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ECHIPELE ROMÂNIEI AU OBȚINUT [> ■

APLAUDATE VICTORII
CONSTANȚA, X (prin (ele- 

fon). In șirul marilor compe
tiții sportive găzduite de Sala 
Sparturilor din localitate, Cam- 
pionatele Balcanice de tenis 
de masă ocupă în aceste zile 
un loc de importantă majoră, 
gazdele constănțene asigurînd 
reprezentativelor participante 
la această a 23-a ediție un ca
dru deosebit de concurs. Iar 
strădaniile organizatorilor sînt 
răsplătite de sportivii din Bul
garia, Grecia, Turcia și Româ
nia prin evoluții de un bun 
nivel, în prim-planul întrece, 
rilor pe echipe aflîndu-se și 
sportivii noștri care, atit la 
feminin, cît și ia masculin, au 
obținut aplaudate victorii.

Evident, in întrecerea femi
nină echipa României, în com
ponență cu Maria Alboiu și 
Otilia Bădescu. cotate printre

cele mai bune din Europa, s-a 
impus lejer în fața team-urilor 
Turciei și Greciei, fiecare cu 
jucătoare ambițioase, dar cu o 
mai scăzută experiență com- 
petițională. Prima confruntare 
a avut loc in compania echi
pei Turciei, pe care formația 
română a depășit-o cu 3—0, 
scorurile pe seturi reflectînd 
diferență de valoare: Otilia 
Bădescu — Kadriye Poyrazo- 
glu 2—0 (12, 8), Maria Alboiu 
— Selda Doga 2—0 (9, 9), Al
boiu, Bădescu — Doga, Fulya 
Turgut 2—0 (13, 14) „Scena
riul" s-a repetat după-amiază 
in meciul cu reprezentativa 
Greciei, de la care doar Ka
terina Spanou a încercat ceva

Emanuel FANTANEANU
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După spectaculoasa calificare a studenților bucureștenî

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI 
ÎN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE
După aplaudatele calificări reușite marți și 

miercuri, de Steaua și Victoria, lată că o a 
treia echipă românească, Sportul Studențesc, 
obține intrarea în a doua manșă a importantelor 
întreceri. în Cupa U.E.F.A. Performanța

echipei bucureștene este cu atît mai lăudabilă, 
cu cît ea se afla după o perioadă slabă în 
campionat. Mobilizîndu-se exemplar șl dînd 
total credit tinerilor, .,alb-negrii“ au repurtat o 
victorie frumoasă și la Chorzow.

PUGILIST!) STELIȘTI MUNCESC 
INTENS SI SÎNT OPTIMIȘTI s »

Pregătirea pugiliștilor de la 
Steaua, care vor participa la 
turneul final al Campionatelor 
Naționale individuale de box, 
a intrat în linie dreaptă... 
După zone. în care sportivii 
militari au avut foarte puține 
pierderi — adică necalificati — 
antrenorul coordonator Dumi
tru Ion, împreună cu Alee 
Năslac si Constantin Ciucă au 
alcătuit un program adecvat de 
pregătire pentru cei 11 parti
cipant! la lupta pentru tricou
rile de campioni ai tării. An
trenamentele se desfășoară zil
nic, multe dintre ele cu două 
ședințe de pregătire, cu lecții 
care să pună la punct retușu
rile în vederea prezentării la 
ultimele „bătălii" in cea mal 
bună formă sportivă.

Se transpiră din abundentă.

Sfirșit de săptămînă la Satu Mare

UN PROGRAM SPORTIV CU MAI MULTE CAPETE DE AFIȘ
Satu Mare, orașul de care — 

așa cum mulți cunoaștem — se 
leagă in mare măsuri succe
sele scrimei românești. Meda
liata olimpici șl mondiali Eca- 
terina Stahl, Suzana Ardeleanu, 
Ștefan Ardeleanu — vorbind la
timpul trecut, Mar
cela Moldovan- 
Zsak — pentru a 
veni mai spre zi
lele noastre, ori 
Nicolae Bodoczi și 
Rozalia Husti — 
treclnd la timpul 
prezent, sint doar 
cîteva nume din 
multe altele ce 
pot fi rostite incă. 
Tradiția persistă, 
nu-i vorbă, sala 
de scrimă din lo
calitate e și acum 
in permanentă pli
nă, „fabrica de 
campioni" ai flore
tei ori ai spadei 
continuă să lucre
ze la capacitate 
maximă. Dar —
aveam si ne convingem în cele 
două zile petrecute la Satu Ma
re — scrima continui si fie un 
cap de afiș al „repertoriului" 
sportiv, nu insă singurul.

Tirul cu arcul, alt sport eu 
rădăcini bine prinse în malurile 
Someșului, ia toi mai în 
serios afinitățile... olimpice ; 
numărul sportivilor legitimați

Handbal (etapa a 7-a) „EUROPENELE**
Etapa a Vil-a a Diviziei A la handbal masculin a revenit 

gazdelor, Învingătoare in linie, in derbyul etapei, studenții timi
șoreni au eiștlgat partida eu dinamovlștii bucureștenî ; de notat 
evoluția buni a ambelor echipe in meciul de la București.

STEAUA — UNIVERSITA
TEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA 
33—24 (19—10). Jocul a Început 
in nota de superioritate a ste- 
Mstilor. care conduceau în 
min. 7 cu 5—1. anuntînd că 
vor să șteargă impresia din 
partida de duminica trecută si 
mai ales că privesc cu serio
zitate jocul de peste trei zile 
în „Cupa Campionilor Euro
peni". In deplasare. la Sofia. 

băieții sint extrem de receptivi 
la comenzilor „maeștrilor", ca- 
re-i solicită să execute cît mai 
bine orice exercițiu.

Atmosfera de lucru este plă
cută, relaxată, deși după cele 
aproximativ două ore fiecare 
sportiv are pe cîntar cu 2—3 
kg mai puțin. Lecții la mănuși, 
reprize la sac, sărituri cu coar
da. box cu umbra sînt elemen
te nelipsite ale antrenamentu
lui. Pentru relaxare se încing 
aprige partide de fotbal. în 
care Daniel Măcran, Marian 
Gindac. Marcelică Tudoriu șl 
Ion Guzganu sînt „ași".

ti întreb ne Dumitru Ion care 
sint șansele sportivilor de la 
Steaua calificați pentru tur-

Paul IOVAN
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este in continuă creștere, re
zultatele acestora se apropie 
(încet, dar sigur) de cerințele 
Internationale. La ora vizitei 
noastre se desfășura o intilnire 
internațională, A.S. Voința Sa
tu Mare primind replica selec- 

Asaltul (la propriu și Ia figurat) al noului val al sqrimei sătmărene 
este irezistibil. în cazul de față succesul se va măsura nu în puncte, 
ci în campionii de milne. Foto : Aure; D. NEAGU
tionatei Zakarpatia (U.R.S.S.). 
Nu departe, mai exact in sala 
Unio, avea loc partida mascu
lini de popice dintre echipa 
întreprinderii cu același nume 
și Olimpia Reșița, contînd pen
tru Campionatul National, Di-

De altfel, prima repriză a a- 
rătat o formație — Steaua — 
bine pusă la punct in apărare 
mai ales, atacul ei fiind, cum 
se știe, puternic. Cu Cezar Dră- 
sănită In centrul apărării, bucu- 
restenii au închis bine culoa
rele de aruncare la poartă ale 
studenților cluieni deloc inti
midați de numele parteneru
lui de Întrecere. Inițiativa a 
aparținut si In repriza secun-

SPORTUL STUDENȚESC, ÎNVINGĂTOARE 
Șl ÎN MECIUL RETUR; 2-1 (2-1)

CHORZOW, 1 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). — 
Pe cel mai mare stadion po. 
lonez, cel din localitate, for
mația noastră Sportul Studen
țesc a reușit joi seara 
o performanță deosebită pentru 
palmaresul ei, dispunînd și în 
partida-retur de G.K.S. Kato
wice cu 2—1 (2—1), după o în. 
trecere de mare luptă, de an
gajament total. Succesul e- 
chipei bucureștene trebuie cu 
atît mai mult apreciat, cu cît a 
fost realizat de un „unspre
zece" în care au apărut mulți 
tineri din grupul jucătorilor 
de rezervă. Indisponibilitățile 
ivite, Țlcleanu și Cazan, im
posibilitatea utilizării lui Bu- 
cico — făceau și mai grea în- 
tîlnirea de la Chorzow. Dar, 
iată că, mobilizîndu-se exem
plar, „alb-negrii“ au reușit să 
depășească tracul care-i stă- 
pînea pe cei mai mulți dintre 
ei, handicapul lipsei de expe- 

vizia A. Antrenorul gazdelor, 
fostul campion european Ion 
Biciușcă, ne-a spus : „Meciul de 
azi nu ne ridică probleme deo
sebite. De aceea am preferat să 
las locul în echipă unui junior 
de certă perspectivă. Valentin

Breban. Numai așa îl putem ro
da". Ci juniorul respectiv oferă 
certe promisiuni o demonstrează

Sorin SATMARI
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ÎNVINGĂTOARE
dă tot bucurestenilor. dar ei au 
păcătuit că au scăzut ritmul de 
ioc. anăsind ne accelerator nu
mai in anumite perioade. Am 
retinut iocul curaios al foar
te tinărului Marian Costache 
din echipa noastră campioană, 
ca si nrestatia sigură a lui 
Sergiu Pop si Dan Botoree din 
formația clujeană, care — tP- 
petăm — a avut o frumoasă 
evoluție la prima prezentă In 
Capitală după promovarea in 
prima divizia. Marcatori : Ber
bece S. Dumitra 0. Drăgănită 
4. Ioncseu 4. Costaehe 3. Pe
tre 3. Mirteă S. Stot 2 și Masei 

riență internațională (Ciucă, de 
pildă, a debutat cu acest pri
lej într-o cupă europeană) și, 
mai ales, momentul psihologic 
dificil în care se găsea echi- 
pa, după rezultatele slabe din 
campionat. După ce a res- 
pins cu siguranță primele ten
tative ofensive ale gazdelor, a 
început să lanseze contraata
cul pe „rampa" Coraș. După 
ce, în min. 19, Stănici pierde 
o bună situație, în min. 22, e- 
chipa noastră va deschide sco. 
rul : Stănici execută excelent 
o lovitură de colț de pe par- 
tea stingă, fundașii polonezi 
resping și ȚIRLEÂ reia fulge
rător, de la 16 m. Șut impara* 
bil: 1—0 pentru Sportul Stu
dențesc. G.K.S. Katowice se 
aruncă în atac, dar liniile noas
tre defensive, în frunte cu por
tarul Voicilă, acționează sigur. 
In min. 28, Coraș îl lan
sează cu precizie, din jumă (Continuare In vag 2-3)

CAMPIOANA NOASTRĂ, COMPORTARE 
MAI BUNĂ DUPĂ PAUZĂ

BUDAPESTA, 1 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Deci, in jocul retur, cu 
M.T.K., socotelile Stelei n-au 
ieșit așa precum și le făcuse. 
La sfîrșitul partidei, „roș-al
baștrii" au avut motive de sa
tisfacție doar oen'ra califica
rea la turul al n-!ea al com
petiției campioanelor. Aceasta 
fiind decisă — cum bine re
marca după meci ș’ secretarul 
clubului. Cristian Gațu — in
că de Ia București, unde avan
tajul terenului fusese din plin 
exploatat dc campioana țării 
noastre. A fost, aici, la Buda
pesta, un meci crreu pentru ea, 
deoarece M.T.K nu s-a lăsat 
copleșită da hand capul celor 
4 goluri din prima manșă, in- 
cercînd din toate puterile im
posibilul.

Aplaudind această calificare 
în tura! urmă*or. trebuie să

Simbătă ți duminică, la Poiana Brașov

UN ATRACTIV MECI INTERNAȚIONAL DE ATLETISM
Simbătă și duminică, pe 

stadionul de la Po ana Brașov 
se va desfășura tradiționalul 
meci internațional de atletism 
(tineret) România — R.S.S. 
Ucraineană. Simbătă. după 
festivitatea da .deschidere pro
gramată pentru ora 15, se vor 
disputa 10 probe masculine și 

prsntru Steaua, respectiv Bo
toree 19. S. Pop 1, Cristea 3. 
Crainic 2. Sîmboan 1 si Coz- 
nia 1. Au arbitrat satisfăcător: 
Al. Isop (Pitești) — Gh. Miha- 
lașcu (Buzău).

Mihail VESA

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCUREȘTI 38—26 
(15—9). în sala „Olimpia", un 
public numeros a asistat la 
derbyul etapei. încheiat cu vic
toria măritată a gazdelor. A 
fost un meci de luptă cu mai 
outine valențe tehnice, dar

Mircea COSTEA
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tatea noastră de teren, pe CRIS- 
TEA, care sprintează irezistibil 
peste 40 de metri și, ajuns în 
careul de 16 metri, șutează la 
vinclu : 2—0 pentru Sportul
Studențesc.

Condusă cu 3—0 la scorul ge. 
neral, formația gazdă se lan
sează spre buturile lui Voici
lă și, în mîn. 28, va obține sin. 
gurul el gol pe durata celor 
180 de minute de întrecere cu 
fotbaliștii noștri : Kubisztal 
pătrunde pe aripa stingă si îi 
pasează Iui KONIAREK care, 
de la 2 m, trimite balonul în 
plasă: 2—1 pentru studenții 
bucureștenî. Vor urma năpus. 
tirl în lanț ale elevilor lui W. 
Zmuda. Toate mingile îl caută 
pe Furtok, golgeterul ediției 
trecute a campionatului polo
nez. Dar el este bine marcat 
de V. Popa, dublat de Cristea. 
Și, in ciuda numeroaselor cor. 
nere obținute de gazde, ele nu 
pot realiza nimic pe tabela de 
marcaj.

Gheorghe NERTEA

spunem, cu franchețe, că echi
pa, In totalitatea ei. este con
știentă de acest fapt, că Stea
ua n-a fost ea însăși pe toată 
durata partidei. La „adăpostul 
celor 4 goluri" de la București, 
startul ei a lost Hnlștit și nu 
atît de exact cu,n nc-a obiș
nuit de atiiea ori. Sigur că 
M.T.K. a surprins prin jocul 
său avîntat, cu mult peste 
ceea ce a arătat în jocul dc 
la București. Sigur că marca
jul sever, aplicat la „piesele 
de bază" ale Stelei (Katzem- 
bach la Hagi. Farkaș la Lăcă
tuș, Lorincz Ia P:turcă). jocul 
de „descurajare" din unele 
momente,. Ia T. Stoica. Hagi fi 
Bumbescu (vezi ce’e două car
tonașe galbene acordate -lui

Stelian TRANDAFIRESCU
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6 feminine, prima z> a întrece
rilor încheiadu-se în jurul 
orei 18, cu ștafetele 4x100 m. 
Cea de a doua -euniune a a- 
cestei tntîlniri bilaterale, de 
duminică, va fi prefațată in 
cursul dimineții de aruncarea 
ciocanului, urmina ca la ora 
15 spectatorii să a3!ste la pri
ma probă, rea de 400 m gar
duri masculin.

Din loturile ie tineret ale 
țării noastre tac parte, prin
tre alții, sprinterele Carmen 
Sîrbu, Laurcnția Hurmuz, Ma
rinei» Lazăr. Daniela Pleșcar». 
Lăcrămioara Andrei, oemifon- 
distele Maria Pântea și Toile» 
rit* Chidu, fondistele Cristina 
Misaroș, Dorina Cafenie, elei- 
gătoarea de garduri foni ea 
Domnițeanu, săritoarele Mire- 
la Belu (lungime) și Alina 
Astafei (Înălțime) șl atlețil 
V. Chlriac G00 m) P. Tobias, 
T. Mureșan (100 m>. N. Gom- 
boez (800 m). C. Cristea (50CO 
m), M. Ctaida (HO mg), M. 
Mateeseu (4')0 mg), Cs. Roroș 
(triplusalt).



PRODUCȚIE, CREATIl'SPORT...' Ll
SPORTIVI CU VOCAȚIA ÎNNOIRILOR ÎN

La întreprinderea de piese 
auto din Sibiu, avanpost al 
celor care gîndesc, proiectează 
ți lucrează pentru industria 
constructoare de mașini, aso
ciația sportivă, cu același nu
me, a urcat treaptă cu treaptă 
gpfe performantă, motocicllștii, 
fotbaliștii, automobiliftil, oiniș- 
tii, șahiștii și alțț sportivi de 
aici fiind bine cunoscuți in di
verse campionate republicane. 
Pentru ceilalți tineri și adulți 
din întreprindere se organizea
ză entuziaste întreceri. la spor
turile preferate. O prezență, me
reu plăcută în programul am- 
petîțional de masă îl constituie 
Campionatul de casă la fot
bal, care atrage de fiecare da
tă echipele din toate sec
toarele de producție. Se joa
că cu dăruire, cu dragoste 
și chiar cu știință — după 
cum a remarcat o persoană a- 
utorizată Pantellmon Bratu, 
antrenorul echipei divizionare 
^C“, I.P.A. Sibiu.

Am aflat că este pentru pri
ma oară, după mai mulțl ani, 
cînd acest campionat, dotat cu 
trofeul „Cupa 23 August", este
cîștigat de fotbaliștii de la
„arcuri", secție de grad mare, 
cu „foc continuu". Cupa, cu
flori mereu împrospătate de
colegele de muncă ale fotbaliș
tilor, stă pe biroul șefului sec
ției, inginerul Emil ian Voincs- 
cu. L-am căutat, simțind nevo
ia de a cunoaște direct un om 
despre care am auzit vorbin- 
du-se peste tot că este ,.sufle
tul" activității sportive de la 
secția arcuri înfășurate la rece. 
Ii plac mai multe jocuri, dar 
despre șah vorbește eu patima 
celui care a atins cu gîndul și 
eu mîinile fiecare piesă de pe 
tabla eu 64 de pătrățele. Am 
aflat că este președintele sec
ției de șah, care abordează Di
vizia „B" că are, ca jucător, 
categoria a 2-a de clasificare 
și că este un pasionat antrenor 
în... familie, fetele sale Gen
tians și Alexandra urelnd pe

podium in unele concursuri re
publicane, rezervate junioarelor. 
Afirmă fără reticență că îi pre- 
tulește pe sportivi pentru că 
mulți dintre ei își păstrează 
tinerețea în gîndire fi în mun
că. „In urmă cu aproape 30 de 
ani, își amintește, cînd. între
prinderea învăța să facă primii 
pași, în atelierul nostru erau 
cu toții 24 de oameni. Tineri 
puți pe fapte mari, care mun
ceau și făceau sport. S-a înce
put cu cîteva tipuri de arcuri.

La /. P. A. Sibiu

Acum se fabrică circa 30.000 de 
sorturi-dimensiuni. Multe «-au 
schimbat, la fel rămînînd doar 
entuziasmul și dorința de a fi 
mereu în pas cu ultimele nou
tăți tehnice". Ne-a explicat că 
înainte arcurile se polizau ■ la 
capete manual, acum această 
operație este executată de in
stalații automate de rectificat, 
prima mașină fiind opera fos
tului jucător de fotbal, loan 
Frățilă, șef de echipă, aflat la 
ora vizitei noastre în conce
diu de odihnă. Vechile tehnolo
gii ale arcurilor de torsiune 
erau prevăzute cu cite 5—6 eta
pe, astăzi șefii de echipă Ion 
Stan, Emit Curcă și Petre Că- 
tălinoiu, nume cunoscute și in 
arena sportivă a întreprinderii 
au conceput dispozitive care au 
redus la 2—3 operații procesul 
de fabricație a arcurilor de 
torsiune și tracțiune. Această 
competență, învățată ș* aplica
tă la școala de zi cu zi a mun
cii, a fost deprinsă de cei ti
neri de la veterani. Bunăoară, 
inginerul Vasiie Lungu, venit 
de la Politehnica din București 
ca stagiar la secția mecanic- 
energetic, de doi ani lucrează 
la atelierul de ,acoperiri de 
suprafață" (zincare, cromare, 
fosfatare etc.), dotat cu insta-

MESERIA ALEASĂ...
lății speciale. într-o seară din 
prima decadă a lunii septem- 
brie s-a întîmplat, In acea cli
pă cînd neprevăzutul lucrează 
perfid să apară o defecțiune 
la instalația de cromat. Orice 
oră de stagnare atrăgea după 
sine mari pierderi de produc
ție. Trecem peste căutările fe
brile ale inginerului Lungu și 
ale echipei sale de intervenție 
și reproducem finalul așa cum 

’ ni l-a prezentat șeful secției, 
Emilian Voinescu : „Procesul 
de producție a fost reluat in 
timp record, deoarece’ liniarul 
comunist Vasiie Lungu și oa
menii lui au avut pregătite 
piese de schimb pe măsura 
înaltelor instalații".

Facem cunoștință cu inginerul 
Vasiie Lungu. Un bărbat cu 
înfățișare sobră și umeri lăți 
de sportiv. Are ceva de bas
chetbalist sau voleibalist. Și 
chiar așa e. A fost jucător de 
volei legitimat la CSS Sibiu, 
apoi a făcut parte din echipa 
facultății, iar acum este coor
donator in formația secției. Cu 
spiritul analitic propriu tehni
cianului de marcă (ajutat fiind 
de electricienii Gheorghe Mihă- 
escii, Gerhard Moss, Petre Dîr- 
tu și de lăcătușii-mecanici Ni- 
colae Stamate, Vasiie Muntea- 
nu și Nicolae Popan, toți jucă
tori în echipa de fotbal care a 
cîștigat „Cupa 23 August") ing. 
Lungu a abordat probleme teh
nice încărcate de necunoscute, 
asimilind piese de schimb, de 
felul celor din import, pentru 
toată aparatura atelierului.

Tineri și virstmei care, mun
cind și făeînd sport împreună, 
își concep me.seria la cota el 
cea mai de sue, aducindu-și 
contribuția la îndeplinirea 
exemplară a planului pe luna 
septembrie, cînd s-au executat 
200 tone de arcuri, in vederea 

. modernizării semănătorilor de 
grîu pentru actuala campanie 
agricolă de toamnă.

Troian IOANITESCU

TU» INWAȚ10W
Prima ediție a turneului in

ternațional de șah „I.T.B.— 
1987“ s-a încheiat, o dată cu 
consemnarea rezultatelor celei 
de-a Xl-a runde, în sala clu
bului din strada Lipscani. Du
pă ce dimineața s-a disputat 
ultima întreruptă a rundei 
precedente. în care maestrul 
internațional Mircea Pavlov 
a găsit căi ingenioase de men
ținere a echilibrului . partidei, 
deși a avut o calitate în minus 
la marea maestră sovietică 
Elena Fatalibekova. arbitru! 
Jenică . Gongu. a definitivat 
după-amiază diagrama con
cursului cu rezultatele rundei 
finale. în singura: partidă de
cisă, Fatalibekova a fost în
vinsă de maestrul bucUreștean 
Oii li u Berechet, plătind tribut 
eforturilor suplimentare de
puse în întrerupta din runda

III MH I.I.B.-I987
a X-a. Fillpovici a remizat, 
cu piesele negre, cu Pavlov, 
reușind să treacă linia de so
sire neînvins. Remize si în 
intîlnirile Savin — Armaș, Puș- 
ca.șiu — Bărbulescu, Gavrilă — 
Reicher și Botez — Periei.

Clasament final (la egalita
te de puncte, în ordinea, coefi
cienților Sonneborn); 1. Bran
co Filipovici (Iugoslavia) 8 p, 
2. Octavian Pușcașiu 7 p, 3L 
Iulius Armaș 6,5 p, 4. Mircaa 
Pavlov 6 p. 5. Dan Bărbulesr 
cu 6 p, 6. Otiliu Berechet 6 p, 
7. Elena Fatalibekova (URSS) 
5,5 p, 8. Daniel Șa vin 5 p, 8, 
EmanueS Reicher 4„5 p, 10. 
Gheorghe Gavrilă 4 p. 11. 
Constantin Botez 4 p. 12. Sla-. 
vișa Periei (Iugoslavia). 3,5 p.

Porik ȘfEFANOV
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DIVIZIA A LA
(Urmare din pag. 1)

presărat cu momente frumoase, 
pasionante, autorii fiind îndeo
sebi iucătorii gazdă. în prima 
repriză. Scorul strîns exprimă 
exact raportul de forte pe an
samblul partidei, deși pe par
curs au fost si diferente mai 
mari, totdeauna în favoarea ti
mișorenilor (singura excepție 
constituind-o primul punct, 
marcat de Dinamo) : sase go
luri la pauză si în minutele 34. 
36. 38. dună care locul s-a 
echilibrat. Politehnioa a jucat 
foarte bine în repriza I. cu 
atacuri derutante si mai ales 
cu contraatacuri care i-au adus 
nu mai puțin de cinci goluri. 
Apărarea sa a fost, de aseme
nea. mobilă. în timp ce Dina
mo a atacat mai lent, pozițio
nal. si a făcut mai greu fată 
în apărare. în cea de a doua 
parte, la început. Dinamo s-a 
arătat mai hotărîtă si a reușit 
să reducă din diferență, avir.d 
în Flangea si Durău cei mai 
buni realizatori. De la timișo
reni un ioc de excepție a fă
cut Matei. Marcatori : Matei 8. 
P. Dan «, F31ker 5, Giurgea 
3. Ionescu 2. Istode. Dobrescu.
Popescu si Ianta eîte 1, res-

HANDBAL (m)
două ori (16—16 si 17—17). A- 
poi băcăuanii au preluat ini
țiativa, cîștigînd pe merit. Au 
înscris : Vlad 8, Gherhard 6, 
Chirilă 4, Bondar 4, Vasilca 2, 
Ichim 2, Cristea 1, Gîrlescu 1, 
respectiv GTabovschi 5, Coz- 
ma 4, Drăgan 3, Mihăilă 2, 
Barbu 2, Paraschiv 1, Neagu 1. 
Au arbitrat A. Dumitrescu și 
C. Szabo (București). (S. NE- 
NIȚA — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE— 
RELONUL SĂVINEȘTI 34—22 
(15—d). Meci echilibrat pină în 
min. 16 (scor : 7—7), după care 
băimărenii s-au desprins net 
și au obținut victoria la un 
scor concludent. Au marcat: 
M. Voinea 12, Marta 6, Co- 
vaciu 5, Andronic 3, Ilalinugyi 
3, Porumb 2, Rădulcscu 2, Sta- 
mate 1 (M) ; V. Zamfir 11, S. 
Bursuc 4, C. Bursuc 4, Mihocă 
2, Pitaru 1 (R). Arbitri ’: P. 
Sîrbu și E. Fluîcraș (Arad). 
(Octavian NEMEȘ — coresp.).
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MAI MULTE CAPETE L

CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag li.

mai mult, dar s-a lovit de re
plica precisă a jucătoarelor 
noastre. Așadar, Otilia Bădes- 
eu — Diana Zerdila 2—0 (6, 4), 
Maria Alboiu — Katerina Spa- 
nou 2—0 (11, 9», Alboiu, Bă- 
descu — Zîrdila, Spanou 2—0 
(10. 10).

Aceste două victorii vor tre
bui, desigur, urmate de un 
nou succes, vineri. în partida 
cu echipa Bulgariei, decisivă 
pentru desemnarea noii cam
pioane, jucătoarele bulgare 
realizînd la rind-p lor victorii 
•previzibile.

Dacă confruntările fetelor 
s-au înscris în parametrii nor
mali, pronosticurile confirmîn- 
du-se fără excepție, la băieți 
însă ele au fost pline de ne
prevăzut, surpriza constituin- 
d-o formația Turciei, pină 
acum un team fără mari pre
tenții, dar în prezent afișînd 
o foarte bună pregătire teh- 
nico-tactică. în timp ce re
prezentativa noastră obținea o 
victorie previzibilă în fața Gre
ciei, în care doar Vasiie Flo
rea lăsa un set (Torna — Hant- 
xls 10,15; Florea — Delipopoulos 
16,9, 13; Fejer — Kirkidis 18,9; 
Florea — Hantzis 7,14 ; Toma 
— Kirkidis 8,12), echipa Turci
ei învingea Bulgaria eu 5—3

la capătul unei .wolufii sur
prinzător de bune. Jucătorii 
turci aveau să confirme ascen
siunea înregistrată după-ămia- 
ză, în întîlnirea eu formația 
României, căreia i a pus foar
te multe probleme. Vasiie Flo
rea și Călin Toma, în special, 
fiiind vădiți incomodați de ri
posta adversarilor Drept ur
mare, victoria s-a conturat 
foarte greu, abia cu 5—4 : 
Florea — Ozcelik 2—0 (16,21), 
Toma — Yaldiz 0—2 (—16,

—14), Fejer — Cimen . 2—0 (15, 
14), Florea — Yaldiz 0—2 
(—8. —21), Fejer — Ozcelik 
2—0 (9, 8), Toma — Cimen 
1—2 (—17, 14, —11), Fejer — 
Yaldiz 0—2 (—17, —16), Flo
rea — Cimen 2—0 (14, 16),
Toma — Ozcelik 2—0 (12, 1,8). 
în ultima zi, o nartidă deci
sivă. România — Bulgaria.

Alte rezultate — feminin: 
Bulgaria — Grecia 3—0, Bul
garia — Turcia 3—0; masculin: 
Bulgaria — Grecia 5—1.

întrecerea pe echipe conti
nuă vineri dimineață, cînd vor 
fi cunoscute noile campioane.

SUB PANOU
Ediția a X-a a competiției 

de baschet masculin organiza
tă de A.S. I.A.C.D. București 
se dispută, de azi pină dumi
nică , în sala Construcția 
I.C.E.D. (capătul autobuzului 
135, Vitan-Bîrzești), cu parti
ciparea a patru echipe divi
zionare A: Steaua (campioana 
țării), I.C.E.D. (locul 3 în cam
pionatul trecut), Academia Mi
litară Mecanica Fină (locul 5) 
și Rapid (locul 6)

Programul turneului: azi, de 
Ia ora 16: Academia Militară
— Rapid, Steaua — I.C.E.D.; 
simbătă, de la ora 16: Rapid
— Steaua, Academia Militară
— I.C.E.D.; duminică, de Ia

!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<♦

ora 9,30: Steaua ~ Academia 
Militară, Rapid — I.C.E.D. 
Turneul constituie și o verifi
care a pregătirilor participan
telor în vederea Campionatu
lui Național care va începe 
săptămîna viitoare,
• Tradiționalul turneu fe

minin dotat cu „Cupa Alutus", 
desfășurat în Sala Sporturilor 
din Rm. Vîlcea, a fost cîștigat 
de echipa locală Chimistul 
C.S.Ș., care a totalizat 6 p. Pe 
locurile următoare: 2. Rapid 
București 5 p, 3. Voința Bra
șov 4 p, 4. Constrictorul Cra
iova 1 p. Coșgetera competi
ției: Laura Nițulescu (Chimis
tul) cu 61 p înscrise. FI. 
BOANGIU-coresp.).

pectiv Durău 8. Flangea 8, Do- 
eirescu 4. Zaharin 3. Stefan 2, 
Bedivan 1. Foarte bun arbitra
jul buzoienilor R. lamandi si 
Tr. Ene

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 22—20 
(12—11). Un joc atractiv, echi
librat, cu un final incandes. 
cent și o victorie muncită și 
meritată a gazdelor. Atacul lor 
a fost mai insistent, iar • apă
rarea, în frunte cu portarul 
Jerebie, mult mai sigură. Au 
înscris : Roșea 9, Micle 4, Don- 
ca 3, Donosa 3, Nicolescu 1, 
Streinu 1, Holgyes 1 — pentru 
Dlnamo ; Marian 8, Neagu 3, 
Dumitru % Barcan 3, Prică 2, 
Ionică 1 — pentru Universita
tea. Au arbitrat Al. Vîrtopeanu 
si Șt. Georgescu (București). 
(C. GRUIA — coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — METALUL BISTRI
ȚA 19—16 (12—9). Prima vie. 
torie în acest campionat a mu
reșenilor. Un succes prețios, 
pentru care gazdele au muncit 
mult, desprinzîndu-se la înce
putul reprizei secunde. Au în
scris ; Mureșan 6, I. Moldovan 
4, R. Moldovan 4, Bădău 3, 
Kovacs 1, David 1, respectiv 
Cojocaru 6, Țermure 3, Lochner 
2, Dan 2, Țetcu 1, Irimieș 1, 
Bejan 1. Au arbitrat S. Sticea 
și C. Bening (Brașov). (A. 
SZABO — coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — DACIA 
PITEȘTI 26—18 (14—10). Deși 
au condus cu 9—5, 12—7, 14—16, 
gazdele au fost egalate de

(Urmare din pag. 1)

un recent loc 6 la „mondiale", 
ea și excelenta sa evoluție in 
meciul ta care am asistat. Am 
părăsit sala Unio nu înainte 
de a fi invitați insistent de 
președintele asociației, Alexan
dru Mesaroș. să asistăm ri ta 
alte competiții cu larga partici
pare a oamenilor muncii dvn 
această unitate muncitorească. 
Tenisul de masă, cel de cimp, 
turneul fulger de șah, conturau 
o activitate „plină". Dar t-oate 
acestea, firește, vor constitui 
subiectul unui alt reportaj.

Dimineața de duminică ne-a 
oferit un program la concu
rență, care — așa cum glumea 
secretara C.J.E.F.S., Angela 
Hohl — a împărțit iubitorii 
sportului din oraș in trei ta
bere : meciul de fotbal con
țină pentru Divizia C dintre 
Someșul și Steaua CFR Cluj- 
Napoca ar reprezenta prima 
„treime".

Circuitul automobilistic de 
viteză ni s-a părut a mobiliza 

treimea cea mai... mare. Avea, 
ce-i drept, de partea sa și a- 
tuul unei disputări singulare 
pe parcursul unui an competi
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TRAGERE EXCEPȚIONALA

I0K»
AVANTAJE DE 

EXCEPȚIE

• 4 extrageri, în 
2 faze ;

se atribui* ciștlouri im

BANI,AUTOTURISME,EXCURSIM
1N R.P.UNGARĂ

• 22 de numere, 
în total;

• Extrageri „le
gate", cu posibi
litatea de 
cîștiga și 
numere;

• Biletele
de lei participă 
la toate extrage
rile;

a 
cu

de

se
2

25

• ULTIMA ZI 
de participare, 
SIMBĂTĂ, 3 oc
tombrie.
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ADMINISTRAȚIA Dî STAI
• Tragerea obișnuită LOTO 

astăzi, vineri, 2 octombrie, va
vea loc în București, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2. în
cepând de la ora 15,50. Aspecte 
de la desfășurarea acestei trageri 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, la ora 16,15, urmînd 
ca numerele extrase să fie re
luate, pe același program, la ora 
23,05 și mîlne, simbătă, la ora 8,55.
• Redăm mai jos rezultatele

concursului PRONOSPORT de 
miercuri, 30 septembrie 1087. 1. 
MTK Budapesta — Steaua Buc. 
1 ; 2. Dinamo Buc. — FC Mali
nes 2 ; 3. Chaves — Univ. Cra
iova, 1 ; 4, vardar Skoplje —
FC Porto, 2 ; 5. Glasgow Ran
gers — Dinamo Kiev, 1 ; 6. Sre- 
deț Sofia — Bayern Milnchen, 2 : 
7. Napoli — Real Madrid, x ; 8. 
Dundalk — Ajax Amsterdam 2 ; 
9. Belenenses — FC Barcelona, 
1 ; 10. Espanol Barcelona — Bo
russia MOnchengladbach, 1 ; 11. 
Dynamo Dresda — Spartak Mos
cova, 1 ; 12. Trakia Plovdiv — 
Steaua Roșie Belgrad, x ; 13. FC

Bruges — Zenit Leningrad, 1. 
Fond de cîștigurl 776.012 lei.
• Mal sînt DOUA ZILE pină 

la concursul PRONOSPORT șl 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO 2 de duminică, 4 octombrie 
1087 !
• Omologarea concursului Pro

nosport de miercuri, 30 septem
brie, va apare în rubrica noas
tră de mîine, sîmbătă. 3 oc
tombrie.

CIȘTIGUBILE TRAGERII LOTO 
DIN 35 SEPTEMBRIE : cat. 1 : 
2 variante 25% — autoturism
„Dacia 1300“ — (70.000 lei) ; cat. 
2 : 4,25 a 15 343 lei ; cat. 3 : 16,00 
a 4 068 lei ; cat. 4 : 52.25 a 1 246 
lei : cat. 5 : 13'5,75 a 479 lei ; cat. 
6 : 250,00 a 260 led ; cat. X : 
1 415,00 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
00 955 lei.

Cîștigurile de la categoria 1 au 
revenit participanților Nistor Ga- 
vril din Iași și Grigorescu Nl- 
eolae din București, obținînd 
fiecare cite un autoturism „Da
cia 1300“ (70.000 lei).

AUTOMOBILISM. O frumoasa probi 
■ta-ment față de sbortiil îndrăgit : la concv 
teză pe circuit de la Satu Mare, la grupa 
prezent (șl nu numai atît dar s-a și cla? 
secund) și Constantin Ciucă, de la ALFA, 
rești. Nimic deosebit pină aici, Ciuci fim- 
prezent — cu buhe rezultate — In concu: 
Numai că de data aceasta el venea dup: 
operație de hernie de disc. Incit, chiar d. 
afla cumva in, .sens invers” față de...
Iul, fie-ne îngăduit să-i apreciem abnegaț: 
MITRU RUSANESCU. secretar tehnic al I 
tărirea comisiei tehnice de • descalifica pe 
renți de la grupa E și A nu este <L v-pitl' 
luată în discuție la nivelul federațf. <. ui 
baza argumentelor pro sau contra să 1 
finală. Indiferent care va fi această deciz 
ca regretabilă atitudinea unora dintre c 
vezi, de pildă, cazul lui Kulplnski — în < 
au fost descalificați-. Subscriem. (S-A.) 
BUCOVINEI s-a ridicat la nivelul cerut 
privește buna organizare. O omisiune, to 
program, nici pe vreo listă n-au fost pr 
mele concurențllor, numerele mașinilor 1< 
nuiește... 0 AJUNS la cea de a 10-a ed 
punctat marea dragoste a bucovinenilor 
mobilism. Unul dintre el, D. Ulian, direi 
curs, ne răspundea : „Cine s-a implicat 
ganizare 7 Toți cel care au fost solicitați 
echipaje s-au răsturnat la ieșirea din i
șl navigatorii respectivi — soții Bara (Lc 
și frații Niriștean (IPA Sibiu) — erau „șli 
fericiți la sosire : terminaseră raliul ! (.



MĂIESTRE
rată „piatră de încercare 
pentru comentatori
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UNIVERSITATEA CRAIOVA PUTEA OBȚINE,
CHIAR LA CHAVES. CALIFICAREA

KARPOV CONTRA 
KASPAROV !

Reamintim, în acest mo
ment al partiitel. campio
nul mondial Garrî Kaspa
rov (cu negrele) era sub 
puternic atac și Anatoli 
Karpov păruse la eîrma jo
cului. A urmat insă muta
rea a 21-a, o trăsătură mă
iastră a lui Kasparov 21.„ 
C:h3+!1 Acest sacrificiu de 
figură a schimbat complet 
cursul partidei. Acum la 
acceptarea ofertei, 22g:h3 
(?), albul este cel care in
tră sub atac de mat 
22...
pov 
Rh2, 
curs 
ciu" 
egalînd din nou șansele.

Cai-e a fost mutarea ■ 
23-a? Pentru cei ce nu cu
nosc desfășurarea ulterioa
ră a partidei, întrebarea 
constituie un veritabil 
„test" al perspicacității și 
forței lor de analiză. Le 
dăm ocazia să și le pună 
in valoare...

Radu VOIA

cu
Dg5+ 23.Cg2 f31 Kar- 
a trebuit să joace 22.
iar la 23 ..Dh5 a re
ia un „contrasacrifi- 
tot atît de spectaculos,

ai mlnifotbahrlui 
popicelor.

Un final plin de săptămână 
sportivă. Prefațând un altul 
care, așa cum ne-au informat 
gazdele, va cuprinde turneul 
feminin de baschet rezervat di
vizionarelor A (turneu aflat la 
ediția a Xl-a), o etapă divteio- 
nară de lupte, faza județeană 
la cros, „Trofeul Sătmarului" 
la tenis de eimp. Deci, nume
roase alte capete de afiș care 
se alătură scrimei ; și care în
tregesc un tablou ai unei ac
tivități consistente, în măsură 
să satisfacă toate preferințele, 
dar, maj ales, să servească 
sportului nostru.

I
I

STELIST1 MUNCESC
lică Tudoriu (pană). Daniel 
Măeran si Nedim Regep (se- 
miusoară). Viorel Mihăilă Si 
Giani Gogol (ușoară). Vasile 
Florian si Marian Garoseanu 
(milocie). Nicolae Cretu (semi
grea) sintem convinși că vor a- 
vea un cuvint de spus în dis
cuta pentru primul loc Marian 
Gîndac, Ion Guzganu. Marceli- 
că Tudoriu. Daniel Măeran 
Viorcl Mihăilă. Vasile Florian

fosi

n 11 
întru 
lor? 

rerez 
ătim 
ndac 
i ai 
»ree-

OX. ATITUDINE 1 
.a de la Timișoara au 
t cîteva partide în care 
SUirea învingătorilor a 
t foarte dificilă. Verdlc- 
de 3—3 acordat de ju- 

ătini în favoarea unui 
rtiv putea, la fel de 
e, reveni celuilalt. Așa 
stat lucrurile în parti-

> Marin Tănase (Chi- 
;tal Rm. Vîlcea) — Cor- 
iu Crăciun (Timpuri 
leBuc.), Iustin Antonie 

Craiova) — Adrian 
on (CSM Drobeta Tr. 
crin). Adrian Anton — 
neluș Siliiră (CSM Re- 
), Cornelul Silitră —
UDO. cu OCAZIA finalelor Campionatelor Națio- 
t de tineret, în Sala Glulești s-au disputat, Intr-o 
1 jumătate, nu mai puțin de 313 meciuri ! Trebuie 
recunoaștem, este 
extrem de puține

t a se consemna 
ii cărora Ie revin 
itudinea cu care
ai Platou, Constantin Isac, Ilie Papa, Ion Stoicuț, 
stantln Ciolan, Paul Frăsina (toți din București), 
stantin Savu (Ploiești). Ion Roman (Miercurea 
c) șl Octavian Crețu (Sibiu). (M. Tr.).

Din nou. Dinamo n-a reușit 
să se califice în turul urmă
tor al unei cupe europene, deși 
primea vizita 
care. în prima 
doar cu 1—0.
F. C. Malines, lidera campio
natului. apreciată ea cea mal 
bună formație belgiană la a- 
ceastă oră. este mult mai pu
ternică decît 17 Nentori Tirana 
(ca să luăm doar exemplul din 
toamna trecută), dar valoarea 
echipei lui Aad de Mos nu este 
Un argument suficient pentru a 
ne șterge dezamăgirea. Cu atît 
mai mult, cu cît (în ciuda va
lorii adversarului, exponent ti
pic al jocului atletic, omogen, 
elastic, cu care se impune me
reu ne scena continentală fot
balul belgian) desfășurarea par
tidei de miercuri de pe sta
dionul Dinamo ne-a dovedit că. 
totuși, calificarea echipei noas
tre era posibilă. Si ea se pu
tea obține chiar din prima re
priză. cînd dinamovistii au stă- 
pînit terenul, au avut acțiuni 
de atac numeroase, bine con
struite (dar. din păcate, foarte 
deficitare ca finalizare), în 
urma cărora puteau anula ra
pid handicapul minim de la 
Malines. Cît de mult ar fi con
tat, în fizionomia jocului, în 
balanța stărilor psihice ale ce
lor două combatante un gol în 

i lui Preud’homme la 
ne putem da seama, a- 
gindindu-ne si apreci- 

cît a contat, din același 
de vedere. golul din mi- 
39 al iul Hofkens !... Din

I
I
I

poarta 
0-0. î 
cum. 
ind... 
punct 
nutul 
păcate, nu în sensul dorit

Miercuri, după golul primit 
(cu o mare ușurință, la o fază 
banală, după ce p'.nă atunci 
oaspeții nu prea contaseră în 
atac) echipa noastră, copleșită 
de gîndul că de-acum îl trebuie 
trei goluri pentru calificare, a 
intrat în derută, jocul șău a 
devenit confuz, mijlocașilor le-a 
pierit răbdarea si luciditatea în 
construcție, atacanți; s-au pre
cipitat sau au încercat soluții 
riscante 
drept. F.' 
excelent 
atacurile 
reotioe si insuficient do vigu
roase. Marcat sever de Rutjes. 
uneori si de Clijters. omul de 
gol numărul 1 al lui Dinamo. 
Cămătaru. n-a periclitat poar
ta adversă nici atît cît o fă
cuse la Malines, iar șuierul de

dc finalizare. Este 
C. Malines a făcut un 
ioc de apărare, dar si 
noastre au fost ste-

ta distanță. Mateuț, șj 
nota obișnuită în acest 
complicat de multe ori iocul 
prin păstrarea prelungită a ba
lonului. Damaschin a fost stars, 
fără personalitate, și, din pă
cate, nici Bălăci, introdus după 
pauză. In ideea unei limpeziri 
a jocului, n-a făcut mare lu
cru. După ce a fost introdus 
în atac, pentru ultima jumă
tate de oră a meciului, tînă- 
rul Timiș (care a si realizat 
o fază foarte bună. în min. 67). 
el — care putea aduce o notă 
de periculozitate în plus, prin 
rapiditatea acțiunilor de învă
luire pe aripa stingă, atit de 
necesare unui atac pînă atunci 
lent — a fost prea puțin ju
cat. ofensiva dinamovistă con- 
tinuînd să mizeze doar pe „an
gajările" pivotului Cămătaru si 
De încercările Iui Mateut de a 
șuta de la distantă.

Cum scriam si în cronica de 
Ieri, evoluția lui Dinamo a 
fost însă deficitară si în apă
rare. compartiment în care (cu 
tot iocul bun al lui Lupescu 
Si Kednie. furați însă si ei. de 
multe ori. de faza de atac) 
s-au făcut multe greșeli, inter
venții riscante, neglijențe în 
iuoarea mingii. insuficientă 
grijă Dentru „dublarea" parte
nerului. La acestea se adaugă 
si nesiguranța arătată de Mo- 
raru. Desigur, rămînînd 
cest compartiment, nu 
sâ nu ținem seama de 
eă echipei noastre i-au 
miercuri Movilă si 
ceea oe a dus la 
Rodnic și Lupescu, 
cînd „libero" < 
Dar nu numai 
sente trebuie să 
plicatiile pentru 
luri primite...

Sigur. Dinamo.......... ....... .....
mul tur al Cupei Cupelor, cel 
mai puternic adversar dintre 
echipele noastre. Cu toate a. 
oestea, malinezii puteau fi nu 
numai învinși, la București, 
dar și eliminați.

Poli însă aspira Ia atingerea 
unui asemenea obiectiv cînd — 
deși creezi ocazii peste ocazii — 
ratezi de la citiva metri si pri
mești. jn schimb, 
seli

la a- 
putan 
faptul 
lipsit 

Andonc. 
..soluțiile" 

fiecare ju- 
• repriză, 
aceste ab- 
reducă ex- 

cele două eto-

Dar si ceilalți „finaliști" ai noș
tri au intenții la fel de mari, 
iar la
„ușoară" 
cîte doi 
campion

Marian
hăilă încearcă 
titlul, ca Se altfel si campio
nii Cristian Morea (muscă). Si 
Marcelică Tudoriu (cocos), care 
vor evolua acum la categorii 
superioare".

Pînă Ia 12 octombrie ziua 
startului in turneul final, au 
mai rămas puține zile...

„cocos“. „semiusoară". 
si „mijlocie" există 

candidați la titlul de 
din clubul nostru.
Gîndac si Viorel Ml- 

să-si păstreze

copilărești î
Rodu

goluri la are-

URZICEANU

Nicolae Iancu (Voința 
Buc.). Dacă antrenorii D. 
Gheorghiu (Timpuri Noi 
Buc.), C. Drăghici (CSM 
Drobeta Tr. Severip) și A. 
Gherghina (CSM Reșița) 
au acuzat deciziile 
rabile elevilor lor, 
civilizat, 
comportat 
anunțarea 
în meciul 
Iancu) : 
verdictul dat, el a adresat 
cuvinte injurioase la adre
sa delegatului general, a 
ofîcalilor, producînd o im
presie penibilă tuturor ce
lor prezențl. Așteptăm mă
surile federației, ale cole- 

' giulul antrenorilor, deoa - 
rece atitudinea lut St. Bă- 
tănaș a 
ceea ce
antrenor,
(P. iv.).

defavo- 
în mod 
fel s-anu la

St. Bătănaș (la 
învingătorului 

C. Silitră — N. 
nemulțumit de

fost departe de 
se pretinde unu! 
unui educator

o cifră apreciabilă. Totuși, au 
deciziile care au stîrnit discuții, 
vreun verdict eronat. Intre ar- 
merlte pentru competența și co- 
au ho tă rit învingătorii se află

în condițiile unui pronunțat 
echilibru cu adversara sa din 
Chaves (victorii la limită, îm
părțite între ele în cele două 
meciuri, și un golaveraj gene- 
ral egal: 4—4), Universitatea 
Craiova își încheie prematur, 
dar onorabil, după opinia noas
tră, participarea la noua ediție 
a Cupei U.E.F.A., datorită ace
lei clauze de regulament care 
favorizează echipa cu mai mul
te goluri marcate în deplasare. 
Este pentru a 
craiovenilor li 
cest lucru tot cu o formație 
portugheză (vă ' ’
desigur, episodul cu Benfica, 
eînd după un 0—0 foarte pro
mițător obținut la Lisabona a 
urmat tristul 1—1 din „Bănie", 
cu care au ratat calificarea în 
finala Cupei U.E.F.A.). Ca și 
atunci, calificarea s-a pierdut 
în principal tot la Craiova, 
în prima manșă a confruntă
rii dintre eele două echipe, 
Daeă măear unul din golurile 

in meciul tur, 
ceea ce era

doua oară cînd 
se întîmplă a-

mai amintiți,

primite acasă, 
ar fi fost evitat, 
pe deplin posibil, acum Uni
versitatea 
mergea mai

Dar șansa 
rul doi — 
exagera cu 
a fost în bună măsură irosită 
chiar în meciul disputat 
miercuri la Chaves. Deși nu a 
evoluat nici de această dată 
pe măsura reală a posibilități
lor (observație valabilă atît pe 
ansamblu, cît mai ales în' pri. 
vința unora dintre jucătorii 
folosiți: Ad. Popescu, Badea, 
Rada, Ciurea, Mănăilă, Van- 
cea), echipa craioveană a be
neficiat totuși în prima repri
ză de unele momente deosebit 
de favorabile, în care ar fi 
putut schimbă soarta partidei. 
După golul 
pede și de 
lui corner 
percutantul 
kov a fost 
marcat în careu, Universitatea 
a preluat inițiativa în joc (por
tughezii au mal șutat spre 
poarta lui Lung de abia in 
mln. 31 !), a dominat clar în 
anumite perioade, însă a ratat 
în mod nepermis cîteva mari 
situații de gol. Imensă am pu
tea spune a fost aceea din min 
34, cînd Geolgău — prcluînd 
mingea neglijent trimisă îna
poi de fundașul Cerqueira — a 
pătruns liber în careul advers, 
dar nu a găsit cea mai inspi
rată variantă de șut pentru a-1

Chavesși nu
departe.
promovării în tu- 

o spunem fără a 
nimic faptele —

primit atît de re- 
ușor, în urma ace- 
din mln. 5, cînd 
vîrf de atac Slav, 
lăsat complet de.

învinge pe portarul Padrao. 
Insuficient de prompt si de 
precis în șut s-a dovedit, la 
rîndul Iul, Mănăilă în ocaziile 
pe care le-a avut spre finalul 
reprizei (cum și la aceea, ase
mănătoare, din min. 67). Nu 
denaturăm, de altfel, cu nimic 
realitatea dacă afirmăm că, 
potrivit cu desfășurarea jocu
lui în primele 45 de minute, 
echipa craioveană ar fi fost 
în drept, la pauză, să se afle 
cel puțin Ia egalitate pe tabela 
de marcaj cu formația din 
Chaves.

După o surprinzătoare că
dere în prima parte a repri. 
zei secunde, cînd gazdele și-au 
mărit avantajul, craiovenii 
ne-au oferit și un final bun de 
meci, cînd, de asemenea, și-au 
dominat adversarii, dar nu au 
reușit decît să reducă din scor 
(1—2) și să-i pună astfel in
tr-o oarecare derută pe portu
ghezi, care în ultimele 7 mi
nute, cele mai fierbinți și ten
sionate ale partidei, au tras 
cu dinții de rezultat, rccurgînd 
și la mijloacele antijocului.

Tînăra, însă insuficient ex- 
perimentata echipă craioveană 
se vede astfel eliminată din 
competiție de o formație care 
— deși are în rîndurile sale și 
jucători străini, doi bulgari și 
un brazilian, cu toții titulari 
de bază în cele trei comparti
mente — nu este în ansamblu 
mat bună decît ea. Acum, după 
ce am văzut-o evoluînd în am
bele meciuri, în deplasare 
chiar ceva mai bine decît a- 
casă, ne-am întărit convinge
rea că Chaves — așa cum cu 
franchețe recunoșteau înșiși 
conducătorii, antrenorii și ju
cătorii echipei craiovene — 
putea fi scoasă din competiție.

Dincolo însă de regretul pe 
care l-a lăsat tuturor iubitori, 
lor fotbalului de la noi prin 
încheierea atît de rapidă 8 
drumului ei european în acest 
an competițional, Universitatea 
Craiova a demonstrat totuși 
convingător că este o echipă 
în ascensiune, o echipă „care 
vine", cn mulți jucători tineri 
și talentați, și care — pe mă
sura consolidării ei sub toate 
aspeetele — va deveni peste 
un an sau doi o demnă urmașă 
a vechii garnituri dc aur, ca
pabilă să reia cu succes firul 
tradiției unei bune reprezen
tări în eupele europene.

Constantin FiRĂNESCU

CAMPIOANA NOASTRĂ
f 17 mare din pa$ 1>

pentru 
parte 

echipei 
repri- 
rece"

Kiss și Szeibert, la care se mai 
putea adăuga un altul 
Hires) pot explica în 
„scăderea de nivel" a 
bucureștene din prima 
ză. Judecind, însă, „la
acest 0—2, ajungem la conclu
zia că în mecanismul echipei 
s-au întîmplal cîteva „scurt 
circuite". Ele s-au produs, din 
păcate. în prima repriză, în 
apărare, pe flancuri. Acolo, 
fundașii laterali au fost de
pășiți de desele atacuri prin 
învăluire ale adversarului 
(unde au fost dublajele?) și

HANDBAL, IN ultima 
SECUNDA A..,. ULTIMU
LUI MINUT DE JOC din 
meciul de handbal H.C. 
Minaur Baia Mare — TJ 
Tatran Preșov (Cehoslova
cia). coniînd pentru .Cu
pa I.H.F.", Alexandru Stâ
rnii te a înscris un superb 
gol de ia centrul terenu
lui. Ceea ce a făcut ca un 
tumult de arolauze să i se 
adreseze lui Stamate, cel 
peste 2 000 de spectatori 
amintindu-și că tot astfel 
a procedat jucătorul băi- 
mărean la 31 aprilie 
1085, în finala acele
iași competiții europene. 
Atunci — ca și acum — el 
a primit o pasă de la Mă
ricel V o in ea, s-a înălțat, 
l-a surprins pe portarul 
formației so-vletice S.I.I. 
Zaporojo, a înscris, și Mi
naur a eîștiget „Cupa 
I.H.F.". • O ÎNTREAGA

ECHIPĂ de gazetari (Ion P. Pop, ------
graficieni
(Emil Danciu. . ......__
I. Deac, A. Fărcaș), tipo
grafi (Vasile Achlm, Aurel 
lanuțaș, Ștefan Lehoczi, 
O. Du-lfu și P. Banco?) a 
o-ferit spectatorilor băimă- 
rchi la amintitul meci un 
foarte reușit program care 
se constituie într-un util 
ghid de handbal. De re
marcat că astfel de pro
grame au devenit o obiș
nuință la meciurile forma
ției Minaur. • HOTELUL 
„MARA“ din Bala Mare a 
oferit . numeroșilor oaspeți 
veqiți la meci, inclusiv 
formației din Preșov, cele 
mai bune condiții de gă» 
duire, și aflăm de la con
ducerea clubului Minaur 
că acest mod de compor
tare a devenit o tradiție 
Felicitări ! (I. “

RUGBY. LA DERBYUL de duminică,
Farul, antrenorul federal D. Mihalache . 
serie de înregistrări, ajutat de arbitrul 
reieșit astfel, printre altele, eă s-a jucat 
minute din cele 80 regulamentare. A .__ , ___.
timpul efectiv... • DESTUI SPECTATORI și la cu
plajul din Ghencea, și la meciul din Parcul Copilului. 
Intre aceștia s-au aflat și jucători divizionari care nu 
evoluau, se înțelege, duminică sau, respectiv, luni. 
Toate bune pînă la un punct : din locurile ocupate 
de respectivii jucători au „plecat" spre teren unele 
invective, fie la adresa componenților uneia sau al
teia dintre protagoniste, fie la adresa arbitrilor. Ceea 
ce ne pare mai grav decit în cazul unor... simpli 
spectatori. (G. R.).

A.. Mihai Mureșan), 
și fotoreporteri 

A. Petrică,

I. Gv.).
Dinamo — 

a efectuat o 
E. Stoica. A 
efectiv 32 de 
sporit, iată.

1

de unde au venit cele două 
goluri căzute pe neașteptate. 
Au cîntărit greu și inexactită
țile liniei de mijloc, ele lăsînd 
adversarului un spațiu de ma
nevră convenabil, de unde și 
dominarea teritorială în des
tule momente.

Steaua și-a făcut greu jocul 
și prin indecizia din minutul 
3 (deci înaintea deschiderii 
scorului) a lui Lăcătuș. Ce o- 
cazie clară de gol a avut el și 
ce intervenție a avut și Gas
par! Era necesară atunci mai 
multă concentrare! A mai ve
nit o altă ratare, în min. 28 
(Pi furcă), și să 
marea neșansă a 
min. 33. Cum se 
nica meciului, el 
tunci, mingea la

reamintim și 
lui Hagi, din 
știe, din cro- 
a trimis, a- 

____, ___ „ _ ... rădăcina ba
rei (jocul fiindu-i, în general, 
destul de șters). Portarul Gaș- 
par fusese literalmente învins. 
La 1—1,__ în mod cert, cursul
partidei ar fi fost cu totul altul. 
Tam-nesam a apărut și o 
înțelegere îiitre Stîngaciu 
Bumbescu. amendată 
promptitudine de Szeibert. 
0—2. Steaua s-a precipitat.

ne-
Și 

cu 
La 

pa-

sele greșite (decisive) s-au în
mulțit și efortul ei a semănat 
cu o pedalare în gol. Pauza a 
adus, însă, în teren o altă e- 
chipă... Steaua, mai aproape 
de cea pe care o cunoaștem. 
Ea a desfășurat, în această 
parte, un joc soe .-taculos, pe 
„contre", mult mai ordonat șl 
mai consistent. Așa se face că, 
spre deosebire de partenera 
sa, care a avut doar o acțiune 
de mare periculozitate (înlătu
rată senzațional, în min. 
de Liliac), Steaua a 
nu mal puțin de 
șarje pe contraatac (Belocledici 
a rămas, o dată, doar cu Gas
par în față, Baiint a scăpat 
și el într-o situație de gol, ca 
și Hagi, care, intrat în careu, 
și-a făcut mingea mult prea 
înainte). Ca să nu socotim și 
acțiunile (destule la număr) 
la care M.T.K. a făcut pasul 
înainte pentru ofsaid. Evident, 
in aceste ultime 45 de minute 
Steaua a terminat mai bine 
jocul, dar tabela d: marcaj a 
rămas nemodificată. Califica
rea în turul al II-lea nu poate 
fi contestată de nimeni, o ca
lificare din care Steaua, sîn- 
tem siguri, va ști să tragă toa
te învățămintele.

55, 
realizat 

opt-nouă

SPORTUL STUDENȚESC, ÎNVINGĂTOARE
j

(Urmare din pag. 1) ultimele „zvîcniri" dar nu 
poate modifica situația de

I

După pauză, mai cu seamă în 
primele 20 de minute ale 
reprizei secunde, G.K.S. îl tri
mite pe libero-ul Piekarczyk în 
atac, multe centrări sînt adresa
te și lui Furtok, și lui Nawrocki. 
lateralii Nazimek și Kapias e- 
xecută dese învăluiri. Dar 
gazdele nu-șl vor crea decît 
2—3 situații mai clare de mar
care : min. 54, 65 și 63 — 
toate prin Furtok — rezolvate 
cu succes de Voicilă. Iorgu- 
lescu, introdus în locul lui 
Bozeșan I, trece vîrf de atac, 
primește mingi pe 
și, protejînd bine 
reușește combinații 
Stănici. Țîrlea (min.
78). în final, G.K.S. Katowice

contraatac 
balonul, 

cu Coras, 
59, 66,

are 
mai . 
pe tabela de marcaj și Sportul 
Studențesc obține o spectacu
loasă calificare. Scor general: 
3—-1.

Arbitrul L. Sorensen (Da
nemarca a condus excelent 
formațiile :

G.K.S. KATOWICE : Dreszer
— Nazimek (min. 74 Het- 
manski). WIJAS, Piekarczyk, 
Kapias — Biegun, Lesniak 
(min. 46 Diugjzyk), Nawrocki
— Kubisztal, FURTOK. " 
niafek.

SPORTUL 
VOICILĂ —
POPA. CRISTEA. MUNTEANU 
II (min. 40 CIUCĂ) — PANĂ, 
Bozesan I (mim. 58 Iorgulesou), 
POLOGEA, Stănici — ȚÎRLEA, 
CORAȘ.

Ko-

STUDENȚESC : 
M. Marian, M.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• Echipa de judo

București, însoțită de 
rul Iacob Codrea, a 
frumoasă comportare 
neul internațional de _
lin, clasîndu-se pe locul 2. In 
competiție au fost prezente 9 
formații dinamoviste din B.D. 
Germană, Polonia, ” 
Ungaria și U.R.S.S. 
gorii Ilie Șerban (semiușoară) 
și Gheorghe Diaconu (semi
grea) au cucerit irimu) loc, 
Valentin Bazon (grea), locul 2, 
iar Silviu Lazăr (superușoară), 
locul 3.

• Echipa de oopice Coința 
București a participat la un 
concurs în R.D. Germană obți- 
nînd victorii, cu B.S.G. Akii- 
vist Espenhcin, la femei 2368— 
2317 p.d. (Nineta Badea a rea
lizat 425 p.d.) și la 
4777—4713 p.d. (C-t’n 
a totalizat 873 p.d ).

© în concursul 
combinate de la Talence, 
heptatlon a luat parte și re
cordmana țării 
Năs lase. Atleta 
clasai pe locul 
(100 mg — 13.00, 
m, greutate — 
— 24,23, lungime — 6,50 m, su
liță — 41,46 in, 306 
2 :15,17). în Marele 
miu I.A.A.F.-Mo-bil. 
Năstase a ocupat de 
nea. iocul trei.

Diuamo 
antreno- 
avut o 
la tur
la Ber-

România,
Pe cate-

bărbați. 
Bănescu

de probe
, la

noastre Liliana 
gălățeanca s-a 
trei cu 6237 p 
înălțime— 1.70 
12 37 m, 200 m

m —
Pre- 

Li liana 
aseme-

FORȚA COLECTIVULUI
Așa cum Nadia Comăneci 

a apărut, suavă și copleși
toare, la Olimpiada de la 
Montreal, uluind o întreagă 
lume și „dinamitlnd" toate 
ierarhiile, la fel a țișnit, ta
lent extraordinar, și sovie
ticul Dmitri Bilozercev la 
„mondialele" din 1983, de la 
Budapesta. N-a lăsat nici o 
șansă adversarilor și, ciști-. 
gind o grămadă de 
a devenit cel mai 
tinăr campion ab
solut din istoria 
gimnasticii mascu
line. Cum n-avea 
pe atunci nici 17 
ani (născut la 22 decembrie 
1966) și cum, la C.E. de la 
Varna, din același sezon, s-a 
impus din nou categoric, i 
se prevedea, logic, o carieră 
dintre cele mai frumoase, 
specialiștii riscind să afirme 
că Bilozercev va face „epo
că".

N-a făcut. Scăpată de sub 
control, tinerețea lui tumul
toasă l-a obligat să plăteas
că un pref foarte mare. îna
intea C.M. de la Montreal, 
1985, fostul campion a fost 
surprins la volan fără per

și, 
un 

alegîndu-se

colea
titluri-

înregistra
ta

Doina STÂNESCl! OV. I.

și, 
de

descurcat, probabil 
mai fi ieșit nici- 
lumină. Așa insă, 
de zi de antreno-

Evi-
Coa mai dispu-

a suferit, în a- 
un nou accident, 
la bară. O nouă 
chirurgicală

capitolele.
6—3, 5—7.

ins u si. 
s-a năs- 

Ca gim-

Balcaniada dc tenis pentru juniori

Mai
apoi și fizic

cumpănă.

verdictul

(pe 
susțin ut 
spaniolă 
tradiție.

John Toshnck 
Real Soeiedad 
au cîștigat cu

cupelor europene :

TOȚI JUCĂTORII NOȘTRI IȘI CONTINUA CURSA
PLOVDIV. 1 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special). 
Din cauza ploii care, joi, nu a 
încetat nici o clipă, organiza
torii au decis ca primul tur al 
probei de simplu din cadrul 
Jocurilor Balcanice de tenis 
pentru juniori să se desfășoare 
în sală. S-a jucat pe două te
renuri și, evident, concursul 
s-a prelungit pînă seara tîrziu. 
Concurenții au fost, astfel, o- 
bligați să-și adapteze jocul la 
suprafața rapidă de ciment, 
toți reușind acest lucru, inclu
siv reprezentanții noștri.

De reținut faptul că pînă hi 
ora convorbirii telefonice toți 
concurenții români au rămas 
în cursă (în probele de sim-' 
piu). O partidă în care a în
cheiat repede conturile a ofe- 
rit-o Loredana Bujor. Ea a 
cedat doar două ghemuri, în- 
vingînd-o cu 6—1, 6—1 pe Cris
tina Papadaki (Grecia). După 
un prim set în care a fost do
minată de trac, Mădălina Voi- 
nea a fost din ce în ce mai 
sigură pe ea, dispunind cu 3—6,

6—1, 6—0 de Baliza Milorieva 
(Bulgaria, favorită nr. 4). In 
mai puțin de o jumătate de 
oră. Monica Pecheanu a cișli- 
gat cu 6—1, 6—0 îutiliiirea cu 
Aize Ciocnoz (Turcia), iar Dia
ne Samungi a învins-o cu 6—1, 
6—1 pc Galia Angelova (Bul
garia).

Răzvan Itu (România), favo
ritul nr. 1 al probei masculine 
de simplu, a jucat foarte exact, 
fără a-și pune în valoare în
tregul repertoriu de lovituri, 
cu bulgarul Blagovcst Petrov, 
pe care l-a întrecut cu 6—3, 
6—3. Un meci care s-a pre
lungit la trei seturi a susți
nut Daniel Dragu cu favoritul 
nr. 4, bulgarul Milko Petkov. 
Superior la toate 
Dragu a învins cu 
6—0.

O surpriză a fost 
tă în întrecerea feminină, te- 
nismana bulgară Mariela Krai- 
ceva dispunind cu 6—3. 6—2 de 
favorita nr. 1. iugoslava 
ka Koljanin.
tată partidă (peste două ore 
și jumătate) a avut loc între 
Karin Lușniț (Iugoslavia) și 
Barbara Michalopoulou (Gre
cia). Lușniț a cîștigat cu 
6—3. 2—6. 6—3. întrecerile con
tinuă.

mis de conducere 
speriindu-se, a comis 
grav accident,
(pe lingă o suspendare pe 
1 an) șl cu o complicată 
fractură la piciorul drept.

ă-l ascultăm povestind :■
Nu mă durea.atit fractura, 

care a necesitat o muncă 
de reeducare deosebită, 
faptul că fusesem oprit 
la concursuri. Dacă c 
rămas singur, nu cred

C.E. DE VOLEI ÎNAINTEA FINIȘULUI
în cele 4 orașe belgiene 

au găzduit preliminariile 
finale a C.E. de volei (Eupen, 
Gand, Ăuderghem și Genk) s-au 
încheiat disputele din cadrul se
riilor. Iată ultimele rezultate 
feminin, seria I î Italia — Ceho
slovacia 3—0, “
polonia 3—0, 
3—1 ; seria a
Ungaria 3—1 (10, 10. —8. 5). R.D. 
Germană — Belgia 3—0. Bulgaria 
— Franța 3—0 ; masculin, seria 
I : România — Olanda 3—2 (13, 
—9, —6. 9, 11), Iugoslavia — Ita-

— Franța 3—1 ; 
Suedia — Grecia
— Spania 3—1, 
Belgia 3—2. Iată 

clasamentele seriilor :

care 
fazei

R.F. Germania — 
U.R.S.S. — Olanda 
II-a : România —

lia 3—2, U.Tl.S.S. 
scria a II-a : 
3—1, Bulgaria 
Cehoslovacia — 
Și

Seria a II-a
1. R. D. Germană 5 5 0 15: 0 10
2. Bulgaria 5 4 1 12: 3 9
3. Franța 5 3 2 9: 8 8
4. România 5 2 3 6:10 7
5. Ungaria 5 1 4 6:12 6
6. Belgia 5 0 5 0:15 5

MASCULIN
Seria I

1. U.R.S.S. 5 5 0 15: 4 10
2. Franța 5 4 1 13: 4 9
3. Olanda 5 2 3 8: 9 7
4. Iugoslavia 5 2 3 7:11 7
5. Italia 5 1 4 8:13 6
6. România 5 1 4 4:14 6Seria a II -a
1. Suedia 5 5 0 1:5: 5 10
2. Grecia 5 4 1 13: 8 9
3. Cehoslovacia 5 3 2 13: 9 8
4. Bulgaria 5 2 3 9:10 7
5. Belgia 5 1 4 8:12 6
8. Spania 5 0 3 1:15 5

în continuare, de azi pînă du-

DINAMO KIEV Șl I.F.K. GOTEBORG - ELIMINATE!
turul I al cu-
n-a făcut a-

Seria I

FEMININ

1. U.R.S.S. 5 5 0 15: 2 10
2. Cehoslovacia 5 3 2 10:8 8
3. Olanda 5 3 2 11:10 8
4. Italia 5 2 3 8:11 7
5. R. F. Germania 5 14 8:12 8
6. Uolonla 5 14 4:13 6

mlnică, la Gând, Genk șl Auder- 
gnem, sînt programate semifi
nalele (in cruciș) și finalele (în
tre învingătoare șl. respectiv, în
vinse) pentru locurile 1—4, 5—8 
șl 9—12. Echioele noastre vor 
juca în semifinale cu Olanda (la 
feminin, pentru’ locurile 5—8) și 
cu Belgia (la masculin, pentru 
locurile 9—12).

Parcă niciodată 
peler continentale 
atîtea „victime" în rîndul echi
pelor de marcă ! Vă luăm păr
tași la afirmația de mal sus, 
notînd că au părăsit competiția, 
din primul foc, Dinamo Kiev, 
cîștigătoarea Cupei Cupelor 1983. 
Celtic Glasgow, Borussia Mon- 
chengladbach. Partizan Belgrad, 
Napoli (ou Maradona și Carreca), 
I.F.K. Gdteborg, deținătoarea la 
zi a Cupei U.E.F.A. etc. ! Se cu- 
vine să mal includem ta cate
goria surprizelor de proporții 
calificările lui FLamurtari Vlora 
din Albania (2—0 șl 1—2 cu 
Partizan). OFI Creta (0—1 șl 3—1 
eu Vitoșa, Haralambidis, recent 
transferat de la panathinaikos. 
si chilianul Ifis fiind „eroii" re-
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VENTRALA, O FLOARE RARĂ I
In 1SC8, la Jocurile Olimpice de la Ciudad de 

Mexico titlu,1 de campion la săritura în înăl
țime a revenit un.ul atlet american, pe nume 
Dick Fosbury, care utiliza pentru săritură un 
stil cu totul neobișnuit, un fel de „dorsală", 
el trecînd ștacheta, cu capul înainte și culcat 
pe spate ! ? Stilul său curios, posibil doar la 
o aterizare pe o saltea de burete, n-a bănuit 
nimeni că avea nu doar să facă prozeliți prin
tre săritorii lumii ci chiar să cucerească lu
mea ! Dar fiecare săritor a încercat „ciudă
țenia". mai mult din curiozitate și văzînd câ-1 
bună s-a decis imediat s-o adopte, și în felul 
aresta. încetul cu încetul, rostogolirea ventrală 
a început să fie uitată (ce să mai vorbim de 
„foarfecă" și de diferitele el variante...).

Așa se face, spre exemplu, că la recentele 
Camolonate Mondiale de la Roma dintre cel 
iot săritori în înălțime (bărbați și femei), ta
ci uzinei între aceștia și pe poliaitloniștl (decat
lon și heptatlon), 102 au folosit flopul lui 
Fosbury și doar unul sinSur, ventrala. Această 
.floare rară" a fost decatlon'stul Schenk, din 
R.D.G. clasat în final pe locul 5 în proba pro
belor. In întrecerea la înălțime. în ventrală, el 
a trecut 2,25 m. A fost cel mai bun rezultat la 
înălțime obținut de un decatlonist, la Roma. 
Se poate spune deci că Schenk a redescoperit 
rostogolirea ventrală, pe care spectatorii o pri
veau ca pe o mare „ciudățenie".

care atîrna o sîrmâ do 
vreo 20—30 cm, cu ca
re se prindeau de ca
drul bicicletei, făcind 
astfel o mult mai bună 
aderență" cu bicicle

ta și asigurîndu-și ast
fel o mare stabilitate. 
De altfel echipa Italiei 
a și cîștigat proba de 
urmărire. Ne-a declarat 
Octavian Amza : „Am 
cercetat din curiozitate 
sîrma italienilor și 
n-am avut nimic ca ei 
s-o folosească, pentru 
că nu era ceva împo
triva regulamentului 
internațional. Abia
cînd i-au fost văzut?

efectele pozitive 
delegați au 
dar, repet, 
tul nu este încălcat în 
vreun fel și n-am luat 
nici o atitudine !“. în 
viitor ori „sîrma" va fi 
adoptată șl de alții, ori 
va fi interzisă prin re
gulament. Oricum este 
consecința unei stu
dieri profunde a deta
liilor ciclismului, așa 
cum tot italienii au fă
cut si cu rotile lenticulare, contestate și 
ele, dar adoptate astăzi 
de tot mai mulți 
cliștl din lumea 
treagă...

O SIMPLA INOVAȚIE...

Arbitrul român Oc
tavian Amza care se 
bucură de o frumoasă 
reputație în lumea In
ternațională 
mulul a < 
legat, al 
național : 
ediție a 
Mondiale, 
în V’ririn. La una din-

8 clelis- 
ofldat, ca de- 
forulul inter- 

și la ultima 
Campionatelor 

. la Villach

tre probe, era urmări
rea pe echipe, a func
ționat ca starter, șt 
cînd pe pistă s-a pre
zentat formația Italie!, 
n.u mică i-a fost mi
rarea 
eicl’șth 
pieptul 
centură

si constate că 
italieni «ve»u 
înfășurat cu o 

din piele, de

unii 
protestat, 

regulamen-

cl
in-

„SPORTUL- DINȚILOR PUTERNICI I
Sporturi și sporturi... 

Pentru că. am mal 
spus-o. par a nu ne 
mai ajunge zecile de 
sporturi cite există, de 
sală și afară, de iarnă 
și de vară, pe apă sau 
pe uscat etc. 
tăm, inventăm 
altele chiar dacă unele 
vor fi practicate decît 
doar de către „inven
tator". în această pri
vință este, se pare, și 
„sportul" belgianului 
Wilfried Oscar Morbee 
care și-a demonstrat

1-n.ven- 
mereu

forța, este drept 
bișnultâ. rețînlnd 
dinții un tren cîntări 
122 tone și care nu se 
putea pune în mișcare. 
Este, după toate pro
babilitățile, un „record 
mondial" în materie ! 
Tot un astfel de „re
cord" a mai Înregistrat 
corpolentul belgian re- 
ținînd la sol. și tot cu 
dinții, un elicopter ca
re n-u-și putea lua zbo
rul !... Pe cînd șl un 
concurs Internațional 
la acest „sport" ?

UN SINGUR CAMPION AL GREILOR

1

s'

neo- 
cu

I
8
8

£
După nouă ani de „domnii" paralele, pugl- 

liștii profesioniști de categorie grea au, în sfîr- 
șlt, un singur campion. Este vorba de Mike 
Tyson, care era campion pentru WBC șl WBA. 
In septembrie, la Las Vegas, el l-a întrecu» 
confortabil la puncte pe Tony Tucker, un ad
versar mal înalt și cu alonjă mai mare, și care 
a făcut atunci ccl mai bun meci al carierei 
sale. Tyson care a cucerit astfel și titlul IBF 
a demonstrat că nu este doar o „mașină de 
pumni“, ci un pugilist complet, care, este ade
vărat, știe să lovească, dar șl să nu fie lovit. 
Aceasta a fost prima înfrîngcre suferită de 
Tucker.

Rubrică realizată de Romeo VILARA

l
3
S-.

II

m-aș fi 
că n-aș 
odată la 
ajutat zi 
rul Aleksandr Aleksandrov
(n.n. de la clubul Ț.S.K.A. 
Moscova) și de colegii de e- 
chipâ, m-am refăcut, 
întîi psihic,
Trecînd prin momentele a- 
cclea grele, de cumpănă,
•n-am lămurit cit de puter

nică e forța co
lectivului. Dacă 
vreodată Bilozer- 
cev va mai ajun
ge campion mon
dial, atunci el ar 
împartă, obligato-trebui să _ .

riu, laurii cu coechipierii și 
antrenorii lui. Pară aceștia, 
el n-ar fi rămas decît o 
amintire".

Din păcate, reintrat in cir
cuitul performanței, Dmitri 
Bilozercev 
prilie 1986, 
căzlnd de 
intervenție 
ulterioară ei, o muncă 
recuperare chinuitoare l-au 
făcut să mai piardă un an 
competițional. Acum insă, 
cînd reputatul gimnast pare 
gata să se alinieze la star
tul . „mondialelor" de 
Rotterdam, care bat la ușă 
(18—25 octombrie a.c.), vă 
invităm, stimați cititori, s" 
reflectați asupra vorbelor 
sale, găzduite mai sus. su
perb elogiu adus colectivu
lui, Grație căruia, după ex
presia campionului 
„Dmitri Bilozercev 
cut a doua oară, 
nast și ca om".

Ultimele rezultate din Cupa ) 
U.E.F.A, : Belenenses — Bar- l 
cclona 1—0 (in tur 0—2), Gui- 1 
maraes — Tatabanya 1—0 ( 
(i—l), Internazionale — Besik- ’ 
tas 3—1 (0—0), Verona - 
gon Szczecin 3—1 (1—1).
chlpelo subliniate s-au 
lificat.

— Bar- î
2), Gui- ’

i-o ( 
ucsik- 
— Po- I 4V ct {

*

turului) șl Turun Pallo.eura din 
Finlanda (0—1 și 2—0, in depla
sare !, cu Admira Wacker), me
nite să exprime, o dată în plus, 
o echilibrare generală a rapor
tului de forțe pe plan european. 
Pentru că. lată, fotbalul grec, dc 
pildă, a rămas în cua-să cu două 
formații (doar ocl olandez a pro
movat în bloc, cu toate repre
zentantele), OFI și Panathinaikos. 
în timp ce celui austriac i-au 
Ieșit 3 din 4, ceea ce 
minat agenția vîeneză 
transmită că . ‘ ' 
celui mai slab sezon
mele 8". ______ _ _ _____
însă echipelor din Bulgaria, e’.l. 
minate pe toată linia !

tn C.C.E., „capetele de afiș" 
au fost găzduite de Glasgow șl 
Napoli. După 0—1 în tur. Glas, 
gow Rangers a izbutit să în
vingă cu 2—0 pe Dinamo Kiev 
(la care au reintrat Zavarov șl 
Belanov), golurile marcate de 
Falco (min. 24) și McCoist (min. 
50) consfințind eliminarea atiț 
de „galonatei" formații a iul Lo- 
banovskl. Oaspeții au ratat, după 
pauză, două ocazii uriașe prin 
Blo-hin, numai că, In ansamblu, 
scoțienii lui Sourness, Butcher, 
Nichol șl Trevor Francis s-au 
dovedit superiori. Pe „San Paolo" 
din Naooli, 85 000 de spectatori 
au tot sperat că Maradona și 
ceilalți vo,r putea recupera han
dicapul de două goluri (0—2) de 
la Madr'd. Cînd. chiar în min. 9. 
Francini a deschis scorul, nă
dejdile napolitanelor au crescut, 
numai că Realul (care a circulat 
lingă Vezuviu într-un autocar 
blindat, cu ferestrele „oarbe" I) 
a echilibrat jocul, egalînd prin 
Butragueno (min. 44). Comenta
torii de la fața locului amintesc 
că la 1—0, in nl;.n. 41, Ca-reca 
..a avut calificarea in vîrful 
bocancului", dar meciul s-a în
cheiat cu î—1, fără incidente, 
permitted „ba-letului alb (n.n. cu
lorile Realului) să danseze în 
continuare" (A.P.A.).

Cupa Cupelor a fost cea mai 
„cuminte". calificarea surîzînrt 
cu excepția din Creta, favorițl- 
lo.r hîrtlci. Doar că. împotriva 
pronosticurilor (0—0 în tur),

„sîntem
„Recordul"

a deter- 
A.P.A. să 

martorii 
din ulti. 
a revenit

anunțat. la 
viitoarelor 

de baschet 
— vor lua 
reprezent»-

bascii... galezului 
(antrenorul lui
San Sebastian)_ „„
2—0 la Wroclaw, în fața atacului 
lui Slask, cu internaționalii Ta- 
rasiewicz șl Prusik, „bătrînul" 
Arconada făcind adevărate mi
nuni. Reamintim că R.S.S.S. este.

Bilbao
Și

alături de Athletic 
stadionul 
meciul 
care 
nici 
mai precizăm că, miercuri, Hai- 
duk ___
lungiri și lovituri de la 11 metri 
pentru a se detașa de amatorii 
de la Aalborg, după, 90 de minute 
tabela de marcaj ară tind, ca șl 
în prima partidă, 1—0 pentru 
gazde. Finalmente, fotbaliștii iu
goslavi au cîștigat cu 5—2

In sfîrșit. surpriză după sur
priză în Cupa U.E.F.A. Învinsă 
acasă, 0—1, Turun Palloseura din 
Finlanda, antrenată însă dc sue
dezul Tommy Lindholm, a izbu
tit o adevărată lovitură de tea
tru la Viena, dispunind de Ad
mira Wacker (Daumeister. Ober- hoffer etc.) cu 2—0, urmare »
golurilor realizate de Aaltonen 
(min. «39 și 75) ! Cu același scor, 

sl la fel de neașteptat, a cîsti.gat ■«rîx. - A j.k. Stockholm,
în Cehoslovacia. în 
anonima MJondaleu 

întrecut, la Bre
men, pe Werder (1—0), rezultat 
însă insuficient pentru obținere* 
biletelor pentru turul II (5—0 
pentru W.B. în tur). De reținut 
și dramatismul 
Belgrad, dintre partizan și 
murtari Vlora. ~ ‘ ’
fotbaliștii iugoslavi 
prins la 2- 
45 din 11 
scor la
Flam-u-rtari în primul meci) ca- 
lificarea &e relua de la zero. 
Numai că, în plin „asediu" al 
gazdelor. Pusta a marcat. în min. 
76, albanezii apărîndu-și apoi, cu 
strășnicie, minimul avantaj.

Lăsîndu-vă. stimați cititori, 
plăcerea altor comentarii, vă re
amintim că tragerea la sorți a 
turului. II este programată pen
tru a^i. la Zurich.

Ovidiu IOANIȚOAIA

căreia a
tur), echipa

nu admite, prin ___
un import de jucători ! Să
Split a avut nevoie de pre-

Vîtkovice Ia 
după 1—1 
vreme ce 
(Norvegia) a

pe Werder (1—6),

întâlnirii d
Dominind net, 

s-au des- 
!—0 (Ștefanovici în min. 

m, Vokri în min. 60), 
care (după 2—0 pentru

După cum am mai 
turneele finale ale 
campionate europene 
— seniori și senioare 
parte doar cîte opt 
tlve, in loc de M, eîte au part!- ■ 
cipat anul acesta.

în întrecerea feminină, la care 
este înscrisă șt selecționata 
României, au fost alcătuite ur
mătoarele serii preliminare — 
seria A (în Finlanda) : Anglia, 
Cehoslovacia, Finlanda, Franța, 
R.F. Germania, Spania ; seria B 
(în Italia) : Israel, Italia, Olanda, 
Polonia, România, Suedia. Aces
te turnee se vor disputa în mai 
1988, iar turneul final în 1989, in 
Bulgaria. La turneul final vor

lua parte echipele clasate pe 
locurile 1 și 1 ta turneele pre- , 
Uminare, primele trei clasate la 
ultimul campionat 
u.R.s.s., 2. iugoslavia, 
ria), precum 
țării gazdă.

Preliminariile turneului final al 
Campionatului European mascu
lin din anul 1989 se vor desfă
șura ta cadrul a patru serii, ale 
căror formații componente vor 
susține (în anii 1987 șl 1988) me
ciuri tttr-retur (acasă și te de
plasare). urmînd ca primele douâ 
clasate din fiecare serie 
țtaă calificarea pentru 
final, care se va disputa 

‘ lano.

european (1. 
J. Unga- 

și reprezentanta

să ob» 
turneul 
la Mi.


