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METAMORFOZE LA MACIN
• Crește gradul de urbanizare a localității • Prin muncă - 

bunăstare, prin sport - sănătate • 0 secție de box 
deosebit de productivă

...Macin, intr-o dimineață de 
vară cu soare strălucitor. Si
tuată pe ușoare coline, termi
nații ale munților cu același 
nume, mica localitate, cu a- 
proximativ 15000 de locuitori, 
ni se Înfățișa ca o grădină, 
cu flori multicolore, multă 
verdeață împrejurul caselor 
și al blocurilor moderne. Da, 
Măcinul este un orășel fru
mos. care nici pe departe nu 
mai seamănă cu tîrgușorul de 
odinioară. O metamorfoză pe
trecută, ca și în alte colturi 
de țară. în anii luminoși și 
fertili ai socialismului, cu 
deosebire după cel de al IX- 
lea Congres al partidului.

„Viața oamenilor de aici s-a 
tchimbat radical, felul lor de 
a munci și de a trăi regăs'n- 
du-se in tot ceea ce s-a înfăp
tuit* si se înfăptuiește la Mă- 
cin". ne spune tinărul pri
mar Ion Simian, apreciat de 
locuitorii orașului pentru sim
plul fapt că a știut să găseas
că drumul cel mai scurt către 
sufletele lor.

„Șl ce s-a înfăptuit în prin
cipal la Macin ?“, îl întrebăm. 
Ni se răspunde cu mlndrie : 
„Multe, care n-ar fi fost po
sibile in alte condiții decît 
cele în care fiii și fiicele a- 
cestui pămînt trăiesc în acești 
ani. Toți se simt acum oameni 

în preajma C.M. de box, de la Moscova
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adevăr ați, stăpini pe destinul 
lor". Locuințe arătoase, apar
tamente confortabile (peste 
900 la număr — mai stat in 
curs de terminare alte 300), 
școli la care sîat cuprinși a- 
proape 3000 de copii, magazi
ne comerciale, un lăcaș de 
cultură, cinematograf, uzină 
electrică. In curind orașul va 
avea și un spital, dotat cu o 
stație modernă de salvare. 
Deci, crește mereu gradul de 
urbanizare pe aceste melea
guri, traducîndu-se în viață po
litica partidului nostru de ri
dicare permanentă a bună
stării materiale și spirituale 
a celor ce muncesc. Bună
stare pe care o aduce șl dez
voltarea economică pe planul 
micii industrii — fabrică de 
tricotaje, rețeaua cooperației 
meșteșugărești purtînd emble
ma vechii cetăți „Arrubium", 
unde în diferite secții se 
creează produse competitive pe 
piața externă (R.F.G., Elveția, 
Franța, Austria. R.D. Germa
nă. U.R.S.S. etc).

Aflăm de asemenea că și la 
Măcin oamenii manifestă 6 vie 
pasiune pentru exercițiul fi
zic șl practicarea unor spor-

Stellan TRANDAFIRESCU
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REPREZENTANTELE FOTBALULUI ROMANESC
SUSȚIN AZI MECIURILE DE DEBUT 

ÎN NOUA EDIȚIE A CUPELOR EUROPENE 
Astăzi, cele patru echipe care ne reprezintă în com

petiția cluburilor europene pornesc la drum cu 
hotărîrea de a onora — între altele — reintrarea 

fotbalului românesc in grupul țărilor cu trei echipe în 
Cupa U.E.F.A., așa cum se va întîmpla peste un an. 
Meciurile — în majoritatea lor dificile — sînt așteptate 
cu nerăbdare. Iubitorii fotbalului nutrind speranța că la 
capătul primelor 90 de minute toate cele patru echipe 
românești vor păstra șanse reale de calificare în turul II.

MULT SUCCES 

ECHIPELOR NOASTRE !

CUPA CAMPIONILOR -------------------------- --

STEAUA ÎȘI DOREȘTE UN NOU
încă o zi scursă în tabăra 

Stelei — care, așa cum se știe, 
va susține astăzi, pe propriul 
teren, prima manșă cu Fram 
Reykjavik — s-a soldat cu noi 
acumulări importante sub as
pectul pregătirii psihice, ast
fel incit purtătorii tricourilor 
roș-albastre sint gata să dea 
tot ceea ce le stă in putință in 
scopul de a obține rezultatul 
dorit, o victorie la un scor *- 
sigurător pentru partida-retur, 
care să-i remonteze moral ia 
vederea abordării viitoarelor 
meciuri, atit in arena internă, 

CUPA CUPELOR —

cit și în aceea internațională, 
la adevăratul potențial. Și 
cum, lucru știut, șansele de 
izbindă sporesc cind la o mare 
voință mal adaugi șt altceva, 
In paralel cu antrenamentele 
tehnico-tactice Anghel Io.rdă- 
nesen și Dumitru Dumltriu au 
afectat timpul necesar studie
rii atente, prin intermediul ca
setelor-video, a caracteristici
lor reieșite din jocul lui Fram 
Reykjavik, o reprezentantă a 
unul fotbal mal puțin cunoscut 
de tehnicienii și jucătorii noș
tri.

„START LANSAT**
Dar. independent de particu

laritățile formației nordice, e- 
chipa campioană a României 
este pe deplin conștientă de 
faptul că astăzi trebuie să 
desfășoare un JOC COMPLET, 
viguros și, în același timp, in
ventiv in momentul posesiei 

mingii, dar Și atent, precaut in 
situația de apărare. Se așteap
tă, așadar, din partea Stelei

Gheorghe NICOLAESCU
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Au mai rămas doar clteva 
zile pînă la startul celei de a 
V-r ediții a Campionatelor 
Mondiale de box pentru se
niori. Moscova este gata să-și 
primească oaspeții de pe toate 
meridianele globului, tar pînă 
la această oră sintem informați 
că pe listele de Darticipanți fi
gurează peste 400 de pugiliști-

Lotul sportivilor noștri a in
trat cu pregătirile in -linie 
dreaptă**. Totul a fost pus la 
punct pînă în cele mal mici 
amănunte, iar acum se așteap
tă sunetul primului gong. în 
ultimele zile, un întreg „stat 
maior" îi înconjoară pe sporti
vii din lot. iar antrenorul prin
cipal, Tedi Niculcscu. și secun
dul său. Dumitru Ion, mani
festă un optimism tonifiant 
pentru toată lumea. Antreno
rul emerit Titi Dumitrescu (so
licitat de vicepreședintele fe
derației,. Tudcr Stănieă) este 
nelipsit de la antrenamente, 
iar sfaturile sale sint de ne
prețuit. La ultimele „sparrin-

guri“ (meciuri de antrena
ment), boxerii din lot au fost 
solicitați din plin. „Semimus- 
ca“ Petrică Paraschiv a intîl- 
nit doi adversari redutabili : 
Marian Popa și Florin Manea. 
Ambii l-au supus unui test 
foarte sever. reprezentantul 
nostru Ia C.M. întrebuințin- 
du-se din plin pentru a nu fi 
pus în Inferioritate. A fost o 
verificare utilă. In care Pa
raschiv a convins că merită ti
tularizarea In echipa reprezen
tativă. el fiind un posibil can
didat la medaliile marii com
petiții de la Moscova, Nicoale 
Alitiță a început să-și revină 
la valoarea care l-a impus 
printre cele mai bune „muște4* 
de la noi. Forma lui sportivă 
este în creștere și acest lucru 
este îmbucurător. Adrian Măr- 
cuț este un „cocoș1* care nti

Paul IOVAN
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ASTĂZI, PATRU JOCURI
In prima grupă VALORICA LA RUGBY

DINAMO ABORDEAZĂ CU ÎNCREDERE PARTIDA DE LA TIRANA
TIRANA. 12 (prin telefon, 

de ia trimisul nostru special). 
După o călătorie de circa 2 
ore și jumătate, echipa Dina
mo București a aterizat pe a- 
eroportul din capitala Albani
ei, unde a fost primită cu mul
tă căldură de delegații clubu
lui local. Lotul nostru a fost 
cazat la hotel Tirana și. după 
o scurtă odihnă, a efectuat un 
antrenament pe stadionul 
„Qemal Stafa". pe care va a- 
vea loc meciul de mline (n.r. 
azi) cu formația Dinamo Ti
rana, din cadrul competiției

continentale Cupa Cupelor. In
teresul pentru acest ioc este 
atit de mare, incit toate cele 
25 000 de bilete puse in vinza- 
re au fost epuizate încă de la 
sfîrsitul săptămînii trecute.

Echipa din Tirana a avut in 
aoast campionat un start mai 
dificil, din cele trei locuri 
disputate pierzind două (t—“ 
cu Flamurtari și 0—1 cu Luf- 
tetari) si cîștigînd unul. 2—1 
cu Beskiria Tirana, ceea ce 
face ca deținătoarea Cupei Al
baniei să ocupe, deocamdată, 
locui 1 în clasament. Antreno-

- CUPA U.E.F.A. -

rul adversarilor noștri. Bekuși 
Birce, cu care am discutat la 
cîteva ore după sosire, se ara
tă însă optimist în privința 
viitoarelor evoluții ale echi
pei sale, neuitind să ne amin
tească faptul că tn campiona
tul trecut Dinamo Tirana a 
terminat pe locul 3 în clasa
ment si Întrecea în finala Cu
pei pe Partizani, după două 
meciuri. 9—0 si 3—1. în nrivin-

Radu URZICEANU
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VICTORIA DECISĂ FLACĂRA VIZEAZĂ
54 LUPTE DIN RĂSPUTERI

Azi sint programate meciurile 
etanel a 5-s in Campionatul Di
viziei A la rugby — prima gru- 
04 valorică. Este ..runda" de 
dinaintea primelor partide In
ternationale ale sezonului, prlle- 
Julte de vizita reprezentativei 
Zimbabwe, care va tnttln! se
lecționata noastră de tineret la 
Constanta (20 septembrie) sl e- 
chlna națională a României la 
Brasov (24 seotembrie)

Se vor disputa nat.ru întîlnirl 
ta Constanta. FARUL are ca 
oaspete formația C.S M SIBIU,

fntr-un veritabil derby de e- 
taoă (oare începe la ora 17). La 
Timișoara UNIVERSITATEA
EI.TIM. altă performeră a stagi
unii. Joacă — de la or» S.30 — 
OU C.S M. I M U SUCEAVA, la 
Bala Mare (ora 16) C S.M MI- 
NAUR cu ȘTIINȚA PETROȘANI, 
iar la Bîrlad (ora 14) RULMEN
TUL cu GRIVITA ROSIE. In 
toate aceste trei cazuri gazdele 
fiind creditate cu prima șansă.

Slut aminate nartideip Steaua 
— Rapid Metrou și Contacto.ire 
Buzău — Dinamo.

Notații după Campionatele Mondiale de caiac-canoe

DIN NOU UN BILANȚ SUB AȘTEPTĂRI,

VALENCIA, 12 (prin telefon, de la trimisul nostru 
special). Pe măsură ce se apropie ora meciului F.C. 
Valencia — Victoria, interesul crește vertiginos in 
jurul unei partide care, din punct de vedere al gaz
delor, marchează revenirea Intr-o cupă continentală 
după șapte ani. Sînt subînțelese, deci, veleitățile echi
pei locale, care nu uită că a disputat alte 17 ediții 
europene, reușind chiar să-și adjudece Cupa Cupelor 
în 1980, după o memorabilă finală cu Arsenal Londra 
Sigur că, susțin specialiștii, F. C. Valencia de 
azi nu-i chiar cea de atunci, aureolată de clasa argen
tinianului Kempes, care a jucat In finala de la 
Bruxelles. Dar ea constituie, indiscutabil, o forma
ție foarte puternică, redutabilă, veritabil „trust 
multinațional**, uruguayanul Bossio și brazilianul Toni 
tncadrînd o sumedenie de reputați internaționali spa
nioli, în frunte cu Quique, Fernando și Eloy. De altfel, 
acordînd întîlnirii cu Victoria patru pagini sub gene
ricul „A sosit momentul adevărului !**. numărul de 
marți al cotidianului „Levante** sublinia deosebita 
forță de joc a garniturii lui Victor Esparrago, și el 
Uruguayan, mențlonînd că tn tabăra Valenciel — 

stabil’tă In stațiu
nea El Saler. pe 
malul Mediterane:. 
la 15 km de oraș 
— domnește o at
mosferă de 
ponsabilldad 
consianza**.

.res- 
y 

Mai

SUB POSIBILITĂȚILE REALE ALE „FLOTILEI //
Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare
In pag 2-3)

Iubitorii sportului se aștep
tau la o evoluție mai bună 
din partea caiaciștilor șl ca- 
noiștilor care au reprezentat 
țara noastră la Campionatele 
Mondiale din Bulgaria. Supor
tul acestei Îndreptățite aștep
tări era impresionanta carte 
de vizită a școlii românești de 
caiac-canoe : 47 de campioni 
Olimpici si mondiali — o ade
vărată „flotilă" de aur !

O singură medalie, de ar
gint, obținută la Plovdiv de

Marina Bituleanu și Luminița 
Herțea în finala probei de ca
iac dublu 5000 m — iată un 
bilanț departe de pretențiile 
și încrederea suporterilor a- 
cestui greu, dar frumos sport. 
Împreună cu cele 5 locuri 4, 
cu alte poziții modeste ocupa
te de sportivii noștri, rezulta
tele înregistrate la recenta e- 
diție a C.M. confirmau că o> 
chipa de vîslași (dar și cea de 
tehnicieni) a rămas necompe
titivă pe plan internațional 1

in 1987, la C.M. de la Duis
burg — nici o medalie ; în 
1988, la J.O. de la Seul — nici 
un echipaj pe podium ; anul 
acesta, un singur „argint** în- 
tr-o probă (de fond) necuprin
să în programul întrecerilor 
olimpice. Prea puțin pentru 
bilanțul a 3 ani de eforturi șl 
investiții, de analize, căutări

Vajile TOFAN
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UN REZULTAT CIT MAI BUN
PORTO, 12 (prin telefon, de Ia trimisul 

nostru special). Debutanta noastră în Cupa 
U.E.F.A-. Flacăra Moreni, va intilni 
miercuri seară, de la 21,30 (23.30 ora Româ
niei). puternica formație portugheză F.C. 
Porto, care, printre multe alte performan
te. se bucură și de faptul că numai cu doi 
ani în urmă a fost cea mai bună echipă din 
Europa, cîștigînd în fața lui Bayern Miln- 
chen Cupa Campionilor Europeni. De alt
fel. celebrul ..team" lusitan, care aparține 
unui club înființat In 1893. se bucură de 
multă simpatie. După spusele președintelui 
clubului. Pints Bandelro, stadionul „Da» 
Antas", cu o capacitate de 90.000 locuri, va 
fi la ora iocului arhiplin. Aceasta si dato
rită faptului că F.C. Porto a luat In ac
tuala ediție de campionat un start puternic, 
în cele trei meciuri — dintre care două în 
deplasare — obținînd tot atîtea victorii. 
Duminică, la Chaves. Porto a cîstlgat eu 
2—1. prin golurile marcate de Serezo si de 
brazilianul Branco, ultimul fundaș stingă, 
fiind considerat cel mai bun iucător al e- 
ehipei. De altfel, antrenorul Artur Jorge 
intenționează să introducă în teren aceeași 
formație care a obținut victoria în fata lui 
Chaves, si anume : Baia — Pinto, Demol, 
Ze Carlos, Branco, Kikt. Morito, Bandci- 
rinha. Rui Agtias, Serezo, Andre. După 
spusele ziariștilor portughezi, un singur

Gheorghe NERTEA
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La sfîrșitul săptăminii

ÎNTRECERILE „DACIADEI" LA ATLETISM
De vineri șl pină duminică, 

pe Stadionul „23 August" din 
Capitală se vor desfășura în
trecerile „Daciadei** seniorilor 
la atletism și meciul de ju
niori (fete șl băieți) dintre re-

prezentatlvde României și Po
loniei.

Concursul va avea loc vineri 
(de la ora 10 șl ora 15) și va 
continua simbătă (de la ora 9 
șl ora 15) și duminică (de la 
ora 9 și 14.30).

nat.ru


S-a încheiat „Cupa Federației14 la popice

TESTE CONCLUDENTE 
PENTRU SELECTIONABILI

Deschisă jucătoarelor și ju
cătorilor vizați să fie selecțio
nați în loturile reprezentative 
de seniori. „Cupa Federației" 
la popice a reunit 18 fete și 
20 de băieți. într-un circuit de 
trei etape disputate la Brașov, 
Vulcan și București.

Ultimele întreceri s-au desfă
șurat pe arena Voința din Ca
pitală. in excelenta organizare 
a clubului cu același nume. 
S-a jucat la probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 bi
le mixte bărbați. Confirmîn- 
du-și clasa în lansarea bilei, 
Doina Țăgean (Electromureș 
Tg. Mureș), componentă de 
bază a echipei reprezentative, 
a acționat cu precizie în toate 
manșele, doborînd 459 de po
pice. fără nici o lovitură în 
gol. De altfel, mureșeanca a 
avut o evoluție ascendentă în 
actuala ediție, jucînd mai bine 
de la 
p d la 
can), 
etapa 
impus 
(Voința Galați), autoarea a 443 
p d (402 p d la 
pd Ia Vulcan), 
mentata Elisabeta Albert (Vo
ința Tg. Mureș) — 439 pd,Ro- 
dica Luca (Constructorul Gher
la) — 426 p d . Elena Birnaz 
(Rapid București) — 424 p d și 
Elena Andreescu 'Voința Bucu
rești) — 416 p d, clasate in a- 
ceastă ordine, «u întrunit a- 
precierile specialiștilor federa
ției. Din păcate, una dintre ti
nerele componente ale echipe’, 
națiomle. Adriana Antonesci 
(Mucava Molid), și colega ei 
Eugenia Lupașcn au absentat 
de pe arena Voința din Capi
tală din motive pe care nu le 
cunoaștem încă. Dacă este vor
ba de o eventuală supărare a 
conducerii asociației sportive 
din Molid pentru faptul că e- 
chipa sa a retrogradat în cam
pionatul județean, ar fi regre
tabil ca evoluția acestor tine
re jucătoare (și a altor talente 
de aici) să fie stopată.

un concurs la altul (414 
Brașov. 448 p d la Vul- 
în evident progres, la 
bucureșteană s-a mai 
atenției Elena Chiriioiu

Brașov, 421 
iar expert

Așa cum se anticipa, dispu
tele masculine au fost domina
te de actuaiul lider al lotului 
reprezentativ, băimăreanul Ste- 
lian Boariu, care și în acest 
„triunghiular" a făcut dovada 
calităților care l-au consacrat 
în arena internațională, obți- 
nînd 950 p d la Brașov, 940 p d 
la Vulcan și 949 p d la Bucu
rești. In finala competiției, el 
a fost urmat de un tînir care 
luptă cu succes pentru titula
rizare. Silviu Belivacâ (Olim
pia Electronica Industrială 
București), cu 940 p d. Vasia 
Donos (C.F.R. Explorări C-lung 
Moldovenesc) 931 p d, Iuliu 
Bice (C.F.R. Cluj-Napoca) 918 
p d, Ilie Hosu (Electromureș 
Tg. Mureș) 916 p d și Leontîn 
Pop (Gloria București) 912 p d.

In concluzie, se poate afir
ma că întrecerile, actualei edi
ții a „Cupei Federației" au 
constituit teste concludente ale 
sezonului de vară pentru po
picarii fruntași. Ia care Miha- 
ela Nuță (Voința Ploiești), Ni- 
neta Badea (Voința București), 
Maricica Radu (Hidromecanica 
Brașov), Ion Isciuc (Metalul 
Roman), Marian Andrei (Gloria 
București). Iuliu Fekete (C.F.R. 
Tg.. Mureș) și alți sportivi vi
zați pentru loturile reprezei - 
tative în vederea C.M. de se
niori au dovedit... restanțe în 
pregătire. Așadar, pentru unii 
selecționabili se impune un 
program suplimentar în pro
cesul de instruire la secțiile 
lor.

CLASAMENTE GENERALE: 
feminin — 1. Doina Țăgean 
1321 p d, 2. Elena Chiriioiu 
1266 p d. 3. Elena Bîmaz 1259 
p d. 4. Elena Andreescu 1255 
p d. 5. Constanța Constantin 
(Voința Ploiești) 1222 pd; mas
culin — 1. S. Boariu 2839 p d, 
2. I. Tismănar (Rulmentul Bra
șov) 2749 p d, 3. E. Gergeli 
(Minaur B. Mare) 2719 p d. 4. 
I. Hosu 2713 p d, 5. S. Belivacă 
2703 pd.

Troian IOANIȚESCU

45-lea
Peste cîteva zile, reintră în 

actualitatea ... săptămînală și 
jocul cu mingea pe apă: sîmbâ
tă au loc primele partide din 
noua ediție, ce va purta nu
mărul 45, a campionatului Di
viziei A. Cele opt competitoa
re susțin în acest sezon „mara
tonul" etapelor duble săptămî- 
nale, în primăvara anului vi
itor primele șase dintre ele ur-

TINERII STELEI IȘI
9 Am aflat la 

te Viorel Rus. de 
chipei Steaua, pe 
trenați. în turneul 
Ce ne puteți spune în __
pletare ? • Aș începe cu... în
ceputul, adică cu primul joc, 
susținut în compania formației 
bulgare Lokomotiv Sofia, Ia 
foarte puțin timp după înche
ierea. Ia București, a „Cupei 
României". Pe fond de obo
seală, deci, și în condițiile în 
care arbitrii au acordat gaz
delor 18 situații de superiori
tate numerică 
noastre, am 
După această 
nereușită, am 
vest-germană 
in campionatul... 
Europei : în fața căreia 
cîștigat cu 6—5, printr-o 
gajare în creștere. In cel _ de 
al treilea meci, Steaua a im
presionat pe toți cei pre- 
zenți : siguranță in apărare la 
nivelul întregii formații, Gh. 
Popescu și G. Lisac au închis 
poarta — fiecare cite două re
prize —, iar „arma" specifică, 
contraatacul, a funcționat 
foarte bine. Așa incit Ț.S.K.A. 
Sofia, aflată la puțină vreme 
înaintea C.C.E., cu șase inter
naționali in componență, a 
trebuit să se recunoască învin
să la scor, 10—3 ! • Sînteți, 
am reținut, mulțumit de com
portarea de ansamblu, ceea ce 
nu ne... împiedică să vă între
băm de jucătorii remarcați.

timp, stimă- 
succesul e- 
care o an- 
de la Sofia.

com-

față de 7 ale 
pierdut, 8—9.

evoluție, oricum 
întîlnit echipa 

Helas, fruntașă 
campioanei 

am
an-

Campionatul de raliuri
ii£W

NOU SUCCES ECHIPAJULUI L BALINT C. ZARNESCU

START
mind să se întreacă în 
turnee ale grupei A. Gelelalte 
două — și, firește, nu numai 
ele — vor juca a doua fază a 
competiției în grupa B.

Sperăm intr-un salt de cali
tate pe ansamblul campionatu
lui. Bunele impresii de la C.E. 
sînt, în fond, atlt de proas
pete !

CONFIRMĂ ASCENSIUNEA
• S-au distins Angelescu, un 
jucător care arc loc, cred eu, 
in orice echipă, L. Balanov, 
Geambașu. acesta din urmă 
fiind un centru tot mai eficace, 
portarul Gh. Popescu • Așa
dar. locul 1 în final... 9 La 
egalitate de puncte cu Ț.S.K.A. 
(6—4 cu Helas, 10—9 cu Lo
komotiv ; ultima a terminat 
la egalitate, 5—5, cu poloiștii 
din R.F.G.). A fost un turneu 
binevenit pentru noi, înaintea 
unui campionat în care vrem 
să reconfirmăm 
să luptăm 
loroasa 
principala 
intiietate.

ascensiunea, 
de la egal cu va- 

formație Dinamo, 
contracandidată la

Amenințînd poarta adver
să — iată ipostaza carac
teristică a lui Vlad Hagiu. 
După reușita de la „euro
pene", căpitanul naționa
lei noastre privește cu în
credere apropiatul start al 
Diviziei A și, mai - ales, 
spre... Cupa Campionilor 
Europeni,în întrecerile că
reia va fi prezent alături 
de colegii săi de la Dina
mo

Foto: Aurel D. NEAGU

35 DE SECUND
unui timp de 

tînărul
Scurte însemnări, pe... durata 

geterii „Cupei"* s-a aflat un centru 
„al cărui progres este remarcabil", spune un • 

tului, Șerban Popescu • Drept (alt) post-s< 
nem aprecierile componenților naționalei penti 
diu Boteanu l-a ajutat in pregătiri pe antre 
nei Rusu, pentru aportul medicului Vasile Dav 
adus contribuția și dr. Claudia Apostu). ca s 
jin oferit la antrenamente de „vechea gardă** 
tării • Un debut viguros și-a făcut, ia Dii 
nescu, fost la Sportul Studențesc T.M.U.C.B.. 
echipă evoluînd acum, în schimb, alt poloist 
Găvruș. Să-i vedem în continuare... • Orăden 
convingătoare la turneul final din cadrul Daci 
Garofeanu crede că în campionat va fi cu to 
rea experienței foștilor săi.., coechipieri cu av 
Așteptăm

Ri

JUNIORII RUGBYULUI PROD
însemnări din tabăra de pregătire de la Săvîrșin, cu participarea „sol

„Schimbul de mîine" al 
rugbyului nostru, juniorii (ju
cători născuți în 1971) și cade- 
ții (1972—73) promit să ne ofe
re satisfacții. începutul l-au 
și făcut: locul I în tradiționa
la competiție „Turneul Priete
nia" (Havirov, iulie 1989). în- 
țelegînd să consolideze această 
frumoasă reușită, întregul lot* 
a fost prezent, alături de re
prezentanții cluburilor sporti
ve școlare cu secții de rugoy 
din întreaga țară, la tabăra de 
pregătire și selecție organiza
tă la Săvîrșin (Arad) de Mi
nisterul Educației gi Invăță- 
mîntului.

Aflat ia această tabără, prof.

De azi. in Sala Tractorul
Frumos, reușit Raliul Avram 

Iancu! Fiindcă a fost bine gîn- 
dit de gazdele clujene, care 
s-au străduit, remarcabil, să 
asigure participanților condiții 
foarte bune de concurs: loc de 
plecare și sosire splendid pe 
malul lacului Gheorgheni; tra
seu bun, „ca pentru marile 
curse internaționale", cum 
spuneau concurenții ; organiza
re minuțioasă pînă în cele mai 
mici amănunte. Iar automobi- 
liștii au luptat cu ardoare, fă- 
cînd din cea de a cincea eta
pă a Campionatului Republi
can de raliuri o întrecere viu 
disputată, spectaculoasă, urmă
rită de mii de 
pe traseu.

La start s-au 
tru a parcurge 
a se întrece în 
clasament, 84 de echipaje 
echipe. Intre concurenți,

spectatori aflați
prezentat, pen- 
cei 468,1 km și 

cele 19 probe de 
ie și 15 

cei 
mai buni specialiști ai genu
lui: L. Balint — C. Zărnescu, 
care și-au dorit victoria și în 
acest raliu, după ce au rfști- 
gat trei din cele patru disputa
te anterior : P. Cojocaru, că
pitanul echipei Oltcit. aflată 
pe locul II al clasamentului, 
care dorea să plouă pe timpul 
cursei („se simte mai puțin di
ferența de "cai» pe teren alu
necos și noroi"); frații D. și R. 
Nirișteanu de la IPA Sibiu,
preocupați („să apărăm cu 
dinții locul I pe echipe pentru 
a aduce titlul de campioană 
Sibiului"); C. Măcăneață, cu o 
poziție bună in clasament, care 
era optimist, avîndu-I ca navi
gator pe D. Banca, din Cluj- 
Napoca („evoluăm pe teren 
propriu"; din păcate, vor a- 
bandona din vina unor cuzi
neți).

întrecerea a început la ora 
9,01. Și apoi... 11 ore la volan! 
Nu a plouat deloc, vremea a 
fost excelentă, traseul dificil, 
dar_apreciat de alergători, cir
ca 55 la sută din suprafața 
străbătută fiind pe șosele ne
asfaltate, dintre care, unele, 
forestiere. Cele mai grele pro
be? Cele de la Dumitreasa 
(27,8 km) și Șoimu (28,8 km), 
ambele pe macadam. Primele 
vești de la cei 94 de arbitri de 
pe traseu (din Cluj-Napoca, 
București. Baia Mane. Sibiu și 
Oradea) anunță atacul puternic 
al automobiliștilor de la I.A. 
Dacia-Colibași, precum și, în
tre altele, destule... abando
nuri — nu însă dintre favoriți. 
Intre orele 20 și 22, mai întii

pe lumină, apoi oe întuneric, 
cu farurile aprinse, sosesc vi
jelioase echipajele, be predau 
„carneteie de bord *, care ajung 
la computerul din secretariat 
și, operativ, sînt consemnate 
rezultatele finale.

Au terminat raliul 54 de echi
paje — deci 30 de abandonuri, 
din diverse motive tehnice. 
Cîștigător a devenit, cum se 
aștepta, L. Balint — C. Zăr
nescu, un cuplu in formă de >- 
sebită în acest an (învingător 
în 4 din cele 5 raliuri disputa
te), iar pe echipe I.A. Dacia- 
Colibași, cu trei echipaje în 
primele patru locuri ale clasa
mentului general. Cele 19 pro
be de clasament (în care se 
aleargă contracronometru pe 
porțiuni cu circulație închisă) 
au revenit echipajelor de pe 
primele două locuri ale clasa
mentului general: L. Balint — 
C. Zărnescu (14 probe) și Șt.

Vasile — O. Scobai (5). Cu to
tul remarcabilă performanța e- 
chipajului C. Duval — Gh. Ne
meș, de la Oltcit Craiova, care 
a ocupat locul I la grupa „A“ 
... ca și în celelalte patru ra
liuri ale campionatului.

Rezultate tehnice în
Avram Iancu
ră .. 
pa „A“: 
meș, 2.
(ambele Oltcit), 3. S. Mihăl- 
chioiu — G. Țepeș (Rutierul 
Brașov); gr. „C“: 1. L. Balint 
— C. Zărnescu, 2. Șt. Vasile — 
O. Scobai (ambele Dacia — Co- 
libași), 3. I. Mălăuț — D. Io- 
nescu (IATSA Pitești). Ordine 

. identică și in clasamentul ge
neral pe echipe: 1. Dacia-Co- 
libași, 2. IATSA Pitești, 3. 
I.P.A. Sibiu, 4. Oltcit Craiova. 
5. Unirea Tricolor București.

Raliul 
desfășurat fă- 

„evenimente rutiere": gru- 
■ 1. C. Duval — Gh. Ne-

N. Duval — D. Popa

Modesto FERRARINI

din Brașov

ÎNTRECERILE SCRIMERILOR
JUNIORI 1

Astăzi începe, în 
torul din Brașov, 
rezervată juniorilor 
drul primei etape _ 
dei la scrimă. In paralel 
disputa individuală, va 
loc și Campionatul Național pe 
echipe.

Competiția, care se va derula 
pe parcursul a cinci zile, are 
prevăzute în program urmă
toarele arme: sabie (miercuri 
Si joi), floretă fete (vineri și 
simbătă) și spadă fete (dumi
nică).

Sala Trac- 
întrecerea 
I din ca- 
a Dacia- 

cu 
avea

METAMORFOZE LA
(Urmare din pag. I)

turi. Tot primarul, aflat și el 
cu fapta și inima alături de 
sport, face precizarea că „in
tr-un astfel de context locuito
rii orașului, tineri și mai pu
țin tineri, se relaxează, iți 
refac forța de muncă, stabi
lesc o puternică coeziune su
fletească. Totul se răsfrînge 
pozitiv asupra stării de sănă
tate a oamenilor, a randamen
tului lor in activitatea pro
ductivă".

Reținem din evidența 
C.O.E.F.S. miile de partici
pant! la edițiile de iarnă și de 
vară ale marii competiții na
ționale Daciada (2400 de elevi, 
800 de tineri din întreprinde
rile industriale. 1900 de coope
ratori, la care se adaugă 2500 
de" participant la drumeții și 
excursii turistice, 1000 de prac
ticant ai gimnasticii la locul 
de muncă.

Dar, trebuie să subliniem că 
la Măcin s-a dezvoltat și gus
tul pentru performanța spor
tivă. In cele 3 asociații sporti
ve școlare, 4 din întreprinderi 
și instituții și una a coopera
torilor (Voința — cea mai pu
ternică din oraș) își desfășoa
ră activitatea 6 ramuri spor
tive prioritare (atletism, box, 
lupte, judo, rugby, fotbal) cu 
echipe și sportivi înscriși în

campionatele republicane sau 
județene de juniori, tineret 
sau seniori, toate coordonate 
de 6 profesori de educație fi
zică. 5 antrenori de speciali
tate și 26 de instructori. Sec
ția de box de la A.S. Voința 
(antrenor 
tehnician ambițios, 
recent la 
șurată lă Buzău) 
mai reprezentativă, 
nalele gale „Gongul 
Arrubium*' (competiție 
să în calendarul oficial al fo
rului de specialitate, aflată în 
pragul celei de a XVII-a edi
ții) reunesc anual 120—130 de 
tineri boxeri dornici de afir
mare din puternice centre pu- 
gilistice din țară. Mai 
săptămînal 
pe arena 
inter-orașe 
din Măcin 
sport. Aici, 
tache Darie s-au format I. La- 
vrente, fost component al lo
tului național, F. Pamfil, cîști
gător al unui turneu interna
țional în Franța (1981), V. Pe
tri că. prezent în turneul final 
al campionatelor națioaa e, 
desfășurat la Constanta, acum 
doi ani. La ora actuală, după 
spusele antrenorului, 
cîțiva copii talentațt 
care vom mai auzi : V. Dibu. 
V. Rădulescu și chiar fiul său,

Cristache Darie, 
evidențiat 

„Voințiada" desfă- 
este cea 

Tradițio- 
Cetății 
înscri-

... ... mult,
boxul este prezent 

locală cu 
și, normal, 

sînt atrași de 
sub mina lui

gale 
copiii 
acest 
Cris-

există 
despre

MACIN
ce 
ne 
Și

M. Darie (15 ani). „Ceea 
este și mai important — 
spunea un om cu gindul 
fapta alături de sport, Victor 
Cristache, vicepreședintele
Cooperativei Arrubium și pre
ședinte al A.S. Voința — prin 
sumele realizate de secția de 
box reușim să ne autofinan- 
țăm, anual avind în 
te un milion de lei".

Și ca să încheiem 
nea în perimetrul 
din Măcin, trebuie 
că el dispune și de 
materială adecvată 
trebuie să o folosim 
tens, să o întreținem și s-o 
modernizăm, fiindcă 
astfel de posibilități" — 
spune același primar al 
șului), bază compusă din 
stadioane, cel din centru 
pistă de atletism șl cu 
nuri de tenis, un 
arena de box, 
sportiv școlar cu 
nastică, terenuri 
și baschet etc.

...Metamorfoze 
care au dat alt 
localități de pe 
tulcene. Metamorfoze 
vor continua și de-acum înco
lo, pe coordonatele 
partidului nostru, 
celor din Măcin fiind 
tie pentru viitoare 
pe toate planurile...

cont pes-

incursiu- 
sportului 

să arătăm 
o bază 

(„pe care 
și mai in-

există 
ne 

ora- 
două 

cu 
tere- 

kartodro-m, 
un complex 
sală de gim- 

pentru volei

Măcin, 
acestei

la
chip 

meleagurile 
care

politicii 
Hărnicia 

o garan- 
împliniri

Petre Ianusevicî. 
ordonator al lotului 
de juniori, a fost în 
aprecieze eficiența 
desfășurate și mai 
jinul primit din partea 
profesori-antrenori / 
Miian, director al taberei, Va- 
sile Constantin — București, D. 
Bucur — Constanta, C. Vcriveș
— Iași, M. Feraru — Sibiu, P. 
Panaite — Suceava, O. Chihaia
— Cluj-Napoca etc.). Cuvinte 
de prețuire au fost rostite și 
la adresa primarului 
nului, Viorel Hotăriș, 
luat măsuri adecvate 
toți participanții la 
rugbyșli și tehnicieni, 
rifice la maximum 
pregătire.

In cele 10 zii > de tabără, an
trenamentele de pregătire fizi
că generală și specifică, tehni
ce si tactice, au alternat cu 
meciuri-test, toate, la finele 
lor. fiind analizate evidențiin- 
du se plusurile și minusurile 
din prestația fiecărui jucător. 
O concepție de muncă cu totul 
diferită față de -stadiile de 
pregătire anterioare, la obiect, 
riguria-să, 
cum este

antrenor co- 
republican 
măsură să 
activității 

ales spri- 
unor 

(Cornelia

Săvîrși- 
care a 

pentru ca 
tabără, 

. să valo- 
zilele de

fără menajamente, 
și necesar de vreme

ce federaț 
să facă n 
calitate și 
jucători f- 
perforr- '*• 

La
o parte j 
tului de 
(Seceleanu 
cu și Geal 
poi Râd un 
o serie d< 
— Steaua, 
Sep. Erdii 
Constanța) 
și alții ar 
antrenorii 
rezervă, p 
decern.'" *?. 
lecția,...— 
grafice.

Cu alte 
țiază un 
tiv. în pre 
de mîine" 
dătător de 
l-am dori 
nivelul loi 
ci. Ia fel d 
cient, și 1 
de, de faț 
viitorilor t

VICTORIOASE, ECHIPELE C.S.Ș. ARAD (f) Șl
Ultima competiție a sezonului 

de baschet 1988—1989. Criteriul 
speranțelor pentru junioare și 
juniori ni, s-a desfășurat la 
Rîmnicu Vîleea, pe terenurile de 
la Arena „Traian". După dispute 
echilibrate, multe dintre ele de 
un bun nivel tehnic, victoria a 
revenit echipelor C.S.Ș. Arad 
(antrenor : constantin Wunsch) 
la fete și C.S.Ș. Pitești (antre
nor: Florin Șufariu) la băieți. 
In legătură cu aceste atractive 
întreceri, Mihai Anghel, secre
tar responsabil al F.R. Baschet, 
ne-a relatat : „Lupta pasionantă 
pentru ocuparea locurilor frun
tașe și spectaculozitatea multor 
intilniri au stîrnit un viu interes 
pentru turneele finale ale Crite
riului speranțelor. Am remarcat 
tehnica de joc destul de ridica
tă, ceea ce dovedește că activi
tatea de instruire și perfecțio
nare timpurie nu este e vorbă 
goală, ea incepind încă din anii 
cînt acești elevi-sportivi sint 
minibaschetbaliști. îmbucurător 
este și faptul că fiecare echipă 
finalistă a avut in componență 
două-trei elemente cu talie deo
sebită. ceea ce dovedește preo
cuparea profesorilor-antrenori 
pentru o selecție cit mai bună, 
în perspectiva baschetului de 
înaltă performanță".

Clasamente — feminin : 1.
C.S.Ș. Arad, 2. C.S.Ș. Satu Ma-

re, 3.
c.s.ș 
c.s.ș 
itorul Cluj-] 
Iești, 8. C.S.: 
șui de aur 
4 poziții): 1 
cea 78 p, : 
70 p, 3. C.f 
C.S.Ș. 2 Ba 
mai tehnice 
Broșovschi 
ghel (Satu 
cu (Rîmnici 
Oancea (C.S 
măniceanu 
Pop (Cluj- 
Danciu (Ploi 
jucătoare: A 
Napoca) 1,9! 
C.S.Ș. Liceul 
că Pitești, S 
C.S.Ș. 1 Cor 
diaș, 5. C.S.Ș 
3. Steaua Bu 
iești, 8. C.S.Ș. 
1. C.S.Ș. Tirgi 
1 Constanța 
56 p; cei m 
Constantin t 
goș Bolder 
(Conștanța), 
diași "Torin 
te), . Ir ian 1 
Mihai Mareș 
Mureșan (De 
jucător : Cris 
stanța) 2,02 n

C.S.Ș
5 B 

2 Bli

ADMIMSTRAJIÂ DE STAT LOTO-PRONOSPI
C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 10 SEPTEMBRIE 1989

Cat. 1 (13 rezultate): 45 varian
te 100% a 1.430 lei și 1.030 25% 
a 358 lei; cat. 2 (12 rezultate): 
725 100% a 214 lei și 15.979 25% 
a 53 lei. Intrueît la categoria 3 
(11 rezultate) valoarea nominală 
a cîștigurilor a fost sub plafo-

J -------- ------------------conform
respectiv 
două ca-

nul minim de 40 lei, 
regulamentului fondul 
a fost atribuit primelor 
tegorii.

Tragerea obișnuita 
EXPRES de astăzi

D’-’OMH.. 
miercuri.

13 septembrie 
București. în 
str. Do-amnei 
la ora 15.50. < 
Sere vor fi t 
ne program 
urmînd ca n 
fie radiodifus 
De același nrc 
si mîine, loi 
ora 3 55. Tras 
accesul în s? 
tru toti cei i

a Așa cunr 
la sfîrsitul a? 
precis dumin



CUPELE EUROPENE INTERCLUBURI

STIMA ÎȘI DOREȘTI UN NOU „STĂRI IANSAT"
(Urmare din pag. II

tue gol- 
ambașu, 
al

I
pos- 
reți- 
ovi- 
Cor- 
mai

re
I 
i-a 
ul spri- 
npioanei

șteiă- 
i urmă 
l. Călin 
Iutii ne-
II Liviu 
împleti- 
i tineri.

I
I
I
I

â de
EfCHI I

același fotbal de calitate, îm
binarea armonioasă a plăcutu
lui cu utilul, a spectaculosului 
cu eficacitatea, in ultimă ana
liză, care o caracterizează, de 
altfel, și care i-a înlesnit ful
minanta ascensiune in arena 
internațională. Spunem toate 
acestea întrucît jocul unilate
ral, eminamente ofensiv sau 
defensiv, conduce, așa cum se 
știe, la acel dezechilibru intre 
„compartimente", cu consecin
țe nefaste pe tabela de scor. 
Or, astăzi — repetăm — Stea
ua trebuie să acționeze iarăși 
ca un adevărat „bloc funcțio
nal". ca un tot unitar.

Așa cum sperăm să apară, 
pe gazonul din „Ghenoea", ur
mătorul „11“ (probabil) de în
cepere: Lung — D. Petrescu, 
Bumbescu (Minea), Iovan, Un- 
gureanu — Mujnai, Rotariu, 
Hagi, I. Dumitrescu (Balint) — 
Lăcătuș, Negrău........Speră în-
tr-un rezultat favorabil nu 
numai suporterii Stelei, ci, fi
rește, întreaga echipă, în frun
te cu căpitanul ei, Iovan : 
„Ne-am simțit cu toții bine 
după acest ultim antrenament 
(n.n. efectuat ieri), fapt care

contează enorm înaintea ori
cărui “start european" Jucind 
chibzuit, inventiv, nu putem 
rata victoria și... nu _ numai 
atit. La cite goluri diferență? 
Asta depinde, firește, și de re
plica partenerei de întrecere".

Fram Reykjavik a sosit la 
București ieri după-amiază, 
cînd, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, a fost întîmp.nată 
de conducători ai clubului gaz
dă. La puțin timp de la sosire, 
formația islandeză s-a antrenat 
pe „Ghencea" sub privirile in
teresate ale lui Iordănescu. Con
form celor spuse de antreno
rul Asgeir Eliasson, „ll“-le lui 
Fram pentru jocul de astăzi se 
prezintă astfel: Kristinsson — 
Kristian Johnsson, Porkelsson, 
Sveinsson, Gudjonsson — Arn- 
porsson, Torfasson Ormslcv, 
Kristinn Johnsson — Margeirs- 
son, Steinsson. Solicitat pentru 
un pronostic, antrenorul Elias
son ne-a spus : „Cartea de vi
zită a Stelei vorbește de . la 
sine despre misiunea dificilă 
care ne așteaptă. Dar ce-o fi, 
vom vedea..." Tot ieri a sosit 
la București și brigada arbi
trilor albanezi, cu Besnik Kai- 
mi la centru. Meciul va în
cepe la ora 17.

echipa probabilă : Stelea — 
Mihăescu. Andone. Rodnic, 
Klein — Sabău, Lupescu, Ti- 
mofte. Mateuț — Vaișcovici, 
Răducioiu. După cum se ob
servă. echipa noastră începe 
jocul în aceeași formulă pre
zentată în partida cu Steaua, 
cu excepția lui Lupu. care nu 
poate juca din cauza cumulu
lui de cartonașe galbene. Re
zerve: Cîmpeanu pentru pos
tul de portar. Mesaroș, Doboș,

VICTORIA - DECISĂ SĂ
(Urmare din pag. 1)

DINAMO ABORDEAZĂ CU ÎNCREDERE’

Matei, Lazar, Damaschin si C. 
Zamfir.

Meciul va începe la ora 
17,30 (ora Bucureștiului) și va 
fi condus de o brigadă de ar
bitri polonezi. avîndu-1 la 
centru pe J. Iakonovicz.

Aici, vremea este frumoasă, 
dar deosebit de caldă, la ora 
sosirii noastre termometrul 
înregistrînd peste 30° Celsius.
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(Urmare din pag. 1)

ța formației pe care o va ali
nia în fata echipei noastre, 
antrenorul albanez n-a vrut 
să ne dea nici un detaliu, 
mărginindu-se să ne anunțe că 
cei 11 care vor intra pe teren 
vor fi aleși dintre următorii : 
Strakosa (portar). Noga, Sta- 
fa, Daia, Kove, Vata, Canaj, 
Briza. Serko, Jance, Abazi, 
Cheorghi, Tafiri și Demolări. 
Același antrenor ne-a precizat 
că formația sa are o bună sta
re de spirit, fondată în pri

mul rînd pe spectaculoasa sa 
calificare în dauna lui Cer- 
nomoret Burgas, pe care a în
trecut-o în jocurile de baraj, 
după cum se știe, cu scorul 
general de 5—3 (la Tirana 
fiind 4—0 pentru gazde).

Trebuie să spunem însă că 
și dinamoviștii bucureșteni 
abordează cu multă încredere 
debutul în această ediție a 
Cupei Cupelor. După cum ne 
declara antrenorul Mircea Lu- 
cescu, elevii săi sînt deciși să 
obțină aici un rezultat cit mai 
bun. încercînd să încline. încă 
din prima manșă, balanța cali
ficării în favoarea lor. Iată si

reținut, dacă nu mai di
plomat, se arată însă Esparrago 
însuși, nu foarte mulțumit de 
evoluția elevilor săi în meciul 
de duminică, de Ia Gijon (1—1), 
reproșîndu-le „lipsa ' de notă- 
rîre". Totuși, în perspectiva 
confruntării de miercuri, antre
norul Valenciei afișa un opti
mism robust, cu toate că, din* 
cite am înțeles, el n-a rezolvat 
încă problema vîrfului de atac, 
brazilianul Toni nedînd ran
damentul scontat și fiind înlo
cuit la Gijon cu veteranul 
Subirats. Cum în fața Sportin- 
gului a reintrat rapidul mijlo
caș Nando, formația probabilă 
a Valenciei va avea alcătuirea: 
Ochotorena (5) — Quique (7), 
Arias (5), Bora (5), Torres (2) 
— Bossio (5), Eloy (7), Nando 
(7), Fernando (7) — Toni (4) 
sau Subirats (4), Zurdi (7), în 

paranteză găsindu-se notele pri
mite din partea cronicarului lui 
„El Mundo Deportivo" pentru 
prestația de la Gijon.

Victoria, care s-a antrenat 
luni după-amiază și a încheiat 
preparativele marți seara, pe 
„Luis Casanova", la lumina re
flectoarelor, pregătește meciul 
cu luciditate și încredere, con
știentă că o așteaptă o misiune 
dintre cele mai dificile. Va fi 
cu atit mai greu, cu cit, pe lin
gă anvergura partenerei, publi
cul local (s-au vîndut pină a- 
cum 41 000 de bilete) este re
cunoscut pentru capacitatea de 
a crea o atmosferă incendiară. 
Numai că toate aceste aspecte.

lllPIt DIN fiĂSPUTIIIl
unele ținînd de concret, altele 
de pitorescul fotbalului valen- 
cian, au fost analizate și cîntă- 
rite de antrenorii noștri, cer
nute și transmise în detaliu 
componenților lotului. Aceștia, 
ne spunea Costel Solomon, nu 
vor precupeți nici un efort, 
fiind deciși să lupte cu dăruire

pentru un rezultat cît mai bun, 
încurajator în sine și în ideea 
returului de la București. In 
condițiile în care nu poate con
ta pe D. Daniel, Nițu și Mirea, 
handicap serios, Florin Halagian 
intenționează să recurgă la for
mula : Moraru — Cojocarii, C. 
Solomon, Al. Nicolae, Topolin- 
schi — Fuiga, Coraș, Ilanganu, 
Ursea — Culcear, Cigan, rezer
vele numindu-se : Dumitrescu 
(portar), D. Ștefan, Ursu, M. 
Pană și Țîră. O formație de 
care ne legăm multe nădejdi. 
Va fi greu aici, nu ne îndoim, 
dar va fi posibil !

La Valencia este arșiță (în 
jur de 35 de grade, alt „adver
sar" pentru Victoria), dar bate 
o briză care parcă mai îmblîn- 
zește canicula. Partida va înce
pe la ora 21 (22 la București) 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri vest-germani, cu K. 
Tritschler la centru.

FLACĂRA VIZEAZA UN REZULTAT CIT MAI BUN
(Urmare din pag. I)

semn de întrebare, anume fo
losirea posibilă a algerianului 
Madjer. ușor accidentat, care 
a fost menajat în meciul de 
la Chaves.

Referitor la echipa noastră, 
ea s-a antrenat luni seara, i- 
mediat după sosire, pe un te
ren gazonat. aflat în imediata 
apropiere a marelui stadion, 
iar marți seara, la ora jocului, 
a făcut un nou antrenament 
pe gazonul stadionului „Das 
Antas". Antrenorii I. Nunweil- 
ler și S. Niculescu ne-au co
municat următorul „11“ pro
babil : Tene — Purdea, Butu- 
fei, Beldie, Balaur — Marcu, 
Dragnea (D. Sava), Chiriță, 
C. Pană — Văidean, Lala. 
Dragnea care a participat la 
ultimele două antrenamente, 
are ușoare dureri la gleznă și 
el va fi folosit în funcție de 
cum se va resimți după încăl
zirea dinaintea jocului. I. Nun- 
weiller ne-a declarat : „Cu

noaștem dificultatea partidei, 
valoarea adversarului fiind no
torie. Cred, insă, in mobili
zarea exemplară a jucătorilor 
mei, care, prin putere de luptă 
și disciplină tactică, pot reuși 
un meci bun în deplasare, cu 
o apărare grupată, in care du
blajul să funcționeze perfect. 
Contăm, bineînțeles, și pe ie
șiri pe contraatac, prin care 
să surprindem adversarul 
nostru, avintat. firește. în o- 
fensivă. Dacă vom reuși aici 
ia Porto un rezultat strîns, în 
meciul retur de la 27 septem
brie, de la Moreni, datele pro
blemei vor fi cu totul altele 
și poate că vom furniza o sur
priză la care nimeni nu se aș
teaptă". în completare. C. 
Pană ne spunea : _ „Vrem să 
jucăm meciul carierei noastre, 
chiar dacă faima lui F.C. Por
to nu mai are nevoie de re
comandare".

întîlnirea va fi condusă de 
o brigadă de arbitri austrieci. 
avîndu-1 la centru pe Gerhardt 
Kapl.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
0 PARTIDA ATRACTIVA, DAR...
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Duminicâ dimineața am. asis
tat la un meci—derby la Mizil. 
între două echipe fruntașe aie 
seriei I. Steaua din localitate și 
F.C.M. Progresul Brăila. în tri
bune cam 4 000 de spectatori, 
teren cu un gazon excelent, 
timp frumos si., 
belă electronică. 
„culoare44 
din orașul 
ciul. în 
s-a jucat dîrz si. în cea 
mare parte, corect. Steaua 
luptat mai mult, lipsa de 
loare _ — 
fiind compensată cu risipa de 
energie, dintre localnici deta- 
șindu-se Goia si Galeș. F.C.M. 
s-a arătat mai ..stilată*4, dar a- 
tacul s-a dovedit fragil, supor- 
tînd. probabil, și forma mai 
slabă a realizatorului principal. 
Titiriscă. Raportul suturilor la 
poartă spune mult despre as
pectul jocului : 16—4. Gazdele 
au deschis scorul în mim. 12 t 
Gales a făcut o frumoasă cursa 

GOIA, 
1»

Progresul Brăila, 
cam 4 OOo de 

gazon 
. o frumoasă ta- 

____ _ la toate dînd 
și mica galerie venită 

de la Dunăre Me- 
general a corespuns, 

mai 
a 

____  ...__   va- 
unora dintre__ jucătoria

pe stingă, a centrat si 
venit din urmă, a înscris de 
19 m.

Am reținut aDOi Intervenția 
Mîrzea. cînd a scos mingea 
la vinclu (min. 23). 
din fata Dortii goale a lui 
Stanciu (min. 39), duDă care gaz
dele an ratat nrin I. Gușă (min. 
401. iar Goia a șutat tn bară 

44). După pauză, destule 
„ ... ....... 67,

Goran a fost faultat In 
dar arbitrul nu l-a mai

Iui 
de 

degajarea
A.

(min, ,, ___ ,
faze .fierbinți*4, ca în min.
cînd
careu, __ ____r_ __ . „ ___
crezut după multele și sîcîitcn-
rele lui simulări. Brăilenii au
egalat în min. 69. prin noul in*

a reluat o
Mîrzea. L.

Stanciu 
ocazii.

cu ve- 
ait fa-

trat DRĂGOI. care 
minge respinsă de
Stanciu (min. 77 si
(min. 83) au ratat 
arbitrul a mai trecut 
derea (compensație ?) un

a A.
mari

IUZA
oc în 
Lui din 
)înd de 
de tra- 

radio.
16.15. 

rase să 
reluare, 
a 23.15, 

‘ie. la 
publică. 
>r pen-

ununțat. 
ini. mai 
embrie.

va avea loc o nouă TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES. 
la care se remarcă paleta bo
gată a cîstigurilor (din care nu 
lipsesc autoturismele excursi
ile peste hotare si importante 
sume d bani), precum și a- 
tractivitatea formulei tehnice, 
care prevede extragerea a nu 
mai puțin de 42 de numere, cu 
posibilitatea de a se eîstiga si 
cu NUMAI 3 NUMERE. Jucați 
din timp numerele dv prefe
rate !

A ÎNCĂ DOUA ZILE la dis
poziția dv. pentru a vă pro
cura bilete cu numerele alese 
ia tragerea săotămrnală LOTO, 
de vineri. 15 septembrie.

uit în careu, 
Drăgoi (min 
în min 87. de 
la o fază frumoasă, 
înscrie golul prețioasei

Iul 
ca

acum asuora
84). oentru 
intensă dominare, 

GALEȘ să 
............ „...... „........ —1 victorii 
a gazdelor cu un sut puternic. 
O pată pe acest meci a con
stituit-o faultul grosolan al iu- 
niorului Ghită (figurant în rest), 
taină în genunchiul lui Săvescu, 
pentru care trebuia eliminat fază

urmată de îmbrînceli pe 
și pe marginea lui.

A arbitrat G. Andrei 
resti).

STEAUA : Mîrzea — __
L STANCIU. A. STANCIU. Dră- 
gilă - --------
LEȘ 
Cozma) 
garu).

F.C.M. 
Negoită. 
Titiriscă 
pescu. Săvescu 
85 V Brătianu)

(Bucu-
Costin

GA-
90 

Gușă (min 76 Ste-

— Bălăceanu. GOIA.
Ghită — Goran (min 

I
: DINU — BALDOVIN. 
DARIE Sandu — Muscă.
(min 68 Drăgoi). Po- 

- Marin (min. 
Stamate.

Constantin ALEXE

PREA MULTE RATĂRI
Autobuzul București Rapid 2-4 (1-1)

Dicătu- 
nutin 

meciu- 
De su- 
loc în 

să-și 
suflet.

Noril amenințători si 
rile de oloaie căzute cu 
timo înainte de înceoerea 
lui nu i-au împiedicat 
Dorterii Rapidului să ia 
tribunele stadionului si 
încurajeze echipa de 
Au fost peste 15 000. dovadă e- 
locventă că. deși a părăsit pri
ma divizie. Rapid rămîne una 
dintre cele mai iubite grupări 
fotbalistice din tară Dar acest 
lucru e bine cunoscut si Ra
pid le-a răsplătit suporterilor 
atașamentul cîstigînd cu 4—2 
(1—1) o partidă care părea initial 
a fi o simplă formalitate, 
care n-a fost, pentru că ; 
sării au dat o replică 
bună, cedînd doar în 
parte a întîlnirii.

Golurile au fost marcate 
VOINEA (min. 4 
centrării lui Cr. Sava : min. 60 
— din pasa lui Drăghici : min 
77 — sut plasat din marginea ca
reului. DAMASCHIN Ii (min 
74 — pe contraatac). respectiv 
CTUCA (min. 9 — dună o aefiu-

dar 
adver- 
foarte 
ultima

_ da R. 
devierea

POFTA DE GOL
A.S. Pandurii Tg. Jiu

Nu mai departe decît în 
ultimul număr al Suplimentului 
Fotbal cronicarii noștri au fă
cut un lapidar inventar ai 
fondului de juniori din eșalonul 
secund. Aceste rînduri ar fi pu
tut deveni cu adevărat un post- 
scriptum la articolul mai sus 
amintit dacă nu ne-ar fi îm
piedicat cele patru luni care îl 
despart de condiția de junior 
pentru actualul sezon oe CIO- 
BOTARTU. în întîlnirea cu Me
talul Mija, stoperul Pandurilor 
a fost nu doar după opinia 
noastră, jucătorul de prim-plan. 
Si facem afirmația fără a ne 
referi doar la cele două goluri 
care au purtat semnătura sa. 
Ceea ce. să recunoaștem. ori
cum nu-1 puțin pentru un ju
cător din liniile din spate (pri-

ne rapidă derutantă) si TA
NA SE (min. 55 — în urma unei 
combinații cu Ploaie si Dără- 
ban) Goluri, multe goluri fru
moase. dar — pentru a reuși 
să ducă la bun sfîrsit ceea ce 
si-a propus promovarea — Ra
pid va trebui să reducă pro
centul uriașelor ratări (în pri
mul rînd) si să-si îmbunătățeas
că jocul în apărare, compartiment 
Denetrabil (în al doilea rînd).

A arbitrat D.P Manole (Bu
curești)

AUTOBUZUL ; ionescu — Dea- 
eonu. Roșu (min. 61 N. Cristes- 
< u) D SILVIU. Curelea — TANA- 

.* 3. B . oi. C. NICOLAE. Dără- 
ban — Ploaie Ciucă (min. 58 
Wiculc'oiu)
RAPID: Barba — Constantinovici 

(m'n. 46 Drăghici). Rada Cîr-
stea, Vameșu — Trandafir (min. 
55 DAMASCHIN TU. DUMTTRAȘ- 
CU. Goantă — Năstase. R VOI
NEA CR, SAVA

Lourentîu DUMITRFSCU

A UNUI STOPER
Metalul Mija 2-0

mul. în min. 14. cu o loviiură 
cu capul, la o minge ..întoarsă44 
de Gașpar. cel de al doilea, în 
min. 65. tot cu capul, la o lo
vitură liberă din lateral dreapta 
executată de Andronache) Din- 
tr-o suită de altp sante-ont
ocazii de a-1 învinge pe goal-ke- 
eoerui oaspeților, dacă ar mai 
fi înscris, să spunem, de încă 
trei ori. Ciobotariu nu ar fi sur
prins ne nici unul dintre cei 
prezenti în tribunele Stadionu
lui Municipal. O poftă de gol 
cu adevărat remarcabilă, si to
todată, o postură oarecum ine
dită nentru un fundaș central.

Adăugind Ia cele deja menți
onate si alte cîteva situații fa
vorabile (Andronache — min 27. 
Gheorghe — min 39 Băltită — 
min 61) apare deci limpede și

Portarul brăilean Dinu ctștigă duelul eu atacantul Goia (Fazi 
din meciul Steaua Mizil — F.C.M Progresul Brăila) 

Foto : Dragoș ȚIRLEA
succesul e’evijpr luî Ion Marin 
în fata unei formații al cărei 
sistem defensiv, cînd In zonă, 
cînd ..om ia om“ reclamă une
le retușuri.

A arbitrat I Nlculitov (Foc
sani)

AS. pandurii: Bîzoianu — 
Buruntia CIOBOTARIU D. Ma
rius. Solea — AND ROMA Cli

(min. 78 Găman, GHEORGHE 
(min. 85 V. Ene), Gașpar. Ol
tean — Bălută FILIP.

METALUL MIJA s Dirian — 
Pîrse Nistor. Neacsu. Des pa — 
RUS. Dobre. I. Toma (min. 70 
Ciobănică) — Stoiciu Floarea 
(min 60 Trandafir). Chlrcu.

Mihai CIUCA

LIDERUL S-A APĂRAT PREA MULT
Mureșul Explorări Deva - Olimpia I U M. Satu Mare 1-0 (0-0)
După un .start greșit*4 la 

repromovarea în Divizia B, e- 
chipa gazdă s-a „dus44 peste ad
versar cu o grabă De care oas
peții au anticipat-o măsurile de 
siguranță luate făcînd ca in
trările spre careu] lor să eșu
eze ușor. Mureșul Explorări a 
mizat totuși. De tăria suturilor 
de la distantă, prin care G. Ba
dea si Ani.storoaie excelează. 
Mal întîi. în-ă era aă consem
năm un ...autogol, la o centrare 
deviată de Oros sub .trahsver- 
sala“ propriei oorti. Ritli in
tervenind cu un reflex de ex
cepție (min 11) Nu ar fi putut 
face la fel un minut mai tîrziu. 
cînd Anistoroaie a tras puternic 
de ia 30 m dar (salvator pen
tru sătmăreni) în stîlpul din 
dreapta ultimului apărător al 
Olimpiei care. în min. 15. se 
va remarca iar la un ..stîng“ al 
lui Botezan.

Nimic deosebit în continuare, 
pînă în renriza secundă cînd 

«jj-q re—TÎnS Si 
mai mult aria de acțiune vi- 
zînd un nuî“ De care localni
cii îl vor mai periclita, de cî
teva ori. tot prin lovituri din a- 
fawa careului mavP R’th a res
pins în corner un șut (tot) nl 
lui Anistoroaie în min 58 si 
un altul ai ’ui Badea. în mm. 
70. Tirchineci a fost cel ma

anropne să-l învingă ne porta
rul Olimpiei, însă un picior „de 
apărare** a schimbat foarte pu
țin traiectoria mingii, care a 
trecut, fulgerător, razant eu ba
ra (min 62). Unicul gol al me
ciului a venit în urma unei 
pătrunderi (... exasperate) a „li- 
bero**-ului Dubinciuc, agățat în 
suprafața de pedeapsă Arbitrul 
a dictat ferm .,11 m“ după ce, 
cîteva minute mai înainte. K 
„iertase" pe oaspeți la un henț 
în careu, penalty-ul fiind trans
format cu precizie de COSTĂ- 
CHESCU (min 75) în ultime&c 
minute. ..aprinse4* de acest dez- 
nodămînt. vor apărea si două 
cartonase roșii văzute de Oros 
si apoi, de Botezan.

A arbitrat : FI. Scolcaru (Ale
xandria) :

mureșul explorări : Co
vaci — ARDELEAN (min. 85 La- 
VU) ANTSTOROATE DUBIN
CIUC, Botezan — V. Popa, TIR- 

CHINECI G Badea — Costă- 
chescu. Stoinescu (min. 90 Cîr- 
stoiu). Kovacs.

OLIMPIA : RITLI — Borza, 
OROS CSURI. Put — Csik. 
Gerstenmaier, SILAGY — Palcsa, 
V. Pop (min 73 Dobre) S Pop 
(min. 78 Czirbus).

George ROTARU



SPORTUL^
REZULTATE VALOROASE ÎN ÎNTRECERILE MASCULINE

ALE „CUPEI MONDIALE" LA ATLETISM

ECHIPĂ ROMÂNIEI (DE SKEET),
PE LOCUL 5 LA CM. DE TALERE

© I. Toman — locul 6 la individual

BARCELONA. In întrecerile 
masculine pentru „Cupa Mon
dială” la atletism, ediția 
V-a. au fost consemnate 
zultatele : 100 m :
<M. Brit.) 
(S.U.A.) 10.15
(Eur.) 10.17 : 
Silva (Ame.) 
(S.U.A.) 20.36

10.10.

_____ re-
L. Christie 

L Burrell 
sangouma 

R. da 
Heard 

Adenkien 
R _ 

.. J ____
G, Tlacoh 

î T Mckean 
J.P "

A I
200 m : 
20.00 F.

o
(Afr ) 20 38 î 400 m S 
nandez (Ame.) 44.58.
Wltz (R.D.G.) 44,86.
(Afr.) 44.97: 800 m . , -------
(M Brii.) 1:41.95 „ J.P Herold 
(R.DG) 1:45.04. N Kiprotich 
(Afr.) 1:45.06 : 1508 m : A. Bile 
(Afr.) 3:35.66. S. Coe (M. Brit.) 
3:35.79 Herold 3:35.87 : 5000 mi 
S Aouita (Afr) 13:23.14 J. 
Doherty (Eur.) 13:25.39. J. L
Carreira (Spa.), 13:25,94; lOOOOms 
S Antlbo (Eur.) 28:05.26. A.
Abebe (Afr.) 28:06,43. A Prlsto

Har-
Carlo-

tU-min din pag. I)

(Spa.) 28:9f.42 ; 110 mg 
Kingdom (S.D.A.) 
Jackson (M. Brit.) 
Valle (Ame.) 13.21 : 
D Patrick (S.U.A.) 
Amike (Afr) 49.24.
(M. Brit.) 49.42 : 3000 m 
J Karluki (Afr.) 8:20.84. 
Lambrusehlnl (Eur.) 8:21.75.

R.
C

Em 
mff 5

H.

12.87.
12,95.

400
48.74.

K Akabusi 
obst : 

Al.
...... ....................   h.

Melzer (R.D.G.) 8:23,21; 4X100 m: 
S.U.A. 38,29. Marea Britanle 38,34 
Europa 
merica
Africa
Myrlcks _______
(Afr.) 8.00 m. S. Faulkner 
Brit.) 7 84 m : trfnlu : C
(S.U.A.) 17,49 m, VI. Ir.of 
(Eur.) 17.31 m. R Edwards 
Brlt.) 16.86 m
Sidbera (Eur.) 
(M. Brit.) 2,31
(Ame.) 2.25 m 
timDul ultimei

4X 400 m : A-
S.U.A. 3:00,99, 

lungime : L.
8.29 m Y Alll

— ? (M.
_ __ Conley
(S.U.A.j 'Î7,49 m, VI. Inofemțev

: Înălțime s P. 
2.34 m. D. Grant 
m, J. Sotomayor 
(s-a accidentat în 

sărituri) : oră-

DE BOX,
știe.,, pasul înapoi. Pregătirea 
lui fizică fără reproș va fi, 
desigur, un atu important in 
lungul turneu de la C.M., un
de ii dorim să îl valorifice în 
cît mai multe meciuri. „Pana" 
Octavian Stoica, cu dăruirea și 
conștiinciozitatea care-1 carac
terizează, s-a pregătit cu ma
re atenție pentru întrecerea 
cea mai importantă din carie
ră. iar ambiția sa ti poate a- 
duce irumoase satisfacții.

Cele două „vedete" ale lotu
lui nostru, Francisc Vaștag 
(semimijlocie) și Rudei Obreja 
(mijlocie mică), nu au putut fi 
verificați în adevăratul sens al 
cuvintului. deoarece adversarii 
întîlniți nu le-au făcut față. în 
această situație, antrenorii au 
recurs ia o încercare inedită : 
i-au așezat pe cei doi față în 
față și a rezultat un meci de 
antrenament excelent, ambii 
sportivi demonstrînd din plin 
calitățile care i-au propulsat 
printre favorifii marilor între
ceri internaționale. Sperăm ca 
la Moscova ei să confirme în

crederea și speranțele care se

38,47 ; 
3:00,65, 
3:81.88 : 
(S.U.A.)

jlnă ; P. Collet (Eur.) 5,75 
T. Bright (S.U.A.) 5,70 m.
Lanstitnmer (R.D.G.) 5.55 ... .
greutate : U. Timmermann
(R.D.G.) 21,68 m. W. Gntnor 
(Eur.) 21,40 m, R. Barnes (S.U.A.) 
21.10 m ; disc: J. Schult (R.D.G.) 
67.12 m. L Delis (Ame.) 66.72 m. 
R Danneberg (Eur.) 65.30 
suliță : S. Backlev (M. 
85,90 - 
82.56 
80.30 
77.68 — _ ____ _______
m. R. Haber (R.D.G.) 76,28 m.

Dintre acestea, rezultatul 
la 110 mg al lui Kingdom este 
superior recordului mondial iar 
cel al Iul Jackson mai bun declt 
recordul eurooean. Ele nu vor. 
putea fi Insă omologate, deoare
ce au avut asistenta favorabilă 
a vîntulul 2,51 m/s limita admi
să fiind de 2 m/s

m, 
U.

m :

------- ------ --- - m :
S. Backlev (M. Brit.) 

K. Mlzoghichl (Asia) 
V. Hadwich (R.D.G.) 

H. Wels (Eur). 
75.38

m,
m
m : ciocan 
m L Deal (S.U A >

de

MOSCOVA TURNEELE

La Campionatele Mondiale de 
talere desfășurate la Monteca- 
tini (Italia), echipa României, 
alcătuită din Ioan Toman, Atti
la Ciorba și Nicolae Marin, s-a 
clasat pe locul 5, cu un total 
de 431 t.d. Titlul suprem a re
venit gazdelor, mari favorite, 
cu 440 t.d., urmate pe podium 
de echipele U.R.S.S. 436 t.d. și 
Cubei, 433 t.d. Pe locul 4 —

Cehoslovacia, 433 t.d. Din for
mația noastră, cel mai bine s-a 
comportat, la individual, loan 
Toman, care s-a calificat în fi
nală, clasîndu-se pe locul 6. cu 
196+21 t.d. Iată ordinea primi
lor clasați : 1. C. Glovanangelo 
(Italia) 197+25+13 t.d. ; 2. B. 
Rossetti (Italia) 197+25+12 t.d.; 
3. A. Sokolov (U.R.S.S.) 
199 + 23 t.d.

(Agerpres). 
din cadrul 

de tenis 
cu

VARȘOVIA, 18
Proba de simplu 
turneului lntertiațonal
de la Wroclaw s-a încheiat 
victoria jucătorului român Adri
an Marcu, învingător cu 8—1,
6— 1 in finala susținută de olan
dezul Richard Kraltk.

Proba de dublu a revenit cu
plului polonez Tomas Ivansckl, 
Lech Sldor, care a întrecut cu
7— 6, 4—6, 7—6 perechea Adrian 
Marcu. Răzvan Ttu.

succesul Iugoslavei Mlada Ma- 
lenita 386 d. urmată de Vasilieva 
(Bulgaria) si DJaconu (România) 
cu cîte 385 o. Pe echioe. locui 
T a fost ocuoat de Iugoslavia 
1 149 o, urmată de Bulgaria 1 139 
D. România 1 125 o

leagă de evoluțiile lor și să 
cucerească medalii cît mai 
strălucitoare. Ultimul (nu și în 
ordinea șanselor la un loc cît 
mai onorabil) membru al lo
tului este „greul" Vasile Adu- 
mitroaie. El pare decis să con
firme medalia obținută la ul
tima ediție a C.E. de juniori, 
de la Gdansk, unde a lăsat o 
frumoasă impresie.

Deci, aceștia sînt boxerii ca
re ne vor reprezenta Ia Cam
pionatele Mondiale de seniori 
din acest an. Cu toții sint de
ciși să nu precupețească nici 
un efort pentru atingerea 
obiectivelor și avem convinge
rea că totul se va încheia cu 
bine. Doctorul Petru Radovici 
veghează cu aceeași pasiune la 
menținerea stării de sănătate 
și a greutății optime, tar arbi
trul Dumitru Doru Banciu se 
află deja la Moscova. unde 
participă la ședințele de in
struire dinaintea competiției.

Deci, nu ne rămîne declt să 
așteptăm primele rezultate ale 
sportivilor români, pe care le 
dorim cît mai bune, spre sa
tisfacția iubitorilor acestui fru
mos sport din tara noastră.

DE
ATENA, 

ma zl a . .
natului Mondial _  ____
tru juniori, de la Atena, s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Turneul pentru locurile 1—4 : 
Japonia—Brazilia 3—1. U.R.S.S — 
Bulgaria 3—0 : Turneul pentru 
locurile 5—8: Cuba—R P. Chineză 

Grecia—Polonia 3—0.

12 (Airernres). In ori- 
fazei finale a Camp'.o- 
Jondtal de volei pen-

BELGRAD, 12 (Agerpres) 
ultima zi a Balcaniadei de 
pentru juniori, desfășurată 
orașul iugoslav Ohrid proba_
pistol viteză a revenit sportivu
lui bulgar Kausev cu 585 d. ur
mat de românul Raicea cu 581 
p. Pe echipe a cistiaat 
ria 1 728 o. urmată de 
1 706 p. România 
Iugoslavia 1 682 n. Grecia 1 595 n”

Proba feminină de nuscă 
aer comprimat s-a încheiat

tn 
tir
în 
de

Bulga- 
Albania 
1 697 p,

CAMPIONATE

Iată alte rezultate ale meciuri
lor desfășurate la sfîrsitul săp- 
tămînii trecute :

OI.ANDA (et. 9): Derbyul din
tre P.s.v Eindhoven si Ajax 
Amsterdam s-a încheiat cu vic
toria primei echipe, la scorul de 
2—0. Meciul a avut un epilog 
trist. In urma încăierărilor din
tre suporterii celor două echipe 
au fost arestate 37 de persoane, 
iar altele internate în spital ! 
Rezultate : Maastricht—Den Haag

NOTAȚIÎ DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

3—0. Sittard—Den 2—0.
Twente Enschede sparta
Rotterdam 2—0 Feyenoord — 
Groningen 3—3. Utrecht—Tilburg 
2—1. Volendam—Roda Kerkrade
2— 0, Waalvijk — NEC Nijmegen
3— 1, Vitesse — Haarlem 4—0, Con
duc Waalvijk. cu 9 o (3 j>.
Sittard și Utrecht cu ette 3 0
(3 n.

IUGOSLAVIA (et. SjiPartizan- 
Olimoia Ljubljana 2—1. Radnicki 
Nls—Rad Belgrad 6—5 (după 11 
m) Velez Mostar—Vojvodina 6—a 
(după penaltyuri) Osijek — Di
namo Zagreb 1—0. Vardar —Slo
boda 2—0. Borac 
jevo 2—0. Rijeka 
5—4 (după 11 m). 
Spartak Subotlta

(Urmare din pag. I)

mereu opli$1 angajamente 
miște 1

In cursele de 
în „plasa" altui 
spune că mergi _  ..___
cestuia. Adică, ceva mai 
mod. mai liniștit „cărat" fiind 
In nezăritul... desag al celui 
care — prin strădanie — face 
pîrtie. Cu această imagine ră- 
mii privind și la ceea ce se 
întîmplă, în ultima vreme, pe 
întinderile de ape. De 3 ani 
buni se merge, ca la fond, in 
„plasa" foștilor mari perfor
meri și antrenori ai caiacului 
81 canoei noastre, în spatele 
„sacului" cu atitea străluci
toare medalii cucerite pe mai 
toate pistele nautice din lu
me. Iar „cursa" continuă, 
după un „regulament” parcă 
anume întocmit de federație, 
schimbînd — în urma fiecărui 
eșec — Jocurile in... barca teh
nicienilor : cine a fost „stroc" 
(principal) trece ceva mai în 
coada nesigurei ambarcații. 
eventual la lotul de tineret, 
precum M. Țurcaș (după con- 
traperformanța de la C.M. 
din 87) sau O. Mercurian (după 
insuccesul de la J.O. din ’88). 
A revenit M. Milicin în frun
tea Iotului pentru C.M. de la 
Plovdiv, se pregătește alt 
„stroc" — omul se schimbă, 
barca stă pe loc !

în lumea nu prea mare a 
sportului cu padela și pagaea. 
a fi in finală nu înseamnă, ca 
la box sau lupte, a avea o 
medalie asigurată. La probele 
de fond, spre exemplu, te a- 
liniezi la start împreună cu 
20—30 de sportivi din tot ati
tea țări (un fel de „cros" nau
tic). Sigur poți ocupa primul 
1—! dar poți încheia cur-sa și 

” 17. Un singur lucru 
să crezi că a
cum au fost 
la recentele 
a avea tot

fond, cînd stai 
sportiv, se 

in „sacul" a- 
co-

loc
pe
nti
19
Vii
înseamnă ______ __
medalii. Nu acest lucru 
cat. în fapt, pe cei ce 
și urmăresc întrecerile 
iac-canoe.
ținta de a finaliza, de __
cretiza avansul de experiență 
aj școlii românești de caiac-

locul 
poți f 
finale, 
noștri

fl în 
sportî- 

C.M.. 
atitea 
a șo- 
iubesc 

de ea- 
A dezamăgit nepu- 

a con-

canoe, condițiile bune de pre
gătire avute la Vidraru și la 
noua bază nautică Bascov-Pi- 
tești, •forturile, munca aspră, 
de zi eu zi. a caiaciștilor și 
eanoiștilor.

„Acul" de barcă care ne-a 
despărțit de medalii nu trebu
ie căutat in... clasicul car cu 
fin, ci pe culoarele balizate 
unde se pregătește lotul re
prezentativ. în dreptul pon- 
toanelor unde își desfășoară 
activitatea secțiile de caiac-ca
noe. Oricum, nu trebuie cău
tat numai cu ocazia unor ana
lize, de acum devenite „tradi
ționale", Trebuie căutat la lo
cul unde se pregătesc viitorii 
performeri, greu de găsit cînd 
unii dintre cei care au atribu
ții și răspundere în sport 
vin, nici măcar ocazional. în 
dreptul Turnului
S-ar nota, astfel, lipsa de con
curentă. de stimulare In ca
drul Iotului, datorată inexis
tentei mai multor candidați 
într-o probă sau alta. S-ar 
retine, de asemenea, că — pe 
termen lung — izolarea nu 
duce la nimic bun, poate 
doar la cunoscute cazuri de 
indisciplină. Apoi, faptul că 
tăria flotilei a fost și rămîne 
dată de „vîrfurile el de atac" : 
Ivan Patzaichin, nenerechea 
noastră „barcă-amirai". Va
sile Diba, Aurel Macarcncu. 
din generația mai tînără. Două 
aspecte evidențiază proble
ma : sau Delta — în principal 
— și-a secat izvorul de talen- 
țe. sau aceste talente nu mai 
încap pe mîinile unor șlefui
tori de elită, spre a le da stră
lucire la marile regate inter
naționale.

Ne place să credem că a- 
vem vîslași silitori, talentatl : 
Vasile Condrat, Gbeorghe An- 
drîev, Boris Petro. Alexandru 
Popa. Întreg echipajul de ca
iac 4 fete — iată doar o par
te din sportivii de reală per
spectivă. Ne face plăcere să 
credem, de asemenea, că nu 
vom mai merge în „plasa" 
trecutelor succese. înțeiegînd 
cS lumea nu stă pe loc : cau
tă cu Insistență medicina, cer
cetarea, antrenamentul mo-

nu

de sosire.

dern, eficient, noi materiale și 
forme de bărci, de padele și 
pagae. Caută, in rezumat, au
rul medaliilor I Danezii l-au 
găsit la Plovdiv. ignorînd 
„modelul" sportivului cu pa
rametri ideali. Noi o tăcusem 
mult mai devreme, la C.M. de 
la Tampere. în ’83, cînd Cos- 
lică Olaru cîștiga medalia de 
aur la canoe simplu 500 
Cînd antrenorul, însă, nu 
uita numai Ia calculator și vi
deo, ci își arunca privirea și 
la sportivul însetat de apriga 
dorință de a învinge. Un cu- 
vînt de spus avea și antreno
rul federal, acum doar... invi
tat la dezbaterile biroului fe
deral.

în cuvinte puține, echipa 
care s-a deplasat la C.M. de 
ta Plovdiv a fost completă. Ea 
a luat startul în toate cele 22 
de probe. în 3 finale necalifi- 
cîndu-se. Au existat și unele 
neșanse (ambarcații sparte de 
adversari. în probele de fond). 
Colectivul de tehnicieni care 
a pregătit sportivii noștri 
pentru C.M. din Bulgaria a 
fost următorul : Manoilă Ml- 
ticin (principal), Nicușor E- 
șanu (la calac-bă'eți. locul 11 
în clasamentul general pe na
țiuni. în probele de viteză). 
Ivan Patzaichin, Filip Serghei 
(Ia canoe, locul 4), Alexandru 
Skurka (caiac-fete, locul 5). 
Comparat cu bilanțul anilor 
fără nici o medalie, „argintul" 
obținut la C.M. din vară pare 
a evidenția un ușor progres. 
De obicei, însă, termenii de 
comparație se iau în raport cu 
anii cel rodnici, cu poziția 
fruntașă avută de flotila noas
tră în ierarhia internațională.

Cu sprijin și efort colectiv, 
cu îndrumarea realistă com
petentă a federației, sportul 
caiacului și canoe) de la noi 
poate redeveni competitiv. E 
un lucru pe care îl doresc toți 
iubitorii acestui sport încre
zători în capacitatea, sîrguin- 
ța și voința elevilor apreciatei 
școli românești de caiac-canoe, 
cu profesori exigenți. cu prac
tică pedagogică îndelungată 
făcută în secții, nu direct în 
cadrul loturilor, cu dovedite 
rezultate de excepție.

m. 
se

- F.C. Sara-
— Buducnost
Zeleznicear— 

_____ t—0. Pe pri
mele locuri : Dinamo Zagreb sl 
Rijeka cu cîte 9 o. urmate de 
Zeleznicear 8 d

ELVEȚIA (et. 19) • Neuchătel 
Xamax a fost învinsă, surprinză
tor. pe teren propriu de către 
St. Gali : 3—4 1 Alte rezultate :

VARȘOVIA. 12 (Agerpres). — 
La Bialystok s-au încheiat în
trecerile Dlnamoviadel Interna
tionale de box. In finala catego
riei grea. Iaroscenko (U.R.s Ș.)• 
l-a întrecut Ia nuncte ne 
Dăncut (România). Cei 
tehnic boxer al turneului a f03t 
desemnat Pak Sun LI (R.P.D. 
Coreeană) care în finala catego
riei semlmuscă l-a Învins la 
puncte oe Kirilovit (U.R.S,S.). 
La categoria mijlocie, polonezul 
Rlszard Burda s-a clasat pe lo
cul I întreeînd la puncte pe so
vieticul Zabloscik. cîstigător la 
categoria pană a fost Jadanbach 
(RP. Mongolă).

Ion 
mai

Lausanne—Bellinzona 5—1. Luga
no—Servette 4—0 I Sion—Young 
Boys o—0. în fruntea clasamen
tului se menține însă Neuchătel 
Xamax cu 13 p, urmată de Sloa 
14 O sl Servette 11 o.

AUSTRIA (et.
Salzburg—Admira 
(Rodax. de la 
scris cel de al 
duce detașat 
golgeterilor). 
Soortclub 2—1, 
Grazer A.K,

10) : Austria
Wacker 2-3 

învingători, a în- 
17-lea gol șl con- 

în clasamentul 
Vienna—Wiener 

F.C. Austria— 
_____  ____ î—9. Kremser—F.C. 
Tirol 1—4. Steyr—St. Polten 1—1. 
Sturm Graz—Rapid 0—0. In cla
sament. pe primele tocuri : F C. 
Tirol 11 p. F.C. Austria șl Ra
pid eu cîte 13 p.

R.D. GERMANA (et. 4); Dyna
mo Dresda—Aue 3—0 Erfurt— 
Bischofswerda 3—9. Brandenburg 
— Locomotive Leipzig 1—1, Mag
deburg — Eisenhfitenstadt 2—1. 
Cottbus — Dynamo Berlin 2—2. 
Halle — Rostock 1—t, F.C. Karl 
Marx Stadt — Jena 3—0. Pe primul 
loc a trecut Dynamo 
3 p.
• Tn nreiimîn ariile 

Lima : Bolivia — Peru 
la Asuncion : Paraguay—Ecuador 
3—0 (1—0).

Dresda cu

C.M., la
2-1 (0—0>l

Ai învins, continuă ! AI pierdut, continuă !

TRICOUL GALBEN
Cu doi ani în urmă, vic

timă a unui accident de vi- 
nat oare, zăcea pe un pat da 
spital, la un pas de moarte 
clinică. Se punea, așadar, 
numai problema supraviețui
rii, nicidecum cea a revenirii 
pe șosete. In posturi de 
concurent.

Șt totuși. Greg Lemond • 
revenit, deșt acctdentutui ini
țial aveau ti i te adauge o 
peritonită acută, apoi o en
torsa gravă a gleznei. A re
zistat și șocului psihic de a 
se fi clasat doar al Sl-tea in 
prima cursă in care a luat 
startul după însănătoșire, 
după ce pusese la loc cele 
li kilograme pierdute In tim
pul suferinței... Nu «-a cM- 
tinat nici clnd, vreme de d- 
teva luni, nu a găsit anga
jament tn nici o echipa, 
„Voi reveni !“. repeta cu In- 
dlrjtre, tn fata ușilor invaria
bil închise Nu a schimbat 
refrenul nici dună un an, 
clnd Bernard Tapie (faimo
sul patron ai lui Olympique 
Marsilia, dar si al unei echi
pe de ciclism), care-l racolase 
intra timp, nu l-a plătit sa
lariul vreme de trei luni, ne
mulțumit de clasările lut tn 
diferite competiții. „Voi re
veni. voi reveni In frunte I...-

Anul acesta, după patru e- 
tape din Turul Franței, ocu
pa o poziție relativ modestă 
tn clasamentul general. A 
fost momentul tn care ziarul 
.L’Equlpe" i-a luat un inter- 

in amintirea
.*1 __ 
viu. mai mult 
celui ce fusese De altfel, re
porterul nici nu s-a străduit 
prea mult să camufleze fap
tul ; cînd Lemond i-a ‘ 
Inevitabila „formulă-, 
mat o 'înțepătură mai 
rătoare dectt una tn 
tn clipa sprintului 
„Bîne-blne, dar cînd 
reveni 7 !“...

Coincidentă l„„_ __ ,.
punsul avea să fie dat chiar

plasat 
a ur* 
supă» 
baieu; 
final • 

vet<

(sau nu). răs-

a doua zi, cînd Lemond ctș- 
tlga copios contracronometrul 
de n km, tnstaltndu-se șt în 
fruntea clasamentului gene
ral I Redevenise un „tricou 
galben- — tată, poate. una 
din puținele afaceri tn care 
flerul Iul Tapie n-a funcțio
nat cum trebuie... In conti
nuare, deși Fignon l-a detro
nat pentru o vreme, • avut 
puterea sd mai revină o da
tă, entuziasmant, ta chiar ul
tima etapă a Turului, pe 
care a ciftigat-o cu aproape 
•• minut avans 1 Șl. o dată 
eu ea, și Turul J

Miracolul se produsese. 
Dar avea să fie urmat de 
altul, adică de titlul mondial 
la fond, cucerit, mai ttr- 
ziu, la Chambery, după ce 
cu numai 35 de kilometri 
înainte de final rămăsese 
singur, cu bicicleta defectă, 
la mai bine de 2 kilometri tn 
urma plutonului. Nu este ex
clus Ca in acele clipe, clnd 
totul părea — șl era t — 
pierdut, Lemond să-și fi spus 
șieși refrenul-miracol, „Voi 
reveni !“. Altfel, de unde a- 
ttta forță fizică și, maî ales. 
morală, capabilă să declan
șeze cel mal uluitor finiș din 
cite a cunoscut vreodată ci
clismul mondial ; a revenit, 
intr-adevăr, metru cu metru, 
a ajuns plutonul la intrarea 
In Chambery și t-a tnvin* 
după un dramatic sprint fi
nal l Un pluton tn care se 
aflau nimeni alții dectt cori
feii Fignon, Kelly. Rooks șl 
care au lutit cît au putut pa
sul, auzind că din urmi RE
VINE Greg Lemond.

Nu știm cine va fi desem
nat cel mai bun sportiv al 
anului 19S9 ; e încă prematur 
si se pronunțe cineva. Dar, 
în mod cert, o candidaturi 
autorizată a si fost depuși.

Scrin SATMARI
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