Minaur a 
condus pe durata întregii par
tide. uneori la diferențe con

niela Dinlcă, Tatiana Popa. 
Monica Peteașea si Alina Pra- 
lea. Băieții, deși fac parte din» 
tr-o serie extrem de grea, sint 
optimiști. Căpitanul echipei 
Marius Căta-Chițiga ne spunea: 
„Sîntem în stare să producem 
cîteva surprize—" Așteptăm. 
Antrenorii Nicolae Pop si Dan 
Lăzărescu au la dispoziție ur
mătorii jucători : Pompilin 
Dascălu, Marian Constantin. 
Silviu Pralea. Cristian Pente- 
lescu. Valeriu Spinu. Marius 
Căta-Chitiga. Sorin Pop. Teo
dor Rotar. Horatiu Ferariu, 
Dănut Ciontos si Dan Teleagă. 
Lotul este însoțit de medicul 
Valentin Giurcă.

Iată programul de vineri — 
masculin, Auderghem (seria 
I) : U.R.S.S. — România, Ita
lia — Franța. Olanda — Iugo
slavia ; Genk (seria a Il-a) : 
Grecia — Cehoslovacia. Bel
gia — Spania. Suedia — Bul
garia : feminin, Eupen (seria 
I) : U.R.S.S. — Cehoslovacia. 
Polonia — Olanda. Italia — 
R.F.G. ; Gând (seria a Il-a) S 
R.D.G. — Bulgaria. România — 
Belgia. Franța — Ungaria.

covschi,
Bubău, 
jocaru, 
laureați 
ționale.

Aurel Lăpăduș, Viorel 
Radu Ilioi, Aurel Co- 
Marian Fieraru ș.a., 
ai campionatelor na-

Programul se anunță deose
bit de bogat, cu multe puncte 
de atracție — vineri, de la ora 
16 : Premiul LAS. Lugoj (pro
ba de deschidere) ; sîmbătă, de 
la ora 15 : Premiul C.S.M. Lu
goj („alege-ți itinerarul") și 
Premiul Federației (ștafetă a- 
merlcană) ; duminică, de Ia ora 
15 : Premiul C.J.E.F.S. Timiș 
(„alege-ți punctele") si Mare
le Premiu al orașului Lugoj, 

fortabile (7—2 min. 12; 11—5 
min. 20; 21—16 min. 46), clu
jenii reușind însă de fiecare 
dată să reducă din handicap 
(11—12 min. 25; 14—16 min. 37) 
și să spere pînă în ultimul mo
ment. Nu au reușit mai mult, 
fiindcă, efectiv, Minaur le-a 
fost superioară. Au înscris: S. 
Pop 6, Simboan 5, Botorce, 
Crainic, Kiss — cite 3, Călda
re 2, Cristea 1, pentru „U“, 
respectiv M. Voinea 9, Halma- 
gy 4, Cojocaru, Porumb, Sta- 
mate, Covaciu — cite 3, Mar
ta 1. Au arbitrat: G. Sandor — 
Oradea, N. Iancu — Buzău.

Nușa DEMIAN



BIN VJATA SPDRTIVA A SATELOR
in Sectorul Agricol Ilfov

DOUĂ NOI ASOCIAȚII;
O „RIVALITATE" STIMULATIVĂ...

De curînd, în comuna Chi- 
tila din Sectorul Agricol Ilfov, 

« au luat ființă două noi asocia
ții sportive aparținînd între
prinderii de Producție Indus
trială Căi Ferate și Stației de 
Utilaj Transport.

Prima dintre ele, I.P.I.C., are 
ca președinte pe M. Constan- 
tincscu, iar ca secretar pe E. 
Bune și, deocamdată, numără 
6 secții pe ramură de sport, cu 
o bază materială bine pusă la 
punct pentru fiecare dintre a- 
cestea. La fotbal, primul pas a 
fost făcut cu dreptul, antreno
rii M. Stoica și N. Marcu îm
preună cu lotul ce numără 20 
de fotbaliști obținînd numai 
victorii în primele etape din 
campionatul de sector. De ase
menea, șahul are un animator 
pasionat in persoana candida
tului de maestru T. Rășcanu, 
bun îndrumător al tinerilor care 
doresc să practice sportul min. 
ții. Popicele, un sport nou pen
tru membrii asociației, pot fi 
practicate pe o arenă automa
tizată, proiectată și construită, 
cu forțe proprii, iar secția de 
tenis de masă se va afilia cu
rînd la federația de speciali
tate. Echipa de oină, cu rezul
tate pe plan național, a Școlii 
nr. 185, condusă de prof. Dan 
Negulici, dorește să-șl desfă
șoare activitatea sub ’ însem. 
nele acestei asociații. Nu în ui. 
timul rînd, trebuie să amintim 
despre pasiunea celor de aici 
pentru turismul pe.„ roți, fiind 
înființat un cerc automobilistic. 
Directorul întreprinderii. Vale, 
rlu Negrescu, și inginerul șef, 
Mihai Sabou, prieteni statornici 
ai sportului, au sprijinit îndea- 
proape toate inițiativele, pretin- 
zînd acum performanțe în di
feritele concursuri, Identice cu 
cele din marea competiție a 
muncii...

Cea de-a doua asociație,
S.U.T., are multe părți comune

commui 
noștri

NOUA ASOCIAȚIE 
SPORTIVA a luat ființă la Tg. 
Mureș : A. S. Agricola fiin
țează pe lingă Direcția agri
colă județeană șl unitățile afe
rente. Pentru început, asocia
ția cuprinde patru secții : că
lărie, tenis, șah șl volei 
(I. PA UȘI. * IN COMUNA 
BEZDEAD, județul Dîmbovița, 
de un an de zile își desfășoa
ră activitatea cu bune rezul
tate un cerc de karting al 
cărui inițiator este profesorul 
de geografie Dan Dumitrescu 
șl in cadrul căruia au învățat 
să conducă și să întrețină 
karturile numeroși pionieri 
din localitate. Cercul ane la 
activ cite va titluri de cam
pioane... județene șl o serie 
de locuri fruntașe, inclusiv pe 
podium la unele întreceri tra
diționale ale acestui sport, 
precum și la Campionatul Re
publican (I. MITRES CU • 
CEI MAI BUNI TENISMANI, 
de vîrste Intre 7—14 ani din 
Bîrlad au luat parte la un 
concurs toarte disputat, do
tat cu premii, pe primele 
locuri la diferite categorii si- 
tutadu-se : Irlna Bădița Li
liana Apostu (ambele de la 
Școala nr. 9), Iulian Nanu, 
Marius Costandache (amin- 
doi de la Școala nr. 8) șl iu
lian Obreja (de la Școala nr. 
3) (FI. ȘCHIOPU] • A Vn-a 
ediție a concursului interju- 
dețean de alpinism ..Pitonul 
de aur", la care au participat 
sportivi fruntași de la asocia
țiile Eleetromureș Tg. Mureș,

• NOILE date de desfășu
rare a unor competiții — Cam
pionatul National individual al 
seniorilor: 5—11 octombrie (Bra
șov) ; Campionatul National pc 
echipe — seniori (grupa 1—6): 
14—18 octombrie (București) ; 
selecția a III-a pentru copii 
(9—13 ani) : 20—25 octombrie 
(Arad ; ședința tehnică va avea 
loc în 19 oct.). • AU FOST 
desemnați noii campioni de 
copii ai țării — cat. 8—10 ani: 
Raluca Nină (Progresul) și 
Paul Hartweg (Electrica Timi
șoara) ; cat. 11—12 ani : Cătă
lina Cristea și Traian Geor
gescu (ambii Dinamo) ; eat. 
13—14 ani : Monica Năstase și 
Dinu Pescariu (ambii TCB); la 
dublu, fete : Roxana Radules
cu, Andreea Vane (Dinamo, E- 
lectrica Timișoara) ; băieți j 
Dinu Pescariu, Ștefan Slănilă 
(TCB. Progresul). 0 PE TERE
NURILE Metalul din Tîrgoviș- 
te s-a desfășurat Campionatul 
Național pe echipe ale copiilor 
și juniorilor. O comportare

• CÎSTIGURILE TRAGERII
LOTO' DIN 18 SEPTEMBRIE 
1987. Cat. 2 : 1 variantă 100% a 
17.791 lei și 11 variante 25% a 
4.448 lei ; cat. 3 : 12,25 variante 
a 5.446 lei; cat. 4 : 33 variante 
a 2.022 lei; cat. 5 : 155 variante 
a 130 lei ; cat. 6 : 224,75 varlan. 
te a 297 lei; cat. X : 1.432,75
variante a 100 lei. Report la 
cat 1 : 122.487 lei.
• Anunțăm pe cei Interesați 

că Tragerea obișnuită LOTO 
de astăzi, vineri, 25 septem
brie va avea loc în București, 
in nala clubului din $tr. Doam

cu vecina și totodată rivala 
ei pe tărîm sportiv și pe plan 
economic. Și aici se joacă : fot
bal (în aceeași serie cu 
I.P.I.C., sub conducerea in
structorului F. Potlog), șah (de 
curînd s-a încheiat un campio
nat de casă cu 50 de partici
pant)), dar cel mai mult este 
iubit alpinismul, antrenorul M. 
Stancu inSuflînd pasiunea pen
tru drumeții montane multor 
băieți și fete. Cei doi directori 
ai întreprinderii, Gh. Bob și 
Mihai Lungcscu (vicepreședin
tele secției de handbal a clubu
lui Rapid), sînt aproape de ti
nerii sportivi îngrijindu-se să 
le asigure condiții cît mai bune 
pentru practicarea disciplinelor 
preferate. Primele roade au șl 
început să apară, președintele 
asociației, A. Rădiță, și se. 
cretarul ei, V. Iliescu, se preo
cupă permanent de buna des. 
fășurare a procesului de in
struire. precum și de organi
zarea unui bogat program de 
competiții.

Deci două mari unități eco
nomice au intrat în viața spor
tivă a Sectorului Agricol Ilfov 
și chiar în tumultoasa activi
tate competițională a Capitalei. 
Ar mai fi ceva însă: pe ve
chiul teren unde au activat 
fotbaliștii de la I.U.P.S. Chi- 
tila (de cîțiva ani aflată în Di
vizia „C“ și care au acum un 
stadion de invidiat), cele două 
întreprinderi vecine, I.P.I.C. și 
S.U.T., șl-au unit eforturile și 
prin nenumărate ore de mun
că patriotică au readus aminti
tul teren, lăsat la voia întîm- 
plării, în stare de folosință, 
Numai că, vestiarele de aici 
nu pot fi încă folosite deoa
rece I.U.P.S. Chitila, dovedește, 
lipsă de înțelegere și nu vrea 
să predea cheia lor I

Ion PANA-corcsp.

SPORT... POST-RESTANT
Sănătatea Borșa și Avlntul 
Bala Mare. La individual 
(contracronometru), pe pri
mele trei locuri s au clasat 
Ltvlu Berinde (Avlntul) Ti- 
beriu Kulik (Sănătatea) șl Gh. 
Moldovan (Eleetromureș) la 
masculin, Edit Iozsa (Electro- 
mureș), Cristina Grlga (Avia
tul) șl Monica Grlga (Sănă
tatea) la feminin. în clasamen
tul pe echipe locul in tăi a re
venit, atît la masculin, cit și 
la feminin, echipelor asocia
ție! Eleetromureș, formate din 
Vasile Cioloboc și ErnO Kaszo- 
ny respectiv Edit Iozsa și Si- 
donia Baothman (din R. A. 
Yemen, care Învață la un li
ceu din localitate, tatăl ei fi
ind la specializare în medici
nă). [A. CRIȘAN] • UNA 
DINTRE CELE MAI POPU
LARE competiții de masă, din 
județul Neamț, ajunsă la a 
treia ediție, este campionatul 
de fotbaă pe teren redus. în lo
calitățile Piatra Neamț, Roman 
și Tg. Neamț sînt organizate 
asemenea campionate ale e- 
chlpelor din întreprinderile șl 
instituțiile fără asociații spor- 
tive constituite. Astfel, în mu- 
nlcipiul-reședință de Județ la 
competiție participă 50 de 
formații împărțite pe trei gru
pe valorice a cîte două serii, 
care Își dispută meciurile sis
tem turneu, cu promovări și 
retrogradări la sfîrșit de cam
pionat. în ediția de vară a 
campionatului 1937, titlul pe 
municipiu a fost cJștigat de 
echipa Viitorul, a întreprin
derii de producție ți prestări 
servicii ta construcții, care a 
reușit să-și adjudece și titlul 
de campioană județeană în 
fața Voinței din Tg. Neamț. 
De remarcat că meciurile au

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOîOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
nei nr. 2. începind de la ora 
15.50. Aspecte de la desfășu
rarea acestei trageri vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I. la ora 16,15. urmînd ca 
numerele extrase să fie relua
te. pe același program, la ora 
23.05. și miine. sîmbătă.r'la 
ora 8,55.
• Astăzi si miine sint UL

TIMELE ZILE în care puteți 
să vă asigurați participarea, 
iucîndu-vă numerele favorite, 
la TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO de duminică. 27 sep
tembrie, care se anunță deose

ÎNTÎIĂ DUMINICĂ 
SPORTIVĂ

După prima săptămină da 
școală, iată, prima duminică 
sportivă. Consiliul pentru Edu- 
catie Fizică si Sport al secto- 
rului 3 a organizat, pe stadio
nul „Voinicelul".' atractive în
treceri la handbal, minifotbal. 
volei, baschet si tenis. Pre
zenta în număr mare a spor
tivilor de la școlile din sector 
arată că toti elevii sînt dornici 
să se afirme Pe terenurile do 
sport, asa cum o fac si la în
vățătură. „Echipa noastră de 
handbal fete — ne spunea pro
fesoara Maria Popescu de la 
Școala nr. 47 — s-a clasat a- 
nul trecut pe locul 2 în între
cerile ne sector, fiind depășită 
doar de formația Școlii 112. A- 
nui acesta. însă, am început să 
ne pregătim mai din vreme si. 
desigur, sperăm într-o victorie".

La volei, elevii profesorului 
Mircea Tabacu (Școala nr. 82) 
aii susținut un frumos meci cu 
cei de la Școala nr. 149. tntre- 

, cindu-i cu 3—1. Și cercurile de 
la Casa pionierilor și șoimilor 
patriei au participat cu entu
ziasm la întrecerile din această 
frumoasă duminică sportivă. 
..Voinicii" profesorului Viorel 
Cojocaru au reușit, bunăoară, 
să capteze interesul celor pre
zent! în iurul terenurilor de 
sport, printre care multi Pă
rinți si bunici, care au urmă
rit nină la fluierul final un 
adevărat ..derby de fotbal" In
tre elevii din... ciclul primar.

întrecerile, fie că s-au des
fășurat sub panoul de baschet, 
sau în spatele fileului. au fost 
conduse cu autoritate si com
petentă de arbitri anume de
semnați de Comisia de volei 
Centrul de handbal sau Colegiul 
de arbitri din acest sector. A 
fost o duminică sportivă cu 
multe si aplaudate întreceri, o 
acțiune ce a constituit un a- 
devărat preludiu la deschide
rea în acest sector a anului 
sportiv școlar 1987—1988. care 
va avea loc în ziua de 27 sep
tembrie. tot la baza ..Voini
celul". Atunci vor fi premiați 
cistigătorii din anul școlar care 
a trecut si. totodată, eviden
tial profesorii care l-au în
drumat.

Teodora OLARU

fost conduse de arbitri repu
blicani, în frunte cu „divi
zionarul A“ Aurel Gheorghe. 
II. ZAHARIA] O O FRUMOA
SĂ ACȚIUNE cicloturistică in
terjudețeană a pionierilor s-a 
desfășurat din inițiativa unor 
foruri din județul Covasna. la 
ea participînd elevi și cadre ,N

didactice, care au străbătut, în 
etape, un traseu de circa 1100 
km, pînă in Apuseni și retur. 
Pe parcurs au fost vizitate 
monumente ale naturii, o serie 
de obiective istorice și arhi
tectonice, precum șl unele 
dintre marile realizări din fi
nii socialismului. De aseme
nea, au avut loc concursuri 
speaifice, de viteză, de înde
mânare, de pricepere și abili
tate tehnică etc. (I. FARKAS).

s
Is
Is
I

bit de avantaioasă sub raportul 
cîstigurilor si foarte interesan
tă în ceea ce privește formula 
de joc.
• Așa cum am mai anunțat, 

o atractivitate cu totul aparte 
o prezintă noua emisiune spe
cială limitată LOZUL MARI
LOR CÎȘTIGURI. care vine să 
îmbogățească larga paletă a 
cîstigurilor astfel îneît să sa
tisfacă in măsură sporită do
leanțele participantilor. în a- 
cest sens. menționăm că. pe

In campionatul de dirt (rach al seniorilor

SIBIANUL MARIUS ȘOAITĂ - IMBATABILI
Reprogramată ieri după- 

amiază pe Stadionul Metalul 
din Capitală, după luarea unor 
măsuri speciale pentru ame
najarea pistei, etapa a 3-a a 
Campionatului Național de dirt- 
t.ack a reunit pe cei mai buni 
seniori in formula clasică de 
16 alergători în 20 de manșe. 
Despărtiti d-a mici diferente în 
clasamentul general, principalii 
favoriti au furnizat curse echi
librate. cu răsturnări de situații 
de la o tură la alta, oferind 
celor ei leva mii de spectatori 
bucuria vizionării unei atrac
tive reuniuni motocicliste.

Așa cum se anticipa, liderul 
campionatului, sibianul Marius 
Șoaită, a confirmat bunele a- 
precieri, dovedindu-se ieri im
batabil. Elevul antrenorului 
Nicolae Riureanu a cîstigat de
tașat toate manșele. în runda 
a 6-a eldoborind recordul pis
tei (1;16.4 detinut din 11 august 
1983 de sovieticul Olog Volo- 
hov) cu 1:15,8. Iar în manșa a 
16-a si-a egalat performanta 
într-o cursă decisivă (M. Soai- 
tă. M. Gheorghe sî S. Ghibu 
acumulaseră fiecare cîte 9 p) 
pe care si-a adjudecat-o în pos
tură de învingător merituos. 
Ceilalți favoriti. cu excepția 
lui N. Puraveț. (nevoit să a-

DIRT-TRACK JUNIORI
Pe pista stadionului Metalul 

din Capitală s-a desfășurat 
miercuri etapa a 3-a a Cam
pionatului Republican de dirt
track, rezervat juniorilor. în
trecerile s-au derulat In for
mula de 13 alergători. în tot a- 
tîtea manșe, fiind dominate de 
tinerii motociclisti din Sibiu, 
cărora li s-au alăturat si Ju

SUB PANOU
• ECHIPELE feminine Uni

versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca și Elizur Tel Aviv au 
căzut de acord ca ambele me
ciuri (tur-retur) dintre ele, din 
cadrul turului preliminar el 
C.C.E.. să se desfășoare la Tel 
Aviv, în zilele de 29 septem
brie și 1 octombrie. Arbitrii 
întîlnirilor : A. Manos (Grecia) 
șl K. Tfirkhan (Turcia).

• TRANSFERĂRI Încheiate: 
Gabriela Balogh (Crișul Ora
dea) la Metalul Salonta, Doi. 
na Prăzaru.Mate (Politehnica 
București) la Comerțul Tg. 
Mureș, Anamaria Gera (Voința 
București) la Politehnica Bucu
rești, Măria Vigh („U“ Cluj- 
Napoca) la Autobuzul Focșani, 
Marian Costin (Dinamo Ora
dea) si Eugen To ader (Dinamo 
București) la I.C.E.D., Gabriel 
Sariă (Academia Militară) la 
Dinamo Oradea, Gheorghe Ra
du (RAMIRA Baia Mare) la 
Farul Constanța, Claudiu Mun- 
teanu (C.S.Ș. Mediaș) la Stea
ua, Bogdan Hoit (Academia 
Militară! la Politehnica Bucu
rești. Mihaî Sînevici (C.S.Ș. 
Arad) ia Dinămo București, 
Lucian Vasilică (Dinamo Bucu
rești) la C.S.U. Brașov.
• IN ACESTE ZILE se află 

in plină desfășurare acțiunea 
de trecere a normelor și pro
belor de control de către com
ponența formațiilor divizionare 
A și B, cu rezultate evident 
mai bune decît în anii trecuți. 
De altfel. începutul favorabil 
a fost făcut de echipele din 
Divizia școlară și de tineret, 
oare au trecut in corpore exa
menul. spre deosebire de unele 
din edițiile precedente ale com
petiției, cînd „corigenții" au 
fost destul de numeroși, iar 
cîteva formații au trebuit ex
cluse din întrecere.
• TURNEUL masculin orga

nizat anual de I.C.E.D. se va 
desfășura săptămîna viitoare 
(vineri, gîmbătă și duminică!

linsă numeroasele ciștiguri in 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
bani (50 000. 20 000. 10 000. 5 000 

LOZ
lei ș.a.m.d.). se vor atribui, 
pentru prima dată. TELEVI
ZOARE COLOR.

Se vbandoneze în Drima alergare 
din cauza unei defecțiuni me
canice. iar apoi pierzind toate 
duelurile cu principalii adver
sari). s-au comportat Ln nota 
lor obișnuită, adică bine. în 
timp ce cunoscuții piloți D. 
Stoica. Gh. Sofran si A. Hack 
au avut doar uncie tresăriri do 
orgoliu.

CLASAMENTE: etapă — 1. 
M. Soaită (I.P.A. Sibiu) 15 p. 
2. S. Ghibu (Steaua) 13 p. 3.
5. Postolache (Steaua) 13 p. 4. 
M. Gheorghe (Metalul Buc.) 13 
p 5. D. Stoica (I.P.A.) 10 p.
6. Gh. Sofran (C.S. Brăila) 9 p; 
general — 1. M. Sosită 42 p, 
2. N. Postolache 35 p. 3. M. 
Gheorghe 33 p, 4—5, N. Pura- 
vet (Voința Sibiu). S. Ghibu 32 
P. 6. Gh. Sofran 31 p. Irepro
șabilă prestația arbitrului prin
cipal D. Florea si a cronome- 
trorului-sef R. Cristei, ambii 
din București.

Simbătă, pe Stadionul Muni
cipal din Brăila, are Ioc (de la 
ora 16) o nouă etapă tn cam
pionatul juniorilor, iar dumi
nică. de la ora 10. este progra
mată pe aceeași pistă etapa a 
4-a a competiției rezervate se
niorilor.

Traian IOANITESCU

niorii de la Petrolul Ianca, a- 
flati in evident progres.

CLASAMENT: 1. Nicolac Dra
goman (I.P.A. Sibiu) 12 p. 2, 
Sigmund Lienerth (I.P.A. Si
biu) 11 p, 3. Hori Gflrthler 
(Voința Sibiu) 9 p, 4. Ionel 
Ungureanu (Petrolul Ianca) 7 p, 
5. Bucur Albu (Voința Sibiu) 
6 p, 6. Victor Arghir (Petrolul 
Ianca) 6 p.
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în sala Construcția I.C.E.D., cu 
participarea echipelor Steaua, 
Rapid, Academia Militară Me
canica Fină și, bineînțeles, a 
asociației sportive gazdă. Com
petiția constituie o utilă ve
rificare a participantelor ln 
vederea Diviziei A, a cărei 
primă etapă va avea loc în 
zilele de 10 șl 11 octombrie. 
In aceleași zile se va disputa 
și etapa inaugurală a Diviziei 
feminine A, Iar duminică, 10 
octombrie, vor lua startul for
mațiile din Divizia B de- 
tineret.
• LA IAȘI se desfășoară la 

sfîrșitul acestei săptămlni tra
diționalul turneu dotat cu „Cu
pa lașului", competiție menită 
șl ea să ofere prilejul verifi
cării pregătirilor efectuate în 
vederea începerii diviziilor A 
și B.
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PE DUNĂRE, CU MOTO
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează numai i 

rioadele 1—1 și 10—14 octombrie excursii fi 
după un program inedit :

• peste 1.000 km de navigație pe Dună 
amonte și aval între Giurgiu și Moldova t

0 trecerea prin ecluza de la barajul hidi 
tratei Porțile de Fier ;
• plimbare eu autocarul de la Orșova h 

le Herculane ;
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eresul citi- 
■ge cu deo- 
ce 
th“, 
iri

pline 
numărul 

ce ne sînt 
î dată cînd 

asemenea 
i 3 mutări, 
rana „în 2" 
torului en- 
și a fost 
rei în ul- 

miniaturi 
im 7 piese) 
blemistic", 
;rlală a 
-e avem 
laudă. în 

remiul in
dicului V.
concurent 

Ghcran, 
cu Men- 

au concu- 
trimise de 

12 țări, 
•s de par-

numim 
acele 

scurte 
de

// —---------
mai puțin de opt 
la alegere ! Dar pe 
tre ele va fi expus șahurilor 
damei negre : l.Re (d, c> 6 
D:g6l-, l.Re5(d4) ------
l.Rc5, Df8+, iar la 
D:g6 se obține o 
paralizantă.
cîmp este

cîmpuri 
șase din-

Dh8+,
l.Rc4 

„legare" 
singur 

bun și 
anume l.Rc4! Acum, orice 
deplasare a damei adverse
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2.T:hC mat. 1 
construcție perfectă !

Poziția de pe noua noastră 
diagramă nu a fost 
într-un atelier de 
mist, ci provine 
partidă jucată în 
și totuși, pare 
construită, cu o i 
tot atît de ingenioasă ca și 
cea precedentă. O vom ana
liza în rubrica viitoare.

; compusa 
proble- 
dintr-o 

concurs, 
„artistic" 
rezolvare

Radu VOIA

Puncte de vedere
■’•e- . -.•-«WîîiaBHR

FOTBALISTUL
sau despre tehnologia
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* ORIENTARE TURISTICA I

CU F MARE
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tl Satu 
a David 
15 ani,

Larisa Pop (Chemun 
Mare) ; 17 ani, Edith 
(Voința Baia Mare) ; 19
Ileana Jelcr (Chemun) ; mascu
lin, categ. 11 ani, Istvan Nagy 
(Vulturii Rapid Oradea) ; 13
ani, fiiician Angliei (Chimia 
CraiovaJ ; 15 ani, Andraț Simon 
(Metalul Roșu Cluj-Napoca) ; 17 
ani, Liviu Țînțar (Chemun) ; 
19 ani, Ștefan Apli (C.S.U. Bra
șov) ; 21 ani, Plaian Voicu 
(Voința Cluj-Napoca). Ștafetă, 
feminin, categ. 11—14 ani, ju
dețul Cluj (Tunde Simon, Agnes 
Simon, Zsuzsa Fey, Kinga Ve. 
ress) ; 15—18 ani, Metalul Roșu 
Cluj-Napoca (Tunde Venczel, 
Iulia Ciobanu, Reka Incze, Kin
ga Kerokcș) ; peste 18 ani, ju
dețul Maramureș (Lucia Rogoz, 
Edith Apii, Tunde Dioszeghi, 
Ileana Jeler) ; masculin, categ. 
11—14 ani, C.S.U. București 
(Mihnea Grecu, Horia Gălățea- 
nu, Vlad Șeitan, Cristian Mar- 
cu) ; 15—18 ani, județul Mara. 
mureș (Mircea Moldovan, Liviu 
Țînțar, Zoltan Maternic, Ovidiu 
Muțiu) ; peste 18 ani, Voința 
Cluj-Napoca (Ladlslau Szocs, 
Alexandru Fey, Zoltan Szalay, 
PTaian Voicu).

Baia
Apli 
ani, I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

M. CRÂCIUNESCU.coresp.

iubitor al 
spectacol spunea, 
mă. mai în serios, 
cepe de la 
tru încolo. Sigur că asta e o 
afirmație hazardată Intr-o vre
me in care, mai ales de la 
Aiax încoace, nu se pot face 
asemenea discriminări. dar 
„gluma" ascunde si un pic de 
adevăr. Fotbalistul cu F mate 
este, orice am spune, atacan
tul. cel care creează si (în mod 
special) finalizează — ăsta spre 
deosebire de dominanta 
silor. care „demolează" 
nile de atac adverse.Numărul fotbaliștilor 
mare e destul de mic 
spune. în scădere. Cînd_ __
blică. in general ioturile echi
pei naționale, constatăm — nu 
cu o oarecare strîngere de ini
mă — că la rubrica înaintașilor 
figurează In general Lăcătuș. 
Cămătaru si Pîturcă în timp ce 
celelalte rubrici au nume des
tule si ar mai cuprinde si al
tele. altfel, această situa
ție obiectivă este subliniată si 
de faptul că. iată, a fost su
ficient ca Vancea să marcheze 
un sol al victoriei la Vama. 
In vara care a trecut, pentru 
ca toate privirile 
drepte, un timp, cu 
snre această apariție 
tată.

Sigur că înaintașii 
si în primul rind... _______
sînt din ce In ce mal greu de 
găsit nu numai în fotbalul nos
tru. („Virful" este o pasăre 
rară chiar si în țările cu fot
bal foarte dezvoltat. Rumme- 
nlgge a așteptat vreme înde
lungată detronarea «I nici nu 
am putea spune că a fost de
tronat. Italienii se „chinuiesc" 
si ei cu AltobelH care are 
vreo 33 de ani. Butragueno. ce
lebrul buitre. n-a mișcat In 

anărării noastre atît la 
Sevilla, cit și la București...) 
Misiunea Înaintașilor de elită 
întîmpină sf rezistența sporită 
a apărărilor... Poate că si a- 
costa este motivul centru care 
tot mal putini înaintași forțea
ză Intrarea spre poarta adversă. 
Dună cum tot mal putini sînt 
cei care lsl asumă riscul șutu
lui la poartă, mal ales dinafara 
careului...

într-o convorbire eu un an
trenor prin mi inile căruia au 
trecut multe promotR de fot
baliști. acesta ne spunea că 
rarefierea raidurilor Ia.- vîr- 
furi are sf o altă cauză decit 
aceea a șovăielii tn fata apă
rărilor întărite. Este vorba des
pre faptul că goana după re
zultat angrenează sl echipele 
de juniori, mari san miel. In 
chiar competițiile Interne. An
trenorul adolescenților, fiind si 
el obligat să obțină rezultate, 
construiește. încă de la vîrsta 
frageda a micilor fotbaliști, e- 
chipe care să învingă. Aparent.

funda- 
acțiu-
cu F 

si. am 
se du-

sS se in- 
snerantă 
neasteo-

adevărati 
golge terii

desigur, nimic rău. Dar asta 
numai în aparentă. în cadrul 
unei echipe construite pentru a 
învinge si. deci, pentru a pre
zenta într-un fel raportul de 
activitate al antrenorului, dis
ciplina tactică trece pe prim- 
nlan. dar cu un preț foarte 
mare : tăierea inițiativei în Joc 
a celui însetat de gol, a celui 
lalentat — în ultimă instanță. 
Cu alte cuvinte. Vrind-nevrlnd. 
antrenorii se ocupă In princi
pal de angrenatul tuturor roti
telor echipei si au prea puțin 
timp — dacă nu deloc — de 
educarea adolescenților cu har. 
a viitorilor golgeteri.

Ni s-ar putea aduce 
tia că fotbalul este un 
lectiv. în cadrul căruia 
să se înscrie toti cei _  _
principiu, de acord. Dar ce s-ar 
fi făcut Anglia la .,Mundial" fără 
cele trei upercuturi (foarte per
sonale) ale lui Lineker In me
ciul cu Polonia f

în eterna discuție pe tema 
jocului colectiv, să ne amintim 
că marile faze, oricit de colec
tive. au nevoie de scînteia 
finală a celor care iși asumă 
riscul golului. Aceștia merită 
un tratament special în cadrul 
echipei, mai ales în anii de 
ucenicie. Nu unul preferențial, 
ci unul care să le dea aripi 
pentru crearea capodoperei ime
diate care este golul. Și în mod 
sigur va fi mai prețios antre
norul care l-a dat fotbalului 
pe Lineker, pe Dudu sau pe 
Hagi. decit. cel care a câștigat 
un titlu de campion național 
de juniori cu echipa. Am aflat 
că dintre jucătorii echipei cam
pioane de juniori Partizanul 
Bacău nici unul nu a ajuns 
măcar în Divizia B. Si-atunci?

tclcfon). O 
de angaia- S.C. BACĂU 

UNIV. CRAIOVA..

I

obiec- 
ioc co- 
trebuie 
11. în

loan CHIRILA

cu faze palpitante la am- 
porti. însă si cu mari o- 
ratate. Gazdele au dorit 
prima lor victorie din a- 

au luptat să o 
muncit, dar fără

sezon.
au

De partea cealaltă. în

BACAU. 21 (prin 
partidă de luptă, 
ment. dar. în general, sportivă, 
cu destule momente de fotbal 
bun. 
bele 
căzii 
mult 
cest
obțină, 
șansă.
„repetiție" pentru Chaves. Uni
versitatea a pus mai mult preț 

zona centrală 
patru fundași cu ta

lie. Zamfir. Gh. Popescu. Săn- 
doi si Rada însă randamentul 
ultimului, revenit după o ve
che accidentare, a fost modest. 
Oaspeții s-au lansat si în con
traatacuri periculoase si puteau 
înscrie. Chiar în min. 3. A. 
Popescu, singur cu portarul în 
careul mic. a șutat în 
Apoi. în min. 5. Ia un 
Iui Rada. Tismănaru nu 
opri balonul în situație 
de favorabilă. In min. 20. Weis- 
senbacher a atacat un balon, a 
călcat greșit si se pare că a 
suferit o entorsă. In min. 22. o 
nouă ocazie pentru gazde dar. 
la centrarea lui Penoff. Vis- 
creanu a reluat cu capul, de la 
o m. pe lingă poartă. S-au mai 
aflat în poziții favorabile An- 
dronic si Tismănaru (min. 31). 
dar n-au șutat si pasa ultimu
lui a fost respinsă de apărarea 
craîoveană. Iar după aceea. în 
min. 37. putea fi 1—0 pentru 
craioveni. cînd Geolgău a șu
tat în „transversală", de la 14 
m. Faze dramatice in min. 41: 
Săndoi. singur cu portarul,, a 
șutat în acesta, a reluat Ciurea. 
a respins Ciudin si din contra
atacul purtat de Soîman gaz
dele aveau să beneficieze de 
un penalty, pentru că Gh. Po
pescu l-a faultat în careu pe 
..șeptarul" băcăuan. Tismănaru 
a executat lovitura l-a fentat

pe apărare. în 
„operînd"

acesta, 
luft al 

a putut 
extrem

Stadion „23 August": teren foar
te bun; timp călduros; specta
tori — circa 12 000. Șuturi: 11—9 
(pe poartă: 5—5). Cornere: 6—3.

S. C. BACAU: Arvinte 7 — Vis- 
creanu 6. Aaachi 7. Arteni 6, 
Ciudin 5 — Burleanu 7. Penoff 6 
(min. 31 Elisei). Tismănaru 6 — 
Șoiman 6. Andronic 5. Fulga 6 
(min. 55 Scinteie 6).

UNIVERSITATEA: Lung 7 —
A. Pcnescu 6. Săndoi 7. Gh. Po
pescu 7, Weissenbacher 6 (min. 22 

.Geolgău 7) — Bada 5 (min. 68 
Vaneea 5), Zamfir 6, Mănăilă 6, 
Ciurea 5 — Stoica 6. Badea 6.

A arbitrat l'oarte bine I. 
«iiunescu (Rm. Vîlcea): 
Fl. Popescu (Ploieștii 
Gheorghe (P. Neamț).

Cartonase galbene:
RADA.
Ia speranțe: 1—1 (0—0).

• i ii—i i

Cră- 
la linie: 

si A
AR TEN L

insă a trimis balonul 
din dreapta porții Si. 
avea voie, tot el a

BĂLĂCI, REDIVIVUS!
în absenta mai multor titu

lari din ambele formații, par
tida de miercuri dintre Victo
ria si Dinamo a adus in teren 
numeroși jucători tineri, unii 
dintre ei de ne acum consa- 
crati. alții care bat la porțile 
deplinei afirmări, cum este, de 
pildă, acest portar dinamovist 
Sielea, care a lăsat o excelen
tă impresie celor prezenti pe 
stadion prin cîteva intervenții 
de mare efect, salvatoare pen
tru echipa Iui. Dar nu despre 
acești tineri talentati. cu fru
moase perspective in fotbalul 
de mare performanță, intențio
năm să 
fată, ci 
jucătorii 
serviciu 
miercuri

scriem în rîndurile de 
despre cîtiva dintre 

cu mai vechi state de 
care în meciul de 

s-au remarcat in mod

deosebit, culegînd meritatele 
aplauze ale publicului spectator 
pentru realizările lor.

Unul dintre ei este, firește 
Cămătaru. care — nu-i. desigur, 
o întîmplare — a evoluat si 
în această partidă la înălțimea 
valorii si reputației sale. El a 
ieșit din nou in evidentă nu 
numai pentru că a marcat toa
te cele trei goluri ale echipei 
sale (performantă, firește, re
marcabilă în sine), ci si pen
tru felul în care le-a marcat, 
prin execuții tehnice de rafi
nament (inclusiv în cazul lo
viturii 
multe acest 
ciatul 
se află într-o bună formă, ceea 
ce îi dorim să confirme si în

de

vîrf

la 11 metri), pentru 
reușite ale sale din 
Se vede că apre- 
de atac dinamovlst

pe Lung 
iii stiloul 
deși nu 
reluat balonul, astfel că... totul 
s-a încheiat cu o lovitură liberă 
indirectă împotriva lui S. C. 
Bacău.

După pauză, iocul a avut a- 
celașl aspect, de luptă îndir- 
jită, de dominare teritorială a 
gazdelor si cu alte ocazii iro
site. în min. 54. nesansă pentru 
Universitatea, cînd Badea a re
luat defectuos, cu capul, din a- 
propiere. după care Arvinte s-a 
remarcat la mingea trimisă de 
Rada. Iar la poarta lui Lung 
alte faze fierbinți, cum a fost 
cea din min. 62, cînd tînărul 
Scinteie a trimis cu capul, de 
la 6 m, pe lîngă bară. Tabela 
de marcaj avea să rămînă nes
chimbată si toată lumea re
greta ratarea penaltyului din 
minutul 41.

Constantin ALEXE

am a-

meciul retur cu Malines.
Jucător controversat in ulti

ma vreme, fostul international 
Augustin a înscris miercuri un 
gol de zile mari. în vechiul lui 
stil, dovedind convingător — si 
nu numai prin această realiza
re de excepție — că este încă 
foarte util echipei sale.

O plăcută surpriză
vut-o însă din partea Iui Bă
lăci. Jucînd pe durata întregii 
partide, el si-a pus pe deplin 
în valoare — cum demult n-am 
mai avem prilejul să vedem — 
recunoscutele sale calități, con- 
trolînd balonul, driblînd, pa- 
sînd si sutînd cu mare măies
trie. Salutăm această frumoasă 
revenire a valorosului jucător, 
care mai poate fi încă de mult 
folos echipei sale si fotbalului 
nostru în general.

Constantin FIRĂNESCU

erii ju- 
etromar 
firmînd 

în a- 
îii ani, 

prima 
>1. Iată 
iigătoa- 
an Gi- 
in Nai- 
iu Pa- 
irenori: 
I Pop), 
m aș- 
ireștea- 
valoros 
ia Bu- 
xandra 
lulescu, 
Zîrno- 

u. Da
de fi- 
lin : 1. 
anța 3 
cerești 
'inamo
1. Di- 
v., 3.

e 1 v„

4. Electrica Timișoara 0 v. (S. 
IONESCU, coresp.) • TERE
NURILE Dacia și Dunărea din 
Galați au găzduit întrecerile 
Campionatului Național pentru 
echipele de seniori, locurile 
7—12. De reținut că nivelul 
tehnic al disputelor masculine 
a fost satisfăcător, în timp ce 
fetele au evoluat foarte slab. 
Formațiile situate pe locurile 7 
au promovat în prima grupă 
valorică, iar ultimele clasate au 
retrogradat. Ordinea finală a 
fost următoarea, masculin : 7. 
CCIAG Buc., 8. CSȘ 2 Petro- 
mar Constanța, 9. Universitatea 
Cluj-Napoca, 10. CSM Dunărea 
Galați, 11. Fortus Iași, 12. Con
structorul Alba Iulia ; feminin: 
7. Progresul București, 8. UT A, 
9. Spartacus Brăila, 10. Dru
muri Unirea Iași, 11. Universi
tatea Cluj-Napoca (T. SIRIO- 
POL, coresp.). • Finala 
simplu fete (categoria 
ani) ~ 
fost 
ghei
care
6—0,
(Mureș).

de
17—19 

a „Cupei UTC" Ia tenis a 
cîștigată de Teodora An- 

(Municipiul București), 
a dispus în finală cu 
6—0 de Simona Suciu

flRPAȚI Șl OLTEMȚA
)rama unor localități dunărene • zininj- 
e, Măgurele, Nikopol Rahova, Calafat 
îrencova și altele.
distractive, concursuri, muzică, dans 

ele motonavelor.
ele motonave Oltenița și Carpați asî- 
Fort diferențiat la nivelul celor 3 punți. 
LE SE POT PROCURA DE LA TOATE 
LE DE TURISM ALE I.T.II.R. BUCU-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DUBLA ÎNTÎLNIRE AMI

CALA ROMANIA — GRECIA. 
In vederea partidelor oficiale, 
din această toamnă, din preli
minariile C.E., loturile repre
zentative A și de tineret vor 
susține, la începutul lunii vi
itoare, întîlniri cu selecționate
le similare ale Greciei, Astfel, 
la 6 octombrie, la Pitești, se 
va disputa partida dintre for
mațiile de tineret ale celor 
două țări. O zi mai tîrziu, la 
București, pe stadionul Steaua, 
este programată întîlnirea pri
melor reprezentative ale Româ
niei si Greciei,
• ARBITRI ROMÂNI LA 

MECIURI INTERNAȚIONALE. 
Meciul retur din Cupa Cupe
lor, dintre echipele Gencler-

care 
(30 
de

„ALB-NEGRII" pot absolvi, totuși,

EXAMENUL DE LA CHORZOW

lor, dintre echipele __
birligî șî Dinamo Minsk, 
se va disputa la Ankara 
septembrie) va fi condus 
Ad, Porumboiu, ajutat la linie 
de V. Antohi și N. Voinea. 
Partida dintre echipele olim
pice ale Spaniei și Franței, 
din preliminariile j.O.. progra
mată la 14 octombrie, va fi ar
bitrată de I. Crăciunescu.
• SELECȚIONATE DE JU

NIORI PESTE HOTARE. Săp
tămîna viitoare, echipa U.E.F.A. 
*38 va susține două partide a- 
micale în Bulgaria, cu selecțio
nata similară a acestei țări. 
Meciurile vor avea loc la 29 
septembrie și 1 octombrie. Se
lecționata U.E.F.A. ’90 a ple
cat în Polonia tot pentru două 
meciuri. Primul este programat 
astăzi, celălalt — duminică 27 
septembrie.

• PARTIDA PROGRESUL — 
AUTOBUZUL, din cadrul eta
pei de duminică a Diviziei B, 
se va disputa pe stadionul 
Voința, de la ora 11.

Steaua a etalat în „Regie" 
— cum subliniam si în cronica 
meciului — un fotbal de clasă, 
evoluînd. din minutul 1 si pînă 
în minutul 90. cu toate mo
toarele ei de valoare la turatia 
maximă. Un mare număr de 
faze spectaculoase initiate de 
T. Stoica. Boloni. Iovan. Un- 
atireanu. Rotariu. Lăcătuș Ma- 
iaru au punctat desfășurarea 
meciului, conferindu-i ceea ce 
și doresc spectatorii în primul 
rînd : atractivitate. Steaua, se 
pare, are ACUM o formă spor
tivă de vîrf care-i dă tot drep
tul să aștepte în liniște si cu 
încredere viitoarele ei partide 
din Cupa Canwionilor. cele 
care vor veni, desigur, după 
returul cu M.T.K. Budapesta, 
de săptămîna viitoare. Dar să 
lăsăm echipa pregătită de An- 
ghel Iordănescu si Radu Troi. 
căreia ii dorim în C1 o cursă 
asemănătoare celei încheiate la 
Sevilla, intr-o superbă noapte 
de mai. si să ne oprim puțin 
asupra comportării 
sale de miercuri, 
dențesc.

..Alb-ncgrii“ au 
ciul cu un trac 
Sigur că. atunci 
fată un „11“ de 
tigătoarei „Supercupei" Europei, 
încep să-ti cam tremure pi
cioarele. E adevărat. Dar tot 
atît de adevărat este si faptul 
că Sportul Studențesc a de
monstrat in repetate rînduri că 
se poate mobiliza mult mai 
mult pentru partidele impor-

tante
iova _ ___ . ___ ..
concentrare, cu Dinamo si Ra
pid la fel. Sportul Studențesc 
are cîtiva iucătorl cu expe
riență (M. Marian — Cazan —■ 
Munteanu II — Coras — Pană), 
care-si pot mări turatia. atîi 
printr-o pregătire fără fisuri, 
cit si printr-o dăruire exem
plară pentru culorile clubului 
pe care le apără de ani si ani.

adversarei 
Sportul Stu-‘
inceput me- 
inexplicabil. 
cînd ai în 

calibrul cîs-

din campionat. La Cra- 
a iucat cu o mal mare

De altfel, echipa studenților 
bucuresteni traversează o pe
rioadă ca aceea pe care a a- 
vut-o în campionatul trecut 
Universitatea Craiova, Efortu
rile de atunci ale craiovenilor 
POT fi. credem noi. făcute si 
de colegii lor din Capitală pen
tru a depăși cu bine situația 
precară în care se află. Iar pri
mul pas pe drumul revenirii — 
săptămîna viitoare, la Chor- 
zow. Acolo, în fața lui G.K.S. 
Katowice, Sportul Studențesc 
poate arăta că altele sînt po
sibilitățile el, alta valoarea ju
cătorilor care alcătuiesc for
mația.

Laurentiu DUMITRESCU

Q7 SEPTEMBRIE 198?
ragere excepționala

• Se cîștigâ ți 
3 numere din 
și, respectiv, 
extrase :

BANI.AUTOTU»SME.EXCuRSil
PESTE HOTARE

MARE OCAZIE 
A SEZONULUI!

• 7 extrageri, in 
2 faze, cu un to
tal de 66 de nu
mere ;

• 13 categorii 
ciștiguri ;

cu
18
24

de

25• Biletele de 
de lei au acces la 
toate extragerile;

• ULTIMA ZI de 
participare, SlMBÂ- 
TĂ, 26 septembrie.

1i

j

*
j
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ACTUALITATEA IN TENIS
SOFIA, 24 (Agerpres) — Tur. 

neul de tenis al armatelor priete
ne, ce se desfășoară la Sofia, 
a continuat cu proba de dublu 
bărbați în care cuplul român 
Adrian Marcu, Răzvan Itu a 
întrecut cu 6—2 6—2 perechea 
Petkov, Markov (Bulgaria). In
tr-o altă partidă jucătorii bul
gari. Lazaiov și Radev au În
vins cu 7—5, 6—0 perechea 
Zeiikl, Kraeber (Cehoslovacia).

a dispus cu 7—5, 6—0 pe fran. 
cezul Tarik Benhabilles, iar el
vețianul Claudio Mezzadri a 
cîștigat cu 6—3 6—1 partida cu 
cehoslovacul Libor Pimek.

SPORTUL IN LUME
JOCURILE

• în turneul de Ia Barcelona, 
conțină pentru „Marele Pre- 
miuM, argentinianul Christian 
Mlniussl l-a eliminat cu 7—5, 
6—2 pe americanul Jimmy 
Arias, brazilianul Luiz Mattar

• în turneul de la Los An
geles, suedezul ștefan Edberg, 
favoritul nr. 1 al concursului, 
l-a învins cu 6—3, 6—2 pe ame
ricanul Marc Fiur. Alte rezul
tate : Gilbert (S.U.A.) — Wits- 
ken (S.U.A.) 8—2, 6—3 ; Evern. 
den (Noua Zeelandă) — Grabb 
(S.U.A.) 6—4. 7—6;
(S.U.A.) — Acuna (Chile) 6—4, 
6—3 ; Agassi (S.U.A.) — Yzaga 
(Peru) 6—1, 6—7, 6—2.

MEDITERANEENE
3

Leach

Ai învins, continuă ! Ai pierdut, continuă !

C.M. DE AUTOMOBILISM
SPRE LINIA DE SOSIRE...

Campionatul Mondial la au
tomobilism, Formula I. se a- 
propie ‘de sfîrșit. în fapt, din 
întreg calendarul anului 1987, 
cuprinzînd 16 Mari Premii, au 
mai rămas de desfășurat încă 
patru : 27 septembrie la Jerez, 
în Spania, 18 octombrie, la Ciu
dad de Mexico, 1 noiembrie la 
Suzuka, în Japonia și la 15 no
iembrie la Adelaide, în Austra
lia. Lesne de înțeles emoția cu 
care sînt așteptate aceste ulti
me etape ale drumului spre cu- 
ceri rea titlului de campion al 
lumii. Cui va reveni acesta 7 
La această oră după con
sumarea a 12 etape, în frun- 
tea clasamentului piloților se 
află brazilianul Nelson Piquet 
eu 67 p, urmat de conaționalul

său Ayrton Senna cu 49 
britanicul Nigel Mansell, cu 
p. Francezul Alain Frost, 
tualul campion al lumii, a tota
lizat 40 p.

Teoretic spre titlu se în
dreaptă cu „motorul în plin" 
tînărul pilot brazilian Piquet, 
dar în cele patru Mari Premii 
care au mai rămas de disputat 
se. mai pot întîmpla încă d- 
tule, astfel ca ordinea clasa
mentului să nu poată fi stabili
tă, poate chiar, pînă la ultima 
competiție, la Adelaide. în 
fond, în trecutele ediții ale a. 
ceste! mar' competiții s-au mai 
întîmplat răsturnări de situa- 
ții, care păreau ctt se poate de 
clare la un moment dat

P.
43 

ac.

DAMASC, 24 (Agerpres). 
Finala turneului de fotbal 
cadrul Jocurilor mediteraneene 
de la Latakia (Siria) se va dis
puta intre echipele Franței și 
Siriei. în semifinale. Franța a 
învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația Turciei, în timp ce 
Siria a întrecut cu 4—3 (după 
executarea loviturilor de la 11 
m) selecționata Greciei.

Turneul masculin de baschet 
a fost cîștigat de reprezentativa 
Turciei, urmată de 
Spaniei și Greciei.

Competiția de box a 
țiat buna pregătire a 
tilor Iugoslavi și sirieni, 
obținut victoria ta patru 
respectiv, trei categorii.

Concursul de judo s-a 
cheiat cu întrecerile la catego
ria 86 kg, în care 
venit francezului 
care l.a întrecut, 
italianul Walter

în turneul de polo pe apă, pe 
primul loc s-a situat selecțio- 
nata Italiei, urmată de 
țiile Spaniei și Turciei, 
ciul decisiv, sportivii 
au învins cu scorul de 
(5—3, 2—1, 4—0, 2—2). 
Spaniei.

din

4

i

echipele

eviden- 
pugiliș. 
care au 

Și.

în-

victoria a re- 
Fabien Canu. 
în finală, pe 

Argentin.

forma- 
In me. 
italieni

13—0 
echipa

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

RESPECT SPORTIVITĂȚII

!
3

$

I

ATLETISM • La Tokio (53 000 
spectatori) : 100 m, Ben Johnson 
10,29, 400 m : —' ”
înălțime : Sjoberg 2,31, prăjină : 
Bubka 5,90 m lungime : Myrlcks 
8,66 m, Emmian 8,19 m ; 100 mg : 
Ginka Zagorceva 12,94 lungime : 
Elena Belevskaia 7.07 m.

Egbunlke 46,05,

BASCHET • în Cupa 
Panelintos Atena — BC 
84—82.

Cupelor, 
Porto

HOCHEI PE GHEAȚA • A în
ceput campionatul Cehoslovaciei : 
Pilsen — Gottwaldow 2—4, Dukla 
Jlhlava — Litvinov 5—4, Kladno— 
Ceske Budejovice 2—5, Pardubi
ce — Sparta Praga 4—4, Kosice— 
Dukla Trencln 5—4, Brno — Bra
tislava 1—0 (întrerupt din 
tehnice).

(15—2, 15—2, 15 -11), formația Ve- 
nezuelel, iar selecționata Perului 
a dispus cu 3—0 (15—3, " ’
15—3) de echipa statului

13—2, 
Chile.

motive

?

ciclism • Jeannie 
(Franța) a înregistrat un 
record mondial ta o oră, pe ve
lodromul de ia Colorado Springs, 
la nivelul mării realizind 44,993 
km (v.r. 44,770 km) • Cursa de 
6 zile de la Mtlnster s-a Încheiat 
cu victoria cuplului Hermann 
(Liechtenstein), Kristen (R.F.G.) 
• Cursa de la Brazzaville a fost 
cîștigată de angolezul Carlos Aru- 
ajo (100 km in 2.31:00).

Longo 
nou

HANDBAL • în meci
Cupa Dunării, WB Graz 
privnice 20—19.

pentru
— Ko-

ȘAH • tn runda a 6-a a tur
neului de ta Tillburg (Olanda), 
Hubner a cîștigat la Llubojevici, 
iar partidele sokolov — Nikollcd 
și Korclnoi — lusupov s-au În
cheiat remiză, tn clasament con
duce olandezul Timman, cu < 
puncte (1), urmat de Hubner — 
3,5 p (1), Nikolici — 3 p (1), 
lusupov — 3 p, Andersson — 2 
p (2), Sokolov — 2 p, (1), Kor
cinoi — 0.5 p (2).

• In ultimul meci al turneului 
pe care l-a întreprins în R. F. 
Germania, echipa feminină a 
U.R.S.S. a întilnit la Frledrlchs- 
hagen selecționata vest-germană, 
în fața căreia a cîștigat cu 
de 3—1 (15—5, 16—8. 7—13, 
Voleibalistele sovietice au 
nai învingătoare în toate 
trei partide susținute.

scorul 
115—8). 
termi

cele I

A 44-a ediție a Turului 
Ciclist al Poloniei a avui 
un epilog cu totul neaștep
tat. care continuă să fie, șl 
veți vedea de ce. subiectul 
de discuții și controverse, 
în penultima etapă, cînd 
reputatul Marek Lesniewski 
părea, gratie unui avans de 
28 de secunde in clasamen
tul general, cel mai justifi
cat aspirant la clștigarea 
competiției, el a fost anga
jat intr-o busculadă, alegin- 
du-se (pe lingă cîteva contu
zii ușoare) cu bicicleta de
teriorată. Cum mașinile teh
nice se aflau, in momentul 
coliziunii, la 9—10 minute
în urmă,. șansele „tricoului 
galben" de a-și păstra pozi
ția se dovedeau practic com
promise. Salvarea a 
de la tânărul rutier 
Grochala care, deși din altă 
echipă, i-a oferit liderului 
roata necesară reluării ne
întârziate a cursei. Că Gro
chala a ajuns la finiș cu o 
întârziere de un sfert de 
oră are, credem, mai puțină 
importanță. Ca și detaliul 
că, așteptat de unul dintre 
coechipieri, Lesniewski a 
prins pină la urmă plutonul 
fruntaș, pierzînd doar 6 se
cunde și răminind. înaintea 
etapei finale, pe locul 1.

Numai că, seara, juriul a 
fost de altă părere ! Nețt- 
nind cont de prestigiul lui 
Lesniewski (membru «l lo
tului reprezentativ, cu cla
sări remarcabile in întreceri 
de anvergură etc.), el a ho- 
tărit penalizarea liderului 
(ca și a lui Grochala) cu 
30 de secunde pentru „aju
tor neloial", invocînd clauza 
regulamentară, e drept, mat 
nouă, care interzice unui 
rutier dintr-o echipă să 
fie sprijinit (chiar împru
mutând o roată) în afara 
formației pentru care alear
gă. Cum se punea, și se 
mai pune, problema gestu
lui făcut de Grochala, de

venit 
Jozef

remarcabilă generozitate (dar 
neregulamentar !), nu puțini 
au fost aceia care, tocmai în 
numele nobleței sportului, 
au sărit în apărarea „vlno- 
vaților", criticînd cu aspri
me decizia arbitrilor. Sur
prinzător, de partea juriului 
s-a ridicat ilustrul campion 
de altădată Ryszard Szur- 
kowski (cîștigător, între al
tele. al Cursei Păcii), în 
prezent antrenor al „națio
nalei" Poloniei, deci și al 
lui Lesniewski! Scriem sur
prinzător pentru că, in ur
mă cu 16 ani, pentru o 
faptă asemănătoare cu cea 
a lui Grochala (a pus pro
pria bicicletă la dispoziția 
lui Zygmunt Hanusik, inles- 
nindu-i să devină campion 
național), Szurkowski a fost 
îndelung elogiat și, 
mai mult, distins cu 
miul Fair-Play ! Acum insă, 
el n-a lăsat loc nici unul 
dubiu: „Frumusețea gestu
lui ar fi putut fi invocată 
dacă întâmplarea ar fi avut 
loc in condiții regulamenta
re. Dar lucrurile, cum se 
știe, au stat altfel, ceea ce 
mă obligă, cu loată părerea 
de rău, să afirm că Marek 
a fost In culpă. Ar fi me
ritat, fără îndoială, să-șl 
adjudece Turul, numai că 
încălcarea regulamentului, 
oricare ar fi ea. se plă 
tește".

Puțini

încă
Pre-

. antrenori, șinteți
de acord cu noi ?, ar fi pro
cedat ca Szurkowski, deta- 
șîndu-se de sentimentalisme 
și, de ce să n-o spunem, 
de interese. Numai că asul 
de odinioară al șoselei pare 
să fi rămas, ca și în anii 
cînd alerga, un „cavaler ai 
dreptății", depunîndu-și, ia
tă, candidatura pentru 
nou trofeu al sportivității. 
Chiar dacă acesta nu e, fi
rește, declt unul „neomolo
gat", ce nu-i va fi atribuit 
niciodată.

Ovidiu IOANITOAP

MECIURI IMPORTANTE, DEȘI CU EFECTE DIFERITE
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GIMNASTICA RITMICA • Con
cursul de la Linz a fost clștiga-t 
de R.P. Chineză, cu 39.60 p. ur
mată de U.R.S.S. II 38,70 p, Aus
tria și Cehoslovacia, cu 38,25 p.

VOLEI In cadrul campiona
tului feminin al Americli de Sud, 
ce se desfășoară la Maldonado 
(Uruguay), reprezentativa Brazi
liei a învins cu scorul de

O NOUĂ „MODĂ"

în preliminariile Campionatu
lui European ’88 s-au desfășurat 
miercuri alte patru partide, fie
care dintre ele avîndu-si impor
tanta sa. dacă vreți chiar si nu
mai statistică, de palmares. Este 
cazul, spre exemplu, al locului 
de la Oslo, dintre Norvegia si 
Islanda, încheiat eu victoria mai

puțin' scontată a oaspeților, cu 
....... Edvaldsson.

ce nriveste 
a 3-a, în 
loo această 

avut nimic

Patinajul pe rotile nu 
este un sport nou. și 
cu toate acestea el a 
atins o mare vogă abia 
acum cînd se bucură 
de o mare popularitate 
Iar activitatea îi este 
bine organizată în tel 
de fel de competiții, 
de patinaj artistic, de 
viteză și fond, de ho
chei. Recent a avut loc, 
la Paris, un concurs de

fond pe distanța de 15 
km Spre surpriza or
ganizatorilor care con
tau pe participarea a 
oîtorva sute de concu- 
renți la start au fost 
prezenți... 25 090 de 
pa tin r or), ceea ce a 
creat serioase proble
ma tehnice. Victoria 
a revenit unui student 
parizian, Oliver 
bonno.

Ba-

MODIFICAREA PROGRAMULUI 
OLIMPIC LA CANOTAJ

tn intenția Federa
ției Internaționale de 
Canotaj este modifica • 
rea structurală a pro ■ 
gramului Joeurilor O- 
llmpice prin înlocuirea 
unora dintre actualele 
probe tradiționale cu 
□robe da categorie u- 
șoară la ' Jocurile O- 
limpice tncepînd cu e- 
dlția 11*  1992. de la

Barcelona. Deocamdată 
FISA a făcut un son
daj îp rîndurlle fede
rațiilor naționale de 
canotaj și majoritatea 
dintre ele opln'ează 
pentru această înlocu • 
ire. O decizie în acest 
sens va fl luată la 
Congresul din Ianuarie 
198r de la Atena.

tn brațe un bloc para
lelipipedic de piatră, 
în greutate de 280 kg !

La 8 iunie, la Nisa, 
la volanul unui sim
plu automobil, ameri
canul Eddie Sullivan, 
după ce a prins viteză, 
a sărit de pe o tram
bulină... 85,32 rn !

Au fost insă abia a- 
cum „omologate" per
formanțele realizate 
de francezul Roger 
Bourban de profesiu
ne ospătar. Xn 1982, 
îmbrăca' în costumul 
obișnuit de lucru. a- 
vînd șervetul pe mîna 
în care ținea o tavă (șl 
pe ea o sticlă), a par
ticipat la un concurs 
de maraton. Și nu nu-

nu s-a 
picătură

mai că l-a terminat (în 
2,47:00!). dar n-a scă
pat șervetul sau tava, 
iar din sticlă 
vărsat nici o
de apă !

Tot in 1982, 
da un copil 
de numai 10 luni. Parks 
Bonifay, 
la competiții de 
nautic, fiind 
tînăr 
cestui

Un 
dova, 
(49 ani) _ ______ —
coboare. în mare vite
ză, pe o bicicletă (fă
ră ghidon și, mai ales, 
fără frîne !) cele 48 
de serpentine ale mun
telui Stelvio. tn tot 
timpul acestei pericu
loase coboriri el se fo
losea de mîlni doar 
pentru a-și menține e- 
ehilibrul...

în Flori- 
în vîrstă

a participat 
schi 

cel mai 
practicant al a • 
pretențios sport! 

italian din Pa- 
Giuliano Calore 

a izbutit să

TENTATIVA DE RECORD

POPULARITATEA TENISULUI

Pe velodromul „Vigo- 
relli“ din Milano, în 
cursul zilei de astăzi 
ast« programată o ten
tativă de doborîre a 
recordului mondial al 
orei la nivelul mării.

Autorul ei va fl ciclis
tul danez Hans Henrik 
Oersted, iar obiectivul 
său este recordul—deți
nut de Italianul 
cesc< Moser, cu 
km

Fran-
49,891

t—0 6a înscris Atli 
în min. 31). In ceea 
clasamentul grupei 
cadrul căreia a avut 
întîlnlre. el nu a 
important de „suferit", formația 
Uniunii Sovietice, actuala lideră, 
fiind ca si calificată pentru tur
neul final al competiției de a- 
nul viitor, din R.F.G. Is
landa obtlnînd. iată. 4 nuncte 
din 2 partide împotriva Norve
giei. Clasamentul : 1. U.R.S.S. 10 
n — 6 i. 2. R.D.G. 6 p — 5 j, 
3. Islanda 6 n — 7 i. 4. Fran
ța 5 D — 6 j. 5. Norvegia 3 
P — 6 j.

Neînvinsă multă vreme, repre
zentativa Suediei a pornit ca fa
vorită în partida cu Portugalia, 
de la Stockholm. Numai că. in 
min. 25 Fernando Gomes a înscris 
un gol care avea să fie sin
gurul. iar fotbaliștii scandinavi 
sâ piardă (0—1) astfel, cea mai 
mare ocazie pentru o eventua
lă calificare, căci în condițiile 
nou create Italia sau chiar Por
tugalia pot fi principale favo
rite la șefia grupei a 2-a (Italia 
mai are de 1ucat cu Elveția — 
d. cu Suedia si Portugalia 
Suedia mai susține doar meciul 
cu Italia — d. iar Portugalia cu 
Elveția — a. cu Italia si Mal
ta 
tă oră :

— a ;

Grecia

3 1. 2. România 3 P - 4 j. 3.
R.F.G. 2 p • — 2! 1. 4. Pol mia
1 P — 1 i. 5. Grecia 0 p — 2 j.
într-un alt joc. la Dunajska
Streda. în grupa E : Cehoslova-
cia — Finlanda 2-0 (0—0). In
grupa C. Suedia — Spania 2—0
(0—0).
• La Moscova. în meci amical

în 
nisul 
popularitate 
în ,T_ _ Z
în evidența ____
din Elveția numai 
acest an au fost legi 
‘im ați alți 7 000 de ju-

ultima vreme țe
se bucură de o 

crescîndă 
,Țara Cantoanelor". 

Federației 
în

că tori au fost 
gate numeroase 
nuri in special__ .
rite, au fost organizate 
cursuri de inițiere, te- 
nisux fiind introdus și 
în programul de * 
țămint etc.

omolo ■ 
tere- 

acope-

învă-

RECORDURI... RECORDURI

FINIȘURI FĂRĂ REPLICA

Recorduri, tel de fel 
de recorduri unul mal 
surprinzător ca celă
lalt Iată cîteva dintre

acestea aflate tn 
de .. omologare :

La 7 martie, la 
spaniolul Inakl 
rena a izbutit să

curs

Paris,
Peru-
ridice

Deși alergător cunos
cut și apreciat, 
lezuî Abdul Bile 
fos» totuși 
e» favorit 
mondial la 
Roma «1 a 
cutabil. cel 
cîstigînd categorie 
finala acestei curse. 
Fapt .mp~esionant. Bi
le a •'arcurs ultimii 800

soma- 
n-a 

considerat 
al titlului 
1 500 m. La 
fost, indis- 
mai bun, 

în

Rubrică realizată

1:47,1m ai distanței în 
rezultat pe care foarte 
multe țări nu-1 au nici 
măcar ca record într-o 
cursă pe 800 ml! Un 
finis tot atît de impre
sionant a arătat și ma
rocanul Said Aoui-ta. 
cronometrat în 1 :S5,3 
tot pe ultimii 800 m ai 
curse’ de 5 009 m.

de Romeo VILARA

de tineret : Moscova
2—2 (2—0).
• în cadrul C.E. de tineret, 

la Uppsala. Suedia — Portuga
lia 4—2 (4—1). în clasament : 1. 
Elveția 5 p — 4 1. 2. Suedia 5 
0 — 51. 3. Italia 4 p — 3 1. 4. 
Portugalia 2 p — 4 1.
• Meciurile amicale de miercuri. 

Partida dintre R.F.G. șl Dane
marca, desfășurată la Hamburg, 
s-a încheiat cu victoria la li
mită a gazdelor, cu 1—0 (1—0) 
prin golul realizat de Littbarski, 
în min. 33. • La Gera. R. ~ 
Germană a întrecut TurftSa
2— 9 (0—0). Punctele au fost 
scrise de Thomas Doll (min. 
Si Ulf Kirsten (min. 54). In 
bunele stadionului din Gera 
fost prezenți circa 7 000 de spec
tatori. • Tot eu 2—0 a cîștigat 
si formația Spaniei, meciul da 
la Castellon, cu reprezentativa 
Luxemburgului, scor destul de 
strîns avînd în vedere diferența 
valorică dintre cele două echipe. 
Au marcat : Carrasco (min. 27) și 
Butragueno (min. 65), ambele 
din lovituri de la 18 m i Spaniolii 
au atacat mai mult, dar apăra
rea formației din Luxemburg s-a 
comportat foarte bine. Mecitil a 
contat ca pregătire pentru par
tida Spania — Austria, de la 1# 
octombrie. din preliminariile 
C.E. • Sandro Altobeili a rea
lizat în min. 25 golul victorios 
în locul dintre Italia si Iugo
slavia, desfășurat la Pisa sl cîș
tigat de gazde, dună o intilnire 
foarte echilibrată. • L’ Mns'iova. 
U.R.S.S. a întrecut Grecia cu
3— 0 (1—0). dar scorul nu reflectă 
neta superioritate a formației 
sovietice, care a ratat însă mul
te ocazii favorabile. Golurile au 
fost marcate de : Dobrovolski 
(min. 25). Protasov (min. 87) și 
Iaremciuo (min. 88).
• Turneul desfășurat în sală. 

Ia Rio de Janeiro a revenit e- 
chinei Paraeuavului care a în
trecut în finală cu scorul de 
5—4 (după executarea loviturilor 
de penalitate) formația Braziliei. 
La sfîrsitul celor 50 de minute 
regulamentare de 1oe scorni era 
2—2.

D. 
cu 
în*  
53) 
tri-
au

la aceas-
D - 7 j.
3. Portu- 
Elvetia 4
- 6 1.

palmares a 
dintre Po
ți—1). din 

căci, la a- 
mari sanse 
Grecia si 
1. Grecia

dl. Clasamentul
1. Suedia 10

2. Italia 8 p 
galia S n — 
o - S i. 5. Malta 1 n

Tot un rezultat de 
fost, se pare, si cel 
tonia si Ungaria 3—2 
cadrul grupei a 5-a. 
ceastă oră. cele mai 

. de calificare le au 
Olanda. Clasamentul : 
9 p — 8 i. 2. Olanda t o - 5 1.
3. Polonia 6 p — 6 i. 4. Ungaria
4 o — 6 1. 5. Cipru l * ’

Un med Important a 
Bulgaria — Belgia, la 
cadrul grupei a 7-a. 
cu 2—0 (1—0). au marcat
rakov — min. 19 si Tanev 
min. 70. Bulgaria are acum mari 
sanse de calificare. Ea mai are 
de susținut încă 
Trlanda — d si 
Clasamentul : 1. 
6 1. 2. Irlanda 9 
eia 7 p — 6 1.
5 «. 5. ;............  .._ .. _ . ..
• La Offenbach, în prezența a 

cadrul 
R. F. 
(1—Oi.

. ...................... ■ 2 și
Wuttke. Clasamentul

1, Danemarca 6 p —

5 1.
5 j.

4.

O-5i. 
fost însă 
Sofia. în 
Cîsti.gind 

SI

două locuri, cu 
eu Scotia — a.
Bulgaria 10 o — 
0-71 3. Bel- 
4. Scotia 4 D — 

T.i'xemburg 0 o — 6 1.

4 000 de spectatori. în 
nrelimin ariilor olimpice. 
Germania — Grecia 3—0 
Au marcat Frank Mill - 
Wolfram 
grupei A
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