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S

Prezidențial din 
avut loc marți 
oficiale dintre 

Nicolae Ceaușescu,

La Palatul 
Nairobi au 
convorbirile 
tovarășul ceaușescu,
președintele Republicii Socia
liste România, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, si 
Daniel Toroitich arap Moi, 
președintele Republicii Kenya.

In cursul convorbirilor, cei 
doi președinți au ajuns la o 
serie de concluzii comune pri
vind căile și modalitățile de 
dezvoltare în. continuare a co
laborării reciproc avantajoase 
româno-kenyene, pe baza cărora 
urmează să se perfecteze în cel 
mai scurt timp acorduri de 
cooperare.

Cei doi președinți au efec
tuat. de asemenea, un amplu 
schimb de păreri în legătură cu 
principalele probleme ale vie
ții internaționale. S-a subliniat 
că, in ciuda unor semne poziti
ve apărute după încheierea a- 
cordului sovieto-american pri
vind eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune, cum ar fi încetarea 
ostilităților militare dintre Iran 
și Irak, situația internațio
nală^ actuală se mențiae com
plexă și contradictorie, irn- 
punindu-se în continuare efor
turi susținute pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea 
cit mai grabnic Ia măsuri con- 
crete și efective de dezarmare, 
in primul rînd de dezarmare 
nucleară, la reglementarea tu
turor stărilor de conflict și în
cordare din lume numai pe cale 
pașnică, prin tratative politice. 
A fost subliniată, totodată, ne
cesitatea de a se acționa cu 
toată fermitatea pentru soluțio
narea globală a problemelor 
subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, bazată Pe deplină 
egalitate, avantaj reciproc și 
echitate în relațiile economice 
dintrekstate;

Schimbul de vederi dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroi
tich arap Moi a continuat 
marți după-amiază, in a- 
ceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțele
gere reciprocă.

In încheierea convorbiri- 
lor. cei doi președinți au sub
liniat 
înalt 
tuie 
mai

cauza 
laborării

^5 de flori la Mausoleul Jomo § 
Kenyatta din Nairobi. S

*
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicalie Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Parcul Uhuru (Inde
pendența) din capitala Kenyei, 
unde, la 12 decembrie 1943, 
Jomo Kenyatta a ridicat steagul 
libertății naționale. Ulterior, în 

•emu de profund omagiu adus 
luptei de eliberare de sub do- 
minația colonială a poporului 
kenyan, aici a fost construit 
Monumentul independenței si 
unității naționale.

Potrivit tradiției, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au 
tați — în aplauzele 
zenti — să planteze _  _____
ca simbol al irâ nieiei relațiilor 
româno-kenyene.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost oaspeți, in cursul dimineții § 
de marți, ai marelui complex al =5 
„Grupurilor Indus'riale Ke-§ 
nyene", din Nairobi

Inalții oaspeți au fost salu- 
tați la sosire de ministrul in- 5 
dustriei, D. Otieno, de pre- § 
ședințele și de directorul ge- § 
neral ai întreprinderii, de mem- § 
brii Consiliului de conducere. §

In continuare, tovarășul § 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa § 
Elena Ceaușescu au fost in vi-Ș 
tați in sala de festivități, unde § 
Ii s-a făcut o amplă prezentare § 
a grupului de întreprinderi. § 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au S; 
fost invitați să semneze in 
Cartea de onoare. §

Distinșii oaspeți au vizitat, m $ 
continuare, atelierele de sculă § 

I

tovarășul 
tovarășa 

fost invi- 
celor pre- 
un arbore

s

§

că noul dialog la nivel 
româno-kenyan eonsti- 

o contribuție de 
mare însemnătate 
păcii, înțelegerii și 

internaționale.
★

Președintele Republicii 
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus, 
marți, 6 septembrie, o coroană

cea
Ia 

co

So-

continuare, atelierele de sculă, 
rie și mase plastice.

Pe tot parcursul vizitei, gru
puri de muncitori au manifes- 
tat cu căldură pentru prietenia 
româno-kenyană, salutind cu 
deosebit respect pe distinșii 
oaspeți din România socialistă.

★
După încheierea vizitei la 

.Grupurile Industriale Kenyene'*, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut o vizită in partea cen
trală a orașului Nairobi. 
Pretutindeni, populația, aflată 
Ia acea oră pe principa
lele artere ale capitalei ke
nyene, a făcut o Primire spon
tană, deosebit de caldă, 
prietenească distinșilor soli 
ai poporului român, dind ast
fel expresie stimei și pre

țuirii față de România, de 
președintele 
lor de a se dezvolta continuu 
relațiile de 
tre țările și popoarele ooas-

său, dorinței

colaborare din-

a

COLOCVII Șl SEMINARII
DAR Șl NELIPSITE 

ÎNTRECERI SPORTIVE
• La Beclean pe Someș, prin
tre participanții la tabăra-curs 
a C.C, al U.T.C., președinți ai 
asociațiilor sportive din licee 

și școli profesionale
In aceste ultime zile de va

canță. la Beclean pe Someș, 
una dintre cele mai 
moașe așezări urbane 
județul Bistrița-Năsăud, 
va sute de elevi 
școlile profesionale si 
licee, din întreaga țară,

fru- 
din 

cite- 
din 
din 

rruvi., unu&wyu pTO""
ședinți ai asociațiilor sportive 
din unitățile 
respective au 
de tabără. O 
fel deosebit, 
și de 
intensă

Pentru ei, pentru cei mai re
prezentativi elevi la învă
țătură și în sport, C.C. al 
U.T.C., prin secția de resort, 
a organizat și in acest an ta
băra de la Beclean pe Someș 
In incinta Liceului industrial 
din localitate, de fapt o 
modalitate de a spori cunoș-

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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MULT SUCCES REPREZENTANTELOR NOASTRE

IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL!
ln Cupa Campionilor Europeni-------------------------------------

STEAUA Șl SPARTA, DOUĂ ECHIPE

PUTERNICE, FAȚĂ IN FAȚĂ
PRAGA. 6 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Deși ne mai despart încă 
multe ore de prunul fluier 
al arbitrului în 
meciului Sparta 
pregătirile 
campioane sînt ca 
cheiate. Antrenorul 
tru Dumitriu III (care, 
cum am mai spus, îl înlocu
iește temporar Pe Anghel Ior- 
dănescu) a și comunicat zia
riștilor români, care înso
țesc pe Steaua în capitala 
Cehoslovaciei, „unsprezecele" 
de începere. O formală de 
echipă, în cele din urmă, fără

In Cupa Cupelor -----------

manșa I a 
Steaua, 

echipei . noastre 
și in- 
Dumi- 

așa

Bumbescu (incomplet refăcut 
fizic), absență care vine să 
se adauge la celelalte știute 
indisponibilități, pe numele 
lor Bălan, mijlocașul de mare 
travaliu, și Pițurcă. valo
rosul om de gol al formației 
campioane, devenit, la fine
le stagiunii trecute, o verita
bilă „gheată europeană".

...Motive îndreptățite de 
griji pentru oricare echipă, 
care, de la o stagiune la alta, 
se vede lipsită de aportul u- 
nor titulari de prim-plan. in
clusiv deci pentru Steaua, 
care însă — a dovedit-o și cu 
alte prilejuri — a surmontat

asemenea greutăți. Vă mai 
amintiți T Cu puțini ani în 
urmă, la magnifica „bătă
lie" de la Sevilla, cînd, deși 
cu căpitanul ei, T. Stoica. în 
afara... corăbiei, a învins-o 
Pe F. C. Barcelona, pe pămint 
spaniol. îar ultima oară pe 
„Nou Camp", celebrul sta
dion catalan, unde, mobi- 
lizindu-se exemplar. după 
un start ezitant în campionat, 
a întrecut o proaspătă cam
pioană a Europei, pe P.S.V. 
Eindhoven cu 
kelen, Roland 
nenburg. Van 
turi de nu mai 
lor

Să 
deși

echipieri, 
sperăm, 

lipsiți și

așii Van Breu-
Koeman, Va- 
Aerle. ală- 

puțin valoroșii

așadar, că, 
de antrenorul

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pan 2-3)

DINAMO VA LUPTA PENTRU

UN AVANTAJ HOTĂRÎTOR
noștri nu-și pot propune altEste evident că. In actuala 

ediție a „Cupei Cupelor", Di
namo are, în primul tur, un 
adversar mai convenabil decît 
anul trecut, cind a jucat cu 
belgienii (și... olandezii '.) de la 
F.C. Malines, echipă care — 
după un parcurs de 11 meciuri 
fără înfrîngere — a și ciștigaî 
trofeul continental, învingînd în 
finală pe Ajax. De aceea, per.- 
tru dubla confruntare cu Kuus. 
ysi Lahti (a cărei primă manșă 
se dispută azi, de Ia ora ii, 
pe Stadionul Dinamo) jucătorii

In Cupa U.E.F.A.-------------

OȚELUL - JUVENTUS TORINO,

noștri nu-și pot propune alt o- 
biectiv decît calificarea. O ca
lificare posibliă. mult dorită de 
dinamoviști, dar a cărei primă 
condiție de realizare este o vie. 
torie cit msi confortabilă în 
partida inaugurală.

Dinamo se prș’.ir.’ă cu destule 
atuuri în acest meci. Echipa a 
tăcut pași mari pe drumul re- 
facerii sale, cuprinde tineri de 

real talent, Jocul său „se lea
gă" spectaculos, eficacitatea a- 
tacului este în evidență creș
tere, rezultatele din turneele

peste hotare, din perioada de 
pregătire, atestă o reală clasă 
Internațională și — pentru a fi 
cit mai „la zi" cu argumentația 
— debutul în actualul campio. 
nat, cu 6 puncte din 3 meciuri, 
este încurajator. Dacă mai a- 
dăugăm că Mircea Lucescu a 
alcătuit un plan special de pre. 
gătire pentru noul debut euro
pean al echipei sale, eg din lot 
nu lipsește decit Orac (există 
șanse ca și Rednic să fie re
făcut I), că, la antrenamente, 
jucătorii au manifestat o apre
ciabilă buna dispoziție și ver
vă de joc, găsim destole te
meiuri pentra a fi si noi opti
miști. Cit despre „unsprezecele"

Radu URZICEANU

(Continuare tn pag. 2-3'

UN MECI DE MARE INTERES
GALAȚI, 6 (prin telefon). 

Cînd transmitem aceste rîn- 
duri, Juventus Torino a in
trat pe gazonul frumosului 
stadion „Dunărea" pentru 
primul antrenament de a- 
comodare. frunte, două

STUDIU INTENS

de invățămint 
făcut popas 

tabără de un 
de odihnă, dar 

activitate, de muncă 
și rodnică.

tințele participanților — cum 
am precizat, președinți de 
asociații sportive din școli 
— in domeniul muncii politice, 
organizatorice 
educative, 
special, predat 
cu desfășurarea 
gram de 
campionat 
tre cadre 
cialitate cu 
ți pedagogică, 
educație fizică și de alte 
materii care activează nemij
locit in școli și în organizații
le de tineret.

Un prim ciclu al taberei- 
curs de la Beclean pe Someș

și cultural- 
printr-un curs 

in paralel 
unui pro- 

întreceri, a unui 
al taberei, de că- 
didactice de spe- 
o bogată experien- 

profesori de 
și de

a avut loc in prima* jumătate 
a lunii august, al doilea se a- 
propie de sfirșit, „în ambele 
cazuri cu un bilanț care se a- 
nunță peste așteptări", ne 
face precizarea prof. Hora- 
țiu Adam, din comitetul de 
conducere al taberei, adu- 
clnd in sprijinul afirmației o 
serie de argumente : o selec
ție foarte bună a cursanților 
(cei mai apreciați dintre pre
ședinții de asociații sportive 
școlare), un interes deose
bit pentru programul cursu-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

celebrități. antrenorii de azi 
ai lui „Juve", Dino Zoff și 
Gaetano Scirea. După ei, cei 
șaisprezece care au făcut 
deplasarea aici, în orașul 
de pe Dunăre. Cum s-a mai 
scris și în reportajul de marți, 
Tricello (accidentat). Favero 
și Gallia (suspendați pe o e- 
tapă în cupele europene) au 
rămas acasă. Dino Zoff, 
pe care l-am văzut ultima oară 
acum un an. la Palermo ca

• antrenor al echipei olim
pice a Italiei, ne-a răspuns, 
din nou, cu amabilitate, 
colind semnele , 
bare din formația 
trebuit să renunț 
limpică, Pe care 
Rocca, pentru că 
jat cu «Juve» 
foarte serioasă, 
tră este tinără, 
re, însă promite.
lăți, ne așteaptă un meci difi
cil. Scirea 
te frumos 
noastră, ca

aeo- 
de !ntre- 

sa : „A 
la echipa o- 

a preluat-o 
m-am anga- 
intr-o treabă 
Echipa noas- 

in forma- 
Știu. la Ga-

mi-a vorbit foar- 
despre adversara 

să nu spun că in
Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3'

turneul internațional de rugby

STEAUA
• Azi, un nou cuplaj de mare interes
Turneul internațional de 

rugby de la București, organi
zat cu 
de ani 
inițiate 
marți 
cuplaj 
desfășurat 
prezenta 
pline.

în deschidere, campioana tă
rii. Steaua București, a întîl- 
nit reprezentativa de seniori a 
R.D. Germane pe care a in- 
trecut-o cu 79—6 (42—0). în 
pofida diferenței de clasă și de 
experiență dintre cele două 
formații, jocul a plăcut (d >vadă 
și repetatele aplauze) prin ac
țiunile variate elaborate de 
cele două competitoare, prin 
fantezia creatoare a campioni
lor noștri (de aici și cele nu 
mai puțin de 12 eseuri), dar și 
prin felul în care oaspeții, mai 
ales după pauză, au căutat 
să-și asigure apărarea, astfel

R. D. GERMANA 79-6

prilejul aniversării a 75 
de la primele meciuri 
în România, a debutat 
după-amiazâ printr-un 
de mare atractivitate, 

pe „Ghencea", în 
unor tribune arhi-

ca scorul să nu capete propor
ții și mal mari. Steaua a făcut 
un joc bun, așa cum a demon
strat șl în primele etape ale 
actualului campionat.

Arbitrul Gabriel
(ajutat la margine de 1. Davi- 
doiu și Gh. Mileăl - avut /ie 
condus un meci fair-play jeu 
următoarele formații.

STEAUA: Codoi — Șerban, 
Vărzaru, David. Boldor — Ale
xandru, Coman — FăduIcSru 
(Florea), Moțoc, Murariu (M. 
Nlcușor) — Oroian Ciorăscu
— Căinaru (Costea). Moț, Lc- 
onte.

R. D. GERMANA : Neuge
bauer — Boeck, Tanke II. An
ton, GStsch — Limpricht, Berg- 
ner — Leinert, Liebig Tanke
— Busse, Winzer — Echoltz, 
Georg, Demuth.

Realizatori: prin eseuri. Mo
țoc (4), Șerban (3), Coman (2),

Petrescu

avut ,de

(Continuare tn pag. a 4-a)



• Start lansat al studentelor 
din Bacău : in două etape — 80 
ie goi uri înscrise, record de efi
cacitate. La fel de bine au pornit 
și handbalistele de la Chimistul, 
dar —3 puncte cîntăresc foarte 
greu. Campioana — Mureșul — 
are un start ezitant (dup» evo
luție). Ce a fost a fost ; ce ur
mează este foarte important ! în 
campionatul masculin, Dinamo 
București și Steaua sîht singu
rele echipe care, deocamdată, au 
acumulat punctajul maxim după 
două etape 
ținut încă 
tele la zi :

(Minaur nu și-a sus-
partidele). Clasamen-

FEMININ
1. ȘTIINȚA 

Mureșul î
Rulmentul :
TEROM !
Rapid 1
Confecția <
Hidrotehnica :

8. Textila
9. Chimistul •)

10. Mecanică Fină
11. Constructorul
12. Dorobanțul*) î

*) Echipe penalizate cu 3 puncte.
11 septembrie.

© Etapa a IlI-a —
MASCULIN

Petru Dan (PoliVehn/ica) și 
riel Boha (Tractorul) 10.

S Echipa națională de seniori 
va întreprinde un turneu de trei 
jocuri în Suedia, de astăzi pînă 
sîmbătă. Antrenorii Cornel Oțe
tea și Gliiță Licu au selecționat 
următorii ’jucători : Bu’igan și 
Simion — portari : Stingă Du
mitru, Petre, Cicu, Popescu, Mo
canii, Licu, zaharia. Voinea, Do- 
nosa, Săftescu și Durău — jucă
tori de cîmp. Ghimeș și Berbece 
nu au fost convocați, urmînd să 
susțină examene 1

O Duminică 11 
avea loc etapa a

Rubrica

Potinaj viteză pe rotile
Xiir-ni râggâMiiwWigiaMra-iiiirrwrwaw—■ ■■ .ir  —    ruimniMJH

CINCI NOI RECORDURI NAȚIONALE
Campio

2.
3.

4- 5.

2 2
2 1
2 1
2 1
2 1

0 
o 
1
1
1
1
1
1 
o
2
2
2 39-73 -1

80-W
42-37 
46-43 
51-49
42-40
44-43
44-4 i
46-57
68-44
40-52
48-68

6 
6 
-1
4 
4
4
4
4
3
2
2

duminică,

1. DINAMO BUC. 2200 56-36 6
2. Steaua 2200 59-45 6
3. Dinamo Bv. 2101 40-36 4
4. Politehnica 2101 54-50 4
5. A.S.A. El. Tg. M. 2103 44-45 4
6. Știința 2101 48-52 4
7. „U" CUG Cj.-N. 1000 23-21 3
8. Tractorul 2002 35-54 2
9. Univ. Craiova 1001 21-23 1

10. Comerțul 1001 18-23 1
11. Dacia 1001 20-33 1
12. H. c. Minaur -- două jccuri

aminate
• Partide reprogramate : Uni

versitatea Craiova — Dacia Pi
tești — joi, 8 septembrie ; II. C. 
Minaur Baia Mare — Comerțul 
Sînnicolau Mare — vineri, 9 sep
tembrie. Ambele partide vor în
cepe Ia ora 17
TROFEUL „SPORTUL" PENTRU 

EFICACITATE
1. Emilia Luca (Șt'ința) 20 de 

Ana Bălănean (Tex- 
3—4. Maria Verigeanu 

Și
5.

goluri ; 2. 
tila) 19 ;
(Chimistul) și Lidia Butnărașu 
(Șfridnța) 18 ; 5. Cristina Tache- 
Berbece (Confecția) 16 ; 6—9. So
rina Lefter (Mecanică Fină). E- 
dit Torbk (Chimistul), Simona 
Tudor (Dorobanțul) și Rodica 
Ighișan-Pălici (Constructorul) 14 ; 
10. Gabriela Pîrîianu-Raită (Hi
drotehnica) 13 : 11—13. Nicoleta

(Hidrotehnica). Marlena 
Petrea (Știința) și Lăcrămioara 
Lazăr (Chimistul) 12.

1. Remus Chirilă (Știința) -8 
goluri ; 2. Neculai Vasilca (Ști
ința) 16 ; 3—4. Constantin Petre 
(Steaua) și Titus Donosa (Dina
mo Brașov) 13 ; “ “
Berbece (Steaua), 
tru (Steaua) șl 
(A.S.A. Electromureș)
Icn Mihăilă (Dacia — un joc 
mai puțin disputat de echipa sa), 
Gheorghe Mureșan (A.S.A. Elec
tromureș). Benoni Nicoiescu (Di
namo Brașov) șl Robert Licu 
(Dinamo București) 12—13.

Roșea

2.

5—7. Dumitru 
Marian Dumi- 

Comellu David 
12 ; 5—11. 

un

facultate, 
septemtrie va 
Il-a in Div. B. 
realizată de 
Mihail VESA

DIVIZIA B (etapa I)
MASCULIN. Seria 1 : Steaua 11 

Mecos Buc. — Calculatorul ilRic 
Buc. 21—24, Celuloza Brăila — 
IMP Sf. Gheor^iie ou—.7, Aluido- 
sin' Vaslui — A-S.A. Buzău 31— 
Relonul Săvinești — Arctic Gâeșu 
22^12, Fortus Mecon Iași — Te- 
leajcn Ploiești 30—28, Hidrotehni
ca Constanța — IMU Bacău 
26—18.’ Seria a Ii-a : Constructo
rul Arad — Strungul Arad 19—26. 
C.S.M. Reșița — Minaur II Baia 
Mare 20—29, Metalul Hunedoara — 
Metalul Bistrița 20—19, Indepen
dența Csrpați Mîrșa — Unio Satu 
Mare 31—18, Afitcturisme Timi
șoara — Metalul 
Mecanica Oradea 
Odorhei 29—24.

FEMININ. Seria I : I. T. Bucu- 
curești- — Filatura Focșani 4C—£3, 
Metalul Plopeni — Sportul Mun
citoresc Caracal 29—22, Olimpia 
Slobozia — Precizia Vaslui 39—28, 
Carpatex Brașov — C.S.U. Oțelul 
Galați 26—31, Cetatea Tg. Neamț 
— Relonul Săvinești 24—26, C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Textila Buhuși 
30—12. Seria a il-a : A.E.M. Ti
mișoara — Industria Linii Timi
șoara 24—19, C.F.R. Craiova — E- 
lectromotor Timișoara 20—18, Vo
ința Rm. Vîlcea — C.S.M. Sibiu 
20—20, Voința Odorhei — Indus
tria Ușoară .Oradea 32—18. C.S.M. 
Bistrița — „U" Farmec Cluj-Na- 
poca 25—23, Constructorul Baia 
Mare — Textila Sebeș 30—20 (Co
respondenți : c. Niță, “ ~
noiu, I. Zaharia. A.

30-

Lugoj 31—19. 
— Tehnoutilaj

Despre recentul
nat Republican de patinaj vi
teză pe rotile, desfășurat la 
Suceava, se Pot spune multe, 
foarte multe lucruri bune, 
inoepind cu organizarea — ire
proșabilă - 
rezultatele, 
ridicat nivel, 
in prim-plan. 
cinci recorduri 
Mai înainte însă 
denția aceste din 
pecte să mai notam : 1. la ac
tuala compe.iție au fost 
prezenți peșțe 80 de sportivi, 
reprezen:înd 10 secții din 
țara cei mai multi aParținind 
cluburilor Tractorul Brașov 
(20), Petrolul Ploiești (19) 
si C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
N’apoca (13) ; 2. programul
celor trei zile a cuprins - în
treceri pe distanțele 
1009 și 1500 m pentru 
re. seniori, junioare și 
i și II ; la 3 000 m 
seniorii. iar la 
nioriî I : copiii I (1 
concurat numai 
1000 m, copiii II 
parcurs de două ori» 500 m. 
speranțele (b+f) au 

și 500 m.
așadar, cadrul 
sportivi au 
performanțe 

iste vorba de

■ j

Sf. Gheorghe) 1 500 m, 3 003 m ; 
junioare I : Emese Antal (Mure
șul) 509 
juniori :
500 m,

și încheind 
majoritatea 

dintre 
obținerea

S. Geor- 
Pialoga, I. 

Matei, V. Pelenghian. I. lonescu, 
Frîncu. 

Toma, 
lonescu, 
. Luca.

V.C. Gruia. M. Florea, 
Ch. Goldenberg, I. 
Crișan, P. Fuchs, I.
Sere, N. străjan. C. guo*, 
Crețu, St. Crețu, N. Costin),

0 NOUA SECȚIE
Pâsirind 

pe 
cîțiva 
Anina 
ofere 
localitate posibilitatea 
practica 
la ei acasă, fără a mai fi 
bligați să se deplaseze, 
tru aceasta, la Reșița, 
ciația sportivă unde 
înființat noua unitate 
cărei președinte

A. 
V. 
C.

CU 
de 

care, 
a 

naționale, 
de a evi- 
urmă as-

de 500, 
senioa- 
juniori 

evoluat 
2 000

f) 
la 500 
(b+f)

au

pa

j’J- 
au 
Și 

au 
iar 
nat

Pe 250 ‘
Iată

pa.ru 
vechile 
le. £îst._ 
Edmond Cseh (Trac.orul Bra
șov).
gistrat 
Antal 
ghe), 
m in 
Tibor
reș 
care 
obținut 
2:53.7 și de Zsolt Balo (Trac
torul Brasov), cu un va
loros 6:09.8 la 2000 m. (1. N.).

in care 
depășit 

nationa- 
seniorii

m a i.ire- 
de Laszlo 
St Gheor- 

La 3 000 
și de juniorii 

(Mureșul Tg. Mu-_ 
C.O.I.M.F. București), 

1000 m și 1500 m a 
1:48.6 și. respectiv.

care la 500 
49.4 s 

(I.M.A.S.A.
Cronometrat 

5:57,00 
Mate

+
la

Și

CIȘTIGATORn, pe probe, la 
senioare: Ibolya Szatmari (C.S M. 
Electromureș) 500 m, Ileana Cle- 
teșteanu (Petrolul Ploiești) 1000 
m, 1 500 m ; seniori : Edmond 
Cseh (Tractorul Brașov) 533 m. 
1 000 m; Laszlo Antal (I.M.A.S.A.

DE LUPTE, LA ANINA
tradiția luptelor 

meleagurile bănățene, 
oameni pasionați drn 
au luat hotărirea să 

tinerilor din această 
de a 

luptele libere chiar 
l o- 
pen- 
Afio-

6-a 
— al

Popescu. _________
al întreprinderii E- 

Anina — se nu- 
E ne r gri a Crivina. Son

de 
ției, ing.
trenorul
ceput antrenamentele
Peste 20 de elevi ai școlilor 
generale din localitate și ai 
Liceului
urăm

Tudor 
general 
nergetica 
meșțe 
jinit

directorul

președintele sec- 
Simion Simu. an 

Ion Bălan a și in- 
cu cei

industrial minier. Le 
suoces !

SEZONUL EXIGENTELOR 
SPORITE

mal rămas nici două săp- 
tămîni pînă ia um nou start (la 
18 septembrie) în campionatele 
de volei ale primului eșalon fe
minin și masculin. O ediție de 
la care se așteaptă mult — și 
trebuie să dea mai mult — in 
priviința pregătirii la cluburi, a 
modernizării jocului și a unifor
mizării metodicii, a încadrării 
tuturor echipelor noastre în pa
rametrii de volum și intensitate 
atinși pe plan internațional. Pre
conizata tentativă de ridicare a 
valorii acestui sport, ca și a al
tor jocuri sportive de altfel, ră- 
mîne în primul rînd dependentă 
de calitatea și cantitatea muncii 
in secțiile de performantă, cu 
deosebire în cele din Divizia A. 
Loturile reprezentative nu 
realiza mari performanța 
dacă echipele furnizoare, 
echipele, se vor situa la î 
exigențelor actuale.

în această vară voleiul 
a făcut cîțiva mici pași din um
bră, mai ales cel feminin, prin 
medalia europeană obținută de 
junioarele mari, la Bormio, și 
prin prezența în semifinale a ce
lor mici în „Turneul Prietenia" 
dinA Polonia. Echipa de seniori 
a cîștigat și ea un turneu în R.D. 
Germană, iar cea de senioare a 
obținut cîteva rezultate notabile 
în turneul de la Varna.

i pot 
decît 
toate 

nivelul
nostru

ORDINEA LA STARȚ
în 

telor 
după 
nale, 
jări ___
turnee — s-a efectuat tragerea la 
sorți a ordinii echipelor, progra
mul etapelor stabilindu-se con
form tabelei Berger. Iată nume
rotarea astfel obținută: feminin 
— 1. Chimia Rm. Vîlcea, 2. Ra
pid București, 3. C.S.M. Oțelul 
Tîrgoviște, 4. Farul Constanța, 5. 
Maratex Baia Mare, 6. Dinamo 
București, 7. Oltcit Craiova, 8. 
Flacăra Roșie București, 9. Dacia 
Pitești, 10. Penicilina Iași, 11. 
C.S.U. Galați, 12. Universitatea 
C.F.R. Craiova; masculin: 1. vi
itorul Dinamo Bacău, 2.1.A.T.S.A. 
Dacia Pitești, 3. Elcond Dinamo 
Zalău, 4. Universitatea C.F.R.

vederea începerii campiona-
— care se vor desfășura 
sistemul etapelor săptămî- 
tur și retur, fără departa- 

în grupe valorice și fără

2.

Craiova, Steaua București, 
Calculatorul București, 7. Dina- 

• mo București, 8. C.S.M.U. Sucea
va, 9. Tractorul Brașov, 10. Relo- 
nul Săvinești, 11. Explorări Mo
torul Baia Mare, 12. A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș (deci, în 
prima etapă vor juca 1 cu 12; 2 
cu 11; 3 cu 10 etc.).

Actele în operat
transferurile se eliberează in zi
lele de marți, joi și vineri, intre 
orele 12 și 16.

UN LOC PATRU SI DOUĂ 
SATISFACȚII

MULTE NUME INEDITE

Prin transferări, unele echipe 
și-au mai îmbunătățit efcctjvele 
față de sezonul trecut, cînd mul
te dintre divizionarele A erau 
deficitare. îmbucurător faptul că 
în loturi au apărut multe nume 
noi. Iată cîteva dintre transfe
rările operate: feminin — la Fa
rul Constanța: Elena Ciulpan (de 
la Chimpex Constanța) și Tudo- 
rița Zaharia (de la C.S.Ș. Tul- 
cea): la Penicilina Iași: Brindu- 
șa Rădeanu. Mihaela Hilciog. Ga
briela Stoica (toate de la C.S.S- 
Iași) și Dana Sîngeorgean (C.S.U. 
Galați); la Rapid București: Lu
minița Pintea (C.S.Ș. Turdaî și 
Maria Mărăcine (C.S.Ș. Semănă
toarea) ; la Dinamo București: 
Simona Orțan (Oltcit Craiova) și 
Claudia Murariu (Voința ” 
rești); la C.S.U. Galați: 
Stros (C.S.Ș. Constanța) 
xana Tudorache (Q,S.Ș. 
masculin: — la Elcond 
Zalău: I. Brișcan și S. 
(Chimia Zalău) ; la A.S.A. 
tromures Tg. Mureș: 
(C.S.Ș. Toplița) și 
(C.S.Ș. Tg. Mureș); 
București: A. Pițigoi 
variu (din pepiniera 
Dinamo București: <
(Viitorul Dinamo Bacău) 
Szilaghi (C.S.Ș. 2 Baia Mare); 
Explorări Motorul Baia Mare: 
Tămășan (C.S.Ș. 3 Steaua) șl 
Torz (C.S.Ș. Satu Mare). Steliștii 
Florin Mina și Gustav Racsov au 
„optat" pentru divizia secundă, 
trecînd la bucureștenele Electra 
și, respectiv, Rapid. Alte transfe
rări sînt în curs de efectuare...

Bucu- 
Violeta 
și Ro- 

Calați); 
Dinamo

Țîrlea 
Elec-
Coca1.

R. Dumitru 
la Steaua 
și A. Stă-, 

proprie), la 
Gh. Crețu

Și B. 
la 
S.
D.

1 500 m ;
(Mureșul)

□UU ixi, 1 uuv ni* * vvw m, Zsolt
Bald (Tractorul Brașov 4- C.S.Ș.

‘ .......... ; ju-
(C.S.Ș.
Micr-

in. 1 000 m,
Tibor Mate 

1 000 m, i 500 ni,

niMiercurea Ciuc) 2 000 
niori II : Gabriela Vagasi 
Tractorul Brașov 4- C.S.Ș. 
curea Ciuc) 500 m, 1 000 m, 1 500 
m ; juniori II : Marius Vaicla 
(Petrolul Ploiești) 500 m, 1 -OGO m, 
1 500 m : copii I. fete : Camelia 
Nicolae 500 m, 1 C00 m ; copii I, 
băieți : Adrian Stroîescu 500 m, 
1 000 m ; opii II, fete : Cîtălina 
Nicoiescu 2X500 m ; copii H, bă
ieți : Răzvan Pană 2X500 m ; 
speranțe fete : Andreea Nae 250 
m, Sabina Marinescu 500 m ; 
speranțe băieți : Cezar Marin 250 
m, 500 m ‘ ’ ’
Ploiești).
TLON :
185.166 p, 
188,283 p, 
(Electromureș) 188,285 p ; seniori: 
1. Laszlo Antal 221,400, 2. Ed
mond Cseh 222,316 p. 3. Nicolae 
Sandu (Tractorul Brașov) 224;566 
p : junioare I : 1. Emese Antal 
179, 633 p, 2. Erika Kovacs (Trac
torul Brașov 4- C.S.M, Miercu
rea Ciuc) ’ 192.533 p, 3. Mihaela 
Stanciu (C.S.Ș. Sibiu) 193,733 p ; 
iuniori I : 1. Tibor Mate 225.832 
*p. 2. Zsolt Bală 230,066 p, 3. Fe- 
lician G aza ................
p : junioare 
găsi 186.866 
ter (C.S.Ș.
Magdalena 
205.733 o : ji 
Vaidn 171.9'f 
(C.S.Ș. Vii 
179.266 p. 3. Cosmin Oant. 
Tractorul Brașov) 179.466 
pil I fete : 1. Camelia
125.300 p. 2. Cristina 
(C.S.Ș. Sibiu) 133.450 p. 
Cnrutu' (Tractorul Bras 
p : copii i băieți : 1
Stroîesru 122:300 p. 2.
Frnrză (Mureșul) 125.IJ0 
Gyula Simon (Eleetromur 
p ; eonii II fe 
colescu 125.
recheș (C.S.Ș. 
poca) 1 
lae (Petrol 
eonii n bSîctl : 
239.500 
reșul)
(C.S.Ș. 
ranțe 
nescu.
Ioana 
’ești) 93.750 
l. Cexar Marin 88.550 p.
Davidoin (Petrolul Ploi 
p. 3. Mădălin Marin 
Ploiești) 90.9*0 n.

(toti 7 de la Petrolul 
CLĂSAMENT ?OLIA- 

1. Ileana Cleteșteanu 
2. Ibolya Szatmari 

3. Lăcrămioara Popa

rC.S.S. Sibiu) 247,416 U - - - -
P.
Sibiu) 193
Siklodi 

uniori II :
’ p, 2. Istvan V’arga 

-Napoca) 
ă (C.S.Ș. 
î p : co

s' icolac 
Săicean

3. Ioana 
ov) 137.350 

Adrian 
Robert 
p ; 3.

ș) 127,300 
1. Cătălina Ni- 
!. Cliudia Chc- 
onil Cluj-Na- 
Monica Nico- 
:ti) 131,3
Răzvan 
Balazs 

Vilmoș 
129,100 : 
Sabina

. Gabriela Va- 
Irene Engelei- 

483 p, 3. 
(Mureșul) 
1. 31ar ins

5.7W p. 2.
Viit

300 p. 3.
îl Ploie:

1.
p. 2. Csaba 
12*.400 p. 3.
Tractorul)

fete : 1—2.
Andreea Nae 93,902

Marfaescn (Petrolu'
ST3io :

3oo p ; 
i Pană 
î (Mu- 
i Nagy 

spe- 
Marf-

I p. 3. 
.11 Plo- 

*anțe băieți : 
2. Radu 

sti) 90.150 
(Petrolul

La 
necle 
telor 
niori 
1988.

în 
mei runde 
învins pe 
celelalte

a 
D.

Predeal au început tur- 
finale ale campiona- 
naționale de șah 
și senioare) pe

partida centrală a
Șlefanov l-a 
Ghindă.

decise 
la V. Nico

la

Farik
Mihai 
partide 
cîștigat
Dumitrache la I. 

iar A. Negulescu, cu 
negre, la C. Navro- 
Cu remiză au încheiat 
— Biriescu, Foișor — 

Pavlov. ,

lonescu 
lai de, 
Arm aș, 
piesele 
tescu.
SLanciu 
Marin și Stoica

Iată și primele rezultate ale 
finalei
Bădulescu 
1—0, Ligia 
na Ioniță 1—0 Emilia Chiș — 
Otilia Ganț 0—1. Mădălina
Stroc — Gabriela Staneiu 0--1. 
Viorica Ursuleac — Cristina 
Stanca 0—1, Margareta Mu
re șa ji — Edith Kozma și Ger
trude Baumstark — Luminița 
Radu remize.

feminine : Cristina
Eugenia Ghindă 

Jicman — Maria-

în 
C.

CAMPIONATUL
DE KARTING

(pe kartod romul 
din păcate, a 

în părăsire —
La Galați 

cărui pistă; 
fost lăsată 
celor in drept î) s-au 
etapele a Hl-a (la anduranță) și 
a IV-a (viteză) ale Campiona
tului Național de karting. Timpul 
ploios și vîntul au sporit difi
cultatea întrecerilor, fără a le 
diminua însă spectaculozitatea.

Rezult ----- .
1. L. 
fese), 
Roșea 
țional 
Banciu (UTB), 3. 
(UTB). 250 cmc î 1.

~ “ (UTB), 3. A. Gyorgi
Secuiesc). Cădeți s 

(IPA), 2. A. Szabo 
Secuiesc). 3. D. O- 

50 cmc : 1. A. Tă- 
(Danubius). 2. C. Rusu 

3. M. Natanail (IPA). In- 
1. M. Szabo (Metalul 

Secuiesc). Echine : 1. UTB, 
IPA, 3. CJAK Timiș.

Anduranță ; 1. a. Tănase — M. 
Muntean (Danubius). 2. D. Ve- 
lica — Gheorghe Ton (CMAK 
București), 3. N. Drăghiceanu— 
V. Gheorghe (UTB). Echipe : 1. 
Danubius, 2. IRAT-CJAK Galați, 
3. CMAK București.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

a 
cam 
avi>. 

disputat

e ia viteză : 125 cmc : 
Ștefan (Metalul Tg. Secu- 
2. C. Minciu (UTB). 3. M. 
(Danubius Galați). 80 Na- 

Rusu (UTB), 2. D 
M. Ciorbă

Miilner,
: 1. C.

(UTB),

2. D. Toma 
(Metalul Tg.
1. O. Totu 
(Metalul Tg. 
prea (IPA). 
nașe 
(UTB), 
cepători • 
Tg. ~
2.

E.

c.

La Buzău, timp de patru zile

ÎNTRECERILE JUNIORILOR LA CICLISM-fOND
După ce a fost o gazdă deose

bit de ospitalieră a unei etape din 
cea de a 26-a ediție a Turului 
României la ciclism, iată că Buzău! 
găzduiește, la un interval de numai 
cîteva zile, două importante com
petiții rezervate de data a- 
ceasta juniorilor. Este vorba de 
Concursurile Republicane rezer
vate juniorilor mici, precum și 
de Campionatele Republicane ale 
juniorilor mari. Iată programul :

— Miercuri, 7 septembrie, cu 
start ora 9,30, proba de contra
timp echipe a juniorilor mici, 
40 km ; după-amiază, cu start de 
la ora 15, proba similară a 
niorilor mari, 70 km. Ambele 
treceri se vor desfășura pe 
șeaua Buzău — Mizil.

— Vineri, 9 septembrie, pe 
șeaua Vadu Pașii, cei mai 
concurenți se vor întrece în cea 
mai grea probă, contratimp in-

ju- 
în- 
șo-

co
mici

i
I

2E

I
1
I
I
I
i
]
i
I
1

echipei 
jucători 
noi. va 
lecția 
nea eu 
că și îrJ 
chipă 
valoroșii 
riență 
Precum] 
ferim, 3 

.Tudorell 
nind 34] 
lui cu j 
tr-un 
sonal, d 
ror. d 
conizat 
șă cu | 
— Dan 
dedici.
Stoica, I 
DumilrJ 
Rezerva 
Cireașă] 
Stan șil 

De p|
Fraga I 
miercuri 
ferilj^J

' '' ■

Inorur
în (coi 
tate. d 
resc, dd 
sedă i 
dintre I 

Iîn , aba

sobru f| 
I mingile]

trimise | 
cînd pd 
un. cod

I

I
I •

• IN
dividual, 20 km, iar juniorii 
mari pe distanța de 30 km.

— Sîmbătă, 10 septembrie, cu 
start la ora 9,30, pe șoseaua 
Buzău — Brașov, se va derula 
concursul de fond al juniorilor 
mici ; după-amiază, cu start la 
ora 15. în cadrul aceleiași probe, 
juniorii" mari se vor întrece pe 
șoseaua Buzău — Vernești — 
Măgura — Buzău, 80 km ;

— Duminică, 11 septembrie, pe 
un circuit amenajat în centrul 
orașului, se vor desfășura ulti
mele probe : semi fondul, rezer
vat juniorilor mici, 20 km, pre
cum si oel al jundo-rilor mari, 
40 km.

IRII AR 
din Did 
siilor j 
convoca 
următoa 
vineri 9 
lie I—II 
pentru I 
septemijj 
mcnț^B 

e yX 
INORlW 

iova, q 
săptămîl

I

I

săptămîi 
are un 
Este voIEste v 
cipal) 
cund).

Au fost desemnafi campi

La recentul „Turneu Prietenia", 
echipa noastră de junioare mici 
a ocupat în final locul 4 (din 10 
participante). „In semifinale — 
ne spunea antrenorul P. Stancu 
— fetele noastre au cedat în trei 
seturi in fața cișcigătoarei, echi
pa U.R.S.S., iar in meciul pentru 
locul 3 au pierdut jocul cu for
mația R.P.D. Coreene, la același 
scor, dar puteau sâ ciștige la fel 
de net, dacă nu se pripeau în 
finaluri, mai ales in seturile 2 și 

3, m care au condus cu 14—10 și, 
respectiv, 14—11. Totuși, două sa
tisfacții: meciul România — Cu
ba 3—2 (—4, 12, 4, —12, iî) a fost 
socotit cel mai bun al turneului, 
iar Cristina Pîrv a fost uesemna- 
tă cea mai completă jucătoare". 
Era firesc pentru o componentă 
mică (de ani) a lotului mare, de 
senioare!

Rubrica redactata de 
Aurelian BREBEANU

CULTURISM

„CUPA FARUL“
Casa de Cultură din Constanța 

a găzduit cea de a 6-a ediție a 
«Cupei Farul4 la culturism. La 
întreceri au participat sportivi 
din toate centrele din țară, ele 
bucurîndu-se de un succes deo
sebit, în special din partea tine
rilor spectatori.

Iată cîștigătorii pe categorii : 
70 kg : D. Floriei (C.F.R. Iași) ; 
76 kg : C. Mihăilescu (Farul Con
stanța) ; 82 kg. N. Giurgi (‘ 
prom Baia Mare) ; 88 kg : 
Kantor (Tricolorul Arad) ; 
kg : P. Ciorba (C.F.R. Iași), 
echipe a cîștigat Farul Constan
ța, urmată de C.F.R. Iași, Me
trou București etc. (C. POPA, 
coresp.).

(Cu-
E.

4-83 
, Pe

VELISTII CONSTĂNTEN! AU DOM
Pe Lacul Mamaia. timp 

de o săptâmînă, s-au disputat 
cele 7 regate pentru desem
narea campionilor 
de juniori. la 
Precum și a câștigătorilor Con
cursului — 
ceri la 
liști din 
mișoara 
ambarcații). 
sub . capriciile 
de forța 3—4), tinerii veliști 
și-au dovedit curajul și ' ' 
litatea înfruntînd apele 
Iu rite' ale lacului.

De remarcat prezența — 
și victoria — în concurs 
Mădălinei Popa de la C.S.U. 
Construcții Aeronautica Bucu-

naționali 
yachting,

Republican, între- 
care au participat ve- 
București. Bacău, Ti-' 

și Constanța (86 de 
Deși disputate 

• vremii (vînt

abi- 
vă-

dar
a

• Tragerea obișnuită PP.ONO-
EXPRES de astăzi, miercuri, 7 
septembrie, va avea loc în Bucu
rești/ în sala clubului 
Doamnei “
ora 15,50. Aspecte de la opera
țiunile de tragere vor fi trans
mise La radio, pe programul L 
la o-ra lt6,15. Numerele extrase 
vor fi transmise în reluare 
la ora 23,05 și mîine, joi, la ora 
8,55, pe același program.
• ÎNCĂ DOUA ZILE la dis

poziția participanților la sistemul 
LOTO pentru procurarea bilete
lor la tragerea programată vi
neri, 9 septembrie. Jucați din 
vreme numerele dv. preferate!

nr.
din str.

2, începînd de la

mai informat, 
oferă încă o 

ca partici-
9 După cum am 

săptămîna în curs 
bună ocazie pentru 
panții să-și valorifice șa lisele Ia 
una dintre cele mai interesante 
acțiuni: * TRAGEREA .MULTI
PLA' ----------------------- -------------
programată 
septembrie, 
formă de 
excursii în 
importante
• Concursul 

săptămînil, de duminică, 11 sep
tembrie, are în componența sa 
următoarele 13 meciuri: 1. A.S.A. 
Tg. Mureș — Victoria; 2. F.C. 
Olt — F.C. Argeș; 3. „U" Cluj-

TRAGEREA 
PRONOEXPRES OLIMPIC, 

pentru duminică, 11 
care atribuie sub 

cîștiguri autoturi -me, 
R.S. Cehoslovacă și 

sume de bani.
PRONOSPORT al

Napoca — Sportul Studențesc; 4. 
Universitatea Craiova — Rapid; 
5. Ancona — Bari, 6. Barletta — 
Cremonese; 7. Cosenza — Genoa;- 
8. Licata — Catanzaro; 9. Mon
za — Empoli: 10. Padova — Sam- 
benedettese; 11. Parma — Messi
na; 12. Piacenza — Brescia; 13. 
Reggina — Udinese.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 SEPTEM
BRIE 1988: cat. 1 (13 rezultate): 
30 variante 100% a 1-398 lei și 506 
variante 25% a 350 lei: cat. 2 (12 
rezultate): 745 variante 100% a 
158 lei și 9.976 variante 25% a 39 
lei. întrucît valoarea unitară a 
categoriei a III-a a fost sub va
loarea minimă de 40 iei, fondul 
categoriei s-a atribuit celorlalte 
două categorii (I și II).
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reținut, 
portare 
tivilor 
domina] 
sele 0 

Rezult] 
1. Sand 
Frencesj 
de la q 
— 1. t! 
Florin d 
bll de 1 
stanța); 
pescu, 
Marin, I 
rin, R. 
știința I >i. aJ 
>*°aru I 
St. Luni 
B. Soled 
vrom cl 
T. loan] 
Czongorl 
3. Petrei

Concul 
ting: ol 
cescu (1 
că cu d 
(C.S.U.) I 
cat. ușol 
trica Bl 
niori, cl 
ban (Ști 
fost viii 
organiza 
de la 3 
(director 
cursă îl 
rile fiinl 
turiști, I 
flați lai

pa.ru


PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
DECIS PLU&UL DE EXPERIENȚA

F.C.M. Delta Dinamo Tulcea - Petrolul 
Ploiești 1-2 (0—0)

NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE
>O, DOl/4 fCWPf PUTERNICE, FAȚĂ ÎN FATĂ

•mPonenții 
amploane, 
sau mai 
poticneli 

„prcsesiu-, 
îai ales 
lulă de e- 
jucătonlor 
,ată expc- 
ilă este 

ne re- 
doar Ia 

e, împli- 
ua meciu-

.asconi. I.

iși, prin-
iplu per-
biții tutu-
‘-le pre-
na nian-
ză : Lung
iran, Belo-

T.
Hagi, I.
tuș, Pena.
Bumbescu,

, Sparta 
îeciul de 
!erea con- 
"*ele ob- 

nl în 
omneti- 

aatre- 
„ domină, 

autori- 
are ca fi- 
chipa po- 
■oși (nouă 
rnaționali) 
liniile. în- 

S .j jskal,
1 atît la 
și la cele 
urî“ ; tre- 
Chovanek, 

joc om-

niprezont, și continuind cu 
mijlocașii-pișton Hasek și Bi- 
lek, pe cit de neobos ți în 
replieri oportune, pe atit 
de abili in furnizarea unor 
mingi de gol. pentru două 
vîrfuri inspirate și ■ percu
tante. Dar unul dintre aceș
tia — am aflat azi (n.r. ieri) 
la conferința de presă care 
a avut loc la stadionul Sparta 
— mai precis internaționalul 
Griga. golgeterul ultimei- e- 
diții a campionatului, nu 
va putea fi utilizat miercuri, 
el fiind suspendat de U.E.F.A. 
„O grea pierdere pentru echi
pă — a afirmat antrenorul 
Jarabiiisk) —, dar care nu va 
impune măsuri de schim
bare a orientării factice". 
.....Orice modificări. așa, 
peste noapte, ale unei idei 
de joc care intr-un interval 
scurt ne-a adus foarte mul
te -goluri ar fi — după opinia 
mea, contraindicate, chiar 
dacă terenul umed. alune-, 
cos, invită Ia un plus de 
prtt 7 .iță“. a motivat antreno
rul preferința sa, în con
tinuare. pentru un joc e-

DINAMO VA LUPTA

minamente ofensiv. „...Dacă 
acum nu vom fi productivi, cu 
atît mai mici vor fi șansele 
noastre de a înscrie în jo
cul retur de la București, 
unde o echipă de talia Stelei 
îți va Pune ea probleme gre
le de rezolvat" — a concluzio
nat antrenorul la conferin
ța de presă, după care a 
consimțit, cu o singură re
ținere, șă comunice, ,,ll“-le 
pentru jocul de mietcuri : 
Stejskal — Bielik, Nemet ek. 
Chovanek* Vrabec — Novak. 
Hasek,. Bilek, Levicka — ? 
Skuhravy. In locul semnu
lui de întrebare, ziariștii ceho
slovaci au scris numele foar
te tinărului Siegl. un fot
balist în vîrstă de 19 ani, prea 
puțin folosit pînă acum.

Amintim că meciul. care 
va Începe Ia ora 18 (ora 
Bucureștiului). va fi con
dus de arbitrul portughez Da 
Silva Volente. Să mai spu
nem. în 'încheiere, că, in po
fida timpului incert, . inte
resul pentru această partidă 
este enorm.

PENTRU AVANTAJ

A
Două puncte prețioase 

pentru ex-divizionara A, 
dobîndite la capătul mul
tor eforturi și emoții. 
Facem afirmația fără să 
ne gindin), mai întîi. la 
faptul că succesul Pe
trolului s-a conturat a- 
bia către finalul întâlni
rii, ci la problemele pe 
care i le-a pus oponenta 
sa de duminică. F.C.M. 
Delta Dinamo a fost o 
surpriză plăcută, ;,un- 
sprezecele“ condus de 
Florian Dumitrescu con
stituind acum, dup.l u- 
nele remanieri în lot, o 
garnitură agresivă, în 
înțelesul bun al cuvin -

tului cu echilibru între 
compartimente. Petrolul 
a plecat, însă, acasă cu 
cele două puncte puse 
în joc. S-a impus, în 
primul rînd, grație ma
turității și experimțfei 
sal? superioare (chiar și 
cei proaspeți veniți To
ma și Greaca, spre e- 
xeniplu; sînt nume cu
noscute iubitorilor fot
balului), disciplinei sale 
tactice. Elevii lui Virgil 
Dridea și Camil Oprișan 
au știut să apese pe ac
celerator în momentele

importante ale partidei 
și să profite de acele 
cîteva ezitări ale siste
mului defensiv advers.

Iată cum s-au înscris 
cele 3 goluri : min. 55 ; 
minge lungă. în adînci- 
me. pentru I NICOLAS, 
care pătrunde și înscrie 
plasat, 0—1 ; min. 58 ; 
centrare de pe dreapta 
Florea, IAMANDI preia 
pe piept și șutează pe 
jos, 1—1 ; min. 85 • MA
NEA scapă singur din 
apropierea centrului te

renului, driblează porta
rul și... 1—2.

Arbitrul P. Bogdan 
(Reghin) a condus for
mațiile :

F.C.M. DELTA : Mija
— S. Ștefan, Tusein, Ne- 
delcu, Dinescu — V. Du
mitru (min. 75 Mișcu), 
ȘACU, MIHAILESCU — 
Florea (min. 67 Tvăn- 
cescu), IAMANDI Pa- 
raschiv.

PETROLUL : JIPA — 
Panait, C. ȘTEFAN. Pi
tulice, Toma — Mocanu, 
O. Grigore, Hînc-J • — 
Greaca (min. 83 Cacin- 
ca), Cr. Ene (min. 46 
I. NICOLAE), MANEA.

Mihai CIUCA

(Urmare din pag. 1)

DOUĂ PUNCTE MARI CÎT...
EMOȚIILE GAZDELOR
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C.M. Progresul

Brâila 1-0 (0-0)
Două echipe care au 

jucat bine, cai ar foarte 
bine, fiecare în felul ei, 
benefici nd și d« un ca
dru ideal pentru fotbal 
— timp și gazon exce
lente. public extrem de 
spori; v, iPrancv.i s-a 
lansat într-u,a frumos se
rial de acțiuni ofensive 
înșirînd ocaziile ’ca măr
gelele pe ață : Zafiris și 
Vlad au țintit, pe find, 
vinciul porții adverse, dar 
loviturile ’ exped’a e de ei

n-au avut vlagă. Apoi Ll- 
bi>u l-a „întors* pe Co- 
man, însă, dintr-un un
ghi favorabil, a pasat în 
loc să șuteze, pentru ca 
momentul culminant să 

petreacă în min. 20, 
cind Gălățeanu; a irosit 
o minge-cadou, venită de 
la un adversar, și a șu
tat pește poartă', singur 
cu portarul, la numai 8 
metri ! în replică, oaspe
ții au prezentat varianta 
clasică a apărării strțn-

se, urmată de contra
atacuri tăioase și astfel, 
în min. 40, Tâtirișcă ra
tează o ocazie (aproape) 
la fel de clară cu cea a 
lui Gălățeanu. Golul 
cade oarecum neaștep
tat : la o ezitaree a brăi- 
lenilor, Duma îl angajea
ză în unghi închis pe 
GĂLĂȚEANU, și cel ce 
ratase ocazia pe care pro
babil că ar fi concreti
zat-o nouă fotbaliști din 
zece, înscrie acum dintr- 
un fel de „corner mic* : 
în orice caz, dihtr-o po
ziție din care : .celor 
nouă“ le-ar fi fost greu 
să marcheze chiar și fără 
portar... După gol, Pra
hova se retrage în apă
rare, Progresul punînd

stăpînire pe meci. Fluie
rul final al arbitrului 
Mihai Euciumeanu (Tîr- 
goviște) scoate din 3 00-0 
de piepturi un oftat de 
ușurare — două puncte 
prețioase. în fata \ unui 
adversar știut fși recon
firmat) ca puternic.

PRAHOVA : Bănaru — 
Roșu, CONSTANTIN. Mi- 
hăilă, Gușă — GALA
TEA NU, Enache Vlad, — 
Duma (min. 60 Tibtileac), 
Zafiris (min. 70 Nioal, 

,LIBIU..
PROGRESUL : Brătla- 

hu — Rusu,- Com an DA
RIE, SANDU - Pa seu. 
Titirișcă ffodi — Maria, 
Stamat.e. Glcnt

Sorin SATMARI

DINTR-O LOVITURA DE LA 11 m...

riRi •
IOGRAMA- 

meci urile 
iștli comi- 
tbăl sînt 
iderației în 
)ra 9,30): 
entru seri- 
septembrie 
șl luni 12 

lie IX-XII. 
zilele 

de.
ANTRE

NA CRA- 
iil acestei 
;a Craiova 

antrenori, 
'îrțu (prin- 
amfir (se-

ichting

•de începere a partidei, el va fi 
probabil cel care a jucat 
miercurea trecută, la Oradea.

Kuusysi Lahti a sosit luni la 
București, hotărîtă sg reconfir
me buna impresie pe care a lă
sat-o aici în 1386, cind a tăcut 
un remarcabil 0—0 cu Steaua, 

în anul in care campionii noș
tri cîștigau C.C.E. Antrenorul 
A. Muurinen ne spunea că e- 
chipa sa deține o bună formă 
sportivă, confirmată de meciul 
de campionat susținut duminică, 
în deplasare, cu KePS, și câști
gat cu 5—1. Prin acest succes, 

Kuusysi a încheiat campionatul 
pe locul secund, după H.J.K.. 
dar speră să câștige totuși ti
tlul, deoarece mai e de jucat un 
turneu final, al primelor 6 cla
sate. Vedeta numărul 1 a lui 
Kuusysi este vîrful de atac Ismo 
Lius, un jucător sub 23 de ani, 
rapid și eficace, golgeterul 
campionatului recent încheiat, 
cu 17 goluri (22 de etape).
Lotul oaspeților tou o medie 

de vîrstă de 25 de ani) cuprim 
de șapte jucători care au îm- 
brăcat tricoul ech'pei lepre- 
zentative A a Finlandei. Aceș
tia sînt, în ordinea numărului 
de selecții f Remes (?8), Kou.șa 
(18), Lius (17), Aniiunen (16), 
Bostrom (11), Korhonen și Rinno 
(cite 7). Toți sînt titulari în for
mația — standard, care se pre
zintă astfel : Korhonen — Ri-

nne, Jăntti, Viljanen, Rcmcs — 
Bostrom, Annunen, Kousa, Veh- 
kakoski — Reinikainen (Lehti- 
nen), Lius. Kuusysi are o reală 
experiență internațională, în 
ultimii 6 ani participînd cu re
gularitate la cupele europene. 
Cel mai bun rezultat al său : 
ediția 1985—86 a C.C.E., cînd a 
ajuns pînă în „sferturile de fi
nală", după ce a eliminat pe 
F.C. Sarajevo și Zenit Lenin
grad.

Fără a fi impresionantă, 
„cartea de vizită" a lui Kuusysi 
este totuși demnă de luat în 
seamă. Ceea ce înseamnă că 
Dinamo trebuie să abordeze jo
cul de azi cu toată atenția, cu 
dăruirea, elanul — dar și pre
cauția I — atît de necesare me
ciurilor în cupele europene, 
conoentrîndu-se pe întreaga du
rată a partidei, pentru că... fie
care gol marcat (sau primit...) 
poate conta enorm în .econo
mia" calificării. Cu convingerea 
că jucătorii noștri nu vor dez
minți încrederea noastră și a 
numeroșilor lor suporteri, le 
urăm din toată inima SUCCES !

Arbitrul meciului de azi : S. 
Hadjistephanou (Cipru).

S Clubul Dinamo face cunos- 
§ cut că la meciul de azi Dina- 
§ mo — Kuusysi Lahti sînt va- 
5 labile legitâmațiile-abonament 
§ (eliberate de C.N.E.F.S.) de cu- 
Ș loare roșie șl verde (pentru 
S ziariști), precum șl cele gri, 
5 acestea dta urmă numai înso- 
$ țite de tichete.

Gazdele au început 
partida dornice de a ob
ține cît mai repede cele 
două puncte și asistăm 
astfel ia prima lor oca
zie în m-taT. 2 (Ciobanu). 
Le-a stat în cale, însă, o 
echipă care a știut să se 
apere, dar care, din min. 
34. a fo.sț văduvită de a- 
potrtul valorosului său an
trenor-jucător Gîngu. grav 
accidentat de Barbu. Oas
peții . n«u numai că s-au 
apărat, dar au ?i contra
atacat periculos, ca în 
min. 8 și 27, însă Clacă 
și, respecți/. Răducu au

Sportul „30 Decembrie" — F.C.M. Caracal
1-0 (1-0)

irosit bune ocazii. Din 
punct de vedere terito
rial, gazdele vor domina, 
dar fără luciditate, ele 
nereușind si , desfacă" 
apărarea om la om o 
oaspețilo.. Totuși, la un 
atac mai hjlărît, în min. 
30, G. D îmitr î este „co- 
sit** in careu de Floricel, 
penaltyul acordat fiind 
transformat de BARBJ.

După pauză, jocul se 
va înscrie în aceleași co
ordonate. ei fiind de v-

zură, nespectaoulos. Este 
drept, balonul a circulai 
mult, din .,16“ in ,16“ 
Cu toate acestea, am în
registrat puține ocazii de 
gol, ele aparținând gaz
delor (min. 58 — Traciu, 
min. 68 — bară a lud Ră- 
diuță și min. 71 — Cio
banu), care, în final, au 
obținut o victorie merita
tă, datorita unui plus de 
incisivitate, chiar dacă, 
pe alocuri, oaspeții au

avut momente bune de 
superioritate.

Arbitrul St. Ursu (Su
ceava) a condus forma
țiile :

SPORTUL . Zarios i - 
Ionescu. Barbu, Ciobanu, 
Mihale (min. 46 LAZAR) 
— G. DUMITRU, Răduță. 
Co vaci u (min. 84 Pop) — 
VISINOIU, P. Dumitru, 
TRACIU.

F.C.M. : Petrescu — 
Mogoșanu, Floricel. Pă- 
tru, Moraru — NICA, 
Popa, GINGU (min. 24 
Bileru), Anton — CIUCA 
(min. 36 Dicut ^A- 
DUCU

Raz van TOMA

UN FUNDAȘ CENTRAL A ADUS VICTORIA
Duminică, frumosul 

stadion al lui C.S.M. E- 
lectromurcș Tg. Mureș 
a găzduit partida dintre 
echipa locală și Chimia 
Rm. Vilcea, care șl-a a- 
nunțat intenția de a can
dida la promovare. A- 
proximativ 4 000 de spec
tatori au asistat la un 
joc atractiv, în care gaz
dele s-au impus ta pri
ma repriză, pentru ca ta 
partea a doua Chimia să 
forțeze egalarea de care 
a fost destul de aproa
pe. Mureșenii au avut 
prima ocazie ta minu
tul 3, însă Varga a ra

Electromures Tg. Mures - Chimia Rm. 
Vilcea 1-0 (1-0)

tat, după care, în mi
nutul 9, Guda a șutat, 
balonul a ricoșat din pi
ciorul unui apărător și 
a lovit bara porții lui 
Vodă. In min. 18, Szaxacl 
a șutat pe lingă bară, 
Iar ta min. 23 s-a înscris 
singurul gol al partidei : 
după un corner, a ur
mat o „prelungire" a 
balonului șl fundașul 
central SORIN POPA a 
înscris cu capul.

In repriza secundă au 
fost mai multe faze de

poartă. Gazdele se pu
teau detașa, dar porta
rul vîlcean a reușit să 
apere o lovitură de la 
ll m (executată de 
Kallo), Ia faultul, în ca
reu, al Iul M. NI :olae 
asupra tinărului Sălă- 
gean. După acest mo
ment, Chimia — impul
sionată de Carabageac — 
a pus stăpînire pe joc, 
însă evoluția slabă a a- 
tacanților săi a privat-o 
de golul egalizator. Un 
meci, ta general, sportiv

(doar Ancuța a primit 
cartonaș galben), ia care 
a contribuit și arbitra
jul corect al lui D. Vă- 
tran (Arad).

ELECTROMUREȘ: Vodă
— Marton. Koncz, S. 
POPA, Kallo — L. popa, 
Szakaci (min. 74 Cris- 
tea), STOICA — Varga 
(min. 74 Fanici) Rîtea. 
SALÂGEAN.

CHIMIA î V. PREDA
— Iordache (min. 68 Gai- 
ță). M. Nicolae, LAZAR, 
Ancuța (min. i>8 TUDO- 
SA) — Giurcă, Niță, 
CARABAGEAC — Acbim, 
Guda, Stancu

Constantin ALEXE
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OTELUL - JUVENTUS TORINO
(Urmare din pag. 1)

cupele europente orice parti
dă este deosebită. Dorim să 
facem un spectacol bun. în 
lipsa celor trei titulari, se cau-

I de rezolvare, 
post de libero 
fundaș central 

Apoi, mă gîndesc și 
retitularizarea lui Ca

tă soluții 
Brio pe 
Cu Bruno, 
marcaj.
la

Cu 
Și 
Ia

brini..."
în tabăra Oțelului, atmos

feră de lucru, de concentrare. 
Pentru că un meci cu Juventus
Torino, de 22 ori campioană a 
Italiei, de 7 ori cîștigătoare 
a Cupei, singura laureată a ce
lor trei cupe europene, e- 
chipa care a cucerit, de ase
menea, Cupa Intercontinen
tală și Supercupa Europei 
(1985), este o partidă de 
mare încărcătură și psihică, 
și fizică, și tehnică. în Iotul 
galățean, cum am mai men
ționat. o singură indisponibi
litate, Hanghiuc, și unele 
incertitudini în privința fo 
losirii lui Borali, acciden
tat. Nucleul de bază — 
Anghelinei, Agiu, M. Stan, 
Burcea, Ralea și Antphi — va 
fi însă în teren.

Juventus s-a antrenat la 
ora 10, iar Oțelul a susți
nut ședința sa de pregătire la 
ora 11, tocmai Pentru ca an
trenorul C. Dinu să-i poată

vedea la lucru pe jucătorii 
italieni. deoarece -pînă a- 
cum n-a avut această posibili 
tate.

Stadionul Dunărea &e pre
zintă în condiții excepționa
le, cu o suprafață de joc foar
te bună. în. privința bilete
lor de intrare, vă dați seama 
că întregul fond a fost epui
zat demult. Cererile au fost 
foarte, foarte mari. La urma 
urmei, de cite ori joacă 
Juventus la Galați ? Juven
tus, cu De Agostini, cu • Brio, 
cu Cabrini, cu LaudruP, cu 
Altobelli. pe care echipa tori- 
neză l-a achiziționat la vîrstă 
de peste 32 de ani I

După destule încercări, am 
aflat și, formațiile probabile

t ă —le *
OȚELUL : Călugăru — G. 

Popescu. Anghelinei," Agiu. 
Oprea (Borali) — Profir, M. 
Stan, Burcea — .Ralea, (Diă- 
goi), Antohi, O. Popescu. ,

JUVENTUS : Tacconi —
De Agostini, Brio, Napoli, 
Bruno — Cabrini, Marochi, Ba
rros, Mauro — Laudrup, Alto 
belii.

Partida va începe la ora 17 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Turcia : I. Na- 
moglu (la centru), ajutat de 
O. Savana și S. Gelik.

Observator U.E.F.A. : iugo
slavul Dușan Mareovici.

RASPLATA
In primul rînd, este 

vizibil faptul că Metalur
gistul (antrenor : Con
stantin Ștefan), se con
stituie într-o echipă in 
reconstrucție, cu nume
roși tineri în lot, ceea 
ce face ca expriimarea in 
teren — în ciuda voinței 
jucătorilor — să nu se 
situeze, deocamdată. la 
parametrii doriți, absența 
unui autentic disipecer 
(9e încearcă ceva cu Din) 
și a unud penetrant 
,,vîrf“ făcând u-se simți
tă. A fost necesar golul 
din min. 50 (marcat, ce-i

VOINȚEI DE A ÎNVINGE
Metalurgistul Slatina - Electroputere 

Craiova 1-0 (0-0)
drept, în urma unei fîs- 
tîceli a lui Bărbuceanu, 
care, într-o fază simplă, 
i-a servit o minge „pe 
tavă* lui RADUȚ, Ia 8 
m de poarta Iui Boldici) 
pentru ca dominarea ste
rilă de pînă atunci, exer
citată de gazde, să se 
transforme într-una mult 
mai lucidă. Deci, și o 
chestiune de psihic. Dacă, 
pînă atunci, nici una din
tre echipe nu-și crease 
vreo ocazie de a marca.

din min. 50 au apărut 
fazele-spectacol, înche
iate, însă, cu mari ra
tări. De cealaltă par
te — Electroputere — 
un „11“ tehnic prin ex
celență. Am remarcat 
disciplină tactică, o apă
rare grupată, subtile ie
șiri din defensivă, o fru
moasă 13 să tură de pase 
dar fără forța la finali
zare, absența vreunei o- 
cazii de gol și expedie
rea a doar două șuturi

pe poa.iă înri 58 —
Calafeteanu șl m!n S3 — 
Sorohan) fiind clocvtni«.

Arbitrul I. Băian (Arad) 
a condus form ați: is :

METALLTIGISll i. : I-
LIESCU — Mlhaiu. PO
PESCU, Mozăceanu. A- 
SAFTEI — Baicu (min. 
74 Gheorghe). DIN. Dln- 
că. Păun — Țițu 'min 80 
Candea). RADUT.
ELECTROPUTERE:BQL- 

DICI — Bărbuceanu, 
Barbu, DRINCEANU, Ma
tei (min. 69 Stoica) — 
SOROHAN. Olaru, Ștefă- 
nlcă. FIRANESCU — CA
LAFETEANU, Petrișot 
(țmin. 67 Crețu).

Paul ZAHARIA

NOUL OM DE GOL AL LUI „POLI“
Politehnica Timișoara - C.S.M. Reșița 4-1 (2—0)In pofida scorului fi

nal, care dă impresia u- 
nei victorii lejere și a 
unui joc ușor, partida 
de la Timișoara a fost 
viu disputată și — în 
general — destul de e- 
chilibrată. La prima a- 
pariție în fața propriu
lui public după căderea 
în _,B“, în compania u- 
nei adversare care i-a 
fost întotdeauna incomo
dă și care și de aceas
tă dată i-a dat o replică 
viguroasă, echipa stu
dențească (antrenată a- 
r”’im de Costică Radu
lescu și Ion Buzoia- 
nu) a evoluat cu un 
vizibil trac, cu o a- 
numită crispare și nesi
guranță, ceea ce a avut

drept consecință, mai a- 
les, frecvența sporită a 
greșelilor în pasarea 
mingii. Timișorenii au 
reușit, totuși, să se im
pună și să se detașeze 
clar în învingători deoa
rece în faza ofensivă 
au acționat cu mai mul
tă insistență, aplomb și 
consistență, fiind totoda
tă mai prompți și mai 
deciși la finalizare prin 
noul lor vîrf de atac 
Trăistaru, care se anun
ță un jucător de viitor.

La începutul partidei, 
ambele echipe au avut 
mari ocazii de a deschi
de scorul : în min. 6 
Varga a reluat peste

poarta goală mingea cen
trată de China, igr în 
min. 15 Moise a interve
nit excepțional la șutul 
lui Plăvițiu. Politehnica 
s-a desprins apoi prin 
două goluri înscrise de 
TRAISTARU (min. 29 și 
41). După pauză (min. 
54) reșițenii au redus din 
scor prin plAvițiu, ca
re a reluat, nestingheriț, 
cu capul, mingea res
pinsă de Moise Ia șutui- 
centrare al lui Mărgi- 
neanțu. Au urmat, însă, 
alte două goluri marcate 
de același TRĂISTARU 
(min. 59 și min. 74). 
Spre final, reșițenii au 
din nou trei bune situa-

ții de a reduce din scor 
(min. 76 Paneseu — 
mingea cade pe „trans
versală" ; min. 79 Măr- 
gineanțu ; min. 88 Ho- 
dină), dar nu reușesc să 
le fructifice.

Arbitrul șt. Catană 
(Drobeta Tr. Severin) a 
condus formațiile :

POLITEHNICA : Moise
— PASCU, Crăciun. Oan- 
cea, Stoicov (min. 85 Ba- 
nu) — VLAICU, Olașu- 
tean, VARGA — China 
(min. 62 Bobaru). TRAIS
TARU, BOZEȘAN II.

C.S.M. REȘIȚA : Boș- 
ca — Asandei, Lupu, U- 
ȚIU, Matache, Paneseu
— Ianu, Panduru, HO
DINA — MARGINEAN- 
TU, Plăvițiu (min. 61 A- 
dolf).
Constantin FlRĂNESCU

FORFAIT
Orâștie - U.T. Arad 0-3 (0-2)

SCOR DE
Dacia Mecanica
Partidă frumoasă, viu

disputată, și o echipă. 
U.T.A., în excelentă dis
poziție de joc. Echipa de 
Pe Mureș fia timonă din 
acest sezon, cu Gigi Mul- 
țescu) a avut o prestație 
de excepție. Textiliștii a- 
rădeni s-au prezentat cu 
o defensivă bine grupa
tă, cu o linie mediană 
ecasică, în care ..capul 
limpede" este căpd'ta'nui] 
echipei, Hirmler, și cu o 
linie de atac incisivă, cu 
do u ă ,, virfuri “ penetram - 
te, Negrău (deși cu un

gabarit impresionant și 
cu o alură de baschetba
list. are o humă tehnică 
individuală) și Nagy. în 
fapt, aceștia din urmă 
sîint și autorid celor 3 
go-luri cu ’ care U.T.A. a 
cîști'gat la un scor de 
forfait : NEGRAU (min. 
IO) și NAGY (min. 14 și 
83). De partea cealaltă. 
Dacia Mecanica, deși a e- 
voluat bine în cîmp, do- 
minînd minute în șir te
ritorial și avînd cei mai 
buni echioieri în antre
norul-jucător Dobrău și

extrema de „buzuna.v* 
Goran' (i’.n adevărat ar
gint viu. care a ,,tras“ 
toată echipa după el, 
șeptarul gazdelor șutind 
o dată, și în bară. în 
min. 50, ca -îi colegU] său 
Oniga iii min. 88). Din 
păcate, carențele ia fina
lizare au făcut ca tabela 
de marcaj să arate pen
tru gazde ta sfîrșitul jo
cului un usturător 0—3 î 
O mențiune pentru ar
bitrul bucur eștean Va- 
sile Gheorghe, care, deși 
debutant la centru, la o 
partidă de Divizia B. 
(fidnd promovat anul a- 
cesta din lotul C), s-a 
achitat de sarcina încre

dințată, conduci nd for
mațiile :

DACIA MECANICA : 
Hoirvat — Băda. DO- 
BRAU, -Sterie, Oniga — 
HAȚEG A NU, Dumitreasa, 
Jurcă (min. 60 Rus) — 
GORAN. Go știm. Vesa 
(min. 84 Oprescu).

U.T.A. î Sinescu — 
Bubela, GAICA. V. 
POPA. D. Popescu — 
HIRMLER, Miihlroth,
Mitu (min. 62 Țucude-an). 
Vancea — NAGY NE
GRAU (min. 72 Mul- 
țescu).

Aurel PĂPĂDIE



Simbătâ și duminica, in Capitala

LARGĂ PARTICIPARE DE PESTE HOTARE IIIMHIl Dl IINIS
LA DINAMOVIADA DE ATLETISM-JUNIORI Dl H (LUSHING MHDDW BREVIAR OLIMPIC

Stadionul „23 August" din 
Capitală va găzdui, la sfîrși
tul acestei sâptămîni întrece
rile Dlnamovladei internațio
nale de atletism-juniori. La 
competiție participă tineri 
sportivi din cluburile : Dinamo 
— Angola, Levski Spartak — 
Bulgaria, Ruda Hvezda — 
Cehoslovacia, Dynamo — R. D. 
Germană, Huci — Mongolia, 
Gwardia — Polonia, Ujpesti 
Dozsa — Ungaria, Dinamo — 
U.R.S.S. și, bineînțeles, Dina
mo — România.

Concursul începe sîmbătă, 
de la ora 15. Reuniunea de

dummică e programată de 
ia ora 16.
• Duminică, la Găești se va 

desfășura un concurs pentru 
atleții veterani, alergare 15 km
— bărbați și 10 km — femei, 
marș 5 km — bărbați șl 3 km
— femei.
• Pe Stadionul Tineretului 

din București au avut loc 
Campionatele municipale ale 
atleților veterani, în organiza
rea C.M.E.F.S. Competiția, la 
care au luat parte atleți din 
10 cluburi și asociații sportive, 
a-a desfășurat sub genericul 
competiției naționale Dadada.

La sfîrșitul săptămlniî

NEW YORK, 6 (Agerpres). - 
In optimile de finală ale probei 
feminine din cadrul Campiona
telor internaționale de tenis 
la Flushing Meadow. Steffi 
a eliminat-o cu scorul de 
6—2 pe Patty Fendijkc, iar 
tina Navratilova a dispus
6— 4, 6—1 de Elna Relnach.

Alte rezultate: feminin: Gabri
ela Sabatini — Stephanie Rene
7- 5, 6—4; Chris Evert — Judith 
Wiesner 6—2, 6—4, Lariia Sav- 
cenko — Terry Phelps 6—3, 6—1, 
Zina Garrison — Arantxa San
chez 4—6, 7—5, 6—2 ; masculin : 
Ivan Lendl — Scott Davis 6—1, 
6—4, 6—J, Jimmy Connors — Pie
ter Aldrich 6—3, 6—2, 6—3. Jakob 
Hlasek — Anders Jarryd 6—2, 
6—4, 6—2. Mats Wilander — Mark 
Woodforde 6—3, 6—3, 6—2, Darren 
Cahill — Martin Laurendeau 6—4, 
6—4, «—J.

de 
Graf 
6—4, 

Mar-
cu

INTERNAȚIONALELE'DE JUDO(tineret)ALEROMÂNlEI CAMPIONATELE SURPRIZELOR!
•>

In Sala Dinamo din Capita
lă vor avea loc. la sfîrșitul 
acestei săptămînl, Campiona-

TURNEUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

tele Internaționale de judo 
(tineret) ale României. La 

întrecerile tradiționalei noas
tre competiții și-au anunțat 
participarea concurenți din 7 
țări. Rină în prezent au co
municat că vor prezenta echi
pe complete Belgia, Franța, 
R. D. Germană și Polonia.

GÂND. în localitate ș-au 
desfășurat Campionatele Mon
diale de ciclism. întrecerile 
masculine ale profesioniș- 

' tilor. toate. s-au încheiat 
cu victorii surprinzătoare : 
viteză — Pate (Australia), ur
mărire — Piasecki 
semifond : Clark
lia), adițiune de 
Wider (Elveția). 
Fondrjest (Italia).

(Polonia), 
(Austra- 
puncte : 

fond —

• LA CONCURSUL DE SELECȚIE a înotătorilor americani, 
de la Austin, un rezultat deosebit a înregistrat sportiva Angel 
Myers, 21 ani. in cursa de 100 m liber, cu 54,95 — record al 
S.U.A. Rezultatul este cel mai bun din lume în acest se
zon, Myers fiind, după Otto și Krause, ambele din R. D. Ger
mană, a treia înotătoare care reușește o performantă sub 55,00 s 
pe această distantă. In același concurs, la 200 m liber, după ce 
în serii obținuse 1:47,72. Matt Biondi a fost întrecut, după-amia- 
za. In finală, de către Troy Dalbey cu 1:48,35.
• CĂLĂREȚUL FRANCEZ Michel Robert va concura acum 

pentru a doua oară la J.O. El a mai participat la Olimpiada din 
1972. la Munchen.
• BASCHETBALIȘTII din Republica Centrafricană. cane vor 

lua parte La turneul olimpic, au efectuat un stagiu de pregăti
re în Franța, la Vichy. Intr-un meci de verificare, cu CRO Lyon, 
oaspeții au eîștigat cu 113—111. O impresie deosebită a lăsat 
Frederic Goporo, conducătorul de loc al echipei africane.
• INTR-UN CONCURS, la Moscova, alergătoarea Olga Brîz- 

ghina, campioană a lumii pe 400 m. a înregistrat, ou 49.18 s. 
cel mai bun rezultat mondial pe această distantă, 
rezultate — triplu T Igor Liapșin 17.48 
Sedîh 85,14 m ; femei : 800 m : Liubov Gurina 
Larisa Mihalcenko 70.52 m.
• SELECȚIONATA DE CĂLĂRIE — obstacole

alcătuită din Beerbaum, Hafemeister, Sloothaak, 
mann șl Huek. Surprinzătoare este necalificarea ________ ____
lăreț Paul Schockemohle. care n-a reușit să încheie parcursul 
din manșa a doua a campionatului vest-german I
• TOT CU 6 NEREUȘITĂ s-a încheiat și săritura cu prăjina 

la Campionatele de atletism ale Poloniei. Marian Kolasa a do- 
borît de trei ori Ia înălțimea minimă de 5,40 m. Proba a fost 
cîștigată de fratele său Ryszard, cu un rezultat de 5,30 m.

m.
Alte 
Iuriciooan :

1:57,88, disc :

a R.F.G. este 
Snoek, Brink- 
faimosului ca

Boldor, Leonte și Vărzaru; au 
transformat Codoi (6) și D. A- 
lexandru (5). Ultimul a înscris 
și trei l.p. Pentra oaspeți, 
Tanke II și Leinert. cîte o l.p.

In cel de-al doilea med, 
Ogniwo Sopot (Polonia) a dis
pus de Selecționata de juniori 
a țării noastre cu 19—3 (9—3). 
Așa cum începuse, meciul nu 
anunța o victorie prea lejeră a 
rugbyștilor polonezi. Dar anele 
inexactități tactice ale tinerilor 
noștri jucători (poate și rata
rea unei l.p.. în prima repriză, 
la scorul de 3—3...) au făcut ca. 
treptat, jucătorii oaspeți să se 
impună, in special pe înaintare 
și să cîștige meritat, prin trei 
trei eseuri (Barneta, Voîk, Ho- 
dura), două transformări (Bar
neta și Sokolowski) și o i.p. 
(Szostek). Pentru noi a înscris 
Frăsineanu. din Lp.

Azi. tot pe .Ghencea". _d» la 
orele 16, Selecționata ~ “ 
Moldovenești — Minior 
nik (Bulgaria) șL tn continuare. 
Selecționata Sindicală — Selec
ționata de tineret a României.

RS.S.
Per-

Tiberiu STAMA

ACTUALITATEA LA VOLEI
• Competiția feminină de 

la Varna a fost cîștigată de 
selecționata Cubei, urmată de 
echipele R. D. Germane, Bul
gariei, României, Cehoslova
ciei, Japoniei, Franței și Un
gariei.

în ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Cuba — Bulgaria 3—0 
(15—13, 15—12, 15-10) ; R. D. 
Germană — România 3—2 (11— 
15, 15—10, 17—15,12—15, 15—5); 
Cehoslovacia — Japonia 3—0 
(15—3, 15—2, 15—7) ; Franța — 
Ungaria 3—0 (15-8, 15-8,
15—13).
• Turneul

Varșovia a fost 
chipa finlandeză 
care a întrecut, 
scorul de 3—0 
15—12) formația
reștL în partida pentru locu
rile 3—4, Legia Varșovia a 
dispus cu 3—0 (15—6, 15—10,

15—9) de echipa cehoslovacă 
Dukla Liberec.
• Turneul internațional mas

culin de la Karlsruhe s-a în
cheiat cu succesul reprezenta■ 
tlvei Olandei, care a învins în 
meciul decisiv cu 3—0 (15—6, 
15—7, 15—13) formația Bulga-

masculin de la 
eîștigat de e- 

ivo Kuopio, 
în finală, cu 
(15—7, 15—6, 

Steaua Bucu-

STUDIU INTENS, COLOCVII $1 SEMINARII
(Urmare din pag. 1)

lui, o reușită in planul întrece
rilor sportive precum și con
diții optime asigurate, prin 
grija Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., a 
primarului orașului Beclean 
pe Someș, Ștefan Puțura, a 
organelor și organizațiilor 
de tineret din județ si din 
orașul-gazdă a taberei.

Un 
vrea 
nită 
ților in planul muncii politico- 
organizatorice, atît prin lec
ții. colocvii și seminarii, cit 
și prin studierea unui bogat 
material bibliografic pe care 
l-au avut la dispoziție. In a- 
celași timp cursanta au rea
lizat un larg schimb de expe
riență, prin prezentarea 
aspecte legate 
lor activitate 
noa.șterea muncii 
ciații sportive din 
de învățămînt ale 
Beclean pe .Someș și 
județ. Vizita la cele 
importante obiective < 
mice bistrițene, la 
memoriale apartinind 
clasici ai literaturii 
(George Coșbuc. Li viu
breanu), popasurile la 
țiunea Singiorz-băi și >a alte 
puncte turistice de mare in
teres din județ au lărgit 
orizontul de cunoștințe ale 
elevilor-cursanți. tn planul 
pregătirii organizatorice tro- 
priu-zise se înscriu apro
fundarea problematicii acti
vității sportive de masă 'șt 
de performanță, acolo unde 
ețestă condiții), participarea 
la cursuri de arbitri (o exce
lentă inițiativă a C.C. al 
U.T.C.. care găsește de He-

bilanț peste așteptări 
să însemne o blneve- 

instruire a partieipan-

uncr 
de propria 

ca șt prin cu- 
unor aso- 

unit itile 
orașului 

I din 
mai 

econo- 
casele

unor 
române 

Re- 
»ta-

care dată o largă audiență) 
și, desigur, competițiile de 
handbal, volei, șah, atle
tism (cros) și tenis de masă. 
Să mai reținem faptul că tn 
ciclul al doilea al cursului, tot 
la Beclean pe Somes, a 
avut loc finala pe țară a „Cu
pei U.T.C.“ la oină. întrecere 
înscrisă sub genericul 
dadei, cu relevarea
tineri din județele
cea, Suceava, Bacău și Hu
nedoara. Să reținem și nu
mele cîtorva elevi care s-au 
impus atenției în întrece
rile dotate cu „Cupa tabe
rei" : Adrian Stanciu — Vil- 
cea la cros, Veronica Holheș 
— Sălaj, Ionuț Iftode și Răz- 
van Negrău — București la 
volei, Mirel Ștef — Timiș și 
Constantin Brumă — Neamț la 
handbal, Erhan Szegora — 
Maramureș la fotbal. De re
levat și prezența gimnastelor 
Liceului industrial „N. Kret- 
zulescu* din București,
tigătoare tn primăvară
Festivalului de ritmică 
la Craiova, cu o nouă 
monstrație de virtuozitate-.

Pentru munca lor neobo
sită. pentru activitatea me
todică și de instruire sportivă 
care au efectuat-o în tabă
ră, simțim nevoia de a evi
denția și ctțiva dintre profe
sorii prezenți în această 
tabără : C. Negrău, Ina Se- 
laru șt Ad. Gelețiu — Bucu
rești, Corina Tecărău șt 
C Iatan — Oltenița. luliana 
Adam — Caransebeș, I. Sa- 
moilă — Buzău, N. Ilian — 
Nădrag, Timiș, V. Vasile — 
Rm. Vîlcea.

Rezultatele 
bără ? Cit de 
septembrie, o 
școlar...

Da- 
unor 

Vran-

tiț- 
<1 

de 
de-

muncii in ta- 
curind, după 15 
dată cu noul an

• TENISMANA Chris Evert s-a recăsătorit cu fostul campion 
de schi Andy Mill. Se spune că, în dar pentru acest eveniment. 
Federația de tenis a S.U.A. i-a oferit ...selecționarea sa in lo
tul olimpic pentru apropiatele întreceri de la Seul. Această ho- 
tărîre a provocat aprige polemici în cercurile sportive ameri
cane. Antrenorul Marty Riessen o califică drept „oribilă0. Chris 
Evert-Mill o înlocuiește. în ultimul moment, pe mai tânăra 
nismană Elisa Burgin, selecționată inițial pentru J.O.

te-

• JUDO FEMININ este sport olimpic, deocamdată, doar 
monstrativ. Campioana mondială Irene De Kok (Olanda) 
anunțat abandonul competițional. Locul rămas vacant l-au 
vendicat Laetitia Meignan (Franța) si englezoaica Bray. ambele 
clasate Pe locul 5 la C.M. din 1987. Forul european al Judo a 
preferat-o pe sportiva engleză deoarece la ultimele C.M. ea a 
fost... învinsă de Irene De Kok !

de- 
si-a 
re-

CAMPIONATE : Dnepr ți Dinamo Kiev continuă șirul victoriilor 
• Luptă strinsă in Bulgaria • Waregem 
neînvinsă • Galatasaray ți Bolu, in formă • Belenenses pe pri
mul loc • Dynamo Berlin in revenire • Un nou succes obținut 

de Glasgow Rangers, dar Dundee United nu se lasă I

• LOTUL DE ATLETISM al Franței cuprinde 51 sportivi, 
dintre cane 30 bărbați (R. VIL.).

singura echipă

IN U.R.S.S. s-a desfășurat 
etapa a 23-a, fruntașele clasa
mentului obținînd noi victo
rii. Dnepr (34 p, 23 j) a dis
pus de Șahtior Donețk cu 4—2, 
iar Dinamo Kiev 
a întrecut cu 3—0 
Alma Ata. Alte 
Jalghiris Vilnius — 
ningrad 2—0, Torpedo Mosco
va — Harkov 1—0. Spartak 
Moscova — Cernomoreț Odesa 
3—1, Erevan — Dinamo Tbi
lisi 3—1, Dinamo Minsk — Lo
komotiv Moscova 3—2.

DUPĂ 4 etape, în Bulgaria, 
luptă strînsă Pentru pri

mul loc. Sredeț și Cernomcre 
se află la conducerea cla
samentului cu cîte 7 p. tiind 
urmate de Vitoșa cu 6 p. Re
zultate : Beroe — Sliven 1—1, 
Dunav Ruse — Spartak Varna 
2—1. Minior — Slavia 0—1, 
Oernomore — Pirin 1—0. Lo
komotiv Plovdiv — Oreaho- 
vița 2—1, Vitoșa — Trakia 
2—1, Etăr — Sredeț 1—1, Lo
komotiv Sofia — Vrata 2—1.

F. C MALINES se află în 
fruntea clasamentului cam
pionatului Belgiei, după 8 e- 
tape. cu 11 p, și este urmată

(30 p. 20 j) 
pe Kairat 
rezultate : 
Zenit Le-

de F. C. Liăge, Anderlecht, 
F. C. Bruges și Waregem, toa
te cu cite 10 p. Waregem este 
singura echipă neînvinsă !
Anderlecht a suferit insă 
Prima înfringere. Rezultate :

Racing Malines — Waregem 
Courtrai — Anderlecht 

F. C. Liăge — St. Trond 
Lokeren — F. C. Bru- 

1—2. Gând — Beveren 
Cercle Bruges — Lierse 

Molembeek — Standard

2—2.
2—0
4-0.

0—1, __________ _______
Liege 2—2, Charleroi — F. C. 
Malines 1—3, Beerschot — An
vers 5—1.

GALATASARAY, 
tinuă 
Turcia, 
talizind 
13—2), 
Bolu 9 . . 
inferior. Cîteva rezultate : 
Galatasaray — Malatya 6—0, 
Besiktas. — Eskișehir 3—0. A- 
dana — Bolu 1—5, Kahraman- 
mara — Fenerbahce 0—0.

ECHIPA Rad din Iugoslavia 
este o lideră neașteptată, după 
5 etape avind 8 p. Ea este 
urmată de Velez și Napredak 
cu cîte 6 p tot atît de im
previzibile în plutonul fxur.-

seria 
după 

9 
fiind 

p. dar

își con- 
vlctoriilor în 
3 etape to- 

p (golaveraj 
urmată de 

cu un golaveraj 
Cîteva

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Proba masculi

nă de săritură în lungime de la 
Stuttgart a revenit atletului 
vest-german Dietmar Haaf, cu 
3.02 m. In proba de triplusalt. 
pe primul loc s-a situat ameri
canul Mike Conley 16.56 m.

mică a eîștigat Enrico Richter 
(R.D.G.).

taș. Cîteva rezultate : Na
predak — Partizan 4—2. Di
namo Zagreb — Sarajevo 3—0, 
Rad — Spartak 4—0, Steaua 
Roșie — Rijeka 5—1, Osijek — 
Vojvodina 3—1 Zeleznicear — 
Velez 0—1, Vardar — Niș 1—0.

SCORURI -----------
fruntașelor 
în etapa

STRÎNSE ale 
din Portugalia, 

a 3-a :• F. C. 
Porto — Espinho 2—1. Ben

fica — Guimaraes 0—0, Bele- 
nenses — Portimonense 4—0, 
Braga — Sporting 0—0, Natio
nal — Setubal 4—4, Beira 
Mar — Boavista 0—2, Leixoes 
— Penafiel 1—1, Chaves — 
Amadora 3—0, Farense — 
Viseu 1—0. In frunte : Bele- 
nenses 6 p. F. C. Porto și Fa
rense cu cîte 5 p.

MECIURILE disputate în 
etapa a 4-a în R. D. Germană : 
F. C. Karl Marx Stadt — Ro
stock 1—0, Halle — Jena 
Aue — Cottbus 3—2, Union 
lin — Lokomotive Leipzig 
Erfurt — Dynamo Berlin 
Magdeburg — Zwickau 
Dynamo Dresda — Branden
burg-3—1. în clasament con
duc Dynamo Dresda, Halle șl 
Aue —• cu cîte 6 P.

DUPĂ patru etape .în 
Scoția, conduc echipele Glas
gow Rangers și Dundee Uni
ted, cu cîte 7 p, urmata de 
Hibernian — 5 p. Rezultate
din etapa a 4-a : Aber
deen — Hibernian 0—0. Cel
tic Glasgow — Hamilton 2—1 ; 
F. C. Dundee — Dundee Uni
ted 0—2 ; Hearts — St. Mirren 
1—2, Motherwell — Glasgow 
Rangers 0—2.

2—0,
Ber-
1-1,
2—6,
3—0,

SCURT • PE SCURT

BOX • In turneul Internațio
nal de la Phenian, pugiliștii cu
banezi 
la șase categorii : Raul Gonzales 
(muscă). Eddy Suarez (pană), 
Fidel Garcia (semimljlocie). O- 
reste Solano (mijlocie). Roberto 
Balado (grea). Leonardo Marti
nez (suoergrea). Boxerii din e- 
-hlna R.p.D. Coreene s-au cla
sat ne locul întîi la 4 categorii : 
Gl Hoan tserr.imuscă). LI Yong 
Ho fcoeos) Zeng Ho Vena (sc- 
•nfnooarăt. Wang Gung Yena (u- 
soarăi. La categoria miilocie

au terminat învingători

CAlARIE • Proba de obsta
cole de la Puch (Austria) a re
venit campionului austriac Hugo 
Simon („Goldkorn”) cu timpul 
de 1:00,80 șl zero puhete penali
zare. Pe locul secund s-a situat 
compatrioata sa Manuela stromer 
(„Samurai") — 1:06,60.

glanul Mark de Vrint, la numai 
o secundă, șl oehoslovacul Ivan 
Prlda la 59 secunde. Ultima e- 
tapă, a 5-a, a revenit lui M. Ke- 
resl (Iugoslavia).
130 km cu timpul

Înregistrat pe 
de 3.18:27.

finala turneu'

CICLISM • Proba de 100 km 
contracronometru pe echipe, de 
la Piotrkow Tribunalski, a fost 
cîștigată de selecționata Poloniei 
înregistrată cu timpul de 1.59:54. 
Pe locul al doilea s-a clasat for
mația Suediei în 2.01:5t. ® Tu
rul Voivodinel s-a încheiat, la 
Pancevo. cu victoria rutierului 
iugoslav Radomir Pavlovicl, ur
mat în clasamentul final de bel-

HANDBAL • In
Iui masculin de la Herne (R. F. ■ 
Germania), echipa vest-germană 
VfL Gummersbach a Întrecut cu 
scorul de 22—21 (12—11) forma
ția H. C. Minaur Baia Mare.

tenis • Turneul de Ia Bv- 
tom (Polonia) a fost eîștigat de 
Jucătorul suedez Magnus Seile 
care l-a întrecut cu 6—4 4—6, S—3 
pe Tosif Prokiko (p.R.S.S). In 
finala probei de dublu, suede dl 
Seile șl Anderson au învins cu 
6—4, 1—6, 6—3 perechea Herschl 
(S.U.A.). Cowle (Anglia).
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