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STEAUA Șl VICTORIA - ÎN TURUL II
AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

La ora la care Sportul Studențesc, a fincea 
noastră „europeană1', incă n-a susținut partida 
retur, fotbalul românesc se prezintă la bilanțul 
turului I al cupelor continentale cu două echipe 
calificate. Acestea sînt, spre lauda lor, STEAUA 
(in C.C.E.) și VICTORIA (în Cupa U.E.F.A.), pe 
care le felicităm, urîndu-le noi și noi izbinzi!

M.T.K. - steaua 2-0 (2-0), in

Din păcate, insă, Dinamo și Universitatea 
Craiova au ieșit din cursă, chiar dacă ultima 
a ratat trecerea in turul următor la golaveraj ! 
Nutrind speranța că Sportul Studențesc ne va 
furniza, azi, o a treia bucurie, vă invităm, 
stimați cititori, să parcurgeți mai jos și in 
pag. 2—3 cronicile intilnirilor de miercuri.

START IN CAMPIONATELE 
BALCANICE DE TENIS 

DE MASĂ
Pentru a doua oară în istoria 

de 23 de ediții a Campionate
lor Balcanice de tenis de masă. 
Sala sporturilor din Constanța 
este gazda acestor Importante 
întreceri, la startul cărora se 
aliniază sportivi cu bogate 
cărți de vizită.

Prezența unor jucători șl ju
cătoare care s-au remarcat la 
diverse concursuri („europene", 
„mondiale". Europa Top 12 
etc.) constituie premise pentru 
un spectacol sportiv de calita
te, în acest context reprezen
tanții noștri avînd datoria de 
a se comporta în așa fel încît 
să confirme rezultatele foarte 
bune obținute în ultima peri
oadă. Dintre medaliații ediției 
precedente (Pleven, 1985) se 
vor afla și acum la mesele de

joc Mari» Alboiu — învingă
toare la simplu. Marian Lukov
— „argint" la simplu și dublu, 
Ivan Stoianoy, Ștefan Stefanov
— „bronz"- la dublu, Maria Al
boiu, Otilia Bădescu — locul 1 
la dublu, dar alături de ei vor 
intra în competiție șl alți ti
neri cu certe perspective, case 
s-au afirmat, deja, în concursu
rile de seniori.

Azi, In prima zi — de la o® 
9 și 16 — sînt programate pri
mele tururi ale probei pe e- 
chipe, de la care se așteaptă 
dispute spectaculoase.

• In ultimul moment aflăm 
că echipa Iugoslaviei nu mai 
poate participa, în concurs ră. 
mînînd, deci, Bulgaria. Grecia. 
Turcia și România.

în așteptarea gongului inaugural al C.N. de Doi

CAMPIOANA ROMÂNIEI
BUDAPESTA. 30 (prin tele

fon de Ia trimisul nostru spe
cial). Meci greu. aici, unde 
M.T.K. a luptat enorm pentru 
victorie si. de ce nu. în spe
ranța obținerii unei spectacu
loase calificări. Dar. in cele din 
urmă, campioana Ungariei a 
reușit doar un succes de pal
mares. cu 2—0. scor stabilit în 
prima repriză, calificarea în 
turul următor al C.C.E. reve
nind Stelei, cu scorul general 
de 4—2. O calificare prețioasă 
si meritată. După pauză, mai 
aproape de valoarea sa reală. 
6teaua a avut prelungi mo
mente de dominare, dar tabela 
de marcaj nu s-a mai schim
bat.

întilnirea retur a avut un 
prim sfert de oră echilibrat, 
în care am notat însă o bună 
ocazie a iucătorilor noștri (min. 
5). după care. în min. 17. Po- 
loskei a șutat pe lingă bară. 
Dar în min. 20. o neatenție a 
apărătorilor bucuresteni. la cen
trarea Iui Bognar. i-a dat po
sibilitatea fundașului centrai 
HIRES să deschidă scorul. 
Steaua a fost la un pas de 
egalare. in min. 33. însă sulul 
lui Hagi a întîlnit stiloul din 
stingă porții lui Gaspar 1 Spre 
finalul reprizei, jocul s-a iutit. 
în min. 43. Kekeși a centrat, 
o neînțelegere între apărătorii 
noștri si o ieșire greșită a 
portarului Stîngaciu făcind ca 
„diagonala" lui Kekeși să fie re
luată in gol de către SZEI- 
BERT : 2—0.

CCI.

CURSACONTINUĂ
La reluare. Steaua a preluat 

frîiele iocului. Am notat o pe
rioadă de ..forcing" a iucători
lor români (min. 55—65). în fi
nalul căreia Belodedici a fost 
blocat de portarul Gaspar, care 
avea să devieze în corner si 
sulul lui Lăcătuș, din min. 76. 
Liliac s-a remarcat si el la 
mingea expediată do Varga. 
Sfîrsitul partidei a fost deose
bit de disputat. Steaua a fortat 
golul meritat, dar Lăcătuș. Ba- 
tint. Hagi si Bdldni nu au fi
nalizat în situații favorabile. în 
min 89 Stoica a șutat ne lingă 
bară, iar în ultimul minut l-a 
imitat la poarta noastră Kiss.

Astfel scorul a rămas cel sta
bilit la pauză. Steaua obtinînd 
o calificare întru totul justifica
tă. după cele două iocuri. deși 
are regretul că nu a înscris 
la Budapesta.

Arbitrul bulgar D. Sarlatkî a 
condus bine formațiile :

M.T.K. ; Gasnar — Lorincz 
(min. 77 Huszarik). HIRES. 
Farkas — VARGA. Kekeși. 
BOGNAR, Katzembach, SZEI- 
BERT (min. 68 Boda) — Kiss. 
Poloskei.

STEAUA : Stîngaciu (min. 46 
Liliac) — Iovan. BUMBESCU. 
Belodedici. Ungureanu — Stoi
ca. Rotariu. SOLON!. Hagi — 
LĂCĂTUȘ. Pi turcă (min. 70 
Balint).

Cartonase galbene : KISS. 
KEKEȘI.

Stelian TRANDAFIRESCU

Astăzi, ia Chorzow. in meci retur cu G.K.S. Katowice

SPORTUL STUDENȚESC VIZEAZĂ 
CALIFICAREA ÎN CUPA U.E.F.A.

1 Atac al echipei Dina- ț 
i mo, o nouă ocazie rata- i
i tă : Lupu (in alb) trimi- >
1 te spre poartă, dar Preud’ l
1 homme va reține. ,
? Foto : Aurel D. NEAGU Ț
J Cronica, în pag. 2—3

PUGILISTII DINAMOVIȘTI
9 9

ÎN LUPTĂ PENTRU SUPREMAȚIE»
• Daniel Dumitrescu, o „pană" optimistă • Rudei Obreja, o 
reintrare sub semnul marilor ambiții • Ion Stan și Nicolae

Talpoș nu au uitat că au

Se apropie turneul final al 
Campionatelor Naționale de box 
pentru seniori. Pregătirile sînt 
„la ordinea zilei", cel mai im
portant eveniment pugilistic 
intern stimulînd ambiții, adu- 
cînd în prim-planul atenției 
iubitorilor sportului cu mănuși 
boxerii seniori care, mal tot 
anul acesta, au stat în umbra 
performanțelor internaționale 
ale juniorilor...

Am asistat la un antrena
ment al boxerilor de la Dina
mo București, unitate reduta, 
bilă a pugilatului din țara 
noastră, secție dc elită cu un 
palmares deosebit. I-am găsit 
pe antrenorii Teodor Nicules- 
cu și Valentin Vrînceanu lu. 
crînd cu cei 9 sportivi dina- 
movlști calificați în turneul fi
nal : Viorel Pop Encean (semi- 
muscă). Adrian Amzăr (muscă). 
Daniel Dumitrescu și Nicolae 
Talpo.ș (pană). Marian Dumi
trescu (semiușoară). Ion Stan 
și Florian Țîrcomnicu (ușoară), 
Rudei Obreja (mijlocie mică) 
și Viorel Neagu (semigrea). 
Marea lor majoritate, sportivi 
cu mare experiență competițio- 
nală, își vedea de treabă la 
saci sau „la mănuși", interven
țiile antrenorilor vizînd îndeo
sebi intensitatea efortului uno
ra dintre ei...

Mi-a plăcut optimismul băie
ților. Se lucra cu voie bună, 
dar cu seriozitate. Mezinul for
mației. Daniel Dumitrescu, este 
de o vioiciune contaminantă. 
Pare a fi cel mal optimist din
tre toți și cred că așteaptă... 
centura de campion ca pe ceva

purtat tricoul de campioni

care nu poate să-i scape, în 
ciuda faptului că la categoria 
sa, pană, colegul Nicolae Tal- 
poș, unul dintre probabilii ad
versari, se ..pregătește șl el cu 
gîndul la tricoul de campion, 
pe care l-a mal purtat în 1984. 
Rudei Obreja, fostul campion 
al „mijlociilor mici" (1984) re
vine printre pretendenții la 
podiumul „naționalelor" după 
o suspendare, în timpul căreia 
se pare că a meditat îndelung 
asupra importanței seriozității 
în pregătire (și în viață !). Ce 
mare campion ar fi fost Obreja 
de i-ar fi fost ambiția pe mă
sura talentului I Să fi avut, de 
pildă, tenacitatea lui Florian 
Țîrcomnicu, acum veteranul 
formației dinamovlste. După ce 
a boxat și la... „mijlocie" în 
campionatul pe echipe, iată-1 
acum pe „Țîru" din nou la ,,u- 
șoară", categorie la care a fost 
lider în 1985. Va reuși el oare 
să treacă din nou în frunte ? 
Un cuvînt greu de spus în a- 
ceastă privință va avea chiar 
colegul său de club Ion Stan, 
și eT campion cu ani în urmă.

Privirile trec de la un spor
tiv la altul și încercăm să 
pronosticăm cite titluri va lua 
Dinamo anul acesta. Operațiu
ne dificilă, „echipa" dinamo. 
viștilor fiind în ultimi ani des
tui de inconstantă. De la 6 tit
luri în 1981 a... căzut la unul 
singur în 1982, a obținut 5 tit
luri în 1984 și numai două a- 
nul trecut... Cite va obține a- 
nul acesta? Antrenorii speră 
la trei.patru. Vom vedea.

Petre HENT

KATOWICE, 30 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). 
Sportul Studențesc se află de 
astăzi după-amiază (n.r. ieri) 
la Sosnowiec, în apropierea o- 
rașului Katowice, în așteptarea 
meciului retur din prima man
șă a Cupel U.E.F.A. cu G.K.S. 
Cu o diferență de scor minimă 
(învingători cu 1—0, în partida 
de la 15 septembrie, de la 
București), „alb-negrii“ păs
trează totuși șanse de califi

care în turul al II-lea, avînd 
la Indemînă varianta remizei, 
„de ce nu, chiar și a unei vic
torii ?“, — așa cum spunea an
trenorul principal Mircea Ră
dulescu, în avionul care a 
transportat echipa noastră pînă 
la Katowice. „Dar, a adăugat 
el, pentru a ne atinge scopul,

Gheomhe NERTFA

(Continuare in pag. 2-3)

HALTEROFILII NOȘTRI PROMIT NOI RECORDURI
Ne-am convins încă o dată, 

strălucitele rezultate din ul
timii ani ale halterelor noas
tre sînt strîns legate de serio
zitatea, de exigența cu care 
„statul major" al acestei dis
cipline (a se citi conducerea 
federației și a lotului național) 
abordează fiecare etapă de pre-

La I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 București POSIBILITĂȚI REALE PENTRU 
0 Șl MAI MARE CONTRIBUȚIE LA LOTURILE NAȚIONALE DE BASCHET

Sala asociației sportive Con- 
strucția-I.A.C.E.D. București, cu 
pardoseala recondiționată și cu 
lucrările de vopsitorie încheia- 
te, impresiona prin curățenie. 
Pe teren I.C.E.D.-C,S.$. 4. echi
pă divizionară A, începuse an
trenamentul sub îndrumarea 
lui Silviu Rotaru, pînă nu de 
mult încă jucător de bază al 
formației constructorilor. Lotul, 
cam același de anul trecut. A 
plecat antrenorul Dan Bercea- 
nu (la Dinamo Oradea), au 
venit Marian Costin (de la Di
namo Oradea) și ..gigantul" 
(2.20 m) Eugen Toader (de la 
Dinamo București). în rest, 
experimentalii Petre Grădiștea- 
nu. Constantin Voicu. Eugen 
Ciocan, Valentin Pogonaru. 
Sandu Păsărică, Constantin 
Ioan și mai tinerii Paul Mî- 
halcea. Cătălin Pintea. Con
stantin Popa, Gheorghe Mădîr-

jac. Silviu Lazăr, Mihai Iacob 
și Bogdan Rădulescu.

într-o scurtă pauză, îl abor
dăm pe proaspătul antrenor 
principal Silviu Rotaru, soli- 
citîndu-i să ne expună succint 
obiectivele echipei pentru anul 
competițional 1987—1988.

— Bineînțeles, dorim in pri
mul rînd să ne clasăm pe unul 
din primele patru locuri ale 
clasamentului. Vrem insă să 
procedăm la unele sehimbări 
în concepția de joc a echipei. 
Mai precis, am intenția de a 
folosi permanent în teren trei 
jucători mai înalți de 2 m, în 
primul rînd pe Constantin Po
pa și Eugen Toader. Știu că va 
fi greu, dar am convingerea că 
pregătirea individualizată nu 
va rămîne fără urmări Mă re
fer în deosebi la Toader, r>e 
care ne vom strădui să-l inte
grăm în jocul echipei, in așa

fel încît la cei 2,20 m ai săi 
să devină cu adevărat util 
formației noastre.

— Noi am adăuga : și lotului 
național...

— Bineînțeles, mai ales că la 
I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 există o fru
moasă tradiție în ceea ce pri
vește aportul adus loturilor na
ționale.

într-adevăr, numai în acest 
an unitatea respectivă i-a dat 
reprezentativelor țării pe Va
lentin Pogonaru. Paul Mihal- 
cea, Constantin Popa, Silviu 
Lazăr, Virgil Miulescu. Bujor 
Hălmăgeanu și Lucian Cohan- 
ciuc, iar dintre generațiile cu 
puțin mai „bătrîne“_îi amintim 
pe Viorel Constantin. Mihai

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

Scurt dialog cu 
antrenorul lotului 

național, Ștefan Achim
gâtire, flecare moment competi
țional. De altfel, nu mai de
parte decît după „episodul 
Ostrava", unde cele 5 (noi) 
medalii cucerite au conturat o 
performanță pe care atîtea 
alte discipline și-ar dori-o. dis
cuțiile purtate la amintitul ni- 
vel au atins mai degrabă re
gistrul critic decît pe cel al 
automulțumirii...

Unul dintre interlocutorii 
cel mai avizați e, fără îndo
ială, Ștefan Achim, antrenor 
principal al lotului, de numele 
căruia se leagă multe din 
cele...
• Cîte medalii, tovarășe an

trenor 7 Ne referim numai la 
cele obținute la Campionatele 
Mondiale și Europene. — Cifra 
exactă este de 202, obținute d? 
seniori și juniori. O serie în. 
cepută la „europenele" din I96( 
de către actualul secretar al 
federației, Lazăr Băroga. iar 
la „mondiale", în 1978. de că
tre Hortopan. • Am putea 
spune, deci, un „sac" de me
dalii. unul dintre cele mai 
spornice bilanțuri în rindul 
sportivilor cu pondere olimpi
că. Poate dc aceea ați și jude 
cat cu severitate cele „numai" 
5 medalii de acum. — întoc
mai ele ne mulțumesc și nu 
prea. Cu mai multă atenție în 
ultima parte a pregătirilor, pil- 
team mări productivitatea. în

orice caz, ce a fost de învățat 
am învățat și măsurile în pre
gătirea J.O. 1988 au și fost 
luate. • Anume? — In pri
mul rînd vom acorda o mare 
atenție refacerii selecționabili-
lor, pentru a diminua riscul 
unor viitoare accidentări. în 
continuare, în linii mari pot să 
vă spun că pregătirile vor evi. 
ta Bucureștiul — prea tentant, 
îndemnînd la concesii. în fine, 
volumul șl intensitatea antre
namentelor vor crește. La uni- 
son. selecționabilii și-au mani
festat acordul cu aceste idei 
preconizate. Asta într-o pers- 
pectivă imediată, fiindcă intr-o 
bătaie mai îndelungată va tre
bui să avem în vedere și lăr
girea bazei noastre de masă. 
Nicu Vlad, Șocaci, ca și Urdaș 
ori Becheru sînt performeri de 
nădejde, dar ei nu pot duce 
greul la nesfîrșit. Trebuie iă 
asigurăm, cum se spune și „re
zerva". • Chiar, nu există o 
oarecare neconcordanță intre 
sutele de medalii și cei numai 
60—70 (!) halterofili legitimați 
la nivelul seniorilor? — Ne- 
concordanța nu e „oarecare", 
ci uriașă, e un adevărat para
dox. Piramida e cu vîrful in
los. . 9 Ce-ați spune de o am
plă acțiune de selecție inițiată 
de F.R. Haltere în colaborare 
cu ziarul „Sportul", o acțiune 
vizînd tineretul din școli și în-

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag 2-3)



100 DE COPII DIN TITU

VOR SĂ DEVINĂ ȘAHIȘTI DE FRUNTE
O sută de copil, băieți și 

fete, sînt numai ochi și urechi. 
Fac parte din colectivul Gră
diniței întreprinderii Avicola 
din Titu. Cu toții așteaptă cu 
înfrigurare răspuns la între
barea pe care unul dintre ei, 
șoimul Robert Ștefan, a adre
sat-o profesorului Teodor Ur- 
suianu ; „De la ce vîrstă se 
poate învăța șahul ?...“

Profesorul, pedagog cu voca
ție (deși este inginer proiectant 
și doar în afara orelor de pro. 
gram activează ca antrenor la 
Clubul sportiv școlar nr. 1 din 
București) nu le pune prea 
mult răbdarea la încercare. 
Ce-i drept, răspunsul nu e 
direct, ci sub forma unei po
vestioare. Fără Feți-Frumoși și 
Ilene Cosînzene, dar cu copii 
care — ca și preșcolarii de la 
Avicola Titu — au dorit din 
toată inima să pornească pe 
lungul drum al cunoașterii șa
hului și al consacrării, poate, 
ca mari sportivi. Povestioara 
„profesorului" Ursuianu îi vi
zează pe Florin Gheorghiu, pe 
Margareta Mureșan și pe mai 
recentul as al șahului nostru, 
Mihail Marin, cil toții, astăzi, 
nume cunoscute nu numai în 
eșichierul românesc, ci și în cel 
internațional.

Povestioara i-a convins pe 
prichindeii din Titu. Deci și ei 
pot să învețe șahul încă de la 
vîrsta marilor cutezanțe și a 
infinitelor promisiuni, mai ales 
că au alături de ei, în acest 
efort spre devenire, întregul 
oraș. Un oraș cu sute de iubi, 
tori ai sportului minții șl care, 
prin intermediul copiilor, al 
preșcolarilor și școlarilor se 
dorește a fi un centru de mare 
viitor în această disciplină o- 
llmpică.

Să ne întoarcem, 
copiii „profesorului" 
și la experimentul

însă, la 
Ursuianu 
acestuia, 

care cuprinde un serial de po
vestioare despre tabla cu cele 
64 de pătrățele (n-a fost prea 
ușor de explicat de ce sînt 64 
și nu 32 sau 128...), apoi des
pre felul ciudat cum se mișcă 
piesele. Abia după aceea, după 
ce toți copiii au urcat pe po. 
diurnul cunoașterii și înțelege
rii acestor prime lecții (în care

premiile în bomboane și ba
toane de ciocolată n-au fost de 
neglijat...) s-a trecut la lecții 
mai complicate, „atacîndu-se" 
variante de mat cu piesele gre. 
le (turnul și dama), cu exerciții 
de atac prin descoperire, de 
atacuri duble sau variante de 
mat cu piesele ușoare (caii și 
nebunii). Dar, n-a fost deloc 
simplu! Un experiment care 
cere răbdare și înainte de ori
ce, o mare dragoste pentru 
copii...

Oricum este o inițiativă u- 
nică in județul Dîmbovița și 
printre puținele în țară. O a- 
devărată încîntare I In primul 
rînd pentru copii, care trăiesc 
cu intensitate maximă bucuria 
fiecărei mutări inspirate, apoi 
pentru părinți, la început neîn
crezători în disponibilitățile 
sportive (și mai mult) ale co
piilor lor. Cazul mamei lui 
Octav Chișcăreanu : „Copilul 
meu este un anti-talcnt!...“ 
Ceea ce s-a demonstrat că este 
o eroare... Octav, alături tie 
Robert ștefan, Georgcl Geor
gescu, Ștefan Faida- sau Doru 
Mihăilă, de Mădălina Tudosie, 
Georgiana Stancu și Ionelia 
Niță, toți din „grupa de mare 
perspectivă" se arată, a fi prin 
talent, ambiție și receptivitate, 
succesori ai așilor noștri în ma
terie. Sigur, pînă acolo e o 
cale lungă, dar toată lumea în 
Titu are răbdare. In șah, mai 
ales, este o condiție obligatorie.

Să mai adăugăm un amănunt: 
ambiția preșcolarilor din Titu 
de a ajunge șahiști adevărați 
este stimulată șl de faptuT că 
foști preșcolari din localitate, 
în frunte cu Daniel Vătasă și 
frații Mircea au ajuns cineva 
în competițiile republicane ale 
copiilor și juniorilor. Mai mult, 
Daniel a concurat, recent, la 
Eforie Nord, alături de se
niori. Acum orașul trăiește cu 
emoție momentul primei ieșiri 
în public a micilor șahiști. Pe 
cînd ? Cum ne asigură antre
norul, „chiar înainte de apari
ția primilor fulgi de nea. Sau, 
poate, o dată cu el. Pentru ca 
elevii mei să trăiască o dublă 
bucurie...".

Tiberiu STAMA

Seriozitatea micilor sportivi aproape că nu le trădează vîrsta... 
Foto : Gabriel MIRON

U I.C.E.O.-C.S.Ș. 4 BSCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

Ivanov (acum la Dinamo Bucu
rești), Alexandru Panaitescu 
(Steaua). Tiberiu Rist, Bogdan 
Hoit (Politehnica București), 
Liviu Maxim (Politehnica Iași' 
ș.a., toți fiind selecționați și 
instrulți la C.S.Ș. 4, sub îndru
marea antrenorilor Llviu Călin 
și Horațiu Giurgiu. Este, tre
buie recunoscut, un bilanț re
marcabil, care a șl determinat 
federația ca Iotul național de 
juniori să evolueze. în Divizia 
B de tineret, sub denumirea 
echipei C.S.Ș. 2-I.C.E.D. Bucu
rești. Este de dorit ca această 
acțiune să continue și în apro
piatul sezon, deoarece meciu
rile în divizia B s-au dovedit 
utile pentru sporirea experien
ței juniorilor în confruntarea 
cu baschetbaliști cu activitate 
îndelungată în ace3t sport.

Sprijinul acordat de condu
cerea Î.A.C.E.D.B. (director: 
ing. Cornel Popescu), a A.S. 
Construcția-I.A.C.E.D.B. (pre
ședinte : Ion Diaconu), condi
țiile bune existente (sală pro
prie cu șase panouri, cămin 
și cantină chiar lîngă sală), 
precum și capacitatea profesio
nală ș! dragostea pentru bas
chet a antrenorilor ne îndrep
tățesc să afirmăm că I.C.E.D.- 
C.S.ș. 4 poate deveni o unita- 
te-etalon pentru jocul cu min
gea la coș dan țara noastră, o 
pepinieră și mai bogată pentru 
reprezentativele țării.

Finalele Daciadei fi ale C.N. de micromodelc

CAMPIONUL DIN ANUL TRECUT
ȘI-A REEDITAT
în „palatul de cristal" al 

minei Slănic Prahova, la gale
ria de la orizontul I al fostei 
saline, s-au desfășurat finalele 
Daciadei și ale Campionatelor 
republicare de micromodelo, la 
care au fost prezenți modeliști 
din nouă cluburi șl asociații 
sportive, calificați la fazele an
terioare ale competiției. După 
șase zboruri, titlurile au re
venit, la individual seniori lui 
Nicu Bezman (C.S.U. Galați), 
care reeditează succesul din 
1986, și, la juniori, lui Iulian 
Pîrvu (Sporting Roșiori de 
Vede), iar pe echipe, reprezen
tanților Voinței Tg. Mureș, la 
ambele categorii de vîrstă. în
trecerile au fost pasionante, 
foarte disputate, mai ales la 
seniori, cîștigătorul fiind cu
noscut abia la sfîrșitul con. 
cursului.

După prima lansare, cel ce 
avea să îmbrace tricoul de 
campion se află abia pe locul 
patru, micromodelul său pla- 
nînd doar 27:47, în timp ce 
principalii săi adversari reuși
seră 32:45 (Aurel Popa, Voința 
Tg. Mureș), 30:02 (Vasile Ni- 
coară, C.S.U. Galați), dar și 
26:42 (Zoltan SiikSsd, Voința 
Tg. Mureș). Și după cea de a 
doua lansare A. Popa — cam
pionul anului 1985 — se men
ține pe primul Ioc, cu 33:14. 
Este un timp excelent, dacă a- 
vem în vedere că media celor 
două manșe întrece maximum 
prevăzut de regulamentul F.R. 
Modelism (32 minute) pentru 
îndeplinirea normei de maestru 
al sportului. în urma lui, cu 
30:02, colegul său de club, 
Z. Siikosd, și trei gălățeni : V. 
Nicoară cu 29:06, Cornel Man- 
galea cu 28:04 și N. Bezman cu 
27:55. Abia în a treia manșă, 
acesta din urmă obține un re
zultat foarte bun — 34:31, în 
timp ce rivalii săi reușesc 
31:16 Mangalea și 30:31 Popa 
și Siikâsd. Cu toate acestea, la 
jumătatea întrecerii, în frun
tea ierarhiei, prin suma celor 
mai bune două lansări (care 
„punctează" în clasament) este 
tot Popa, cu 65:59, dar Bezman 
a mai redus din handicap, are 
62:26, iar ceilalți : 60:33 Siikosd, 
59:20 Mangalea și 59:08 Nicoa
ră. După a patra manșă, ulti
mul și primul nu-și mal îmbu
nătățesc timpii; în schimb, 
Siikosd iși mai adaugă aproape 
două minute (are acum 62:08), 
iar Bezman ajunge doar la 50 
de secunde de Popa, avînd 
65:09. în cea de a cincea lan
sare, nici unul dintre ei nu-și 
depășește cea mai bună reali
zare, astfel că, înaintea ulti
mei probe, clasamentul îl are 
în frunte pe Popa (65:59), ur
mat de Bezman, Siikosd și 
Mangalea, cu timpii de mai sus. 
Singurul însă dintre ei care 
reușește în această a șasea 
manșă un timp mai bun este 
N. Bezman (33:26), astfel că el 
trece în fruntea ierarhiei, a- 
vînd la totalul celor mai bune

PERFORMANȚA
două zboruri 67:57. Pe locurile 
doi șl trei, Popa și SukBsd.

„A fost una dintre cele mai 
spectaculoase întreceri, care a 
ținut trează atenția participam 
ților și spectatorilor de la pri
ma pînă la ultima lansare. 
Performanțele realizate se a- 
propie de cei mai buni timpi 
reușiți la Campionatele Euro
pene din acest an, la care e- 
chipa noastră nu a participat. 
Paralel cu finalele noastre a 
avut loc și o întîlnire bilate. 
rală cu formația Ungariei, cîș- 
tigătoare a „Europenelor" din 
Polonia. In acest clasament, 
locul I a revenit lui Rec An
dras, cu 76:28, locul II lui Ree 
Laszlo cu 68:28 și locul III lui 
N. Bezman cu 67:57, deci- un 
timp competitiv și promițător 
pentru viitoarele competiții in
ternaționale. Să mai adaug că 
și acum Consiliul popular ai 
localității gazdă a înminat în
vingătorilor tradiționala „Cupă 
de sare" a orașului Slănic Pra
hova". Declarația aparține pre
ședintelui Comisiei centrale 
tehnice de aeromodele din ca
drul F.R. Modelism, Dumitru 
Cerchezeanu, prezent la corn, 
petiție.

ALTE REZULTATE: Seniori 
echipe : 1. Voința Tg. Mureș, 
2. C.S.U. Galați 3. Metalul Sa- 
lonta ; juniori individual: 1.
Iulian Pîrvu 53:51, 2. Vasile 
Andronache (C.S.U. Galați) 
48:06, 3. Slmona Grosu (Victo
ria Bacău) 45:16 ; echipe : 1. 
Voința Tg. Mureș, 2. C.S.U. 
Galați, 3. Sporting Roșiori de 
Vede.

loan NOVAC

„Cupa F. R. K. C.H

0 REUNIUNE NAUTICĂ ATR
CU MULTI COMPETITORI
Curioasă toamnă ! Duminică, 

pe Lacul Herăstrău, sportivii 
din secțiile de yachting nu pu
teau ieși eu bărcile pe apă : 
de căldură, de „calm plat". A 
doua zi, nu puteau ieși pe lac 
de frig, de .vînt puternic. Ce 
și-o fi spus bătrînul puc pri
vind foaia din calendar : „Ia 
să trimit eu în teren doi bă
ieți de-ai mei din linia de îna
intare — pe Lapoviță și pe 
Ninsoare — poate îi urnește 
din loc... pînă către primăva. 
ră“. In clipa următoare, o în
treagă „flotilă" de calac-canoe 
își făcea apariția la startul u- 
nei noi regate. Era „noul val", 
deloc temător la capriciile vre
mii, lansat eu dragoste și mi
gală de pe toate pontoanele 
lacurilor Herăstrău, Băneasa, 
Grivița 2. Era, vrem să spu
nem, acea parte „nevăzută" a 
caiacului și canoe! noastre, a- 
mintită doar în treacăt în cro
nicile de sport. „Cupa 
F.R.K.C.", însă, este un fel de 
„Cupa României" la fotbal, 
participă adică toată lumea, 
întrecerile ei fiind mai pe larg 
comentate.

Așadar, fază de zonă bucu- 
reșteană în cadrul „Cupei 
F.R.K.C.", cu zeci de echipaje 
la start, cu juniori și seniori, 
cu organizatori și arbitri com
petent, exlgenți, buni cunoscă
tori a ceea ce este, ori nu, în
găduit în concursurile de ca- 
iac-canoe. Mereu cu pasul pe 
malurile acestor lacuri, con- 
cursul ni s-a părut interesant. 
Interesant în sensul că, de 
pildă, eram curios să văd dacă 
Dănuț Terente avea să cîștige
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TROFEE SPORTIVE
în cinstea Conferinței Națio

nale a partidului, în sala Vic
toria din Iași, a fost vernisată 
o sugestivă expoziție intitulată 
„Trofee sportive". Este pentru 
a doua oară cînd C.J.E.F.S., 
împreună cu Secția de istorie 
a Complexului muzeistic din 
localitate, oferă publicului larg 
posibilitatea de a cunoaște rea
lizările ieșene din domeniul e- 
ducațiel fizice și sportive. 
Printre exponate, la loc de 
cinste se află cupele, medaliile 
și diplomele obținute de tinerii 
din dulcele tîrg al Ieșilor, atît 
la marile confruntări interna
ționale — între care 17 meda
lii —, cît șl în campionatele 
republicane — alte 45. Sugesti
ve grafice reflectă puternica 
dezvoltare a bazei materiale, 
mal ales în ultimii 22 de ani, 
creșterea numărului asociațiilor 
sportive care a ajuns la 738, 
a sportivilor legitimați — a- 
proape 21 000, a celor selec. 
ționați în loturile republicane 
— 108. Nu lipsesc din expozi. 
ție nici grupajele de afișe, pre- 
cum șl de materiale și echipa
ment sportiv realizate de 
A.B.S. La loc de frunte se află și trofeele cucerite de repre. 
zentanții lașului la finalele pe 
țară ale marii noastre compe. 
tiții naționale Daciada, între 
care se detașează cele ale 
gimnastelor prof. C. Radu, în 
număr de 10. Demne de remar
cat sînt și propunerile creato
rilor și cercetătorilor din

A.B.S. referitoare la cîteva a- 
parate sportive de mare utili
tate, o gamă variată de echi
pament sportiv, cu o linie mo
dernă și cu o bogată paletă co- 
loristică, precum și noul bre
vet de invenții pentru produc
ția de serie a unei mingi de 
fotbal. Expoziția se constituie 
într-o valoroasă pledoarie pen
tru dezvoltarea și mai puter
nică a sportului de masă și de 
performanță pe aceste me
leaguri.

Alexandru NOUR — coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
O primă caracteristică a eta

pei a VII-a la handbal mascu
lin, care se va desfășura as. 
tăzi, este aceea că „europenele" 
— Steaua, Politehnica Timi
șoara și H.C. Minaur Baia 
Mare — susțin jocuri pe teren 
propriu, bune prilejuri de ui- 
timă verificare înaintea parti
delor de duminica viitoare din 
competițiile continentale. Der- 
byul etapei va avea loc la Ti
mișoara, studenții primind vi- 
zitâ dinamoviștilor bucureșteni, 
disputa dintre aceste două e- 
chipe fruntașe fiind deschisă, 
și acum, oricărui rezultat. Este 
interesant de urmărit evoluția 
studenților clujeni în compania 
campionilor, la București, după 
cum, prin prisma rezultatelor 
anterioare, partidele de la Bra
șov și Tg. Mureș se anunță e- 
chilibrate.

DIVIZIA B, REZULTATE
MASCULIN, seria I î IMU Ba

cău — Calculatorul KRUC Bucu
rești 23—21, Independența Canpați 
Mîrșa — CSU Galați 19—20, CSU 
Prahova Teleajen — Hidrotehni
ca Constanța 22—18, Arctic Gă- 
eștl — CSM Borzești 33—22, Mol- 
dosin Vaslui — ASA Buzău 20—18. 
Tractorul Brașov — IMP Sf. 
Gheorghe 28—24 ; seria a Il-a : 
Mecanica Oradea — Construc
torul Arad 27—32, Minaur n Cav- 
nic — Autoturisme Timișoara 24— 
23, Utilaj Știința Petroșani — Co
merțul Sînnlcolau Mare 16—17, 
Strungul Arad — Metalul Lugoj 
36—23, Metalul Hunedoara — Unio 
Satu Mare 32—24, Tehnoutllaj O- 
dorheiiu Secuiesc — Constructorul 
Oradea 22—21.

FEMININ, seria I : Mecanică 
Fină București — Cetatea Tg. 
Neamț 29—12, CS!M St. Gheorghe

— DINAMO BUCUREȘTI
Programul etapei a VII-a 

este următorul : TIMIȘOARA : 
Politehnica — Dînamo Bucu
rești (arbitri : R. Iamandi — 
Tr. Ene din Buzău) ; BAIA 
MARE . H.C. Minaur — Raio
nul Săvinești (P. Spinu — E. 
Fluieraș din Arad) ; BUCU
REȘTI : Steaua — Universita
tea C.U.G. Cluj-Napoca (Sala 
Floreasca, ora 18 ; Al. Isop, din 
Pitești — Gh. Mihalașcu, din 
Buzău) ; BRAȘOV : Dinamo — 
Universitatea Craiova (Al. Vîr- 
topeanu — Șt. Georgescu din 
București) ; TG. MUREȘ : 
A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș — Metalul Bistrița (St. Sti- 
cea — C. Bening, din Brașov) ; 
BACĂU : Știința — Dacia Pi
tești (A. Dimitrcscu — C. Sza
bo din București).

DIN ETAPA A VI a
— Precizia Vaslui 17—20, Chimia 
Brăila — Sportul Muncitoresc Ca
racal 28—24 Filatura Focșani — 
I.T. București 14—17, Argetex Pi
tești — Olimpia Plopenl 16—23, 
Raionul săvinești — Textila Bu- 
huși 14—13 ; seria a H-a : Indus
tria Ușoară Oradea — AEM Timi
șoara 22—14 Voința Sighișoara — 
Voința Odorheiu Seouiesc 20—22, 
CSM Voința Bistrița — Construc
torul Hunedoara 32—26, Electro 
Timișoara — Textila Zalău 28—31, 
Textila Sebeș — Constructorul 
Bala Mare 28—22 CFR Craiova — 
Universitatea Farmec Cluj-Napo
ca 23—217. (Corespondenți : V. Pe- 
lenghlan, I. Ionescu, V. Sabou, 
I. Zaharla, I. Toma, C. Crcțu, O. 
Bălteanu. S. Băio'. S. Neniță, I. 
Vlad, I. Turcu, M. Florea, V. Po- 
povici, O. Berbccaru, A. Pialoga, 
M. Verzescu, I. Ghlsa C. Gruia, 
E. Teirău).

HALT
(fi -ma

treprinderi, 
demonstrații 
noștri fru 
locuri unde 
și muncește 
o excelent 
popularizare 
mărire, im) 
de sportivi 
discuție că 
lentă și nu 
decît faptul 
pusă cît m: 
re, iar ant 
tate din în 
sprijine cît 
fi o dr -i 
• Re i 
grupului de 
ce obiective 
la J.O.? — 
în cele ma 
Jocurilor C 
na o serie 
intermediar 
noastre, o: 
spre ' verif 
sportivi ma 
afirmare. E 
tre va fi p 
de la Care 
și la J.O. 
lunci vor < 
tele Națion 
aceasta ar 
discuție ; p 
interne se 
îmbogățită 
mai multă 
tăm, cu p: 
similare di 
U.R.S.S. sîi 
te ori, chir 
mii. • Rc 
finalul luni 
Bistrița vo 
natele noa 
fcuie să fin 
semna (m3 
corduri ale

în etapa a 3-a a Diviziei B de 
volei s-au înregistrat rezultatele:

FEMININ, seria I : Topii tana 
Toplița — Melalotehnica Tg. Mu
reș 3—2, Penicilina 11 lași — Hi
drotehnica Focșani 3—2, Filatu
ra Fălticeni — A.C.M.R.I.C. Pia
tra Neam* 3—2 ; seri* * Il-a : 
CHIMPEX Constanța — BRAI- 
CONF Brăila 3—1 A.S.S.u. Cra
iova — C.SM. Oțelul Tîrgo- 
viște 1—3 j seria a IH-a : 
Voința București — Metal 
33 București 0—3, Spartac 
STIROM București — C.P. Bucu
rești 3—0, I.T București — Cal
culatorul București 0—3 ; seria 
a iv-a : EXPLORMIN Caranse
beș — G.I.G.C.L. Brașov, 2—3, 
Armătura Zalău — MARATEX 
Baia Mare 0—3, „U“ Electronica 
Cluij-Napoca — Politehnica Ti
mișoara 3—0.

MASCULIN. seria I : PF.CO 
Ploiești — C.S.U.-I.M.N. Galați

IN DIVIZIA
3—1, Metalul Tîrgoviște — Gloria 
Tulcea 3—1 C.S.M. Delta Tulcea 
— SARO Tirgovlște 3—1 ; seria a 
Il-a s Electra București — Calcu
latorul Buoure^tl 1—3, Rapid Bucu
rești — I.O.R. București 2—3, 
l.M.G. Vulcan. București — Pra
hova IJ’.G. Ploiești 3—0 ; seria 
a ill-a : Metalul Hunedoara — 
I.A.T.SA. Dacia Pitești 1—3, O- 
țclul orașul Dr. Petru Groza — 
C.F.R. Arad 3—0, Oltul Rm. Vîl- 
cea — C.S.M. Caransebeș 2—3 ; 
seria a iv-a : Silvani.» Șimleu 
Sllvaniel — Chimica Victoria za
lău 3—1, A.S.A. Electromureș H 
Tg. Mureș — Electrotehnica 
Bistrița 3—0, Explorări Motorul 
H Bala Mare — Voința Alba 
lulla 3—0

In etapa a 4-a au fost consem
nate următoarele rezultate :

FEMININ, seria I : Metaloteli-

B DE VOLEI
nlca Tg Mureș — A.C.M.R.I.C. 
Piatra Neamț 3—0, Hidrotehnica 
focșani — Filatura Fălticeni 
3—1. Toplltana Toplița — Peni
cilina II Iași 3—1 ; seria a Il-a : 
BRAICONF Brăila — Comerțul 
Constanța 1—3, C.S.M. Oțelul 
Tîrgoviște — Chimia Tr. Măgu
rele 3—0, CHIMPEX Constanța — 
A.S.S.U Craiova 3—0 ; seria a 
m-a : Metal 33 București — Cal
culatorul Bucure-t! 1—3, C.P. 
București — I.T. București 0—3, 
Voința București — Spar tac 
STIROM București 3—1 ; seria a 
,IV-a : G.I.G.C.L. Brașov — Po- 
11 tehnica Timișoara amina t, MA
RATEX Bala Mare — „U" Elec
tronica Cluj-Napoca 3—0, Ex- 
PLORMIN Caransebeș — Armă
tura Zalău 3—1.

MASCULIN, seria I : C.S.U.-
I.M.N. Galați — SARO Tîrgoviște
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ȘTIRI DIN ȘAH | Dinamo București -F.C. Malines 0-2 (0-1). în Cupa Cupelor
• In turneul internațional 

„I.T.B. — 1987" singura victo
rie a rundei a X-a s-a înscris 
pe tabelul de arbitraj în drep. 
tul șahistului iugoslav Filipo- 
viei. El l-a învins cu piesele 
albe pe Pușcașiu, principalul 
său urmăritor, distanțîndu-se 
la 1,5 p pe locul al doilea. Re
mize în întîlnirile Bărbulescu
— Botez, Reicher — Savin, Ar- 
maș — Berechet și Periei — 
Gavrilă. S-a întrerupt în pozi
ție aproximativ egală partida 
Fatalibekova — Pavlov. In cla
sament, după Filipovici care 
conduce cu 7,5 p, pe locul se
cund a trecut Armaș, 6 p, ur
mat de Pușcașiu 5,5 p (1).
• Sesiunea de toamnă a 

cursului „Centrului de pregăti
re în șahul de performanță 
pentru copii și tineret’1 al 
I.T.B. va începe la 15 octom
brie. Informații suplimentare și 
înscrieri la sediul Șah.Club din 
strada Lipscani nr. 21 , tel. : 
13.76.35.
• Sălile de șah ale Clubu

lui Medicina din Timișoara au 
găzduit întîlnirea internaționa. 
lă de șah, aflată la a Vil-a 
ediție, dintre Electromotor și o 
selecționată a orașului Belgrad. 
S-a jucat la 10 mese (6 băieți 
+ 4 fete). Partidele au oferit 
dispute interesante, urmărite 
de un numeros public. Meciul 
s-a încheiat la egalitate : 5—5. 
Iată rezultatele, în ordinea 
meselor : Șubă — Nikolic! 1—0, 
Zarcula — Despotovici, Ungu
rean u — Liubisavlievici, Ilijin
— Raicevici remize, Ardeleanu
— Petrovici 0—1, Lazăr — Ste-
vanovicl 0—1, Baumstark —
Markovici, Jicman — Pihajlici 
remize, Ganț — Gostovici 1—0, 
Caplar — Bojkovici 0—1. 
Constantin CREȚU — coresp.

O La invitația Șoolii de co
pii „9 Mai“ din Bușteni, lotul 
național de șah pentru copii și 
juniori, aflat în pregătire la 
Brașov în vederea campionate
lor mondiale de anul viitor, a 
susținut o Intîlnire laT42 mese 
de joc cu jucători de categoria 
a IÎ-a șl a III-a din Bușteni, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu vie. 
toria categorică a celor mai 
mici și talentați șahiști ai țării 
(antrenor eoordonator Marga
reta Teodorcscu) cu scorul de 
36,5—5,5.
Victor ZBARCEA
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CONCURSURI 01 ATLETISM
BRAȘOV (prin telefon). Pe 

stadionul din Poiana Brașov 
s-a desfășurat Ia sfîrșitul săp- 
tămînii trecute tradiționala 
competiție atletică dotată cu 
„Cupa Poiana”. Au luat parte 
atleți din mai multe județe. 
Cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat următorii : FEMEI: 
100 m : Daniela Pleșcan (Brăi
la) 12,0, 200 m: Pleșcan 24,2, 
480 m: Tudorița Chidu (Slobo
zia) 55,0, disc: Floarea Vieru 
(CSM Universitatea Craiova) 
56,96 m ; BĂRBAȚI : 100 Tn :
Ilie Adrian (Voința) 10,7, triplu: 
Csaba Boros (Steaua) 15,75 m, 
înălțime : Sandor Biscoe (CFR 
Timișoara) 2,00 m, greutate : 
Gheorghe Gușet (Steaua) 16,75 
m, suliță : Dorinei Andreescu 
(Steaua) 64,35 m.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
în Poiana Brașov, se va des
fășura meciul internațional între 
echipele de tineret ale Romă, 
ni ei și R.S.S. Ucraineană. (Ca
rol GRUIA — coresp.).

REȘIȚA. în localitate s-a 
desfășurat un concurs de atle
tism tradițional, care s-a bucu
rat de o frumoasă participare. 
Juniorul Tudor Bogdan (CSȘ 
5 Rapid Buc.) cu 7,53 m a în
registrat un nou record națio
nal la lungime, jun. cai. a 
II-a (v.r. 7,39 m fusese deținut 
de Tudorel Vasile.din 1973). 
Alte rezultate : prăjină : Bog
dan 4,65 m, 110 mg : Florin 
Bulibașa (CSȘ Reșița) 15,7, 100 
m : Bulibașa 11,2, 400 m : So
rin Opriș (CAM Reșița) 50,7 ; 
femei : lungime : Monica Seu- 
can (CSȘ Reșița) 5,56 m, înăl
țime : Manuela Colța (CSȘ Re
șița) 1,75 m, suliță : Victoria 
Nistor (CSȘ Reșița) 55,60 m.

ATAC STERIL, ERORI IN APĂRARE
După felul cum s-au desfă

șurat în special primele 15—20 
de minute — în care Dinamo 
a pus, în repetate ocazii, în 
pericol poarta Iul F.C. Malines
— ca și după aspectul general 
al jocului pînă spre sfîrșitul 
primei reprize, era greu de 
crezut că echipa noastră va 
pierde acest meci cu 0—21 
Dinamoviștii dominau, oaspeții 
făceau o apărare strictă, cu 
dese trageri de timp, însă su. 
perioritatea teritorială a gazde
lor nu-și găsea concretizarea 
pe tabela de marcaj. Dar, pe 
fondul acestei dominări, a ve. 
nit acea „bîlbîială" în lanț a 
apărării dinamovlste, din mi
nutul 39, cînd (la al doilea sau 
al treilea atac al oaspeților, 
în această primă parte a jo- 
cui ui) HOFKENS a marcat din 
apropiere și, practic, soarta ca. 
lificării a fost decisă. Din a- 
cel moment, lui Dinamo i-ar 
mai fi trebuit trei goluri, spe
ranță deșartă, mai ales într-o 
zi atît de nefastă ca cea pe 
care a avut-o ieri ofensiva e. 
chipei noastre.

Ce se întîmplase pînă atunci? 
Atacuri peste atacuri ale 
Dinamo, dar insuficient de 
cise, cu plimbări exagerate 
balonului sau cu finalizări 
precise, ca cele din min. 2 
(Mateuț, șut peste bară), min. 3 
(Orac, aceeași finalizare), min. 
10 (Orac, șut pe jos, afară). 
Și mai mari au fost ocaziile 
din min. 22 (Preud’homme a 
respins în corner un șut pu
ternic al lui Mateuț) și min. 30, 
cînd Mateuț a trimis afară, cu 
capul, din centrarea lui Mihă- 
escu. Belgienii — care făcuseră 
pînă atunci un joc de aștepta
re, de apărare a scorului de 
1—0 de la Malines, cu nume
roase pase la portar, chiar din 
apropierea centrului terenului
— au avut „zvîcnirea" din min. 
39, cînd Hofkens a speculat 
deruta apărării lui Dinamo, și
— scăpînd cu bine și în minu
tele 40 (ocazie Lupu) și 43 
(Preud’homme a reținut șutul 
lui Mateuț) au plecat la cabi

lui 
de- 
ale 
im-

ne... mai liniștiți decît venise, 
ră luni, la București.

în repriza a doua, cu plusul 
de calm căpătat, F.C. Malines 
și-a demonstrat valoarea pe ca
re prima repriză nu prea o lă
sase să se întrevadă. Oaspeții 
s-au dovedit o echipă omogenă, 
care știe să acopere bine tere- 
nul, grupîndu-se prompt în a- 
părare, făcînd marcaj sever și 
contraatacînd variat și rapid. 
Dinamo a dominat totuși și în 
repriza secundă, dar atacul său 
a fost la fel de neinspirat, 
lent și imprecis în finalizare. 
S-a ratat în continuare: în 
min. 57, „capul" lui Balacl a 
trecut peste bară ; în min. 60, 
Cămătaru și apoi Al. Nicolae 
au ratat din careul mic ; în 
min. 67. Timiș a trimis prin 
fața porții o minge pe care 
coechipierii săi n-au reușit s-o 
împingă în plasă. Și, din nou, 
cel care fructifică sînt bel
gienii : în min. 71, din centra
rea lui Cluytens, DEN BOER 
lovește mingea cu creștetul 
capului, balonul ia o traiecto
rie care-1 surprinde pe Moraru 
și... 2—0 pentru Malines !

în continuare, meciul își pier
de interesul, oaspeții apărîn- 
du-se exact, în fața Unor ac
țiuni dinamovlste confuze și 
fără vigoare, evident marcate 
de lipsa suportului moral, spe
ranțele calificării fiind de-acum 
spulberate.

Arbitrul Pietro D’Elia (Ita
lia) a condus bine formațiile : 

DINAMO: Moraru — Mihă- 
eseu, REDNIC, Al. Nicolae, 
Varga — LUPESCU, LUPU, 
Mateuț, Orac (min. 61 Timiș) 
— Damaschin (min. 46 Balacl), 
Cămătaru.

F.C. MALINES: PREUD’HOM- 
ME — Cluytens, Clijsters, RUT- 
JES, HOFKENS — SANDERS, 
DE WILDE, Theunis (min. 84 
Jaspers), Koeman — Ohana 
(min. 70 Benfeld), Den Boer.

Au primit cartonase galbene: 
SANDERS, OHANA, ORAC și 
THEUNIS.

Radu URZICEANU

Chavcs - Universitatea Craiova 2 1 (1-0), m Cupa u.E.f.A

I SCOR GENERAL EGAL (4-4), DAR..
I CHAVES, 30 (prin teleîon de 

la trimisul nostru special). 
Miercuri după-amiază repre- 

Izentanta noastră în Cupa
U.E.F.A., Universitatea Craio
va, a susținut manșa a doua 

Idin cadrul primului tur in 
compania formației Grupo Des- 
portivo Chaves. Cu toate efor
turile depuse, jucătorii noștri 

In-au reușit să-și păstreze mi
nimul avantaj realizat în par
tida tur, pierzînd la limită, cu 

12—1 (1—0), scorul general fiind 
astfel egal, 4—4, dar, datorită 
celor două goluri înscrise ia I Craiova, fotbaliștii portughezi
obțin calificarea în turul doi. 
Pe ansamblu se poate aprecia 
că formația noastră a dat o I replică viguroasă, avînd peri
oade in care s-a aflat la cîrma 
jocului, ea depășind bine ne- I favorabilul moment din star
tul partidei, cînd, în min. 5, In 
urma unui corner, SLAVKOV, I lăsat însă nemarcat, la margi
nea careului mic, a reușit să 
deschidă scorul. Pînă în fina
lul primei reprize tînăra ecni- 

Ipă craioveană s-a avîntat cu
rajos în ofensivă, definind o 
evidentă superioritate tentori- 

Ială, din păcate nematerializată 
și pe tabela de marcaj, ea me- 
ritind cu prisosință cel puțin 

Iun rezultat egal la intrarea m 
cabine. Imediat după deschide
rea scorului, Mănăilă a avut o 
bună ocazie, însă a șutat îm- I precis. Foarte aproape de gol
s-a aflat și Săndoi (min. 22), 
și Gh. Popescu (min. 25), și 

ICiurea (min. 28), și Badea
(min. 32), dar mai ales Geoî- 
gău, care în min. 35, scăpat I singur în careul portughez, a
șutat de la 8 m exact în porta
rul Padrao. Prima parte a în-

tilnirii se încheie cu alte două 
situații favorabile irosite de 
Mănăilă (min. 40 și 42).

Repriza secundă debutează cu 
o periculoasă acțiune a noului 
introdus, Ghiță, rezolvată in 
extremis de Jorginho (min. 50). 
Jucătorii locali devin mai in
sistent în atac și după un șut 
expediat de Vermelinho și re
ținut cu dificultate de Lung 
(min. 53) și o reluare ’mpreci- 
să a lui Slavkov (min. 62), 
gazdele își măresc avantajul în 
min. 62, prin VERMELINHO 
care, aflat în poziție de ofsaid, 
după părera noastră, nătrunde 
in careu și înscrie plasat pe 
lingă Lung, ieșit in intîmpina- 
re. Craiovenii nu renunță, se 
lansează intr-o pasionantă cursă 
de refacere a handicapului, care 
va fi redus in min. 83 prin go
lul marcat de GHIȚA, în urma 
unui corner excutat de Badea. 
Ultimele minute sînt dramati
ce, portughezii se apără îndîr- 
jit, reușind finalmente să-și 
mențină avantajul de un gol. 
Deși a pierdut, echipa craio
veană a lăsat o bună impresie, 
fapt ce amplifică regretul că 
nu a fost ea aceea care să ob
țină dreptul de calificare.

Arbitrul irlandez P. Donne
lly a condus bine formațiile :

CHAVES: Padrao — Cerqu- 
ieira, Garrido. JORGINHO, 
Diamantino — Gilberto, Zdrav- 
kov (min. 84 Vicente), DAVID 
— Serra, SLAVKOV (min. 63 
Sergio), VERMELINHO.

UNIV. CRAIOVA : Lung — 
NEGRILA, Săndoi, GH. PO
PESCU, A. Popescu — Mănă
ilă, Rada. Ciurea (min. 46 
GHIȚA), Badea — GEOLGAU 
(min. 68 Irimescu), Vancea.

Constantin FiRANESCU

Marginalii Ia cele doua manșe ale Victoriei București

STARTUL REUȘIT AL
De marți seara, la sfîrșitul 

dublei manșe cu EPA Larnaca, 
Victoria este intîia echipă (din 
cele 5 „ambasadoare" ale fot
balului nostru care au luat 
startul la 16 septembrie) cali
ficată în turul următor al cu
pelor europene.

Independent de „cartea de 
vizită" a partenerei de între
cere (care, trebuie spus că, a- 
semenea fotbalului cipriot, sub 
bagheta antrenorului cehoslovac 
JIri Lopata a înregistrat, în ul
tima vreme, însemnate progre
se), meritele fotbaliștilor bucu- 
reșteni in obținerea acestui 
prim succes — la scorul ge
neral de 4—0 — In arena eu
ropeană rămln intacte ; fie și 
pentru simplul motiv că, așa 
cum am mai scris in aceste 
coloane, confruntarea cu EPA 
Larnaca a însemnat — din 
punctul de vedere al Victoriei 
București — un debut într-o 
competiție continentală de an
vergură.

Inventariind meritele forma, 
ției învingătoare, vom observa, 
înainte de toate, că ea a de
pășit cu bine o dificultate o- 
biectivă și anume aceea de a 
fi prezentat, la startul între
cerii, o formulă de echipă e- 
terogenă, cu numeroși jucători 
noi, ca Rotărescu, C. Solomon, 
Cojocaru, V. Ene, Vaișcovici, 
Henzel, modificînd structura 
tuturor liniilor. Șl a mai fost 
un handicap surmontat de Vic
toria în ambele manșe : acela 
al jucătorilor indisponibili, lis
ta accidentaților începînd cu 
portarul titular, Nițu, și con. 
tinuind, de asemenea, cu com
ponent ai fiecărui „compar
timent" : Vlad, Zare, C. Solo
mon (recuperat între cele două 
manșe datorită priceperii și ze
lului depus de dr. Eugen Cra- 
ioveanu), Di can și, în ultimele 
zile, Henzel.

Au fost puse, astfel, în va
loare, o dată în plus, cuno
ștințele profesionale ale an
trenorului Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor, care, secundat de Ștefan 
Feodot, a trimis în teren, atît 
la Larnaca, cît șl în meciul- 
retur, de la București, un „11“ 
competitiv, cel puțin pentru a- 
ceastă primă fază a importan
tei întreceri. Rotărescu, porta-

SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din pag. 1)

campionatele Naționale de eidisinlond (seniori)

SURPRIZĂ In proba de contratimp pe echipe
CÎMPULUNG MUSCEL, 30 

(prin telefon). Campionatele 
Republicane șl finalele Dacia, 
dei la ciclism fond pentru se
niori — ultimele întreceri pe 
șosea ale rutierilor — au de. 
butat în ospitalierul oraș ar- 
geșean cu dificila probă de 
contratimp echipe. Cicliștii par. 
ticipanți au avut de parcurs acum 
90 de km. Vremea neprielnică 
(la ora primului start erau

+6°), ploaia cai'e a căzut tot 
timpul, vîntul au impietat asu
pra mediilor orare. La capătul 
celor cinci ture, cel mai bun 
timp a fost realizat de echipa 
clubului Steaua, care — în 
componența Olimpiu Celca, 
Cristian Neagoe, Alexandru 
Ion, Valcriu Pavel — a reușit 
să întrerupă, surprinzător, se. 
ria victoriilor consecutive ale 
sportivilor dinamoviști.

Clasament final: 1. STEAUA 
(antrenor Ion Stoica) 2h03:54 — 
campioană națională și a Da- 
ciadei ; 2. Dinamo 2h04:09 ; 3. 
Metalul Plopeni 2h04:32 ; 4. E- 

lectromureș Tg. Mureș 2hl3:25; 
5. I.M.G.B. 2hl5:25.

întrecerile continuă după ur
mătorul program: mîine, cu 
primul start la ora 10, proba 
de contratimp individual, 36 
km ; sîmbătă, cu start la ora 
9,30, proba de semifond, 60 km, 
iar duminică, start la ora 9,30, 
mult așteptata probă de fond, 
ce se va desfășura pe traseul 
Cîmpulung — Bran și retur, 
140 km, cu trei dificile puncte 
de cățărare.

trebuie ca apărarea să joace 
fără greșeală. Cu Cristea re
tras în fața fundașilor centrali, 
sperăm să anihileze pătrunde
rile adversarului spre poarta 
noastră. In egală măsură, însă, 
trebuie să nu ne lăsăm domi
nați, să echilibrăm jocul Ia 
mijloc și să încercăm declan
șarea unor contraatacuri rapi
de care să-i surprindă pe polo
nezi". Jocul școală de luni (ur
mat de alte două antrenamen
te în cursul zilei de marți), 
cu echipa de speranțe, în pos
tură de sparring-partner, a 
avut un conținut pur tactic și 
a cristalizat, în mare măsură, 
formația care va începe meciul 
cu G.K.S. Katowice, progra
mat joi, pe stadionul din 
Chorzow. cu o capacitate de 
100 000 de spectatori (cel mai 
mare din Polonia), deoarece a- 
rena pe care joacă în mod 
curent formația din Katowice 
este supusă unor reamenajări.

Imediat după sosire. Sportul 
Studențesc a efectuat un an
trenament de acomodare, exact 
la ora meciului (17,30 ora lo
cală, 18,30 ora României), ur
mărind menținerea prospețimii 
fizice, ca și necesara luare de
contact cu gazonul stadionului 
din Chorzow. La sfîrșitul lu! 
antrenorii M. Rădulescu șl V. 
Marica s-au oprit asupra ur
mătorului „11“ de începere: 
Voicilă — M. Marian. M. Popa, 

Iorgulescu. Munteanu II — Pa
nă. Slănici. Pologea. Cristea — 
Coraș. Tîrlea. Reapare deci în 
echipă Gino Iorgulescu, care, 
chiar dacă nu se află cu an
trenamentele la zi, este com
plet refăcut, plusul de maturi
tate și experiență recomandln- 
du-1 să apară alături de coe
chipieri. Acum, mai mult ca 
orieînd. aceștia au nevoie de 
un moral cît mai ridicat. Din 
păcate, Țicleanu, cu brațul 
drept Imobilizat într-o fașe 
ghipsată, deși a făcut depla
sarea. este nevoit să privească 
meciul din tribună. De aseme
nea. Cazan este indisponibil. în 
urma unei crize de sciatică.

Dună meciul de sîmbătă din 
campionat, disputat în depla
sare și pierdut de G.K.S. Ka-

UNEL. DEBUTANTE
rul de rezervă (care de Ia CS 
Botoșani a debutat cu noua-i 
echipă direct în Cupa UEFA), 
a manifestat destulă siguranță 
în dificila-i misiune de ultim 
apărător, îndeosebi la Larna
ca, unde a avut mai multe 
mingi grele de „rezolvat" ; cei 
4 fundași (aceiași în ambele 
manșe) și-au făcut datoria, în
deosebi perechea „centralilor" 
Mirea — C. Scloinon, primul 
avînd în vîrful de atac Philipou 
un adversar-direct incomod, iar 
ex-băcăuanul trebuind, nu o 
dată, să intervină — cu succes 
— în acțiunile de suplinire și 
acoperire în „zonele minate" 
din fața propriei porți : dintre 
mijlocașii utilizați în aceste 
două partide, Cojocaru și V. 
Ene s-au remarcat în mod spe
cial, atît prin travaliu cît și 
prin luciditate și precizie în 
transmiterea mingiilor pentru 
cei care apăreau la finalizare. 
Un component al liniei media
ne cu virtuți și de vîrf de atac 
este, nu spunem o noutate, 
Augustin, cel care în sfertul 
de oră de la Larnaca, ca și în 
cele 90 de minute de la Bucu
rești, s-a dovedit la înălțime 
în ambele roluri, lăsîndu-1, în 
plus, fără replică, pe Constan, 
tinou, portarul echipei națio
nale a Ciprului. Cuvinte fru
moase, firește, și pentru com- 
ponenții liniei întîi, Vaișcovici, 
Henzel, Țălnar, cu precădere 
însă pentru Nuță, autor a două 
goluri din cele 3 înscrise de e- 
chipă în manșa a II-a.

Acum, cînd un prim tur a 
fost parcurs cu succes de Vic
toria, întrebarea firească care se 
pune este : ce va fi — pentru 
ea — mai departe 7 Și un prim 
răspuns — potrivit mai ales 
unei debutante — l-am avut, 
imediat după meci, de la D. Nl- 
colae-Nicușor, care, fără să se 
gîndească o clipă, a apreciat că 
„depinde și de... tragerea Ia 
sorți" ... „Indiferent, însă, de 
adversarul care ne va fi hărăzit, 
a mai spun antrenorul, aș vrea 
să rețineți că noi ne vom pre
găti de o asemenea manieră, 
incit să reprezentăm cu cinste 
fotbalul nostru care, în ultima 
vreme( se bucură de frumoase 
aprecieri".

Gheorghe NICOLAESCU

VIZEAZĂ CALIFICAREA
towice, 1—2 în fața lui Pogon 
Szczecin, antrenorul Wladyslaw 
Zmuda este totuși optimist în 
Privința calificării echipei lui. 
n primul rînd mizează pe 

faptul că. față de meciul de 
la București, el îi va putea fo
losi pe cei trei absenți de la 
15 septembrie, experimentații 
internaționali Nawrocki, Wijas 
și Furtok care, cu siguranță, 
vor aduce un plus valoric ran
damentului general al echipei. 
De duminică, formația polone
ză s-a retras la 30 de kilome
tri de Katowice, unde își des
fășoară programul de pre
gătire.

G.S.K. Katowice va prezenta 
următoarea formație probabilă: 
Dreszer — Biegun, Piekarczyk, 
Wijas. Kanias — Hetmanski, 
Lesniak, Nawrocki — Kubisz- 
tal, Furtok, Koniarek. Mijloca
șul Grzesik, eliminat la Bucu- 
rești, este suspendat.

Ălci, la Katowice, vremea 
este închisă, plouă mărunt, 
temneratura este în iur de 10 
grade. gazonul stadionului 
„Slask" fiind moale.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Dane
marca, avîndu-1 la centru pe 
O. Soerensen.

loto pronosport informează
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEX. 
PREȘ DIN 30 SEPTEMBRIE. 
EXTRAGEREA I : 11 3 31 6 8 
42; EXTRAGEREA a II-a : 43
1 15 29 17 24. FOND TOTAL
DE CIȘTIGURI : 528.161 LEI,
din care 13.569 lei, report la 
categoria 1.
• Reamlnlin. oslor interesați 

să-și joace șansele la tragerea 
obișnuită LOTO de mîine, vineri,
2 septembrie, că NUMAI ASTAZI 
mai pot să mizeze pe numerele 
favorite.
• In co-.a ce privește rezultate

le oficiale ale concursului PRO
NOSPORT de miercuri, 30 sep
tembrie. anunțăm pe particlpanțl 
c.” acestea vor fl comunicate mîi
ne, vineri avînd In vedere orele 
vtrzid la care s-au desfășurat unele 
dintre partidele programate. Re
zultatele omolopărlt vor fi pu
blicate, sîmbătă. 3 octombrie atît 
În ziarul „Sportul", cit și prin 
celelalte canale cunoscute.



au Început jocurile balcanice

DE TENIS
PLOVDIV, 30 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). 
Atenția vizitatorilor acestui 
mare oraș al Bulgariei a fost 
reținută — dimpreună cu ma
nifestările prilejuite de Tîrgul 
Internațional de la Plovdiv — 
de două evenimente sportive : 
meciul de fotbal dintre Trakia 
din localitate șl Steaua Roșie 
Belgrad și Jocurile Balcanice de 
Tenis (pentru juniori), compe
tiție la startul căreia s-au 
prezentat sportivi din Grecia, 
Iugoslavia, România, Turcia 
și Bulgaria, în total 40 de te- 
nismani și tenismane.

Competiția este găzduită de 
moderna arenă „Lokomotiv“ (cu 
11 terenuri de zgură și o sală 
cu două terenuri, suprafața de 
joc fiind din ciment vopsit in 
verde cu o substanță care înce
tinește viteza mingii) din cadrul 
complexului sportiv „9 Septem
brie".

Tragerea la sorți a favoriților 
a adus în atenție și pe cîștigă- 
torii de anul trecut ai competi
ției, reprezentanții țării noas
tre Răzvan Itu și Diane Sa- 
mungi. iată, de altfel, care sînt 
capii de serie: Masculin : 1.
Răzvan Itu, 2. Ivan Vclev (Bul-

(juniori)
garia), 3. Daniel Dobre (Romă- 
nia), 4. Milko Petkov (Bulgaria). 
Feminin : 1. Evika Koljanin 
(Iugoslavia). 2. Diane Samungi,

3. Elisabeta Nikolova (Bulgaria),
4. Raliza Milorieva (Bulgaria), 
întrecerile au început cu un 
tur preliminar, cîștigătorii ocu- 
pîndu-și apoi locurile pe ta
blourile principale masculin și 
feminin.

în două dintre meciurile pre
liminare au fost prezenți și te- 
nismani români. La capătul u- 
nei evoluții bune Mălălina 
Voinea a întrecut-o cu 6—2, 
6—1 pe Amanda Mitropoulou 
(Grecia), iar Daniel Dragu a 
dispus cu 6—4, 6—2 de Mustafa 
Askara (Turcia). Alte rezultate 
din turneul preliminar. Mas
culin : B. Petrov (Bulgaria) — 
G. Kondos (Grecia) 6—1, 6—1, 
VI. Krîstici (Iugoslavia) — A. 
Pisidekis (Grecia) 6—1. 6—2, E. 
Uyar (Turcia) — A. Srdanovicl 
(Iugoslavia) 7—5. 0—6, 7—5. a- 
cest rezultat fiind considerat și 
prima surpriză a acestei ediții 
a J.B. de tenis. Feminin : Ma
rita Kraiceva (Bulgaria) — 
Jasmin Kaia (Turcia) 6—0. 6—0. 
Competiția continuă.

Ooina STĂNț-SCU

C. E. DE VOLEI
în ziuă, a patra a C.E. de 

volei, care se desfășoară în 
Belgia, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Feminin, se
ria I: Olanda — R.F. Germa
nia 3—2, U.R.S.S. — Italia 3—0, 
Cehoslovacia — Polonia 3—0; 
seria a Il-a : R.D. Germană — 
România 3—0 (2, 9, 10), Franța
— Belgia 3—0. Bulgaria — Un
garia 3—0 ; Maser I n, seria I : 
Franța — Olanda 3—0, U.R.S.S,
— Italia 3—2. Iugoslavia — 
România 3—0 (6, 9, 9) ; seria 
a II-a : Grecia — Belgia 3—2, 
Cehoslovacia — Bulgaria 3—1.

în partidă revanșă la handbal feminin - tineret

ROMÂNIA - R.D. GERMANĂ 1916 (9-9)
Si această a doua întîlnire 

do handbal feminin dintre e- 
chipele de tineret ale Româ
niei si R. D. Germană, găzdui
tă ieri de sala „Florcasca" a 
fost un aplaudat spectacol, 
numai că de această dată în 
prim-plan s-au aflat fetele 
noastre. Ele si-au luat o bine
meritată revanșă, au dominat 
iocul. iar tabela de marcaj a 
indicat pentru ele de 14 ori 
scor favorabil. Dacă rezultatul 
acestei partide, ca de altfel, și 
cel înregistrat cu o zi înainte, 
contează mai puțin, sînt de 
semnalat forma în creștere si 
pofta de ioc a jucătoarelor 
noastre. întrucit adversarele aveau în vedere un obiectiv 
precis — pregătirea pentru C.M. 
de tineret din octombrie, din 
Danemarca — antrenorii K. 
Franke si II. Kriiger au impus 
o „turatie" maximă. Verifica
rea a fost cu atît mai utilă cu 
cit Liliana Bloiu (în special). 
Lidia Butnărașu si Marilena 
Doiciu (din lotul „A") Nicole- 
ta Boriceanu. Carmen Moldo
van; Daniela Pastiu. Maria Pe
trus (care bat la porțile afir
mării) au reușit o gamă va
riată de procedee tehnico-tac- 
lice care au pus mari proble
me valoroaselor adversare. Asa 
s-a si făcut că. deși jucătoa
rele oaspete au rulat si acum 
întregul lot si au încercat di
verse formule si scheme de a- 
t«c si apărare (în urma cărora tehnicienii și-au limpezit inten
țiile). fetele noastre s-au în
dreptat spre o victorie realiza
tă pe merit, gratie îndeobște 
prestației din repriza secundă. 
Au înscris : Bloju 8. Petrus 3. 
Boriceanu si Carauelru — cite 
2. Antoncanu Butnărașu Duca 
Si Doiciu — cite 1, pentru e- 
chipa noastră, respectiv Kitt- 
Icr G. Gruner. Dombrowschi si

Slabe — cile 2. Sohullz. Tcu- 
schel, Budich si Kalbow — 
cite 1. pentru formația oaspete. 
Au arbitrat bine L. Kostov si 
R. Ivanccv (Bulgaria).

loan NOVAC

ȘTIRI DIN
• în fiecare toamnă a ulti

milor ani se desfășoară meciul 
feminin de atletism dintre e- 
chipele României și R.S.F.S. 
Ruse. Anul acesta întîlnirea a 
avut loc în localitatea Soci, din 
Crimeea și s-a încheiat cu suc
cesul gazdelor cu 89,5—67,5 p.

Formația noastră a fost în
cropită și n-a contat pe unele 
atlete de bază care, din dife
rite motive, au absentat de la 
concurs, lipsind echipa română 
de o bună posibilitate de a 
realiza un scor mai strîns, 
poate chiar o victorie !! (Ni- 
coleta Căruțașu, Carmen Sîrbu, 
Aurică Bujniță, Livia Meheș — 
Dinamo, Iolanda Oanță, Miha- 
ela Pogăceanu, Vali Ionescu — 
Rapid, Florența Crăciunescu, 
Mihaela Loghin — Steaua). Fe
derația de Atletism n-are de 
spus nimic ?

în concursul de la Soci atle
tele noastre au obținut vic
torii la: 800 ni : Ella Kovacs 
1:57,44, 1500 m: Kovacs 4:16,77, 
3000 ni: Margareta Keszeg 

9:25,70, lungime : Marieta Ucu 
6,84 m, înălțime : Alina Astafei 
1,88 m, suliță: Cristina Do- 
brlnoiu 61,06 m, disc: Maria
na Ionescu.Lengyel 65,30 m.
• După cum se anunță de 

la secretariatul Federației In
ternaționale de Atletism, 
(I.A.A.F.) atleta elvețiană San
dra Gasser, medalie de bronz 
în cursa de 1500 m la Cam-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
AUTOMOBIIjISM • curea de 

1 000 km desfășurată la Fuji (Ja- 
mnia) a revenit echipajului Jan 
Lammers (Olanda) — John Wat
son (Anglia) pe o mașină „Ja
guar", cu timpul de 5h 40:55,63.

GIMNASTICA • Meciul triun
ghiular feminin desfășurat în o- 
rașul norvegian Bergen a fost 
cîștiga de echipa R.D. Germane 
- 38" p, urmata de formațiile 
Norvegiei - 355,25 p și Suediei — 
354,10 p. La individual compus pe 
primai loc s-a situat Claudia 
Rap (R.D. Germană), cu 76,65 p. 
urmată d' coechipiera sa Marti
na Jentsch — 75,85 p. > Desfășu
rat la Paris, meciul dintre echi
pele feminine al Franței și Spa
niei s-a încheiat cu scorul de 
381 ,W —• 379,50 p în favoarea gaz
delor. La individual compus, pe 
primul loc s-a situat sportiva 
spaniolă Eva Rueda, cu un total 
de. Ti,.20 p.

HANDBAL., ț Competiția fe
minină de la Vilnius a fost Cîș
tiga tă de prima reprezentativă a 
U.R.S.S., învingătoare cu scorul 
de 20—11 (10—6) în finala dispu
tată în compania selecționatei 
R.D Germane. Rezultate înre
gistrate în meciurile pentru cla
sament ’ locurile 3—4 : u.R.S.S.

(tineret) — Polonia 2'9—23 (13—12); 
locurile 5—6: RSS Lituaniană — 
Bulgaria 28—23 (12—8).

HOCHEI PE GHEAȚA > Cele 
pa*w meciuri discutate in etapa 
a doua a campionatului unional 
s-av încheiat cu victoria oaspe
ților î Traktor Cediabinsk — SKA 
Leningrad 4—5 • Avtomobilist
Sverdlovsk — Dinamo Riga 2—3; 
Sokol Kiev — Aripile sovietelor 
<osco”a 4—5 • Torpedo Gorki — 

Dinamo Moscova 1—9.
TENIS o în finala turneului 

feminin de la Sar Clemente (Ca
lifornia' Martina Navratilova a 
învins-o cu 6—4, 5—7, 6—4 pe Pam 
Shriver. Proba de dublu a re
venit cuplului Martina Navrati
lova, Pam Shriver care a dis
pus în finală cu 7—5, 6—3 de pe
rechea Elisabeth Smylie, Wendy 
Turnbull.

VOLEI • Campionatul fem’n in 
al Americii d* Sud, desfășurat la 
Maldonado (Uruguay) a fost clș- 
tigat de selecționata Perului, în
vingătoare cu scorul de 3—0 (15—9, 
15—7. 15—7) în finala cu forma
ția Braziliei în partida pentru 
locurile 3—4, reprezentativa Vene- 
zuelei a întrecut cu 3—0 (15—6, 
15—3 15—9) echipa statului Chile.

ACTUALITATEA LA ȘAH
AMSTERDAM, ,o (Agerpres). tn 

turneul Internațional de șah ,,In- 
terpolis" de la Tillburg (Olanda) 
in ruinda a 11-a Mlkolici a cîști- 
gat la lusupov Korclnol l-a în
vins pe Andersson. Llubojevlcl a 
pierdut la Timman iar Hubner a 
remizat cu Sokolov. In clasament 
conduce olandezul Timman cu 
6,5 n, urmat de Hubner (R.F.G.) 
— 5,5 p Ni ko li ci (Iugoslavia) — 
5 p (P lusupov (U.R.S.S.) — 5 
p etc

BELGRAD, 30 (Agerpres) După 
11 runde, tn turneul internațio
nal da șah de Ia Pancevo (Iugo
slavia) conduce Rodriguez cu 8 p, 
urmat de Gheller — 6,5 p (1), 
Bronstein — 6,5 p etc. In runda 
a 11-a Bronstein l-a învins pe 
Todorovlcl. iar Trinko-v a pier
dut la Rodriguez.

BUENOS AIRES. 30 (Agerpres). 
Fostul campion mondial Mi,hail 
Tal șl argentinianul Jorge Szme- 
tan, eu cite 2 puncte șl o parti
dă Întreruptă fiecare, conduc după 
trei runde în turneul internațio
nal de șah de ta Rio Hondo (Ar
gentina). In runda a 3-a Tal a 
cîștigat h peruan-1 Juilio Granda.

ATLETISM
pionatele Mondiale dc la Ro
ma, a fost suspendată pe o 
durată de 2 anî, întrucît la a- 
naliza antidoping efectuată du
pă terminarea probei respecti
ve s-a constatat că a folosit 
medicamente stimulatoare in. 
terzise sportivilor, în speță pro
duse anabolizante. Sandra 
Gasser a fost deposedată și de 
victoria obținută la Bruxelles 
în proba de 1 milă în finala 
Marelui Premiu I.A.A.F.-Mobil.

Beneficiază de această si
tuație atleta noastră Doina Me. 
linte care primește astfel me
dalia de bronz la C.M. și de. 
vine cîștigătoare a probei de 
o milă la finala Marelui Pre
miu I.A.A.F.-Mobil.

Ziua Republicii Populare Chineze

AFIRMĂRI ÎN PLANUL 
ÎNALTEI PERFORMANTE 

u
O dată cu proclamarea Republicii Populare, la 1 octombrie 

1949, au avut loc in viața milenarului popor chinez profunde 
transformări. Acest moment crucial a însemnat începutul 
unor noi realități in plan economic, social, cultural, științific, 
al unei activități dinamice pe calea unui progres rapid, mul
tilateral, spre construcția unei vieți al cărei scop suprem 
este ridicarea continui a nivelului de trai al întregului po
por. tn acest context, educația fizică și sportul au devenit 
componente diurne in Viața și activitatea unor pături din ce 
în ce mai largi ale populației. Iar sportul de performanță a 
înregistrat un salt greu de conceput nu cu multă vreme în 
urmă, astfel că. în momentul de față, reprezentanții Chinei 
Populare participă cu succes la lupta pentru supremația 
mondială in din ce in ce mai multe discipline sportive

Intre acestea se află gim
nastica. Iubitorii sportului 
din țara noastră și-1 amintesc, 
desigur, pe acest campion 
de elită care se numește Li 
Ning : a participat, în 1981, 
la întrecerile din cadrul U- 
niversiadei de vară de la 
București, contribuind, cu o 
măiestrie care-1 anunța pe 
marele campion, la ridicarea 
nivelului tehnic general al 
competiției. Trei ani mai 
tîrziu, el și colegul său, 
Tong Fei, au cucerit meda
lii de aur, de argint și de 
bronz la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles și Cupa 
Mondială, în palmaresul lor 
intrînd apoi alte trofee pre
țioase obținute la Campiona
tele Mondiale.

Cu o largă răspîndire în 
toate mediile sociale ale 
Chinei Populare, tenisul de 
masă a rodit exemplar pe 
plan internațional. Repre
zentanții și reprezentantele 
Republicii. Populare Chineze 
domină cu autoritate. Hp mai 
multe decenii, toate în! ece* 
rile de nivel mondial, caii- 
tățile de bază cerute de 
această disciplină — agilita
te reflexe, gîndire rapidă — 
fiind calități tradiționale al" 
sportivului chinez. Printro 
muncă asiduă performerii 
chinezi ai mingii de celuloid 
au dus disciplina pe culmi 
nebănuite. Voleiul, tirul cu 
arcul, badmintonul, basche
tul sînt alte sporturi în care 
sportivii acestei țări uriașe 
s-au ilustrat, participind în 
mod direct la stabilirea ie
rarhiilor internaționale și nu

arareori cu succes, chiar la 
cel mai înalt nivel.

în ultimii ani, noi disci
pline sportive înregistrează 
progrese notabile. Intre a- 
cestea, pe prim-plan, se află 
săriturile în apă, Zhu-Jihac 
devenind chiar cîștigătoare a 
medaliei olimpice de aur în 
1984, la platformă feminin, 
trofeu la care s-au adăugat 
alte medalii și locuri .de 
puncte". O seamă de probe 
de înot din cadrul Jocurilor 
Sportive ale Asiei au acum 
în fruntea lor înotători si 
înotătoare chinezi, ei apă- 
rînd chiar în unele topuri 
mondiale. în tir. mai pre
cis în proba de pistol sport, 
sportivii chinezi dețin re
zultate de vîrf. probele pen
tru aer comprimat urmînd 
aceeași curbă ascendentă. 
Iar una dintre cele mai ti
nere atlete de la Campiona
tele Mondiale de atletism 
de la Roma, recent desfășu
rate. s-a numit Ian Hong. 
dar faptul n-a împiedicat-o 
să cucerească medalia de 
bronz în proba de 10 km 
marș. De altfel, Jongiu Xu 
este recordmană mondială a 
probei, cu 44:26,5. Halterele 
par a fi ultimul sosit în 
rîndul sporturilor practicate 
ca înalt nivel în China de 
astăzi.

Aflată pe un drum ascen
dent, mișcarea sportivă de 
performanță din Republica 
Populară Chineză are îna
intea sa largi orizonturi, a- 
firmînd, și pe acest plan, o 
dezvoltare multilaterală in
tensă. o viață nouă.

Radu TIMOFTE

COMPETIȚIILE CONTINENTALE INTER-CLUBURI
leal s-au desfășurat majoritatea partidelor retur din cadrul primului 

tur al competiițiito.r continentale inter-cluburi. Reamintindu-vă pro
gramul complet al turului I, vă oferim rezultatele sosite pîrnă la 
închiderea ediției urmînd să revenim în ziarul nostru de mîine :

CUPA CAMPION LOR EUROPENI

Hanurun Spartans — Rapid Viena (0—6) 0—1
Vardar Skoplje - FC Porto (0—3) 0—3
Glasgow Rangers — Ditnamo Kiev (0—1) 2—0
Dynamo Berlin — Bordeaux (0—2) 0—2
Sredeț Sofia — Bayern Mtinchen (0—4) O-l
MTK Budapesta — Steaua Buc. (O—4) 2—0
Anderlecht Bruxelles — Malmc FF (1-0) 1-1
Napoli — Real Madrid (0—2) 1—1
Kuuisysi Lahtf — Neuchâtel (0—5) 2—1
Galatasaray Istanbul — PSV Eindhoven (0—3) 2—0
Sparta Praga — Fram Reyk. (2—0) 8—0
Gornik Zabrze — Olympiakos Pireu (1—1) 2-1
Omenia Nicosia — Shamrock Rov. (1—0) 0—0
Jeunesse Esch — Aar -ujs (1—4) 1—0
Linfield Belfast — lillestrom (1—1) 2—4
Partizan Tirana — Benfica (0—4)

(Benfica s-a calificat fără joc, ca urmare a
sancțiunilor U E.F.A. pentru Partizan Tirana)

CUPA CUPELOR

FC Swarovski Tirol — Snorting Lisb. (0-4) 4—2
Dinamo Bucureș — FC Malines (0—1) 0—2
Marseille — Lok Leipzig (0-0) 1—0
Hajduk Split — Aalborg (0—1) 5—2
Dundalk — Ajax Amsterdam (0-4) 0—2
Slask Wroclaw — Rea sociedad (0-0) 0—2
Gencler1‘lrllgl — Dinam Minsk (0-2) 1—2
YOung Boys B >'na — Dun a j ska Stred - (1—2) 3—1
OFI Creta — Vi to șa Sofia (0-1) 3—i

Den Hag — Ujpesti Dozsa (0—1) 3—1
Tromso — St. Mirren (0-1) 0—0
A taianta Bergamo —■ Merthyr Tydfil (1-2) 2—0
Hamburger SV — Avenir Beg gen (5—0) -3~5'0
Kalmar — Ak ranes (0-0) 1—0
Sli em.? Wan d er er s — Vll^zni" - (0-2) 0—4
Glerto-ran Belfast — Rovaniemi (0-0) 1—1

CUPA U.E.F.A.

Intre paranteze, rezultatele din meciurile tur.

Bayer Leverkusen* — Austria Viena (0—0) 5—1
Borussia Dortmund — Celtic Glasgo-z (1—2) 2—0
Lokeren — Honved (0—1) 0—0
Victoria București — EPA Larnaca (1—0) 3—0
Admira Wacker — Turun Pall, (1—0) 0-2
FC Utrecht — Lask (0—0) 2—tr
Belen enses — FC Barcelona (0—2)
Valur Reykjavik — Wismut Aue (o—o) 1—i
Espanol Barcelona — Borussia Mon eh. (1—0) 4—1
Guimaraes — Tatabanya (l-l)
Dinamo Moscbv — Grasshopers (4—0'. 1—0
Verona — Pogon Szczecin (1-1)
Dundee United — Coleraine (1—0) 3—1
Dynamo Dresda — Spartak Mose. (0—3) 1—0
AIK Stockholm — TJ Vitkovice (t—1) 0—2
IFK Gdteborg — Brondby (1—2) 0—0
FC Bruges — Zen/t Leningrad (0—2) 5—0
Partizan Belgrad — Flamurtari (0-2) 2—1
AC Milan — Gijon (0—1) 3—0
Juventu'- Torino — La Valleta (4—0) 3—0
Chaves — Univ. Craiova (2—3) 2—1
Trakia Plovdiv — Steaua Roșie (0—3) 2—2
Pan ion ios Atena — To-ulouse (1—5) 0—1
Inter Milano — Beșiktaș (0—0)
Si<?n — Velez Mosjrr (0—5) 3—0
Aberdeen — Bohemians Du bl (0—0) 1—0
Werder Bremen — Mjondalcn (5—0) 0—1
Auxerre — Panathlnalkos (0—2) 3—2
Dinamo Tb list - Lokomotiv Sofia (1—3) 3—0

Azi, voi avea lo-j trei meciuri din Cupa U.E.F.A. î 
GKS Katowice — Sportul Studențesc București (0— ), 
Bohemians Praga — Beveren (0—2) Spor-a Luxem
burg — Feyenoord Rotterdam (0—5).

. Trierei .’a sorț: a partidelor din turul al dorea 
e programați vineri, la Zurich.
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