
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN JUDEȚUL COVASNA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, mar{i, 28 septembrie, 
o vizită de lucru în Județul Co- 
vasna.

Conducătorul partidului șl 
statului nostru a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu. de 
tovarășii Iosif Banc, Emil Bo
bu, Petru Enache.

Intîlnirea a prilejuit și aici, 
ca _ în toate celelalte Județe 
vizitate în această perioadă pre
mergătoare Conferinței Națio
nale a Partidului — eveniment 
cu profundă semnificație poli
tică în viața patriei noastre — 
un rodnic și amplu dialog, cu 
făuritorii bunurilor materiale. 
Au fost analizate cu precădere 
problemele îndeplinirii sarci
nilor de plan pe acest an și 
Pe întregul cincinal, precum 
șl căile și modalitățile prin 
care județul Covasna să rea
lizeze un salt calitativ în în
treaga activitate economică, să 
asigure e înaltă eficiență în 
toate sectoarele producției ma
teriale, în vederea atingerii o- 
biectivelor stabilite de Con
gresul al XH-lea al partidului.

Și de această dată, oamenii 
muncii din județul Covasna — 
români, maghiari sau secui — 
l-au întîmpinai pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu manifes
tări de vibrantă dragoste ș! 
aleasă prețuire. In această pri
mire caldă» entuziastă, și-a 
găsit, de asemenea!, expresie 
profunda recunoștință a celor ce 
trăiesc șl muncesc înfrățiți de 
veacuri pe aceste meleaguri, 
față de partid, față de secre
tarul său general.

Au fost vizitate : întreprin
derea de izolatori electrici, în
treprinderea mecanică și Aso
ciația economică intercoope- 
ratistă pentru ingrășarea bo
vinelor din Tirgu Secuiesc, Co
operativa agricolă de producție 
din comuna Cernat, Cooperati
va agricolă de producție din 
Moacșa, întreprinderea agri
colă de stat din Cimpu Fru
mos. Vizita a continuat pe plat
forma industrială a municipiu
lui Sfîntu Gheorghe, la între
prinderea de aparataje și mo
toare electrice și la întreprin
derea de mașini, agregate și 
subansamble auto.

După încheierea vizitei de 
lucru pe platforma industrială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu stră
bat, într-o mașină deschisă, in 
aclamațiile a mii și mii de lo
calnici, străzile municipiului 
Sfîntu Gheorghe, îndreptîn- 
du-se spre piața centrală a o- 
rașului.

1 Aici are loc o festivitate cu 
adincă semnificație. Tovară
șului Nicolae Ceaușescu șl to
varășei Elena Ceaușescu li se 
tnminează, în semn de aleasă (Continuare in pag. a 4-a)
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dragoste și profundă recunoș
tință, cheia municipiului Sfîn
tu Gheorghe.

Momentul solemn al înmînă- 
ril cheii orașului Sfîntu Gheor
ghe a fost subliniat prin în
delungi aplauze și ovații, prin 
însuflețite urări la adresa pa
triei, a partidului și a secre
tarului său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat apoi, în urale- 
!e neîntrerupte ale celor pre- 
zenți, spre locul undo urmea
ză să se desfășoare o solem
nitate deosebită, de profundă 
vibrație patriotică: inaugura
rea compoziției sculpturale 
„Mihai Viteazul".

După dezvelirea monumentu
lui, văzduhul se umple din nou 
de puternice aplauze și urale. 
Atmosfera însuflețită, deosebit 
de entuziastă, înstăpinită fn a- 
ceste clipe în Piața Libertății 
vine să exprime, Încă o dată, 
bucuria locuitorilor Covasnei de 
a-1 saluta In mijlocul lor, In a- 
ceste clipe deosebit de emoțio
nante, încărcate de o profundă 
semnificație istorică, pe secre
tarul general al partidului.

★
Vizita de lucru a secretarului 

general al partidului in județul 
Covasna s-a încheiat cu o mare 
adunare populară, care a avut 
Ioc in Piața Libertății din muni
cipiul Sfîntu Gheorghe.

Exprlmînd voința comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
prezenț! la marea adunare 
populară, primul secretar al 
Comitetului județean de partid 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua 
cuvintul.

Intimpinat cu vil și îndelungi 
aplauze, cu puternice urale și 
ovații, a luai cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvtntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
eu deosebit interes, cu deplină 
aprobare și profundă satisfacție, 
fiind subliniată fn repetate rtn- 
durl cu îndelungi aplauze, urale 
și ovațlL

In această atmosferă vibrantă 
se desfășoară ceremonia plecării 
secretarului general al partidu
lui din municipiul Sfîntu 
Gheorghe.

Vizita In județul Covasna, ea 
dealtfel întregul dialog din a- 
ceastă toamnă bogată, purtat de 
secretarul general al partidului 
eu făuritorii bunurilor materiale 
și spirituale, se înscrie ca un 
moment de deosebită importan
tă, de forță mobilizatoare a tu
turor oamenilor muncii In În
făptuirea hotărîrllor Congresului 
al XII-Iea al partidului.
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Ieri, pe Snagov, In campionatele naționale de canotaj

Zi splendidă de toamnă ieri, 
pe lacul Snagov. la campiona
tele republicane de canotaj re
zervate seniorilor. Ultima mare 
întrecere de schlf din acest an 
a început cu finalele celor sase 
probe feminine, cîstigate de e- 
chipaie din tot atîtea secții 
nautice din tară. Curse dispu
tate, Insă, într-o ambianță ceva 
mal puțin sărbătorească decît 
la edițiile precedente care, la 
capitolul organizare, excelau.

In proba de simplu, cum era 
de așteptat. Valeria Racilă — 
vicecamoioana noastră mondi
ală de la Lucerna — a ciștigat. 
fără emoții, o cursă pe care a 
controlat-o tot timpul. Prima 
rare a felicitat-o pentru întrea
ga ei evoluție remarcabilă din 
ace^ sezon a fost Sanda Toma, 
care. DE LUNI. ÎȘI VA RE
LUA ANTRENAMENTELE. 
Clasament! 1. Valeria Racilă 
(U. Ti Arad) 3:46,0. 2. Mari oara 
Ciobanu (Dierna Orșova) 3:50,0, 
1 Maria Macoviciuc (Voința

Ana Pascu Intr-o nouă ipostază:

„GÎNDUl CU CARJ AM VENIT LA fEDEEEAJIE: 
SĂ NU PĂRĂSESC PLANȘEI E DE SCRIMĂ!“
Maestră emerită a sportului, 

multiplă medaliată mondială 
și olimpică la floretă, profesoa
ra ANA PASCU a fost numită 
recent secretar al Federației 
române de scrimă.

— Cu ce gînd. cu ce intenții 
ați pășit fn noua dumneavoas
tră muncă, părăsind, după ani 
șl ani de prezențe cotidiene, 
planșele de scrimă!

— Tocmai acesta mi-a fost 
gîndul: • si nu părăsesc plan
șele de scrimă I Am primii 
noua responsabilitate, în cadrul 
reorganizării conducerii federa
ției, tocmai fn calitate de om 
de sport — fostă sportivă de 
performantă ți profesoară cu 
specializarea în scrimă. Ața in
cit doresc cel mai mult ca ac
tivitatea noastră, a celor che
mați acum să readucă scrima 
românească in primele rînduri

5AU Lt CTuUj^

Echipajul C.N.A.S.E., învingător la proba de 4+1 rame
Foto : Dragoș NEAGU

Timișoara) 3:55,6, 4. Elisabeta
Oleniuc (Olimpia — Policolor) 
4:02,0, 5. Luda Sauca (Metalul) 

pe plan international, să se 
desfășoare In mijlocul pregăti
rilor sportivilor, nu numai la 
loturile reprezentative, ci și în 
secții, acolo unde, de fapt, se 
plămădesc performerii.

— Sîntețl sigură că în sec
țiile de scrimă se plămădesc 
tntr-adevăr performerii sau a- 
cesta este un deziderat?

— Ca si fiu sinceră, adevă
rul este undeva la mijloc: sint 
citeva seefii — prea puține, 
cred eu — care scot la iveală 
în flux firesc tinere talente, a- 
ducindu-le in anticamera per
formantei, ca de pildă cele din 
Satu Mare și Craiova, sau care 
le preiau și le desăvîrșesc pre
gătirea, ca de exemplu Steaua.

Paul SLAVESCU 

4:06,4. 6. Ana Luca (Tinerețea 
Fălticeni) 4:16,3.

Una din cele mai dsputate 
finale a fost cea din cadrul 
probei de 2 rame. Canotoarele 
de la clubul Metalul trecuseră 
cit un ușor avans de ultimul 
rînd de balize. însă ambițioase
le schifiste de la Olimpia au 
mărit strocul. le-au aiuns. tre- 
cînd linia de sosire cu un ..ac" 
de barcă înaintea sportivelor 
de la Metalul. Clasament: L 
Olimpia — Policolor (Ana Na- 
ghlu—Vasile, Rodica Frîntu)

Vasile TOFAN

(Continuare fn pag. a 4-a)

Divizia .4" St Hochei

FINAL „AGITAT" 
LA PRIMUL TURNEU 

AL ÎNTRECERII
început sub cele mal „cu

minți" auspicii — ne referim 
la aspectul disciplinar — pri
mul turneu al campionatului 
Diviziei „A" de hochei a avui 
parte de un final foarte agitat 
din acest punct de vedere. Un 
final nedorit, în care o part» 
a publicului spectator din 
Miercurea Ciuc „și-a dat lu 
petec" și fn care jocul Steaua 
— Dinamo s-a terminat fa mia. 
32, în chip neașteptat.

In primul caz, cîțlva spec
tatori certați cu disciplina șl

SUSȚIN MECIURILE MANȘEI A ll-a DIN PRIMUL IUR AL CUPELOR EUROPENE
Cupa campionilor europeni Cupa cupelor Cupa U.E.FJK.

CLASAMENT

1. STEAUA
1. S.C. M. Clue
3. Dinam»
4. Dunărea Galați

4 I t 0 43-12 13
6303 31-23 6
6 3 0 3 20-24 S
6 0 0 6 13-44 6

INVINGATOAREA LUI IN
TER POATE BARA „ULIȚA 

CEHA-
FRAGA. 34 (prin telefon). 

După ce in meciurile ea Va- 
lerengen Oslo și Dukla Praga, 
cea mai mare arenă sportivă 
a țării a devenit pur și sim
plu netncăpătoare, iată că șl 
la un meci do campionat al 
echipei noastre campioane, 
peste 40 000 de iubitori al fot
balului au venit la stadion 
pentru a-i încuraja pe favori- 
ții lor, pe care vor să-i vadă 
CIT MAI DEPARTE ta cea mal 
Importantă competiție europea-, 
nă intercluburi. Ei, acești me
reu doritori de fotbal bun, au 
„simțit" că Al. Nicolae, Au
gustin, Mulțescu și ceilalți di- 
namoviști POT să le ofere 
mult mai mult decît o elimi
nare (cu destule emoții...) a 
norvegienilor de la Valeren-

Laurențiu DUMITRESCU

F. G BAIA MARE NU UITA 
CA A ÎNVINS PE». FIO

RENTINA I
MADRID, 24 (prin telefon). 

Judecind oricum manșa a doua 
a primului tur al Gupei cu
pelor dintre F. O. Baia Mare 
tReal Madrid rezultă cel pu

ia ora actuală, un avantaj 
de necontestat de partea echi
pei antrenată de celebrul Di 
Ștefano. Să menționăm doar 
că formația madrilenă, a cărei 
„carte de vizită" este binecu
noscută, «e găsește tntr -o 
toarte bună forma sportivă, 
conducfnd ta clasamentul pri
mei ligi spaniole după victo
ria, fără drept de apel, obți
nută ta țața lui Atletico Ma
drid in runda de campionat 
disputată duminică. Să ne gin- 
dim în același timp, că F. 0. 
Baia Mare este, totuși, o di
vizionară „B“ care ocupă, do-

Mihai IONESCU

CRAIOVENII SINT HO- 
TARÎȚI SA ATACE Șl SA 

ÎNSCRIE
FLORENȚA, 24 (prin telefon). 

„Febra" meciului retur, din
ți* echipa florentină Și cea 
craioveană a atins punctul de 
vfrf. In ambele tabere, speran
ță șl teamă. Gazdele se tem 
de... nereușita din campionat, 
de duminică, in țața lui Udl- 
nese, care a învins, se știe, 
eu 2—1, aici, la Florența, dar 
mal ales de „forța de joc a 
Craiovei, echipă de talie eu
ropeană", cum declara antre
norul Giancarlo De Sisti. 
„Bucuria ciștigării titlului 
mondial a trecut, acum trebuie 
să ne gindim Ia apărarea re- 
numelui cucerit Pentru Fio
rentina, cea mai bună șansă 
este calificarea în turul ur
mător al Cupei U.E.F.A.!“ de
clara Antognoni, actualul gol-

‘Mircea M IONESCU

HUNEDORENII VOR SA 
INTRE CU O VICTORIE IN 

TURUL DOI
HUNEDOARA, 28 (prin tele

fon). Orașul siderurgiștilor se 
află pentru a doua oară in 
acest an In febra pregătirilor 
pentru un joc internațional de 
mare importanță : după partida 
România — Cipru din preli
minariile C.E., lată-i, de data 
asta, pe suporterii echipei lo
cale, Corvinul, chemați la o 
partidă care se anunță pasio
nantă, aceea din retur'il pri
mului tur al Cupei U.E.F.A. •

Orașul este împînzit cu afișe 
reușite care anunță evenimen
tul, iar echipa austriacă a fost 
Intîmpinată de o mulțime de 
oameni aflată fn fața hotelu
lui Rusca, acolo unde locuiesc 
adversarii de miercuri ai Cor- 
vinului. O grupă de copii, care 
învață tainele fotbalului aici

Mircea TUDORAN 

ordinea (nu putem confunda 
entuziastul public din Miercu
rea Ciuc cu acești indivizi) a 
cerut vehement și Intr-un mod 
condamnabil socoteală arbitri
lor pentru... tnfrîngerea echi
pei locale (3—5) fn meciul cu 
Dinamo l Și aceasta, după an 
meci ta care jucătorii din 
Miercurea Ciuc au ratat enorm 
(amintim doar ocazia Iul I. 
Bartalis care, la 2—2, singur 
cu portarul Gh. Huțan, a ra
tat...) sau au primit goluri pa- 
rabile (trei din cele cinci puno- 
te ale echipei învingătoare «o 
fost de fapt autogoluri, iar un 
al patrulea a fost realizat de 
Pisăru ca la... antrenament, 
pornind din propria treime și 
driblînd tot ce i-a ieșit In 
cale !), jucînd, în general, 
foarte slab. Ce vină are atunci 
arbitrul jocului, Șt. Enciu î 
Oare, el este „autorul" rezul-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare în paa 2-31 (Continuare in pag 2-3) Continuare In pag 2-3) (Continuare in pag, 2-3)



BOGATE MANIFESTĂRI 
PE AGENDA „DACIADEI"

La sfirșitul 
mare animație 
ne-au parvenit
FESTIVALUL

săptăminii trecute „Daciada" a stirnit din nou 
pe terenurile de sport. Iată cîteva relatări care 
la redacție.
SCOR1UIUI MUNCITORESC HARGHI1EAN
săptăminti ire-La sfirșitul 

cute. Miercurea Ciuc • găz
duit o tradițională și mereu 
atrăgătoare întrecere desfășu
rată sub egida „Daciadei": 
Festivalul sportului muncito
resc harghitean. In țața avui 
mare număr de iubitori ai 
sportului din localitate, cei 
peste 200 de finaliști tineri 
și mai vîrstnici din întrepnn 
derile județului Harghita - 
s-au întrecut la volei, handbal, 
șah și minitotbal.

La capătul unei finale aplau
date. voleibalistele de la fi
latura de lînă pieptănată M. 
Ciuc au dispus cu 3—1 de co 
legele lor de la Egot Topi ița 
întrecerea de handbal tete a

ÎNTRECERI disputate,
Simbătă și duminică, la Af- 

ba Iulia, s-a desfășurat tradi
ționalul Festival al sportului 
muncitoresc, finalizare a unui 
an de întreceri, care » a«us 
din nou in săli și pe stadion 
ne cîștigători al întrecerilor pe 
ramuri de producție din mJe
țul Alba, precum și »nte de 
susținători. Cu toții au con
tribuit alături de organizatori 
(fn primul rînd Consilini io- 
dețean al sindicatelor) la rea
lizarea unui frumos spectacol 
sportiv. întrecerile s-aa desfă
șurat la atletism, volei, hand 
bal, tenis de cîmp și de masă, 
popice.

M
Sub genericul „Daciadei", la 

Institutul de cercetări-proiec- 
tări materiale de construcție 
din Capitală s-a desfășurat o 
competiție de tenis de masă 
dotată cu „Cupa Proiectau tu.’" 
și prilejuită de împlinirea » 
33 de ani de la înființarea 
I.C.P.C.M. întrecerea, rgani- 
zată cu sprijinul conducerii a-

fost ciștigată tot de sporii vele 
din orașul gazdă : 8—7, duDă 
un meci viu disputat . cu e- 
chipa întreprinderii minere 
Bălan. Pentru minerii din Bă 
lan au punctat, în schimb, 
handbaliștii, care au învins cu 
13—10 formația Voința Cristuru 
Secuiesc.

Alte rezultate: la șah au 
cîștigat Eva Marton (Vlăhița) 
și Mihai Teleki (M. Ciuc), '»r 
la minifotbal cea mai bună s a 
dovedit a fi formația M. Ciuc, 
clasată pe primul loc.

Cupa pentru cea mai nu
meroasă participare ta acest 
Festival a revenit sportivilor 
de la întreprinderea mineră 
Bălan. (V. PAȘCANU, coresp.:.

PARTICIPARE ENTUZIASTA
Dintre cîștigători — rare an 

primit premii și... multe aplau
ze — îi amintim pe Dorin Bais. 
Victoria Cîrnat (Minaur Zlal- 
na), Lucia Cioancă, Liliana 
Drăgan (întreprinderea de co
voare Alba Iulia), Emil Stă- 
nilă (C.I.L. Blaj) 
tlsm. Mecanica Alba Iulia — 
la handbal masculin, Spartac 
Alba Iulia (masculin) și Inlr. 
de covoare Alba Iulia femi
nin) — la volei, Mihai Dogaru 
(Energeticlanul T.C.H. Dobra > 
și Simona Nef (Metalurgistul 
Cugir) — la tenis de masă, Li- 
viu Prața (Minerul Baia de A- 
rieș) — la tenis de cîmp. (Ton 
FILIPESCU, coresp.).

CUPA PROIECTANTUL"

la atle-

DIVIZIA „A" DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

cestei unități (director Mihaela 
Mihăilescu, șef secție Dan Ha- 
lițchi) și al comitetului sindi
cal, s-a bucurat de un deo- 
febit succes, la concurs parti- 
cipînd iubitori ai sportului din 
toate institutele bucureștene de 
proiectare. Pe • primele locuri 
la individual s-au clasat In or
dine : Adrian David (I.S.P.H.), 
Constantin Chiriță (I.P.C.F.) și 
Nicolae Avram (I.C.P.M.C.) Pe 
echipe, primul loc și trofeu] 
pus în joc au revenit I.C.P.C.M. 
(N. Avram, I. Roșea și S. Di- 
tnancea), urmată de I.S.P.E. și 
ÎNCERC.

s-a Încheiat sezonul AZI, ÎN DIVIZIA „A" DE
COMPETITIONAL INTERN LA CĂLĂRIE

Timp de trei zile, la Sibiu, 
s-au desfășurat Întrecerile etapei 
finale a campionatului republican 
d concurs complet la călărie, e- 
tapă cu care s-a Încheiat sezonul 
competițional intern

„Proba celor trei probe* a 
prilejuit o dispută strinsă Intre 
reprezentanții cluburilor Steaua, 
Dlnamo șl C.S.M. Sibiu, avanta
jul fiind de partea călăreților ste- 
liștl care au cucerit două din 
cele trei titluri puse In joc, prin 
Teodor Pancă la cat. ușoară șl la 
eebipe. La cat. mijlocie, victoria 
a revenit sportivului dinamovlst 
Marian Simion.

REZULTATE TEHNICE : cat.
ușoară — 1. T. PANCA (Steaua) 
cu Polidor 100 p — campion

republican, 2. Cr. Grlgore (Dina
mo) cu Leneș 102 p, 3. FI. Stoica 
(Steaua) cu Bujor 105,67 p, 4. M. 
Neagu (Steaua) cu BabUon 106 p, 
5. I. Bucur (C.S.M Sibiu) cu 
Chimion 106 p, 8. A. Lăpăduș 
(C.S.M. Sibiu) cu Sergiu 109,5 p; 
cat. mijlocie — 1. M. SIMION 
(Dinamo) cu BeUami 121,60 p — 
campion republican, 2 A. Lăpăduș 
cu Ghiaur 141,67 p, 2. I, Vescan 
(C.S.M. Sibiu) cu Sellm 231,02 p; 
echipe — 1. STEAUA (T. Pancă 
cu Vanadium, FI. Stoica cu Bu
jor, M. Neagu cu Babllon) 211,67 
p, — campioană republicană, 2. 
Dlnamo 215,34 p, 3. C.S.M. Sibiu 
252,30 p, 4. A.S.A. Cluj-Napoca 
301 p. 5. Petrolul Ploiești 506, 64 p.

Iile IONESCU — coresp.

O ETAPĂ CARE PRO
Azi, o etapă oompletă (a 6-a) 

In Divizia „A" de rugby. Din
tre cele 7 meciuri ale etapei, ma
joritatea (4) sînt programate In 
Capitală. Dar, din păcate, ca de 
obicei la... concurență. O sin
gură excepție, totuși, partida H.C. 
Grlvlța Roșie — Politehnica Iași 
programată dimineața. In aceste 
condiții se pune Întrebarea: unde 
să mergi mal întîi 7 Se Înțelege 
că foarte mulți Iubitori al rug- 
byulul vor face deplasarea la 
„Olimpia", pentru a vedea tn ce

măsură câmp1 
trece de „X-. •- 
la „Sportul", f< 
cest Început d< 
aceasta tn pof! 
pe care 11 ocu) 
clasament (13). 
vor dori să-l 
steliștl In confr 
formație stud 
Petroșani, c 
sau pe rapldiș 
obțină, poate i 
trecut, o vlctoi 
P.T.T.

DIVIZIA „B“ HANDBAL
[ETAPA A V-a Șl A Vl-a]

țla Bacău 23—10. IEFS Universi
tatea București — Didactica Ale
xandria 28—13, Precizia Vaslui — 
Vulturul Ploiești 15—15, Filatura 
Focșani — Relon Să vin ești 17—19, 
Argeșeana Pitești — Nitramonla 
Făgăraș 19—24, CFR Craiova — 
Rapid București 17—17. Etapa a 
Vl-a : Rapid București — Textila 
Ploiești 22—10, Nitramonla — 
CFR Craiova 21—21, Relon Săvi- 
neștl — Argeșeana Pitești 21—21, 
Vulturul Ploiești — Filatura Foc
șani 26—17, Didactica Alexandria 
— Precizia Vaslui 17—17, Confec
ția Bacău — IEFS Universitatea 
București 16—20. In clasament <
I. Vulturul Ploiești 17 p / (143— 
104), 2. Relon Săvinești 17 p (135— 
101), 3. Rapid București 16
II. Textila Ploiești 8 p, 12. Fila
tura Focșani 8 p. Scria a Il-a le- 
tapa a V-a) : Progresul Timișoa
ra — Textila Sebeș 15—14, Chimia 
Arad — Constructorul Timișoara 
17—26, Universitatea Cluj Napoca 
— AEM n Timișoara 20—21, Trl- 
cotextll Sighet — Industria ușoa
ră Oradea 15—17, Constructorul 
Bala Mare — Textila Zalău 16— 
13, Voința Odorhel — Construc
torul Hunedoara 11—14. Etapa a 
Vl-a : Constructorul Hunedoara— 
Progresul Timișoara 26—20, Texti
la Zalău — Voința Odorhel 13—17, 
Industria ușoară Oradea — Con
structorul Baia Mare 20—17, AEM 
n Timișoara — Trlcotextil Sighet 
15—16, Constructorul! Timișoara — 
Universitatea Cluj-Napoca 
Textila Sebeș — Chimia Arad 
14—12. în clasament : 1. Con
structorul Timișoara 18 p, 2. Tex
tila Zalău 18 p (140—87), 2, Con
structorul Bala Mare 16 p (119— 
100)... 11 Textila Sebeș 8 p, 12. 
Universitatea Cluj-Napoca ( p.

MASCULIN. Seria I (etapa a 
V-a) : Universitatea București — 
Petrolua Teleajen 17—26, Tracto
rul Brașov — Dacia Pitești 29—13, 
Arctic Găești — IIRUC București 
26—20, CSU Galați — Universita
tea Iași 30—22, Celuloza Brăila — 
Metalul Vaslui 27—22, Știința Ba
cău — Comerțul Constanța 21—12, 
Etapa a Vl-a: Comerțul — Uni
versitatea București 21—15, Meta
lul — Știința Bacău 26—23. Uni
versitatea Iași — Celuloza Brăila 
25—20, IIRUC București — CSU 
Galați 20—22, Dacia — Arctic 23— 
23, Petrolul Teleajen — Tracto
rul 23—18. în clasament : 1. Trac
torul Brașov 16 p (139—107), 2.
Știința Bacău 16 p (139—120), 3. 
Petrolul Teleajen 16 p (140—114)... 
11. IIRUC București 8 p, 12. Celu
loza Brăila 8 p. Seria a Il-a le- 
tapa a V-a) : Minerul Cavnic — 
Metalul Lugoj 21—15, Metalul Hu
nedoara — H.C. Minuar II Baia 
Mare 19—21, Nltramonia Făgăraș— 
Șuiorul Baia Sprie 24—21, Meta
lul Copșa Mică — Minerul Mol
dova Nouă 23—13, Unlo Satu 
Mare — Utilaj Știința Petroșani 
28—16, Voința Sebeș — Strungul 
Arad 28—22. Etapa a Vl-a : 
Strungul Arad — Minerul Cavnic
18— 19, Utilaj Știința — Voința 
Sebeș 25—15, Minerul Moldova 
Nouă — Unio Satu Mare 12—14, 
Șuiorul — Metalul Copșa Mică 
23—21, H.C. Minaur — Nltramonia
19— 19, Metalul Lugoj — Metalul 
Hunedoara 25—23. In clasament : 
1 Unio Satu Mare 14 p (139—119), 
2. H.C. Minaur n Bala Mare 14 
p (131—122), 3. Nitramonla Făgă
raș 13 p... 11. Metalul Hunedoara 
10 p. 12. Minerul Moldova Nouă 
10 p.

FEMININ. Seria I (etapa a 
V-a) : Textila Ploiești — Confec-

p...

--------------------------- PROGRAMUL ETAPEI

București : R.C. GRIVIȚA ROȘU— POLIT. L
stad. Parcul copilului, ora 9.30 ; arbitru : GH. Bă

DINAMO — R.C. SP.
stad. Olimpia, ora 15,30; Th. Witting —

STEAUA — ȘT. PETE
stadion Steaua, ora 15,39; V. Chirondojan —

RAPID — GLORIA
stadion Giulești, ora 16; P. Ionescu — 

Blrlad : RULMENTUL — C.S.M. SI
stadion Rulmentul, ora 15; Șt. Rădulescu 

Bala Mare : ȘTIINȚA CEMIN — UNIV. TI
complex Dacia, ora 15,30; FI. Dudu — 

Constanța : FARUL — POLIT. 1
stadion Farul, ora 16,30; FI. Tudorache

Pe terenurile noastre, dar șl In turnee

MULȚI RUGBYȘTI T 
BAT LA PORȚILE AF
Unele considerații intre două 

etape de Divizia „A" la rugby 
(cea de a șasea are loc zzi), 
dar mai întil despre...

...UN TURNEU REUȘIT ȘI 
UN „SUPER-MECI"! Așa a 
fost apreciată în presă evoluția 
tinerilor rugbyști de la C.S.Ș. 
Locomotiva, campioni ai țării 
la juniori. în cele trei partide 
susținute recent pe terenuri 
britanice. „Două victorii, 16—4 
cu Gloucester Youth și 22—6 
cu Wycliffe College, și un re
zultat de egalitate, 19—19 cu 
Monmouth School. meci ne 
seama căruia gazetarii brita-

Sportui stude 
cu adevărat < 
tară: Stanciu. 
re. .Păunescu, 
da, Vintiiă, I 
tineri cu rea 
studenți! Iar 
rlton și Atan 
absolvit un 
Desigur, mai 
făcut — de 
rirea forței g 
ni se pare în 
și Gh. Mihai 
iese, in fapt 
nieă) să me; 
pe același d

tatului ? Adevărații „autori" 
cei de pe gheață, cei ce tre
buiau să marcheze goluri sau 
să nu le primească pe ale ad
versarilor, au plecat liniștiți 
acasă, nu conduși de fluieră 
turile și protestele unor așa- 
ziși „simpatizanți"...

în celălalt caz, 
complicat, Dinamo 
gheața In min. 32 al meciului 
iau cu Steaua. Atunci scorul 
era de 2—0 pentru Steaua și 
portarul Gh. Huțan, supărat 
pe faptul că arbitrul N. Ena- 
ehe a validat al doilea gal e) 
echipei Steaua (decizie corectă, 
totuși) a aruncat cu mănușa 
(mănușă de portar !) în direc
ția arbitrului. De lovit ou t-a 
lovit, este drept. Dar intenția 
de a-1 lovi a fost clară. Sanc
țiunea acordată : pedeapsă de 
meci pentru rea conduită gra
vă. Adjectivul gravă este ata
șat acestui termen de regula
ment pentru a arăta că ac
tul de indisciplină s-a comis 
față de un oficial în această 
situație portarul trebuie să Dă 
răsească gheața. Ceea ce Gh 
Huțan (repetăm ce am spus și 
tn cronică : excelent pe plan 
pur hocheistic, dar — in al- 
tima vreme — foarte nervos și 
indisciplinat) a și făcut. Dar. 
stupoare : 
portar de 
unul din 
a vrut să 
(în hochei 
periculos)

Duminică, la Soci, „CUPA VIITORUL" LA ATLETISM
ceva mai 
a părăsit ROMANIA —R.S.F.S. RUSA

Dinamo nu avea 
rezervă și cum nici 
ceilalți iucători nu 
„mimeze" acest rol 
este, totuși, toarte 
echipa nu a 

continuat jocul
Cît privește 

spectatori din 
trebuie să 
rativitatea organelor de 
ne care duminică dimineața 
(faptele s-au petrecut sîmbă- 
tă seara) au și judecat în sta
re de arest pe unul din in
divizii certați cu disciplina 
Este vorba de Iosif CsHzer, 
merceolog la fabrica "le irio 
taje din localitate, care ui- 
mează să-și primească pedeap
sa. Ar fi bine ca operați vita 
tea cu care a început iceastă 
acțiune să continue, pentru a 
se putea juca hochei în con
diții normale la Miercurea 
Ciuc în ce privește cazul e 
chipei Dinamo, ea pierde o 
cui cu Steaua cu 0—5 și. pro
babil, va mai fi și altfel sanc
ționată. Oricum este bine ca. 
în general, măsurile să nu tn- 
tîrzie, pentru ca acest cam
pionat să poată continua pe 
un făgaș normal.

Duminică se dispută 
întîinirea de atletism 
echipele feminine ale 
niei și R.S.F.S. Ruse, 
tia noastră a alcătuit următoa
rea echiDă: 100, 200 și 4X100 
m: Natalia Caraiosifoglu. Doina 
Voinea. Doina Jinga, Lucia Ne- 
govan; 100 și 4X400 m: Danie
la Matei. Iboia Korodi. Stela 
Mânec, Elena Tărîță ; 800, 1500 
și 3 000 m: Doina Melinte. Ma- 
ricica Puică. Mitica Junghiatu, 
Cristina Orbetu. Maria Radu; 
100 mg: Mihaela Stoica. Ilona 
Dumitrașcu; 400 mg: Cristieana 
Coiocaru. Cristina Vlăsceanu; 
înălțime: Niculina Vasile. Mi
haela Bălănescu; lungime: Vali 
Ionescu Anișoara Cușmir; gre
utate: Mihaela Loghin. Mioara 
Boros: disc: Florența Crăciu- 
nescu. Mariana Lengyel; suliță: 
Eva Zorg3-Raduly. Carina Gîr- 
bea.

b.

la Soci 
dintre 
Româ- 

Federa-

Cu prilejul jubileului de 20 
de anj de la înființare, clubul 
Viitorul a organizat un concurs 
de atletism rezervat juniorilor 
I și II. la care au participat și 
sportivi polonezi de la Gwardia 
Olsztyn. Cele mai bune rezul
tate: JUNIORI I: fete: 400 m: 
Ewa Bart.os (Gwardia) 56.9, Ni
culina Niță (CSS Triumf Buc.) 
57,3; 200 m: Bartos 25,4, 100
mg: Doina Mihoreanu (Dina
mo) 151. 100 m: Anna Slipico 
(Gw.) 12,0, lungime : Diana O- 
lănescu (Viitorul) 5,81 m, 
4X100 m: Gwardia 48,4, Viito
rul 49,2; băieți: 100 m: Valen
tin Ouatu (Viitorul) 11,3. 400 
m: Zbygniew Kozlowski (Gw.) 
50,2, greutate: Wieslaw Czer- 
niakowski (Gw.) 15,20 m. înăl
țime: Karol Getek (Gw.) 2.15 m. 
Constantin Militam (Steaua) 
2,10 m; triplusalt: Lucian Sfia 
(CSS 190 Buc.) 15,00 m: ciocan: 
Alexandru Ștefănescu (Dinamo) 
60,06 m. 4X100 m: CSS 190 
Buc. 45 6 5 000 m: Ion Oprea 
(Dinamo) 15:25,3, 200 m; Ro
man Walat (Gw.) 22,3, lungime:

Sfia 6,98 m; JUNIORI II: fete: 
100 m: Elena Constantinescu 
(Viitorul) 12,5, 1500 m: Malgor- 
zata Marczuk (Gw.) 4:46,0,
lungime: Doina Mihoreanu 5,65 
m. înălțime: Galina Asțafei 
(Steaua) 1,67 m. disc: Dorina 
Sucevan (Dinamo) 41.04 mî 
băieți: 100 m: Tomasz Lazow- 
skj (Gw.) 11,4, 110 mg: Lau- 
rențiu Vlad (CSS 4 Buc.) 15,6 
suliță: Ion Ungureanu (Dina
mo) 54,42 m înălțime: Traian 
Prăjescu (CSS 4 Buc.) 1,95 m, 
triplu salt: Daniel Ciobanu (CSS 
8 Buc.) 14,54 m.
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de

și
Au- 

(I.E.F.S.) a 
m — 11,45, 
greutate — 
2,06 m 400

atitudinea 
Miercurea 
relevăm

unor 
Ciuc, 
ope- 

ordi-

I RAGERE SPECIALĂ

LOTO

7 EXTRAGERI ÎN 
3 FAZE, CU UN 
TOTAL DE 64 
NUMERE!

In cadrul concursului de 
cation desfășurat simbătă 
duminică pe stadionul „23 
gust“. Ion Buligă 
reailizat 7 483 p (100 
lungime — 6,91 m. 
12,80 m. înălțime — 
m — 50.59. 110 mg — 16,31. disc 
— 43,72. prăjină — 4,00 m. su
liță — 65,70 m. 1 500 m — 
4:37,90). Pe locurile următoare 
s-au clasat Mihai Durbac (Uni
versitatea Brașov) 6182 n si 
Zoltan Jakab (CSS 2 Tg. Mu
reș) 5984 p.

Oricine participă 
poate obține:
• AUTOTURISME

„Dacia 1300"
• BANI, sume va

riabile și fixe: 
50.000. 10.000 lei 
etc.

• EXCURSII PES
TE HOTARE, în 
R.S. Cehoslova
că sau R. P. 
Bulgaria

BILETELE DE 25 
LEI VARIANTA 
PARTICIPA LA 
TOATE EXTRA
GERILE

Consultați din timp prospectul tragerii și procurați bilete 
cu numerele preferate pînă simbătă 2 octombrie.

TURNEUL
INTERNAȚIONAL

DE VOLEI
DIN CAPITALĂ
Astăzi, in sala Olimpia 

Capitală, Începe un Intere- 
tumeu internațional amical 
reunește 6 divizionare ,A* :

din 
sânt 
care . , . _____ J_____ ....
C.S. Tolbuhln șl Slava Mlhailov- 
grad (ambele din Bulgaria), Di
namo București, Tractorul Bra
șov, Carpați Km. Vllcea șl Cal
culatorul l.lJt.U.C. București. Or
ganizată de ultima echipă la a 
10-a aniversare a secției, com
petiția este dotată eu „Cupa Cal
culatorul* (ediția a 4-a). Turneul 
durează pînă duminică, progra
mul Incepînd zilnic la ora 14.

In acțiune tinărul stelist Laurențiu Constantir 
Sportul studențesc — Steaua

nici au recurs la superlative — 
ne prezenta bilanțul turneului 
prof. Gheorghe Moalfă, direc
torul Liceului industrial nr. 11 
București și al clubului cam
pion. Este o adevărată bucurie 
să-i vezi pe jucătorii români 
remarcindu-se în disputa cu 
tinerii din patria rugbyului, în
conjurați de multă simpatie, 
comportindu-se la inăițime in 
toate împrejurările. Din echipa 
folosită de prof. Constantin Va
sile s-au evidențiat T. Dumi
tru. Arambașa Constantin. Du
mitrescu". Ce să adăugăm, de- 
cît felicitările noastre?

SPORTUL STUDENȚESC — 
REDIVIVUS. Facem o aseme
nea afirmație, chiar dacă graiul 
sec al cifrelor sau o privire 
spre clasament (locul 13) ar 
conduce mai degrabă spre alte 
concluzii. Dar echipa cu sediul 
în cartierul „Tei" joacă, fără 
discuție tot mai bine. Ca în 
meciurile cu R.C. Gnvița Ro
șie sau. simbătă. cu Steaua. 
A pierdut în ambele — cel pu
țin în unul pe nedrept — tai- 
tr-o perioadă deloc simplă pen
tru ea. aceea a reconstrucției.

multă perse 
aceștia o i 
prof. dr. in 
de conf, ui 
președinte, 
ședințele R 
țese: condu 
acordă incr 
infirmlnd c 
posibile sos 
tied a anin 
Ionescu.

NU A F( 
RE". Multe 
nit isprava 
tean Adrla 
după ce a 
al treilea 
carității — 
etapă a c 
dent, opt < 
fel „Trofeu 
că la acea 
rului înscr 
desprinzînd 
lizatorilor 
urmat de 
raschiv, Zi 
Nistor (Pol 
eu (Steaua 
mo) 3 etc.

idmimstratia or nu mu phonos
• tragerea obișnuita 

PRONOEXPRES de astăzi, 23 sep
tembrie 1982 se televizează In 
direct lnoepînd de la ora 16,25.
• SE REAMINTEȘTE PARTICI- 

PANȚILOR că numai astăzi și 
milne se mal pot procura bilete 
ou numerele preferate pentru tra
gerea obișnuită Loto din 1 oc
tombrie 1982 — prilej de noi și 
mari succese la acest tradițional 
șl avantajos sistem de joc.
• DATORITA ORELOR TIRZII 

la care se desfășoară unele parti
de din programul concursului 
Pronosport de astăzi, rezultatele

se vor pu’ 
1982 in a<

• ClȘT 
SULUI PI 
SEPTEMB 
(12 rezult 
a 26.119 
rezultate) 
6.381 lei i 
1.595 lei ; 
zultate) : 
1.001 lei ? 
250 lei.
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începuse destul de calm acest 
al 65-lea campionat al Diviziei 
„A" de fotbal In dorința de 
a contribui eficient la îmbună
tățirea fotbalului practicat, la 
starea disciplinară, la organiza
rea lui. pentru 
ces a grelelor 
coastă toamnă 
ne. meciurile 
le în preliminariile 
C.N.E.F.S. și federația de fot
bal (aceasta în baza propriilor 
hotărîri luate la Conferința 
din primăvară) au întreprins o 
serie de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității la toate e- 
saioane'e. S-a procedat si la 
măsuri radicale, cum au fost 
excluderile din viata sportivă a 
unui important 
bitri corupti. la 
nor antrenori si 
cluburi care au 
necinstite centru a facilita, in 
mod incorect, succesul echipei 
lor si chiar la înlocuirea unor 
președinți ai Consiliilor lude- 
tene pentru educație fizică si 
sport!

După 3—i etape mai liniștite, 
desfășurate intr-un climat mai 
aproape de cerințele eticii spor
tive. destule meciuri din pri
mul eșalon au început să *- 
bunde in iregularități, in joc 
brutal, gesturi nesportive, pro
teste la adresa arbitrilor etc. 
S-a creat, din nou. in rindurile 
multor echipe o stare de spirit 
necorespunzătoare. Este adevă
rat că o serie de arbitri, care 
s-au bucurat de Încrederea de

cătu- 
teh- 

>arte. 
mai

neciul
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MECIURILE MANȘEI A ll-a DIN PRIMUL TUR AL CUPELOR EUROPENE
INVINGATOAREA LUI IN
TER POATE BARA „ULIȚA 
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3 (10 re- 
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gen, pentru că ei n-au aitat 
episoadele atît de neplăcute 
intitulate... Levski-Spartak So
fia și, mai ales, Internazionale 
Milano. Și nu numai că nu 
le-au uitat, dar le vor chiar 
multiplicate, pentru a imoogăti 
astfel palmaresul fotbalului 
nostru, destul de sărac, In a- 
ceste prestigioase cupe conti
nentale. Dinamo are, deci, DA
TORIA să răspundă publicu
lui nostru cu aceeași monedă, 
— se mobilizeze exemplar, să 
evolueze și aici, la Praga, pe 
stadionul Dukla, așa cum a 
făcut-o și Ia București, in pri
ma manșă. Să joace ca o ve
ritabilă campioană, ca o echi
pă neînvinsă în campionat 
după opt etape consumate. De
sigur, există cîteva probleme 
In tabăra „ll“-lui antrenat de 
Dumitru Nicolae-Nicușor, care 
ne spunea încă dinaintea par- 
tidei-tur că „Dinamo, prin»r-o 
judicioasă organizare a jocului, 
poate absolvi cu brio și exa
menul cu Dukla Praga".

Este vorba mai întîi de ac
cidentările lui Dudu Georgescu 
și Custov, două rotițe-cheie în 
angrenajul echipei șl, în al doi- 
?a rind, de accidentările su

ferite de Augustin. Mulfescu, 
Dinu și Văetuș. Medicul Mir
cea Cristea depune, aici, ul
timele eforturi pentru e-i re
cupera, pentru ca acești patru 
titulari să-și poată relua locu
rile în echipă ; echipă care, 
cum. ni s-a spus, a pregătit cu 
naximă atenție returul cu Du
kla $1 va face tot ce-| stă in 
puteri pentru a se califica in 
turul II al Cupej campionilor 
europeni, echipă care, după 
cum am mai aflat aici, la Pra
ga, aseară, va trebui să stă
vilească mai întîi „furia de 
start" a formației lui L. Novak, 
înaripată și de reintrarea lui 
Vizek, unul dintre cei mai va
loroși fotbaliști cehoslovaci. Dar 
să sperăm că... „ulița ceh-ă" va 
fi bine barată de ambiția di- 
namoviștilor.

Imediat după ce și-au luat 
în primire camerele la hotelul 
Internațional din capitala Ceho
slovaciei. jucătorii dinamoviști 
s-au îndreptat spre stadionul 
Dukla unde, la lumina reflec
toarelor. au efectuat un antre
nament de acomodare, cu o 
durată de 60 de minute.

Meciul va începe la ora 20 
(ora 21 la București) și va îi 
condus de o brigadă de arbi
tri din U.R.S.S., avtndu-1 la 
centru pe A. Milccnko. 

a conduce meciurile de la Di
vizia ,A“. au comis destule 
greșeli au dat decizii necon
forme cu realitatea din teren, 
unele dintre acestea cu impli
cații chiar asupra rezultatului, 
cum s-a întîmplat la meciurile 
Jiul — Steaua. Petrolul — 
Sportul studențesc. Corvinul — 
F.C. Oii, Dinamo — Politehnica 
Iași, Sportul studențesc — 
Steaua sau Corvinul — Dinamo. 
Toate aceste abateri de la re
gulament. de la spiritul de co
rectitudine. de sportivitate au 
culminat cu atitudinile repro
babile petrecute simbătă la 
jocurile Politehnica Timișoara
— Steaua și Dinamo — F. C. 
Argeș. Faptele au fost relatate 
pe larg în presa noastră si se 
cunosc. Se cunosc si urmările. 
Ieșind din tiparele vechiului 
stil de muncă, din inerția care 
o cuprinsese In atitea rinduri 
intr-nn trecut nu prea îndepăr
tat, federația — cu sprijinul 
direct al conducerii C.N.E.F.S.
— a acționat de data aceasta 
prompt, cu o operativitate care 
trebuie să fie evidențiată, dar 
și continuată.

Luni seara. Biroul federal a 
sancționat sever pe jucătorii 
care în meciurile Dinamo — 
F.C. Argeș si Politehnica Timi
șoara — Steaua s-au dedat la 
acte huliganice, pe antrenorii 
echipelor Dinamo și F.C. Ar
geș. pentru lipsă de preocupare 
în educarea sportivilor lor. Clu
bul Dinamo, care a manifestat 
slăbiciuni In organizarea jocu

Iată și formațiile probabile: 
DUKLA : Stromsik — Novak, 

Fiala, Jeslinek, Klucky — 
Stambacher, Rott, Cabala, Vi
zek — Nehoda, Kriz.

DINAMO : Moraru — 1. Ma
rin, Dinu, Nicolae, Stredie — 
Dragnea, Augustin, Mulțescu — 
lordache, Văetuș Orac.

F. C. BAIA MARE NU UITA 
CA A ÎNVINS PE... FIO

RENTINA I
(Urmare din pag. 1)

pă șapte etape locul 9 In cla
sament. Teoretic și practic, 
deci, o distanță apreciabilă, pe 
plan valoric, desparte în a- 
cest moment cele două echipe 
care se vor înfrunta miercuri 
seara pe vestitul stadion San
tiago Bernabeu, veritabil „tem
plu" al fotbalului spaniol și 
Internațional. Și cu toate a- 
cestea să nu uităm că nicăieri 
ca în fotbal nu este mai va
labilă zicala cu „buturuga mi
că" sau povestea cu David și 
Goliath.

In ce ne privește, am dori, 
desigur, ca pînă una alta F. C. 
Baia Mare, egala Realului în 
urmă cu două săptămîni, la 15 
septembrie, pe plaiurile mara
mureșene, să se comporte bine 
ți In meciul retur și să ob
țină un rezultat onorabil. Este 
dealtfel dorința întregului co
lectiv băimărean, care privește 
partida cu toată răspunderea 
cuvenită unui asemenea im
portant eveniment. Antrenorul 
Paul Popescu spunea după an
trenamentul de luni, din Bucu
rești, că echipa pe care o 
pregătește are resursele mora
le ți fizice necesare angajării 
unei dispute de mare dificul
tate și că este convins eă ju
cătorii săi se vor mobiliza la 
maximum pentru a trece, cu 
fruntea sus, poate cel mai greu 
examen din activitatea lor 
sportivă. în tabăra fotbaliștilor 
noștri — sosiți la Madrid, 
marți la prînz pe calea aeru
lui, după o călătorie de a- 
proximativ 4 ore, cu o escală 
la Ziirich — este o atmosferă 
bună, domnesc calmul și încre
derea în forțele proprii. Marți 
seara, la lumina reflectoarelor 
și la ora meciului, antrenorul 
Paul Popescu a condus o ul
timă ședință de antrenament 
în urma căreia a stabilit și 
formația cu care va începe me
ciul ; V. Moldovan -- Sepi, 
Borz, Tătăran, Koller — P. 
Radu, Sabău, Bălan — Drago- 
mirescu, Roznai, Ene. Cu alte 
cuvinte același „11“ din par
tida de la Baia Mare.

Informațiile din tabăra ad
versarilor evidențiază o stare 
de optimism, nedisimulat, fi

Întrecerii sportive
lui. a fost si el sancționat, du
pă cum trei dintre arbitrii 
care au oficiat la meciurile res
pective au fost suspendați. A- 
ceste sancțiuni trebuie să con
stituie UN SEVER AVERTIS
MENT pentru toți jucătorii 
noștri (in primul rind. pentru 
cei certați cu disciplina), pen
tru antrenorii echipelor divizio
nare „A". „B" și „C“ pentru 
conducătorii secțiilor de fotbal, 
de asociații $1 cluburi cu echi
pe de fotbal. Spunem aceasta 
pentru că în ciuda măsurilor 
luate în acest an. STAREA DE 
SPIRIT. DE DISCIPLINA ȘI 
CORECTITUDINE DIN FOT
BALUL NOSTRU NU S-A ÎM
BUNĂTĂȚIT. AȘA CUM AR 
FI FOST DE AȘTEPTAT ȘI 
CUM AR FI TREBUIT SA SE 
ÎNTÎMPLE. Desigur. C.N.E.F.S. 
și F.R.F.. cu sarcini bine sta
bilite. au o parte de vină si 
poartă răspunderea în ceea ce 
privește atmosfera din fotbal. 
Dar la fel de răspunzători pen
tru actele comise in teren de 
către jucători sint antrenorii, 
care, orbiți uneori de goana 
după puncte cu orice preț. isi 
uită menirea de educatori, după 
cum o vină reală 
cătoril cluburilor 
nu în ultimul rind 
tele care conduc.
Și îndrumă (cum?) aceste clu
buri în activitatea lor, cane răs
pund de sport, de sportivi si 
de educația acestora. Toți 
acești factori nu trebuie să ră- 
mînă indiferenți fată de gravele 

au si condu- 
in cauză si 
departamen- 
coordonează

resc desigur, In condițiile In 
care șansa calificării în etapa 
următoare a competiției este 
după toate calculele, de par
tea gazdelor. Și totuși, cu ex
periența sa de o viață In fot
bal, antrenorul Alfredo Di Ste
fano privește cu toată serio
zitatea meciul cu F. C. Baia 
Mare, considerîndu-1, ca pe ori
care meci, greu pînă In mo
mentul cînd este... cfștigat. Re
feritor la formația pe care o 
va alinia astă-seară ea va ti, 
cu două excepții, aceeași care 
a învins cu cîteva zile in urmă, 
pe Atletico Madrid. Adică : 
Augustin — Juan Jose, Bo- 
net (Fraile), Metgot, Camacho
— Gallego. Angel. Stielike
— Juanito, Isidoro, Ito.

La Madrid vremea este fru
moasă, foarte bună pentru 
joc. Meciul programat pe sta
dionul Santiago Bernabeu va 
începe la ora 21 (22 ora Româ
niei) și va fi condus la centru 
de arbitrul cipriot I. Hadji- 
stcphanou.

CRAIOVENII SINT HO- 
TARIȚI SA ATACE Șl SA 

ÎNSCRIE

(Urmare din pag. 1)

geter al Campionatului italian 
cu 3 goluri marcate In -rei e- 
tape. Sigur că e una din șan-— 
sele de reabilitare, din moment 
ce, această echipă întărită mai 
mult ca niciodată, cu cei doi 
argentinieni (Passarella și D. 
Bertoni), cu Pin, de la Pe- 
ruggia, cu P. Sala, de la To
rino, cu Al. Bertoni, de la 
Pisa, Bellini, de la Cagliari și 
Fr. Rossi, de la Avellino, a- 
ceastă formație cu un careu 
de ași dominat de Antognoni 
și Graziani a ieșit, deja, din 
Cupa Italiei. Speranța declara
tă a violeților este „golul mar
cat la Craiova", după cum de
clara antrenorul De Sisti. Go
lul acela, primit atît de ușor, 
reprezintă și semnalul le a- 
larmă pentru echipa olteană. 
„Tocmai pentru că am primit 
un gol, trebuie să marcăm și 
noi unul la Florențal" spunea 
Cîrțu. Antrenorul Constantin 
Oțet este foarte circumspect. 
Crede în forța echipei sale, 
însă se teme cel mai mult 
de arbitraj . „Nu pot uita titlu) 
din „Sportul" apărut, acum doi 
ani, după meciul nostru de ta 
Milano, cu Inter, pierdut cu 
2—0. Suna așa : „Scor deschis 
de arbitru !“... Atunci, ni s-a 
dictat împotrivă un penalty 
imaginar în min. 8. Sper că 
elvețianul A. Daina să fie co
rect. Iar, în primul rind, sper 
ca noi să nu mai comitem 

fapte comise de către unii fot
baliști. indiferent. de numele si 
activitatea competitională a a- 
cestora. indiferent de poziția e- 
chipelor respective in clasament. 
Din păcate, chiar unii dintre 
conducătorii echipelor exercită, 
uneori. într-un fel sau altul, 
presiuni asupra arbitrilor si 
asupra altor factori care intră 
în perimetrul jocului cu sco
pul de a obține avantaje, de 
a cîstiga cu orice preț un meci.

Conducerea C.N.E.F.S. — care 
a aprobat fără ezitare sancțiu
nile de luni seara —. Biroul 
federal sini holărite să sanc
ționeze si mai aspru asemenea 
fapte, chiar dacă sportivii în 
culpă sint component! ai lotu
lui national (argument în baza 
căruia Iorgulescu si Sames — 
si nu numai ei — au beneficiat 
de clementă neiustificată (!) 
din partea comisiei de discipli
nă și a federației. Indiferent 
de numele clubului în cauză, 
cind se vor petrece nereguli pe 
stadioane terenul echipei gazdă 
va fi suspendat (apropo de a- 
ceasta. o comisie a F.R.F. și 
C.M.E.F.S. București va stabili 
pagubele produse simbătă la 
stadionul ..23 August“ de către 
spectatori huligani și cei care 
au răspuns de organizare vor 
trebui eă plătească). Cu ace
eași fermitate vor fi analizate 
pe viitor si greșelile arbitrilor, 
mergîndu-se — ca și în cazul 
unor jucători recidivist! — pînă 
la excluderea din activitatea 
sportivă! în cazul unor arbitri 
suspendați, aceștia nu vor mai 
fi delegați nici pentru meciuri
le internaționale, cum s-a in- 

greșelile tactice, de acum doi 
ani, de la Milano. Prin calm 
ți respectarea sarcinilor de că
tre fiecare, putem rezista. Dar 
nu numai apărîndu-ne, ci și 
atacînd 1“

Din cîte am înțeles, antreno
rul De Sisti intenționează să 
pună o „umbră" care să-1 ur
mărească pe Bălăci. Nu va Ii 
Antognoni, chemat la construc
ție, ci, se pare, Fr. Rossi, un 
jucător aspru. Bălăci a aflat 
manevrele care i se pregătesc. 
Insă e nonșalant și replică: 
„Să vedem dacă le va ieși 
tactic I Eu zic că meciul în
cepe Ia 3—1 pentru noi ți, 
normal, avem șansa noastră".

în privința formațiilor anun
țate pentru disputa care va 
începe miercuri seara, la ora 
20,30 (21,30 — ora Bucureștiu- 
lui), pe Stadio Comunale (ca
pacitatea 60.000 de locuri), ele 
vor fi, după toate probabilită
țile, următoarele : FIORENTI
NA : Galli — Fr. Rossi, Pin, 
Passarella, Contratto — P. Sala 
(Miani), Pecci, Antognoni — 
D. Bertoni, Graziani, Manzo 
(Massaro); UNIVERSITATEA : 
Lung — Negrilă, Tilihoi, Ștefă- 
nescu, Ungureanu — Țicleanti, 
Donose, Bălăci — Crișan, Că- 
mătaru, Cîrțu.

Ziarul Corriere dello Sport- 
Stadio remarca după meciul cu 
Udinese de duminică: „După 
o bună primă repriză, Fioren
tina a avut o prăbușire foarte 
asemănătoare cu cea de Ia Cra
iova". Craiovenii au aflat a- 
cest lucru ți sint hotărîți să 
profite și să se bată pentru 
calificare pînă la ultimul flu
ier al elvețianului Andră 
Daina.

HUNEDORENII VOR SA 
INTRE CU O VICTORIE IN 

TURUL DOI
(Urmare din pag. 1)

la Hunedoara, a înmînat fiecă
rui membru al delegației oas
pete buchete de flori. Ime
diat după sosire, antrenorul 
Starck a fost invitat la o con
ferință de presă la care au 
participat ziariștii români și 
austrieci aflați aici. Cu acest 
prilej, Starek a arătat eă in 
vederea meciului de Ia Hune
doara a făcut pregătiri spe
ciale care s-au repercutat și 
asupra potențialului echipei 
sale în campionatul Austriei, 
unde A. K. Graz a avut o com
portare tot mai bună. Sub în
drumarea sa, jucătorii austrieci 
au pus la punct, spunea Sta
rek, o tactică care va putea 
să anihileze jocul de pase al 
Corvinului. Este voroa, cre
dem, de un marcaj „om la 
om" foarte sever, de un pre- 

tîmplat chiar în aceste zile, cu 
I. Igna și O. Șlreng. care sîrjt 
suspendați dar astăzi (iată o 
slăbiciune a F.R. Fotbal!) ar
bitrează peste hotare.

în continuarea măsurilor de 
îmbunătățire a activității fot
balistice pe toate planurile, 
vineri 1 octombrie, la ora 9. la 
sediul C.N.E.F.S. va avea !°c 
o ședință dc analiză a modului 
in care s-a desfășurat actualul 
campionat in primele opt eta
pe, ședință la care v.or lua par
te președinții cluburilor și sec
țiilor cu echipe de Divizia ..A" 
și ..B“ antrenorii acestora ar
bitrii. observatorii federali, 
corp din care credem că nu 
trebuie să lipsească Ia nici o 
etapă președintele federației, 
cei trei secretari federali, direc
torul tehnic al F R.F., antreno
rii federali, președinții colegiu
lui de arbitri, de antrenori si 
al comisiei dc competiții si dis
ciplină.

Constantin ALEXE

r.S. Fată de cazul cu totul 
ieșit din comun al neprezentă- 
rii la ioc duminică, a echipei 
divizionare B Metalul Bucu
rești (președinte de club: I- 
Sava), s-a constituit o comisie 
a F.R.F. si C.M E.F.Ș. care va 
cerceta situația — stabilind 
cine au fost cei care nu au 
asigurat prezenta Ia meci a e- 
chipei —. ea urmînd a tace 
propuneri de sancționare a ce
lor vinovati. Fiind vorba de o 
echipă sindicală, credem că se 
impune analizarea acestui caz 
si de către comisia de sport a 
U.G.S.R.

Cele patru partide din 
cadrul manșei a doua a 
primului tur al cupelor 
europene vor fi transmi
se la radio, ne progra
mul I. dună cum urmea
ză:

• ora 15: Corvinuj — 
A.K. Graz;
• ora 21: Dukla Fraga

— Dinamo;
• ora 21,30: Fiorenti

na — Universitatea Cra
iova;

• ora 22: Real Madrid
— F.C. Baia Mare.

• Meciurile de la 
Praga> și Florența se vor 
transmite (alternativ) la 
televiziune.

sing pe tot terenul care să-l 
oblige pe hunedoreni să gre
șească pasa sau sâ piardă mi«- 
gea. Dintre jucătorii oaspeți 
cel mai căutat pentru auto
grafe este masivul Hulsboff, 
veteranul olandez fost m for - 
mația Ajax, cînd aceasta do
mina fotbalul european. Cu a- 
cest prilej a fost anunțat și 
„ll“-le care va fi aliniat: 
Ekmencici — Mohapp, Hulsliotf, 
Gamaerf, March! — Stering, 
Leitner, Zuenelli, Goessl — 
Schwicker, Nekola. în cursul 
după-amiezii de marți, A. K. 
Graz a făcut un antrenament 
pe stadionul Corvinul.

Cu multă atenție s-a pregă
tit și se pregătește pentru a- 
ceastă partidă și formația lo
cală Corvinul. înapoiați sîmbă- 
tă noaptea de la Brașov, hune- 
dorenii și-au continuat pregă
tirile, chiar de duminică, sub 
îndrumarea antrenorilor R. 
Vlad și O. Cojocaru, avtnd și 
de această dată sprijinul lui 
Mircea Lucescu. în lot a (ost 
integrat și tînărul Mateuț, re
venit după turneele întreprinse 
cu reprezentativa de juniori a 
țării în R.P.D. Coreeană și E- 
miratele Arabe Unite. Cum 
am arătat, „alb-albaștrii" au 
făcut zilnic cîte două antre
namente și antrenorii au anun
țat drept probabilă următoarea 
formație : Ioniță (Alexa) — 
Rodnic, Dubinciuc, Andonc, 
Bogdan — Nicșa, Oncu, Klein
— Gabor, Dumitrache, Fetea- 
Dumitrache este refăcut lupă 
puseul de sciatică de sâptâmî- 
na trecută și se speră mult ta 
evoluția sa bună, dar nu se 
omite nici faptul că formația 
locală dispune de un valoros 
buchet de tineri internaționali 
care pot să-și aducă și ei o 
importantă contribuție la vic
torie. Marți seara au sosit la 
Hunedoara si cei trei arbitri
— Ihsan Tiiire, Ahmet Akcai 
și Hamdi Kutval, toți din Tur
cia, astfel că aici totul este 
gata pentru începerea meciu
lui, de la ora ’r



Campionatele balcanice de tenis de masă

UN PRONUNȚAT ECHILIBRU VALORIC
LA ACTUALA EDIȚIE

IZMIR (prin telefon). Lo
tul jucătorilor noștri de tenis 
de masă a ajuns, luni seara, la 
locul desfășurării celei de a 
XlX-a ediții a Campionatelor 
balcanice, la cane și-au' dat în- 
tilnire cei mai buni sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România si Turcia.

Ziua de marți a fost rezer
vată antrenamentelor de aco
modare. sportivii noștri mani- 
festînd o formă bună. Se spe
ră ca ei să se afle ca Si la e- 
ditiile precedente, printre frun- 

DEȚINĂTORII TITLURILOR BALCANICE

ECHIPE: România (feminin),’ Iugoslavia (masculin).
INDIVIDUAL: simplu — Branka Batinid (Iugoslaviai), Mesza- 

roș (Iugoslavia); dublu — Eva Ferenczi, Olga Nemeș (Româ
nia) , Meszaroș, Juhasz (Iugoslavia); mixt — Kalinid, Gordana 
Perkucin (Iugoslavia).

tasii intrecerilor. Desigur. în 
ceea ce ne privește. în prim- 
plan se situează reprezentativa 
feminină — Eva Ferenczi, Olga 
Nemeș, Maria Alboiu —. ace
eași care a cucerit medalia de 
bronz la ..europene" si care are 
în componentă jucătoare ce fi
gurează pe locuri bune în to
purile european (9 — Olga Ne
meș. 15 — Eva Ferenczi) și 
mondial (27 — Nemeș 33 — 
Ferenczi). Aici, la Izmir, fetele

SURPRIZĂ ÎN CAMPIONATUL DE RALIURI AL CAPITALEI
în Capitală, in cadrul compe

tiției naționale „Daciada", s-a 
desfășurat ultima etapă (a tre
ia) a campionatului de raliuri 
al Capitalei în organizarea Co
misiei de automobilism și kar
ting a Filialei A.C.R. București. 
La startul acesteia s-au pre
zentat 48 de echipaje (femei, 
începători, avansați) din 14 a- 
sociații sportive bucureștene: 
F.E.A., I T.B.. I.D.M.S., Dacia 
Pantelimon, INMT, Politehnica, 
Mecanică Fină, Volanul, Ener- 
go-Montaj ș.a.

Concurcnții au luat parte, la 
începutul si sfirșltul raliului. 
Ia două concursuri de îndemî- 
nare proba principală a între
cerii fiind străbaterea unei dis
tante de 60 km pe traseul: 
București — Tunari—Ștefăneștl 
— Dascăl u — Moara Vlăsiei —

ANA PASCU, ÎNTR-O NOUĂ IPOSTAZĂ
(Urmare din pag. 1)

In rest, cu puline excepta 
pariții de ultimi ani. ca Trac
torul Brașov. cluburile școlare 
Energia București și Slobozia, 
pepiniere de foarte tineri scrl- 
.meri și scrimere), cu greu se 
poate acorda calificativul satis
făcător muncii secfiilor și an
trenorilor. Iată de ce cred că, 
fără a neglija preocuparea pen
tru loturile reprezentative, fo
rul nostru de resort trebuie 
să-și reorienteze vizorul spre 
activitatea cotidiană a tuturor 
secțiilor din țară.

— Nu credeți că rutina a 
dus la subordonarea întregii 
activități calendarului compe- 
tițional, așa ineît pregătirea 
scrimerilor nu mai avea pers
pectivă. consistență, „virfurile" 
beneficiind de antrenamentele 
la loturile reprezentative, în 
timp ce toți ceilalți sportivi se 
complăceau, sub ochii îngădu
itori ai antrenorilor, la o men
ținere pe linia de plutire?

— Aceasta este realitatea! 
Veriga esențială la această ori 
este, după părerea mea, AN
TRENORUL. De aceea am șl 
solicitat tuturor antrenorilor și 
profesorilor care lucrează în 
secții să trimită de urgență fe- 
'■•ratiei listele sportivilor pe 

care ii au in pregătire ACUM, 
mentionin’! in dreptul fiecăruia 
anul nașterii, data înscrierii in 
secție, precum și rezultatele 
obținute in competițiile ofici
ale. Astfel vom avea o situație 
nominală a scrimerilor, o ■‘•va
gine EXACTA a muncii fiecă
rui tehnician și nu, ca pină 
acum, o imagine aproximativă, 
ascunsă după cifre. statistici 
și... vorbe.

— Iar cînd veți cunoaște si
tuația exactă, ce veți întreprin
de pentru ca această verigă 
esențială, cuir o apreciați, să 
devină șl puternică?

— In primul rînd, un schimb 
util de experiență. Astfel, an
trenorii secțiilor divizionare 

noastre vor trebui să-și apere 
titlul cucerit la echipe anul tre
cut la Constanta, in fata unor 
jucătoare cotate printre cele 
mai bune din Europa. Ne refe
rim cu deosebire la cele iu
goslava — Branka Batinld, 
Gordana Pcrkucln sau Dubrav
ka Fabri.

O misiune dificilă au si bă
ieții — S. Moraru, E. Floresou, 
A. Feher, P. Maidan — parte
nerii lor de ioc, cu deosebire 
jucătorii iugoslavi, fiind princi
palii favorit! al competiției. Cu 

toate acestea, sportivii pregătiți 
de E. Băcioiu dispun de capa
citatea necesară pentru a face 
fată unor jucători cu stiluri 
diferite.

Primele două zile ale compe
tiției — miercuri si joi — sint 
rezervate probelor pe echipe, 
urmind ca vineri si simbătă să 
se desfășoare întrecerile indivi
duale.

Emanuel FANTANEANU

Căciulați — Balotești — Dimî- 
eni — Tunari — București. Iar 
in final —pentru departajare 
— a mal avut loc și un test 
pe probleme de circulație ruti
eră. Referindu-ne la raliul 
propriu-zis trebuie să arătăm 
că el a fost o întrecere reușită 
din cadrul „Dacladei” (merite 
în această direcție revenind si 
asociației F.E.A. care a contri
buit efectiv la organizare), care 
a plăcut mult participanților si 
spectatorilor. Ca o curiozitate: 
pe primele locuri ale clasamen
tului general se află echipaje 
de începători, deci cu rezultate 
mai bune decît avansați! (■'), 
sportivi cane au licență sau 
au mai participat la diferite 
alte întreceri. Rezultate finale: 
femei. 1. Luminița Petrescu — 
Maria Dumitrescu (Volanul), 2.

vor fi chemați să vadă cum se 
lucrează la loturile reprezenta
tive. avind posibilitatea să-și 
vadă elevii in alt context și, 
de asemenea, să-și poată com
para metodele și intensitatea 
de... acasă. Pentru tehnicienii 
mai proaspeți in meserie in
tenționăm, cu ajutorul condu
cerilor cluburilor respective, o 
reciclare, in cadrul secțiilor cu 
bune rezultate. Ca să dau doar 
un exemplu, luat la intimpla- 
re: tinărul și mai puțin expe
rimentatul antrenor de sabie de 
la clubul sportiv școlar Unirea 
Iași, Adrian Neagu, va putea 
deci vedea cum lucrează la 
Brașov reputatul antrenor La- 
dislau Rohoni și mai tinărul 
său emul Șerban Vlad, dedicat 
micilor scrimeri. Iar spre sfir- 
șitul anului, de la 29 noiembrie 
la 5 decembrie, la București, 
fostul antrenor coordonator al 
lotului reprezentativ ungar. 
Bați Bila, va ține un curs de 
perfecționare în fața antrenori
lor de lot și a echipelor divi
zionare.

— Pentru că ați adus vorba,

(Urmare din pag. 1)

3:49,2. 2. Metalul (Anișoara O- 
prea. Viorica Dănălache) 3:49,3, 
3. Olimpia II (luneca Năstaca, 
Olimpia Spînu) 4:03,6.

La 4+1 rame echipajul clu
bului nautic C.N. A.S.E. (cu 
două medaliate la ultimele 
C.M.) a venit cu mult înaintea 
plutonului, intr-o întrecere în 
care adversarele nu au dus 
probleme. Clasament: 1. C.N. 
A.S.E. (Rodica Arba. Lazir Pa- 
raschlva. Maria Simion. Ml- 
haela Armășescu + Viorica Ve- 
reș) 3:26,8. 2. Olimpia — Poll
color 4:08,8, 3. Cteahlăul P.
Neamț 4:09 5. 4. Metalul Buc. 
4:16,5.

in concursul Urilor socialiste la rachctomodclism

SPORTIVII ROMÂNI DE 5 ORI PE PODIUM!
Consemnăm noi succese ale 

rachetomodeliștilor români: 
participînd la Concursul țărilor 
socialiste, programat ta Sofia, 
cei 5 reprezentanți al țării 
noastre s-au aflat de mai mul
te ori pe podium. Ei au ocu
pat locul I la categoria S 3 A 
cu Ion Botoșan, Silvestru Mo
raru și Dorin Tolodoc pe lo
cul 2, U.R.S.S., iar pe locul 
3, Cehoslovacia), locul II la 
categoria S 6 A cu M. Coșo- 
veanu, Gh. Băcăoanu și I. Bo
toșan (pe locul 1 U.R.S.S., iar 
pe 3 Bulgaria), precum și lo 
cui III pe echipe lâ S 4 C.

Sînt de notat, de asemenea, 
două locuri II la individual, 
prin Ion Botoșan (cat. S 6 A) 
și Dorin Tolodoc (cat. S 3 A),

PRIMELE ÎNSCRIERI IA CAMPIONATUL BALCANIC DE TENIS
Au început să sosească în

scrierile la campionatele bal
canice de tenis (seniori) care 
vor avea loc, la Timișoara, în 
zilele de 12—16 octombrie. 
Prima listă provine din Bulga
ria, care va prezenta la startul 
întrecerilor pe: Manuela Ma
leeva, Dora Ranghelova, Adria
na Velceva și Marina Kondova 
(căpitan-nejucător Iulia Berbe- 
rian), Iulian Stamatov, Evghe- 
ni Jeliazkov, Marian L.warov, 
Krasimir Lazarov și Asen D’ș-

Maria Burcea — Victor Grăj- 
deanu (ITB). 3. Elvira Manea
— Mircea îlioaie (ITB); înce
pători. 1. I. Trocea — A. Nl- 
colae (Volanul), 2. G. Rizea — 
A. Veștemeanu (1TB). 3. Fl. 
Cimpeanu — M. Rizea (IDMS)
— aceștia fiind primii și in 
clasamentul general al întrece
rii: avansați. 1. M Nită — C. 
Zavalescu, 2. S. Bidian — De
nise Rădulescu. 3. P. Simian — 
M. Panait (toți de la Volanul); 
echipe — 1, F.E.A. 621 p, 2. 
Justiția 651 p. 3. I.D.M.S. 775 
p. .,Final în campionatele Ca
pitalei — ne spune C. Bănică, 
secretarul comisiei organizatoa
re — la 9 octombrie cînd va 
avea loc — tot in cadrul „Da- 
ciadei" — ultima întrecere din 
cadrul campionatului de inde- 
mlnare al Capitalei". (M.FR.).

care este componența actuală a 
lotului olimpic român și care 
sînt competițiile interne cu 
care se încheie acest an?

— La această oră, in lotul o- 
limpic figurează 12 sportivi: 
floretistul Petru Kuki. floretis- 
tele Elisabeta Guzganu, Csila 
Ruparcsics, Monica Weber. Ro
zalia Oros, sabrerii Ioan Pop, 
Marin Mustață, Cornel Marin, 
Alexandru Chiculiță. spadasinii 
Nicolae Bodoczi, Rudolf Szabo, 
Felix Nicolae. Iar componenții 
lotului republican iși vor putea 
susține candidatura pentru cel 
olimpic pe baza rezultatelor 
obținute în anul următor. Luna 
octombrie va consemna decer
narea titlurilor de campioane 
naționale pe echipe, după ulti
ma etapă a Diviziei „A“, pre
cum și pe cișțigătorii trofeului 
individual ,,Cupa României". 
Astfel, între 8 și 10 octombrie 
vor evolua la București flore- 
tistele, între 15 și 17 — flore- 
tiștii, între 22 și 24 — spadasi
nii, iar sabrerii vor încheia 
acest ciclu intre 28 și 30 oc
tombrie.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE
Sofia Corban și Mari

es Țăran (de la Steaua) 
au cistigat titlul de campioane 
republicane în finala probei de 
2 visle (3:37 4). Ele au fost ur
mate de: 2. Jana Mieilă (Viito
rul) șl Florica Lavric (C. 6. 
Onești) 3:39,0. 3. Aurora Darko, 
Maria Mustățea (Poli. Tim.) 
3:43,3.

îi finala de 4+1 visle talen
tatele sportive de la Metalul 
au trecut primele linia de sosi
re .în luptă directă cu vîslasele 
de la Viitorul. Clasament: 1. 
Metalul (Mariana Trașcă Title 
Țăran, Maricica Carpucl. Flori
ca Barbu + Elena Nedelcu) 
3:20,9. 2. Viitorul 3:20,9. 3. C.S. 
Știința Ct»«țanța 3:38,8.

In clasamentul pe națiuni, 
echipa României se află situată 
pe locul III, după formațiile 
Bulgariei A și B și înaintea 
celor ale Cehoslovaciei (locul 
4), Uniunii Sovietice (5) și Po
loniei (6).

Conducătorul delegației noas
tre, Silvestru Moraru, președin
tele Clubului tehnico-aplicativ 
din Suceava, a ținut să subli
nieze că acestea sînt cele mai 
bune rezultate obținute pină 
acum de rachetomodeliștii noș
tri in acest gen de concurs 
și să facă frumoase aprecieri 
la adresa organizatorilor și a 
arbitrajului.

Viitoarea ediție a Concursu
lui va avea drept gazdă ora
șul Minsk (U.R.S.S.).

kov (căpitan-nejucător Nikola 
Dișkov).

Pentru aceeași competiție 
balcanică a fost format și lo
tul român, compus din: Lucia 
Romanov, Maria Romanov, Da
niela Moise și Alice Dănilă 
(căpitan-nejucător Ecaterina 
Roșianu), Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu, Cristinel Ștelă- 
nescu și Liviu Mancaș (căpi
tan-nejucător Alexe Bardân).

Conferința balcanică de tenis 
va avea loc, la Timișoara, în 
ziua de 14 octombrie.

MARGARETA MUREȘAN 
CONDUCE IN INTERZONALUL 
DE ȘAH DE LA TBILISI

Turneul interzonal feminin de 
șah de la Tbilisi a continuat 
cu disputarea partidelor între
rupte, în care Margareta Mure- 
șam și-a valorificat pozițiile 
superioare obținînd două victo
rii la Diana Severalde (S.U.A.) 
și Eisa Gugensberger (Colum
bia). în urma acestor rezulta
te, ea & trecut din nou, în 
fruntea clasamentului cu 6,5 
p. după 9 runde, urmată de 
Irina Levitina (U.R.S.S.) — 6 
p. Nina Guirieli (U.R.S.S.), Zo- 
rika Nikolin (Iugoslavia), Liu 
Shilan (R. P. Chineză), Nata
lia Titorenko (U.R.S.S.) — cîte 
5 p. Alte rezultate din partide
le întrerupte : Gurieli — Niko
lin 1—0 ; Levitina, — Ahmiâov- 
skaia 1—0 ; Titorenko — Kadil- 
kar 1—0 ; Gurieli — Veroczi 
1—0 ; Minoghina — Garcia 1—0; 
Veroczi — Severalde. remiză.

★
După consumarea a 5 runde. 

In turneul Internațional de șah 
de la Stara Pazova (Iugosla
via), conduce Peev (Bulgaria), 
cu 4 puncte, urmat de Jovicici 
(Iugoslavia) — 3,5 p (1).

Maestrul român Volodea 
Vaisman, care în runda a 5 a 
l-a învins pe șahistul iugoslav 
Kosanovici, se află pe locul 
patru, cu 3 puncte și o par
tidă întreruptă.

TURNEUL DE HANDBAL 
DE LA VILNIUS

în turneul internațional femi
nin de handbal de la Vilnius, 
selecționata R.S.S. Lituaniene a 
obținut o surprinzătoare victo
rie, cu scorul de 23—20 (10—8), 
în fsța echipei R.D. Gertnane. 
deținătoarea titlului de campi
oană mondială. într-un alt joc, 
reprezentativa U.R.S.S. a în
trecut cu 24—15 (14—7) forma
ția RomânieL

CANOTAJ
Proba de 8+1, care a încheiat 

reuniunea rezervată fetelor, a 
fost dominată de mai experi
mentatele sportive de la Dina
mo București Învingătoare în- 
tr-o cursă atrăgătoare, mult a- 
plaudată. Clasament: 1. Dinamo 
(Elena Bondar. Luminița Fur- 
cilă. Olga Bularda. Olguta O- 
nofrei. Elena Andrei. Florica 
Bucur. Georgeta Milea Maria 
Tănase + Ecaterina Oancia) 
3:05,5. 2. C.N. A.S.E. 3:12,1. 3. 
Voința Buc. 3:31,1.

Campionatele republicane de 
canotaj continuă astăzi șl mîine 
cu întrecerile rezervate băieți
lor.

TELEX
ATLETISM • Americanul Greg 

Mayer a eștigat maratonul de la 
Chicago ta 2hl0:59. La 41 de se
cunde a sosit kenlanul Joe Nzau. 
• Maratonul de la Varșovia a 
fost clștigat de polonezul Zbig
niew Pierzynka ta 2h24:09. Au 
participat peste 2 000 da atleți 
din U țâri. • Recordmanul mon
dial la 3 000 m obstacole Și 10 00* 
m, kenlanul Henry Rono, a a- 
nunțat câ nu va participa lo 
Jocurile Commonwelth-ului care 
Încep Joi La Brisbane. Nu vor fl 
prezențl nici englezii Sebastian 
Coe șl Steve Ovett, recordmani 
al lumii la 800 șl 1800 m.

AUTOMOBILISM • Cursa da 
150 mile de la Brooklyn (Michi
gan) a fost clștlgtâ de america
nul Bobby Rahal („March Cos- 
worth“) cu o medie orarâ da 
226,100 km. La 18 secunde a so
sit compatriotul său Mario An
dretti.

BASCHET • în primul meci al 
turneului masculin dotat cu „Cu
pa William Jones“ care se des
fășoară ta orașul olandez Den 
Bosch, o selecționată din S.U.A. 
a Învins cu 84—81 (după prelun
giri) formația locală Nashua.

JUDO • în turneul de Juniori 
de la Budapesta (sportivi din 9 
țări), Iile Șerban s-a clasat pe 
locul doi la categoria 65 kg, Iar 
Adrian Bloju (cat. 78 kg) și Atl- 
la Polint (cat. 88 kg) s-au situat 
pe locul 3.

ȘAH • La Slupsk (Polonia), 
ta meci masculin, R.D. Germană 
conduce Polonia, după două run
de cu 5—2 (1).

RUGBY • La Edinburg, Sco
ția a învins echipa insulelor 
Fldjl cu 32—U (16—9). Doods a 
realizat 17 din cele 32 de puncte 
ale scoțienilor.

TENIS • In finală la Bor
deaux : Glldemelster — Arrayâr 
7—5, 6—2. • In finală la Geneva: 
Wilander — Smld 7—5, 4—6. 6—4. 
• Clasamentul la zl ta „Marele 
premiu FILT“: Connors 3 275 p. 
Lendl 2 861 p, Vilas 2 110 p, McEn
roe 1 605 p. Wilander 1 200 p, 
Hlgheras 1186 p etc.

VOLEI • La Santa Barbara 
(California) In meci amical mas
culin : S.U.A. — Polonia 3—0 
(7, 12, 8).

Fotbal
I meridiane 4

ONE VA Fl GAZDA C.M. '86 ?

• Turneul final al C.M. din 
1986 a fost acordat inițial Colum
biei, dar o hotârira definitivă nu 
a fost Încă luată de către F.I.F.A. 
Viitoarele gazde au cerut forului 
Internațional ca delegații însăr
cinați sfi controleze stadiul lu
crărilor, să-șl amine vizita ta Co
lumbia, lntruclt „amenajările nu 
stat tacă puse la punct, din lip
sa unor subvenții din partea sta
tului". Președintele F.LF.A., Joae 
Havelange, a acordat un ultim 
termen Federației din Columbia: 
15 noiembrie, pentru ca pină - » 
această dată să se efectueze co. 
trolul. „In caz contrar, F.U.A. 
va fl nevoită s& aleagă o altă 
țară dispusă șl pregătită să or
ganizeze turneul final al C.M. 
din 1986“ — a declarat Havelange.

TRIBUNA VEDETELOR

• Noul antrenor al reprezenta
tivei Iugoslaviei este Todor Ve- 
selinovlci (54 de ani), fost Inter
național, oare a activat ca di
rector tehnic al reprezentativei 
columbiene (între anii 1969—1982) 
și apoi un an la clubul Millena
ries din Bogota.
• Echipa engleză Watford a

dispus recent ta campionat cu 
8—0 (!) de Sunderland, scor
neobișnuit In prima ligă a An
gliei. Watford ocupă locul 3 ta 
actualul campionat șl după cum - 
spune antrenorul Alan Durban 
„băieții se antrenează zilnic cit» 
două ore șl aleargă 6 ktn“ !
• Trevor Francis, acum jucă

tor la Sampdorla din Genova, 
este accidentat șl va fl Indispo
nibil cel puțin trei săptămtai.
• In Anglia se studiază redu

cerea echipelor din cele 4 ligi 
de la 92 la 44 1

CAMPIONATE
UNGARIA (et. 5): Peos — Tata- 

banya 2—0; Nylregyhaza — M.T.K. 
0—1; Bekescsaba — Zalaegerszeg 
3—1; Ferencvaros — Vasas 5—3; 
GyOr — Szombathely 2—0; Cse- 
pei — videoton 2—1. Clasament:
1. Csepel — 0 p; t GyOr — 8 pi 
3. Ferencvaros — 7p.

R.D. GERMANA (et. 6): Aue — 
Zwickau 6—0; Rostock — Jena
1— 2; Union Berlin — Frankfurt 
pe Oder 1—1; Lokomotive Leip
zig — F.C. Karl Marx Stadt 1—1; 
Dynamo Dresda — Bohlen 6—1; 
Erfurt — Dynamo Berlin 1—1; 
F.C. Magdeburg — Chemie Halle
2— 0. Clasament: 1. Jena — 10 p;
2. Dynamo Berlin — 9 p; 3. F.C, 
Magdeburg — 9 p.

SUEDIA: Cu etapa a 22-a s-a 
încheiat prima parte a campio
natului. Primele opt clasate, e- 
chipele I.F.K. GBteborg, Ham- 
marby, Elfsborg, MalmS, Oester, 
Brage, Oergryte și Halmstad, 
s-au callfloat pentru faza finală 
oare se va disputa sistem elimi
natoriu cu meciuri tur-retur.

M.FR

