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Miercuri, 7 septembrie, s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. a efectuat-o 
în Republica Kenya, la invita
ția președintelui acestei țări. 
Daniel Toroitich arap Moi.

în legătură cu■ rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor româ- 
no-kenyene la nivel înalt, 
a fost adoptat un Comunicat 
comun, care se dă publicității.

De la reședința oficială ce 
le-a fost rezervată pe timpul 
șederii la Nairobi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
soțiți. pină la aeroportul in
ternational Jomo Kenyatta, 
de președintele Daniel Toroi
tich arap Moi si de vicepre
ședintele J. N. Karanja. cu so
ția.

Persoanele oficiale kenyene 
venite pe aeroport au salu
tat cu deosebit respect pc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceausescu.

La scara avionului. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
»i tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu prietenie, 
cu deosebită cordialitate, de 
președintele Daniel Toroitich 
arap Moi. de la care și-au luat 
un călduros rămas bun.

La ora 9.15 — ora locală — 
aeronava prezidențială a de
colat. îndreptindu-se spre 
Tanzania, următoarea etapă a 
noii solii de pace si priete
nie a României socialiste 
continentul african.

★
într-o atmosferă caldă, săr

bătorească, ce a pus puternic 
în evidență sentimentele de 
profundă stimă și înaltă con
siderație față de distinșii soli 
ai României socialiste, miercuri, 
7 septembrie, a început la Dar 
es Salaam vizita oficială de 
prietenie pe care președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul 
împreună 
Ceaușescu, o efectuează în Re
publica Unită Tanzania, la in
vitația președintelui acestei 
țări, Aii Hassan Mwinyi.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe Aeroportul internațional Ki
limanjaro din capitala Tanza
niei, împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări.

Ora 10,30. Aeronava prezi
dențială, purtînd tricolorul 
românesc, aterizează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați, la scara a- 
vionului, cu deosebită cordia
litate, de președintele Aii 
Hassan Mwinyi și doamna Sitti 
Mwinyi.

De pe un podium special a- 
menajat, președintele României 
a primit onorurile rezervate 
șefilor de stat.

In aplauzele și uralelo mulți
mii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Aii 
Hassan Mwinyi și doamna Sitti 
Mwinyi, au luat loc într-o ma
șină deschisă, îndreptîndu-se 
spre Palatul Prezidențial, 
reședința rezervată înalțîlor 
oaspeți.

Coloana oficială a străbătut 
principalele artere ale Capita-

pe

Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena

lei, împodobite sărbătorește,lei, împodobite sărbătorește, cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări.

Mii și mii de localnici, aflațî 
de-a lungul traseului, au salu
tat cu multă căldură pe dis
tinșii oaspeți.

Pe terasa Palatului Preziden
țial, grupuri de tineri dansa
tori au oferit un frumos spec
tacol artistic.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut, apoi, într-o at
mosferă cordială, cu președin
tele Aii Hassan Mwinyi și 
doamna Sitti Mwinyi, expri- 
mîndu-și convingerea că ac
tuala vizită, înțelegerile la 
care se va ajunge cu prilejul 
convorbirilor de la Dar es Sa
laam vor marca un moment .

$
UN SPLENDID START „ÎN BLOC" AL ECHIPELOR
NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
• Steaua, răsunătoare performanță - record la Praga I • Dinamo -

| trei goluri avans pentru retur • Oțelul învinge o echipă celebră
• Succesul Victoriei In Malta a fost de bun augur

| In CC E. SPARTA PRAGA - STEAUA 1-5 (1-2)
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de referință în dezvoltarea re- § 
lațiilor de colaborare pricte- § 
neaseă dintre România și § 
Tanzania. S

* §
Președintele Republicii So-^ 

cialiste România, tovarășul Ș 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa | 
Elena Ceaușescu au primit,^ 
miercuri 7 septembrie, la§ 
reședința oficială rezervată pe§ 
timpul vizitei în Republica § 
Unită Tanzania, pe șefii mi- § 
siunilor diplomatice acreditați 
Ia Dar es Salaam.

Tovarășul Nicolae

Republica §

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu Ș 
s-au întreținut cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice acredi- § 
tați Ia Dar es Salaam. §

* §
La Palatul Prezidențial din § 

Dar Es Salaam au început, 
miercuri, 7 septembrie, con- §miercuri, 7 septembrie, con- ș 
vorbirile oficiale dintre pre- § 
ședințele Republicii Socialiste Sj 
România, 
Ceaușescu, 
tovarășa Elena __ .
președintele Republicii Unite 
Tanzania, Aii Hassan Mwinyi.

Sub semnul dorinței comune 
de a conferi un conținut tot 
mai bogat conlucrării dintre 
România și Tanzania, pre- § 
ședințele Nicolae Ceaușescu și § 
președintele Aii Hassan Mwinyi ș 
au avut un prim schimb de § 
păreri, referitor la stadiul și § 
perspectivele colaborării dintre § 
cele două țări, precum și la 
unele probleme actuale ale vie- Js 
............................. | 

desfășoară Ș 
caldă prie- i; 
reciprocă. §

tovarășul Nicolae 
împreună cu Ș 

Ceaușescu, și

ții internaționale.
Convorbirile se 

într-o atmosferă de 
tenie și înțelegere

* §
în onoarea președintelui

Republicii Socialiste România, § 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și S; 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
fost oferit un dineu oficial de is 
către președintele Republicii § 
Unite Tanzania, Aii Hassan 
Mwinyi, și doamna Sitti § 
Mwinyi. ș

In timpul dineului, pre- Ș 
ședințele Aii Hassan Mwinyi § 
și președintele Nicolae
Ceaușescu au rostit toasturi, Ș
urmărite cu viu interes de cei 
prezenți. §

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
sub semnul stimei și prețuirii S; 
reciproce care caracterizează Ș 
vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. împreună cu tovarășa Ș 
Elena Ceaușescu. o efcciuează țț 
in Republica Unită Tanzania. s

CAMPIOANA CEHOSLOVACIEI, SURCLASATĂ!
PRAGA, 7 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Victorie, dar ce victorie, a- 
ceasta repurtată de Steaua in 
prestigioasa Cupă a Campioni
lor Europeni, manșa I, turul I! 
Deși a luat un start ezitant, în
lesnind echipei pragheze des
chiderea scorului prin KUKLE- 
TA. la o pasă a Iui Novak 
(min. 20), campioana tării noas
tre parcă atît a așteptat pentru 
a ieși decisă Ia ioc și a-și con
firma clasa continentală. După 
aceste 20 de minute de la pri
mul fluier al arbitrului, T. 
Stoica și coechipierii lui s-au 
lansat într-o ofensivă din ce în 
ce mai puternică si. în conse
cință. mai greu de stăvilit. N-a 
trecut mult timp (min. 28), și, 
în^ urma _ forcingului puternic - - ’ — a înscria goiuj ega_

o lovitură de colt, 
de omniprezentul 

pe partea dreaptă, 
lung al careului mic.

în urma
LĂCĂTUȘ 
lizator: la 
executată 
Hagi, de 
spre coltul

„Seplarul” echipei noastre, dosi 
jenat, s-a înălțat și a trimis 
balonul, cu capul, in plasa porții 
apărat^ de Stejkal : 1—1. 
Un minut mai tirziu. Pena a 
scăpat frontal în careu, dar in 
loc să-i paseze aceluiași Lăcătuș, 
dezlănțuit, a preferat să șut.e- 
ze... în portarul ieșit la blocaj. 
Mare ocazie pentru Steaua de 
a se desprinde pe tabela de 
scor. Echipa pragheză a încer
cat zadarnic să echilibreze jo
cul prin angajarea celor două 
„vîrfuri". îndeosebi a masivu
lui Skuhravy, însă Iovan și Be- 
lodedici s-au dublat ne rînd. 
anihilind de fiecare dată aceste 
tentative. Mai mult. Steaua a 
păstrat inițiativa de partea ei 
și, în min. 37, la o acțiune șnur 
I-Iagi — T. Stoica — Lăcătuș 
— I. Dumitrescu, ultimul a re
luat. de la aproximativ 7 m. 
pe lingă bară ! în min. 42, 
Pena, excelent servit de Lăcă
tuș. prelungește mingea spre

gol, pe lîngă portar, dar în 
ultima instanță Vrabec respin
ge în corner de pe linia porții. 
Sparta se află în finalul repri
zei ..în corzi" și. drept urma
re, Steaua ia avantaj pe tabelă: 
în minutul 45 LĂCĂTUȘ, lan
sat în adincime. scapă singur, 
în stilul său caracteristic si 
înscrie pe lîngă Stejkal: 2—1.

La reluare, meciul este domi
nat aproape in totalitate de 
campioana noastră, astfel incit, 
în unele momente. Sparta se 
vede nevoită să joace obstruc
tionist. chiar aspru, accidentîn- 
du-i pe Pena si Pe Lăcătuș. 
Si totuși, din min. 60 balanța 
se înclină net în favoarea ..roș- 
albastrilor". care declanșează 
acțiuni rapide. spectaculoase, 
combinațiile lor derutante, în 
trei, patru si chiar cinci jucă-

In Cupa Cupelor DINAMO - KUUSYSI LAHTI 3-0 (1-0)
(Continui'e in vo

Gheorghe NICOLAESCU

DESPRINDERE CLARĂ DUPĂ PAUZĂ
O ploaie violentă, în rafale, 
însoțit — cam de Prin mi

nutul 15 — desfășurarea me- 
ciulul D.’------
Lahti, dar 
spectatori, 
o victorie 
a echipei 
clintit de 
fidelitatea 
tă: practicînd, în repriza se
cundă, un joc excelent, cursiv, 
rapid, cu o insistență la poartă 
Pe care n-o avusese in primele 
45 de minute, Dinamo a cîști- 
gat partida, cu 3—0 (1—0). scor 
care asigură mai multă liniște 
fotbaliștilor noștri pentru re
tur și înseamnă, totodată, o 
foarte serioasă opțiune asupra 
calificării în turul secund. Tre
buie să spunem însă că victo
ria putea fi și mai netă, pen
tru că Dinamo a stăpînit jo
cul. de la un caPăt la altul al 
partidei, atacînd în valuri și 
obligîndu-i pe masivii apără
tori finlandezi la o apărare a- 
desea disperată, aceștia fiind

a

Dinamo — Kuusysi 
cei peste 18 000 de 

dornici să aplaude 
finală cît mai netă 
noastre, nu s-au 
pe locurile lor. Și 
lor a fost răsplăti-

Andine. venit în atac, reia bulonul cu capul și înscrie al doilea 
gol al lui Dinamo, in meciul cu Kuusysi Lahti

Foto : Aurel D. NEAGU
nevoi ți de mai multe ori să 
recurgi la faulturi de ultimă 
instanță.

Cu toate
spune că 
meci ușor.

pă atletică, cu o apărare aglo
merată, îndîrjită. (uneori ră-

acestea, nu se poate 
Dinamo a avut un 
Kuusysi, cu o echi-

Radu URZICEANU

i
ei’ | In Cupa U E F A OȚELUL - JUVENTUS TORINO 1-0 (0-0)

VICTORIE DE PRESTIGIU A

(Continuare tn t>ag. 2-3'

GĂLĂȚENILOR
GALAȚI, 7 (prin telefon). 

Atmosferă excepțională la Ga
lați în jurul acestei partide. 
Gazdele au așteptat cu nerăb-

în turneul internațional de rugby de la București

DIN NOU UN CUPLAJ ATRACTIV
Turneul internațional de 

rugby de la București a con
tinuat miercuri după-amiază 
cu partidele din grupa a II-a. 
în principala partidă. Selec
ționata Sindicală a României a 
întrecut pe cea de tineret cu 
7—0 (7—0), prin eseul și l.p.-ul 
realizate de Hera. „XV“-le 
pregătit de antrenorul H Făgă- 
rășanu (în fapt, divizionara A 
Hidrotehnica Focșani) s-a im
pus prin omogenitate și o mai 
bună orientare tactică. în
deosebi după pauză, cînd echipa 
de tineret s-a arătat mai agre
sivă, dornică să întoarcă re-

zultatul. Dar cele 
tive s-au dovedit 
De bună seamă 
terenului de joc, 
ploaia torențială care n-a con
tenit o repriză întreagă.

cîteva tenta - 
infructuoase.

și datorită 
desfundat de

Arbitrul Dieter Schmidt 
(R.D.G.), ajutat la margine de 
M. Vătui și N. Sișiu, a 
următoarele formații :

SEL. SINDICALA : 
deanu — Capră, Botez, 
cu, Dascălu — Hera, Mihăilă — 
Marin, Petrilă, Andrei — Mi- 
loaie, Butiri — Răileanu, Negoi, 
Săpunaru.

condus

Bîrlă- 
Nedel-

SEL. TINERET : Marinescu
— Zoe, Ranga, Mihăileanu, 
Dragu — Petrescu. D. Dinu — 
Brădățeanu, Bulboacă, Cilinca
— Slușariuc, Stanca — Berbec, 
Mahmud, Mehedințcanu (an
trenori, I. Teodoreseu și C. 
Fugigi).

în deschidere, Selecționata 
R.S.S. Moldovenești — Minior 
Pernik (Bulgaria) 31—6 (8—3), 
după un joc cu multe faze

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

dare debutul echipei favorite 
intr-o cupă europeană, iar pre
zența în orașul de la Dunăre 
a unei formații cu renumele și 
„cartea de vizită" ale lui Juven
tus Torino a făcut ca această 
cotă de interes să crească ver
tiginos. în tribunele stadionului 
Dunărea au luat loc peste 
30 000 de spectatori, iar pe dea
lurile din împrejurimi și pe 
terasele blocurilor se aflau 
mulți alțl iubitori al fotbalu
lui, susținători de la... distanță, 
dar cu inimile atît de aproape 
de echipa favorită. Și lată, O- 
țelul. dăruindu-se exemplar, 
trecînd peste handicapul unor 
accidentări care i-au scos din 
formă pe Burcea sau Borali 
Oțelul s-a întrecut pe sine și 
a obținut o victorie de pres
tigiu pentru fotbalul gălățean 
și. în același timp, pentru fot
balul românesc. O victorie fără 
dubii, obținută la capătul unei 
partide extrem de grele, pen
tru că Juventus ne-a convins 
că rămîne o echipă puternică, 
experimentată, de angajament, 
cu valori reale, din rîndurile

cărora s-au detașat micuțul 
Barros și Laudrup.

Profir a dat lovitura de în
cepere și nu trecuse decît un 
minut cînd fundașul Borali 
centra, dar mingea a poposit 
în spatele porții. în min. 3 am 
consemnat primul corner la 
poarta Iul Tacconi. Oțelul a în
ceput destul de promițător par
tida, reușind să treacă de han
dicapul tracului de debut. în 
min. 9, la pasele repetate din
tre Profir și O. Popescu, pri
mul s-a aflat aproape de gol. 
dar Brio a reușit să trimită 
balonul în corner. în min. 13. 
primele emoții la poarta gaz
delor, cînd Anghelinei a greșit 
o degajare simplă si Juventus, 
în superioritate numerică (3 
contra 2). a obținut doar un 
corner. Mai mult, două faze a- 
veau să înmărmurească stadio
nul: în min. 18 Altobelli a scă
pat singur șl, de Ia 8 m, a 
șutat în pieptul lui Călugăru.

Constantin ALFW
(Continuare în pag 3-3)



B VIATA SLORIlVĂASjELOR
CAMPIONII GRĂDINIȚEI. VIITORI PEPFORMERI
• O familie de... modelatori sportivi • De mici, buni gospodari

• Valoarea resurselor proprii

Grădinița este așezată chiar 
In centrul satului Almaș, 
peste drum de școală. Cobo- 
rindu-i trepele, cei mai 
mici cetățeni ai acesei a- 
șezări arădene. situată in 
Depresiunea Za rândului in
tri direct Pe terenurile de 
Joacă. dotate cu aparatură 
sportivă, sub supravegherea 
educatoarelor Udia Bot șl 
Ana tapei. Ne-am oprit In 

dreptul lor. „florile sint ale 
eopUlor. ne-a spus tinăra 
educatoare Ana Lupei. Ei 
te îngrijesc. pentru el le cul
tivăm dorința de a Participa 
prin munca lor La bsna 
gospodărire a tot oeea a le «- 
părți ne. Un dascăl de gră
diniță are multe îndatoriri, 
intre care și pe aceea de for
mare a deprinderilor sporti
ve la copii. In acest scop 
colaborez eu soțul mea. 
Octavian Lupei. profesor de 
educație fizieă la școala noas
tră".

Ce învață copiii grădinițe: 
într-ale sportului î Multe. 
Fac zilnic gimnastică de 
înviorare, exersează în an
sambluri de gimnastică rit
mică pentru diferite serbări, 
deslușesc alfabetul unor 
jocuri eu mingea sau îșl dis
pută întâietatea în întreceri 
de cros. Adina Moțica. Gheor- 
ghe Fancaș. Tolida Tomuța, 
Râul Faur, Geta Tolci și Pa
vel Moț și-au și trecut în 
palmares primele victorii. 
Cei peste 60 de șoimi ai pa
triei au făcut și drumeții la 
ferma C.A.P., la Asociația po
micolă și la fosta carieră de 
piatră. „Formîndu-i de mici 
prieteni ai exercițiilor fi
zice, ne exPlică prof. Octa
vian Lupei, ne este mai ușor 
să selecționăm copiii după 
aptitudinile respective atunci 
ci nd promovează in băncile 
școlii. Mulți au îndrăgit di
ferite sporturi. fiind, ea «i 
la învățătură, atenți și sili
tori în timpul orelor de edu
cație fizică"

Intr-adevăr. coclii cresc 
frumos. învață. muncesc 
(activitatea lor extras cota
ră cuprinde toate aspecte
le educației civice, de la 
păstrarea curățeniei si or
dinii. pînă la îngrijirea 
scatiilor verzi) si tac socri 
în continuare pe terenurile 
mari ale scolii. Dorina Culdă.

Mădălina Chiriac. Adriana 
Lupei. Codruț Dascău. So
rin Urs. Florin Dascău. Roxa
na Lupei eint numai citiva 
din elevii claselor prima
re care 6i-au pus în gind să 
devină mari campioni. pre- 
eătindu-se 
’urile 
impreună cu 
de educație 
sportivă a 
dm terenuri 
chel, handbal 
atletism.
serva 
podar. - 
Moli 
tioaaji. 
la noastră 
asinii 
corespunzătoare 
telor. De ta sere am 

tot ceea ce vedeți.
ale mnucii copiilor 
finul părinte, or si 
dneerii scolii*- Da 
unde se tin erele de 
fizici T întrebăm 
dată ■■ avem o sal 
li de sport- Dar. da 
Am chibzuit si , -----
fit. am cinul so talii si. Pini 
ta urmă. am transformat • 
clasă de curs in sală de sport 
dotată cu aparatură pen
tru gimnastică, mese de te
nis si de sah. In xilele frigu
roase aici fac exerciții speei- 
fiee sportivii noștri. echi
pele de handbal, tenis de masă, 
oină si badminton, de unde si 
locurile fruntașe in 
nateîe județene".

Iată. deci, un prim 
verticalei in procesul 
mare a viitorilor pe 
Cuvintele ..Să 
interlocutorul 
des apel, s-au 
acțiuni tenace pentru identi
ficarea si valorificarea re
surselor proprii Pe drumul 
afirmării tinerilor soortivi. 
Am aflat că Dactana Mirea. 
Teodor Oaroea. Remus Boț. 
Marius si loan Cr.sr Si Ci* 
prfan Lupan au devenit cam- 
pi ~rni i3 XXII SDOI •
sau ait-il iar foști elevi, cere 
au trecui prin aceeași filie
ră. ca Sandu Pîacotean. Dumi
tru Lupei. Vasie Lusca. Ma
rin* Marti* sau Ion Păiusan au 
urcat Pe podiumul „Cupei 
U.T.C.*. ori au fost promo
vați in echipe din alte orașe 
ale Județului. Așadar, cam- 
Ptocii grădiniței, viitori per- 
fC”“

campioni, 
temeinic in spor- 

oreferate. Priveam 
profesorul lor 

fizică baza 
scolii, compusă 

de volei, baș- 
si sectoare 

Peste tot se 
mina bunului 
■N« se poate să ai • 

activitate
Be «punea 

gazdă.
elevilor

grădi

festivalul șahului lalainifcan, ediția a 8 a

UN NOU PAS SPRE PERFORMANTĂ
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Troian IOANIȚESCU

Moment deosebit în viața spor
tiva a municipiului Sljjjzia, 
Festivalul șahului ialomițean a 
constituit o reușită, in triplu 
sens : competlțional, organizato
ric șl propagandistic. Competi- 
țional. pentru că majoritatea par
tidelor (și mai ales cele susți
nute de jucători cu o clasirieare 
superioară, maeștri F.I.D.E. și 
maeștri) au relevat din nou fru
musețea acestei discipline. De 
altfel, o parte dintre acestea — 
după Festival — au fost reactua
lizate și reanalizate in prezența 
unor mase de șahiști amatori din 
Slobozia, ceea ce a insemnat o 
inițiativă cu totul inedită, pri
mită cu mult interes ; organiza
toric, pentru că a existat, icum 
la a vm-a ediție a întrecerii, 
un cadru cu totul aparte asigu
rat de C.J.E.F.S. Ialomița, In co
laborare cu Consiliul județean al 
sindicatelor. In acest fel, concu- 
rențil au beneficiat de sprijinul 
tuuiror specialiștilor din județ 
(cărora li s-au alăturat cel trimiși 
de federație), precum și de spa
țioasa sală a Casei de cultură a 
sindicatelor. în măsură să găzdu
iască o Întrecere eu peste 100 de 
partici-ianți, număr record la ni
velul Festivalului, tn fine, propagandistic, de vreme ce în tot jutle 
tul acest frumos eveniment spor
tiv a fost popularizat intens prin 
afișe, stații de radioamplificare 
din întreprinderi, prin ziarul local 
-Tribuna taiomițel", cu avancro
nici și cronici substanțiale.

Această ediție a Festivalului 
sab’st ialemiteaa a înregis
trat — cum am precizat — un 
număr-reeord de participare. $1 
tot an record l-a constituit nu
mărul ceW care au urmărit zi 
de li întrecerile, talți-sți In șah 
sau copil și tineri dornici să 
facă prima pași ta cunoașterea 
acestui sport. Ia această privin
ță este de remarcat faptul că 
toți fr-mtasS Festivalului, Geor
ge Griewe rPoliteemica Bucu- 
•«*' Mărim Haneaș (Politehni
ca last). Cornel Spulber (Meja- 
til București». Ban Popescu (Me- 
eanîeâ F-J Bucure;li). Panaite

Velea (A. S. Drobeta 'lucra Se
verin), Gbeorghe stroesci (Me
talul Rm. Vilcea), precum șl re
prezentanții șanului Ialomițean, 
I. Simbolici — Rapid Fetești prof. 
I. M. Vlalcu — Știința Slobozia 
șl Valeria Soare — Unirea Slo
bozia, s-au aflat permanent ia 
dispoziția publicului pentru a 
răspunde la unele întrebări pri
vind diverse probleme din teoria 
și practica șahului.

Reușita ediției din acest an a 
Festivalului a constituit punctul 
de plecare spre o nouă inițiati
vă de amploare — un open în 
organizarea asociației sportive U- 
nirea Slobozia, care va avea loc 
în curind, după cum ne-a 
semnalat președintele acesteia, 
Nlcolae Costea. Este o Inițiativă 
pe care organele sportive locale 
au primit-o cu mult interes, 
„pentru că șahul are toate con
dițiile să realizeze noi pași spre 
afirmare", ne asigură președin
tele C.J.E.F.S., Ion Moclonlu, a- 
dăugînd, „așa cum a făcut-o in 
atletism, de aici plecînd atleta 
Tudorița Chldu, componentă a 
lotului republican. Iar mai re
cent, după testul F.R.F. de Ia 
Brăila, trei talentațl fotbaliști, 
Rondoleanu, Cătănuș șl Ene, In 
lotul de perspectivă. Dorim ca 
Și din rîndul șahiștilor noștri 
cîțiva să atingă pragul cons»

Tiberiu STAMA

Duminică superbă, minuna
tă de soarele muiat în miere 
al acestui început de septem
brie. Pe Kiseleff mașinile 
sprintează vesel, ducindu-și 
pasagerii spre oaze de ver
deață și apă. înregistrezi din 
fugă reflexele de lumină albă 
ale Arcului, intrările bunica- 
lui-Herăstrău prlmlndu-și
drăgăstos noile generații de 
nepoți venițl să 1 se uree 
pe genunchi. Tată șl curcu
beul pictat pe pînza stropi
lor de apă ai fîntînli Miori
ța, apoi podul cu nume âe 
oraș pe care tocmai trece un 
tren spre Litoral... După Bă- 
neasa, coloana auto plonjea
ză, simțind parcă apropierea 
brizei răcoritoare a Snagovu- 
lul ; plutonul compact de 
pînă atunci se răsfiră, pre
cum o caravană clcllstă in 
preajma unul sprint cu pre
mii. Dar, apropo — observăm 
chiar la cîteva zeci de metri 
Înaintea noastră un grup de 
băieți tineri, înaintînd vije
lios pe biciclete în aceeași 
direcție. Să fi prins noi din 
urmă cîțiva concurențl dis
tanțați în această ultimă eta
pă a Turului României ? Va
riantă respinsă imediat — 
„bucla" urmează ca astăzi să 
sosească în București, și nu 
să plece. Deci trebuie să fie 
vorba de un grup de cicliști 
âflați în plin antrenament. O 
clipă sîntem tentați să-l ad
mirăm, fiindcă băieții merg 
repede, nu glumă. Atît însă, 
o clipă, pentru că, apropl- 
lndu-ne, vom distinge că ru
lajul lor rapid era de fapt o 
Iluzie : în realitate, tinerii
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De azi, la Constanta

0 ATRACTIVĂ COMPETIȚIE LA TENIS DE MASĂ

CAMPIONATELE UȚION'ALE 
DE ȘAH

tn Sala Sporturilor din C.m- 
stanța vor avea loc de azi șl 
ptaă simbătâ Întrecerile Con
cursului Republican al Cluburi
lor Sportive Școlare Ia tenis de 
masă. Participă jucători și ju
cătoare plnă la 18 ani, mulți 
dintre ei membri ai loturilor 
naționale de cădeți și juniori, 
ceea ce asigură acestei competi
ții o valoare ridicată.

Meciurile încep zilnlo la oi-eie 
9, in program flgurînd pr ibele 
pe echipe și individuală (mascu
lin și feminin).

Organizatorii — Ministerul Edu
cației și Invățămînt’jlui, C.J.E.F.S. 
constanța și Clubul Sportiv Șco
lar nr. 2 Constanța — au luat 
măsuri pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții a acestei 
importante competiții a tenisului 
nostru de masă. (Ch. G.).

Pe stadionul Metalul din Capitală
«a ru-u. a ooua a campiona

te la Predeal. Gabriela Stanau 
a eiștagat la Cristina Bădulescu. 
Sar Eugenia Ghindă a învins-o 
pe Margareta Mureșan. Alte re
zultate: Kozma — Jicman remi
ză; Stanca — Stroe 0—1; Dumi
nică — Ursuleac 1—0; Ganz — 
Baumstark remiză; Ioniță — 
Chlș l—o. In clasament conduce 
Gabriela Stanciu, cu 2 p. Rezul
tate din runda a doua a campio
natului masculin: Nicolaide — 
Stefanov 1—0; Grunberg — Stoi
ca remiză: Marin — C. Ionescu 
remiză; Takacs — Stanciu 1—0: 
Biriescu — Foișor remiză.

START IN CAMPIONATUL DE DIRT TRACK PE ECHIPE
• Anulat în sezonul trecut din 

cauza lipsei de concurenți, Cam
pionatul republican de dirt-track 
pe echipe va fi reluat, prima e- 
tapă urmînd a avea loc astăzi, 
de la ora 16,30, pe pista stadio
nului Metalul din București. La 
start se vor alinia următoarele 
echipe: IPA Sibiu, Combinata 
Steaua — Metalul București, 
Combinata CS Brăila — Petrolul 
lanca și Combinata Voința SihTu 
— IPA Sibiu. întrecerile se vor

desfășura in formula clasică de 
16 alergători în 20 de manșe.
• Campionatul individual de 

dirt-track, rezervat juniorilor va 
continua tot astăzi, de la ora 
13,30, cu etapa a 10-a in deschi
derea reuniunii echipelor de se
niori. Lider al clasamentului ge
neral este talentatul alergător 
Victor Arghir (Petrolul lanca). 
care a acumulat pînă acum un 
considerabil avans de 21 de 
puncte.
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ÎNOT. INTR-UNA din finalele recez-^e- 
lor Campionate Naționale, lt N ■ spate, 
alături de o medaliată la J.O.. Ânea 
Pătrășcoiu, de două medaliate la CU de 
junioare. Andreea Sighiarto șl Alexandri
na Croitoru, de experimentata Eniko Pa
lencsar, s-a aflat și o fetiță de._ 12 a.îl. 
Carmen Vlădăreanu, de la Dinamo. Ap.opo 
de cel doi „poli" de vîrstă, să mai no
tăm că ta finalele de seniori au avut 
aoces șl sportivi cu ani buni petracvți 
prin bazine, precum Flavius Vișan, lonuț 
Mușat sau frații Eugen șl Bogdan Nan. 
dar șl foarte tinerii George Știrbei (de a- 
semenea de 12 ani), Beatrice Coadă, Lia
nă Coman, Sorin Pînzaru. Iuliata Panti- 
limon, Alina Prisăcaru, Carina Tărănoan- 
că. Gabriela Zgăbei, Luminița Mocanu. Să 
sperăm că acest nou val — din care fac 
parte șl alți copii talentați — va avea 
cît de curind un cuvtat de spus. Primele 
semne există... -------------
mea lui, prie 
tul nu face

• FIECARE sport are lu- 
enii si

_ except
vizibil și la CJi
August- fiind 
numeroși părin1 
rești). Ai unor 
tache, stela 
nlța Dobrescu 
nil, dintre < 
a anticipat succesul 
liber... —, Carmen Geo 
clea, Eniko Palencsar. 
(cu tatăl său ta rol de arbitru) 
alții. Am văzut chiar părinți ai... antre
norilor, cazul familiilor Balaban și Buna- 
ciu, oameni respectabili, stăpîniți de a- 
ceeași mare pasiune ca pe vramea per
formanțelor copiilor lor de ieri. Frumoa
să, pilduitoare statornicie ! După cum fru
moasă e și familia înotului nostru. (G. R.).

OINĂ. U.N.C.A.P., inițiatoarea Campio
natului Național sătesc, ajuns la a 15-a 
ediție, a fost bine inspirată alegîad ca 
loc de desfășurare a actualei finale pe 
țară comuna Bumbești — Jiu. Ultimele în
treceri ale popularei competiții au consti
tuit un adevărat eveniment sportiv pen
tru locuitorii acestei așezări gorjene, tri
bunele cochetului stadion fiind pline pînă 
la refuz în toate cele trei zile de con
curs. • ORGANIZATORII „Cupei U.N.C.A.P." 
și ceilalți factori cu atribuții au acordat 
cîteva premii speciale, dobîndlte de Ionel 
Dumitrescu (Viață Nouă Olteni— jud. Te
leorman) — cel mal tehnic jucător ; Gheor- 
ghe Strugaru (Spicul Avrămeni — jud. 
Botoșani) — cel mal vîrstnic olnlst (42
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B. Gluțan. I s-a 
med greu, care se anunț 
cbUlbrat dedt a fost : D V
Cluj-Napoca. • UNUL DINTRE tinerii 
poloiștl de la Rapid care s-au remarcat 
in întrecerile de la Arad a fost B. Pe
trescu. Introdus ta formație tatr-un med 
greu, cu Crișul (Rapid a pierdut eu 13—12). 
Petrescu s-a comportat foarte bine, reu
șind să și înscrie două goluri. Păcat că 
antrenorii nu l-au acordat încredere și tn 
meciurile celelalte 1 (M. tb.).

SCRIMA, remarcam, o dată ta plus, 
prezența Ia start a celor mal bune flo- 
retlste ale țării, care se numără, ta mo
mentul de față, șl printre cele mai bune 
din lume. Să nu uităm că, timp de două 
zile, la Sala de scrimă Floreasca au e- 
voluat campioana mondială „en titre" EU- 
sabeta Tufan, precum și colegele — Reka 
Lazăr, Claudia Grlgorescu. Rozalia Hustl 
și Georgeta Beca — ele fiind cele care 
au alcătuit echipa medaliată cu argint la

aceleași ultime campionate mondiale. Dacă 
le-am adăuga și pe Laura Badea, ciști- 
gătoarea Cupei României de anul trecut 
și finalistă in acest an. o reală „promi
siune-, precum și pe Ana Georgescu a- 
vem o imagine mal clară asupra nive
lului tehnic ridicat al întrecerilor de flo
retă feminin. • FLORETISTUL de la 
C.T.A.S.. Augustin Anghel, este, cu cer- 

un element de perspectivă. El 
onat ta mod plăcut prin tena- 
indemtaarea de pe planșe, dar 

it. pentru faptul că nu a rămas 
premiere. Poate că dacă 

lă la sfirșit concursul ln- 
fi avut de învățat de 

i. ca Livius Bazan. Attila 
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velor adverse de pe 

rocedat. duminică, aitre- 
la Dinamo, Aurora Dan, ta fl- 

formațieicompania

TENIS- MOMENT 
de la Brașov, 

de premiere a juniorilor mid : tricourile 
de campioni și diplomele le-au fost taml- 
nate de proaspătul campion european de 
tineret la lupte libere, Romlcă Rașovan. 
Poate, cine știe, unde a pus Romlcă mîna... 
• AM mai SCRIS șl revenim asupra ideii 
că. la această ediție, copiii s-au numă
rat printre protagoniști. Dintre performan
țe e lor, evidențiem cele două titluri ale 
cuplului Dinu Pescariu — Andrei Pavel 
(TCB. CSȘ 2 Petromar Constanța) atît la 
15—18 ani. dt și la 17—lt ani. Se contu
rează. astfel, un dublu de viitor, și el 
nu trebuie neglijat. Deci, atenție! t IN A- 
CEEAȘI ORDINE DE IDEI, n-am Înțeles 
de ce la Întrecerile Juniorilor mari n-au 
fost năstrate cuplurile de mixt. Ne gîn- 
dlm In primul rînd Ia campionii de 15—18 
ani, Irina Spîrlea — Dinu Pescariu (Di
namo. TCB), care au aceeași vîrstă. 14 
ani, și cărora nu le-ar fi stricat să joace 
împreună cîteva meciuri în plus. Ah. goa
na asta după titluri ... (D. S.).
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CONCURS INTERNATIONAL

AL VÂNĂTORILOR SPORTIVI
O interesantă intîlnire interna

țională, dotată cu „Cupa Prie
teniei*4, se va desfășura, la siir- 
șitul acestei săptc.;Tiîni, la poli
gonul bucureștean Tunari. In 
program figurează p”obe de tir 
apropiate de specificii vină tocii 
sportive, la întreceri participînd 
specialiști în această activitate 
din Bulgaria, Cehoslovacia, K.D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
u.R.S.S. și România. Se vor al
cătui clasamente finale indivi
dual și pe echipe pe baza re
zultatelor cumulate, obținute de 
fiecare trăgător în parte la ur
mătoarele probe: skeet, trap, 
căprior fix, mistreț alergător, 
talere duble aruncate din turn 
înalt. O întrecere originală, care 
merită urmărită de amatorii de 
sport bucureșteni.

LITORAL

IN SEPTEMBRIE
PLECĂRI ZILNICE, SE. 

JUR LA ALEGERE
1NCEP1ND CU : 10

SEPTEMBRIE.
EFORIE NORD ȘI EFO- 

RIE SUD
si 12 SEPTEMBRIE 

MAMAIA • VENUS •
JUPITER « SATURN
TARIFE : Cazare : 34

lei/zi în hoteluri eat. I A, 
duș — masă 1 45 lei/zî — 
la restaurant

Organizațiile de sindi
cat din întreprinderi pot 
reactualiza biletele de 
sindicat neutilizate pen
tru sejur pe litoral, tnce- 
pînd cu 10 și 12 septem
brie a.c. Biletele se pot 
procura la agențiile de 
turism ale I.T.H.R. Bucu
rești.
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S-A încheiat criteriul national al juniorilor
Desfășurate în Sala sporturilor 

Uin Ploiești (in condiții organi
zatorice ireproșabile), turneele finale ale Criteriului național al 
Juniorilor II (cădeți) s-au înche
iat cu victoria echipelor C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca la băieți și 
C.S.Ș. Arad la fete. Clasamente 
— BA1E4I, grupa 1—4 : 1. C.S.ș. 
Viitorul Cluj-Napoca « p (au tost 
folosiți : Gh. Mureșan, C. Rusu, 
C. Geomolean. C. Bob, O. Tal
pă u, A. Ronal, o. Crainic, M. 
Teodorescu, V. Sofianluo S. Sasu, 
F. Fiorea, C. Mogli ; antrenor : 
L. Moraru), i. c.S.ș. Arad 4 p 
(coeficient 1.03). 0. C.S ș plo
iești « p (1,008). 4. c.S.ș. i con
stanța 4 p (0,94) ; grupa 5—* : 
0. C.S.S. Mediaș 0 p, 0. C.S.Ș. 4 
I.C.E.D. București 5 p, 7. C.S.S. 
Pitești 4 p. 8. C.S.Ș. 1 Dlnamo 
București 8 p. FETE, grupa 1—4 : 
1. C.8.Ș. Arad 3 p (Carmen Nis- 
tor. Ana Buruzs, Irma Nanelor, 
Diana Ciufe. Carin Latoo. De
lia Marc, Melinda Metzger, S1- 
mona Dumitru, Cristina Drilea, 
Andreea Stefanlc ; antrenor : M. 
Pricâ), 2. C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoea 8 p. 3. C.S.Ș. S Rapid 
București 4 p, 4. C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe 4 P : grupa 5—8 : 8. 
C.S.Ș. Reghin 5 p, 0. Olimpia 
București 8 p, 7. C.S.Ș. Timișoa
ra 4 p, 8. C.S.Ș. Brașovia 4 p. 
Coșgeteri : Gh. Mureșan (C.S.Ș.

Cluj-Napoca) 226 p (medie de 
meci ; 43 p ; in partida cu C.S.Ș. 
Ploiești a înscrii 79 de puncte 1) 
șl Mariana Băjenaru (Olimpia) 33 
p ; cei mal tehnici jucători : E. 
Kiss (C.S.Ș. Mediaș) șl Carin 
Latco (C.S.Ș. Arad).

In legătură cu desfășurarea 
competiției, antrenorul federal 
G. Chlraleu ne-a rela-at urmă
toarele : „Spre deosebire de mul
te din edițiile precedente «le 
Criteriului național al eade- 
ților, de data aceasta echipele 
de băieți au arătat perspective 
mai mari decit cele de fete, mai 
ales prin prisma preocupării 
pentru talie. Victoria formației 
din Cluj-Napoca • fost determi
nată, de altfel, de excelenta 
prestație a «gigantului» Gheor
ghe Mureșan (2,19) care are mari 
posibilități de progres, dar nu- 
numai cu condiția îmbunătăți
rii pregătirii atletice. La fete, 
C.S.Ș. Arad Ișl datorează succe
sul In mare măsuri faptului că 
aproape toate jucltoa.ele au ac
tivat In sezonul trecut nu numai 
in Divizia școlară ți dî junioare, 
ci și In Divizia B de tineret, in 
formația care a promovat tn Di
vizia A Mal remarc plusul de 
combativitate manifestat de toa
te echipele, ceea ce dovedește 
interesul antrenorilor fată de a- 
cest Important capitol al jocului 
de baschet"

RECORD LA CURSUL ANTRENORILOR
Ca niciodată, la cursul de îm

prospătare a cunoștințelor antre
norilor echipelor din Divizia șco
lară șl de juniori (ținut conco
mitent cu turneele finale ale ju- 
norllor II) au luat parte 44 din

cei 48 de titulari. Inițiativa fe
derației de a pune accentul pe 
lecții practice s-a dovedit bineve
nită, partlctoantii manifested un 
Interes deosebit față de acest fel 
de organizare a cursului.

ULTIMA COMPETIȚIE OFICIALA A SEZONULUI '87-88
Criteriul speranțelor, competi

ție rezervată juniorilor III, În
cheie sezonul competițional ofi
cial 1987—1988. întrecerile se des

II
„Tabăra giganțllor". organizată 

tradițional In timpul vacanței de 
vară pentru minibascuetballșlii 
selecționați cu prilejul „Crite
riului național pionieresc" a pri
lejuit particlpanțllor nu doar an
trenamente (zilnice), ci șl excursii 
frumoase șl Instructive în zonele 
pitorești din jurul Predealului, 
pe Valea Rîșnoavei. pe Susai si 
Clăbucet, la Vîrfu.1 cu Dor și 
Vîrful Furnica. Nu au lipsit jocu

fășoară la Deva, în aceste zile, 
pînă duminică, la turneele finale 
luînd parte opt echipe de bă
ieți și tot atitea de fete.

TABĂRA GIGANȚILOR
rile de cabană (cu interesantele 
concursuri „Cine știe, cîștigă !“) 
și nici întrecerile pentru „Coșul 
de aur". Copiii s-au bucurat de 
îndrumările tehnice ale profeso
rilor Stelian Gheorghiu șl Silvia 
Negrită, de ospitalitatea unor 
iubitori ai sportului din Predeal, 
printre care Ion Cîmpean (direc
torul adjunct al Liceului indus
trial) și Hie Grama (responsabi
lul cantinei „23 Aug ist").

II
Ca în fiecare an, terenurile 

..Drept-4 și „Floreasca44 găzduiesc 
în aceste zile turneul dotat cu 
„Clipa Sănătatea". Iau parte 30 
de echipe masculine dar, în mod 
regretabil, nici una feminină. în 
această ultimă lună dinaintea în
ceperii Diviziei A. amatorii spor

CU^A SĂNĂTATEA"
tului cu mingea la coș au deci 
prilejul să urmărească meciuri în 
fiecare marți, joi și sîmbătâ (de 
la ora 16) pînă la 5 octombrie.

Rubrica redactata de 
Dumitru STANCULESCU
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UN SPIENDIO START

ÎN CUPELE EUROPENE

CAMPIOANA CEHOSLOVACIEI, SURCLASATĂ!
(Urmare din pag. I)

tori punind mai mereu in di
ficultate pe campioana Ceho
slovaciei. In mi. 78 Rotariueste 
oprit ca la rugby, se acordă lo
vitură liberă si HAGI gutează 
direct. 4a coltul scurt, peste zid. 
în goli 3—1!

Din acest moment, pe teren 
nu mai există, practic, decit o 
singură echipă, aplaudată la 
scenă deschisă. Steaua, stimula
tă de această frumoasă si spor
tivă reacție a publicului pra- 
ghez. continuă cursa golurilor 
pentru o calificare, care, a- 
cum știm, nu mai poate fi pusă 
la îndoială. In min. 86, o com
binație de mare efect, Hagi 
— Măstăcan — T. STOICA, și 
neobositul căpitan al Ste
lei sutează Jos. in bară. de

unde mingea rleosează în pla
să: 4—1. Si pentru ea finalul 
partidei să fie si mai străluci
tor. în mln. 88 HAGI încheie 
intr-o manieră de super-jucător. 
driMîndu-l si pe portarul 
Stejkal, pentru a consfinți o 
vietorie categorică, puțin scon
tată chiar sl de cel mal opti
miști suporteri, dar, iată, per
fect posibilă: 5—1 !

Splendid succes al fotbaliști
lor noștri, care țl-au probat tn 
fata unui ștadion Plin nină la 
refuz (circa 36 000 de spectatori) 
virtuțile tehnice si tactice, pu
terea de mobilizare în fata u- 
nor adversari considerați ca 
greu de învins pe teren propriu. 
Cu atît mal mari sînt meritele 
formației Steaua, cu cit, să nu 
uităm, aceasta a avut de su
plinit — șl a făcut-o !ntr-un 
mod exemplar — absența a

tiol titulari de marcă Bumbes- 
eu și Piturcă. Felicitări tuturor 
celor care au contribuit îa a- 
ceastă nouă victorie de răsu
net a fotbalului românesc si 
drum cit mai lung în compe
tiția nr. 1 a continentului !

Arbitrul portughez Carlos Da 
Silva Valente a condus foarte 
bine următoarele formații:

SPARTA: Stejkal — Bielik, 
N<’mecek. Chovanek. Vrabec — 
Novak, Orgonik, Bilek. Lavic- 
ka — Kukleta (mln. 46 Siegel). 
Skuhravy.

STEAUA: LUNG — D. PE
TRESCU. IOVAN. BELODE- 
DICI. UNGUREANU — T. 
STOICA. ftOTARIU. HAGI, 
I. DUMITRESCU (min. 71 BA- 
LINT) — LAcATUS. PENA 
(min. 85 MĂSTĂCAN).

DESPRINDERE CLARĂ DUPĂ PAUZA
(Urmare din pag. 1)

PEPINIERA DE SCRIMA DE LA SATU MARE
Satu 
poa- 
di s-■ și1 in

B/ieZ i • Hor. 
pvint sint
Inu, Eca- 
Buzana Ar
ia Moldo- 
lia ilusti, 

Ordinea 
intîmplă- 

inut seamă 
aspect, că

\înt, acum, 
și ca an
cei enu- 

și actuale 
nșelor iți-

nu
Satu

dar 
|ă, la 

impresio- 
e micuții 
cu „drme- 

ki, cu fețele 
i, nădușind 
ortului. 
tuși, nu

Sau 
cui și 

i întrebări 
b de copii, 
r-o singură 
pin sălile 
raș, știu să 
atrage spie 
ină, Acare 
tțelessi tu- 
atele ră- 
țualilor lor

De
se 
de 
nu

antrenori sînt ca un 
magnet, ne spune Viorel 
Dan, președintele Clubu
lui Sportiv Municipal. în 
plus, părinții (ca părinții 
de pretutindeni...), su
portă mai ușor ideea ca 
micuții lor să practice 
o disciplină intr-un lcc 
acoperit, nebătut de ar
șița soarelui sau de ge
rurile iernii".

Care este secretul ferti
lității meleagurilor sătmă
rene in 
tă-l: au 
ții-satelit, 
tegoriile, 
Satu 
astfel, 
necesară 
formanță, 
bază 
lorilor 
numele 
permanente : 
sportivă Mondiala 
secție de floretă 
nină), 
Luceafărul 
nină), Asociația 
Flacăra (floretă 
nă), Asociația 
UNIO (spadă 
CSS ILF (floretă și spa
dă feminină). Mai multe 
echipe pot intra astfel in 
concurs ți, deci, mai mulți 
copii testați, competiția 
însăși reprezentind un

aria scrimei ? Ia- 
fost create sec- 
la 

pe 
Mare, 

piramida 
sportului de per- 

cu selecția la 
și promovarea va- 
spre vîrf. Iată și 

acestor pepiniere 
Asociația 

(cu 
de floretă femi- 
Asociația sportivă 

(floretă femi- 
sportivă 
masculi- 
sportivă 

masculină),

cătoate
lingă C.S. 

formîndu-se, 
ații de

filtru natural. „In gene
ral vorbind, continuă in
terlocutorul nostru, în jur 
de 90 de copii ne rămîn 
pentru un ciclu de pa
tru ani din cei 3600 testați. 
Iar prieteniile care se 
leagă în cadrul catego
riei de vîrstă sînt foarte 
utile atît pentru per
formanța sportivă, cît și 
pentru cea școlară, căci, 
nu ne sfiim s-o spunem, 
sîntem, în egală măsu
ră. preocupați și de vii
torul acestor copii".

Secretul succeselor scri
mei sătmărene stă deci 
— faptele ne-au convins — 
in dragostea și înțele
gerea celor de aici pentru 
această disciplină olim
pică. Dar, mai presus de 
toate, secretul stă in mun
ca asiduă cu cei mici, 
o muncă bine gindită (spre 
exemplu, este folosit la 
maximum timpul liber al 
copiilor), o muncă respon
sabilă. Iată de ce !n ju
dețul Satu Mare scrima 
a devenit ramura de sport 
numărul 1. Și, sîntem con
vinși, va continua să ră- 
mină pe această poziție incă 
mulți ani, grație rezul
tatelor ce vor continua, 
logic, să apară.

Doina STĂNESCU
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\ ZI pen- 
le favorite 
UITA LO-

I anunțat, 
stei săptă- 
RACEREA 
KPRES O- 
loc dumi- 
itît prin 
mică, pre- 
» acordate 
sume de 

hotare, 
întrunește 

mase de 
! Sîmbătă, 
ițim a ii 
Iclor.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Rezultatele oficiale ale con

cursului Pronosport din 7 sep
tembrie vor fl publicate tn ca
drul acestei rubrici în ziarul de 
vineri, 9 septembrie.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONO- 
EXPRES DIN 7 SEPTEMBRIE 
1988. Exiragerea I : 4 11 33 
5 25 21 ; Extragerea a Il-a : 
30 2 19 36 15 32. Fond total de 
cîștiguri : 588.240 lei, din cae 
131.600 lei. report la catego
ria 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 28 AUGUST 1988 : FAZA I i 
cat 15 2 variante 100% a 50 000 
lei și î variante 25% a 12 500 
lei, cat. Ill variantă 100% 
a 17 383 lei ți 7 variante 25% 
a 4 348 lei, cat. 3 : 3 variante 100% 
a 5 545 lei șl 22 variante 25% a 
1 386 lei, cat. 4 : 34,75 a 1 356 lei ; 
cat. 5 s 72,75 a 648 lei, cat. 6 : 
460,50 a 100 Iei, cat. 7 : 6379,00 a 
40 lei. FAZA A Il-a : cat. B 1 4 
variante 25% a 11 038 lei ; cat. C : 
8.75 a 2 523 lei. cat. D : 42.75 a 
516 lei, cat. E : 117,00 a 100 lei, 
cat. F : 3430.75 a 40 lei. La FAZA 
I, cat. 1. 100% Popa Ion din 
Brazi — Prahova și Popescu Ioan 
lin Rădăuți — Suceava cîștigă 

fiecare cite 50 000 lei.
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mînea in față doar vîrful lor 
central, golgeterul Lius), a 
menținut scorul foarte strins 
pînă în minutul 72, cînd Di
namo a reușit să se desprindă 
de tenacele său adversar, rea- 
lizînd apoi o diferență con
fortabilă.

Meciul a început în nota ne
tă de dominare a gazdelor. 
Finlandezii și-au dezvăluit din 
start intențiile defensive, or
ganizând o linie de cinci fun
dași, în fața căreia acționa o 
alta de 3—4 oameni care în
cercau să (Jestrame atacurile 
lui Dinamo din faza incipien
tă. Cu toate acestea, în min. 5 
Lupu are o mare ocazie; in 
min. 12 se produce deschide
rea scorului: Rednic se lan
sează într-o acțiune pe aripa 
stingă, centrează și JANTTI, în- 
cercind să înlăture pericolul, 
deviază balonul în plasă. Du
pă acest gol, oaspeții încep „să 
se vadă" ceva mai mult în 
atac și, în min. 20, Lehtinen 
șutează puternic, dar Stelea 
reține. Dinamo își continuă 
încercările de a destrăma re
țeaua apărătorilor lui Lahti și

VICTORIE DE
(Urmare din pag 1)

după care tot el a reluat peste 
poartă. In minutul următor 
cursa solitară a lui Laudrup, 
tot pe stingă, a fost blocată 
din nou de Călugăru. Jucătorii 
italieni au demonstrat că sînt 
maeștri ai contraatacului, că 
știu să rupă ritmul, să plece 
ca din pușcă și astfel să-i ofere 
lui Barros o nouă ocazie de 
gol în min. 30, cînd acesta a 
Șutat peste poartă. Apoi, am 
notat o ocazie în contul gazde
lor, în min. 33, cînd Profir, 
din careul mic, a șutat in por
tar; la cornerul care a urmat 
Agiu a trimis balonul, cu 
capul, razant cu „transversala".

In repriza a doua Oțelul a 
avut vîntul în avantaj, dar Ju
ventus a atacat din start, pro- 
fitind șl de faptul că la mijlo
cul terenului Burcea șl Stan 
nu prea se aflau în apele lor. 
O înlocuire inspirată a antre
norilor Dinu și Sdrobiș va avea

are alte două ocazii: în min. 
21, Vaișcovici trimite cu capul 
spre gol, dar Korhonen res
pinge în corner, pentru ca în 
minutul următor Sabău să în
cheie cu șut afară o splendi
dă combinație de atac. Mal re
ținem apoi lovitura liberă a 
lui Vaișcovici (min. 34), dar și 
riposta lui Kuusysi (oaspeții 
au fost de multe ori periculoși 
pe contraatac). nji se lasă prea 
mult așteptată, pentru că Ște- 
lea (min. 39) este pus la grea 
încercare la „capul" lui Rinne.

Repriza secundă ne aduce 
în teren un Dinamo în adevă
rată vervă. In min. 48 și 49 
Korhonen respinge șuturile lui 
Mateuț și Sabău, în min. 63 
Lupu ratează o frumoasă ac
țiune personală, iar în min. 64 
cursa lui Vaișcovici pe aripa 
stingă nu poate fi oprită decit 
prin faultul în careu comis de 
Vehkakoski. Penaltyul. just a 
cordat, este executat slab de 
Lupu și Korhonen respinge. 
După această nereușită, Dina
mo trece repede Peste o fi
rească decepție și reia asaltul 
liniilor defensive finlandeze, 
tn min. 72 Sabău execută o 
lovitură liberă laterală și AN- 
DONE, venit în atac, reia cu

PRESTIGIU A
urmări pe... tabela de marcaj.
In min. 56 a Intrat tn teren 
Drăgoi, care l-a înlocuit pe Ra- 
lea și atacul s-a înviorat, tn 
min. 59, Burcea a trimis o 
pasă, în adîncitne, spre Drăgoi 
lansat în careu, și fundașul 
De Agostini l-a faultat (piedică 
din spate), deci 11 m clar, pe 
care PROFIR l-a transformat 
impecabil, lăsîndu-1 fără spe
ranțe pe portarul Tacconi. Ju
ventus. văzîndu-se condusă, 
forțează egalarea, dar Oțelul 
răspunde prompt și jocul este 
plin de suspans. In min. 62 
Laudrup a trimis balonul pe 
lîngă vinclu. din lovitură li
beră de la 16 m. In replică, tn 
min. 67, Drăgoi a centrat foarte 
bine, dar nimeni n-a venit la... 
întîlnirea cu balonul. în min. 
68, la centrarea lui Mauro, Al- 
tobelli a reluat din voleu, peste 
poartă. Căutînd cu Insistență 
golul, torir ezii au atacat pu
ternic spre final. Jucătorii ita
lieni au și avut iluzia că au

capul in plasă: 2—0. Dinamo 
se dezlănțuie, oaspeții intră in 
derută și in min. 74, în urma 
nnei Impetuoase pătrunderi In 
careu, încheiată eu un șut pu
ternic, VAIȘCOVICI fixează 
scorul la 3—0. Pînă la sfîrșit, 
echipa noastră presează, dar 
nu mai notăm decit faza din 
min. 85, cînd Viljanen salvea
ză o situație critică, trimițînd 
cu caPul în... bara transversa
lă a propriei porți. Și astfel se 
încheie un meci în care Kuusy- 
si, cu toate eforturile făcute și 
ambiția de a nu pierde, a tre
buit să plece steagul în fața 
unei echipe superioare pe toa
te planurile și care, repetăm, 
Putea obține un scor si mai 
net.

Arbitrul Stephanos Hadji- 
stcphanou (Cipru) a condus 
foarte bine echipele:

DINAMO: Stelea — Varga
(min. 46 MIHAESCU). Rednic, 
ANDONE, Sabou — Mateuț, 
Lupescu, SABĂU, LUPU — 
VAIȘCOVICI. Cămătaru (min. 
71 RADUCIOIU).

KUUSYSI: KORHONEN —
Vehkakoski, VILJANEN, Jănt- 
ti, Remes — Kousa, Bostrom 
(min. 76 Reinikainen) Annu- 
nen, Lehtinen — Rinne, LIUS.

GĂLĂȚENILOR
egalat, dar, un asemenea .gol" 
nu putea fi acordat; portarul 
Călugăru a fost faultat fla
grant, căzlnd tn poartă, și ar
bitrul întîlnirii n-a validat go
lul, acordînd, în schimb, așa 
cum era și firesc, o lovitură 
liberă In favoarea gâlățenilor. 
A mai ratat Barros, în minu
tele de prelungiri șl, în cele 
din urmă, echipa gălățeană și-a 
văzut eforturile încununate de 
succes, eforturi răsplătite cu 
generozitate de admirabilii ei 
suporteri, martori la o victorie 
de răsunet.

Arbitrul I. Nanioglu (Turcia) 
a condus bine formațiile :

OȚELUL: CĂLUGĂRU — 
Borali (min. 72 Oprea), AN- 
GHELINEI, AGIU, G. Popescu
— M. Stan, Burcea, PROFIR
— RALEA (min. 56 DRĂGOI), 
Antohi, O. POPESCU.

JUVENTUS: Tacconi — Na
poli, BRIO, Bruno, De Agostini
— Cabrini, Marocchi, BARROS, 
LAUDRUP — Mauro, Altobelli.

PROGRAMUL ETAPEI A
Etapa a 2-a a Campionatului 

republican de juniori I se va 
desfășura la data de 18 septem
brie după următorul program c

SERIA I t FEPA BîrUd — 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc ; 
C.S.ș. Iași — S. C. Bacău - Și
retul Pașcani — C.S.Ș. Fălticeni ; 
Viitorul Bacău — C.S.ș. Olim
pia P. Neamț ; C. S. Botoșani — 
Aripile Bacău ; C.S.M. Suceava — 
C.S.ș. Suceava, Ceahlăul P. 
Neamț — Polit. Iași ; C.S.Ș. 
Vaslui - C.FR. Pașcani. SERIA 
a Il-a : C.S.Ș. Medgidia — Met. 
Mangalia : C.S.Ș. Călărași — O- 
țelul Galați ; F.C.M. Progresul 
Brăila — Rapid Buc. ; C.S.ș. Ga
lați — F. C. Farul Constanța ; 
Unirea Focșani — C.S.Ș. Slobo
zia ; Delta Tulcea — C.S.ș. Foc
șani ; C.S.Ș. Constanța — Du
nărea Călărași ; C.S.Ș. Tecuci — 
Viitorul Buzău. SERIA a III-a : 
Progresul Buc. — Prahova PI. ; 
Sn. ,,30 Decembrie" — Petrolul 
PI. : C.S.Ș. 1 -Sp. Stud. — Met. 
Plopeni.: Steaua Mlzll — I.C.I.M. 
Brașov ; C.S.ș. Ploiești — sp. 
Stud. Buc. ; Gloria Buzău — 
Poiana Cîmpina ; Tractorul Bra
șov — Steaua Buc. SERIA a

Il-a A ÎNTRECERII JUNIORILOR REPUBLICANI
rv-a : F. C. Argeș — Metalul 
Mija ; Metalurg. Slatina — C.S.Ș. 
Alexandria ; Victoria Buc. — Da
cia Pitești ; C.S.ș. Eleetroapara- 
taj Buc. — Viitorul Pitești ; 
F.C.M. Caracal — Dinamo Buc. ; 
Flacăra Morenl — Victoria Giur
giu ; C. S. Tirgovlște — F. C. 
Olt. SERIA a V-a : A. S. Paro- 
șenl — C.S.Ș. Tg. Jiu ; Chimia 
Rm. Vilcea — Univ. Craiova ; 
Jiul Petroșani — C.S.Ș. Craiova ; 
Viitorul Craiova — Minerul Mo- 
tru ; Electroputere Craiova — 
C.S.Ș. Rm. Vilcea ; Dacia Orăș- 
tie — A. S. Drobeta Tr. Seve
rin : Pandurii Tg. Jiu — C.S.Ș. 
Drăgășani ; SERIA a Vl-a T Polit. 
Timișoara — U. T. Arad ; C.S.M. 
Reșița — Viitorul Arad ; Progre
sul Timiș. — Viitorul Hunedoara; 
Corvinul Huned. — C.S.Ș. Caran
sebeș ; C.S.Ș. Strungul Arad — 
Viitorul Timișoara ', C.S.Ș. Timi
șoara — Gloria Reșița ; Met. 
Bocșa — C.F.R. Timișoara. SE
RIA a VlI-a : C.S.Ș. Tg. Mureș — 
Viitorul Tg. Mureș ; Electromu- 
reș Tg. M. — C.S.Ș. Brașov ; 
Viitorul A. lulia — A.S.A. Tg. 
M ; C.S.Ș. Od. Secuiesc — Vi
itorul Brașov ; Inter Sibiu —

C.S.Ș'. Sibiu ; Gaz Met. Mediaș — 
Avîntul Reghin ; C.S.Ș. Unirea 
A. I. — Chimica Tirnăvenl ; 
F.C.M. Brașov — C.S.ș. Sf. Gheor- 
ghe. SERIA a vin-a : F. C. Ma
ramureș — Olimpia S. Mare ; 
Armătura Zalău — Viitorul O- 
radea ; Gloria Bistrița — C.S.ș. 
Oradea ; C.S.ș. B. Mare — C.S.Ș. 
S. Mare ; C.S.Ș. Sighet - C.S.ș. 
Cluj-Napoca 7 Mln. Cavnlc — 
Foresta Bistrița ; F. C. Bihor — 
C.S.Ș. Dej ; ..U" Cluj-Napoca - 
Simared B. Mare.

• CURSURI DE PERFECȚIO
NARE. Federația de fotbal și 
Centrul de perfecționare a ca
drelor din mișcarea sportivă or
ganizează un curs de perfecțio
nare pentru antrenorii echipelor 
divizionare C, pe patru zone, 
după cum urmează : Craiova 
(19—24 septembrie). Bistrița-Nă- 
săud (28—28 septembrie). Bacău 
șl Brăila (3—5 octombrie), in zi
lele de 12. 13 și 14 septembrie 
se va desfășura cursul de per
fecționare Ia care vor lua par
te antrenorii echipelor din Cam
pionatul republican de juniori I.

C.FR


ECHIPA DE POPICE VOINȚA BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTOARE ÎN CEHOSLOVACIA

Aflate intr-un turneu de 
verificare a pregătirilor e- 
fectuate în vederea apro
piatului start -în Divizia A 
de popice, formațiile femi
nine Voința București și 
Voința Galați au participat la 
un „patrulater" desfășurat 
Pe arena din orașul Rychnov 
(Cehoslovacia).

Confirmîndu-și valoarea, e- 
levele maestre! emerite a 
sportului Crista Szocs au 
dominat atît proba pe e- 
chipe, cit și turneul indivi
dual, obtinînd rezultate re
marcabile. Cu o singură ex
cepție (Mariana Marinescu — 
390 p.d.). bucureștencele au 
atins sau au depășit granița 
celor 400 p.d., întrunind su
fragiile exigentului public t 
Liliana Băjenaru — 439. Ni- 
neta Badea — 419, Marilena
Burcea — 418, Mariana PoPes-

BREVIAR OLIMPIC
• Belgradul îșl va menține 

candidatura pentru organizarea 
Jocurilor olimpice de vară din 
1896, a anunțat primarul capi
talei iugoslave, precizLid oă In 
1986 acest oraș a fost, de ase
menea, candidat la găzduirea 
Jocurilor, comitetul internațional 
Olimpic preferind Barcelona.

După cum se știe, în 1996 se 
vor celebra 100 de ani de la 
renașterea Olimpiadelor, motiv 
pentru care șl-a exprimat do
rința de a organiza întrecerea 
șl Atena, gazda primelor jocuri 
olimpice moderne.
• Cel mai bun atlet irlandez 

din ultimii ani, Eamorm Coglilan, 
campion mondial în proba de 
5 000 m la Helsinki, în 1983, nu 
a fost selecționat, pentru forma 
sa slabă, în echipa țării sale 
care a făcut deplasarea la J.O. 

In turneul final al „Cupe! României" la polo

ECHIPELE FRUNTAȘE S-AU DETAȘAT 
PRIN VALOARE Șl PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

cu — 404 și Elena Pană —400.
CLASAMENT PE ECHI

PE : 1. Voința București 2470, 
2. Voința Galați 2317 (prin
cipala realizatoare, Elena Chi- 
riloiu — 436), 3. Start Rychnov 
2248, 4. Start II Rychnov 2200.

Și în turneul individual 
s-au înregistrat rezultate
bune și o plăcută surpriză : 
tînăra bucureșteanoă Maria
na Popescu a doborit din 100 
bile mixte 427 popice, clasîn- 
du-se înaintea unor jucă
toare mult mai experimen
tate. Ea a fost urmată, în or
dine, de coechipiera Marile
na Burcea — 420 și gălătean- 
ca Elena Radu — 416.

La reîntoarcere, antrenoa- 
rea învingătoarelor ne-a sPua 
că cele două teste au fost ex
trem de utile, ele scoțînd la 
iveală în evoluția jucătoa
relor din București și Ga
lați, și unele minusuri, care 
urmează să fie eliminate în 
ultimele preparative pentru 
campionatul divizionar.

TURNEUL INTERNATIONAL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

curate de rugby, create de 
ambele formații. Mai bine 
pregătită fizic, prima formație 
si-a apropriat victoria, me
ritată chiar și la acest scor 
aspru. învingătorii s-au arătat 
superiori, mai ales pe înainta
re. De asemenea, ei au benefi
ciat de o foarte bună pereche 
de mijlocași, care au realizat 
o promptă legătură cu «trei- 
sferturile". De aid și fi-

A 40-a aniversare a R.P.D. Coreene

PEISAJ SPORTIV
DIN „IARĂ DIMIĂIIILOII LINIȘTITE"

La 9 septembrie 1988 se împlinesc patru decenii de la 
crearea Republicii Populare Democrate Coreene, răs
timp în care minunății ei oameni, vrednici si generoși, au 
pus suflet din sufletul lor în grandioasa operă de refacere a 
tării după un război nimicitor, obtinînd succese remarca
bile în toate domeniile de activitate.

CUPA CAMPIONILOR

AFRICII LA HANDBAL
COTONOU, 7 (Agerpres). — In 

capitala Beninului, Cotonou, 
s-au încheiat întrecerile cupelor 
campionilor Africii la handbal. 
In întrecerea masculină, primul 
loc a fost ocupat de formația 
nigeriana „Imo Lions", care a 
întrecut, în finală, cu 27—24 e- 
chipa cameruneză H.C. Douala, 
iar la feminin a cîștigat tot o echi
pă din Nigeria — Grasshoppers, 
învingătoare, în finală, cu 1»—16 
în fața campioanei R.p. Congo.

nalizarea a nu mai puțin de 
6 eseuri, concretizate de Sa- 
pieg* (2). Bova, Pațura, Bon
darenko șl Benkowschi. Două 
dintre acestea au fost trans
formate de Sapiega, în timp ce 
Slușkin a transformat 2 l.p. 
Pentru formația din Pemik a 
înscris Dimitrov — 2 l.p.

A arbitrat Bogdan Mamaj 
(Polonia), avînd la margine pe 
I. Leu și N. Sișiu.

Joi turneul programează me
ciurile dintre echipele învingă
toare (Steaua — Ognivo-Sopot, 
Polonia) șl învinsele (Selecțio
nata R.D.G. — Selecționata de 
juniori) din grupa I. Loc de 
desfășurare, tot stadionul 
Steaua, de la orele 16.

Reamintim că finala turneu
lui va avea loc duminică, pe 
stadionul Steaua, de la orele 
10, avînd în deschidere un meci 
de „rugby în 8“, între fruntașe
le campionatului Municipiului 
București.

Distanța de la București 
la Phenian, capitala 
R. P. D. Coreene, este de 
ordinul miilor de kilo
metri. DuPă o călătorie de 
mai bine de 10 ore, cu a- 
vionul, am trecut fru
moasa „poartă aeriană" 
din țara prietenă, într-o zi 
do februarie. Ne-au întîm- 
pinat blocuri zvelte, a- 
nunțînd apariția unei au
tentice metropole, cu a- 
proape două milioane de 
locuitori. Phenianul de 
azi este orașul fără perife
rii, cu clădiri impozante, 
palate Și monumente istori
ce, zidite șl înnobilate 
de mîinile și inteligența 
unui Popor, care încă din 
cele mai vechi timpuri a 
răspîndit imaginea pa
triei sub poetica denumire 
de „Țara dimineților li
niștite". In peisajul do
minat de impunătorul sta
dion cu 80 000 de locuri, cu 
gazon și pistă din material 
plastic, un loc aparte o- 
cupă „Palatul Sporturi
lor", cu, tribune pentru 
aproape 20 000 de specta
tori. modemul bazin de 
înot, cele două patinoa
re artificiale amplasate 
la cîțiva zeci de metri u- 
nul de altul : o construc
ție monumentală pentru 
concursuri oficiale de pa
tinaj artistic și hochei, 
iar alta cu pistă de 250 
m, Populată zilnic de o 
„lume a sportului", do la 
copii la adulți. „Patinajul 
este sportul cel mai râs- 
pindlț in țara noastră, 
ne-a spus amabilul in

terpret Heu Djoun Ta- 
hel. In aceste zile, lacu
rile și terenurile școlilor au 
devenii arene de gheață".

Intr-adevăr, trecînd pe 
lîngă parcul „De Song 
San", destinat activității 
sportive și de agrement, 
am întîlnit grupuri ma
sive de tineri Purtînd 
pe umeri patine de vite
ză. cu care se îndreptau
spre lacurile transformate 
în „inele de gheață".
Ne-am oprit îndelung pe 
malul drgjrt al fluviului
Tedongan, în fața nou. 
lui complex sportiv în 
construcție, cu diferite
săli, pistă artificială de 
Patinaj de dimensiuni o- 
limpic© și un hotel cu 25 
de etaje. Privind în dreap
ta și în stingă fluviului, am 
avut senzația că aproa
pe toți elevii Phenianului 
au ieșit pe luciul de ghea
ță. Am aflat că majorita
tea centrelor de patinaj 
șl schi se află în localități
le nordice, străjuite de ma
sivul Pektusan, cu vâr
ful de aproape 2750 m.

Dar tabloul vieții sporti
ve din Republica PoPulară 
Democrată Coreeană cu
prinde și alte discipline, 
precum canotajul, teni
sul de masă, atletismul, 
luptele, halterele. gim
nastica. boxul, fotbalul,
voleiul sau judo, unde re
prezentanții acestei mi
nunate țări se afirmă vi
guros în arena internațio- 
nală.

Troian IOANIȚESCU

Timp de patru zile, bazinul 
din cadrul complexului sportiv 
al C.S.M. Vagonul Arad a 
găzduit Turneul final al „Cu
pei României" la polo, în care 
s-au calificat majoritatea celor 
mai bune formații din țară : 
Dinamo București, Steaua, 
Crișul Oradea, Rapid Bucu
rești, Voința Cluj-Napoca și 
Vagonul Arad.

Programată cu o săptămînă 
înaintea începerii Campiona
tului Național, competiția a 
constituit un util Prilej de ve
rificare a gradului de pregăti
re la care se află echipele 
fruntașe. Vom încerca să sin
tetizăm în cele ce urmează ce 
ne-au arătat în acest sens în
trecerile de la Arad, asupra 
cărora ne-am coșultat și cu 
antrenorul federal Anatolie 
Grințescu.

După cum este cunoscut, 
trofeul a fost cîștigat de for
mația Dinamo (antrenori Dinu 
Popescu și Liviu Răducanu), 
cars dispune de un Iot mai va
loros. cu sportivi care au o 
' agată experiență competi- 
țională. In partida decisivă, 
cu Steaua, dintre Poloiștii di- 
namoviști s-au remarcat Vlad 
Hagiu, Cristian Dan, Cătălin 
Moiceanu și portarul Sorin 
Diaconu. Pe parcursul turneu
lui. o impresie foarte bună a 
produs și juniorul Aurel 
Georgescu (17 ani), care a mar
cat 10 goluri în două partide. 
Deși formația dinamovistă nu 
s-a prezentat la începutul tur
neului cu nivelul maxim de 
pregătire, ea s-a mobilizat e- 
xemplar în partida cu Steaua, 
atingînd cea mai bună formă 
sportivă exact atunci cînd a 
fost necesar.

Antrenorul federal aprecia 
evoluția In progres a echipei 
Steaua, componenții ei dis- 
punînd de o bună capacitate 
de efort, de un bagaj de cu
noștințe tehnice în creștere. 
Este îmbucurător faptul că unii 
dintre poloiștii remarcați de 
la Steaua (Fruth, Balanov, An- 
gelescu) sînt sportivi tineri, 
foarte dotați, care mai au po

sibilități de Progres valoric. 
Specialiștii apreciază că dacă 
echipa Steaua va dispune de 
aceeași pregătire superioară, 
care să Ie asigure jucătorilor 
o creștere corespunzătoare, e- 
levii antrenorului Viorel Rus 
pot avea un cuvînt greu de 
spus în actuala ediție a Cam
pionatului Național.

Crișul Oradea n-a evoluat la 
întreaga capacitate, fiind lip
sită și de aportul unor jucă
tori de bază (Gordan, Raț ș.a.), 
iar dintre tinerii pe care i-a 
folosit antrenorul Liviu Garo- 
feanu numai Florin Bonca a 
reușit să se încadreze cu suc
ces în formație. Referindu-ne 
la comportarea poloiștilor de 
la Crișul Oradea, trebuie să 
remarcăm forma bună a lui 
D. Costrăș, golgeterul turneu
lui final, împreună cu C. Lu- 
pescu (Rapid), marcatori a 
cîte 16 goluri.

Rapidul (antrenori Cornel 
Rusu și Alexandru Szabo) și-a 
rulat întregul lot, folosind 
mulți jucători tineri, din rân
dul cărora s-au evidențiat 
Lupescu, Zaharia, Median și 
R. Dan.

Voința Cluj-Napoca (antre
nor Vasile Pop) și Vagonul 
Arad (loan Unc) s-au situat 
sub nivelul celorlalte formații 
participante la acest turneu 
final, pregătirea lor fiind încă 
deficitară.

Antrenorul federal a apre
ciat că în campionatul care în
cepe sîmbătă, tehnicienii res
pectivi trebuie să depună e- 
forturi considerabile pentru 
creșterea valorică a unor jucă
tori tineri (Stemate, Geam- 
bașu — Steaua, LuPescu, Pe
trescu — Rapid, Olaru — Di
namo), astfel ca el să poată 
contribui — pe măsura posibi
lităților lor — la ridicarea va
lorică a poloului românesc, în 
așa fel îneît această disciplină 
sportivă să-și poată îndeplini 
obiectivele la C.E. din 1989 
(Bonn. 14—21 august).

Mihai TRANCĂ

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • în orașul ceho

slovac Banska Bystrica, sporti
vul sovietic Serghel Malcenko a 
cîștigat săritura în înălțime cu 
rezultatul de 2,38 m, cea mal 
bună performanță mondială a 
sezonului. • Proba feminină de 
800 m din cadrul campionatelor 
Iugoslaviei de la Sarajevo, a 
fost cîștigată de Slobolana Co- 
lovlci, în 1:57,93, iar cursa simi
lară masculină a revenit lui Slo
bodan Popovici, cronometrat în 
1 :44,95.

BASCHET • în cadrul tur
neului masculin de la Beijing 
selecționata Braziliei a întrecut 
cu scorul de 100—93 (47—451 e-
ehipa secundă a U.R.S.S. Iar 

REZULTATE DIN CUPELE CONTINENTALE
început de stagiune în cupele europene iintercluburi. In cele trei competiții s-au desfășurat 

partidele tur, din prima etapă. Iată rezultatele care ne-au sosit pînă la închiderea ediției, celelalte 
urmînd să le publicăm mîine. (In principiu. U.E.F.A a stabilit ca jocurile retur să se desfășoare
la 5 octombrie, dar este posibil ca unele dintre ele să aibă altă programare).

LUrA LAMriUNILUK tUKUrEINI Dinamo București — Kuusysi Lahti 3—0

Dynamo Berlin — Werder Bremen 3—0 Flamurtari Vlora — Lech Poznan 2—3

Valur Reykjavik — Monaco 1—0 Inter Bratislava — sredeț Sofia 2—3

Sparta Praga — Steaua 1—5 Sakarya (Turcia) — Bekescsaba 2—0

Pezoporikos — I.F.K. Gbteborg 1—2 CUPA U.E.F.A.
Spartak Moscova — Glentoran Belfast 2—0
Vitoșa Sofia — A. C. Milan 0—2 Vienna — lkast (Dan.) 0—1

Hamrun (Malta) — 17 Nentori 2—1 U. S. Luxemburg — F. c Lidge 1—7

Gornik Zabrze — Jeunesse d’Esch ♦ s—o Anvers — F. C. Koln 2—4
Larissa — Xamax Neuchâtel 2—1 Jalghiris Vilnius — F. c. Austria Vlena 2—0

P.S.V. Eindhoven, deținătoarea titlului nu participă Dnepr — Bordeaux 1—1
ui puma etapa, 
următor. ea urna caniicata direct in turui Leverkusen — Belenenses 0—1

CUPA CUPELOR Oțelul Galați — Juventus 1—0
Sliema Wanderers — Victoria Buc. 0—2

Omonia Nicosia — Panathinaikos 0—1 Partizan Belgrad — Slavia Sofia 5—0
Florian a La Valetta— Dundee United 0-0 A. S. Roma — F, C. Nurnberg 1—2
Grasshoppers — Eintracht Frankfurt 0—0 Trakia Plovdiv — Dinamo Minsk 1—2
Carl Zeiss Jena — Krems (Austria) 5—0 Besiktas — Dinamo Zagreb I—0

Spania a dispus cu 120—103 (64—52) 
de formația R. P. Chinez ?.

IIOCHEI PE GHEATA • Dis
putat la Dortmund, cel de-al doi
lea meci dintre selecționatele 
R. F. Germania șl Suediei s-a în
cheiat cu scorul de 4—1 (0—1,
1—0, 2—0) în favoarea sportivi
lor suedezi. Golurile au fost în
scrise de Holzmann, respectiv 
Rundquist, Nilsson, Bergren șl 
Ericson. • Intr-un meci Inter
național, la Dusseldorf (R. F. 
Germania), echipa finlandeză 
Lukko Rauna a întrecut cu sco
rul de 5—4 (1—0, 0—3. 4—1) for
mația locală EG Dusseldorfer. 
Au asistat 5 500 spectatori. • în 
etapa a doua a campionatului 
unional s-au înregistrat urmă

toarele rezultate : Ț.S.K.A. — 
S.K.A. Leningrad 6—2 (1—0, 3—2, 
2—0); Avtomobllist Sverdlovsk — 
Spartak Moscova 3—1 (2—0, 1—1, 
0—0) ; Himlk Voskresensk — Di
namo Riga 2—1 (0—1, 2—0. 0—0) : 
Traktor Celiabinsk — Torpedo 
Iaroslavl 1—1 (1—0, 0—0, 0—1).

POLO PE APĂ • în orașul iu
goslav Kranj, selecționata Iugo
slaviei a întrecut cu scorul de 
18—16 reprezentativa R. F. Ger
mania. Meciul. s-a disputat în 6 
reprize a cîte 7 minute.

TENIS • In finala turneului 
internațional de la Mayrhofen 
(Austria) jucătorul iugoslav Go
ran Prpici l-a învins cu 6—1, 

6—2 pe austriacul Ștefan Loch- 
binler.
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