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ECHIPELE ROMÂNEȘTI DEBUTEAZĂ lNTR-0 NOUĂ EDIȚIE
A CUPELOR CONTINENTALE LA HANDBAL MASCULIN

în C.C.E.: în Cupa Cupelor: în Cupa I. H. F.:

FRUMOASELE PROMISIUNI ALL UNUI 
TURNEU DIN CUPA 

CAMPIONILOR EUROPENI LA POLO

STEAUA - Ț.S.K.A. 
STPTEMVRIISKO ZNAME SOHA

Multipla campioană a Româ
niei, echipa Steaua, ia un nou 
start, duminică dimineață, în 
cea mai importantă competiție 
continentală — Cupa Campio
nilor Europeni. Partida în 
compania cunoscutei formații 
bulgare Ț.S.K.A. Septemvriisko 
Znamr Sofia, programată în 
Sala Rapid începînd de la ora 
10,30, este deosebit de impor
tantă mai ales acum, la un nou 
început de drum. După evolu
țiile satisfăcătoare în meciurile 
actualului campionat, elevii an
trenorilor Radu Voina și Ștefan 
Birtalan, maeștri emeriti ai 
sportului, privesc cu optimism 
partida de debut. Forța recu
noscută a echipei noastre cam
pioane, valoarea ei probată în 
atîtea rînduri pe plan intern si 
internațional (să amintim de 
cele două victorii finale în a- 
ceastă importantă competiție 
în anii 1968 si 1977) ne conferă

Mihail VESA

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
BALKAN 10VTCI

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). 
Orașul de pe Bega trăiește din 
nou febra marilor evenimente 
sportive. Echipa Politehnica din 
localitate va întîlnl, duminică, 
în primul tur al Cupei Cu
pelor la handbal masculin cu
noscuta formație bulgară Bal
kan Loveci, în Sala Olimpia, 
începînd de la ora 11. Echipa 
studențească, care s-a întors 
joi după-amiază de la P. Neamț 
(unde a susținut partida de 
campionat cu Relonul) si-a con
tinuat antrenamentele pdntru 
acest deosebit de important joc 
internațional. îmbucurător este 
faptul că toți jucătorii sînt apți 
de joc și, în aceste condiții, 
sarcina antrenorului Constantin 
Jude este ușurată în a trimite 
în teren cea mai bună garni
tură. Asistind la antrenamen
tul de vineri dimineață am 
constatat pofta de joc a majo
rității componenților formației

Constantin CREJU, coresp.

H.C. MINAUR — TA'TRAN PREȘOV
BAIA MARE, 25 (prin tele

fon). La sediul clubului Mi- 
naur este un du-te-vino per
manent, iar telefoanele sună 
într-una. Numeroșii suporteri 
doresc să afle detalii legate de 
partida de duminică diminea
ță : cine sînt cei 12 care vor fi 
înscriși pe foaie, cine sînt cei 
șapte cu care se va începe par
tida, dacă sînt ori nu indisponi
bilități în echipă ? Se intere
sează apoi dacă formația ceho
slovacă Tatran Preșov a sosit 
la Baia Mare, întrucît fiecare 
vrea să asiste la primul an
trenament al oaspeților .„Din 
fericire — ne spune antreno
rul Lascăr Pană — nu avem 
nici o indisponibilitate. Am 
luat toate măsurile pentru ca 
meciul de duminică să devină 
decisiv In privința calificării 
noastre pentru turul următor 
al Cupei I.H.F. Cunoaștem

ton GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

• Azi și miine, trei partide
Un turneu de Cupa Campio

nilor Europeni reprezintă, de 
bună seamă, o șansă deosebită 
pentru iubitorii sportului de a 
urmări spectacole autentice. 
Mai ales atunci clnd o astfel 
de șansă se ivește foarte rar, 
cum e cazul partidelor de polo 
ce se dispută azi și mîlne la 
București, In bazinul — cu 
„haină*1 nouă — de la Dinamo.

Una dintre participante este

PROGRAMUL

Astăzi
Ora 11 :

Ora 17 :

Miine
Ora 11 :

■]
POLYTECHNIC LONDRA - C. N. BARCELONA | 

DINAMO BUCUREȘTI - POLYTECHNIC LONDRA |

C. N. BARCELONA |
DINAMO BUCUREȘTI

C. N. Barcelona. Un nume ca
re apare alături de nu prea 
multe altele, pe tabloul cîști- 
gătoarelor C.C.E., în dreptul 
anului ’81. Ceea ce spune, e 
limpede, mult. Ex-in.temațio- 
nalul Dinu Popescu și ac
tualul căpitan al naționalei 
și al campioanei noastre. 
Livîu Răducanu. și-1 a- 
mintesc pe Juan Jane ca pe 
un golgeter de temut al repre
zentativei iberice, un Estiarte 
de altădată. învingătoare au
toritară în campionatul națio
nal, echipa catalană are în lot. 
printre alții, doi jucători pe 
care i-am văzut recent la „eu
ropenele" de la Strasbourg. 
Gonzalez și Goma, iar Carmo
na a evoluat si el la C.M. ’86.

Cealaltă formație oaspete. 
Polytechnic Londra, nu are 
încă o asemenea... firmă. Ea 
este însă un adevărat port-dra- 
pel al întregului polo britanic 
la nivelul cluburilor, angajată 

in bazinul Dinamo din Capitali
pe anevoiosul drum al afirmă
rii internaționale.

în ce o privește, reprezen
tanta poloului românesc aș
teaptă turneul eu un gînd de
clarat — al calificării în faze
le superioare. Și, totodată, cu 
promisiunea unor jocuri de ni
vel ridicat, de care o echipă ca 
Dinamo e, Indubitabil, capabi
lă : finalista și semifinalista 
ultimelor două ediții ale Cupei

Cupelor are în rîndurile sate 
nu mai puțin de nouă (din 13) 
componenți ai lotului nostru 
la C.E. — portarii Diaconu și 
Simion, apoi Răducanu, E. Io- 
nescu. Hagiu. Ș. Popescu, Dan, 
Moiceanu, Olaru. Acestora li 
se adaugă tineri cu indiscuta
bile calități, ca Ardelean, Șer- 
ban, Găvruș, Zaharia, Toth. 
Convinși de posibilitatea valo
rificării șansei lor, acești jucă
tori și antrenorul Iuliu Capsa 
mărturiseau că se gîndesc cu 
nerăbdare la... tragerea la sorți 
pentru sferturile de finală ale 
C.C.E. (să reamintim, se cali
fică primele două clasate în 
fiecare din cele patru turnee 
ale turului inaugural).

Pentru întrecerea de Ia 
București, delegatul Ligii Eu
ropene de Natațle este ceho
slovacul Fr. Iarușek, iar ca 
arbitri vor oficia G. Aglialoro 
(Italia) și E. Patlakas (Grecia).

Geo RAEȚCHI

(Continuare In vag a 4-a)(Continuare in vag a 4-a)

Marian Dumitru nu va putea fi oprit de suedezul Magnus
Wislander (nr. 2). Fază din meciul Steaua — I. K. Redbergslids

Goteborg din sferturile de finală ale C.C.E. de anul trecut

Miine, șase partide din etapa a 6-a a Diviziei A de fotbal

JOCURI DESCHISE ORICĂRUI REZULTAT
0 A.S.A. Tg. Mureș în fața ambițioasei echipe sucevene £ în Trivale, două spe

cialiste ale atacurilor surprinzătoare # Petrolul și „setea" de puncte gălățeană •
La Moreni, Rapidul dă un examen dificil £ F.C. Olt 

primește vizita „recordmanei"etapei precedente # Sub 
Timpa, o partidă care promite un bun spectacol

TG. MUREȘ : 
PITEȘTI : 
PLOIEȘTI : 
MORENI : 
SLATINA : 
BRAȘOV :

PROGRAMUL MECIURILOR ««jwwwww

A.S.A.
F. C. Argeș
Petrolul 
Flacăra 
F. C. Olt 
F.C.M.

- C.S.M. Suceava
- „U" Cluj-Napoca
- Oțelul Galați
- Rapid
- „Poli" Timișoara
- Corvinul

Partidele vor începe la ora 16.

CLASAMENTUL „LA 21“

1. STEAUA 6 6 0 0 21- 2 12
2. Dinamo 6 6 0 0 17- 3 18
8. Univ. Cv. C i 1 1 10- 1 9
4. Victoria 6 3 18 8-6 1
5. Corvinul S 3 0 2 11-10 6
6. F. C. Argeș 5 3 0 2 8- 9 «
7. «U“ Cj.-N. 5 2 2 1 5- 6 8
8. Flacăra 5 13 1 6-3 8
9. Otelul 5*2 1 2 1-6 5

10. MPoli« 5 1 2 2 8- 5 4
11. C.S.M. Sv. 5 1 2 2 6- 7 4
12. F. C. Olt 5 2 0 3 5- 8 4
13. Petrolul 5 2 0 3 6-14 4
14. Rapid 5 0 3 2 3-6 3
15. A.S.A. Tg. M. 5 113 5-10 3
16. F.C.M. Brașov 5 0 2 3 4-10 2
17. Sportul Stud. 6 0 2 4 5-12 2
18. S. C. Bacău 6024 4-13 8

„ȚELUL NOSTRU PRINCIPAL - SĂ ÎMPLETIM CÎT MAI 
ARMONIOS ÎNVĂȚĂTURA CU CERCETAREA Șl PRACTICA... ” 
O dorință unanimă, exprimată de studenții și cadrele didactice de la I.E.F.S., încă 

din primele zile ale anului de învățămînt

Incursiune in peisajul sportiv din Curtea de Argeș

DE LA BINE, SPRE MAI BINE...
ț Un nou și modern stadion • Muncă patriotică „de 

milioane" # O vastă zonă de sport și agrement
Regăsim pe studenta de la 

I.E.F.S., acum, la început de 
an universitar, la fel ca întot
deauna, în aceeași ambianță 
relevantă, de muncă însuflețită 
și rodnică. Pretutindeni, la 
cursuri și în laboratoare, pe 
stadioane și in sălile de sport, 
grupele de studii își desfășoa
ră activitatea intr-o atmosferă

Duminica, in capitulă, pc stadionul steaua

UN INTERESANT CUPLAJ RUGBYSTIC
în Divizia A de rugby, etapa 

a 5-a oferă partide de mare a- 
tracție în care aproape toate 
protagonistele vor evolua in 
Capitală. Reține în mod special 
atenția cuplaiul de pe Steaua, 
programat duminică dimi
neața. Iată programul complet 
al etapei :

DUMINICA
București, stadionul Steaua, 

ora 9 : Dinamo — Farul (arbi

plină de entuziasm, atît de ca
racteristică tineretului din invă- 
țămînt, străduindu-se să se 
pregătească, cu seriozitate, cu 
spirit angajant, la nivelul ce
rințelor și exigențelor actuale, 
ambițioși să ajungă la împlini
rile spre care năzuiesc — unii, 
profesori în slujba școlii, spre 
a forma la rîndu-le noi și noi 

tru M. Galanda — Buc.) ; ora 
10,30 : Steaua — Știința Petro
șani (Oct. Ionescu — Constan
ța) ; Complexul Tei, ora 10 : 
Sp. Studențesc — Contactoarc 
Buzău (Gh. Rășcanu — Timi
soara) ; Sibiu, teren Dumbravă, 
ora 10 : C.S.M. — C.S.M. Su
ceava (V. Chirondojan — Con
stanța) : Timișoara. Stad. „1

(Continuare in pag. 2-3) 

generații de copii și tineri, alții, 
antrenori cu o înaltă calificare 
de care are atita nevoie miș
carea sportivă românească.

Cu toții au proaspete în me
morie îndemnurile cuprinse în 
cuvîntarea pe care tovarășul 
NICOL A E CEAUȘESCV, 
secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
a rostit-o la marea adunare 
populară din municipiul 
Cluj-Napoca, cu prilejul 
deschiderii noului an de învă
țămînt : „...acest an să marche
ze un moment important în 
perfecționarea și dezvoltarea 
învățămîntului din patria noas
tră, in concordanță cu hotărî- 
rile Congresului al XIII-lea al 
partidului, cu rolul tot mai 
important pe care-1 au știința, 
învățămîntul. cultura ca factori 
hotărîtori in făurirea socialis
mului și comunismului, în dez
voltarea generală a patriei 
noastre**,

Dorința de a concretiza aces-
Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

Trecînd din cînd în clnd prin 
Curtea de Argeș, am constatat 
că Șl în această „veche" „Ce
tate de scaun" se construiește 
mult, temeinic și frumos, do
vadă fiind cele 9 întreprinderi 
ridicate cu precădere în ulti
mele două decenii, ansambluri
le de locuințe care numără In 
prezent peste 6 500 de aparta
mente, vasta rețea comercială, 
instituțiile culturale și diverse
le terenuri de sport care fac 
timpul liber al oamenilor mai 
plăcut. Vechea urbe continuă 
să cunoască ample metamorfo
ze, în una din zilele trecute 
regăsind stadionul (invadat de 
tinerețea reconfortantă a jucă
torilor de oină veniți din mai 
multe județe pentru a participa 
la faza de zonă a campiona
tului de seniori) înconjurat a- 
cum de impunătoarea clădire a 
spitalului orășenesc și de alte 
blocuri deosebit de moderne 
prin stilul lor arhitectonic. „In 
curînd și sportul se va muta 
în... casă nouă, ne-a spus pre
ședintele - COEFS, Emanoil 
Sterescu. Fostul stadion cu tri

bune metalice pentru cîteva 
mii de spectatori, amenajat în 
urmă cu peste 30 de ani, ceea 
ce a constituit un pas înainte 
la vremea aceea, se va deza
fecta, urmând a se construi un 
stadion modern, mai mare, pro
iectat într-o zonă foarte fru
moasă, de fapt într-un adevă
rat parc polisportiv**.

...Privim noua bază sportivă, 
care a si luat contur: terenul de 
fotbal a fost gazonat, pista de 
atletism cu 8 culoare, sectoa
rele respective și „dreptun
ghiurile" de volei au fost tra
sate. De asemenea, s-au ridi
cat... dunele de pămînt pe ca
re vor fi aplicate plăcile pre
fabricate din beton pentru tri
bune cu o capacitate de 12 000 
de locuri. Sub tribune sînt pro
iectate vestiarele, sauna, gru
pul social șl magazia de echi
pament. Și. să nu uităm, aces
tea toate se adaugă la zestrea

Traian IQANITESCU

(Continuare in pag. 2-3)



Mîine, in Divizia A fa handbal
ssa

O NOUĂ RUNDĂ L
><•» —■ -1/f

Șl MUBIȘUL-Ș1IWJA.

§

MIC GHID DE ORIENTARE... SPORTIVA „CAPETE W AFIȘ“ IU ÎNTRECEREA FEMININA
Pentru cei dornici de a 

face mișcare și sport. de 
a-si petrece plăcut «i utti 
timpul liber, calendarul •- 
sociațiilor sportive din sooii, 
din întreprinderi șl institu
ții, din mediul rural eau 
urban, oferă un bogat pro
gram In manifestări de toa
te genurile : de la etape fc 
masă, pentru sporturi «*• 
prinse în programul de vâ
ră, Lrecfad pe la etapele 
județene — Cupa de toam
nă la karting, Cupa petro
listului la șah și Raliul teh- 
nico-aplicativ la automobi
lism —, pînă la finale pe 
țară in cadrul competiției 
naționale Daciada ; de la 
concursuri de selecție pen
tru o ramură de sport «au 
alta, pînă la întreceri dota
te cu cupe și trofee tradi
ționale. Exemplele sînt nu
meroase și oricîtă bunăvo
ință am avea nu le putem 
cuprinde pe toate, iar o ie- 
rarfazare a lor este aproa
pe imposibilă. Evident, ex- 
ceptînd finalele pe țară : 
Dinamoviada la înot (Pi
tești) șl Crosul armatei 
(Rîmnieu Vîlcea). Vă pu
tem oferi așadar nu un ma- 
xi-ghid, ci doar un „mte 
ghid de orientare" în multi
tudinea dc acțiuni sportive 
de la acest sfîrșlt de săptă-

mină. Vă propunem mai 
îintîi cîteva tradiționale 
spectacole legat* de deschi
derea anului sportiv școlar, 
prevăzute a avea Ioc la 
Moreni, Pucioasa și Titu ; 
apoi, un concurs de selecție 
la trîntă pentru tinerii din 
mediu! rural din județul 
Vilcea, iar din orașul de re
ședință al aceluiași județ, 
un cros al bobocilor. Trei 
cupe, și toate trei la disci
pline de o largă audiență, 
se desfășoară la Găești — 
Cupa Arctic la handbal ; în 
județul Olt — Cupa satelor 
oltene Ia atletism, handbal, 
fotbal și trîntă : la Tîrgo- 
viște — Cupa Chindia la 
oină. Două întreceri care 
promit mult, dacă ar fi să 
ne luăm chiar și numai du
pă titulatură, la Saru și 
Scorniccști — Chemarea 
toamnei la orientare turis
tică. Sigur că din acest 
tablou sinoptic nu ponte 
lipsi municipiul București, 
cu atît mai mult, eu cît in 
toate sectoarele Capitalei se 
vor desfășura ample și in
teresante competiții cu oca
zia deschiderii anului «por- 
tiv școlar ; la stadioanele 
F.R.B.. Voinicelul, Urbis, 
Ia școala 148, la complexul 
din șoseaua Olteniței 13.

• Doar trei partide

etapa a VIII-a a Diviziei 
handbal feminin, progra- 
duminică, se Încheie se- 
de toamnă al primului

in disputa băieților

C.S.M. In- 
i Flo- 
arbitri :

Marin, din
Ploiești

Cu 
A ta 
mată 
zonul 
eșalon în campionatul intern,
după această dată atenția fiind 
concentrată asupra pregătirilor 
echipei reprezentative fa vede
rea participării Ia Campionatul 
Mondial programat — în luna 
decembrie — în Bulgaria. Eta
pa este dominată de două par
tide deosebit de echilibrate, în 
care se întîlnesc primele patru 
formații din clasament. La 
Brașov, liderul, Rulmentul, ne
învins. ___ *_
inistului Km. Vîlcea, 
care în 
realizat 
rie în fața Mureșului, 
astfel formația brașoveană 
treacă pe primul loc fa clasa
ment. La Tg. Mureș se va dis
puta, de asemenea, un me-’ 
foarte echilibrat, în care vor fi 
față fa față multe dintre com
ponentele lotului reprezentativ, 
handbaliste care activează în 
echipele Mureșul și Știința Ba
cău. campioana en-titre. Sub 
semnul echilibrului se anun
ță si jocul dc la Timișoara.
in care handbalistele de la 
Constructorul vor primi vizita 
rapidistelor bueureștene. Pro
gramul etapei este următo-

primește vizita Chi- 
formație 

etapa precedentă a 
o spectaculoasă vieto- 

ajutînd 
să

ÎN PEISAJUL SPORTIV DIN CURTEA DE ARGEȘ
(Urmare din pag. 1)

edilitar sportivă deja existentă 
tn zonă : două bazine de înot, 
patru terenuri de tenia, unul 
de handbal, altul marcat pen
tru volei șl baschet, precum șl 
baza nautică de pe lacul Curtea 
de Argeș, o zonă de sport și 
agrement întinsă. Dacă mai a- 
dăugăm diferitele terenuri de 
sport aparțlnînd întreprinde
rilor și celor 11 școli și licee, 
precum șl cele două arene de 
popice amenajate la întreprin
derea de Confecții și U.F.E.T 
vom vedea că tinerii și vîrst- 
nlcii dornici de a practica o 
disciplină sau alta au devenit 
fa orele lor de răgaz harnici 
constructori sportivi.

Am avut prilejul să discutăm 
îndelung cu unul dintre cei 
implicați direct si cu competen
ță In amplul proces novator al 
bazei materiale, un om în pli
nătatea puterilor, entuziast șl 
energic. Tovarășul Gheorghe 
Ologu. căci despre dumnealui 
este vorba, este cunoscut de 
către toți iubitorii sportului 
din acest oraș a fi „sufletul" 
tuturor acțiunilor pentru Iden-

tjficarea și valorificarea resur
selor proprii incit viitoarea 
bază „de sănătate" să devină 
un puternic centru de atracție 
in timpul liber al localnicilor. 
De la amabilul nostru interlo
cutor am aflat că pînă tn pre
zent. s-au depus la construirea 
stadionului peste 500 000 de 
ore de muncă patriotică, făcin- 
du-se astfel economii tn valoa
re de mai bine de două mili
oane lei. „Vă rog să notați, a 
continuat interlocutorul, că la 
diferitele săpături, la montarea 
tuburilor pentru drenaj, la 
transportul pămintului și la al
te lucrări un aport deosebit l-au 
avut membrii asociațiilor spor
tive Electronistul, Avîntul, Con
fecția și Energia. care, după 
programul de producție, au 
prestat ore de muncă patrio
tică. Ne-am propus, eu con
tribuția largă a cetățenilor și 
eu ajutorul Antreprizei de con
strucții Argeș. prin brigada 
Curtea de Argeș, ea noul sta
dion să-l dăm în folosință îna
inte de termen, echipa noastră 
de fotbal urmînd să joace anul 
viitor intr-o arenă proiectată 
după modelul celui din Pitești, 
însă la scară mai redusă".

La stadion e tacă mult de lu
cru. Dar, cu asemenea gospo
dari aflați permanent intr-un 
stăruitor efort pentru extinde
rea ariei bazei sportive, există 
garanția 
viitoare...

sigură a împlinirilor

rul : Confecția 
dependența Sibiu (Sala 
reasca. ora 10,30 — 
L. Condruț — O. 
Ploiești). Dorobanțul
— Oțelul Galați (M. Marin — 
Șt. Șerban, din București), 
Constructorul Timișoara — 
Rapid (Tr. Apostol — R. Ma
hler, din Brașov), TEROM Iași
— Hidrotehnica Constanța 
(D. Purică — V. Erhan, din 
Ploiești), Rulmentul Brașov — 
Chimistul Rm. Vîlcea (M. 
Stăncilă, din București — I. 
Nicolae, din Ploiești) și Mure
șul Tg. Mureș — Știința Bacău 
(J. Mateescu — V. Dăncescu, 
din- București).

Divizia A masculin progra
mează mîine etapa a VÎ-a, in
completă — mimai trei parti
de —, celelalte disputîndu-se 
ta cursul săptămînii de echipe
le Steaua, Politehnica și Mi
naur, care susțin mîine jocuri 
ta cupele europene. In celelal
te partide ale etapei, handba- 
liștii formațiilor gazdă pornesc 
favoriți, dar nu sînt excluse 
surprizfae. Așadar, programul 
cuprinde meciurile : Dinamo 
București — Știința Bacău (Sa
la Floreasca, ora 11,45 — arbi
tri : VI. Coiocaru — I. Mi- 
hăilescu. din Craiova), Dacia 
Pitești — A.S.A. Eleetromureș 
Tg. Mureș (Tr. Popeseu — S. 
Marghescu. din București) și 
Metalul Bistrița — Dinamo 
Brașov (D. Dordea — A. Ken- 
tzel, din Sibiu). Reamintim re
zultatele celorlalte jocuri ale 
etapei disputate : Universita
tea Craiova — Steaua 
(11—13), Universitatea 
Cluj-Napoca — II. C.
Baia Mare 23—26 (12—15) 
Relonul Săvineșli — Politehni
ca Timișoara ÎS—21 (8—10).

Campionatul Diviziei A de 
popice continuă azi Cu etapa a 
3-a, cu multe meciuri intere
sante, mai ales în confruntă
rile feminine.

Iată programul, feminin, se
ria Sud : Voința Plcriești — 
Voința Galați, Mucava Molid 
— Rapid București, Carpați 
Sinaia — Olimpia București, 
Gloria București — Laromet 
București ; seria Nord : Hidro
mecanica Brașov — Electro- 
mureș Tg. Mureș, Voința Tg. 
Mureș — Voința Timișoara, 
C.S.M. Reșița — U. T. Arad, 
Voința Craiova — Dermagant

Tg. Mui 
Voința _ 
masculir 
Constant 
Olimpia 
Sinaia, ' 
Metalul 
stanța - 
seria N 
dorheiu 
Mare, E 
— Chim 
Satu ’Ta 
Metalul 
Mureș, ’ 
șoara 
Mureș.

ACTUALITĂȚI • ACT

CAMPIONATUL DE AUTOMOBILISM VITEZA
După proba de viteză in 

coastă desfășurată ieri la Me- 
zeș, în imediată vecinătate a 
Zalăului, âutomobiliștii noștri 
fruntași se vor reuni la Sate 
Mare, unde va avea loc penul
tima etapă a campionatului de 
viteză pe circuit.. Se vor desfă
șura întreceri la grupele A. C, 
șl E, spectatorii sătmăreni a- 
vînd ocazia să urmărească a-

lergători ca Șt, lancoviei, N. 
Grigoraș. I. Nieoară. E. Petea- 
nu. multipli campioni națio
nali. Lor li se vor adăuga ti
neri. în plină afirmare — O. 
Mazilii. II. Andronie, Dan Ne- 
eula. O întrecere ce se anunță 
deosebit de spectaculoasă, mai 
ales că va avea un rol însem
nat în clarificarea pozițiilor 
fruntașe in clasamentele 1987.

. i

EXCURSII CU TRENUL
PE LITORAL

Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București orga
nizează excursii cu trenul, cu durata de 3—6 zile, în 
toate stațiunile litoralului românesc al Mării Negre.

Gazdele vă oferă cazare in hoteluri confortabile și 
servirea mesei în restaurant la tarife reduse, numeroase 
posibilități de agrement, excursii pe canalul Dunăre — 
Marea Neagră, în Delta Dunării, ia obiective turistice 
din împrejurimi, jocuri sportive, partide de pescuit.

Rețineți : patru din atributele excursiei cu trenul : 
plăcut, rapid, comod, convenabil.

f

„PREMIUL TINERETULUI"
.Premiul tineretului", alergare 

semi-clasică, se va desfășura 
mîlne dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, avlnd ca partanțl 
pe cei mai valoroși dintre caii 
generațiilor tinere. în frunte cu 
Robert, campionul cailor de î 
ani si pretendent la un nou re
cord al categoriei Iul. Ostina, 
deținătoarea recordului generației 
sale. Ager, principalul preten
dent Ia Derbyul din 1988. Vada.

Lanterna. Sondita. Dinam si alții, 
impfirtitl in două reprize cu han
dicap. ceea ce va da o notă de 
mare spectacol cursei.

Din programul reuniunii este 
de remarcat al prezenta cailor 
din lotul national, in frunte cu 
campionul turfulul. Rar&u. ală
turi de Crlsan. Fldello. Halogen, 
lntr-o tentativă de doborlre a 
recordului national detinut de 
Talion (l:19.9/km).

21—22 
C.U.G. 

Minaur 
Și

• ȘAH
Prima ediție a turneului inter

național de șah „Victor Cioeâltea", 
organizat de Asociația sportivă a 
întreprinderii de Transport Bucu
rești (director de concurs Em. 
Reichcr), continuă în saia din 
strada Lipscani. După cinci run
de, în clasament conduce maes
trul F.I4J.E, bucureșteain Octavian 
Pușcașlu caro a totaMzat 3,5 p. 
urmat de iugoslavist Klipovlei 
cu 3 p (șl o partidă amlnată)'. 
Plutonul locurilor 3—5 format 
din Iullus Armaș, Mircea Pavlov 
șl Dan Bănbulescu acumulează I 
p. în timp ce marea maeștri 
sovietică Elena FaiaXtzdtova și 
Emanuel Reichcr ocupă locurile 
6—7 cu 2.5 p. Runda a VÎ-a pro
gramează întllnlrae : Pușcașiu — 
Berechet, FHipovicl — Gavri’.ă, 
Reicher — Aranaș, Bărbulescu — 
Pavlov. Periei — Fatalibekova sl 
Botez — Savin, Turneul «te de 
categoria a IIT-a pe scara 
F.I.D.E. (coefficient Elo mediu 
23.18 p), fiind necesare 8 p pentru 
obținerea unei norme de maestru 
internațional. Arbitrul principal 
al turneului este Jcniră Gongu.
• Campionatul National mascu

lin de șali al n-evăzătorilor este 
ta plină desfășurare în stațiunea 
Sovata. După 10 runde, lider este 
Viorel Crăciun (F.o.B. București) 
cu 8 n. secundat de Alexandru Piroșca (Victoria Tg. Mureș) și 
Carol șu*t (Voința Iași), ambii cu 
cite 7,5 p.
• Asociațiile sporti ve Spa r la c 

și Calculatorul, din București,
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perioadă 
niori. cai 
loc) un ( 
tru toate 
și jucăto: 
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avea loc 
cepSnd ci
• Ami 
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— Romai

ȚELUL NOSTRU PRINCIPAL
(Urmare din pag. J)

te îndemnuri este comună tu
turor studenților de la I.E.F.S. 
„Țelul nostru principal este a- 
cela de a împleti cît mai ar
monios învățătura cu cerceta
rea și practica, de a realiza o 
calitate superioară în munca 
și activitatea noastră".» Acest 
gind exprimat de studentul 
Ghiocel Bota, președintele A- 
sociației Studenților Comuniști 
din I.E.F.S., reprezintă cuvîntul 
de ordine in toți anii de studii, 
în toate grupele și „atelierele".

Fiind la început de an uni
versitar era firesc să cunoaștem 
direcțiile in care se va desfă
șura munca viitorilor profesori 
de educație fizică și antrenori. 
Ni le-a formulat, sintetic, conf. 
univ. Elena Firea, rectorul in
stitutului. O primi direcție se 
referă la îmbunătățirea progra
melor de învățămînt, „con
diție obligatorie pentru a rea
liza saltul în calitate", cum ni 
se face precizarea. Operația a 
vizat, toate disciplinele, cu ac
cent pe cele de mare interes 
pentru sportul țomânesc — a- 
tletismul, gimnastica, luptele, 
fotbalul ș.a. S-a reașezat locul 
rugbyului, disciplină sportivă 
de tradiție, cu o motivație bi-

ne intemeiati. pentru a spri
jini acțiunea de ridicare valo
rică a celui mai vechi sport 
de echipă de la noi și în care 
România a înregistrat, in plan 
international, multe reușite. De 
notat este, de asemenea, sporirea 
numărului de ore la „opționa
lul" profilului de antrenori, 
cea de a doua ramură de spe
cializare : 10 ore pe săptămînă, 
o noutate care se va înscrie 
net în sprijinul ridicării cali
tății muncii. Este de semnalat 
totodată făptui că senatul in
stitutului a perfecționat 
mul de cerințe (cu 
norme) destinat să 
interesul studenților 
pregătire continuă, 
teoretic și practic.

Un accent major este pus pe 
latura educativă a activității 
studenților de la I.E.F.S., in 
spiritul recomandărilor făcute 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de către tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, la cel de-al 
tll-lea Congres al educației 
politice si culturii socialiste, ca 
invățămintul să constituie unul 
din factorii hotăritori în forma
rea conștiinței revoluționare a 
tineretului, în dezvoltarea spi
ritului patriotic, a dragostei de

siste- 
probe și 
stimuleze 

pentru o 
in plan

RUGBY
(Urmare din pag. I)

Mai" II, ora 10,30 : Universita
tea — Politehnica Iași (Fi. Du- 
du — Buc.).

LUNI
București. Parcul Copilului, 

ora 15,30 : Grivița Roșie — 
Știința CEMIN Baia Mare (M. 
Popa — Iași).

In perspectivă, o consolidare 
a pozițiilor de frunte pe care 
le au în prezent echipele Stea
ua, Dinamo și Grivița Roșie. 
Dar, surprizele nu sfat exclu
se. Ele se pot... chema în spe
cial Farul și Știința Baia Mare.

In Divizia A 2, meciurile se 
vor desfășura după următorul 
program :

GRUPA I. București : Mașini

HIPISM
în altă ordine de idei, foarte 

multi spectatori sint nedumeriți 
de performantele slabe ale cailor 
din antrenamentul T. Marinescu, 
unul dintre asii acestei profesii ! 
Si-au nierdut ei forma în nu
mai cîteva sile ? Așteptăm răs
puns 1

A. MOSCU

Grele — Rulmentul Birlad șl 
Gloria București — Chimia 
Brăila ; Constanța : Construc
torul — T. C. Ind. ; Tecuci : 
U.R.A. — Hidrotehnica Focșani.

GRUPA A Il-a. București : 
Energia — „U" 16 Februarie 
Cluj-Napoca și Rapid — I.O.B. 
Balș ; Oradea : U.A.M.T. — 
Metalurgistul Cugir, Arad : 
Olimpia P.T.T. — Carpați Mîr- 
șa. Toate meciurile au loc du
minică.

Șanse directe pentru Energia 
și Rapid de a domina întrece
rea, pînă la duelul direct, din 
4 octombrie...

• In meci internațional ami
cal, la Bîrlad, Rulmentul — 
J.P.Uz. Gh, Dimitrov Sofia 
44—26 (26—1). Gazdele au în
scris nu mai puțin de 10 ese
uri. prin Sîrghi și Ținu cite 
două, Arhip, Ifrim, Căuia, Di
nu, Ștefănică și Gîmbuță, Ținu 
transformînd două. Un număr 
de 5 eseuri au reușit și oaspe
ții prin Vasiliev (2), Nicolov, 
Krîstev și Guberov. Vasiliev a 
transformat 3 dintre ele (Flo
rin Șchiopu, coresp.).
• După ce astăzi arbitrii di

vizionari din Capitală Și din 
țară vor lua parte la o consfă
tuire metodică programată în 
București, luni o acțiune simi
lară va reuni. în sala de la 
UREMOAS, ora 10 ; antrenorii 
formațiilor din eșaloanele A.

muncă, de adevăr, de dreptate, 
a hotăririi de a acționa in toa
te împrejurările ca revoluțio
nari, de a servi întotdeauna 
cauza socialismului, a patriei, 
a progresului economic șl so
cial. In acest scop, printr-un 
efort convergent al Comitetu
lui de partid pe institut, al 
senatului institutului și al A- 
sociației Studenților Comuniști 
vor fi adincite preocupările vi- 
zlnd ordinea și disciplină.

Domeniu de referință la 
I.E.F.S., cercetarea științifică 
va urmări dezvoltarea in con
ținut și formă a activității stu
denților, in consonanță cu im
perativele majore formulate 
prin documentele de partid și 
de stat. Se are îm vedere cer
cetarea contractuală, acțiune 
care va angaja toate cadrele 
didactice, beneficiar fiind 
C.N.E.F.S., implicit cluburile 
sportive din Capitală și din 
țară. Tematica cercetării vizea
ză in mod special educația fi
zică și sportul de masă, cu 
predilecție selecția și modela
rea copiilor șt elevilor din 
„grupele de pregătire" (folosind 
metodologii originale, proprii 
școlii românești), pentru a se 
asigura astfel baza de masă a 
sportului de performanță, ne
cesitate permanentă pentru 
mișcarea noastră sportivă, fn 
activitatea de performanță 
propriu-zisă și în cea de înaltă 
performanță, cercetarea științi
fică va căuta să experimente
ze tehnologiile cele mai avan
sate, atît la nivelul loturilor de 
seniori, cit șl la acelea ale fu- . 
niorilor.

In fine, este de semnalat 
faptul că se va reflecta mai 
concret munca de integrare cu 
cercetarea și practica pedago
gică și de antrenor. Vor fi e- 
laborate și editate noi mate
riale ce vor fi puse la dispozi
ția studenților și cadrelor di
dactice din rețeaua de învăță
mînt. Va continua acțiunea de 
reciclare a circa 2 000 de pro
fesori și antrenori din întrea
ga țară. Va fi continuată cer
cetarea in domeniul extinderii 
gimnasticii la locul de muncă.

Materializarea acestor direc
ții de activitate va fi asigurată 
de o bază materială mult îm
bunătățită ; pe lingă terenurile 
și sălile de sport din incinta 
institutului (cu noi anexe, din 
acest an de învățămînt) și la
boratoarele bine dotate (unele 
dispunînd de o aparatură rea
lizată chiar de cadrele didacti
ce ale I.E.F.S.), studenții vor 
fi beneficiarii pe mai departe 
ai Complexului sportiv de la 
Stadionul Tineretului, de o ma
re utilitate pentru acoperirea 
activității practice tn aer liber. 
In regim de iarnă, baza I.E.F.S. 
de la Paring va fi in măsură să 
răspundă mal direct și tțwii 
prompt cerințelor de pregătire.
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„Europenele" noastre, se 
pregătesc asiduu în aștepta
rea fluierului de începere 
al meciurilor retur (revan
șă), din prima manșă a ce
lor trei competiții interclu- 
burj de pe „bătrînul conti
nent". Partide de mare in
teres si importantă în per
spectiva Iui... a fi sau a nu 
fi în turul al II-Iea al cu
pelor europene, 
marea satisfacție a iubito
rilor fotbalului, 
ediție cele mai merituoase 
cinci echipe ale noastny 
luptă pentru a trece cu 
brio examenul returului.

Este binecunoscut faptul 
că pentru reușita deplină 
— CALIFICAREA — pe 
lîngă pregătirea la cei mai 
imalți parametri, pe toate 
planurile — fizic, tehnic, 
tactic, moral-volitiv. aspec
tul disciplinar, ca alte cu
vinte strunirea nervilor, 
trebuie să reprezintă preo
cuparea de căpătâi a antre
norilor și jucătorilor. Și 
cînd afirmăm acest lucru, 
ne ducem cu gîndul în ur
mă, cînd în multe partide 
importante unii jucători au 
căzut în culpa... cartonașu
lui galben sau roșu. Aspec
tul disciplinar, deseori ig
norat de jucătorii noștri (să 
recunoaștem, trecut uneori 
cu vederea și de „cavalerii 
fluierului" in campionatul 
intern), s-a izbit de intran
sigenta arbitrilor în con
fruntările internaționale o- 
ficiaie. care abia așteaptă 
o cît de mică abatere de la 
regulament ea să nu ierte 
nimic, alături de „vizorul"

4
După minietapa „europene

lor", încheiată joi la Bacău cu 
ace) 0—0 al Craiovci, care 
sperăm să fi fost o antici
pație a structurii jocului de la 
Chaves, cele șase jocuri... res
tante oferă un plăcut echili
bru in toate cazurile...

La Tg. Mures, A.S.A, și 
C.S.M. SUCEAVA, două echipe 
a căror motivație specială nu 
mai trebuie amintită, deoarece 
ele au pătimit din greu în 
ultima etapă — mureșenii Ja 
Craiova, cu 1—5, iar sucevenii, 
chiar pe teren propriu — ce 
scurtă a fost vara ! — In fața 
Victoriei. Tn perspectivă, un 
meci cu mari ambiții, în care 
avantajul terenului mureșan 
aste contrabalansat de faptul 
că echipa lui Simionaș. nea- 
vînd co pierde, poate încercă 
totul...

La Pitești, F. C. ARGEȘ — 
„U". Un meci de asemenea di
chis, deoarece, pe de o parte, 

T nu se simt în apele 
lor pe terenul din Trivale — 
ce paradox ! —. iar „U" are în 

I acestui început de 
campionat un foarte frumos 
1—0 cu Sportul Studențesc în

|cnist dea* 
piteștenii 
lor pe te

Iue parau
registrul 
rnTnnînnf

I 
I

deplasare. Rămîne de văzut 
dacă acel 0—4 al Argeșului pe 
Dinamo va reuși să reaprindă 
ambiția echipei Iul Stancu.

La Ploiești, un meci intere
sant din punct de vedere tac
tic : PETROLUL — OȚELUL. 
Gălățenii știu să-și vîndă 
scump pielea in jocurile „afa
ră", ceea ce nu trebuie omis. 
Pe de altă parte, petroliștii au 
anunțat — la început de sezon 
— prin intermediul lui C. Mol- 
doveanu că intenționează să 
investească mai mult în atac. 
Deocamdată, promisiunea nu a 
prea dat rezultate. S-ar putea 
însă ca perioada de rodaj să 
se fi Încheiat, astfel ca fostul 
extrem stânga al Petrolului să 
înceapă să 
practici.

La MorenL 
PID, intr-un 
cuiul hîrtiei 
celor din Moreni, dar. 
cum se știe cu Rapid 
știe niciodată. Dacă 
va reuși să „închidă" 
a „închis" ca jucător 
dai ajura atunci parcă 
să mijească și varianta 
X. judecind după „foamea de 
puncte" a feroviarilor.

aulice teoria în

FLACĂRA — RA 
joc în cere cal- 
„vede" victoria 

după 
nu... se 

Dumitru 
așa cum 
la Gua- 

începc 
unui

Campionatul speranțelor

I SE URCĂ
I
I
I
I
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„TREPTELE", LA DINAMO...

Partida dc la Slatina, F. C. 
OLT — .POI.I" TIMIȘOARA, 
nu se sustrage echilibrului la 
care ne refeream la în
ceputul acestei avancronici. 
F. C. Olt a avut unele dificul
tăți la start, iar Politehnica 
vine după acel 5—0 cu S. C. 
Bacău și cu o serie de vari
ante cu destulă vitalitate. Si
gur că avantajul terenului ră- 
mîne — un avantaj mereu sub
liniat de orchestra din Slatina, 
care cîntă fără întrerupere —. 
dar meciul nu c simplu pentru 
echipa condusă acum de Paul 
Popescu.

La Brașov, F.C.M. — COR- 
VINUL, cu șanse bune pentru 
echipa lui Costică 
remarcată — pentru jocul 
bun — în meciul cu 
pe Ghencea. Regretabil 
doar faptul că nu ne 
gîndi la o replică 
a Corvinulul, care »-a cam o-' 
bișnuit să repare totul acasă, 
așa cum a făcut-o și în etapa 
trecută, cu Petrolul. Bineințe- 
!e« că nu este exclusă o reacție 
de orgoliu a echipei lui Klein, 
care promite cam de mult o 
echilibrare a potențialului ți o 
reducere a decalajului dintre 
jocurile de acasă și de afară.

fn concluzie, o etapă „plină", 
chiar dacă e susținută de nu
mai șase meciuri.

Ștcfănescu, 
ei 

Steaua, 
este 

putem 
feric

Și. spre

la actuala

neofe- 
vreo 
să-i

lui 
sînt

!

observatorului U.E.F.A.. pre
zent în tribună.

Cel mai recent exemplu 
este acela ai dinamovistulni 
Movilă, care, in meciul cu 
F. ,C. Malines, pentru o i- 
luzorie tragere de timp, 
după ee în prealabil primi
se cartonașul galben, a fost 
eliminat de pe teren, lăsîn- 
du-și echipa în inferiorita
te numerică.

Tragem, deci, acum, îna
intea partidelor retur, cu
venitul semnal de alarmă, 
asupra căruia jucătorii tre
buie șă mediteze, 
rind nici un moment
posibilitate arbitrilor ca 
sancționeze.

Recentele măsuri ale 
Internațional Board 
precise și clare,. iar arbitrii
le respectă ad-Httcram. A- 
tențic. deci, la tragerile de 
timp, la executarea autului 
de la locul unde a ieșit ba
lonul. la respectarea distan
ței ridului de 9.15 m față 
de locul infracțiunii și, mai 
cu seamă, la discuțiile și 
vociferările cu conducătorul 
jocului. Nerospeetarea ori
cărei dintre aceste precizări 
nu va găsi nici cea mal 
mică îngăduință din partea 
arbitrilor, ci, dimpotrivă, va 
ti sancționată cu toată as
primea.

A nu compromite, din 
motive disciplinare, șansele 
de eaîificare în turul doi — 
iată unul dintre imperativele 
aflate în fața componenților 
echipelor noastre angajate în 
ennele europene.

Gheorghc NERTEA

Dinamo este singura dintre 
echipele campionatului care 
n-a cunoscut înfrîngerea după 
șase meciuri ! Și e cu atât mai 
mare meritul „ll“-lui pregătit 
de Constantin Frățilă (ajutat 
de Marin Andrei), cu cît. în 
ultimele două etape a avut de 
susținut două derbyuri. Mai 
îhtîî cel cu F. C. Argeș (4—1), 
apoi, la mijlocul săptămânii, 
partida cu Victoria (3—1), și ea 
neînvinsă. Depășindu-le pe 
amîndouă — dar mai ales e- 
chipa antrenată de Gheorghe 
Timar — Dinamo s-a lansat e- 
fectiv într-o cursă hotărîtă 
spre titlu. Cu ce echipă speră 
Constantin Frățilă să se men
țină In frunte ? Iat-o : Prunes 
(Stelca) — Jercălău. Teodores- 
cu. L. Simion. Grozea - 
Sava. Bănică, Iordache - 
duciolu, Iliescu, Stoica, 
rezervele Alexandrescu 
Simion. Colța.

„Dintre acești*, nouă • 
subllniați — sînt jueători care 
au evoluat si in finala Campio
natului Republican din vară, 
cîșligaiă la scor în fața Spor
tului Studențesc, afirma an
trenorul C. Frățilă. Există 
deci o omogenitate a echipei, 
care joacă Ia fel de decisă pe 
teren propriu cît șî In deplasa
re. Un alt atu al nostru deose
bit de important este șî faptul 
că antrenorul Mircea Luce scit 
este tot timpul preocupat de e-

volufia echipei, de comportarea 
fiecăruia dintre jucători, cei mai 
multi dintre ei fiind vizați șl 
pentru echipa mare. în plus, eu 
răspund și de echipa de juniori 
din campionatul republican, ca
re e și ea neînvinsă după trei 
etape (Z—1 la Tulcea, î—1 eu 
Metalul, în Pantelimon. și 
cu C.S.Ș. Constanța) oricînd 
pot apela Ia jucători-juniori 
pentru formația de speranțe. 
Iar cd mai buni URCA TREP
TELE, așa cum e firesc să 
îniîmple". <L».D.).

MAJORITATEA FRUNTAȘELOR EVOLUEAZĂ IN DEPLASARE
F.C.M. Progresul Brăila : M. 
Toncea (București). Metalul Plo- 
peni — Olimpia Rm. Sărat : N. 
Milea (București). Șiretul Paș
cani — Steaua Mizil : I. Moise 
(Buzău). Gloria Buzău — Unirea 
Focșani: M. Stănescu (Iași). C. S. 
Botoșani — FEPA ’74 Bîriad î Gh. 
Cagula (Baia Mare). F. C. Con
stanta — F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea : V. Banu (Ploiești). Po
litehnica Iași — Prahova C.S.TJ.

M. S. ANUNȚĂ

Cr. 
Ră- 
Plus

FI.

cH

CLASAMENT SPERANȚE
1. DINAMO 6 6 0 6 25- 7 ÎS
2. Victoria III 1 12- 5 15
3. Steaua 6 3 2 1 17- 7 11
4. Petrolul 1111 •- « 14
S, Flacăra Iii! 19- 3 9
C. Rapid >292 19- 9 9
7, Univ. Craiova 6 2 t 2 11- 1 S
g. F. C. Arffeș 6 2 12 13- 3 7
S. „Poli" Timișoara 5 2 2 2 «- 7 7

14. Corvinul 5 2 12 3-11 7
II. Cluj-Napoca Sili 1-12 6
12. F.C.M. Brașov SUS 19-13 4
13. S. C. Bac&ti 6 12 3 6-11 5
14. Sportul Stud. «12 3 7-17 5
15. F. C. Olt 6 111 9- 9 4
14. A.S.A. Tff. M. 3 113 (-U 4
17. C.S.M. Suceava 6 19 4 3-16 3
N. Oțelul S • 2 3 3-15 2

Lltt PRfWOfiî NF8RMUZI

ȘTI aduce la. cunoștință celor interesați că in 
27 septembrie 1987 magazinele auto I.D.M.S. 
> 8—13 și livrează autoturisme DACIA cumipă- 
î d'.apă cum urmează, la magazinele :
iă 
iă 
lă 
îă 
îă 
iă

la
Sia 
la 
la 
la 
la

nr. 5.000/1986
nr. 8.000/1985
nr. 1.990/19'86 
nr. 1.000/1986 
.nr. 1.900/1985
nr. 200/1986 
șl 1.900/1985 pentru cumpărătorii din 

Jud. Hunedoara preluați 
de la magazinul Timișoara 
pentru cumpărătorii din 
jud. Sibiu preluaji de la 
mag. Braș v 
pentru cumpărătorii 
Sibiu preluați de 
mag. Pitești 
pentru cumpărătorii
jud. Alba preluați do la 
mag. Baia Mare

din 
la

din

îă
la 
’a

>ă 
îă 
îă

la 
la 
la

nr. 
nr.

i

sî

pentru cumpărătorii din 
județele Dolj și Gorj pre- 
luați de la mag. Pitești

pentru cumpărătorii din 
județele Brăila, Tulcea, 
Călărași, Ialomița, Praho
va șl Constanța preluați dc 
lia mag. București
pentru cumpărătorii din 
județele Galați și Buzău 
preluați de la mag. Bacău 

de stocul de autoturisme șltuează în funcție
de livrare a fiecărui magazin.
Ieri prin transfer pentru persoanele care au 
C. in cont pentru autoturism, astfel :
'CIT CLUB — anterior datei de 30 iunie 1980 
SIA 1410 SPORT— anterior datei de 30 sept 1986 
!IA BREAK — anterior datei de 30 sept 1902

ț

i

î
i
(I

* 
ț
I 
I 
î
II
I 
ț 
i

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 25 SEPTEM
BRIE : extragerea I : U 41 M 26 
32 56 «4 S3 sa ; extragerea a n-a: 
79 91 24 73 52 50 72 3 77.

Fond total de cîștiguri : 697.859 
lei din care 142.487 lei report la 
categoria 1.

CtȘTIGUlULE TRAGERII LOTO 
2 DIN Z9 SEPTEMBRIE : cat. 1 : 
5 variante a 10.900 led ; cat. 2: 
4 79 a 11.474 lei ; cat. 3 : 16,75 a 
;;>54 lei ; cat. 4 : 93.75 a 501 lei; 
cat. 5 : 240,25 a 200 lei: cat. 6 : 
1.737,50 a 100 lei.

ULTIMA zi 
în care par-

• Am ai uns în 
(astăzi. SIMBATA). 
ticloanțli pot să-si mal joace nu
merele preferate Ia TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO de inli
ne. duminică 27 septembrie, și 
să-si depună buletinele la con
cursul PRONOSPORT din a- 
cceasi zi.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO va avea loo duminică. 27 
septembrie încebînd de la ora 
16.30. în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. din București.

Schimbarea cea mai importantă 
s-a produs în seria I. unde, prin 
victoria fără drept de apel în 
fata Politehnicii 
Mizil (antrenor : 
preluat șefia. în 
tida de miine. 
Mizil o susține 
compania Șiretului, 
una dintre întîlnirile importan
te ale etapei. Urmărind, mai 
departe, programul fruntașelor 
clasamentului, vedem că Prahova 
Ploiești, ocupanta locului al doi
lea, va evolua la Iași, unde 
Politehnica, aflată după neta în- 
frîngere de care aminteam, va 
căuta să refacă terenul pierdut. 
Dacă F. C. Constanta (care nu 
a putut veni cu nici un punct 
de la 
F.C.M. 
china 
F.C.M. 
trecut 
Neamț, 
clasamentului vor disputa — deci 
— meciurile lor în deplasare.

In seria a doua se desprinde 
meciul de la Brasov, dintre Trac
torul si Jiul. Liderul (antrenor : 
L. Vlad) se află în fata unei 
echipe dornice să joace un rol 
mat important în actuala ediție. 
Urmărind si atei programul frun
tașelor. constatăm că Gaz Metan 
Mediaș si C.S.M. Pandurii Tg. Jiu 
se vor afla si ele în deplasare. 
Prima, la Rm. Vtlcea. unde va 
primi replica ex-divizionarei A, 
a doua, ne stadionul formației 
Sportul .30 Decembrie". Abia o- 
rapanta locului al patrulea. A. S. 
Drobeta Tr. Severin, beneficiază 
de avantajul terenului propriu, 
ea lucind în compania formației T.C.I.M. Brașov.

Singurul lider care 1oacă aca
să. în etapa de mîine. este F. C. 
Bihor (antrenor : St. Coidum). 
care, după succesul de la Tîr- 
năveni. de duminica trecută, va 
întîlni pe Strungul Arad. Secun- 
danta sa. C.S.M. Reșița, va întîlni 
ne Minerul la Baia Sprie, Iar 
F.C.M. U.T.A.. o altă performeră 
a etapei precedente (egal la Baia 
Mare), se va întrece, pe sta
dionul propriu, cu Armătura Za
lău. chiar deținătoarea locului al 
patrulea. Cum se vede, majorita
tea fruntașelor — întelcgînd prin 

ne ocupantele locurilor 
— vor e- 
fapt care 

schimbări în 
trei ela-

Iași, echipa din 
C. Dumltriu), a 
acest mod. par- 
pe care Steaua 
la Pașcani, in 

a devenit

Botoșani) joacă acasă, eu 
Delta Dinamo Tulcea, e- 

de ne locul al patrulea. 
Progresul Brăila. are de 
examenul de la Piatra 

Trei dintre fruntașele

aceasta
1—4 din fiecare serie 
volua în deplasare, 
poate aduce no! 
zonele înalte ale celor 
samente.

Iată programul șî 
etapei de mîine :

SERIA I î Ceahlăul P.

arbitrii

Neamț —

mine. In Divizia D
nolesti : M. Dragu (Galați). Pe
trolul Brăila — C.F.R. Pașcani : 
V. Dobrescu (București). Inter 
Vaslui — Unirea Slobozia : St. 
Hampu (București).

SERIA A n-a : A. S. Drobeta 
Tr. Severin — I.C.I.M. Brasov : 
Gh. Slmcso (Deva). Sportul „30 
Decembrie" — C.S.M. Panduri! 
Tg. Jiu : C. Gheorghiu (Brăila). 
Sportul Muncitoresc Caracal — 
Electromures Tg. Mures : V. Onu 
(Predeal). Metalul București — 
Inter Sibiu : Gh. Toth (Aiud) — 
stadionul Metalul. Progresul Vul
can București — Autobuzul Bucu-

resti : M. Florca (Craiova) — 
stadionul Voința. Electroputere 
Craiova — Mecanică Fină Bucu
rești : F. Scoiearu (Alexandria). 
Tractorul Brasov — Jiul Petro
șani : G. Tonesen
Sportul Muncitoresc 
C. s. Tirgoviste : 
rad). Chimia Rm. 
Metan Medias : 
(Focsani).

SERIA A IB-a : 
Oradea — Strungul 
tor (Sf. Gheorghe). 
greșul Timisoara - 
canica Orăstie : C. Busuioc (Cra
iova). Sticla Ariesul Turdn — 
Olimpia Satu Mare : M. Bădici 
(Caracal). Victoria F.I.U.T. Că
rei — Chimica Tîmăvenl : Al. 
Radu (București). C.I.L. Slghet — 
Metalul Bocșa : C. Drulă (Tg. 
Jiu) : A. S. Paroscnl Vulcan — 
Gloria Bistrița : C. Popovlcl (C. 
Turzii). Minerul Bala Sprie — 
C.S.M. Reșița : V. Cimat (Aiud). 
Gloria Reșița — F. C. Maramu
reș Bala Mare : C. Olteanu (Dro
beta Tr. Severin), 
rad •— Armătura 
roș (Reșița).

Toate meciurile
ora 11.

(Ploiesti).
Slatina — 

I. Bălan (A- 
Vîlcea — Gaz 
I. Niculițev
F. C. Bihor 

Arad : I. Nis- 
. A.S.A. Pro- 
- Dacia Me-

F.C.M. U. T. A- 
Zalău : L. Vo-
vor începe la

Criteriul centrelor olimpice Viitorul

NICI UN MECI EGAL!
Joi s-au disputat partidele 

din etapa a Il-a a Criteriului 
național al centrelor olimpice 
Viitorul. Iată rezultatele înre
gistrate și autorii golurilor.

Scria I *
GALAȚI — BUZĂU 4—1 

(?—0). Au marcat : Dragomir 
(2), Dorobanțu șl Gabriel, pen
tru gălățeni, respectiv Silves
tru (autogol).

BUCUREȘTI — PITEȘTI 
1—• (1—0). Autorul golului — 
Paraschiv.

CRAIOVA — BRAȘOV 
(0-0). Golurile echipei 
vene au fost marcate de 
bas si Văduva.

IAȘI — BACĂU 2—0

2—0 
craio- 
Cara-

__ , _ _____ (0—#)• 
Matei și Toma sînt autorii go
lurilor.

Seria a Il-a :
TG. MUREȘ — ALBA IULIA 

3—0 (1—0). Victorie clară a
mureșenilor, datorată golurilor 
realizate dc Dragnea (2) șî

Din dosarele Comisiei de disciplină

Barta.
ARAD — TIMIȘOARA 2—0 

(2—0). Tinerii jucători arădeni 
s-au desprins în prima parte 
a jocului prin golurile lui 
Hopsitar si Danci.

HUNEDOARA — BISTRIȚA 
5—0 (2—0). Golurile au fost 

Te-
5—0 (2—0). Golurile au 
marcate de Manolachc (2) 
lileanu (2) si Berindeî.

ORADEA — SIBIU
(1—0). Meciul cu cele mai mul
te goluri din această etapă. Au 
înscris : Huple (4).
Matei șl Mihoe (din 
pentru orădeni SerfozS (din 
penalty) și Tărtărcanu, pentru 
slbieni.

Etapa a IlI-a (10 octombrie) 
programează partidele : Buzău 
— București, Bacău — Craiova, 
Brașov — Galați și Pitești — 
Iași (seria I). Timișoara — O- 
radea, Alba lulia — Hune
doara, Bistrița — Arad și Si
biu — Tg. Mureș (scria a Il-a).

7—2

Floreseu 
penalty)

• Miercuri. 30 septembrie un 
nou concurs PRONOSPORT, pro
gramează întîlniri din cupele eu
ropene, dună cum urmează : 1. 
M.T.K. Budapesta — Steaua Bucu
rești : 2. Dinamo București —
F. C. Malines : 3. Chaves — U- 
niversitatea Craiova : 4. Vardar 
Skoplje — F. C. Porto : 5. Glas
gow Rangers — Dinamo Kiev : 
6. Sredeț Sofia — Bayern Miin- 
cl’.en : 7. Napoli — Real Madrid : 
8. Dundalk (Irlanda) — Ajax 
Amsterdam : 9. Belenenses (Por
tugalia) — F. C. Barcelona : 10. 
Espanol — Borussia MSnchen- 
gladbach : 11. Dynamo Dresda — 
Spartak Moscova : 12. Trakla
Plovdiv — Steaua Rosie Belgrad : 
13. F. C. Bruges — Zenit Lenin
grad.

CHIAR PE PROPRIUL ANTRENORI?
• în meciul de la Galați, cu 

Oțelul. Turcu (F. C. Olt), ne
mulțumit de o decizie a arbi
trului. a luat mingea sl a dat cu 
ea de pămînt. în semn de pro
test. Acest gest l-a atras carto
nașul galben. Continuînd să pro
testeze. de data aceasta prin cu
vinte. Turcu a văzut cartonașul 
roșu, alegîndu-se apoi sl cu o sus
pendare pe o etapă. La ce bun 
aceste proteste, care nu aduc 
decît prejudicii spectacolului 
sportiv, jucătorului în cauză sl 
echipei sale ?
• Gloria Buzău vrea, desigur.

să revină în Divizia A. Dar cum 
ist va putda atinge acest obiec
tiv. din moment ce. intr-un meci, 
a si jucat din minutul 19 in 10 
oameni T Așa s-a întimplat Ia 
Bîriad. în întâlnirea cu FEPA ’74, 
cînd unul dintre jucătorii ei. 
Drăgan. a fost eliminat de pe 
teren. în acest al 19-lea minut 
de joc. pentru injurii aduse ar
bitrului : Ia nedoritul episod 
s-au adăugat 3 etape de suspen
dare dictate de Comisia de dis
ciplină.
• Chemat două săptămîni la 

rind la Comisia dc disciplină (nu

pentru a fi... felicitat) E. Stoi- 
cescu. antrenorul divizionarei C 
I.M.G.B.. nu s-a prezentat, 
a fost pus în stare de 
dare pînă ce 
la F.R.F.
• Pe cine, 

furat Stoica 
arbitru ? Pe .... 
Pe propriul său antrenor ! Comi
sia de disciplină l-a suspendat pe 
4 etape. De ce n-o fi făcut a- 
cest lucru. înaintea Comisiei de 
disciplină, chiar conducerea echi
pei din Găesti 7
• La terminarea 

Abatorul București. 
Ion. masorul echipei Danubiana 
București, a adus injurii arbi
trului. I s-a făcut un mici... ma
saj. prin cele 4 etape de suspen
dare.

Jack BERARIU

va catadicsi

El 
suspen- 
să vină
l-a în-credeti că

(Chimia Găești) ? Pe 
un adversar ? Nu,

meciului cu
Glieorghe



Starf in faza finala a C. E. de volei
*

ROMÂNIA BELOIA 3-0,
IN COMPETIȚIA FEMININA

• Voleibaliștii noștri, învinși de campionii europeni

Ieri după-amiază a început 
în Belgia faza finală a celei de 
a 15-a ediții a Campionatelor 
Europene de volei, competiție 
la oare participă cîte 12 echipe 
feminine si masculine. Repre
zentativele României au debutat 
în seriile preliminare de la 
Gând (fetele) și Auderghem 
(băieții).

Voleibalistele noastre au pășit 
cu dreptul în această ediție, în- 
vlngînd relativ ușor — de altfel, 
scontat — formația ” *_* 
3—0 (9, 3, 9), după o partidă pe 
care au dominat-o 
capăt la altul. Echipa noastră

Belgiei :

de la un

SCURTE ȘTIRI

urmează să întîlnească, în con
tinuare, în seria de la Gând, 
formațiile Bulgariei (astăzi), 
intr-un meci extrem de impor
tant pentru calificare în tur
neul final al fruntașelor, Franței 
(duminică), R. D. Germane 
(marți) și Ungariei (miercuri), 

în schimb, reprezentativa 
masculină a țării noastre a fost 
învinsă (0—3) de puternica 
garnitură a U.R.S.S., vicecam- 
pioană mondială și deținătoare 
a titlului european. în aceeași 
serie, la Auderghem, Franța — 
Italia 3—1 ! Pînă la închiderea 
ediției, ne-a mai sosit rezulta
tul dintre echipele masculine 
ale Belgiei și Spaniei : 3—0
pentru gazde.

JOCURILE SPORTIVE
MEDITERANEENE ULTIMUL

.---«•.■.VxW

Berlin. în sferturile de fina
lă ale Turneului internațional 
de box, la cat. pană, Nicolae 
Talpoș (România) l-a întrecut 
la puncte pe Laszlo Szoke (Un
garia). La cat. cocoș Arsenio 
Vidai (Cuba) b.p. Adrian Am- 
zăr (România). La cat. grea 
Alexsandr Miroșnicenko (URSS)’ 
b. k.o. II Lino Patrol (Cuba).

Barcelona. In turneul de te
nis din localitate, suedezul 
Wilander l-a eliminat pe cona
ționalul său Wahlgren, cu 6—3, 
7—6.

RECORD MONDIAL
LA CICLISM

25 (Agerpres). 
concursului ci-

MOSCOVA,
Cu prileiul __________
clist desfășurat pe velodromul 
olimpic din Moscova, sportivul 
sovietic Iuri Emelianov a sta
bilit un nou record mondial de 
juniori în proba de 1 000 m cu 
start de pe loc, cu timpul de 
1 -.05,109.

STEAUA
(Urmare din pag I)

tot atîtea garanții într-o evo
luție pe măsura posibilităților 
reale ale acestei demne repre
zentante a handbalului româ
nesc.

Pregătirile handbaliștilor
bucureșteni sînt încheiate. Din 
păcate, antrenorii echipei noas
tre campioane nu vor putea, tri
mite în teren cea mai bună gar
nitură. doi dintre tocătorii de 
bază ai formației — Vasile 
Stingă și Adrian Ghimeș — 
sînt accidentați și, mai mult ca 
sigur, nu vor apărea în teren. 
Dar, coechipierii lor, Nicolae 
Munteanu, Marian Dumitru, 
Dumitru Berbece. Cezar Dragă" 
niță, jucători cu o deosebit 
de bogată activitate internațio
nală. precum si mai tinerii lor 
colegi de club vor face, cu si
guranță, tot ce va depinde de 
ei pentru a le suplini lipsa.

In formația oaspete, care a 
sosit ieri la București, vor evo
lua multi internaționali, com
ponent! ai naționalei Bulgariei.

Partida va fi condusă de ar
bitrii sovietici VI. Kiasko si M. 
Kisiliev.

un scor care s-o ferească de 
emoții pentru calificarea în tu
rul următor. Alexandru Buligan, 
portarul echipei și al repre
zentativei naționale, dorește, 
de asemenea, să evolueze cit 
mai bine în fața competentului 
său public, iar Alexandru Matei, 
debutant într-o competiție con
tinentală, nu-și ascunde dorin
ța de a fi... golgeterul partidei! 
Orașul este împînzit de afișe, 
clubul a pregătit un frumos 
program, iar Sala Olimpia a îm
brăcat deja haina de sărbătoare.

Oaspeții, așteptați sîmbătă la 
prînz, sînt dintr-un centru 
handbalistic de primă mărime, 
Loveci. Ei au ocupat în ultimii 
ani locuri fruntașe în campio
natul Bulgariei, cu mulți jucă
tori în reprezentativele țării ve
cine și prietene. Arbitrii parti
dei vor fi 
Vuksanovici,

B. Krîstici si D. 
din Iugoslavia.

H.C MINAUR
(Urmare din pag. 1)

„POLI “ TIMIȘOARA
(Urmare din pag. 1)

timișorene. Alexandru Folker, 
căpitanul formației, ne-a asigu
rat că întreaga echipă va de
pune toate eforturile pentru 
cîștigarea partidei si încă la

foarte bine valoarea handba
lului cehoslovac, în ansamblu, 
șî a echipei Tatran, în special, 
care are patru jucători în lotu
rile reprezentative. Dintre a- 
ceștia, Milan Foita și-a adus o 
contribuție decisivă în «națio
nala» Cehoslovaciei, care s-a 
calificat pentru turneul final 
al J.O. din 1988“.

Minaur a susținut joi, la 
Cluj-Napoca, o foarte dificilă 
partidă în cadrul Diviziei A, 
pe oare a cîștigat-o cu 26—23. 
„Jucătorii s-au mișcat mulțu
mitor — adaugă Lascăr Pană
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DAMASC, 25 (Agerpres). — 
In penultima zi a Jocurilor 
Mediteraneene de Ia Latakia 
(Siria), atleta marocană Fatima 
Aouam a obținut a doua me
dalie de 
3 000 m 
după ce 
re si în

Alte 
aruncarea 
Serrani 
săritura 
Stecchi 
mlnin : 
Kristina 
— 59,40 
me : Antonella Capriotti 
lia) — 6,43 m.

aur cîștigînd cursa de 
cu timpul de 8:58,07, 
terminase învingătoa- 
proba de 1 500 m.

rezultate : masculin : 
ciocanului : Lucio 

(Italia) — 74,30 m ; 
cu prăjina : Gianni 

(Italia) — 5,30 m ; fe- 
aruncarea suliței : 

Jazbinsek (Iugoslavia) 
m ; săritura în lungi- 
' ' ~ ' (Ita-

/
Turneul masculin de volei a 

fost cîștigat de selecționata 
Spaniei, care a întrecut în fi
nală cu scorul de 3—0 (17—15. 
16—14, 15—9) echipa ~ ‘

în competiția de
categoria 90 kg, pe locul întîi 
s-a situat sportivul
Calzolari. oare a totalizat la cele 
două stiluri 335 kg. La categoria 
100 kg a terminat învingător 
francezul Francis Tournefier, 
cu un total de 362,500 kg.

Turciei, 
haltere, la

italian L.

IN CUPELE EUROPENE
— și consider că 
o bună repetiție 
intea întîlnirii 
Handbaliștii cehoslovaci au 
foarte bună 
atît pe plan internațional, 
și in handbalul intern, cîștigînd 
de două ori titlul național și 
de patru ori Cupa Cehoslovaci
ei".

Partida va începe la ora 11 
și va fi condusă de cuplul de 
arbitri bulgari L. Kostov — 
R. Ivancev.

BASTION

meciul a fost 
generală îna- 

ou Tatran. 
o 

«carte de vizită», 
cit

S-au înmulțit turneele de te
nis, pretutindeni, iar cel de la 
Roland Garros a căpătat o stră
lucire aparte, transformarea 
lui în „cea mai amplă și mai 
bine organizată competiție 
mondială" neputînd fi despăr
țită de ambițiile lui Philippe 
Chatrier, președintele federației 
franceze și al celei Internatio
nale. în acest context, în care 
Și americanii au vrut (și reu
șit) să demonstreze 
muțind „U.S. Open" 
Forest Hills la 
confortabilul 
shing Meadow, Wim- 
bledonul a rămas 
ceva aparte.- Firește, 
un turneu, cel mai 
vechi din lume (recent 
Cash a cîștigat ediția cu 

mărul 101), dar și un ritual, o 
parte a etichetei și a tradiției 
engleze, precum ceaiul de 
după-amiază, Trafalgar Square 
sau schimbarea gărzii de la 
Buckingham, De altfel, dacă 
in calendarul F.I.T. toate ma
rile competiții sînt cit de cît 
explicate, „Campionatele Inter
naționale ale Italiei, Foro Ita- 
lico, Roma" de pildă, în drep
tul
decît 
Atît, 
căci 
ce e

Wimbledonul nu mai 
nă atracția fascinantă 
nioară, înmulțindu-se 
la adresa ierbii lui, 
că, datorită rapidității, 
bește într-o asemenea măsură 
jocul îneît „ucule orice acți
une pregătită șl face imposibil 
spectacolul" („VEquipe"), Cînd, 
recent, John McEnroe și-a per
mis să declare că „Wimble- 
donul posedă tot ce-i trebuie,

mai 
Flu-

noziție,

Wimbledonului nu seric 
„The Championships", 
Campionatele.

toată lumea știe
vorba.
totuși, de la o

Ajunge, 
despre

vreme, 
în seam- 
de odi- 
crit toile 
acuzată

gri-

istorie, organizare, prestigiu 
etc. dar pe iarba l 
că nu se mai poate juca- , ««,- 
cuția în jurul subiectului s-a 
încins și, ca de fiecare dată, 
au pornit să se înfrunte două 
tabere. Una, ginaind că McEn
roe și-a construit faima și le
genda mai ales aici, unde a 
cîștigat de două ori, a tratat 
vorbele campionului american 
ca pe o erezie. Cealaltă însă, 
avertizată........................... ....

a

, JUvonjynt i -
îui aproape 1, 

! juca", dis- ' i

și de alte luări de 
acceptat dialogul și, 
încă mai. mult, po
sibilitatea înlocuirii 
suprafeței de joc, 
plodind (după exem
plul arenei 
yong" din 

care a renunțat la ga-
„Koo-

Mel-
bourne,
zon) pentru un amestec sin
tetic.

Controversa durează, dar e- 
pilogul ei, se încumetă. co
mentatorii să afirme, nu-i greu 
de prevăzut. Cu atît mai mult, 
cu cît, deunăzi, purtătorul de 
cuvvnt al lui „AU England 
Lawn Tennis Club", proprie
tarul arenei, s-a situat pe o 
poziție fermă. „Noi, a spus el, 
n-am tras pe nimeni de mine- 
că spre a veni la Wimbledon. 
Cine a vrut, a făcut-o, cine 
nu, nu. Sintem deciși să păs
trăm iarba -chiar dacă, într-o 
bună zi, invitațiile noastre vor 
rămîne neonorate. Atunci, vom 
juca noi intre noi, membrii 
administrației !"

De atîtea ori caduc, poate 
chiar depășit de evenimente, 
conservatorismul britanic nu 
stimește acum numai zîmbete 
și îngăduință, d servește ideii 
de sport; care n-are cum birui 
(și) în afara tradiției. Wim- 
bledonul, ultimul bastion, nu 
cedează...

Ovidiu IOANIȚOAIA

în trimestrul al 4-lea ai anu
lui fotbalistic 1987 sînt progra
mate ultimele partide din ca
drul preliminariilor Campionatu
lui European (turneul final, a- 
nul viitor din R. F. Germania). 
Vor avea loc următoarele în- 
tîlnirl : grupa I î 14 oct. : Spa
nia — Austria. 28 oct. : Albania — 
România. 18 nov. Spania — Al
bania și Austria — România: gru
pa a Il-a î 17 oot. Elveția — 
Italia. 11 nov. Portugalia — El
veția. 14 nov. Italia — Suedia. 15 
nov. Malta — Elveția. 5 dec. Ita
lia — Portugalia. 20 dec. Malta — 
Portugalia : grupa a III-a : 10 oct. 
R.D.G. — U.R.S.S.. 14 oct. Fran
ța —- Norvegia. 28 oct. U.R.S.S. — 
Islanda si R.D.G. — Norvegia. 18 
nov. Franța — R.D.G. : grupa a 
iv-a : 14 oct. Iugoslavia — Ir
landa de Nord si Anglia — Tur
cia. 111 nov. Iugoslavia — Anglia 
și Irlanda de Nord — Turcia. 
16 dec. Turcia — Iugoslavia ; 
grupa a V-a î 14 oct. Ungaria — 
Grecia si Polonia — Olanda. 28
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• JOCURILE MEDITERANEENE din 1991 
se vor desfășura la Atena. Capitala Gre
ciei va folosi acest prilej pentru o nouă 
repetiție de ansamblu în vederea Jocurilor 
Olimpice din 1996. pentru care candidează, 
se spune, cu mari sanse. In fapt. în ’96 
va fi comemorat un secol de la prima 
Olimpiadă modernă, oare a avut loc, după 
cum se știe, la Atena. • CHRIS EVERT 
deține un autentic record de victorii (92) 
la „internaționalele" de tenis ale S.U.A. A- 
nul acesta, pentru prima oară în istoria 
participării sale la acest turneu. începută 
cu 17 ani în urmă. Chris a fost elimi
nată înainte de semifinale. Autoarea aces
tei surprinzătoare victorii este o tînără 
jucătoare de culoare. Lori McNeil (n. la, 
18.12.1963). înaltă de 170 cm si cîntărind 
61 kg. înaintea competiției deținea locul 
11 în clasamentul WTA. cele mai bune 
performante ale sale fiind realizate anul 
trecut, cînd a evoluat în sferturi la Wim
bledon și în optimi la Flushing Meadow. 
• UN ITALIAN, Costantino Persorie. în 
vîrstă de 48 ani. din Lecce, a suferit o 
condamnare de opt luni cu privațiune de 
libertate. în cele din urmă el a benefi
ciat însă de o suspendare a pedepsei, dar 
magistratul care l-a condamnat a hotărît 
ca timp de opt luni Persone să nu poată 
fi prezent ’ ' ' --
fotbaliștilor 
de meci 
buind să 
li tie din _____ _____ ____ ,
orele 14 si 17 ? A CU 40 DE' ANI “în urmi 
în atletismul international a mai existat 
un sorini er cu numele de Ben Johnson.

la nici unul dintre meciurile 
de la Lecce. în fiecare zi 

al echipei sale favorite el tre
se prezinte la chestura de po- 
Lecce si să stea acolo. între

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

oct. Olanda — Cipru, 2 dec. Un- . 
Caria — Cipru. 16 dec. Grecia — 
Olanda : grupa a Vl-a : 14 oct. 
Danemarca — Tara Galilor. 11 
nov. Cehoslovacia — Tara Gali
lor : grupa a Vil-a : 14 oct. Sco
ția — Belgia si Irlanda — Bulgaria.
11 nov. Belgia — Luxemburg sl 
Bulgaria — Scoția. 2 dec. Lu- 
xemburg — Scoția.

zultate : Aarau — Lausanne 3—0 1 
Bellinzona — Neuchâtel Xamax 
3—1 ; Grasshoppers Zurich — FC 
Sion 1—0 : Lucerna — FC Zurich 
1—0 : St. Gall — Servette Geneva 
3—0 : Young Boys Berna — FC 
Basel 1-—1.

Clasament : 1. Grasshoppers
Zurich — 18 puncte ; 2. Aarau — 
15 puncte : 3. Neuchâtel Xamax 
— 13 puncte.

OBSTRUCȚII

ca cel al actualului recordman al lumii. 
Crimea : cei doi Johnson semănau foarte 
mult la înfățișare, la culoare, la fizic și, 
într-un fel. la rezultate. Vechiul Ben a 
alergat în 1937 la mai multe concursuri 
în Europa, a obținut rezultate bune. între 
care și de două-trei ori 10.2 (recordul lui 
Owens — egalat), dar din diferite mo
tive performanta n-a fost omologată. Mai 
mult chiar. în 1938. la un concurs de sală 
a alergat 60 yarzi în 6,0. dar s-a opinat 
că un astfel de record ar fi fost im-

posibil de realizat sl... fost omolo
gat ! Ceea ce nu a fost cazul cu rezul
tatele lui Ben Johnson al II-lea... • CEA 
DE a 17-A ETAPA a Regatei internațio
nale de canotaj pe Nil se va desfășura în 
trei etape, fiecare de cite 2 000 m. La 20 
decembrie la Luxor, la 22 decembrie la 
Assouan si la 27 decembrie la Cairo. Pot 
participa la schif simplu — seniori și 
senioare, la 2+1 — seniori, la 4+1 și 8+1 
— seniori sl juniori. • ENGLEZUL JACK 
BUCKNER, campionul continental al cursei 
de 3 000 m. sl-a pregătit cu cea mal mare 
atentie participarea la C.M. de la Roma.

• Disputat la Babelsberg, me
ciul international amical dintre 
selecționatele de tineret ale R. D. 
Germane si Italiei s-a încheiat 
la egalitate : 0—0.
• Finala „Cupei Norvegiei" se 

va desfășura la 25 octombrie, la 
Oslo. între echipele Brann Ber
gen șl Bryne.

în semifinalele competiției. 
Brann Bergen a învins cu scorul 
de 2—'1 formația Hamarkamera- 
tene. Iar Bryne a întrecut cu 
3—2 echipa Trondheim,
• Meciurile disputate în etapa 

a 11-a a campionatului Elveției 
s-au încheiat cu următoarele re-

In anul 1981, tinerii tocă- 
tori vest-germani cucereau 
titlul suprem la C.M. de fot

bal pentru juniori „under 20“ din 
Australia. Dar.. iată. acum, după 
6 ani. cînd noua națională 
der 20“ 
apăra,

între altele, de trei ori pe săptămînă. Ia 
Universitatea din Loughborough, unde este 
student, a lucrat într-o sală climatizată : 
la o temperatură de 4-37°C și la o umi
ditate de 80%. în capitala Italiei însă. în 
ziua finalei la 5 000 m. temperatura a fost 
doar de +2>2°C, iar umiditatea de 70°. 
această 
lea, în
13:26,44 __________  _____ ___ ___
Oricum prevederile sale s-au dovedit a fi 
destul de inspirate. • WARREN JACQURS, 
un australian de 49 ani. a fost desemnat 
ca antrenor al echipelor britanice de te
nis. Din februarie 1988 el îi va succeda 
lui Paul Hutchins si va fi ajutat de Ri
chard Lewis. 32 ani. fost iucător de Cupa 
Davis. • FRANCEZUL RENE COMAS (39 ani), 
care a suferit de poliomielită. deține două 
recorduri mondiale la înot si la haltere. 
Recent el a mai obținut. încă unul : a 
parcurs distanța dintre Frejus și Soler a- 
dică 509 km. în 59 ore si 55 minute, mer- 
gind non-stoip cu ajutorul unui cărucior cu 
roți ! • ECHIPA ITALIEI (Eros Poli, Ma
rio Soirea. Flavio Vanzella. Roberto For
tunato) care a cîștigat la Villach. în Aus
tria. titlul mondial de amatori în cursa 
de 100 km contratimp, a înregistrat 1.57.42. 
adicS o medie orară de 50.977 km. ceea 
ce este un rezultat excepțional. • FE
DERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE CICLISM 
intenționează să propună forului olimpic 
international să includă între probele .,O- 
limpiadei albe“ din 1992. de la Albertville o cursă de ciclocros !

tn 
cursă Buckner a terminat al trei- 

13:27,74. după marocanul Aouita 
si portughezul Castro 13:27,59.

Romeo VILARA

8a
$

*__ ____ .un
se află în situația de a 

la C.M. din Chile, titlul 
cucerit de colegii lor în 1931. se 
manifestă serioase disensiuni în
tre federație, pe de o parte, și 
14 echipe din prima ligă (excep- 
tînd pe Borussia Monchengladbach. 
Bremen. Kaiserslautern si Hom
burg — care n-au reprezentanți 
în această ,,natională“). precum 
și 4 echipe din liga a doua 
(Darmstadt 98. SV Meppen, Ale
mania Aachen. Fortuna Diissel- 
dorf). pe de altă parte. Cauza ? 
Refuzul acestor 
permite tinerilor selecționați de 
a lua parte la 
sud-ameridan. Motivul invocat de 
cluburi ? Perioada de disputare 
a Mundialului juniorilor 
luna octombrie, adică în 
sezon competitional intern, 
un conflict care durează.
dacă federația are de partea sa 
paragraful 12 
competitional 
vede faptul 
sînt obligate 
rilor lor să 
nile __ _____ ____ ___ .
spune. însă, antrenorul „naționa- 
lei“ de juniori. Berti Vogts 2 
„Noi reprezentăm fotbalul vest- 
german si dăm tinerelor talente 
o șansă unică de a acumula ex
periență internațională, pe care. 
Ia virsta lor. nu le-o poate fur
niza nimeni si nimic. Și Mara
dona a jucat la C.M. «U. 20». De 
acolo n-a venit nimeni mai slab 
instruit. Pentru jucători și. în 
ultimă instanță, și pentru clu
burile lor. participarea la C.M. 
este mai imnortantă decît 4 săn- 
1«mîni acasă Aceste 4 săp*ă- mîni pot fi recuperate. C.M. «U. 
20» este primul nas. la vîrsta 
respectivă, spre «naționala» mare". 
Perfect adevărat, dar... Va fi a- 
nlanat. în cele din urmă, con
flictul ? Vor renunța cluburile la 
interesele locale în favoarea in
teresului general al fotbalului 
vest-genman ?

cluburi de a
rendez-vous-ul

este
Dlin
Este 

chiar
din Regulamentul 
intern, care pre- 

că toate cluburile 
să permită jucăto* 
ia parte la actiu- 

„naționalelor" R.F.G. Ce

Paul ZAHARTA
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