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AHO — Cimpulung Muscel

CITADELĂ A AUTOTURISMULUI DE TEREN
Și A ACTIVITĂȚII SPORTIVE

fa marea citadelă a autotu
rismului de teren — Întreprin
derea ARO Cimpulung Muscel
— afli unul din principalele 
motive de mlndrie ale miilor 
de oameni ai muncii de alei: 
„Noi am ajuns unde sîntem 
astăzi fără ajutorul licențelor 
străine. . Toate — proiectarea, 
dezvoltarea, modernizarea în
treprinderii ai a produselor sale
— le-am realizat singuri*.

Ne convingem ușor de acest lu
cru, după ee Inginera Rodica 
Reng vfi arată In concludenta ex- 
poziție •acestei mari unități e- 
conomlce primele piese realizate. 

Cit fi cum a crescut întreprinde
rea aflăm de la Vasile Samson, 
director tehnic : „Primul auto
turism, din W57, este creația 
colectivului de aid — unde 
există acum o bună tradiție In 
dezvoltarea șl modernizarea 
produsului nostru. A fost, tn 
1078, gama lui ARO 24 ; ta 1980 
a IUI ARO 32 ; iar din 1983

lotrecerite „IMPRESIA ARTISTICĂ"-EXCELENTĂ.
.tlețil.r seniori DAR REZULTATELE CONTEAZĂ!...

Dacă tatr-o competiție atle
tică. pentru dirzenia întrecerii 
și spectaculozitatea ct. ta rC- 
mltate măsurate ta timpi s-ar 
scădea secunde sau chiar nu
mai sutimi șl s-ar adăuga cen
timetri, la probele „metrice*, 
■tund, cu siguranță, recent În
cheiata dispută a seniorilor, de 
pe stadionul .23 August*, ar fi 
primit un calificativ excelent. 
Dar atletismul nu este un sport 
ta care să conteze „impresia

Campioana olimpică Paula Ivan conduce plutonul alergătoarelor 
la 1500 m Foto ; Nicolae PROFIR

Ultimul turneu de volei feminin In „Trofeul Sportul"

PATRU PARTIDE DE
IAȘI, 20 (prin telefon). Și 

cea de a doua zl a ultimului 
turneu feminin de volei din 
cadrul circuitului dotat cu 
„Trofeul Sportul* a cuprins 
Un program interesant. Una 
dintre formațiile de B, Oltcit 
Craiova, a reușit să depășească 
• divizionară A, pe Știința 
Bacău, CU 3—2 (—I, 13, 13, —14, 
13), eraiovencele fiind ceva mai 
activa si mai lucide in trei £1- 
nalurl de set. De la ele s-au re
marcat Liliana Munteanu, Cori
na Chlroțca șl Cristina Ungu- 
reanu. Antrenorul băcăuan, 
prof. FL Grapa, a utilizat sex
tetul? Daniela Blcjușcă, Cris
tina Voiculescn, Marcela Oltea- 
au, Cristina Grumeza, Andreea 
Plăcintă, Genovtca Mătăsaru 
(X.Blana Holclciuc) — toate cu 
a prestație ta nivel de nota T. 
An arbitrat G. Gogoașa — V. Stingă.

Mal devreme, în sala Peni
cilina, Rapid (care îșl justifică 
0 add prezența în fruntea to- 

g-a născut ARO 10. In prezent 
producem toate tipurile, intr-o 
mare varietate de specificații, 
90 la sută din producția de 
autoturisme fiind destinată ex
portului. Pătrundem cu mași
nile noastre pe piețe speciali
zate în producția acestui gen 
din Anglia. Franța si Italia.

Cu deosebită recunoștință ni 
t-a vorbit la Cimpulung Muț
eai de numeroasele vizite de 
lucru făcute aici de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, de 
orientările si indicațiile pri
mite. care au dus la moder
nizarea structurii tehnologiei. 
)i, ca urmare, a produselor 
prin îmbunătățirea performan
telor ft realizarea de noi va
riante. decisive pentru a pu
tea rezista in competiția duri 
a concurentei existente pe 
plan mondial.

Acolo unde există oameni 
harnici. entuziaști, este prezent 

artistică*, ci numai și numai 
rezultatele pe care, cu osten
tație parcă, tabela electroni
că de afișaj a stadionului btt- 
cureștean. alte afișări la locul 
de desfășurare a diferitelor 
probe și crainicii competiției 
le-au adus mereu ta cunoștin
ța celor interesați. Din punct 
do vedere al rezultatelor, ac
tuala ediție a Întrecerii n-ar 
mai primi un calificativ de... 
trecere I

CÎTE CINCI SETURI I
pului) a dispus — avînd tn 
Daniela Buhlea ți Daniela 
Bumbăcilă cele mai bune ju
cătoare — cu 3—0 (10, 9, 10) de 
divizionara B bucurețteană 
Metal 33 care a depus aprecia
bile eforturi pentru a reduce 
diferența de clasă care o se
pară de adversara sa. De ta 
învinse, note bune pentru Vio
rica Stan șl Elena Munteanu. 
Au arbitrat: F. Szilagyî șt D. 
Poroșnicu.

Deosebit de echilibrat a fort 
meciul dintre divizionara A 
Farul Constanța șl C.S.U. Ra
pid Galați. Jucătoarei» antre
nate da Gh. Enacho, constăn- 
țencele, au abordat cu multi 
decizie primele două seturi, tar 
la tie-breack au dovedit nai 
mult* putere de concentrare, 
șt Farul a învins cu 3—8 (8. 
13, *, —5, 12). ArbttrH Em.

Aurelian BRESEANU

(Continuare ta pag. 2-3)

1

• Peste 8000 participant! 
in întrecerile Daciadei • 
Toate cele 18 secții, pre
zente în campionatele in

terne
Si sportul, pasiunea pentru 
practicarea exercitiilor fizice. 
Concludent este faptul că aso
ciația sportivi s-g dezvol
tat In pas cu întreprinderea. 
Am stat de vorbă cu secreta
rul acesteia. Gh. Cotescu. Ne 
este efectiv greu să selec
tăm ce a mai important 
din tot ceea ce am aflat 
in legătură cu viata sporttvă 
de la ARO. Constructorii de 
autoturisme sint prezenB în 
sportul de performantă la di
ferite discipline: firește, la 
automobilism (asociația are tri
ton cu care participă ta cam
pionatul de raliuri si la auto
crat ; este principatul oraani-

Modesto FERRARIM

(Continuare te pag. 2—3»

Comparația pe care o pre
zentăm in continuare explică 
aceasta (am comparat rezulta
tele campionilor ’89 cu cele ale 
campionilor din 1986. ’87 si ’88). 
Față de anul ’89. anul ’88 ■ 
avut mai bune 13 probe femi
nine dip 18 ș* 15 probe mascu
line din 22; anul ’87 cîte 13 
probe la femei șl ta bărbați; 
iar ’88 15, respectiv, 12. Ded, 
în ceea ca privește rezultatele 
de vîrf, acestea au fost acum

Romeo V1LARA

(Continuare tn pag 2-3)

teri,, in etapa a 5-a a Diviziei A la fotbal

REPETIȚII GENERALE ALE REPREZENTANTELOR IN CUPELE EUROPENE
• Steaua, învingătoare la 
scor • Dinamo, doua pre
țioase puncte in deplasare
• Jiul a fructificat avan
tajul terenului propriu • 
Astăzi, în Capîtală, Victoria

- F.C. Bihor

Balint. asistat de I. Stan, mar- 
chează ai treilea gol al Stelei 
ta partida de ieri cu F. C. 
Inter

Foto: Eduard ENEA

REZULTATE TEHNICE
Steaua
„Poli" Timișoara 
Jiu!

CELELALTE MECIURI ALE ETAPEI
AZI

Victoria 
(stadionul Victoria

— F.G Bihor 
din complexul sportiv Dinamo, 
de la ora 17)

DUMINICA
Sport Club Bacău 
Petrolul 
Corvlnul
Unhr. Craiova 
F.CM Brașov

fa pd0- 2—J. relatări

înaintea tnrneulnl de la Zagreb, din C.C.E

O UTILĂ VERIFICARE
A POLOIȘTILOR DINAMOVIȘTI

Cu ctteva oro Înaintea ple
cării spre Zagreb unde va 
participa la turneul organhat 
tn cadrul primului tur ai Cu
pei Campionilor Europei la pa
te. echipa Dinamo București a 
susținut, ieri dimineață, a 
doua partid* eon tind pentru e- 
tapa (dublă) secundă a Divt- 
rtet A. Meciul a reprezentat o 
verificare utilă pentru cam
pionii noștri, fiind pe alocuri 
destul de disputat, cu două 
jrferturi* egale, in care parte
nerii de întrecere au dat o re
plică dirzA. In final, DINAMO 
BUCUREȘTI — SPORTUL 
STUDENȚESC T.M.U.C.B.
16—11 (4-2, 4-4, 2—2, 8-2), 
prin golurile marcate de Ha
giu 8, Totoliei 3, Ștefănescu 3, 
E. lonesea, Ș. Popescu, Olaru, 
Răducanu, Cr. Dan, respectiv 
Ciobănlue 8, Nița 3. Chim 3, 
Staciue. Interesant că Sportul

Prieten al sportului la Reșița

PE DREPT
ÎNTREG

Este dificil, în general, să 
estimezi numărul spectatori
lor prezent! la un concurs au
tomobilistic, traseul fiind lung, 
de necuprins cu privirea, iar 
oamenii nestînd locului ore in 
șir. ei daplasîndu-se de la o 
porțiune la alta, pe unde Ii 
se pare mal interesantă cursa. 
Ou atlt mai grea a fost ta- 
oercarea de a aprecia numărul 
exact ei. celor ce au urmărit 
„Concursul Prietenia* de la 
Reșița, circuitul șerpuind prin
tre cartierele de locuințe, oare 
adăugau și ele mulțimea fe
restrelor șl a balcoanelor în
țesate de privitori. Intr-un 
cuvtat. credem că ce* mat a- 
proapc de adevăr ne vom si
tua dacă vom spune că între
cerea a fost urmărită de întreg 
orașul. Ne-am convins o dată 
in plus că pe aceste meleaguri 
aporturile cu motor sint nu nu
mai Îndrăgite, cum obișnuim 
să spunem, ci fac parte din 
Însăși flinta rcșițcnilor, me
canici din tată în tiu. pentru 
caro muzica pietoanelor în
seamnă la M de mult ca o 
simfonie perfect interpretată 
pentru urechea unui meloman. 
Cam atît, deci, despre partici
parea numerică.

Mult mai plină de sensuri ne 
apare însă participarea efectivă 
(31 afectivă) a reșițenilor la 
organizarea în condiții de de
plină reușită a concursului. 

- F.C. Inter
- Dinamo
- Flacăra

r- F.C. Olt
- F.G Argeș
— „U" Cluj-Napoca
— F.C Farul
- Sportul Studenț-sc

de la meciuri

1. DINAMO
2. Univ. Craiova
3. Steaua
4. F.C. Bihor
5. Petrolul
6. F.C. Farul

7- 8. F.C.M. Brașov 
Jiul

9. F.C. Olt
10. Corvinul
11. F.C Inter

12-13. „Poli* Timișoara 
Victoria

14. S.C. Bacău
15. Flacăra
16. Sportul Studențesc
17. „U* Cluj-Napoca
18. F.C. Argeș ,

5 5 0 0 17- 1 10
4 3 1 0 9- 3 7
5 3 1 1 10- 4 7
4 3 0 1 12- 6 6
4 3 0 1 6- 1 6
4 2 1 1 8- 5 5
4 2 1 1 4-6 S
5 2 1 2 5- 7 5
4 2 0 2 e-1 4
4 2 0 2 4- 8 4
5 2 0 3 8-14 4
5 1 1 3 8- 9 3
4 1 1 2 2- 3 3
4 1 1 2 6- 9 3
5 1 1 3 3- 8 3
4 1 • 3 5- 5 2
4 0 1 3 4-12 1
4 0 0 4 1- 9 0

a condus la Început cu 2—0, 
după care campioana a punc
ta* da șase ori fără a primi 
vreun gol, ea conducted per
manent In rest *— oaspeții s-au 
apropiat o singură dată la dt- 
ferențâ minimă. 8—7 ta «pri
za a treia.

Firește, in acest joc (arbitrat 
de B. Băjenaru $i Cr. Bara- 
bancea, aceiași ce au condus șl 
înttlnirea de marți, Încheiată 
ou victoria liderei, 13—8) dl- 
namovlștil au Încercat diverse 
scheme tactice, antrenorul 'Di
nu Popesțu rullnd întreg lotul 
pentru C.C.E., unde, sperăm 
cu toții, reprezentanta noastră 
va lupta la nivelul său maxim 
pentru obținerea calificării in 
faza superioară a prestigioasei 
competiții. Ii urăm succes !

Mugur POPOVICi

CUVINT,
ORAȘUL
Noul traseu s-a amenajat în 
bună măsură prin contribuția 
măi multor ' iubitori ăi sportu
lui din oraș, fiecare dind 0 
mină de ajutor, prin munca pa
triotică prestată, prin revalo
rificarea unor deșeuri în sco
pul marcării si protejării cir
cuitului. pentru asigurarea co
municației între diferitele 
puncte de control; pentru btf- 
nul merș al parcului tehnic, 
ai afișării exact» si la timp a 
rezultatelor, a atitor st atttor 
aîte amănunte, nici unul ne
glijabil. Și. desigur, nu tn ul
timul rtnd. al asigurării unei 
exemplare discipline pe traseu, 
de la cel mal virstnic. Ia cel 
mai tinăr spectator vădlndu-s® 
dorința de a ajuta, si ta a- 
oest mod. la succesul deplin rf 
organizării. Incit. dacă ar fi 
sa încercăm si estimarea nu
mărului celor ce au contribuit 
concret ta reușita reșițeană. 
credem că cel mai bine ar fi 
să.., ne repetăm : întreg ora
șul !

Ar mai fi ceva de adăugat t 
Poate cel mult faptul că Re
șița a fost singurul oraș care 
a solicitat (și obținut) amîtii- 
rea cu cîteva ore a meciului de 
fotbal programat inițial în a- 
ceeași dimineață, și nu pe oea 
• concursului auto. . .

Sorin SATMARI

CLASAMENT



MODIFICA DIN NOU Campionatul tocfel
Regulamentui F.I.L.A, — unul 

dintre cele mai instabile din lu
mea sportului amator — urmea
ză să sufere, din nou. o serie 
de modificări. De-a lungul ani
lor. forul Internațional, a căutat 
în permanență noi soluții care 
să conducă la dinamizarea me
ciurilor de lupte, la creșterea 
spectaculozității întrecerilor a- 
cestel discipline sportive. Șl ast
fel, prevederile regulamentului, 
în permanentă schimbare, au 
creat unele confuzii ta rîndiil 
specialiștilor, iar fiecare modifi
care n-a adus mari cîstiguri ta 

spectaculozitatea luptelor, antreno
rii șl sportivii găsind noi soluții 
de adaptare la noile prevederi.

Faptul că strădaniile forului 
Internațional s-au dovedit ine
ficiente a fost demonstrat eu 
prisosință la ultima ■ ediție a 
Campionatelor Mondiale de lupte 
greco-romane de la Martigny. 
La înapoierea In țară, antreno
rul emerit Ion Corneanu, mem
bru al Biroului Executiv al 
FJ.L.A. șl secretar al Comisiei 
tehnice a forului international, 
ne-a pus la dispoziție o serie de 
informații asupra competiției a- 
mintite, cit și concluziile federa
ției internaționale, pe baza că
rora aceasta urmează să la 
noi (!) măsuri.

O primă constatare a specia
liștilor este că actuala ediție a 
întrecerilor supreme a fost cea 
mal slabă, mal lipsită de spec
taculozitate (atît de dorită șl 
căutată de forul internațional 1) 
dintre ultimele desfășurate., Da
tele statistice o pot confirma :

din cele zece partide finale, 
cinci s-au terminat ta scorul de 
•—O, fapt nemaiîntâlnit pînă ta 
prezent, învingătorii fiind stabi
liți (prin descalificare) ta libe
rul plac al arbitrilor. In cele 20 
de meciuri din disputa directă 
pentru medalii s-au realizat nu
mai 50 de puncte tehnice I O ca
uză care a dus ta această situa
ție a fost măsura penalizării 
riscului. Mal concret, sportivul 
care a Încercat un procedeu de 
atac șl nu l-a reușit, a fost o- 
bligat să rămlnă la parter, ofe- 
rlndu-1 adversarului posibilitatea 
(avantajul) de a continua lupta, 
încerctad ' " *" “
cedeu de 
tlvă. Sl 
declarat 
antrenori ________ ______
reținerea de a mai Încerca pro
cedee de atac ta lupta de sus. 
în urma acestor constatări, Bi
roul F.I.L.A. a hotărit ca, in- 
cepind cu data de 1 ianuarie 1990, 
sportivul care a încercat efec
tuarea procedeului șl nu l-a reu
șit să nu mai . fie obligat să ■" 
mină jos. ci să 
picioare»

O altă nouă atunci clnd (la 
ambii luptători _ __ __
două avertismente, nu se mai a- 
cordă unuia dintre el victoria 
prin descalificarea adversarului, 
ci se oprește disputa, se face 
contact cu priză corectă șl se 
continuă lupta. Cel care reușește 
procedeul de atac primește punc
tele respective. Dacă unul dln-

el să execute un pro- 
atac din poziția respec- 
astfel, — așa cum au 
mai multi sportivi șl

— a apărut teama șl

se reia lupta
ră- 
din

C».măsură este .. . 
scorul de , •—0) 
au primit cite

trei cel doi concurcnțl desface 
priza, acesta va fi declarat în
vins prin abandon — nu desca
lificare, învingătorul primind 4 
puncte.

O altă hotărire, care a mai 
fost în discuția Biroului FJ.L.A. 
dar nu a-a pus 2n aplicare, pre
vede ca, în cazul în care on 
sportiv este descalificat pentru 
a doua oară în același concurs, 
chiar dacă cea de • doua sanc
țiune o primește in finală, aces
ta nu va mal figura În clasa
mentul final. De asemenea, dacă 
doi sportivi sînt descalificați 
pentru luptă pasivă In disputa 
pentru tocurile 1—2 sau 3—4, el 
nu vor mal primi medaliile de 
aur sau bronz, fiind trecuțl a- 
mlndol pe o treaptă mal jos în 
clasamentul categoriei.

La decizia de 
pentru brutalități, 
va primi patru puncte, 
rent de numărul . 
tehnice de atac realizate 
In acel moment.

Firește, sînt o serie de 
ficărl ale regulamentului 
presupun unele schimbări . 
metodica de pregătire a sporti
vilor. In acest sens, antrenorul 
federal Ion Corncanu ne-a asi
gurat că măsurile luate de 
F.I.L.A. vor fi comunicate tutu
ror antrenorilor, arbitrilor șl, tn- 
ceplnd cu primele competiții 
care se vor desfășura la noi. vor 
fi aplicate și noile modificări ale 
regulamentului F.I.L.A.

Mihai TRANCA

descalificare 
învingătorul 

: . lndlfe- 
procedeelor 

pînă

medi
care 

și In

ÎNTRECERILE ATLEȚILOR SENIORI
(Urmare din pag- h

nele mai slabe în raport de ci
frele performanțelor cu care 
s-au cîștigat titlurile la prece
dentele trei ediții 1

Aceasta este situația la ni
velul campionilor și ea nu-i o* 
narează chiar pe toți cei care 
au îmbrăcat acum tricoul de 
campioni.

Să mai spunem că multe 
probe au fost slab populate, 
ca de exemplu săritura în înăl
țime femei, cu doar 5 (cinci) 
concurente I; greutate femei, 
cu 8. disc femei și bărbați cu 
cite 7 etc. Iar unii dintre com
petitori au înregistrat rezulta
te inexplicabile pentru o ase
menea finală, precum 35,82 m, 
41,80 m. 43,02 m la disc băr
bați; 1,60 m și 1,65 m la înăl- 
time fantei; 6,54 m. 6,73 m. 6,77 
m, 6,78 m la lungime bărbați 
(rezultate inferioare celor rea
lizate. Ia femei, de Vali Iones
cu și Marieta Ucu !); 12,23 și 
12.97 m la greutate bărbați, 
13.91 m la triplu, etc., etc.

în aceste finale doar foarte 
puțini competitori au reușit ce
le mai bune performanțe ale 
lor 
m.
m, Mielea, Ungureanu, Chiriac 
la suliță, Alina Buhuș la 400 
mg,_ Valî Ionescu la lungime. 
Aurica' Bujniță Ia suliță și 
poate or mai fi încă vreo 3—4, 
ceea ce nu modifică, oricum, 
aprecierea asupra acestei ediții.

Să mai notăm, de asemenea, 
că de la startul diferitelor pro
be au lipsit (ar fi de dorit ca 
federația să cerceteze moti
vele), Intre alți atleți fruntași: 
Mirela Dulgheru, Tudorița Chi- 
du, Ella Kovacs, Viorica Niga, 
Mihaela Pogăceanu, Camelia 
Jianu. Elisabeta Anghel, Petru 
Drăgoescu, Marin Rădos. Va
lentin Coroja, Iacob Costea, 
Sorin Matei. In context arătăm 
că la Întreceri au fost prezenți, 
în total, doar 403 concurenți, 
dintre care 143 femei, repre- 
zentînd 79 de c'uburi și aso
ciații sportive, din 32 de ju
dețe și municipiul București. 
Nici un concurent prezent, 
deci, din opt județe (!?); Bo
toșani. Giurgiu, Harghita, Mu
reș, Olt„ Satu Mare. Teleor
man și Vilcea.

Rezultatele modeste și unele

din acest an: Boroi la 100
Zevedci și Latiș la 10 000

LDT0-PR0N0SP8RL INFORMEAZĂ

extrase la 
TRAGEREA I’KONOEXPRES 
OIN 20 SEPTEMBRIE. Extra
gerea I : 29 18 40 10 27 26 ; 
extragerea a II-a : 6 23 19 21 
38 34. Fond total de cîștiguri : 
495 762 lei, din care 30 266 Iei, 
report la categoria 1.

® Mîine. vineri. 22 septembrie, 
va avea loc TRAGEREA OBIȘ
NUITA LOTO a săntămînii. ast
fel că A ST AZI (si numai astăzi !) 
este termenul limită pentru pro
curarea 
favorite ! 
te bilete 
seamnă 
cîstig !

blletelor cu numerele 
Nu uitatl că mai mul- 

(varlante) Jucate 
si mai multe sanse

În
de

A Jucând' cu perseverentă- ----- __ ----- ----------- Ja
LOZ IM plic (cei mal popular 
sistem), vă Dutetl asigura cu 
promptitudine cîstigurl însemna
te eon silind In bani autoturis
me sl TELEVIZOARE COLOR (la 
emisiunile smeciale limitate, care 
atribuie sl etotigurl suplimentare, 
din fondul special al sistemului).

• PENTRU PRIMA DATA, BASCHET Dl 
IN SALA AGRONOMIA

absențe sînt explicate prin da
ta tîrzie a desfășurării compe
tiției, fapt care a făcut ca at- 

forma 
multi 
data 

tîrzie 
discu-

leții să-și fi pierdut 
sportivă, (oare, cei mai 
tind au avut-o 7). Că 
competiției a fost mai 
ca de obicei, nici nu se 
tă (nici un alt campionat na
tional din Europa n-a mai fost 
programat la jumătatea lui 
septembrie!), dar perioada a- 
ceasta a fost cunoscută de toți 
antrenorii. încă de la începu
tul lui '89, atunci cînd ei au 
întocmit planurile anuale de 
pregătire si. în consecință, ar 
fi trebuit să se tină seamă de 
ea. In afară de aceasta, să fim 
iertați, nu cu multi ani în ur
mă, în septembrie erau pro
gramate, în mod obișnuit, „in
ternaționalele" noastre și Jocu
rile Balcanice. Și la o compe
tiție. și la cealaltă se înregis
trau, atunci, rezultate valoroa
se, chiar recorduri naționale,
după un sezon, de asemenea,
cu multe starturi.

Adevărul este (avem în ve
dere și desfășurarea întrecerii 
pe echipe) că in foarte multe 
județe ale tării sc face tacă 
PREA PUȚIN pentru dezvol
tarea atletismului, că multe 
cluburi și asociații tratează cu 
superficialitate existenta aces
tui sport, multitudinea și va

rietațea problemelor sale, multi 
antrenori desfășoară o activi
tate lipsită de conținut și de 
eficiență (și nimeni nu-i trage 
la r&spundere), iar multi din
tre atleți se complac într-o 
mediocritate pur și simplu je
nantă (și iarăși nimeni n-are 
de zis ceva !). In felul acesta, 
lucrurile se transferă de la un 
sezon la altul, iar mediocrita
tea proliferează.

Fată de toate acestea, tre
buie ca federația de atletism 
să se implice cu mai multă 
hotărire si spirit de răspunde
re în activitatea desfășurată, la 
scara întregii țări, să îndrume 
munca, să controleze și să im
pună MASURILE trebuincioase 
pentru remedierea lipsurilor, 
pentru îmbunătățirea activită
ții în spiritul indicațiilor și o- 
rientărilor reieșite din Mesajul 
adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele tării, Conferinței pe 
tară a mișcării sportive.

Pe patinoarul „23 August" din 
Capitală s-a încheiat aseară pri
ma parte a turneului dublu care 
a Inaugurat Campionatul Repu
blican de hochei — juniori L 
grupa I valorică. Cîteva dintre 
meciuri au fost echilibrate, dîrz 
disputate, cu puține minute de 
penalitate. Iată rezultatele :

C.S.Ș. MIERCUREA CIUC — 
C.S.Ș. 2 CONSTRUCTORUL GA
LAȚI 6—4 (1-3, 4—1, 1—0). Gă- 
lățenil au condus ou 3—0, au 
fost egalați sl depășiți In repri
za secundă de harghitenl, care 
au mal marcat o singură dată ta 
final. Intr-un meci frumos.

TRIUMF BUCUREȘTI — C.S.Ș. 
GHEORGHENI 3—12 (1—3, 1—2,
1—7). După cum o arată șl sco
rul, Triumf a rezistat două re
prize și a căzut în final.

C.S.Ș. 2 CONSTRUCTORUL — 
C.S.Ș. GHEORGH1ENI 5—7 (0—3,
1—3, *4—1). După un* Început 
slab, continuat șl în repriza a 
doua (1—6), gălăteniâ au forțat 
in final, jucind bine, dar nu 
au mal putut remonta.

TRIUMF BUC. — C.S.Ș.M. CIUC 
5—7 (2—2. 2—2, 1—3). In cel mai 
frumos meci, cu două părți e- 
galc. a decis în final pregătirea 
superioară pe gheață a juniorilor 
din Gheorgheni.

C.S.Ș. M. CIUC — C.S.Ș. 
GHEORGHENI 4—4 (2—2. 1—1.
1—1). jjn echilibru perfect al 
celor două echipe, exprimat bine 
de scor, intr-un meci Interesant.

TRIUMF BUC. — C.S.Ș, 2 CON- 
STR. GALAȚI 1—5 (0—1. 1—2.

Clasament • 1. C.S.S-
p (+11). 2. C.S.Ș. 
(+4). 3. C.S.S. 2 

2 n. 4 Triumf

Tlrgovlște, 
Se va tac 
mtad ca li

Clubul sportiv Sportul. Studen
țesc București a luat frumoasa 1- 
nltiaitivă de a organiza un atrac- __ _ _  _
tiv turneu de baschet, cu Dartici- nut» pârtii 
Darea a șase dintre cele mâl va
loroase echiDe masculine din di
viziile A sl B întrecerile se vor 
desfășura în sala Agronomia, oa
re va găzdui pentru prima dată 
o oomoetitie de baschet de per
formantă. ta faza inițială se va 
juca ta cadrul a două serii ~ 
seria A ; ELBA Timisoara. Fa

rul C.S.Ș. 1 Constanta, Sportul
Studențesc București ; seria B s. 
I.C.E.D, București, OTEIJNOX

• UN TURNEU UTIL AL
La turneul desfășurat la Sofia, 

echipa feminină "Voința București 
s-a clasat pe locui 3. fiind pre
cedată de Kibirkisa 
Kremikomvtî Sofia 
Bulgariei) sl urmată 
Tivkan (U.R.S.S 1 sl 
Novl Sad Dună cum 
antrenorul Marian 
,.turneul a fost util, deoarece 
prilejuit primul meci al echipei 
Voința cu formații sovietice, pe

Vilnius, 
(campioana 

de S.I.K 
Voivodina 
anreeiază 
Strug ar u, a

1.0—2). 
Gheorgheni 5 
M. Cluc 5 p 
Constr. Galati 
Buc. o p.

Arbitrii Gh. 
Al. Molnar. 
Becze și E. —“r,,guraț buna desfășurare a meciu
rilor. dar au accentat ca ne 
gheată să se joace si fără grila 
de protecție obligatorie la ju- 
nlpartea a doua a turneului în
cepe vineri (azi e zi de pauză), 
dună următorul program : vi-

. Mîcu. Em. Both, 
D Trandafir. A. 

Săndulescu au asl-

• Daciada la maraton si mars 
va avea Ioc la Sibiu (traseul 
din Dumbravă), după următo
rul program: 7 octombrie, ora 
8.45 — 50 km marș (seniori și 
tineret) ; ora 9,00 — 20 km marș 
Quniori); oră 9,15 — 10 km 
marș (junioare); ora 14,30 — 
maraton (seniori, tineret); 8 
octombrie, ora 9,00 — maraton 
redus (juniori I).

neri, ora 10, M. Ciuc — Galați și 
de la ora 16, Triumf — Gheor- 
gheni ; sîmbătă ; Galați — 
Gheorgheni (ora 10) SiTrtumÎ7 M. Ciuc (ora 16) ; duminică : M. 
Ciuc — Gheorgheni »
Triumf — Galați (ora 10).

★
După cum ne Informează prof. 

Florian Gheorghe. care a condus 
comisia federației pentru testa
rea juniorilor I aflațl In .între
cere, rezultatele nu sînt deloc 
mulțumitoare la majoritatea echi
pelor. deși cel 5 sportivi testați 
din flecare formație au fost 
aleși chiar de antrenorii lor. Iată 
„clasamentul* celor ce nu au 
absolvit testul (probe atletice) • 
1. C.S.Ș. 2. Constructorul Ga
lați (antrenor — St. Rusu) 5 ! 
2 C.S.S Miercurea Ciuc (Em. 
Mezel) 4, 3. Triumf București 
(O. Barbu) 2. 4. C.S.S. Gheor
gheni (Cs Bazilides) 1.

Rezultatele testului urmează să 
fie discutate ta prima ședință a 
Biroului federației, ta vedeTea 
luării măsurilor necesare. (M.C.).

,T.V,-,WA-.T«VAT.-AW,Vr,vr.-1W.-«WAWAWW1TiT.WA\WAW.W

;i AUTOMOBILISM, la concursul
<J „Prietenia", disputat duminică la Reșița, 
•i ne-am Intîlnlt cu aoroape totl Dilotii con- 
,■ sacrali întrecerilor interne. Deși nu 
ij trurau în echipa reprezentativă._
\ să lie prezenți ștefan Iancovici. Dan 
£ cula. Constantin Ciucă. Mihai Pîrvulescu, 
]■ Constantin Miu si multi alții, veniti din
ij întreaga tară La acest veritabil regal auto-
ij mobilistic. Pasiunea nu se dezminte, atunci 
•B cînd există cu adevărat... A ASISTENȚA 
]■ TRASEULUI a fost asigurată, ea de obl- 
Jj cei la aceste întreceri, de echipa NAREX 
>> (Cehoslovacia). condusă de fostul pilot

Svoboda. Acesta a avut numai cuvinte de 
laudă la adresa organizării, spunîndu-ne că 
vine cu plăcere la Reșița ori de cîte ori are 
prilejul, fiind convins că aici iotul va mer
ge.. ca pe roate. ..în puține alte locuri — 
ne declara — am întâlnit atâta pasiune 
pentru automobilism ca la Reșița. Baca» 
după cum aud, sc va amenaja si un auto- 
drom. sînt convins că un viitor Mare Pre
miu resițean va deveni un concurs de re
nume chiar si pe plan european** a MULTI-* 
PLUL CAMPION național Victor Nicoară : 
..Cu mașina mea de grupa A am trecut 
absolut toate „filtrele" comisiei tehnice în 
diferite concursuri internaționale dar am 
fost... descalificat ca neregulamentar tn 
campionatul intern. Nu mai înțeleg ni" 
mic Mărturisim. nici noi... Werner 
Hirschvogeil : ..într-adevăr, a fost un ma
re handicap pentru noi să nu ne Dutem i" prepara din vreme ^easterurile» cu dublu 

i1 carburator, așa cum o permite regulamen- 
ț tul -H Concurs ului Prietenia*, dar nu si..* 

- * ' _ Este un non-
j» sens care pc hui ne-a costat ; era ca și
i! cum am fi pornit de la —4 în. . clasamen- I J t"1 n Jvh1h(6 tab ATĂ TȚ Ă-I I JTTl'IUT C. A_ nînă 
'■ la concursurile rămase de disputat 
£ Mare. Rîsnov). regulamentele comr , ■ . ......... ------

£ cel ai campionatelor interne. 
5» sens care pe noi ne-a cosi

fl- 
au tlnut 

Ne-

Nil au selecționat următorul ..5“ al tur
neului ■: Paula Misăilă — Gabriela Kiss 
L.U") — Nina Bjedov (Vozdovac Belgrad) 
— Olga Garanina — Tatiana Soușkina (am
bele de la Spartak Moscova). (M. KADU- 
coresp ).

CANOTAJ. DEȘI campioană mon
dială In proba de simplu. Elisabeta Ltpă. 
a concurat la Balcaniadă în proba de 2 
vîșle alături de colega el Veronica Coche
ta. cîstigînd aurul după ce la Bled ele 
obținuseră ..doar* argintul. Încă o dovadă 
că vîslasa noastră (sl a lumii) nr. 1 are 
o vădită preferință pentru munca In echi
pă. • TOT IN ECHIPA au lucrat 51 cel 
care au organizat buna desfășurare a Cam- 
olonatelor Balcanice. Un colectiv bine în
chegat. care asigură de multi ani cu com
petentă si exigentă buna desfășurare a 
competițiilor este cel a, arbitrilor : Ser
giu ZeUnschl, Coca Florescu, Alexandru

POST-SCRIPTUM

tul adevărului**. A NĂDĂJDUIM CA. Dină 
-   (Satu

_ _ _______ regulamentele competitlitoT 
automobilistice vor fi grabnic racordate ia 
cele Internationale. Ca un prim pas sore 
un viitor sezon comoetitional mai fructu
os decit cel ce se apropie acum de 
(S„A.).

BASCHET. OASPEȚII turneului 
ternational feminin desfășurat ta

final.

ta-
————   — ®A1S 

Sporturilor din Clul-Nanoca au adreșatfe- 
Iicltărl organizatorilor (C.S. Universitatea, 
cu sprijinul C.J.E.F.S.), centru faptul ca 
le-au fost asigurate condiții optime de Dar- 
tlcloare. Din nou. Bravo ,.U* I a JUCA- 
TOAREA Paula MIsăilă a primit premiul 
oferit celei mai tehnice baschetbaliste a 
turneului, ea fiind ta același timn autoa
rea celor mal multe aruncări — reușite — 
de 3 puncte 02). Alt Dremiu a revenit 
iugoslavei Ntaa Bjedov 1 coșgeteră (117 d
marcate), eti mal bun pivot, cea mai bu
nă recuperatoare (S5 mingi), a TEHNICIE-

Rotaru. Aurel Ionescu. loan Gnteorltă. Zoi- 
tan Benedek. Doina Benedek. ștefan șan- 
dor. Ioan Botika Gheorghe Cătescu, L&“ 
dislau Faldvary, Doina Bălasa, Anton co- 
Jocaru Octavian Rusu. Gabriela con slant 1- 
nescu. Si cele două „echipe" ale gazdelor, 
C.J.E.F.S Iasi (loan Iacob — secretar, 
Marcel Racoțl — metodist) st C.S.M. Iași 
(Fiorin Popovid — președinte. Constantin 
Cătescu si loan Gavriliuc — antrenori), au 
fost ia înălțime. contrlbund la buna 
desfășurare a concursului. (D.C.).

CĂLĂRIE. LA SFIRȘITUL finalelor 
juniorilor, care au avut loc la Roman, gaz
dele sl-au pus candidatura pentru organi
zarea si în sezontu viitor a unor Între
ceri. „Numai astfel putem întreține emu
lația cane s-a creat la noi ta ceea, ce nrl" 
veste călăria" — nl s-a spus. Intr-adevăr. 
Romanul a fost, din nou. la înălțime * 
PREZENTA permanentă In tribune, actorul 
băcăuan Florin Btanărcscu. ne-a vorbit sl 
despre Intențiile Iubitorilor echitatiei din 
Bacău de a crea o asociație sl. mai ales, 
de a ieși pe... parcurs. De altfel o inten
ție asemănătoare am aflat că este în curs 
de materializare sl în comuna Fălclu (lud. 
Vaslui). • IMEDIAT după anunțarea re
zultatului la dresaj stelista Cr is tui a Călin 
care a cîstlgat primul ei titlu de campioa
nă, a dat fuga la bunul ei partener de 
Întrecere. L-a mtogilat emoționată si cu vi
zibilă recunoștință, ta timp ce în ochi 11 
strălucea „rouă* bucuriei A IN UM-

clasamentul 
ndulu! — ț 
I.C.E.D. — 
Studente, 
ta ora iș,.z» 
Uca, Spor 
rul ; duml 
Automatica 
— Farul ; 1 
ordine m 
5-8, 3-4 81

ECHIPEI FE
care le-a șl 
birkisa, <1- 
s-a impus vă și pri 
cos de la d tă. In pers 
Orizont Min 
«Lilians Roi 
in deplasar, 
nitală). turn 
real folos, > 
sțatări preț

• BASCHETUL Șl GEOGRAFIA Șl-J
La campionatul feminin al mu

nicipiului București nartlcipă sl 
echipa Voința. Tlrgovlște alcă
tuită din eleve ale Sco-lil nr. 10 
din fosta Cetate de Scaun. Înscri
erea formației respective în cam
pionatul Capitalei a fost solicita
tă de prof. Petre Cusceag. în 
dorința de a 11 se asigura foarte 
tinerelor eleve-baschetbaliste me
ciuri mai dificile. în compania u- 
nor adversare mal valoroase, 
creindu-li-se. în felul acesta con
diții pentru a progresa mal re
pede sl a-sl realiza telul : pro
movarea cit mal grabnică în Di
vizia școlară sl de iunioare.

Faptul este edificator asupra 
bunei intenții a antrenorului, dar 
nu surprinde deoarece același 
profesor Cusceag sl-a moi do
vedit pasiunea sl competenta în 
domeniul baschetului, formații 
pregătite de el ocupind tocuri 
fruntașe la Criteriul National de 
minlba-chet. iar una dintre ele. 
a Scolii nr. 10. promovlnd. anul 
trecut. In Divizia școlară si de 
junioare sub denumirea Luceafă-

nil ROMLU 
cut sub ln< 
trenor).

Am lăsat 
cestel lnfon 
nu este pro 
zică, ci de. 
un dascăl i 
afara orelor 
o fructuoas 
zînd In fie 
nul acesta s 
sivele Piatrr 
tia a 10-a s 
Pietrii 
naiînd 
Incinta

După 
le pentu Re pot împle»' 
tele obti 
țlt în d. 
trebui să de 
tor DTOfesoi 
rllor sportiv 
rezultate (ci 
re) stat rai 
simplu, nu

Craii 
o si 
scoli 
cum

• STAGIUL ARBITRILOR DIVI
Asa cum se obișnuiește ia în

ceputul fiecărui sezon comneti- 
tlonal. si anui acesta se organi
zează stagiul arbitrilor divizio
nari. în scopul verificării sl îm
prospătării cunoștințelor acesto
ra. Stagiul va avea loc In zilele 
de 2 si 3 octombrie, la Poiana

Brasov sl 
examenul 
care vor < 
fluteru"u' judeten

Ru 
Dum

POPICARII VETERANI IN
Timp 

Voluta 
făsurat 
tie de 
trofee :

a 11-a, șide 3 zile, pe arena
din București s-a des- filată la Jd 
o frumoasă competi- 

masă, dotată cu două
„Cupa Tîmpa", ediția

BRA* călăreților s-au aflat sl câțiva Ini
moși activist! voluntari, a căror pasiune 
pentru echitație este binecunoscută si a- 
Dreciată : Dumitru Petrescu. Elena Dumi
trescu. Emil Gabrlelescu. loan Petlcaru, 
Anghel Teodor eseu. Dumitru Suster •
REUȘITELE fetelor de la dresaj. Cristina 
Călin si Alina Alexandrescu. se sprijină si 
oe munca antrenorului Gheorghe Nlcolae. 
Sl. oare, ce exemplu mal bun le poate 
oferi antrenorul elevelor sale, decit eă a 

de mult, la P Neamț. 
Tuturor. felicitări t

cîstlgat autoritar nu 
..aurul* balcanic 7 
(EM. PJ.

DUPA etapa flna- 
Republicane de moto- 

pe

MOTO. DACA
)ă a Campionatelor 
cros pe echipe, consumată duminică ne 
traseul de la Vălenii de Munte, s-ar fi al
cătuit un clasament individual, primele 
locuri ar fi fost ocunate la capătul celor 
patru „runde" de : A. Dumitrache (poiana 
Cîmpina) — 158 p i3 50 cmc. F. Szdaghi 
(Electro Sf. Gheorghe) — 172 n la 80 cmc, 
I. Bogdan (Steaua) 178 d Ia 125 cmc, D- 
Titilencu (Torpedo zămeștl) 172 n ta 250 
cmc. • IN CURSA SENIORILOR (250 
cmc), de o rară frumusețe, motocroslstul 

T. Titilencu (Torpedo Zărnesti). devansat 
defecțl- 
fost a- 
adver- A En

el din

P. ______  ________
în prima manșă din cauza unei 
uni mecanice, a cedat tocul clnd a 
tuns din urmă de principalul său 
sar. stelistul >1. Pop. In schimb, 
ceanu (St. Roșu Brasov), prins si _ __
urmă cu un tur. a făcut „zile fripte" prin
cipalilor favoritl pînă au putut trece de 
el. Din păoate. în manșa a doua l-a ur
mat ..exemplul* M. Butuza (Torpedo), ca
re de altfel a fost exclus pentru mers pe

riculos. * PRINTRE cei mal tineri con
curând de la clasa 50 cmc s-a aflat 81 
pilotul de 12 an! R Hăbeanu (Automeca- 
nlca Morenl). Partlclptnd in afară de con
curs. ei s-a numărat printre animatorii 
întrecerii atâta vreme dt l-a funcționat 
mașina. • PUNÎND ,a îndoială potențialul 
juniorilor miri M. Dlnescu sl A. Dumitra- 
che (ambii de ia Poiana drnplna). care au 
cîstlgat etapa finală la 50 cmc. principalii 
lor adversari de la Torpedo Zămestl le-au 
contestat., capacitatea motoarelor. Fiind 
deschise șl măsurate In fata comisiei teh
nice chiar de mecanicul secției din Zăr- 
nestl. L. Ferenczi. acesta i-a felicitat pen
tru corectitudine
Ctarotaa.
Bogdan. ___ __ ________ _ ____ _
substantial la menținerea echipei pe mi
mul loc în clasamentul general la 125 
cmc. a pilotat aproape toată manșa L .
2-a fără sa. demontată la o săritură mal \ 
dificilă. Rămasă doar în doi oameni, echi
pa militar Hor a avut în acest ambițios sl 
talentat motocroslst tm lider de nădejde.
(TB. L).

ne confratele său din
C. Goran A STELISTUL I. 

care sl duminică a contribuit

i

5

zatorii. C.I 
1 al Capit; 
acest conci 
de prima 
tinerețe — 
mai vet»— 
ridicat 
județe «>.„ 
București.

Si-au ( 
concurenți 
ani. care i 
mai putină 
dar cu 
ca în anii 
excelente t 
le „izolate" 
Napoca) si 
ficacitate s 
din partea 
(București) 
șov). merit 
categorii d 
lor puse în

Clasamen 
București I 
hova.

I. Ratau 
82 de ani, 
tribuită ce! 
picar.

Ion

9
(Urmai

Bujer și L 
echipele: F/ 
țoiu Ifi, 1 
(Claudia Doi 
Zaharia 8 ( 
Maria Enact
6) , Gulniza 1 
turu 8), S 
C.S.U. RAI’l 
dreica 7,5, 
Alina Mocai 
van 7), Dan 
rica Vasile
7) , Carmen 
la Nenciu 7

Cel mai aș 
niuniî: Rai
C.S.M. Oțel 
(9, 8, 6) nu 
țlmea preten 
tației mai s 
goviștene. R 
bme remarc



„TROFEUL SPERANȚELOR*
PENTRU ȘAHIȘTII

JUNIORI
urești, 
1. or- 
> dis- 
Btabfll 
a tur- 
15.15 : 
portul 
LU.de toma- 
- Fa-

5.30 :
ELBA 
<3: In
KnirUe

INTA
>e Kl- 
ZoLnța 
gresi- 
ir la 
istan- 
or eu 
Cunei 
mbrie 
a Ca- e un 
i con-

Vn nou 
«Beat ta 
tuiul a» 
«oară ___ ___ ______ ,
frumoasa stațiune a LitoraluJul. 
Prima ediție a „Trofeului spe
ranțelor" pentru eonlil dnă ta 
18 ani. un posibil campionat na
tions» ne echlne al juniorilor 
miel (neoficializat deocamdată), 
fel propune să lărgească evan
taiul categoriilor de vlrstă de 
nersDectivă. acolo unde tara 
noastră a avut succese remarca
bile ta Ultimele două edilii ale CamDlonatelor Mondiale.

Echipele sînt alcătuite din 4 
iueătorl fi junior II — oină la 
16 ani 3 juniori HI — nînă la 
14 ani si 1 junior IV — Dină ta 
12 ani). Întrecerea disnutîndu-se 
ta sistem elvețian ne distanta a 
6 runde. S-au orezentat la start 
formații din toată tara inclusiv 
din centre puternice ale șahului 
juvenil : București. Galati. Plo
iești. Iasi. Timisoara Brasov. Sa- 
tu Mare. Sibiu s a. organizarea 
concursului este asigurată 
Clubul Snortlv Școlar nr. 1 
București

concurs Important, hn- 
baza de masă a snor- 
nerformantă. se desfă

ta aceste sile La Saturn.

Divizia A

VICTORIE MUNCITAI

GCLURi Î..6L7E Ș| SPECTACULOASE

IA FESTIVALUL

de 
din

I
I
I
I

I
I
I

a we
an-

iaa a- 
iisceag 
ie fl-
1 tacă 
xe, In 
lemine 
irgani- 
ill la
in ma
rt. edf- arotlta
• ame
rică ta

:upări- 
het se orman- 

jmtn- 
j ar t mul- 
dubu- 
căror 

imiibaa- 
ur >1

ȘAHIST ViLCEAN
între 25 septembrie si 5 octom

brie. la Călimănestl. va avea loc 
o nouă ediție a tradiționalului 
festival international organizat de 
C.J.E.F.S Vîleea. cu sprijinul 
F.R. ș.ah. Festivalul va cuDrlnde 
un turneu principal masculin, 
două turnee internaționale 
tru jucători cu coeficienți 
(masculin si feminin) si 
turnee onen (masculin si mlnln). Sî.nt nstematl să sosească 
invitați din Bulgaria. Cehoslova
cia. U.R.S.S. Polonia. Austria. 
RF. Germania Olanda. Norvegia. 
Gazda întrecerilor va fi comple
xul hotelier Oltul" din Căhmă- 
nesti — Căclulata.
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TIMIȘOARA, 20 (prin tele- 
lefon). Temperatură ridicată la 
propriu și la figurat, prima și 
cea mai grea problemă fiind 
găsirea unui bilet pentru *- 
cest meci; după cum cu 
două-trei ore înaintea jocului 
extrem de dificilă era și gă
sirea unui loc pe acest sta
dion arhiplin, în care tabela 
de marcaj și copertina tri
bunei principale deveniseră 
ultimele... soluții.

Politehnica a Jucat unul din 
puținele ei meciuri în care, 
practic, nu avea ce pierde. L-a 
abordat deci deconectată, ple- 
cînd desigur și de pe platfor
ma' victoriei de la Cluj-Na
poca, din etapa trecută. Cu 
deosebirea că acum a fost ne
voită să se apere. Dinamo 
atacind aproape în permanență. 
Apărarea gazdelor a fost însă 
una lucidă, cu masivul Ionuț 
devenit un veritabil „turn de 
control" pentru care — cum 
glumea cineva — nici un „o- 
biect zburător" intrat în careu 
nu a rămas... neidentificat. în 
primele 45 de minute, „Poli" 
s-a clătinat o singură dată, tn 
min. 36, La șutul lui Ră- 
ducioiu, dar Almășan a «cos 
uluitor de la „păianjen".

După pauză, „Poli" privește 
ceva mai des spre jumătatea de 
teren a lui... Stelea, dar o- 
caziiie cele mai mari le vor 
avea tot dlnamoviștii : in min. 
70, Timofte scapă (din nou) pe 
partea stingă, șutind năpraznic

AROCIMPULUNC MUSCEL
(Urmare din pag. 1*

zator, in fiecare an. al specta- 
culoaselor autocrosuri susținu
te, in general, de pilotii din 
întreprindere pe mașini ARO; 
Nicolae Boeru si Victor Bină, 
tint chiar campioni republi
cani), ciclism (multiplul cam
pion Gabriel Moiceanu. acum 
antrenor, desfășoară o foarte 
frumoasă muncă de populariza-

ARO. in campionatul de raliuri...

re si extindere a ciclismului si 
de selecție pentru a creste noi 
rutieri, intre tinerii formați de 
el aflindu-se Oprescu 
san; ultimul posesor 
titluri republicane), 
dism (sport mecanic 
avind la bază activitatea antre
norului Valeriu Milea ț intre 
fruntașii secției, pe podium in 
competiții republicane, fiul său.

SPORTUL"

„POLI" TIMIȘOARA 
DINAMO 1 (0) j
Stadion ..1 Mal' 

lanț 
— Circa 55.000 Suturi 
poartă ; 1—7) Comere : 2^8 
marcat MATEUT (min. 84).

POLITEHNICA : Almășan 6 — 
Varga 5. lonut 8.5 Andries - 
Stolcov 6 — Bărbosu 7 Timofte 
n 7 Olosutean 6 — Mănăllă 6 
(mta. 83 Cliina). Trălstaru 6. Ca- 
suba 7.

DINAMO : Stelea 7 — Mihăes- 
cu 7. Rodnic 7. Andone 8. Klein 
7. — Lubescu 7 (min. 68 C Zam
fir 6) Sabău 7,5. Mateut 7 — 
Damascliin I 5 (min 46 Timofte 
8) Răduciolu 7. Lupu 8.5.

A arbitrat D. Oloceanu (Arad): 
la linie : V Curt (Constanta) si 
I. Niculitov (Focșani).

Cartonase galbene : IONUT
.LUPU.

La speranțe : 8—2 (0—1).

....---- : teren exce-
timp călduros : spectatori 

6—13 (pe 
' A

s.

ti Răcă- 
« trei 
motoci- 

indrăoit.

lulian Milea) 
(cu prezente 
campionatele 
concursuri de orientare), radio
amatorism (în cadrul căreia se 
află Veronica Enache. campioa
nă republicană), fotbal (cu e- 
chipă in Divizia C dornică — 
Si pregătită, după cum afirma 
antrenorul R. Sirbu — să pro
moveze in B). Remarcabilă este 
Si prezenta celor de la ARO 
în sportul de masă, in întrece
rile „Daciadei" in care in ul
timul an. de pildă, au fost an
grenați peste 8 000 de oameni 
al muncii. Sportivi. tineri si a- 
dulți. din ÎS secții participă eu 
regularitate la fotbal, crosuri 
(f, m). volei si handbal (f. m). 
la diverse competiții organiza
te pe plan local sau județean, 
la cupe omagiale precum si la 
..Cupa tinerilor muncitori". 
„Cupa constructorilor de ma
șini", la Festivalul sportului 
feminin argesean (sah. cros, 
tenis de masă, popice) In care 
sportivii de la ARO ocupă de 
reaulă locuri pe podium.

Sigur, activitatea sportivă re
marcabilă de la ARO se ex
plică. In principal, prin dra
gostea pentru sport si mișcare 
a celor ee muncesc aici, dar 
ti prin sprijinul activ al unor 
oameni pasionați. Intre ei. din
tre cei multi. Nicolae Poterașu, 
secretar al Comitetului de 
partid si Constantin Tănase, 
.sufletul* mișcării sportive de 
masă si al activității In Da- 
ciadă.

Am găsit la Cîmpuluna Mus- 
eel nu numai o citadelă a au
tomobilului. ei ti a sportului 
de masă si de performantă.

turism-alpinism 
permanente in 
republicane. In

tn bară. Mateuț pătrunde și el 
în careu (min. 80), dar Al
mășan intervine din nou ex
traordinar, plonjînd la vîrful 
bocancului. Sabău și Lupu dri
blează irezistibil. Mateuț 
șutează din nou de la distanță, 
dar Almășan scoate de la ră
dăcina barei (min. 83) ; Ră- 
ducioiu ajunge balonul la 6m, 
șutează spre gol dar... Almășan 
respinge ! Ceea ee nu va mai 
putea face șl in min. 84, eînd 
mingea șutată de MATEUȚ se 
va duce ca on trasor spre 
colțul din stânga jos al por
ții : 0—1.

Cu toată dezamăgirea punc
tului pierdut in apropierea li

niei de sosire, același sțadion_ 
arhiplin 
sportivitate 
joc văzut 
Timișoara.

aplaudă cu deplină 
cel mai frumos 
In ultimii ani )a

Sorin SATMAR*

SUCCESUL
PETROȘANI, 20 (prin tele

fon). „Contrînd" startul mai 
ofensiv al oaspeților, petro.șă- 
nenii au abordat, în continua
re, cu un angajament demn de 
toată lauda această partidă, In 
care au avut, In prima repriză, 
lungi momente de inițiativă. 
Ei au forțat, evident, o dt 
mai rapidă deschidere a scoru
lui, impunînd un tempou care 
a surprins în cîteva rînduri o 
apărare ce a reacționat eu des
tulă întârziere, corectată (și 
salvată) in extremis, de por
tarul Tene. și, după ce, în 
min. 13, Lasconi, lansat pe un 
culoar îngust de I. Varga, a 
fost oprit numai printr-un fault 
ia marginea careului, a venit 
și golul, în min. 16: Henzel a 
pătruns pe dreapta, a centrat, 
B. Popescu — aflat în apropie
rea defensivei .adverse — a 
prelungit cu capul, iar BÎCU 
a lovit mingea cu vîrful bo
cancului, trimițînd-o peste 
Tene, ieșit la blocaj : 1—0.
Peste doar un minut, tot Hen
zel a „croșetat" pe partea sa, 
șutind cu stângul, din afara 
careului, dar Tene a parat cu 
siguranță, portarul Flacărei 
scoțînd, apoi, In min. 22, prin
tr-un spectaculos plonjon. Ia

și varietatea atacurilor, prin 
blocaje ferme. Arbitrii C. An- 
tonovici — F. Szilagyi au con
dus formațiile: RAPID — Da
niela Bumbăciiă 8, Luminița 
Pintea (Felicia Nicolae),
Daniela * * — ■ - ■
șan 7,5, 
Nlcullna 
ȚELUL 
Viorica 
Șchiopu , ___  ______ zl ___
tina Zamfir (Ecaterina Stana), 
Else Sultănescu, Doina Radu 
(Simona Ungureanu) — toate 
notate cu 6.

Cel mai frumos meci al zilei 
B fost cel dintre Penicilina 
Iași și Dacia Pitești și el spec
taculos sub aspectul evoluției 
scorului dar, spre deosebire de 
celelalte încheiate In cînd se
turi, a oferit mai multe faze 
lungi care au creat animație 
In tribune. După circa 100 ml-

Gîlcă 8, Fidelia Crț- 
Daniela Buhlea 8,5, 

Bujor 8,5; C.SJtâ. O- 
— Corina Olteanu, 
Bîrsășteanu, ftlena 

(Doina Simion), Cris-

nute de joc, victoria a revenit 
piteșteneelor eu 3—2 (—8, —10, 
12, 10, 13). Arbitrii V. Ionescu- 
G. Simulescu au condus for
mat die: PENICILINA — Da
niela Donciu 7 (Carmen Cuej- 
deanu), Dana SIngeorgean 8, 
Gabriela Copcea 7, Tatiana 
Popa 7,5, Aurelia Preda X Va
lentina Constantin 74 (Sorina 
Marian) | DACIA — Mihaela 
Marian 8, Mariana Miron 8, 
Anca Gheorghe 8, Dana Mari
nescu 8 (Liliana Ibric), Floren
tina Bogdăneci 74 (Mirela 
Georgescu), Gabriela Bică 8.

în cea de a șasea partidă : 
știința Bacău — Petrodava P. 
Neamț 3—2 (7, —8, —12, X 8). 
Remarcări: Genovica Mătăsaru. 
Cerasela Sofrone, Liliana Ho- 
leiciuc (ȘL), Roxana Mureșan, 
Emilia Nemțeanu, Luminița 
Mamina (P).

In programul de joi: C.SJH. 
Oțelul — Oltcit, Știința — Ra
pid, Dacia — Farul, C.S.U. Ra
pid — Penicilina, Oiteit — 
Metal 33, Dacia — Petrodava.

• O NOUA KTAPA a „CUPEI 
ROMÂNIEI". Joi 38 septembrie, 
de la ora 14. pe terenul crimelor 
echtae. vor avea ioc nartldeJe 
unei noi etane a ..Cupei 
ulei*. In cadrul Daciadel 
re narticină si formațiile 
vizta B. Iată nrogramul 
lor : Metalul Rădăuți — 
Suceava Aurora Te Frumos — 
Politehnica Iasi. Electro Botoșani
— C.S. Botoșani. Voința Roman — 
Foresba Fălticeni. Relonu! Mvi- 
nestl — Ceahlăul P Neamț. U- 
nfrea Negrești — Șiretul paș
cani. Textila Buhusl — CFJl 
Pașcani. C.S21 Borzesti — Ari- 
Dlle Victoria Bacău. Recolta Cis- 
iău — Viltorui Vaslui. Gloria 
Tvesti — S. N Galati. Petrolul 
Brăila Ian ca —F.C.M Progresul 
Brăila. Chimia Buzău — Gloria

* Buzău. Granitul Babadaa — Ote
lul Galati. Portul Constanta — 
Progresul C.S.S Medgidia Uni
rea Urziceni — Unirea Slobozia. 
S 16. Oltenița — Snortui ..30 De
cembrie*. Calculatorul Bucu
rești — Autobuzul București. Da
nubiana București — Mecanică 
Fină București. Gloria Păstlrnac
— Olimnfa Rm Sărat. Victoria 
Fiorestl — Steaua Miztl Metalul 
Ploneni — Unirea Focsani A.S 
Chimia Brazi — Prahova c S.U 
Ploiești. Petrolul Poieni — FC.M 
Caracal Snicuil Coteana — Meta
lurgistul Slatina Forestierul Bă- 
benl — Chimie Rm vîleea. Con
structorul Horezu — Minerul Me
tru. Cavalerii Fluierului Pitești
— CjS. Tîrgoviste Minerul Ro-

Panduril Te Jiu Eleo
Constructo-

Româ- 
ta sa
de d>- 
iocurl-
C.S.M.

-F.C.M

vinari 
tronutere Craiova 
rta T.CJ. Craiova. Progresul B8-

aiaiua a Pic- ieri in a 
icnă o veritabilă formație a 
victorului. Gîndiți-vă citi ju
cători tineri sau noi au intrat 
in teren in decursul celor 90 
de minute : D. Petrescu, Arti- 
mon (internațional de juniori, 
debutant pe prima scenă), Stan, 
Grigoraș, alături de un Minea, 
sosit sezonul trecut, sau de 
Mujnai apărut, din aooastă sta
giune. în formația „ros-albaș- 
trilor". A încerca, in 
rajos 
proaspete ale lotului, 
lucru lăudabil pentru 
cerea tehnică a clubului __
reștean. Numai în felul acesta 
decalajul dintre autoritarii 
titulari și restul lotului se mic
șorează : ca să nu mai vorbim 
că doar verificările din me
ciurile de campionat spun a- 
devărul în privința potenția
lului mai noilor sau mai vechi
lor cooptați în Iot. Această 1- 
nedită formație a campioanei 
a evoluat bine, a realizat multe 
și variate faze de atac, mult 
gustate de public, a înscris 
cinci goluri — și putea să mal 
marcheze cîteva — .intr-un 
cuvînt și-a făcut datoria, re
purtând o victorie clară, F. C. 
Inter, retrasă din start pe po
ziții exagerat defensive, și-a a- 
rătat, în repriza a doua, ceva 
din posibilitățile sale.

Din start, gazdele se insta
lează în „treimea" adversă «1 
— după nici 80 de secunde de 
joc — deschid scorul :. Rotarlu 
șutcază puternic. Blid respin
ge și BALINT. care urmărise 
balonul. înscrie din apropiere: 
1—0. După o bună situație a 
lui Grigoraș (min. 13), tinărul 
vîrf de atac reușește să-l în
vingă pe Blid în min. 16 s tot 
Rotariu este la priginea acțiu
nii din caro balonul ajunge la 
GRIGORAȘ și acesta îl împin
ge în plasă : 2—0. Prima
„zvîcnine" a oaspeților o notăm 
în min. 34, cînd Lung lese fi 
îl deposedează de minge pe 
Pnedatu. Presiunea ,joș-albaș- 
trilor" la buturile lui Blid con
tinuă Si ei au ocazii de a În
scrie prin Grigoraș (min. 35),

STEAUA
| F.C. INTER

Stadion Steaua . „ __
lent, timp frumos : spectatori — 
circa 17.000. Șuturi r 15—7 . Km 
poartă : 12—5) Corners • 19—0 
Au marcat : HAUNT (mia 1 ta 
' (min. 16), D

67) IOVAN

si consecvent
mod cu- 

forțele 
iată un 

condu- 
bucu-

54). GRIGORAȘ 
PETRESCU (mln. 
(mln. 64)

STEAUA : Lung.. T - D. Pe
trescu 8. Bumbescu 7,8 (min. W 
Minea 7). iovan 8 (min. 64 Art8- 
mon 7). Unguroanu 8 — MudnaN 
A Balinl 6. I. stan 7. Ho tarta 6 
— Lăcătuș 7.5. Grigoraș 7.5.

F.C INTER : Blid 7 — Coton 
5 Boar 5. B. Bogdan 6. Dobro- 
tă 5 — Stănescu 5 «min. 40 Mta- 
« 6). Mărgărit 5. Jurcă 6. Ske
nes 6,5 — L Moldovan 5. Pne- 
datu 6.

A arbitrat 
ta linie : l.
P. Abrudan

Cartonase galbene : PREDATO. 
SZENES.

O. Strong (Oradea): 
Vclea (Craiova) st 
EClul-Napocal.

La speranțe : 2-1 El—0)

Ungureanu (min. 36), Lăcătae 
^nin. ,38 șl ăi)-, dar tabela 
marcaj nu se mai modifică. 
Se va schimb ., dună pauză, ta. 
min. 54 (după co Grigoraș, min. 
47, si Jurcă, min. 51, ajunse
seră în bune poziții) cînd, dup* 
o combinație cu Mujnai, BA- 
LINT va marca spectaculos t 
3—0. Trei minute mai ' iirzlu 
va fi 4—0 : D. PETRESCU reta 
scurt mingea respinsă de apă
rătorii adverși, lăsindu-1 fără 
replică pe Blid. Szeneș în
cearcă vigilenta lui Lung (min. 
64), iar portarul sibian nu v» 
putea face nimic la șutul do 
mare forță și precizie expediat 
de IOV AN (min. 64), care sta
bilește scorul final : 5—0. Do
minare' insistentă mai depărta 
a steliștilor, punctată de une
le contraatacuri sibicne (Preda
ta si Szeneș), cu acțiuni xn- 
pide și alte ratări (Mu jnai, Bo- 
lint, Lăcătuș).

Eltimie IONESCU

DIRZENIEI Șl AL 
reluarea lui Bîcu și — de-a 
dreptul senzațional — In min. 
42, la „capul", din 8—9 m, al 
foarte insistentului (în acest 
meci) B. Popescu. Răbdătoare, 
Flacăra a pîndit greșeala repe
tatelor avintări ale localnici
lor, ratînd o bună ocazie în 
min. 24, cînd Racolțea a ieșit 
neinspirat la o centrare șiLala 
a dat, cu capul, o altă direcție 
mingii decît aceea a porții 
goale.

Echipa din Moreni a întors 
realmente jocul in repriza se
cundă, masîndu-se In jumăta
tea de teren adversă, și ame- 
nințînd mereu avantajul minim 
al gazdelor. în min. 49 am fi 
putut consemna egalitatea, clnd 

~D. Sava a aruncat mingea 
peste fundașii avansați ai Jiu
lui, dar C. Pană III, rămas față 
în față cu Racolțea și... alături 
cu coechipierul Cliiriță, a „lo
bat" prea «curt și Udrică a 
scos în corner. Pe fondul aces
tei insistente dominări, Jiul nu 
mai avea decît șansa contra
atacului, care i-a și »urîs In 
min. 74, la capătul unei faze 
foarte frumoase, inițiată de 
Moromete, continuată cu un 
„un-doi" I. Varga-M. Cristea 1 
primul a șutat puternic, Tene a
............ * . : ..........

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
llestl — A.S Drobeta Tr Severin. 
Forest® zăvoi — Gloria Reșița, 
Furnirul Deta — A SA. Progre
sul Timișoara^ Unirea shtnicolau 
Mare 
nomia 
tezatin
Șoimii . .. . .
Metalul Stata — Unirea Alba 
IUlia. Textila Clan&dle. Gaz Me
tan Medias Bihoreana Marghlta
— C.SM. Vagonul Arad. înfrăți
rea Oradea — Armătura Zalău. 
Bradw Explorări Vlseul de Sus
— Someșul Satu Mare. CIL. Si- 
tthet — Olimpia Satu Mare. U- 
nlrea Setai — F C. Maramureș 
Baia Mare Dermata CIuI-NAdo- 
cm — Steaua C F.R. caul-Natxxsa, 
Ollmoia Gherla — A.SA TR. 
Mures. Nitramonla Făgăraș — 
I.C.IM. Brasov. Metalul RegMn
— Chimica Ttmăvenl. Metaloteh- 
nlca Te Mures — Electromures 
To Mures Metalurgistul Cualr
— Metalul Bocșa. Minerul Bă
lan — IM A.S.A. St Gheorgbe. 
Mecanica Bistrița —Gloria Bistri
ța Metrom Brasov — Tractorul 
Brasov Metalul Te. Secuiesc — 
Poiana Ctmntaa. Metalurgistul 
Sadu — C.S.M. Reșița Tehnome- 
tal București — Metaăui Mila. 
1 S C LP Ulmeni — Ratxid Bucu
rești.Conform comunicatului F. R. 
Fotbal rchtnele «int obligate să 
folosească, ne toată durata Jo- 
entnl. un tuni or.

— C F.R. Timișoara Afiro- 
Safi — Strungul Arad. Re-
Hateg — Mureșul Deva, 
Lfpova — U.T. Arad. 

Unirea

• F.R. FOTBAL face cunoscut 
et In perioada 16 septembrie—1

INSPIRAȚIEI
JIUL 
FLACĂRA

Stadion Jiul* : teren toacta 
bun ; timp frumos ; soecCatosi 
— circa 10.OT0. Suluii : 14—11 tno 
poartă : 6—3) Corncre : 3—6 Au 
marcat : B1CU (min. 16) 
HENZEL (min. 74).

JIUL t Racolțea 6 — NegriBă 
6.5. SUorescu 6. Sedecaru C. Țf~ 
drică 7 — M. Cristea 8,5. B. PO- 
ne&cu 7 (min. 82 L. l’elrc). X’ 
Varga 7 — llenzcl 7. Bleu A 
Lasconi 6 Cmln. 63 Mproffcete W-

FLACARA : Tene 7.5 — Jereă- 
lău 6 Butufel 6. Beldie 6. <11*- 
van 5 — D. Sava 6.5 Chlrită ■«, 
Dragnea 6 (min 38 Marcu 6) — 
Stere 6. Lata 5 (min 60 Văideau 
6). C. Pană HI 7.

A arbitrat N. Dinescu OU». 
VRcea) ; ta llnta : I. cot (Plo
iești) si Al. Rol ea (București).

Cartonașe galbene : FLORES- 
CU. MOROMETE.

La speranțe : 6- 2 (0—0).
e i i

respins, greu, cu piciorul, si 
HENZEL, pe fază, a făcut „tri
bunele" să exulte, mareînd al 
doilea gol al meciului.

George ROTARU

octombrie vn avea loc ta »edM 
federației tragerea ta sorti a bri
găzilor de arbitri, după cum ur
mează : la 36 septembrie nentra 
etaDele a 8-a. a »-a ri a 10-a ala 
Diviziei A si a l-a. a io-a «1 a 
11-a. ale seriei I a Diviziei B. 
La XI aewtembrie centru serfRc 
• B-a al a m-a ale Diviziei B 
(aeeieasl etape ea ta seria D. Sa 
M sentembrie centru Divizia r 
(etarxfle a 5-a. a l a. ri a 10-® 
seriile tătarii U-* s la » 
septembrie, nentru seriile a 8-n, 
a o-a si a 8-a : la 30 septembrie, 
nentu serUBe a >-a. a 10-a ta Ș 
H-a, Iar la 2 octoâibrta nentoe 
seriile • ta t ta d I 7-«.

• SELECȚII IA STEAUA, 
Secția de fotbal a elubuhli 
sportiv Steaua arsanizeazâ • 
acțiune de aelecție pentru e>» 
pfii dornici »ă practice foft»- 
lul aub culorile albastru-rora 
ale clubului. Astfel, tu zEelf' 
de 28 d TI septembrie, ferire 
orele 8-12 d 16—19. se vor 
fectua selecții pentru cop® 
născut! între 1 august 1971 •
august 1973. la zilele de 18 fî 
11 octombrie (orele 8—H 
18—19) selecțiile vizează ecpfl 
născutâ ferire 1 august M78 fl 
31 decembrie 1980. Cei dondd 
să participe la aceste sțfocțft 
vor trebui să se prezinte cu e- 
chipamentul adecvat )• otiuflo 
nul din Bd. Ghencea. .: £(

LU.de


C.M și C.E. de haltere

FAVORIȚII NU ÎNVING ÎNTOTDEAUNA
ATENA, 20 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Marti seara am asistat la cea 
mal echilibrată și pasionantă 
întrecere de pînă acum, Cea 
rezervată categoriei 75 kg, un
de au concurat 22 de sportivL 
Aproape o treime dintre aceș
tia au luptat pentru cucerirea 
medaliilor, fapt care a Instau
rat o atmosferă explozivă, ta- 
cărcată, influențîrtd siguranța 
do «ine. concentrarea, calmul. 
Halterofilii creditați cu mari 
șanse tn obținerea unor locuri 
pe podiumul de premiere 
fost surprinși de 
Out-sîderilor. Astfel, 
campion mondial și 
nul lumii, bulgarul 
▼arbsnov, a ocupat 
al IV-îea In Întrecerea supre
mă. Treeînd în revistă nume
roasele ratări din timpul con
cursului. să reținem două el- 
2re: din totalul celor 135 de 
încercări posibile. 63 au fost 
ratate! Cîteva exemple edifi
catoare: chinezul Cal Yansu. 
dup» ce cîștigâ titlul mondial 
la smuls, cu 166 kg. ratează 
toate cele trei încercări de la 
aruncat: Al. Varbanov Intră la 
smuls cu 158 kg. ridică, dar 
ratează următoarele două În
cercări la 155 kg: tot Varba
nov reușește, la aruncat, abia 
din a doua încercare: 200 kg, 
dar ratează, surprinzător, la 
207.5. eînd recordul său este de 
215!

în ceea ce-î privește pe An

au 
aplombul 
multlotul 

recordma- 
Aiexandr 

abia tocul

• frumoasa victorie

Internaționali la rnfH
CONSTANTA. M (pefa ide- 

fpn). Selecționata secund* de 
rugby a țării noastre gl-a ta- 
acria In palmares astăzi țar. 
Ieri) după-amiază o foarte fru
moasă șl muncită victorie in
ternațională. Inlrecînd pe Lito
ral. tn fața cltorva mH de spec* 
bateri, una dintre echipele na- 
țâMtaîe participante la priffi® 
ediție a Cupei Mondiale: 
ROMANIA B-TINERET — 
ZIMBABWE 15—14 (12-4). A 
fost un meci aspru, cu angajări 
totale ale pachetelor de înain
tași. oaspeții — prezențl pentru 
prima oară oe terenurile din 
țara noastră — încercînd să-și 
pună în valoare calitățile fizice 
remarcabile. Totuși, rugbyști! 
africani au făcut în prima re
priză mai mult un joc de aș
teptare, oare a îngăduit tineri
lor noștri reprezentanți «ă preia 
inițiativa, printr-o mare ambi
ție, prin dăruire și precizie In 
grămezile deschise, el concre
tizin'! superioritatea de ansam
blu: două lovituri de pedeapsă 
au fost transformate de T. RA
DU, In minutele 5 șl 11. iar în 
mta. 24 LUPU a finalizat prin 
eseu o fază mult aplaudată de 
public. Ia care și-a adus con-

I***

drei Socaci, sportivul nostru 
reușește din „a doua" 155 la 
smuls, dar ratează la 160; la 
celălalt procedeu, la aruncat, 
reușește din prima 190. dar ra
tează de două ori la 195 ! Da
că ar fi ridicat 160 la smuls 
și 195 la aruncat. Socaci ar fi 
intrat în posesia mai multor 
medalii, dintre care chiar două 
de aur (la smuls), o alta de 
bronz (la aruncat), iar la to
talul „european" ar ti cucerit 
argintul. Dacă... I „A fost cel 
mai greu concurs din viața 
mea" avea să ne declare An
drei Socaci. „Dar, a continuat 
sportivul dinamovist, ea să fiu 
corect. îmi dan seama că for
ța picioarelor a fost sub nive
lul optim și de aceea am ra
tat de patru ori“. Acesta este, 
de fapt, adevărul I Și totuși, 
în seara de marți a lucit pen
tru sportivul nostru sl o rază 
de lumină: Federația Europea
nă de Haltere i-a conferit ti
tlul de maestru internațional, 
pentru constanta cu care a cu
cerit în ultimii ani zeci de 
medalii în competițiile mon
diale și continentale ale Junio
rilor șl seniorilor.

în ceea ce ne privește, spe
răm că Petre Becheru, care va 
evolua joi seară, șl mai 
Nicu Vlad. care intră In 
eurs vineri, vor adăuga __
medalii celor 13 cucerite pînă 
acum de delegația română.

ales 
con- 

nerf

ton OCHSENFEID

SPORTUL
CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX

MOSCOVA, 30 (prin tclex> 
de la trimisul nostru special). 
Miercuri, pugiliștii români au 
avut „zi liberă", adică nu au 
urcat nici unul în ringul dis
putelor Campionatelor Mon
diale de box. ce se desfășoară 
in Sala Olimpiiski. Aceasta nu 
a însemnat, însă, că tehnicie
nii noștri, Teodor Niculeaou și 
Ion Dumitru, nu i-au supus pe 
sportivi unor antrenamente In
tense, care i-au solicitat ca și 
un meci oficial...

Se impun cîteva cuvinte des
pre „pana" Octavian Stoica, e- 
liminat din competiție de Ai* 
rat Hamatov (U.R.S.S.). Boxe
rul sovietic este un sportiv cu 
garda inversă șl lovituri foar
te dure. Cu toate 
ea a luptat bine 
nutul 5 clnd, în 
directe de stinsa, 
rat în picioare, 
curajos lupta, a 
seriile de lovituri ale adver
sarului, dar victoria lui Ha
matov nu a putut fi pusă ta 
îndoială.

Joi va debuta în întrecere și 
„semimusca" Pelrică Paraschiv, 
care îl va avea în față pe Cha 
Dong Bum (Coreea de Sud). 
Sportivul nostru manifestă o 
mare încredere în șansa sa și 
ne-a asigurat că nu se va opri 
ușor din ..cursă*.

REPREZENTATIVA ZIMBABWE
tribuția întregul pachet — eseu 
transformat de același T. RA
DU. tn această repriză, oaspe
ții au ratat două lovituri de 
pedeapsă șl o acțiune de eseu, 
stopată cu promptitudine de 
defensiva română.

După aceste 40 de minute do 
remarcabilă evoluție, XV-le 
nostru a scăzut ritmul ta par
tea a doua a tatilnirii. oaspe
ții au ieșit. In aceate condiții, 
mai des la atac, forțînd rezul
tatul. A avut loc o succesiu
ne de acțiuni ta „22“-uî echi
pei române, dintre care ultima 
g-a soldat cu eseul lui BOTHA 
Onto. 48). Am avut apoi im
presia unei reveniri a echipei 
noastre ; T. RADU a refăcut de 
altfel, diferența, prin lovitura 
de pedeapsă din mta. 53, dar 
tot el a ratat alte l.p.. în mi
nutele 56 și 64. din poziții fa
vorabile. în replică, reprezen
tativa Zimbabwe va realiza 
două eseuri consecutive — în 
mta. 65 prin C. SMITH și în 
mta. 70 prin USAYIWEVU, 
ultimul transformat de FERRE
IRA: 15—14. iar oaspeții domi
nă. rămîn mereu ta ofensivă 
ta final. Totuși, dispunem de 
alte două l.p. (mta. 73 și 77).

La C.M. masculin de handbal (tineret)

UN NOU SUCCES AL ECHIPEI ROMÂNIEI
MADRID, 12 (Agerpres). — în 

grupele semifinale din cadrul 
Campionatului Mondial de 
handbal pentru tineret, ce w 
desfășoară ta Spania, selecțio
nata României a întrecut cu 
scOrul de 29—27 (ÎS—16) for-

mația Coreii de Sud. Alte re
zultate: R. F. Germania — 
Suedia 19—11 (10—4) ; Spania — 
Polonia 30—23 (17—10); Islan
da — Ungaria 30—21 (13—9); 
Iugoslavia — Austria 22—16 
(9—9); U.R.S.S. — Franța 
26—18 (15—7).

acestea. Stoi- 
pînA ta ml- 
urma unei 

a fost nuină- 
Ei a reluat 
răspuns la

Rudei Ohrcja — va debuta 
ta actuala ediție a C.M. în fa
ta italianului Genesis Morra 
— se află în partea de tablou 
* întrecerii tb care sînt. toți 
candidați! ia medalii: cubane
zul Jose Luis Hernandez, so
vieticul Israel Akopkohian — 
pe care .Obreja l-a învins la 
„Centura de Aur", dar tn com
pania căruia a pierdut discu
tabil finala C.E. de Ia Ate
na —, bulgarul Blagoi Sokolov 
și alții. Rudei este tasă un 
sportiv talentat, puternic, bine 
pregătit pentru această grea 
dispută.

Dincolo de arena boxului, la 
o conferință de presă, pre
ședintele A.I.B.A., Anwar 
Chouwdhry (Pakistan), s-a a- 
rătat destul de îngrijorat de 
intenția manifestată de pre
ședintele C.I.O., Juan Antonio 
Samaranch, de a pune în dis
cuție prezența pugilatului tn 
cadrul Jocurilor Olimpice. Is
toria acestor întreceri, precum 
șt statisticile actuale de
monstrează în mod clar că 
boxul amator este un sport 
care nu dăunează sănătății, că 
el cultivă calități morale și 
fizice deosebite, atrăgînd tot
odată numeroși spectatori, așa 
cum o dovedește șl actuala e- 
dițîe a campionatelor mon
diale. De altfel, A.I.B.A. va or
ganiza. în ziua de pauză a 
acestei mari competiții (29 
septembrie), un simpozion a-

vînd tema: „Boxul olimpic, 
astăzi”, la caro a fost invitat 
special si președintele C.I.O, 
îtt cadrul acestui simpozion 
sini anunțate comunicări, stu
dii si intervenții menite să de
monstrez* oportunitatea pre
zenței boxului și ta viitoarele 
programe ale Jocurilor 
pice, în cadrul cărora, 
nul W04. nu are nici 
sență.

Revenind la disputele 
ring, trebuie t" 
„mașina de pune’

Olim- 
dta h* 
o ab-

de pe 
sâ spunem că 

țfM**M^atC<* puziC' lat" a avui o...
pană. în primul meci al galei 
a 4-a. dintre bulgarul Kirkor 
Kirkorov și tunisianul Feyr.al- 
leh Aydas, arbitrii au fost ne- 
voiți s& revină la dasioele bu
letine de punctaj care. în fi
nal, au consfințit victoria tn u- 
nanimitate a lui Kirkorov. Tn 
continuare, la meciurile urmă
toare, computerul a funcționat 
din nou fără greșeală... Să 
sperăm că a fost singura 
„pană"... ta afara ringului.

Rezultate tehnice, cal. pană: 
Abbas Kalef (Irak) b.p. D. Ba- 
lakrishnan (India). Ha Hwa 
Tae (R.P.D. Coreeană) b.p. G. 
Jablonski (Polonia), Frank Pe
na (S.U.A.) b.p. P. Jacobsson 
(Suedia). Cat. ușoară: Nam 
Gung long (R.P.D. Coreeană) 
b.p. Robert Koller (Cehoslova
cia), Andreas Otto (R.D.G.) 
h. k.o. Kim Ki Taek (Corcea 
de Sud).

Pool IOVAN

STELE ALE ATLETISMULUI DIN R. P. CHINEZA
ratate însă de același Radu — 
ultima execuția s-a oprit ta 
bara laterală. 1

Brigada constânțean* de ar
bitri. cb V. Chirendejan la 
centru — ajutat de Gh. Stoica., 
șl C. Stanca —•_ a conclus for
mațiile: ROMANIA B — TI
NERET: Briei — Curtipălcscu, 
Franciuc, Tofan, A*. Mitocani 
— T. Radu. Trane* (min. 66 < 
Fugigi) N. Marin, Brînz*. 
Drăguceanu (mta. 64 Tufă) —■ 
Moțoe, Cr. Brăneseu — Costea, 
Lupa, Botezata; ZIMBABWE: 
Rex — C. Smith, Wallers, Let- 
eter, Kamba — Ferreira, Van 
der Merwe — Usayiwevu, Bot
ha, Muirhead — Nguruve, De 
Klerk (Moore) — Garvey, B. 
Smith, Grant.

Duminică, la Brașov, selec
ționata Zimbabwe va susține 
meciul-test al turneului. In 
compania primei noastre repre
zentative.

fiberiu STAMA

A tis tis mul din R. F. Chine
ză a strălucit, de-a lungul ul
timelor decenii, prin cîteva 
stele de primă mărime. A fast 
mal fntfi sprinterul Chen Chla- 
chuan care, ta octombrie 1963, 
ta Chungking, a alergat 100 m 
ta 16,0 9, egalfad astfel recor
dul mondial al vest-germanu- 
lui Armin Hary. A urmat să
ritorul ta înălțime Ni Chih- 
chln. în noiembrie 1970, Ia 
Changsha, el a obținut un nou 
record al lumii, cu 2,29 m, ta- 
trecînd cu un centimetru per- 
formanța-record a hit Valeri 
Brumei. Un alt săritor, Zhua 
Janhua, a trecut peste ștache
ta ridicată la 2,39 m, ta Iunie 
1984, la Eberstedt (R. F. Ger
mania).

O altă vedetă, d» dată re
centă, este aruncătoarea de 
greutate Huang Zhihong (năs- 
eut* la T mai 1965; 174
înălțime, 100 kg greutate). 
1988 ea a cîștigat Jocurile 
siei, la Seul, cu 17,51 m.

cm 
în 
A- 
iar

în 1987 a luat parte la Cam
pionatele Mondiale de la Ro
ma, clastadu-se a 11-a, cu 
I9.3S ou Anul trecut a fost a 
6-a la J.O„ eu 19,63 m. Marela 
salt valoric î-a înregistrat în 
decursul acestui sezon interna
țional, la Universiada de la 
Duisburg, efnd • obținut me
dalia de sur, eu 20,56 m ia* 
d* curfnd, la Barcelona, la 
„Cupa Mondială", a realizat, 
poate, cel mai măr* succes al 
carierei sale; s-a clasat pri
ma, ca 39,73 m, cel mal bun 
rezultat mondial al anuluL Cu 
acest prilej ea a întrecut-o pa 
recordmana lumii Natalia Li- 
sovskaia, campioană olimpică 
'88, pe Claudia Loach, și ea 
campioană olimpică în '84.

Iată și cariera acestei tenace 
aruncătoare: 1983 — 16,12 m, 
1984 — 17,04 m, 1985 — 18,01 
m, 1986 — 18,89 m, 1987 — 
20,22 m. Î988 — 20,23 m (-e- 
eord ad Asiei), 1989 — 20,73 m.

Romeo VILARA

Se apropie meciurile decisive ale tricolorilor

în preliminariile C. M

REPREZENTATIVA DANEMARCEI TUREAZĂ MOTOARELE

PERFORMERI ȘI
în emisfera nordică sezonul 

competițiilor de atletism se în
dreaptă spre final. Și totuși, 
pînă una alta, 
vidențiază încă 
performanța. • 
vletlcul Rodion 
rit 6,00 m la 
care a încercat __ __ ___ ____
rezultate, înălțime: Avdeenko 
2,34 m, Povîrnițin 
U.R.S.S.) 2,31 m ; ______
Gonley (S.U.A.) 17,57 m; 110 
mg: Kingdom (S.U.A.) 13,28; 
greutate; Barnes (S.U.A.) 21,27 
as, Timmermann (R.D.G.) 21,09 
m ) disc ; Schult (R.D.G.) 65,66 
ea i 400 m; Carlowitz (R.D.G.) 
44,96 | femei : suliță : Petra 
Felke (R.D.G.) 68,48 m; înălțime: 
SHvfa Costa (Cuba) 2,00 m; 
fflse s like Wyludda (R.D.G.) 
«9« m. • La Padova : 100 m: 
Stewart (Jamaica) 10,32 ; pri
ita*: Bubka (U.R.S.S.) 5.80 m.

concursurile e- 
performeri și 
La Tokio, so- 

Gataulin a să- 
prăjină, după 

Ia 6,09 m. Alte

(ambii 
triplu :

PERFORMANȚE
• La Taience : decatlon : Pla- 
ziat (Franța) 8 438 p, heptatlon: 
Larisa Nikitina (U.R.S.S.) 6599 
p. • La Londra; o milă: 
Aouita (Maroc) 3:54,16, 400 mg: 
Phillips (S.U.AJ 48,32, 800 m 
F: Christine Wachtel (R.D.G.) 
1:58,57.

BASCHET O ta cadrul re»m- 
«donatului masculin al Asiei, ta 
Belling ; India a întrecut Indo
nezia. cu 03—51 (30—29). tar Sin
gapore a dispus cu 55—51 (30— 
29) de Thailanda.

CICI.ISM a Etana a doua a 
Turului Bulgariei fPlovdiv — S1I- 
ven. 155 km) a fost clstigată de 
rutierul cehoslovac 
da cronometrat cu 
3 M :09. fa același 
vtngătorul a sosit

Jan Svora- 
timoul de 

timn eu ta
el sportivul

Se apropie dubla confruntare 
Ol octombrie, ta Copenhaga șl 
15 noiembrie, acasă), decisivă. 
România — Danemarca, contând 
pentru calificarea Ia turneul C- • 
nai a! C.M Sigur că. in aceste 
condiții, interesează ultimele a- 
mănunta privind redutabilii noș
tri adversari. Iată. în consecință, 
formația aliniată de Seno Plonte» 
In compania Olandei (S septem
brie. scor-2—2) : Schmelehel — 
Sivebaek, Olsen. I. Nielsen. K 
Nielsen. Helt. Bantram. M La<J- 
drup. Hetatze. Povlsen (Friraan), 
B. Laudrup. Golurile daneze au 
fost înscrise ta doar două minu
te (94 sl 36) de către Helntze Sl 
Bartram. A face med egal ta 
deplasare cu campioana Europei, 
chiar dacă din formație au Up- 
sit cîteva piese grele (..italienii”

G-ullit sl Van Basten. de nttdă, 
dar cu Rtikaard) e. oricum. • 
oerformantă notabilă, vorbind 
despre torta combinată, conco
mitent. a apărării si atacului. Fl- 
rese pentru el. ta defensivi, re
prezentativa daneză se bazează pe 
cîteva personalități „forjate* Sa 
Bundesliga (L. Olsen al Bartram), 
dar si ne L Nielsen (de te PSV 
Eindhoven) Sl Slvcbaek (de » 
Saint Etienne), construit! cu totî! 
pe fundamentul unei experiențe 
profesioniste ..sută la sută*, adap
tați la rigorile unor campionate 
tari, cu Întreceri ce nu permit prea 
multe momente de resotro. Pe 
de altă parte, forte ofensivă sus
ținută de un travaliu imens. In
diferent de numerele purtate oe 
tricouri' ale «îljlocaaffor sl taa-

PE SCURT e PE SCURT
român Marian îlrlea Lider » 
cursei se menține sovieticul O- 
lag Ciulda. urmat «a 4 s de bul
garul Odrinski. Pe eehtoa condu
ce formația u.R.3.3. Echipa 
României ocupă locul t. la 30 34,

HOCHEI pg GHEATA • 
In campionatul Cehoslovaciei <r 
tana a S-a) : Zetor Bmo — soar
ta Fraga 1-4. CECS Utvtaov — 
TI Gottwaldo» 1—4 DuMa Stata-

va — 11 Vitkovice 8—L Dukia 
Treneta — VSS Havtrov 1—4, 
Skoda Pisan — Testa Pardubice 
4—4 • La Kiev. Sokol a dispus 
de CJâlgary Flames (Canada!, «a 
3—2.

Siau • Concursuri de sări
turi de ta trambulină : Bastbuetd 
(R.F.S.) — Andraas Fdidar (Aus
tria) 223,1 • HAI Ol ri 73.3 m) î 
Oberhof (R.D.GJ — Martin Sva- 
garko (CehoMovacia) 321A e <92.5 
«-M AB. jena Welssfiog (B.D.G ) 
IWAb 193 m sl 23 m)

tatasHor „nuri”. de sonul unul 
Hetatze ort Fovteen (ambii acum 
tot ta Eindhoven, ulrimui free- 
venttnd ntak do eurtnd „școala 
9.C. Kota*ț. a tul Bartram șl 
Brian Laudrup. axă diagonală. 
tnlSocaa dreapta, atacant omni
prezent oe toată fronturile („mal 
talente* decĂ fratele Michael” — 
afirm* unii «oeclaUsU. ta ciuda 
ttaeretft sale). Mal este tttutas 
st Michael Landran. cel ta căuta
rea «met a doua tinereii (după 
Juventus) ta Barcelona. Sl chiar 
dacă ecltlneîe ta care el actâvea- 
z* as ocupă momentan locuri do 
frunte ta campionatele naționala 
(PSV — 4. Bayer Uerdlngen — U. 

Barcelona —■ ultimul. Saint Etienne 
— 4). noua „construcție* a 1M 
Fîontek are da partea sa toate 
amuțite necesara unor meciuri 
..Oe muchia de cutii”, aș» cum 
vor fi cele cu Remania. Sa im 
trecem eu vederea nici valoarea 
rezervelor ț Elstruo — două so
luri din ceăe 8 marcate Suediei, 
ta vară — de la Odense, tană- 
nul B. Kristiansen de ta 
BrSndby (loom 3 ta campionetul 
danez). J. Larsson de la Veile 
(locul 1). ori Frtman (tot de ta 
BrOndby) care se armonie sen* 
sS>K de cea • titularilor- Obser
vatorii afirmă, ta concluzie că 
echtoa Danemarcei a reușit să 
sa transforma, dta mers, dună 
stn m relativ mal riab, da
torat schimbului de generații. 
Deșt Pionte* rămtae rezervat ta 
deda rath rezultatele de ultimă 
ort ata Danemarca înseamnă, 
orfeum. • recomandare sufici
ent*.

l înseamnă.
• rescomandare sutld-

Radu TIMOFTE

Tegucigalpa ta orellml-• La 
narffie CM Atona CONCAOAF) *
CU-A. — Salvador 1-4. wta
grife* hd Perez (tata 31)
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