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Tovarășul Nicolae Ccaușcscu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, luni, 
5 septembrie, într-o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Kenya, la invitația președintelui 
Republicii Kenya, Daniel To- 
roitich arap Moi.

Președintele Republicii
însoțit de tovarășii Ștefan An
drei, viccprim-ministru al gu
vernului, loan Totu, ministru) 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Mii de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene prezenți pe aeroport au 
aclamat cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La ora 9,30 aeronava prezi
dențială a decolat, îndreptîn- 
du-se spre capitala Republicii 
Kenya, Nairobi.

Luni după-amiază, a început 
vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o întreprinde in 
Republica Kenya, Ia invitația 
președintelui acestei . țări. 
Daniel Toroitich arap Moi.

Vizita — prima pe care un 
șef de stat român o efectuează 
în Kenya — reprezintă un mo
ment de mare importanță in 
dezvoltarea relațiilor _ de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări, fiind, totodată, o nouă 
si elocventă expresie a politicii 
externe active a țării noastre, 
de largă deschidere _ și conlu
crare cu țările Africii, cu toate 
statele lumii

Ora 16,00. Aeronava preziden
țială a aterizat pe Aeroportul 
internațional Jomo Kenyatta, 
din Nairobi, pavoazat sărbăto
rește cu drapelele de stat ale 
României și Kenyeî, cu portre
tele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Daniel Toroitich 
arap Moi.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
si tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită prie
tenie de președintele Daniel 
Toroitich arap Moi, care a 
adresat distinșilor oaspeți un 
călduros bun venit.

Cei doi șefi de stat și-au 
strîns mîinile cu cordialitate, 
exprimîndu-șl bucuria de a 
întilni pe pămîntul Kenyei. 

Au fost intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

O gardă militară, aliniată
cinstea sosirii președintelui 
României, a prezentat onorul.

S-a trecut apoi în revistă 
garda de onoare și a fost pri
mită defilarea acesteia.

Atmosfera sărbătorească ce a 
caracterizat primele momente 
ale sosirii înalților oaspeți din 
România socialistă a fost în
tregită de frumoase dansuri 
populare kenyene, interpretate 
de grupuri de tineri și tinere.

se

de

in

Ș 
Tovarășul Niiolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu au§
Tovarășul Nicolae Ceausescu,

fost conduși în salonul oficial § 
al aeroportului, unde pre- § 
ședințele Republicii Socialiste $ 
România a fost invitat să sem- î- 
neze în Cartea de onoare. §

După încheierea ceremoniei § 
de la aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Ș 
Elena Ceaușescu, împreună cu § 
președintele Daniel Toroitich Ș 
arap Moi și celelalte oficialități 
kenyene s-au îndreptat spre 5 
reședința oficială rezervată 
înalților oaspeți pe timpul șe-Ș 
derii in Kenya.

Coloana oficială de mașini a§ 
străbătut arterele principale § 
ale capitalei care erau împo- Ș 
dobite cu drapelele de stat' ale^ 
celor două țări, cu portretele § 
tovarășului Nicolae Ceaușescu § 
și tovarășei Elena Ceaușescu. Ș 
cu numeroase pancarte pe care § 
erau înscrise urări de bun ve- § 
nit: „Trăiască prietenia și co- Ș 
laborarea dintre România si 
Kenya!", „Toți kenyenii salută § - . - - -

căldură pe înalții oaspeți Ș specialitate, aflați la curent cu 
§ performanțele jucătorilor ro- 

Xnâni, obținute, în acești ultim! 
ani, pe arenele bătrânului conti
nent. Cînd formalitățile vamale 
au fost Încheiate, la solicitarea 
fotoreporterilor — în fața auto
carului care avea să-i trans
porte la hotelul „Panorama" — 
au fost regrupați toți cei 18 corn. 
Ponenți ai lotului: Lung. Liliac, 
Dan Petrescu. lovan, Belodedici. 
Vngureanu, Bumbescu, Cireașă,

MIINE, ALTE TREI ECHIPE LA STARTUL CUPELOR EUROPENE
in C. G E. In Cupa Cupelor în Cupa U. E. F. A.

STEAUA A SOSIT

LA PRAGA
• Au făcut deplasarea 

cători • Bumbescu și-a 
pregătirile, dar rămine

IERI

18 ju- 
reluat 
incert

PRAGA, 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Că
lătorind la bordul unui avion al 
companiei TAROM, fotbaliștii 
formației noastre campioane, 
Steaua, au ajuns în capitala 
Cehoslovaciei, luni după-amia. 
ză, după două ore de zbor. La 
aeroportul internațional „R uzi
ne", ei au fost înlîmpic.ațl de 
reprezentanți ai clubului orga
nizator, precum și ai presei de

. CU I 
români!".

Distinșii oaspeți români au§ 
răspuns" cu prietenie manifes- § 
țărilor de bucurie cu care i-au § 
întimpinat locuitorii capitalei ș 
kenyene.

Toate aceste Însuflețite ma- 
infestări au pus cu putere în 
lumină inalta apreciere de care § 
se bucură România și aici, in Ș 
Africa, la fel ca pretutindeni § 
în lume, prodigioasa activitate Ș 
a președintelui Nicolae 5 
Ceaușescu, consacrată împlinirii § 
celor mai nobile aspirații de § 
pace și progres ale tuturor na- § 
țiunilor lumii. §

La reședința rezervată dis- § 
tinșilor oaspeți președintele § 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa § 
Elena Ceaușescu s-au întreținut § 
cordial cu președintele Daniel § 
Toroitich arap Moi. A fost ex- § 
primată, încă o dată, convin- § 
gerea că noul dialog la nivelul § 
cel mai înalt se va înscrie ca § 
un eveniment politic de impor- Ș 
țanță deosebită pentru dezvol- § 
tarea relațiilor de prietenie si § 
conlucrare dintre România și Ș 
Kenya, in interesul celor două § 
țări și popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării inter- § 
naționale. §

★ &
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, zultat (2—0 pentru_ bucureșteni), 

președintele Republicii Socia- ci și ca siguranță, forță și e- 
liste România, și tovarășa Elena „„1
Ceaușescu au participat, luni, Ș 
Ia dineul oficial ce a avut loc § 
Ia Palatul Prezidențial din § 
Nairobi, oferit în onoarea lor 
de președintele Republicii Ke- 
nya, Daniel Toroitich arap Moi.

Au fost intonate imnurile de § 
stat ale Republicii Socialiste § 
România și Republicii Kenya.

In timpul dineului, desfășurat S 
intr-o ambianță cordială, prie- § 
tenească, președintele Daniel § 
Toroitich arap Moi și pre- Ș 
ședințele Nicolae Ceaușescu au Ș 
rostit toasturi, urmărite cu § 
deosebită atenție și subliniate 
cu vii aplauze. &

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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VA REPETA DINAMO

STARTUL DIN 1983?
• Un semn de întrebare : Red- 
nit • Kuusysi s-o antrenat ieri 

la București

tn Capitală, startul actualei 
ediții a cupe) or europene se 
dă miine, la ora 17, pc Sta
dionul Dinamo : echipa gaz
dă primește — din nou — re
plica formației- finlandeze 
Kuusysi Lahti in „C 2“, cum 
este denumită prescurtat în 
presa internațională. ..Cupa 
Cupelor". Spunem „din nou", 
pentru că. după cum se știe, 
cele două echipe s-au mai in- 
tilnit intr-o competiție conti
nentală, in 1983, cfnd ambele 
intilniri (atunci, in Cupa 
Campionilor) s-au terminat 
cu victoria dinamoviștilor, 
1—0 in deplasare și 3—0 la. 
București A test, de alt
fel. ediția in care Dinamo 
a avut cea mai bună com
portare a sa intr-o cupă euro
peană, pentru că, după 
Kuusysi, a trecut de Ham-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

GALAȚIUL AȘTEAPTĂ

MAREA PARTIDĂ
• O singură indisponibilitate : 
Hanghiuc • Juventus a sosit ieri

Greu, foarte greu am prins 
ieri, la telefon, clubul Oțelul. 
Credem că telefonul zbîrniie 
acolo fără încetare. Se apropie 
marele meci, cu... marele Ju- 
ventus Torino, și gazdele din 
frumosul oraș de la Dunăre 
sint în febra pregătirilor. Sta
dionul „Dunărea", o adevărată 
bijuterie, este gata să-și găz
duiască oaspeții. Juve și-a anun. 
țat sosirea cu 17 ziariști, crai
nici de radio șl televiziune 1

Pentru # echipa antrenorilor 
Cornel Dinu și Ion Zdrobiș, a- 
ceste zile au fost de pregătiri 
asidue. La ora convorbirii noas
tre, Oțelul se află la antrena
ment Duminică a susținut un 
joc-școală, cu echipa sa de spe
ranțe. Au fost prezenți la pre
gătire toți componenții lotului, 
mal puțin Hanghiuc, Încă ne
refăcut după o viroză, singu
rul pe care nu se poate con
ta pentru acest prim meci din

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

După succesul din prima manșă a turului I în Cupa U.E.F. A.

VICTORIA A
LA VALLETTA, 5 (prin te

lefon, de la trimisul nostru 
special). N-am exagerat cu ni
mic afirmînd, în cronica trans
misă imediat după meci, că 
Victoria a făcut aici, în fața 
Sliemei Wanderers, o partidă 
remarcabilă. Nu doar ca re-

leganță a evoluției. Poate cel 
mai bun meci din actualul 
sezon. Victoria jucînd cu un 
adversar care s-a prezentat (o- 
pinia aparține antrenorului 
Laurence Borg) „Ia nivelul ma
xim al posibilităților", adică la 
o ștachetă, să recunoaștem, 
mai înaltă decît ne așteptam. 
Numai că Victoria, mai teh
nică, mai matură și mai am
bițioasă, a știut să-1 taie ari
pile și, 70 de minute din 90. 
s-o cantoneze în propriul ca
reu, supunînd-o unei presiuni 
care a îmbrăcat adesea forma 
unui asediu. în ciuda căldurii

Incepind de astăzi, in Capitală

UN ATRACTIV TURNEU INTERNAȚIONAL DE RUGBY
împlinirea a 75 de ani de 

la organizarea primelor me
ciuri de rugby în România o- 
feră federației de resort pri
lejul de a iniția un interesant 
și inedit turneu internațional 
la care — alături de campioa
na țării, Steaua București și 
cîteva selecționate republicane 
— vor fi prezente și echipe de 
peste hotare.

Participantele la turneu au 
fost grupate după cum urmea
ză : în grupa I, Steaua Bucu
rești, Reprezentativa de se
niori a K. D. Germane, Ogni- 
wo-Sopot (Polonia) și Selecțio
nata de juniori a României (ju
cători pînă la 18 ani, practic 
formația situată pe locul II la 
recentul turneu internațional 
de la Gabrovo, dotat cu „CuDa 
Prietenia*); în grupa a II-a. 
Selecționata Sindicală a Româ
niei (alcătuită din jucători di
vizionari A), Selecționata 
K.S.S. Moldovenești (în pre
mieră la noi), Minior Pernik

(Bulgaria) și Selecționata de 
tineret a țării noastre.

Turneul, care se va desfășu
ra în Capitală, va fi inaugurat 
astăzi prin meciurile din ca
drul grupei I programate în 
cuplaj astfel: Steaua — R. D. 
Germană (orele 16) și Ogniwo — 
Selecționata de juniori a Româ
niei (orele 17,30). Mîine, tot în 
cuplaj, vor avea loc partidele 
din grupa a II-a : Selecționata 
R.S.S. Moldovenești — Minior 
Pernik (orele 16) și Selecțio
nata Sindicală — Selecționata 
de tineret (orele 17,30). In am
bele zile întrecerile se vor des
fășura pe stadionul Steaua.

Joi vor juca învingătoarele 
și învinsele din grupa I (de a- 
semenea pe stadionul Steaua), 
iar vineri învingătoarele și în
vinsele din grupa a II-a (pe 
stadionul din Parcul Copilului). 
Sîmbătă sînt programate me
ciurile de clasament, între ocu
pantele locurilor IV (orele 9). 
III (orele 10,30) și II (orele

17,30 — tn deschidere, de la 
orele 16, un meci de old-boys, 
cu foști jucățori de la Steaua, 
Dinamo și Grivița Roșie, pe 
stadionul din Parcul Copilului).

Finala turneului (locurile I 
în grupe) va avea loc dumi
nică, de Ia orele 10, pe sta
dionul Steaua. în deschidere 
(orele 9), un meci de rugby 
în VIII, între fruntașele Cam
pionatului Municipal de copii.

în perspectivă, un turneu in
ternațional care suscită mult 
Interes, binevenit pentru pri
ma dintre formațiile noastre 
de club. Steaua, care se va 
putea confrunta cu cei mai 
buni jucători din țările parti
cipante, dar șl pentru selecțio
natele sindicale, de tineret și 
de juniori ale țării, care vor 
acumula experiența și — cum

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

IMPUS TEMPOUL MECIULUI
sufocante, irespirabile, „armo
nica" bucureșteană a funcționat 
articulat și eficient, pusă tn 
mișcare îndeosebi de V. Co- 
Jocaru, C. Solomon și Ursea, 
Aceștia au asigurat, temeinici și 
dăruiți, legătura dintre cele 
două compartimente, dînd to
nul unei mobilizări exemplare 
în care s-au înscris toți cel 
13 jucători folosiți de antre
norii Florin Halagian și Gheor
ghe Timar. O notă în plus pen
tru portarul Nițu, intuitiv si 
cutezător la singurul atac mai

periculos al gazdelor (în min. 
40, cînd Walker a scăpat sin
gur) și pentru un Coraș me
reu în mișcare, „hârțuind" de
fensiva malteză în fiecare fază 
și punîndu-i mari probleme.

De altfel observatorul U.E F A., 
nimeni altul decît fostul repu
tat arbitru italian Ricardo 
Lattanzi, a ținut să sublinie-

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare in pag. 2—3)

Turul ciclist al României, ediția a 26-a

SE CONFIGUREAZĂ LA ORIZONT

O ECHIPA TINARA Șl AMBIȚIOASA
Ediția a 26-a a Turului ci

clist al României, prestigioasă 
sărbătoare a sportului cu 
pedale din țara noastră, s-a 
încheiat duminică. 4 sep
tembrie, ora 17.00, Pe Stadio
nul Tineretului, exact in a- 
celași loc în care, cu opt zile 
în urmă, s-a dat startul festiv 
al primei etape. Martori o- 
culari ai acestui maraton ci
clist, care a măsurat 1041 ki
lometri împârțiți în 8 eta
pe și care a traversat 14 ju
dețe. putem afirma — în
dreptățiți — că am asistat la 
o frumoasă luptă sportivă, 
desfășurată sub semnul unei 
corectitudini exemplare și 
al unei organizări adeseori 
ireproșabile. Ciștigătorii sint, 
dc-acum, cunoșcuți : Vasile 
Mitrache, locul întîi, Mir- 
oea Romașcanu, locul al doi
lea, și Mihai Orosz, locul 
al treilea. La o distanță de 
peste 5 minute s-au clasat. în 
ordine. Alexandru Ion. Lu
dovic Kovacs, Cristian Neagoe. 
Olimpiu Celea, Ștefan Bulă- 
reanu. Constantin Dumitra- 
che-Ologu și Dănuț Catană. 
Lipsesc dintre primii 10 
clasați Valentin Constanti- 
nescu. cîștigătorul ediției de

anul trecut, Cornel Nicolae 
și Costică Paraschiv. dar 
primii doi au scuza unei spar
geri pe serpentinele de la 
Cheile Bicazului. în ceea 
ce privește prezența ci
cliștilor străini in clasamen
tul final, doar alergătorul 
turc Salih Korkmaz, al 12-lea, 
a ieșit în evidență, cistl- 
gind o etapă, a doua, la Sibiu, 
si participînd la numeroase 
acțiuni. Cu o echipă ma! 
omogenă ar fi putut ocupa un 
loc mai bun. Excelentă evo
luția bulgarului Stanislav 
Fotev. lider în clasamentul 
cățărătorilor și. spre fina
lul ediției, prezent și între pro
tagoniștii sprinturilor. Clasa
rea sa. în final. Pc locul 35. 
este, credem noi, o eroare tac
tică a coechipierilor săi. 
Din echipa Italiei. doar 
Alessandro Diolati, clasat pe 
locul 16 a lăsat o impresie 
mai bună, dar nouă ne-a olă- 
cut mai ales Roberto Raffuzzi. 
un rutier robust, bun căță
rător și gata oricind să oarti-

Victo- NIȚA

(Continuare in p..g. 2-3,



JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT

CAMPIONII
Pe terenurile de tenis (biiie 

amenajate) ala bazei sportive 
tie la Dinamo Brașov și-au dis
putat întiietalea cei aproximativ 
80 de concurenți cu ocazia „na
ționalelor" rezervate juniorilor 
mari (categoria 17—18 ani). Au 
fost prezent! mulți — șl talen
tat! completam no! — tenismeni 
sub această vîrstă, o bună par
te dintre ei concurînd cu succes 
pe aceleași terenuri cu cîteva 
zile înainte, la categoria Junio
rilor mici. Mai mult chiar, aceș
tia din urmă au fost, mai ales 
la fete, „viora întii", titlul fiind, 
tn final, cue-'.rit de aceeași lau
reată. dinamovista Loredana Bu
jor. din zi In zi mal sigură 
pe ea.

O bună parte din numeroasele 
partide dispt tate au fost de bu
nă calitate, printre acestea nu- 
mărjndu-se „duelul" Loredana 
Buior — Isabela Martin (scor : 
4—6, 6—3, 6—3) șl mal ales cel 
dintre Harl Nicolae șl Ciprlan 
Porumb (6—1, 6—4, 7—5). în fi
nal, cel mal bine pregătiți și-au 
văzut încununate eforturile, sus- 
ținîndu-șl în partide aprig dispu
tate candidatura pentru cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. 
Semnalăm finala de duminică, 
dintre doi reprezentanți ai clu
bului Progresul Energomontaf 
București, Marian Onllă șl Harl 
Nicolae —. care a durat peste 
trei ore și s-a încheiat cu vic
toria primului (6—1, 3—6, 7—6, 
6—3).

șl probele de dublu au fost 
destul de animate, mal ales cea 
a băieților, în care campionii 
juniorilor mici Dinu Pescarlu ți 
Andrei Pave! au fost la Înăl
țime din nou, cîștigînd în ex
tremis. în timp ce Loredana Bu
jor și Ruxandra Dragomir n-au 
scăpat ocazia de a se impune In 
fața cuplului Monica Chirilă. 
Claudia Neacșu. Proba decisivă 
de dublu mixt (neîncheiată din 
cauza ploii) urmează să se dispu
te azi, de la ora 17, la baza TCB 
Finala se va Juca între Lore-

LA TENIS
dana Bujor, Ciprian Porumb și 
Irina Spîrlea, Marian Onllă.

Rezultate tehnice, feminin, fi
nală : Loredana Bujor (Dinamo)
— Gabriela Mitrică (Steaua) 6—2.
6—1 ; semifinale : Bujor — Laura 
Birlea (UTA) 6—2, 6—4 ; Mitri
că — Ruxandra Dragomir (Vic
toria CCIAG) 1—6, 6-0, 6—3 ;
pentru locul 3 : Birlea — Drago
mir 6—1, 6—3 ; sferturi : Bujor
— Andreea Vano (Electrica Ti
mișoara) 3—6, 6—0, 6—1 ; Mitri
că — veneția Șchiopu (Dinamo)
6— 0, 6—1 ; Birlea — Victorița
Neacșu (CSȘ Dîmbovița Tîrgo- 
viște) 4—6, 6—4, 6—2 ; Dragomir
— Mariana Cclțol (Metalul Tîr- 
goviște) 7—5, 6—3 ; masculin, fi
nală : Marian Onllă — Hari Ni
colae (ambii Progresul Energo- 
montaj) 6—1, 3—6, 7—6, 6—3 ; se
mifinale : onilă — Andrei Pavel 
(CSȘ 2 Petromar Constanța) 6—1,
7— 6, 6—1 ; Nicolae — Ciprlan
Porumb (CCIAG) 6—1, 6—4, 7—5 ; 
pentru locul 3 : Porumb — Pa
vel 6—4, 6—2 ; sferturi • Onilă — 
Dinu Pescarlu (TCB) 6—4, 6—3 : 
Nicolae — Dorin Grigoraș 
(Steaua) 6—3, 6—2 î Porumb — 
Adrian Nlcolescu (CSȘ Dîmbo
vița) 6—2, 6—3 : Pavel — Daniel 
Dragu (Css 2 Petromar Con
stanța) 6—3, 7—6 ; dublu fete,
finală : L. Bujor. R. Dragomir — 
Monica Chirilă, Claudia Neacșu 
(Dinamo, Steaua) 7—S, 6—1: semi
finale : Bujor. Dragomir — Ro- 
melia Mltrol. Mariana Colt-jiu 
(CSȘ Dîmbovița. Metalul Tîrgo- 
viște) 4—4. 1—6. *—1: Chirilă. C. 
Neacșu — Bernadeta șt Tsabcla 
Martin (Politehnica București) 
0_ s. I—3, s—t : dublu masculin,
finală : Dinu Peseariu, Andrei 
Pavel (TCB, CSȘ ! Petromar 
Constanta) — Ciprian Porumb. 
Iulian Vespan (CCIAG) 2—8, 
T_S «_4 ; semifinale : Peseariu. 
Pav'el — Cristian Zetu, Cristian 
Sărmâșan (CSM Timișoara, Me
canica Bistrița) S—7, 6—1, 6—2 : 
Porumb, I. Vespan — Onllă, Ni
colae 3—6, 7—6. 12—10.

Carol GRUIA, coresp.

în cea de a Vl-a etapă a competiției republicane de lupte libere

VICTORII LA LIMITĂ ÎN MAJORITATEA REUNIUNILOR 1
Concursul Republicin de lupte 

libere pe categorii de greutate și 
echipe a fost reluat, duminică 
disputîndu-se întrecerile celei de 
a Vl-a etape. După rezultatele 
înregistrate — in majoritate fiind 
consemnate victorii la limită — 
bănuim că pauza de o lună a 
fost din plin folosită pentru 
pregătire. Iată cîteva amănunte.

BUCUREȘTI. Cinci echipe — 
aproape toate complete —, nivel 
tehnic de bună factură, arbitrii 
programați, prezențl In corpora, 
plus „internaționalul" OvuUu Lă
lăi (București), venit voluntar 
să dea ..o mină de ajutor" (lima 
vorba de 100 de meciuri pe ca
tegorii), rezultate strinse șl o 
organizare excelentă. Acestea au 
fost atributele reuniunii din Ca- 
pitală.

Rapid București (antrenor Stc- 
tian Popescu) și-a consolidat po
ziția de lideră a serici respec
tive, cu alte patru victorii imn 
tot atîtea posibile) iispunind, In 
ordine, de Metalul Bocșa (6—4), 
Vagonul Arad (tot 6—l), Voința 
Lugoj (3—2) șl de C.S.M, Caran
sebeș (6—4). Meritul formației 
giuleștene este cu atît mai în
semnat cu cit aceste noi succese 
au fost obținute de o garnitură 
mult întinerită — in ordinea ca
tegoriilor: Daniel O ace. Va tile 
OanA, Sandu Troeea, Florin Di
ned. Ion Stolan, George Potera*. 
Nicolae Ghiți, Cristian Potera*. 
Ionel Bariu și Făuri Vîisan.

In suita Întrecerilor frumoase 
situăm meciul dintre echipa Va
gonul Arad (pregătită de pasio
nați! antrenori Petre Păcurarii și 
Ioan Cinteză) $1 Voința Lugoj 
(antrenor Emil Vanea). Arădenii 
au luat un start zare anunța o 
victorie la scor, din moment ce 
după partidele de la primele 8 
categorii el conduceau cu 3—9. 
Avantajul l-au păstrat ptr.ă la 
„90 kg", cind conduceau cu 6—2. 
In continuare, Insă, lugojenii 
n-au putut să fie opriți șl ast
fel lntîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: S—5 (21— 
19 la punctajul tehnic).

Un final neprevăzut, sau mal

bine spus, greu de prevăzut 
după ce Metalul Bocșa (antrenor 
Gheorglie Vuia) conducea cu... 
5—0 și in partida cu Voința. Dar. 
la celelalte 5 categorii lugojenii 
au concurat peste toate așteptă
rile reușind să egaleze: 5—5
(20— 20)! Punctele au fost obți
nute de Gabriel Lupii, Cristian 
Dragomir, Valeriu Cușma, Gheor- 
ghe Gheorghe și Walter I'ospcs- 
chi (pentru Metalul), respectiv 
Lucian Vegheș, Dumitru și Dinu 
Vacariu, Andrei Peter și Alexan
dru Meszaros.

Tot la egalitate s-au Încheiat 
șl alte două întilniri: Voința r- 
C.S.M. Caransebeș 5—5 (21—19) și 
Vagonul — Metalul '—3 (25—15). 
Formația din Caransebeș (antre
nor Dumitru Toc) n-a prezentat 
concurent la „62 kg". In eelfl-rite 
două meciuri: Metalul — C.S.M. 
7—3 șl Vagonul — C.S.M. 6—4. 
Au arbitrat ireproșal/l Die Ma
rinescu (Craiova), Mircea Filip 
(Iași), Dumitru Cuc și Oviiliu 
Lazăr (București).

Costin CHIRIAC
ORADEA. Favorită era echipa 

gazdă, înfrățirea, dar, in cele 
din urmă, mai bună t-a dove
dit Voința CIuJ-Napoca, Învingă
toare cu 6—4 în inti.nlrea eu 
garnitura arădeană. Fctmația 
clujeană a invins lot cu 6—4 și 
pe Armătura Zalău. Gazdele 
s-au reabilitat, oarecum, reașln-1 
să obțină victoria, la limită, 6—4. 
in partida cu Armătura. Din 
motive necunoscute, cea de-a pa
tra echipă. Metalul Copșa Mică 
nu s-a prezentat la această 
etapă! (Vasile SERE-coresp,).

REȘIȚA. Reuniunea din tonali
tate a fost domit-aU — cum

era de așteptat — ds Jiul Pe- I 
trila, care a repurtat succese în I 
toate partidele : 6—4 cu U.M. Ti
mișoara, 7—3 cu Metalul IURT ■ 
Lugoj și 6—4 cu C.S.M. Reșița. I 
Echipa gazdă a fost nevoită să I 
se mulțumească doar cu două 
rezultate de egalitate: 5—5 cu g 
U.M. Timișoara și cu Metalul I 
IURT. Singura victorie la scor I 
net: U.M. Timișoara — Metalul 
IURT 8—2. (Petre FUClIS-coresp.) ■

TIRGOVIȘTE. una dintre divi- I 
zionarele cu cele mai vechi sta- • 
te de activitate in competiția re
publicană, C.S. Tirgovlște, n-a | 
scăpat prilejul să se impură, I 
mai ales că beneficia șl de a- ■ 
vantajul terenului propriu. Sco
rurile clare ne scutesc șl de | 
alte comentarii: 8—2 cu Danu- I 
biana București și 7—3 cu C.A. • 
Lupte Tg. Jiu, D?osebit de dis
putat a fost meciul dintre C.A. I 
Lupte și Danubiana, care a stat I 
sub semnul echilibrului de la * 
prima pînă la ultima categorie 
de greutate, tn ezle din urmă. | 
victoria la limită a revenit e- I 
chipei din Tg, Jiu cu 6—4. (Mi- * 
șu AVANU-coresp.).

RM. VÎLCEA. Neîndoios, o I 
frumoasă impresie a lăsat com- I 
portarea cu totul remarc bilă a 
formației Glorla-Pandurii Tg. 
Jiu, Învingătoare la scoruri ca- I 
tegorice: 8—2 cu Voința Hm. Vîl- | 
cea, 7—3 cu Electra București șl 
cu C.F.R. Craiova. Celelalte' par- - 
tide ale reuniunii au fost mult I 
mai echilibrate, relevate și de | 
rezultatele consemnate pe foile 
de concurs: C.F.R. cu Electra . 
6—4 șl CU voința 5—5 (20—19), E- I 
Icclra — Voința 5—5 (20—20, 1—2 I 
la tușuri). (Paveî GlORNOlU-co- 
resp.). -
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întrecerea de oină dotată cu ,,Cupa U.N.C.A.P

UN VERITABIL FESTIVAL AL SPORTULUI NOSTRU NAȚIONAL
• Ciștigătoarea ediției a 15-a

public • Succes organizatoric
decisă la baraj • Record de

La casa de cultură a tineretului din Galați

SI'ORIUl OCUPĂ M lOTUHlj Dl ONOARE

EVO

Intrat în tradiția sportului nos
tru național, Campionatul sătesc 
de oină, dotat cu „Cupa UNCAP", 
ajuns la a 15-a ediție, a atlas 
la start un număr sporit de e- 
chipe. Dintre sutele de partici
pante, 14 formații, cars au mers 
din victorie tn victorie, s-au ca
lificat în finala pe țară, găzdu
ită la sfîrșitul săptămlnii trecu
te de cochetul stadion din co
muna Bumbești-Jiu, aparțîuînd 
întreprinderii mecanice Sadu 
din localitate.

Așa cum se anticipa, meciuri
le au fost de bună calitate, cu 
realizări tehnice deosebite, care 
au îneîntat privirile miilor de 
spectatori (antrenați șl de un 
crainic în mare vervă, cunoscu
tul arbitru republican din Sibiu, 
P. Istrațe), după aperclerlle spe
cialiștilor la această competiție 
Inregistrîndu-se un record de 
public. Sufragiile numeroșilor 
tineri și vtrstnici, prezențl in 
tribune în toate cele trei zile de 
concurs, au fost întrunite de oi- 
niștii din comuna Viață Nouă 
Olteni (jud. Teleorman), Biruin
ța Gherâeștl (jud. Neamț) și E- 
nergia Rîmnlcelu (jud. Buzău), 
deținătoarea trofeului. El au 
constituit ansambluri bine armo
nizate în toate compartimente
le. Fiind de forțe sensibil egale, 
protagonistele au terminat, fapt

mai puțin obișnuit, turneul final 
la egalitate de puncte — 13 — 
șl, conform regulamentului, a 
fost nevoie de încă trei meciuri 
de baraj pentru desemnarea câș
tigătoarei. Dozîndu-șl mai bine 
efortul șl eu un plus de supe
rioritate atît In jocul la „prinde
re", eît și la „bătaia" mingii, e- 
levll maestrului sportului, prof. 
I. Albu, din comuna Olteni, și-au 
adjudecat victoria in partidele 
decisive: 21—17 cu Energia și 
17—9 cu Biruința, cucerind ast
fel pentru a cincea oară mult 
rtvnitul trofeu. Iată pe autorii 
acestei frumoase performanțe: 
M. Ionescu, I. DUMITRESCU, M. 
Alexandru, M. PĂSĂRICĂ, M. 
GEORGESCU (la 41 de ani a 
fost principalul realizator), D. 
CALIȚA, C. Anghel, D. CALIN 
(căpitanul echipei), D. Moldo
van, L Voicu, L Burcete. Rezer
ve: s. Burcete, M. Robescu, A. 
Dogaru.

In baraj, Energia a învins Bi
ruința cu 17—9, iăsină o bună 
impresie M. Ene, N, Calița, AI. 
Florian, D. Tar bă, respectiv P. 
Gălățeanu (la 37 de ani, un dis
pecer inspirat), D. Enășoaie, M. 
Gherghcl și C. Omușoru. Dintre 
celeallte echipe, Victoria Surdlla 
Greci (jud. Brăila) a fost reve
lația competiției. Printr-o strictă 
disciplină de joc, oinlștU din

Surdila Greci — bine conduși de 
Instructorul jucător C. Săndu- 
lescu — au depășit în prelimina
rii adversari mult mal experi
mentați, callficîndu-se in turneul 
final, unde V. Neamu, C. Cuman, 
M. Valentin șl 1. Bordei s-au 
dovedit jucător! de nădejde. O 
frumoasă impresie a lăsat și 
C. S. Sătesc Sectorul Agricol Il
fov (antrenor prof. — M. Stă- 
nescu), de la care au ieșit în re
lief tinerii C. Gherasiin și A. 
Cristea. Meciurile s-au bucurat 
de un arbitraj competent, prilej 
cu care au debutat și doi „ca
valeri ai fluierului" din localita
te, V. Vamvu și N. Găină, cu 
prestații remarcabile.

CLASAMENT FINAL: l. Viață 
Nouă Olteni 19 p, 2. Energia 
Rîmnlcelu 17 p, 3. Biruința Ghe- 
răeștl 15 p, 4. C.S. Sect. Agr. Il
fov 9 p, 5. Venus Negrilești (jud. 
Blstrița-Năsăud) 7 p, 6. Victoria 
Surdlla Greci 5 p.

Nu putem încheia fără a sub
linia excelenta organizare a În
trecerilor, asigurată de organele 
locale, cu sprijinul conducerii 
întreprinderii mecanice Sadu și 
a asociației sale sportive. Efor
tul conjugat al inițiatorilor aces
tei populare competiții, C.C. a! 
U.T.C., C.N.E.F.S. șl F.R.O., a 
transformat a 15-a ediție a Cam
pionatului sătesc de oină, dotat 
cu „Cupa UNCAP", într-un veri
tabil festival al sportului nostru 
national.

Traian IOANIȚESCU

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. I)

cipe la acțiuni. Veți fi sur
prinși că Gîanpaolo Grimaldi, 
cîștigătorul etaPei a 5-a, nu 
intră în aprecierile noastre, 
dar el a beneficiat de faptul 
că protagoniștii s-au supra-

AL ROMÂNIEI
vegheat și s-au temperat 
reciproc.

Revenind la comportarea 
alergătorilor noștri, în mod 
deosebit a echipelor româ
nești, ele au dominat auto
ritar. România A cîștigînd 
7 din cele 8 etape, cedind

Cel mai frumos și mai disputat sprint final din Turul Româ
niei, cel de la Buzău Foto : Aurel D. NEAGU

doar una, a elncea cîștigată 
(conjunctural) de Italia, în 
condițiile mai sus-aminti- 
te, și credem că prestația lor 
ar ti crescut în valoare dacă 
echipele străine ar fi fost 
mai combative. în altă ordi
ne de idei, consemnăm cu 
plăcere evoluția bună a ti
nerilor Dănuț Catană, cla
sat pe un merituos loc 10, 
Constantin Crăciun, locul 15, 
Florin Zorilă, locul 20, Flo
rin Sandu, al 24-lea, și George 
Olteanu, pe locul 28, acesta 
avînd neșansa de-a sparge 
de cîteva ori în etapa a 
7-a, cind a pierdut 13 locuri 
în clasamentul general in
dividual.

Se poate spune, deci, cu de
plin temei. c> ediția a 26-a a 
Turului ciclist al României 
a fost, din aproape toate 
punctele de vedere, o reu
șită deplină a ciclismului 
nostru și. in același timp, o 
verificare utilă pentru com
petițiile internaționale care 
ne așteaptă in anul viitor, 
configurindu-se la orizont o 
echipă tînărâ, ambițioasă. 
Puternică, omogenă, dornică 
să reia șirul bunelor evoluții 
pe care alergătorii noștri le-au 
avut acum cițiva ani in con
fruntările -internaționale la 
care au participat.

Amplasată în zona de „con
fluență" a unor mari cartiere, 
Casa de cultură, a științei și 
tehnicii pentru tineret (Inaugu
rată în mai 1986) impresionea
ză vizitatorii prin linia și po
licromia sa arhitectonică și. 
datorită multiplelor sale func
ționalități, este zilnic frecven
tată de mii de tineri gălățeni. 
în treacăt fie spus, proiectan
tul acestui monumental edificiu 
nu este altul de cit cunos
cutul arhitect — și om de sport 
— Barbu Emil Popescu, proiect 
premiat, de altfel, de Uniunea 
Arhitecților din România

Cunoscînd faptul că directo
rul Casei de cultură, profeso
rul (de filosofie) Traian Dră- 
gănescu, a fost fotbalist la „O- 
țelul", am avut din start ga
ranția că și sportul ocupă un 
Ioc preponderent pe agenda de 
lucru a tînărului director. Și 
nu ne-am înșelat.

Dar să-l lăsăm pe el să facă 
o succintă prezentare a acti
vităților ce se desfășoară în 
unitatea pe care o conduce cu 
competență și pasiune. „In ca
drul casei noastre activează cu 
bune rezultate 22 de cercuri de 
artă, cultură, știință sau tch- 
nico-aplicative, care se bucură 
de o largă participare din par
tea tineretului și a oamenilor 
de vîrstă mijlocie. Dispunem de 
o sală de spectacole cu 500 de 
locuri, un mini-hotel, cu 120 
de locuri și restaurant, o marc 
bibliotecă, discotecă, un amfi
teatru pentru spectacole în aer 
liber, un cenaclu literar con
dus dc poetul Viorcl Dinescu, 
sîntem cîștîgătorii unor impor
tante premii obținute dc an
samblurile noastre cu prilejul 
participării la numeroasele ma
nifestări din cadrul festivalului 
«Cîntarca României» și Ia fes
tivalurile tineretului".

Despre activitatea sportivă 
am aflat, de asemenea, lucruri 
interesante care merită să fie 
evidențiate. Așa de pildă, cer

cul de gimnastică aerobică, I 
condus de prof. Mariana Crcțu, | 
se bucură de o largă partici
pare. La cele 14 mese de șah, ■ 
amplasate intr-o sală spațioa- I 
să, candidatul de maestru Ro- * 
meo Ioan desfășoară o labori- . 
oasă activitate de inițiere și de I 
performanță. Ruxandra Ignă- • 
tescu (campioană a țării), D.
Ungureanu, N. Tudor, Magda- I 
lena Lazăr, Carmen Ciucă, a- I 
devărate speranțe ale eșichie
rului gălățean, au învățat I 
abc-ul șahului aici, la Casa de | 
cultură... Cu rezultate deose
bite se prezintă și cercul de ■ 
turism „Danubius", condus de I 
proiectantul M, Drăghici, evi- 1 
dențiindu-se prin performanțe- . 
le obținute D. Tudorache, C. I 
Cepapchi, Daniela Tănăsescu. ■ 
Sint organizate numeroase și 
diversificate acțiuni turistice I 
pentru cunoașterea patriei, pre- I 
cum și interesante colocvii cu 
scriitori tineri din țara noas- | 
tră. O disciplină care cîștigă I 
tot mai mulți adepți este 
scrabble, printre principalii săi ■ 
animatori aflîndu-se inginerii I 
Gh. Preda, M. Crudu și Ștcfa- ■ 
nia Iordache. O premieră ab
solută pentru bătrînul oraș du- I 
nârean o constituie înființarea, I 
la sugestia medicului Grigore | 
Muzinchievici, a cercului de 
yachting, în cadrul căruia ac- ■ 
tiveazâ peste 40 de amatori. E- I 
vidențiem activitatea desfășu- ’ 
rată de D. Govor, P. Utușiiiă, . 
I. Ciucă, B. Postăvaru, Al. Ca- I 
patu, M. Ungureanu ete. •

...Vizitînd Casa de cultură a 
științei și tehnicii pentiu ti- I 
neret din orașul de la Mila 80, | 
ne-am convins că acolo unde 

sint tratate cu responsabilitate, I 
competență Și pasiune, activltă- | 
țile sportive se bucură de par
ticiparea entuziastă a tineretu- | 
lui, tși îndeplinesc — deci — I 
rolul social și sînt încununate 
de rezultate deosebite. .
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în Campionatul de radiogoniometrie

CONCURENȚII DIN DEVA ÎN PRIM PLAN '
Cea de a 27-a ediție a Campio

natelor Naționale de radiogomo- 
metrie pentru seniori și juniori 
s-a încheiat recent cu succesul 
deosebit al reprezentanților ju
dețului Hunedoara, sportivii din 
Deva (antrenor Gheorghe Pante- 
limon) obținind nu mai puțin 
de 13 locuri pe podiumul de pre
miere, dintre care cinci pe cea 
mai înaltă treaptă.

După etapa de calificare, des
fășurată la Bistrița, din ed 149 
participant! (din 18 județe și din 
municipiul București) au rămas 
să-și dispute Intîietatea tn fi
nalele celor două probe (3.5 șl 
144 MHz) numai 38 sportivi. 
Acest fapt evidențiază, desigur, 
dificultatea concursului. Dar — 
după cum remarca și Iosif Pao- 
lazzo, secretarul federației de 
specialitate — șl slaba pregătire 
a unor radiogonlometriștl. Des
fășurate in pădurea Șuta, din a- 
propierea orașului Miercurea

Cluc, întrecerile finale au dat I 
următorii cîștigători la seniori: * 
Natalia Făget (Deva) la S.5 și 
144 MHz, Alexandru SAncseu | 
(Galați) la 3,5 și, respectiv, 144 I 
MHz. La juniori, toate titlurile * 
naționale au fost adjudecate de 
reprezentanții radioclubului din I 
Deva: Gabriel Drăgan (la am- I 
bele lungimi de undă). Felicia 
Sonoe șl Constantin Vebli la 3.5 
șl 144 MHz. |

Concomitent a avut ioc ten- I 
cursul juniorilor mici șl al vete
ranilor, primul loc revenind tot . 
sportivilor din Deva la prima I 
categorie, prin Simona Dobre șl I 
Cristian Vuvrea și longevivului 
Candiano Breabăn, din Sucevl- g 
ța, care in chiar ziua compsti- I 
țiel Împlinise 47 ani. 35 mai no- • 
tăm buna organizare asigurată 
de -comisiile județene de specia- I 
litate din Bistrlța-Năsăud șl Har- I 
ghita. (I.N.).
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• CÎȘTIGURILE TRAGE
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AUGUST 1988.

reapta al „șepcilor roșii", ciștigă duelul 
a (Faza din partida Rapid — „V“ Cluj- 

Foto : Eduard ENEA

RILOR RATATE CONTINUĂ..

?li, pu- 
apidului 
odămîn- minică. 
at eu 
să joa-

la unul 
ate fet
ea îr*tc-

che, potrivit căreia nu-ți poți 
face o casă rezistentă fără o 
fundație solidă. Ei bine, echipa 
pregătită de Remus Viad și ‘ 
lexa Uifăleanu și-a prop is in 
primul rînd să asigure securita
tea porții lui Prunea prlntr-0 a- 
părare solidă pe central ei și 
foarte mobilă pe flancuri (bine 
și exact a evoluat Pojar) ?i nu
mai după aceea să treacă ia

supor-
In- 

!a o 
goluri 
iova, 
i ani 
două 

aproape 
n rezul
ta voat ea 
nsă, ele- 
lae Nicu- 
l pe ac- 
minute, 

rt jocu- 
Ăjaanti-

'e'J^ de 
1 corr.bi- 
îbări de 
t de pe- 
aeți nu 
cit pînă 

a lor s-a 
est, sub
1. Supe- 
primele 

ia șl în 
e cîieva 
țiul șu- 
s care 
n favoa-

D^ci, evoluția Universității 
Craiova a fost sub- așteptări, de
parte de jocul spectaculos și 
eficace de altă dată. Este ade
vărat că duminică antrenorul Gh. 
Constantin n-a putut aiinia cea 
mai bună formație, o serie de 
jucători fiind Indisponibili. Ast
fel, durea are o întindere mus
culară, Stoica șl Biță — eutorsă 
Ia genunchi, Ghlță — recidivă la 
fractura de peroneu, Săndol — 
arcadă spartă la un antrenament, 
iar Gherasim a părăsit echipa, 
de joi. înlocuitorii acestora au 
avut o comportare sl3bă și, de 
aceea, scorul de 5—0 reflectă fi
del evoluția diametral opu-ă a 
celor două formații.

După cum se vede, Universita
tea traversează o perioadă criti
că, fiind, de altfel, singura echi
pă eare nu a acumulat nici un 
punct în actuala ediție. Impasul 
poate fl depășit, deoarece lotul 
cralovean este compus din mulți 
tineri talentați, dornici să uree 
cît mai mult spre virful perfor
manței.

cat du- 
ezamăglți 
or pregă- 
unteanu. 
e remar- 
tare să 
penalty", 

11 m 
era, teo- 
ă posibi
lul. Nu
la echipa 
t seria 

asemenea
seturilor 
rea de 

lta, seria 
git și ' 
doara, 
scorul 
ănaru 
ra de 
sitollă si- 

O săp- 
a venit 

u că toți

ceilalți s-au dat de o parte, ne- 
avînd tăria de a-și asuma sarcina 
transformării respectivului pe
nalty. Iar Șofman, un jucător per
cutant în raidurile sale pe aripa 
dreaptă, care însă nu a Izbutit 
să infirme constatarea că este 
mal puțin eficient Și la finali
zare, a ratat — am spune chiar 
normal — mingea întâlnind bara. 
Deci, la S.C. Bacău, seria penalty- 
urilor (ratate) continuă .. Se im 
pune ca ia antrenamente, primtie 
principalele subiecte în discuție ș' 
de exersare să se afle și „capi
tolul loviturilor de la 11 m-. Pen
tru că — practica a dovedit-o, cu 
efecte Ireparabile — penaltyurile 
ratate au anulat, nu o dată, ma
rile eforturi din primul șl pînă 
In ultimul minut de joc. Ne per
mitem un semnal de alarmă pen
tru jucătorii băcăuani și în pri
vința loviturilor de la 11 m, dar 
șl referitor la jocul lor de an
samblu, cane duminică s-a situat 
departe de cerințele primului 
eșalon.

mții că 
I în care 
bilete cu 
Tragerea 
s ce va 
i, 7 sep-

enea ^Fă, 
rea blle- 
la TRA- 
ONOEX-
atâ pen
urie, an
al mare 

anului în 
eu totul 

ragere se 
în două 
extrase, 

ouă, cu
ga și cu 4 

extrase, 
ism t Da- 
■S. Ccho- 
stlguri în 
rospectul 
din timp

răgete.

manșă a cupelor europene. Re
publicăm aceste partide: l. Spar
ta Praga — Steaua; 2. Dinamo 
București — Kuusysi Lahti; 3. 
Oțelul Galați — Juventus Tori
no; 4. Dynamo Berlin — Werder 
Bremen; 5. Vitoșa Sofia — A.C. 
Milan: 6. F.C, Larisa — Neucha- 
tel Xamax; 7. Honved Budapes
ta — Celtic Glasgow; 8. Fram 
Reykjavik — F.C. Barcelona ; 9. 
F.C. Metz — R.S.C. Anderlecnt: 
10. I.F.K. Norkoping — Sampdo- 
ria; 11. MalmS F.F. — Torpedo 
Moscova; 12. S.C. Montpellier — 
Benfica Lisabona; 13. Trakla 
Plovdiv — Dinamo Minsk.

Categoria 2 : 1 variantă 100% 
a 16.399 lei și 3 variante 25% 
a 4.100 lei ; cat. 3 : 11.25 a 2.551 
lei ; cat. 4 : 67,00 a 428 lei ; 
cat. 5 : 141,00 a 
X : 184,25 a 200 
3.110.00 a 100 lei.

204 lei : cat. 
lei : cat. Z :

pasul următor, contraatacul, 
care l-a folosit eu o mare 
cepere, piesele de brza în 
clanșarea acestor acțiuni
Cr. Sava, Biro, 1. Mo'dovau

pe 
pil- 
de- 

tiind 
-------------- ------- .. ..... ....... și 
Cadar (ultimul dintre ei, in fi
nalul partidei). Această, manieră 
de joc — fără a fi o noutate in 
materie — a adus clujenilor o 
victorie pe deplin meritată, care 
le confirmă startul lansat din 
acest campionat.

Rapid a început destul de bi
ne partida, numai că, după pri
mul gol și după gafa lui loader 
de la al doilea gol, o lungă pe
rioadă de timp echipa a părut 
șocată, dezorientată și dezordo
nată in joc. Dar. după golul lui 
Augustin și mai ales după cel -al 
lui Damaschin II, Rapid a prins 
aripi și a fost Ia un nas de ega- 
tare. N-a obținut-o, Insă, pentru 
că s-a lăsat mereu descoperită 
în apărare, îndeosebi in zonele 
fundașilor laterali, pe unde au 
șarjat atacanțll clujeni. Rapid 
este singura echipă care după 
trei etape a ajuns la —I tn -cla
samentul adevărului"! Un ‘ 
semnal de alarmă pentru 
leștenl, care trebuie să-și 
gă urgent rândurile, pentru 
transforma aceste eșecuri 
situație precară ce nu va mal 
putea fi redresată.

serios
gto- 

slrln-
a nu 

ln'.r-o

Laurențiu DUMITRESCU

ÎN C.C.E.
(Urmare din pag. 1)

T. Stoica, Ungi, Rotariu, I. Du
mitrescu, Stan, Măstăcan, Ba- 
lint, Lăcătuș, Pena și LasconL 

Cum se vede, s-a reintegrat 
lotului stelist și Adrian Bum- 
bescu, care, după accidentul su
ferit la genunchiul drept (en
torsă), și-a reluat, de curind, 
pregătirile. își va putea relua 
valorosul stoper al Stelei locul 
în „ll“-le care va începe, 
miercuri, jocul cu echipa pra- 
gheză 7 Aceasta este întrebarea 
al cărei răspuns. îl vom avea 
marți seara, la sfîrșitul antre. 
namentului, programat să «e 
desfășoare pe stadionul Spar
ta. Tot ceea ce putem avansa 
de pe acum in c_eca ce-1 
privește pe fundașul central la ------- 2 ----- aJ 

gol, 
> re

in 
în 
de

ne-a

marcaj, paznic de nădejde 
atîtor veritabili oameni de 
este faptul că el a jucat, o 
priză, duminică dimineață, 
meciul susținut de Steaua 
compania propriei echipe 
speranțe și că, așa cUm 1__
declarat după joc, n-a mai re
simțit dureri la genunchiul imo
bilizat in ghips timp de patru 
săptâmîni. Partida cu Sparta va 
fi, insă, cu totul altceva, și, ast
fel stînd lucrurile, rămire să 
așteptăm verdictul medicului 
Valentin Stăncscu și al antre
norului Dumitru Dumitriu III, 
care, în lipsa antrenorului prin
cipal, Anghcl lordăncscu, bol- 
nav, va asigura asistența tehni
că pentru această primă manșă 
cu Sparta Praga.

Ca și Steaua, partenera ei de 
întrecere. Sparta, a beneficiat 
de mai multe zile de pregătire, 
întrucît jocul cu Dukla Praga 
l-a susținut (... în deplasare) 
joi 1 septembrie. în urma rezul- 
tatului de egalitate (0—0), con
semnat la sfîrșitul celor 90 de

REZULTATELE ETAPEI INAUGURALE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SER1A I

C.S.M. Bucecea — Minerul Gu
ra Humorului 0—1 (0—0), Avin- 
tul Frasin — ITA Celuloza Pia
tra Neamț 4—0 (1-0), Fortus
Iași — Cetatea Tg. Neamț t-1 
(1—0)), Metalul Rădăuți — Fo
resta Fălticeni 1—0 (1-0), Meta
lul Roman — Laminorul Roman 
1—1 (0—1), steaua Minerul Va
tra Dornei — Metalul Botoșani 
3—1 (2—0), Aurora Tg. Frumos — 
Constructorul Iași 3-0 (t—0),
Zimbrul Șiret — Carpați Gălă- 
nești 3—0 (2—0).

SERIA A Ii-a
Victoria C.F.R. Tecuci — Pro

letarul Bacău 5—0 (3—0), Petro
lul Moinești — Știința NAVROM 
Galați 4—0 (0—0), MECON Mim.
Gh. Gheorghlu-Dej — Textila 
Puhuși 4—1 (1—0), Inter Vaslui — 
Mecanica Vaslui 3—0 (t—0), Glo
ria C.F.R. Galați — Steaua Me
canica Huși 2—1 (0—1), Partiza
nul Bacău — Unirea Negrești 
5—0 (1—0). Mecano Sport Ga
lați — C.S.M. Borzeștl 2—S (1—2), 
Minerul Comăneștl — Șantierul 
Naval Galați 1—0 (0—0).

SERIA A IlI-a
Hidrotehnica Buzău 

Gugeștl 3—0 (1—0).
Măcin — Celuloza Adjud 
(0—2), Laminorul Brăila — 
C.S.Ș. Tulcea 4—0 (0—0), 
nitul Babadag — Progresul 
cea 2—1 (1—1). Olimpia Rm. Să
rat — A.S.A. Buzău 1—0 (1—0'., 
Victoria Țăndărel — Petrolul 
Berea 4—2 (1—1), C. S. Progresul 
Brăila — Petroiul Brăila 0—0, 
Autobuzul Voința Odobești — 
Chimia' Buzău

- Foresta
Arrubium 

0—2 
ș. N. 
Gra- 
Isac-

O-O.

VICTORIA A IMPUS 

TEMPOUL MECIULUI
(Urmare dm pag. I)

ze evoluția foarte bună a e- 
chipei române, insistînd asu
pra modului inteligent și de
votat în care ea a stăpînit zona 
centrală a terenului, „de unde 
a impus și a dictat ritmul si 
legea meciului". E un punct de 
vedere pe cere îl împărtășesc, 
prestația de duminică a Victo
riei fiind ciogiată și de zia
rele locale de azi (n.r. ieri) 
„Times1 of Malta" și „Nazzion". 
Comentariul din primul. în 
limba engleză, sintetizează „is
toria" partidei în cîteva fraze : 
.Deși s-a stiăduit serios, Slie
ma se poate declara mulțumită 
că a scăpat cu o înfrîngcre o- 
uorabilă. în condițiile in eare 
formația oaspete s-a dovedit 
mai tare, ei nu i-a rămas do
rit să fie sportivă și să plica 
steagul eu demnitate". în con 
tinuare. ziarele numără ocazi
ile uriașe ratate de jucătorii 
noștri, precum și golul reali
zat de Coraș, in min. 12, șl 
anulat de arbitru pentru ofsaid 
la... Țiră ! In aceeași Idee, co
mentatorul postului de radio 
.Malta 1'. Henry Calleja, ne 

minute. Sparta și-a păstrat po- 
ziția de lider al clasamentului 
— după cincj etape — in timp 

ce Dukla, vicecampioana ediției 
1987—88. a coborit pe ultimul 
loc. A fost, se spune aici, un 
joc aspru, disputat pe o vreme 
rece, ploioasă. Apropo de timp, 

aici, la Praga, toamna s-a in
stalat mai devreme ca acasă la 
noi, in decorul obișnuit al ora
șului făcindu-si apariția., um
brelele. Dar interesul pentru 
meci este foarte mare. Va ar
bitra portughezul Da Silva 
Valente.

In cupa cupelor
(Urmare din pag. 1)

burger S.V. și de Dinamo 
Minsk, ajungînd în semifi
nală, fază în care a fost eli
minată de F.-C. Liverpool.

Să fie, oare, de bun augur, 
această coincidență a trage
rii ia sorți, care a oferit fot
baliștilor noștri ca adver- 
sară în primul tur aceeași e- 
chip.ă finlandeză ? Sperăm că 
da, mai ales că evoluția dina- 
moviștilor in campionatul 
trecut, ca și startul lor viguros 
din această toamnă (cele
trei victorii consecutive și
postura de lideră a Diviziei 
A) sint argumente în spriji
nul afirmației că teamul
din Șos. Ștefan cel Mare a fă
cut pași importanți pe dru
mul reconstrucției sale și 
că, prin urmare, poate as
pira la un traseu cit mai lung 
în „Cupa Cupelor".

Dorința de calificare a în
soțit Permanent pregătirile 
pentru debutul de mîine. 
Jucătorii dinamoviști — cu

SERIA A IV-a
Petrolul F.S.H. Băicoi — ISCIP 

Ulmenl 3—0 (3—0) — s-a jucat 
la Plopenl, Unirea Urziceni — 
Viitorul Chirnogl 7—1 (3—1), U- 
nirea Cîmpina — Progresul C.S.Ș. 
Medgidia 4—0 (3—0), Portul Con
stanța — Victoria Floreștl 2—1 
(1—1), Unirea Slobozia — Olim
pia Slobozia 2—2 (1—0), Ș. N.
Oltenița — CONPREF Constanța
1— 0 (0—0), Victoria Lehlîu —
Montana Sinaia 1—1 (1—0), I.C.S. 
Voința Medgidia — Victoria Mun
tenii Buzău 8—1 (3—0).

SERIA A V-a
Autobuzul București — l.M.G. 

București 0—0. ROVA Roșiori — 
Metalul' București 1—1 (0—3),
C.F.R.-B.T.A. București — A. S. 
Dunărea GINAU Giurgiu 3—2 
(2—1), Viscofil București — A S.I.C. 
București 3—0 (1—0). Petrolul Po
ieni — C.S.M. Unirea Alexandria 
0—1 (0—1). Danubiana București
— Automatica București 2—2 
(2—2), Petrolul Rcata de Jos — 
MECON București 1—0 (1—0),
F.C.M. Victoria Giurgiu — Chi
mia Victoria Tr. Măgurele 4—0 
(2—0).

SERIA A VI a
Metalul Filipeștil de Fădure— 

Electrica Titu 2—0 (1—0). Musce
lul Cîmpulung — Cimentul Flenl 
8—0 (1—0). Unirea Pitești — E- 
lectronlstul Curtea de Argeș
2— 0 (2—0). IUPS Chltlla - A.S.A.
Chimia Brazi 2—1 (1—1), Meca
nică Fină București — Progresul 
Energia București 2—1 (1—0). Fo
restierul Băbeni — Tehnomctal 
București 2—1 (0—1). Electrica
Flenl — Minerul Sotînga 1—0 
(0—0). Avicola Crevedia — Mine
rul Fllipeștii de Pădure 4—2 (2—2).

mărturisea încă de la pauză, 
că Victoria 1 se pare una din 
tre cele mai redutabile echipe 
care au vizitat Insula in ul
timii ani. Mai ales disciplina 
tactică a fotbaliștilor bucu- 
reșteni și angajamentul lor i-au 
reținut atenția, el fiind con
vins că Victoria trebuie să se 
pregătească acum pentru tu
rul II. La tribuna presei, 
după ce ne-am încrucișat pașii 
cu un fost celebru internațio
nal englez. Paul Mariner, le
gitimat acum la Naxxar din 
Malta („Avtți o echipă pe 
cinste !“, ne-a zis ei), n-am 
irosit prilejul de a schimba 
citeva vorbe cu un alt martor 
ocular neutru, renumitul an
trenor britanic Jim McLean 
venit la ,.documentare“la La Va
lletta, în vederea partidei de 
miercuri, din „Cupa Cupelor", 
dintre Floriana și formația sa, 
Dundee United . Zgîrcit la vorbă, 
McLean ne-a mărturisit totuși 
că este îngrijorat din cauza 
căldurii excesive. El a avut 
cuvinte de landă pentru Victo
ria. pentru trcdul în care com

un moral ridicat, după vic
toria de miercuri, de la O- 
radea unde echipa a făcut 
un joc de calitate și a arătat 
o mare putere de luptă — 
și-au desfășurat antrena
mentele intr-un tempo sus
ținut. Lotul e6țe complet, 
singurul semn de întrebare ri- 
dicindu-1 Rednlc, ușor ac
cidentat Oricum, insă, an
trenorii Mircea Lueesco și 
Florin Cheran au destule so
luții pentru apărare, mî- 
zind mai departe pe o linie de 
mijloc cu tehnicieni și con
structori ca LuPescu, Ma- 
teuț, Sabău, Lupu și pe virfuri 
penetrante, veritabili „oa
meni de gol", ca Vaișcovici, 
Cămătaru sau Răducioiu.

Echipa finlandeză a sosit 
ieri în Capitală, la ora prîn- 
zului, Iar după-amiază a fă
cut un prim antrenament pe 
stadionul Dinamo. Au efec
tuat deplasarea următorii 
jucători : Korhonen, Jantți, 
Tuominen, Remes, Kousa, Vil- 
janen. Vehkakoski, Annu- 
nen, Rinne, Reinîkaînen, Bos- 
trSm, Nordman, Jalkanen, 
Lius, Lehtinen și Motturi, sub 
conducerea tehnică a antre
norului Antti Muurinen și a 
secundului său Penti K6rkk5.

ÎN CUPA U.E.F.A.
(Urmare din pag. 2)

Cupa U.E.F.A. A participat la 
pregătiri și 1. Gigi și, se 
pare, el va fi apt pentru acest 
joc. Starea de spirit din lotul 
gălățean este una dintre cele 
mai bune. Echipa este conștien
tă de misiunea dificilă pe care 
o reclamă un joo cu o formație

SEBIA A Vn-a
Dierna Orșova — Termocon- 

structorul Drobeta Tr. Severin 
2—0 (0—0), I.O.B. Balș — Meta
lurgistul Sadu *—1 (0—1), Petro
lul Stoina — Progresul Băileștl 
2—0 (1—0), Minerul Mătăsarl — 
Constructorul T.C.L Craiova 1—3 
(1—2), Sportul Muncitoreso Dră- 
gănești Olt — Dacia Cozla Căli- 
măneștl 3—0 (2—0), Constructorul 
Șoimii Craiova — Petrolul Ti- 
cleni 1—0 (0—0), Progresul Cora
bia — Minerul Mecanizatorul Și- 
mian l—o (0—0), Viitorul C.S.Ș. 
Drăgășanl — Recolta Stoicăneștl 
4—0 (2—0).

SERIA A VUI-a
Petrolul Arad — U. M. Timi

șoara 2—1 (1—0). Minerul Oravl- 
ța — Unirea Slnnicolaul Mare 
2—0 (1—0),'Energia Auto Timi
șoara — Unirea Tomnatio 3—0 
(2—0), A. S. Sinmartlnul Sirbeso 
— C.S.M. Caransebeș 5—2 (0—0), 
Motorul t.M.A. Arad — C.S.M. 
Vagonul Arad 2—S (1—2). C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Strungul 
Chlșlneu Crls 3—1 (3—1), Auto-
mecanlca Reșița — C.S.M. Lugoj 
2—0 (0—0). Minerul Anina — Mi
nerul Moldova Nouă 3—2 (1—1).

SERIA A IX-a
C.F.R. Slmeria — Minerul Ști

ința Vulcan 1—0 <1—01, Metalul 
Alud — Metalurgistul Cuglr 0—3 
(0—1). Mureșul Explorări Deva— 
Automecanlca Mediaș 3—0 (0—0). 
Carpați Agnita — Carpați Mîrșa 
I—o (0—0). C.S.U. Mecanica Si
biu — t.P.A. Sibiu 2—1 (1—1).
Retezatul Hațeg — Aurul Brad 
0—1 (0—0). Et ergla Săsclorl —
Textila. Clsnădie 5—1 (0—0), Șoi

ponenții ei au găsit antidotul 
caniculei și, totodată, al fot
balului avîntat, la „sacrificiu", 
practicat de maltezi. „As vrea 
să fiu acum, glumea el, în lo
cul antrciioiului Victoriei! Aș 
răsufla ușurat I intr-un ase
menea cuptor, e dificil dacă 
nu _ imposibil, să pretinzi jucă
torilor să fit ei înșiși !<•

Cei de ia Victoria repetăm, 
au fost I Aplauzele care au în
soțit ieșirea lor din arenă, eu 
tricourile scoase parcă dintr-o al
bie, au însemnat un frumos și 
meritat semn de prețuire la a- 
dresa unei munci riguroase fă
cută cu multă seriozitate. în 
acest moment însă, cînd ecua
ția calificării în turul II e ca 
si rezolvată, se cuvine să gîn- 
dim în perspectivă. Fără să mi
nimalizăm succesul de aici. îm
bucurător prin toate datele 
Iui, să ne păstrăm luciditatea și 
să spunem că greul abia vine. 
Pentru Victoria, la care gustul 
performanței devine tot mai 
mult un exercițiu, examenele 
severe urmează Despre toate 
astea însă. în tihnă, de acasă.

cu palmaresul echipei tori- 
neze, dar. cum ne spunea Cor
nel Dino, co atițla ani de fot
bal in spate, nimic na e impo
sibil. Cu o condiție : Oțelul să 
demonstreze in meciul de 
miercuri dîrzenia, ambiția, mo. 
bilizarea și talentul unora din
tre jucătorii săi. care hau dat 
dreptul să devină o echipă... 
europeană. Burcea. Anghelinei, 
Agiu, M. Stan, Antohi, Ra- 
lea și colegii lor tint capabili 
să ofere satisfacții înfocatului 
public gălățean. pentru care 
stadionul „Dunărea", cu ca
pacitatea sporită pînă la 25 000 
de locuri, va fi nelncăpător.

Juventu» are problemele tale, 
în Italia campionatnl tneep» 
abia in octombrie. A jocat me
ciuri amicale și patra partide 
din „Cupă", cu două divizio. 
nare B, Cosenza — proaspătă 
promovată — și Taranto, pe 
ultima învingînd-o clar 
in meciul retur, cu 4—2. Antre
norii Dino Zoff șl Gaetano Scl- 
rea (două glorii ale fotbalului 
italian, deținători ai atîtor tro
fee, inclusiv „Cupa Mondială") 
au probleme de rezolvat. Fa
vero și Galia sint suspendați pe 
o etapă în cupele europene, tar 
Tricclla și Magrin s-au acci
dentat.

Lotul echipei italiene a so- 
siț aseară la Galați. Iată com
ponența lui: Tacconi și Bodini 
— portari. Bruno, Napoli, Si- 
roti, De Agostini, Brio,. Cabrini, 
Bonini, Mauro, Marocchi, Barros, 
Buso, Altobeili. Alessio și Lau
drup — jucători de cîmp.

„Am beneficiat, aici, în 
România, de o primire exce
lentă, ne-a declarat Boniperti, 
președintele clubului din To
rino. Dorim foaite mult să fa
cem o partidă bună la debutul 
nostru în noua ediție a cupe
lor europene".

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri din Turcia, cu 
Tușul Namoglu la centru.

mii Llpova — Minerul Lupenl 
2—0 (0—0).

SERIA A S-a
Electro Sf. Gheorghe — Mlna- 

rul Bălan 3—1 a—1). Precizia 
Săcele — Carpați Covasna 5—0 
(1—0), Relonul Săvlnești — Vi
itorul Gheorghenl 3—1 (1—1). Mi
nerul Baraolt — Unirea Crlsturu 
Secuieso 3—0 (3—0), Progresul O- 
dorhelu Secuieso — Metalul Si
ghișoara 2—0 (0—0) Rapid Miercu
rea Ciuo — Nitramonla Făgăraș 
2—0 (1—0), Metalul Tg. Secuieso
- Cimentul Hcghlz 6-1 (3-0).
Carpați Brașov — IMASA sf. 
Gheorghe 0—1 (0—0).

SERIA A Xl-a
Industria Sîrmei Cîmpla Tur- 

zll — Metalul Reghin 3—0 (3—Oi. 
C.U.G. Cluj-Napoea — Mureșul 
Luduș 3—1 (0—0). Lamino-ul
Beclean — Metalotehnlca Tg. Mu
reș 2—1 (1—1). Chimia Năsăud — 
Lacul Ursu Scvata 4-0 (2—0).
Sticla Ariesul Turda — Mecanica 
Bistrița 2—0 (1—0). IZOMAT șlm- 
leul Sllvanlel — Olimpia Gherla 
2—0 (2—0). Oțelul Reghin — La
minorul Victoria Zalău 2—1 (1—1). 
Minerul Sărmășag — Steaua 
C.F.R. Clul-Napoca 2—1 (1—1).

SERIA A XII»
Oașul Negrești — Minerul Băl

ța 1—0 (0—0). Minerul Bala Borșa
— CUPROM Bala Mare 2—0 
(1—0). Chimia Tășnad - Minerul 
Bala Sprie 3—1 (2—1). Gloria 
Beluș — Minerul Turț 3—0 (1—0). 
Voința Oradea — înfrățirea O- 
radea 0—2 (0—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Victoria Carol 
.1—0 (0—0), Bradul Vlșeu — So
meșul Satu Mare 1—0 (1—0). Mi
nerul Șuncuiuș — C.I.L. Sighet 
1—1 (1—1).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de coresnor.dcntil noștri vo
luntari din localitățile respective.
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ACTUALITATEA LA TENIS
• In semifinalele turneului in

ternațional de tenis de la Bytom 
(Polonia), suedezul Magnus Seile 
l-a întrecut cu 6—4, 6—0 pe Mihai 
Vanță, iar Krociko (U.R.S.S.) l-a

6—1, 4—6, 6—2 
său Gavrihldze.

BREVIAR OLIMPIC • ATLETISM

BOXUL NU ESTE,

eliminat cu 
coechipierul 
semifinalele probei de dublu, 
piui suedez

Pe 
în

CU-
___ ____ .__ ______ ___ _ a
dispus cu 7—5, 6—4 de perechea 
Vaință — Comătncscu.

Seile Ehrival

• Turneul de tenis de la Flus
hing Meadow a continuat cu pri
mele partide din turul ni, în 
care australianul John Frawley 
l-a eliminat cu 6—3. 6—4, 6—3 pe 
francezul Henri Leconte, suedezul

Mats W lianelor a dispus cu 6—4,
6— 0, 7—5 de compatriotul său 
Mikael Pernfors, spaniolul Emilio 
Sanchez l-a întrecut cu 6—3, 3—6,
7— 6, 6—1 pe cehoslovacul Milo slav 
Meciir, iar canadianul Martin Lau- 
rendeatu a cîștigat ou 4—6, 6—2, 
6—4, 7—5 partida cu peruanul 
Jaime Yzaga. Rezultate înregistra
te ta concursul feminin S Steffi 
Graf (R.F. Germania) — Nathalie 
Herreman (Franța) 6—0 6—1, He
lena Sukova (Cehoslovacia) — Any 
Frazier (S.U.A.! 7—5, 7—5, Kate
rina Maleeva (Bulgaria) — Sandra 
Wasserman (Bj.gia) 5—7, 6—2, 6—1, 
Chris Evert (S.U.A) — MicheL’e 
Torres (S.U.A.) 6—3, 8—3.

TOTUȘI, O MESERIE !

TURNEUL INTERNATIONAL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

și-o doresc — vor căuta să-și 
îmbogățească palmaresul. Va 
fi, totodată, un test în vede
rea unor noi întreceri interna
ționale, în viitorul apropiat.

Să mai notăm faptul că la 
turneu vor oficia cîțiva dintre 
cei mai reputați arbitri 
zionari A, printre care 
Vasilică, Gheorghe Huștiu, 
Soare, Florian Dudu, 
ca Enciu, Alexandru 
lovici, precum și cîțiva 
vitați de peste hotare: Daniel 
Connes (Franța), care va arbi
tra finala turneului, Bogdan 
Mama! (Polonia) etc.

Tot astăzi, în sala de festi
vități a Hotelului „Parc", va 
avea loc (începînd de la orele 
11) aniversarea a 73 de ani 
de cînd se joacă rugby în 
România, organizată de Fede
rația Română de Rugby, cu 
sprijinul Consiliului Național

divL 
Ion 

Paul 
Stoî- 
Pav- 

in-

pentru Educație Fizică și Sport, 
Ia acest moment jubiliar ur- 
mînd a fi prezenți actuali și 
foști activiști ai federației, 
foști sportivi, antrenori și ar
bitri, președinții secțiilor de 
rugby din cluburi și asociații 
sportive, jucători fruntași din 
noua generație, mulți dintre 
simpatizanții sportului cu balo • 
nul oval. Va fi o binevenită 
ocazie de a evoca drumul de 
treisferturi de veac pe care 
l-a străbătut primul dintre 
sporturile de echipă de la noi, 
cu reușitele și împlinirile sale, 
cu numeroase succese în arena 
internațională, ca urmare a 
condițiilor ce 1 s-au creat, în
deosebi în anii socialismului și 
prin pasiunea nestinsă a unor 
generații de tineri pentru care 
rugbyul a însemnat mult mai 
mult decît o modalitate de re- 
creere, de destindere — o a- 
devărată școală de formare 
pentru muncă și viață, o școală 
a educației.

Americanul Aaron Pryor, fost cam
pion mondial al W.b.a. și I.B.F., la ca
tegoria super-ușoară. a fost unul dintre 
cei mai prodigioși boxeri ai ultimilor 
ani. A urcat de zeci de ori treptele rin
gului șl, de flecare dată, a abținut deci
zia de învingător. El era. de altfel, unul 
dintre puținii nugiK’H profesioniști care 
nu cunoscuseră înfrîngerea. Dar cînd 
toate mergeau foarte bine și se părea 
că steaua lui strălucește puternic, Pryor 
a intrat într-o foarte încurcată afacere 
cu droguri, el însuși fiind, se spune, un 
sclav al acestora. In acest fela pierdut, 
fără luptă, titlul de campion.

Dar cum, ca atîția alți boxeri profe
sioniști, nu avea nici o meserie din care 
să poată trăi, cit de cit .omenește, Pryor 
a avut totuși tăria de a reveni în ring, 
în aprilie 1987 a întîlnit pe Bobby 
Young, teoretic 
care însă, cîtuși 
trecutele su-cese 
l-a martelat, pur 
victoria prin k.o.

Aceasta este, în fapt, singura tafrta- 
gere dtatr-o carieră impresionantă. 
Pryor a suportat greu eșecul, a decis 
chiar să abandonez > boxul, dar foamea 
l-a hotărlt să mai încerce o dată, astfel 
că spre sflrșitul rcestei luni, Aaron 
Pryor va boxa din nou. Adversar îi va 
fl Paddy McWilliams, un canadian care 
dorește să urce treptele valorice ale ca
tegorial șl care, deocamdată, are nevoie 
de parteneri cu carte de vizită. Șl Pryor 
este unul dintre aceștia

Romeo VI LARA

Joc 
un adversar modest, 
de puțin Intimidat de 

ale fostului campion, 
și simplu, obținînd o

LEWIS, 
campion 
Los An- 
și Jesse 
1936, es-

• CARL 
cvadruplu 
olimpic la 
geles, ca 
Owens în ___ ___
te iarăși intr-o for
mă bună și spe
ră să-și reedi
teze trei dintre cele 
patru victorii; la 100 
m, 200 m și săritura 
in lungime, la care, 
în actualul sezon 
(ptnă la această ■ o- 
ră) deține cele mai 
bune performanțe 
mondiale. în ceea ce 
privește ștafeta de 
■1x100 m, se pare că 
antrenorul lotului a- 
merlcan, Ross Ro
gers, este decis să 
alcătuiască un cvar
tet fără legendarul 
Cari • GERD NA
GEL revine ! Sărito
rul în înălțime vest- 
german a realizat 
deunăzi, la Forbach, 
2,35 m cu care a e- 
galat rezultatul cel 
mai bun din 1988, 
deținut de compa
triotul său Traen- 
hardt • CAMPIO
NUL MONDIAL la 
aruncarea greutății, 
elvețianul Werner 
Gunther, accidentat 
în prima parte a se
zonului, s-a refăcut 
în timp util astfel că 
acum este apt să 
lupte pentru meda
lia olimpică de aur. 
Intr-un concurs in
ternațional, la Ber
na, Gunthoer a în
registrat un nou re
cord național cu 
22.75 m, al patru-

SEUL. 5 (Ager- 
pres). — După cum 
transmite corespon
dentul sportiv al a- 
p-e.țiel T.A.S.S.. la 
Seul, locul de des
fășurare 
de-a 24-a 
Jocurilor 
de vară, a 
chis Satul _ _ . _
unde vor fi găzduițl 
reprezentanții celor

a celei 
ediții a 
Olimpice 
fost des- 

olimpic

PERFORMANȚĂ ȘI ȘTIINȚĂ
Candidat eu sanse apreciabile la titlul 

neoficial de „cel mai bun atlet al tutu
ror timpurilor", deși contracandidat po
tențiali tatr-o asemenea cursă ar fi un 
Ben Johnson, un Serghei Bubka, un Paavo 
Nurmi, un Jesse Owens sau un Emil Za-

■. topek. Chiar simpla apropiere spune totul, sau aproape totul,
- - despre această valoare de vîrf a sportului mondial. Care l-ar fi 
y „argumentele" într-o asemenea concurență imaginară, peste ani 
-• și peste probe? Două cupe mondiale cîștigate; două titluri ale 
' ■ lumii ; două medalii olimpice de aur ; patru recorduri mon- 
" dialel 122 de victorii consecutive ta 9 ani, 9 luni și 9 zile de 
'■ invincibilitate, între 26 august 1977 (clnd a fost învins în Berli- 
., nul Occidental, de Harald Schmidt) și 6 mai 1986 (a pierdut, la 
.. Sevilla, In fața lui Dani Harris), suită care-1 urcă pe supercam- 
.. pionul american pe locul al doilea în clasamentul numărului de 
.. succese Internationale pe prima poziție din toate timpurile 
■. aflîndu-se neuitata noastră Ioli... Si încă un „amănunt" : a 
•. început proba de 400 de metri garduri în 1975 (născut fiind la
• ■ 31 august 1955 la Daytona, Ohio), pentru ca. după un singur an,
• • să cîștîge titlul olimpic 1 Pentru mulți cititori, anunțarea nu-
- • meiul e aproape inutilă : Edwin Moses.
■; Pentru ce zăbovim astăzi asupra lui ? Pentru că Edwin Mo- 

ses a devenit, în momentul de față, prototipul performerului...
_ _ viitorului care tinde spre perfecțiunea fizică pe calea propriei 
_. perfecțiuni intelectuale. Amintind că Moses se antrenează sin- 
., gur. că este absolvent al cursurilor universitare de fizică șl in- 
.. ginerie civilă, că lucrează ca specialist la o centrală nucleară, că a 
.. urmat cîțiva ani de medicină și că a afirmat de mai multe ori că 
.. succesele si imbatabilitatea sa sînt (și) urmarea firească a aces- 
< ■ tei pregătiri multilaterale, transcriem o declarație a sa, de ul-
- - timă oră : „Faptul că sint inginer mă ajută să cîștig, pentru
■ ■ ca, in mod cert, cursa de 400 metri garduri este o cursă ma-
■ ■ tematică, supusă legilor biomecanieli, în care totul trebuie să

■ fie perfect calculat. Am studiat medicina, special pentru a des- 
cifra fiziologia performerului ta proba de 400 metri garduri". 

" Așa se face că cel mai prețios ajutor al campionului a devenit 
. calculatorul propriu, prelucrînd între altele ritmul cardiac, con- 

,, ductibilitatea nervoasă, starea de oboseală a mușchilor în.con- 
,, _ditii atmosferice diferite, toate aceste informații oferind curba 
.» unei viitoare pregătiri optime. Autor — performerul Edwin 
j, Moses, cu mintea și cultura sa. posedînd un imens bagaj de 
.. cunoștințe, investind o mare cantitate de fiîndire pe terenurile
• > in mare parte nedefrișate ale pregătirii performantei științifice 
’ ■ 3e vîrf. Sau. dacă vreți, afirmarea eternei valabilități a an-
• - ticului ..Mens sana ta corpore sano" ta varianta sa cea mal 
•7 modernă.

MULT AȘTEPTATUL DEBUT 
ÎN CUPELE 

CONTINENTALE
De fapt, cortina compelațiilor 

europene a fost ridicată cu me- 
ciui de duminică, din cadrul Gu
pei U.E.F.A., dintre Sliema Wan
derers — Victoria București, dar 
zecile de partide din cele trei 
competiții continentale vor avea 
Ioc miercuri. Deci, ne aflăm la 
începutul marelui maraton fot
balistic din actuala ediție 11’88—89. 
Cîteva jocuri se anunță foarte 
atractive încă din prima etapă.

C.C.E. : Dynamo Berlin — Wer
der Bremen, Spartak Moscova — 
Glentoran Belfast, Vitoja Sofia — 
Milan ;

CUPA CUPELOR : Metz — An- 
derleclit, Grasshoppers — Ein
tracht Frankfurt. Norrkoppiimg — 
Sampdoria, Inter Bratislava — 
Sredeț Sofia.

tn CUPA U.E.F.A. numărul ta- 
tilnirilor care se anunță pasionan
te este și mal mare : A.S. Roma— 
F.C. Ntirnberg, 'Prakia Plovdiv — 
Dinamo Minsk, Partizan Belgrad— 
Slavia Sofia, Montpellier — Ben
fica, Bayerai Miinchen — Legia 
Varșovia, Leverkusen — Belenen- 
ses, Dnepr — Bordeaux, Aber
deen — Dynamo Dresda, Glasgow 
Rangers — G.K.S. Katowice, Jal- 
ghiris — F.C. Austria, Anvers 
F. C. Kdta etc.

Meciurile retur vor avea loc în 
octombrie, data exactă va fi , 
fixată ulterior, după J. O.

Radu TÎMOFTE

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE

lea rezultat mondial 
,,all-time", cu care 
șl-a arătat intenția 
de a-l înfrunta pe 
recordmanul mon
dial Ulf Tlmmer- 
mann (R.D.G.), 23,06 
m în acest sezon
• SCOȚIANUL AL
LAN WELLS, cam
pion olimpic în 1980, 
la 100 m, a decis 
să-și încheie activi
tatea competițională. 
în schimb, neozee
landezul John Wal
ker. campion olim
pic la Montreal, in 
1976, la 1500 m, deși 
suferind (o inflama- 
ție a tendonului a- 
chillan) 
și, să 
J.O, ’88. 
concura 
Jocurile 
wealth-ului, în 1990!
• LOTUL OLIMPIC 
de atletism al R. D. 
Germane efectuează 
ultimele verificări la 
8 și 9 septembrie la 
Potsdam și la 13 sep
tembrie la Berlin, 
după care la 15 sep
tembrie va pleca cu 
avionul spre Seul. • 
CAMPIONUL MON
DIAL al probei de 
10 000 m Paul Kip- 
koech (27:38,63) a 
ratat selecția pentru 
Olimpiadă. în cursa 
de selecție a atleți- 
lor din Kenya, el a 
abandonat, după ce 
parcursese 16 tu
ruri, din cele 25 ale 
cursei de ,10 000 m, 
fiind suferind de 
malarie. • UN ex

speră, totu- 
participe la

El va mai 
pînă la 
Common-

161 de țări partici
pante la întreceri. 
Primii sportivi care 
au sosit la Seul și 
au asistat la inau
gurarea Satului o- 
limpic au fost cei 
din delegația Fran
ței. La 3 septembrie 
se aflau în Satul o- 
limpic peste 300 de 
sportivi din 16 țări.

celent rezultat a 
înregistrat, la Berna, 
in proba de 4x100 m 
echipa Nigeriei (A- 
deyaniu, Imo, Ade- 
nlnken, Ezliwa), cu 
38,59. Performanța 
constituie un nou 
record al Africii • 
MAROCANUL Said 
Aouita, campion 
mondial pe 5000 m, 
dorește ca la J. O. 
să ia startul in cursa 
de 800 ml în ulti
mul timp, la Koln, 
a cîștigat cu 1:43,86 
(record personal) iar 
la Bruxelles a obți
nut 1:44,37. „Cred 
că la Seul voi putea 
alerga sub 1:42,50 
(nn. recordul lumii, 
1:41,73 aparține din 
1981 lui Seb. COe). 
Dar nu timpul este 
important, ci faptul 
că am învins cîțiva 
dintre alergătorii cei 
mai valoroși, brazi
lienii Cruz (campion 
olimpic ’84) șl Bar
bosa, americanul 
Gray, britanicul Mo
rell ș.a. Psihic mă 
simt foarte puter
nic" — a declarat 
alergătorul african 
• TITLUL OLIM
PIC LA 800 m, ca șl 
pe cel de la 1500 m, 
îl țintește insă și bri
tanicul Steve Cram. 
Ce va fi la J.O. ? • 
SUFERINDA la un 
genunchi, Iordanlca 
Donkova a fost ne
voită să se mulțu
mească doar cu lo
cul patru la C. M. 
de la Roma. Un 
consult de medici a 
pronosticat anul tre
cut că atleta bulga
ră nu va mal atinge 
niciodată nivelul an
terior accidentului I 
Dar, recent, la Sta- 
ra Zagora, lordaxika 
Donkova a realizat 
12,21 s pe 100 mg, al 
cincilea său record 
mondial pe această 
distanță. „Cred că 
voi putea alerga 
12,10 !“. (r. vil.)

DINAMO KIEV. MAREA ABSENTĂ

Mai sînt doar puține ore 
pînă cînd cluburile europene 
se vor aduna, in corpore, la 
startul noii ediții a cupelor 
continentale, eveniment cu 
un loc extrem de important 
în topul preferințelor iubito
rului de fotbal de pretutin
deni. Elita echipelor din fie
care țară a vechiului conti
nent pleacă cu șansele și vi
sele sale la acest drum, la 
capătul căruia strălucesc trei 
trofee rîvnlte șl o Infinitate 
de satisfacții cuvenite ultimi
lor învingători. Din acest 
grup select, alcătuit din 129 
de formații (31 angrenate în 
C.C.E., 34 în Cupa Cupelor și 
64 în Cupa ’ '
spectatorul, 
ori cititorul 
păcate 
ca pe 
doxurl 
țional 
uneia

U.E.F.A.), tele- 
radioascultătorul 
va fi lipsit, din 
semnalăm faptul 
din marile para-

— Și 
unul 
ale sezonului interna

ta curs — de evoluția 
dintre cele mai va-

loroase formații de club eu
ropene, practlcind un Joe 
modern, rapid șl spectaculos: 
Dinamo Kiev. Șl asta in 
ciuda faptului că aici acti
vează 10 dintre componențil 
echipei reprezentative a Uni
unii sovietice, vicecamploa- 
nă europeană de data recen
tă, că este pregătită de în
suși antrenorul „naționalei" 
sovietice — Valeri Lobanov- 
ski, a faptului că, în momen
tul de față se, află ta luptă 
cu șanse mari, chiar mai 
mari declt ale adversarei 
directe, Dnepr Dnepropetrovsk, 
pentru titlul național al a- 
nulul 1988. Cărui fapt se da
torează absența din urna tra
gerilor la sorți ale cupelor 
europene a lui Dinamo Kiev? 
Locului 6 din ediția trecută a 
campionatului sovietic și nepu
tinței de a cuceri (măcar) 
Cupa... (RD. T.).

CAMPIONATE • Real Madrid, scor egal în prima etapă • Mo

naco învinsă cu 3-0, la Pairis, de Racing Matra • In Anglia, oas

peții au dominat etapa • Bayer Uerdingen a cîștigat, în deplasare,

la Karlsruhe și a trecut în fruntea clasamentului

ÎN PRIMA etapă în Spania : 
Bilbao — Sevilla 3—0, Logrones— 
Atletico Madrid 1—0, Oviedo — 
Real Sociedad 1—0, F.C. Barce
lona — Espanol 2—0, Vigo — Ca
diz 3—2, Valladolid — Elche 3—0,

Zaragoza — Valencia 0—0, Real 
Madrid — Osasuna 2—2, Betis — 
Gljon 0—1.

SCURT • PE SCURT
'iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiini

BADMINTON • In semifinale
le „Cupei Mondiale" ce ce desfă
șoară la Bangkok. campionul 
chinez Zhao Jianhua l-a întrecut 
cu 15—9, 12—13, 15—9 pe coechi
pierul său Xiong Guabao, iar 
Yang Yang (R.P. Chineză) a dis
pus cu 15—13, 13—6 de Eddy 
Kurniawan (Indonezia).

tanța de 191,800 km cu timpul 
de 4h55:01. In clasamentul gene
ral conduce Gutierez, urmat la o 
secundă de coechipierul său Mi
guel Iglesias.

revenit oaspeților cu scorul 
1—0.

de

IN FRANȚA, în etapa a 10-a : 
Auxerre — Toulon 3—0 !, Nisa — 
Bordeaux 1—0, Racing Matra Pa
ris — Monaco 3—0 1, Marsilia — 
Lens 5—2, St. Etiienne — 
0—1, Strasbourg — Cannes 
Lille — Pariis St. Germain 
Toulouse — Caen 0—0, Sochaux— 
Nantes 0—1, Montpellier — Laval 
6—2. Pe primele locuri 
20, Paris St. Germain 
Marsilia 19 p, Bordeaux

Metz 
0—0, 
2—1,

: Auxerre 
19 P (9 j) 
18 p (9 i).
Italiei" e-

BOX • Mexicanul Gilberto Ro
man și-a păstrat titlul de cam
pion mondial Ia categoria super- 
muccă (versiunea WBC). învin- 
gîndu-1 la puncte pe șalangerul 
său, pugilistul Japonez Kiyoshl 
Hatanaka. Meciul s-a " 
Nagoya (Japonia),

disputat la

HANDBAL • Intr-un meci in
ternațional amical feminin, dis
putat !n orașul cehoslovac Sala, 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 30—17 (17— 
7) formația Austriei « La Has
sleholm (Suedia), intr-un 
masculin, reprezentativa 
a terminat la egalitate: __
(8—9) cu selecționata R.D. Ger
mane.

meci
Suediei

20-20

JUDO • In cadrul concursului 
pentru Juniori desfășurat in o- 
rașul polonez Olsztyn, sportivii 
români Teodor Pop (86 kg) 
ștefan Cristescu (95 kg) s-au 
sat pe primul loc. Z. Tesari 
teg. 63 kg), Adrian Croitoru 
teg, 86 kg) șl 
teg. peste 95 
locul trei.

Și 
cla- 
(ca- 
(ca- 
(ca-Silviu Popescu , 

kg) s-au situat pe

IN CADRUL „Cupei 
chipa Juventus Torino a termi
nat la egalitate: 2—2, in depla
sare, cu formația Verona. Alte 
rezultate: Vicenza — Atalanta 
2—1, Milan — Lazio 2—1, Pesca
ra — Messina 4—3, Roma — Pia
cenza 5—2, Napoli — Bologna
1—0, Ascoli — Parma 3—3, Bres
cia — Internazlonale 2—0, lisa 
Avellino 1—1.

a doua 
revenit

ciclism • Etapa 
Turului Cataloniei a 
sprint rutierului spaniol Alfon
so Gutierez, înregistrat pe dis-

a 
la

HOCHEI PE GHEAȚA • Loca
litatea franceză Villeneuve d’ 
Ascq a găzduit meciul amical din
tre selecționatele masculine ale 
Franței șl Poloniei. Victoria a

ȘAH • La Soci a început cea 
de-a 22-a ediție.. a turneului in- 
intemațional „Memorialul Mihail 
Cigorin". în prima rundă a fost 
consemnată remiza în partidele 
Watson — Dohoian; rsahis — 
Arnasson; H. Olafsson — Polu- 
gaevski. Alte trei oartide au 
fost întrerupte.

PATRU ECHIPE din prima li
gă engleză au obținut a doua 
victorie consecutivă : Everton, 
Southampton, Liverpool și Nor
wich City, care conduc în clasa
ment cu 6 p, după două etape. 
Cel mai important joc s-a des
fășurat la Liverpool între for
mația cu același nume și eterna

sa rivală Manchester United. 
Gazdele au cîștigat la limită, cu 
1—0, prin golul lui Molby, din 
penalty (Barnes a fost faultat în 
careu, de Bruce). A fost prima 
victorie obținută de F. C. Liver
pool din 1979, asupra echipei 
Manchester Utd, o victorie meri
tată, ca și cea obținută de Millwall 
cu Derby 1—0. Etapa a fost mar
cată de numeroase surprize : 
Arsenal — Aston Villa 2—3, Co
ventry — Everton 0—1,' Middles
brough — Norwich City 2—3, Q. 
P. Rangers — Southampton o—1, 
West Ham 
rest doar 3 scoruri 
— Wimbledon 2—2, 
Tottenham 2—2, 
Forest — Sheffield
1—1.

Charlton 1—3. In 
egale : Luton 
Newcastle — 

Nottingham 
Wednesday

DUPĂ 9 etape, in 
mania, “ —
noua lideră a clasamentului, cu 
9 p, urmată de Bayern și V.f.B. 
Stuttgart cu cite 8 p, dar ambe
le cu un meci mal puțin. In ge
neral, rezultatele etapei au fost 
normale ; o singură victorie a 
oaspeților : Bayer Uerdingen a 
cîștigat la Karlsruhe cu 1—0 
(Stefan Kuntz, mta. 43, marchea
ză al 4-iea gol In acest sezon, 
fiind golgeterul campionatului). 
Alte rezultate : Borussia Mlta- 
chengladbach — Hanovra 2—0, 
Leverkusen — Bayern Mitachen 
1—1. Hamburger S. V. — st. 
Pauli Hamburg 1—I, V.J'.B. Stutt
gart — F. C. Koln 2—0, Eintracht 
Frankfurt — F. C. Ntirnberg 1—0, 
Bochum — Mannheim 2—2, Kai
serslautern — Stuttgarter Kickers 
6—0.

R. F. Ger-
Bayer Uerdingen este

t2îi -tis r . 7rr.tnHf.il»- «o <IN7> ș., tor-sn ne 9 £oou i» M 18 . oer.tcajS ii.n.îg ji iî.M.59: ooresc M «0: interurban *37; telex 16 SMi roat-ip Telefax: (96) N.’ ii.60.33. 
Pîntro nrălnOtxt» orie RomBr»«fii»teU» .eotoro’ ewoort-import oresă P O B t»-201 telex 10378 prefir Buoureștl Calea Qrtvltel nt. M-M 10 S69. Tiparul l.P. .Informați»"


