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1NTILN1REA DE GIMNASTICA ill

FEMININĂ ROMANIA - ANGLIA
Echipa noastră feminină de 

gimnastică va susține In a- 
ceastă săptămînă, la Deva, a- 
colo unde își perfecționează 
pregătirea, un important exa
men internațional : este vorba 
de meciul cu echipa reprezen
tativă a Angliei, întîlnire de 
tradiție, care se dovedește de 
fiecare dată utilă ambelor se
lecționate.

Această nouă apariție publi
că a celor mai bune gimnaste 
ale țării este așteptată, desigur, 
cu justificat interes, pentru ca 
specialiștii noștri, toți iubito
rii gimnasticii doresc să cu
noască noutățile pe care nl 
le-au pregătit Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache, Mihaela Stă- 
nuleț, Cristina Grigoraș, Came-

lia și Simona Renciu, Dorina 
Ungureanu, Mirela Bafbă'ată 
și celelalte componente ale lo
tului reprezentativ, după asi
due antrenamente.

Oricum, este interesant de 
remarcat că meciul cu Anglia 
este programat atît cu exerci
ții impuse, cit șl cu exerciții 
liber alese, un motiv in plus 
de a putea aprecia cit mai com
plet pregătirea de ansamblu, la 
această oră, a reprezentativei 
noastre feminine.

Sîmbătă după-amiază, in Sala 
sporturilor din Deva, se va 
desfășura programul de exer
ciții impuse, iar duminică, de 
la ora 17, exercițiile liber 
alese.
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La 7 octombrie: tragerea la sorți a noii ediții la vederea meciului

a

Marginalii la meciul România — Cuba

GIMNAST» NOȘTRI 
DE REZERVE PENTRU
Meciul cu reprezentativa 

masculină a Cubei a fost, în- 
tr-un fel, „semnalul" care ■ 
declanșat sezonul internațional 
de toamnă al echipei noastre 
reprezentative de gimnastică. 
Un sezon care, între altele, 
este marcat de participarea 
unei formații „de 4“ la o tra
dițională întrecere ce urmează 
să se desfășoare în R.F. Ger
mania, precum și de Campio
natele balcanice de la Istanbul, 
cel mai important examen 
competițional din acest an. 
Inaugurarea calendarului com
petițional de toamnă s-a făcut, 
așadar, în compania unui ad
versar renumit prin valoarea 
sa intrinsecă, dar care, de data 
aceasta, nu a aliniat cea mai 
bună garnitură, ci o formație 
de perspectivă, verificată acum 
pentru viitoarele întreceri

FRUNTAȘI DISPUN 
EVOLUȚII Șl MAI BUNE 

anvergură, Campionatele mon
diale din Ungaria și Jocurile 
Olimpice de Ia Los Angeles, 
în aceste condiții, observațiile 
pe care le facem asupra evo
luției gimnaștiior noștri se re
feră la comportarea lor ca ata
re și nu comparativ cu adver
sarul intîlnit. in cele două zile 
de concurs, în Sala sporturilor 
din Bistrița.

Fără îndoială, se cuvine să 
subliniem că echipa noastră 
masculină se prezintă într-un 
sensibil progres comparativ cu 
evoluțiile sale anterioare. în 
cele cîteva luni care au trecut 
de 
la 
au

la campionatele naționale de 
Constanța, membrii lotului 
făcut acumulări atît canti-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a 4-a)

„Cupa Davis“ se află la o 
importantă răscruce, trebuind 
să accepte firești răsturnări de 
ierarhii. Vedetele de ieri îm- 
bătrînesc, alți tineri jucători 
se afirmă. Astfel ajungem, a- 
nul acesta, să vedem în finala 
competiției, alături de dețină
toarea trofeului (pe care l-a 
cîștigat de 27 de ori), deci 
alături de echipa S.U.Â. (care 
e pentru a patra oară prezentă 
în finală în ultimii 5 ani), o 
surprinzătoare apariție : echipa 
Franței, care n-a mai cunoscut 
această onoare de 49 de ani, 
de pe vremea cînd 
tarii" Cochet, 
non și Borotra cîștigau de 6 
ori „Cupa Davis", în perioada 
1927—1932. Acum „mușchetarii" 
moderni sînt Noah, Tulasne, 
Leconte și Moretton, jucători 
cu o medie de vîrstă de 20 de 
ani (!), capabili să elimine in 
fazele anterioare echipele 
dutabile ale Argentinei __
Cehoslovaciei (cu Lendl în for
mație). Foarte interesantă 
fi finala pe zgură, în sală, la 
Grenoble, în zilele de 26—28 
noiembrie.

In seria surprizelor se 
înscrie și splendida victorie de 
la Ciudad de Mexico a echipei 
României, care a trebuit să

„mușche-
Lacoste, Brug-

re- 
sau
va

0 Inimoasă performantă a handbalistilor militari

surmonteze dezavantajul a 
două deplasări transatlantice 
consecutive, în Chile și în 
Mexic, pentru a putea dovedi 
că-și merită locul printre cele 
mal bune 16 formații de tenis 
ale lumii. Și a reușit, pentru 
că s-a sprijinit pe tinerețea 
fără bătrînețe a lui Ilie Năsta- 
se (admirabil în capacitatea sa 
de dăruire cînd joacă pentru 
culorile țării) și pe tinerețea 
adevărată a lui Florin Segăr- 
ceanu (care confirmă înaltele 
sale virtuți de Davis-cup-man, 
forța de mobilizare în momen
tele cruciale ale meciului). E- 
chipa noastră a obținut acest 
succes (întrecînd formația Mexi
cului cu 3—2 la ea acasă, pe 
terenuri aflate la stînjenitoarea 
altitudine de peste 22Q0 m) 
exact în acea fază a competi
ției în care au eșuat echipele 
Indiei (cu Vijay Amritraj), 
Spaniei sau R.F. Germania.

Astfel, în ediția din 1983 a 
„Cupei Davis“, la competiția 
non-zonală (grupa de elită) vor 
participa : S.U.A., Franța, Aus
tralia, Noua Zeelandă, Suedia, 
Chile, Italia, Cehoslovacia, 
U.R.S.S., ROMANIA, Anglia, 
Argentina, precum și promova
tele din competițiile zonale 
(continentale) : Paraguay, In
donezia, Irlanda (care a elimi
nat în finala . grupei europene 
„A" Elveția cu 4—1) și învin- 
gătoarea din întîlnirer Unga
ria — Danemarca, de la Buda
pesta.

Tragerea Ia sorți a noii edi
ții (1983) a „Cupei Davis" va 
avea loc joi 7 octombrie. la 
Paris.

I FOST ALCĂTUIT 
LOTUL REPREZENTATIV.

LĂRGIT DE RUGBY
'Ai

31 octombrie ziua meciului 
de tradiție si de mare intere» 
România — Franța la rugby, 
este tot mai aproape! Iată de 
ce Colegiul central de antre
nori a stabilit recent un lot 
de 35 de jucători care vor par
ticipa — în zilele de 20 și 23 
octombrie ne stadionul Ciu
lești. de la orele 15 — la jocuri 
de trial cu public. în urma a- 
cestor meciuri va fi alcătuită 
echipa care va intra în teren, 
sore a încerca un nou rezulta* 
de prestigiu în fata reprezenta
tivei . cocoșului galic".

Iată componenta Iotului:
Florea 

fundași;
Fuicu, 

schi. I. 
Vărzaru, 
treisferturi;

Alexandru, Podărescu.

I. Hodorcă. Codoi

Aldea, Holban, Pilot- 
Constantin. Capmare,
Lungu — linia de

V.
Ion. Paraschiv, N. Dinu, Bucos
— mijlocași ;

Stoica. Malaria. Zafiescu II» 
Nistor, L Constantin. Șt. Con
stantin, Dumitru, Caragea. Da
raban. M. Ioncscu. Bucan, Cor- 
neiiu, Opriș, Frisăcaru. Gheor
ghe, Munteanu, Moț, C. Dinu
— înaintași.

tn afara jucătorilor prezenți 
în ultima vreme în lotul na
tional. se remarcă rechemarea 
experimentatului înaintaș di-

Marian Dumitru — din ce in 
ce mai laborios, tot mai utU 
formației Steaua — într-o să
ritură de gigant, care precede 
înscrierea unui nou gol.

Foto: Dragoș NEAGU

Steaua, echipa adulată de a- 
tîtea generații, iubită cu pasiu
ne și astăzi, pentru că, în 
ciuda scurgerii anilor și a 
schimbului de generații, a ră
mas aceeași echipă fermecătoa
re prin jocul său dinamic, prin 
spectaculozitatea fazelor create 
și — nu în ultimă instanță — 
prin fair-play-ul oamenilor săi, 
reușește să se prezinte în preaj
ma potoului turului ediției a 
25-a a caunpionatului masculin 
de handbal. Divizia „A“, neîn
vinsă. 10 meciuri, tot atîtea 
victorii, obținute cu aceeași de
zinvoltură, deconcertantă pen
tru adversari, acasă și în de
plasare. Este, desigur, meritul 
sportivilor și al tehnicienilor 
formațieț al clubului Steaua și 
al susținătorilor săi, pe care-i 
aplaudăm — in corpora — 
„scenă deschisă".

STEAUA 
H.C. Minaur 
„U“ Cj.-Np.

4. Dlnamo Buc.
5. Independența 
B. Constr. Arad 
7. Dlnamo Bv. 
B. „Poll“ Tlm. 
». Relon Săv

10. Constr. Or.
11. Unlv. Cv. 
IB. C.S.M. Borz.
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30
25
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290-190 
282-214 
244-236 
259-210
224-240 22 
193-208 20 
205-222 
201-222 
202-219 
216-239 
218-269 
210-275

18
18
16
16
16
13

Duminică. în sala „Dacia" 
din Baia Mare, Steaua a sus
ținut 
ficile 
rece 
una 
ale handbalului românesc. L-a 
absolvit cu brio, pentru că a 
beneficiat de condiții 
pentru materializarea 
intrinsece a multora dintre e- 
chipierl șl a aceleia de ansam
blu a formației. Un joc în li
mitele fair-play-ului, la care e- 
chlpa gazdă a contribuit din 
plin, un arbitraj fără cusur — 
asigurat de craiovenii VI. Co
jocarii și C. Ștefănescu — și 
un public de mare sportivitate, 
care — avînd resurse pentru a 
se detașa de o pasiune arzătoa
re — i-a aplaudat pe Nicolae 
Munteanu, Vasile Stingi și co
legii lor atunci cînd bravura 
portarului sau frumusețea, fa
zelor realizate de atacanți ri
dicau la cote 
disputei și al handbalului.

In acest meci de mare miză 
și de mare luptă, Steaua ne-a 
impresionat și printr-o formu
lă ofensivă de mare abilitate și

unul dintre cele mai di- 
examene ale sale, deoa- 

H. C. Minaur reprezintă 
dintre principalele forțe

ideale 
valorii

înalte nivelul

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

Dupâ etapa a 9-a a Diviziei „A." de fotbal

SUCCESELE OASPEȚILOR Șl SEMNIFICAȚIA LOR
Primele roade ale unei foarte importante consfătuiri : 1) Mai 

multă disciplină în teren ; 2) Arbitraje corecte, în folosul fotba
lului.

Bilanț fără precedent, la 
sfîrșitul unei etape, în actua
la ediție a campionatului Di- 

în șase meciuri 
oaspete 
puncte, 

sau

viziei „A“ : î__ ,
din nouă, echipele 
s-au întors acasă cu 
realizate din victorii 
partide remize.

din
Și chiar dacă, sîmoătă și 

duminică, Intre formațiile vi
zitatoare s-au numărat echipe 
de frunte în fotbalul nostru, 
precum Dinamo, Universitatea 
Craiova și Sportul studențesc. 
Recordul de „x“-un și „2“- 
url trecut fn dreptul rundei cu

nr. 9 — ceva in genul vestilu 
Lui Ii Calcio — îl consemnăm 
ca atare și H dorim repetat. 
Pentru semnificația lui, pentru 
ADEVĂRUL pe care-1 cuprin
de și crire dezvăluie, se pare, 
o nouă atitudine (corectă, spor
tivă) a echipelor gazdă față de 
joc și, implicit, față de adver 
sari, precum și o dorită altă op
tică (cea justă, potrivită cu 
ceea ce se scrie la regulament) 
a „cavalerilor fluierului", de a 
împărți dreptatea in teren.

Și cum în etapa a 10-a rolu- 
rll» se vor schimba, urmează

ca viitoarele oaspete să bene 
ficieze de același tratament — 
STIMULATORIU ÎN FRECA 
TIREA FIECĂREI PARTIDE 
FĂRĂ TEAMA CA EFORTU1 
CHELTUIT, ZI DE ZI, IN
PROCESUL DE INSTRUIRE
ȘI EDUCAȚIE, SĂ SE PIAR
DĂ — din partea partenerilor 
de întrecere și a arbitrilor.

Implicațiile imediate. „d.e 
clasament", ale unei cor.sfăta 
iri foarte importante — din 
care factorii de răspundere ai 
fotbalului nostru au aflat (spe
răm, pentru totdeauna) căile

Gheorghe NICOI.AESCU
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La incheierea campionatelor de canotaj

ULTIMA MARE REGATA A ANULUI
0 ÎNTRECERE fara prea multe starturi

Săptămîna trecută, ne lacul 
Suagov. s-a încheiat ultima 
mare Întrecere ..cu rame si 
visle" a anului: campionatul
republican de canotaj pentru 
seniori. Probele feminine s-au 
consumat intr-o singură dimi
neață fără obișnuitele serii și 
recalificări — direct în finale 
— din LIPSA DE COMPETI- 
TOAP.E. La 8+1. de pildă, ,s-au 
aliniat doar trei echipaje (Di
namo. C.N. A.3.E. și Voința) 
din atîtea secții nautice profi
late sau reprofilate pe canota
jul feminin, mai la îndemînă, 
cu drumul mai ușor 
spre pistele — nu i 
mult — mondiale.

Titlurile, 
judicios ca 
Șase probe 
tîtea secții 
c&ea ce este îmbucurător, pre
ocuparea antrenorilor pentru 
calitate, valoarea cu grijă cul
tivată în tot mai multe cluburi. 
Iată cele 6 prebe și secțiile 
nautice care si-au adăugat în

deschis 
prea de

însă, au 
niciodată 
cîștisate 
nautice!

fost mai 
îmnârtite. 
de tot a- 

Rezultă

palmares noile titluri de cam
pioane republicane 
fete: 4+1 rame —
2 visle — Steaua. 
Olimpia Policolor, 
U.T, Arad, 4+1 visle — Meta
lul, 8+1 — Dinamo.

Vom insista mal mult asupra 
întrecerilor rezervate băieților, 
canotajul nostru masculin rein* 
trînd, din acest an. în elita atit 
de greu accesibilă a canotaju
lui mondial (medalie de bronz, 
in proba de 4 f.c., la ultimele 
C.M. de la Lucerna). Finalele 
au fost dominate de canotorii 
clubului Dinamo București, 
învingători în 5 din cele 8 pror- 
be desfășurate (la 2 rame, 2 i i, 
4 rame, 4 visle, 8+1). Este răs
plata muncii competentului co
lectiv de antrenori condus de 
Dumitru Popa, printre puținii 
oameni care au crezut si au 
luptat pentru redresarea — pe

la canotaj 
C N. A.S.EU
2 rame — 
simplu —

Vasile TOFAN

(Continuare în pag 2-3)

Ana Naghiu-Vasile și Rodica Frîntu (Olimpia Policolor) în
vingătoare intr-una din cele mai disputate finale — proba de 
2 rame. Foto : N. DRAGOȘ



DINAMO EUCUREȘTI - NEÎNVINSĂ ECHIPELE PARTICIPANTE LA TURNEELE FINALE
ÎN CAMPIONATUL NATIONAL DE OINĂ ALE C.C.E.

CALCULATORUL „SMULGE", 
UN SET DINAMOVIS*

Patru echipe, dintre sutele de 
participante ’a. campionatul na
țional de oină, rămase in cursa 
pentru un loc pe podium, și-au 
disputat întîietatea duminică pe 
terenul central aî stadionului Ti
neretului din Capitală, In cadrul 
celui de al doilea tur al finalei 
pe țară. Cele patru participante, 
C.P. București, actuala campioa
nă a țării, Dinamo București, 
Laminorul Roman șl Viață nouă 
Olteni (jud. Teleorman) au fur
nizat — în pofida terenului alu
necos din cauza ploii — partide 
spectaculoase, dovedind că oină 
este frumoasă clnd se tntîlnesc 
echipe temeinic pregătite.

Jocul vedetă așteptat cu mult 
Interes de public, dintre Dinamo 
și C.P.B., două formații aparțl- 
nlnd elitei sportului nostru na
țional, a avut toate atributele u- 
nul derby. După o repriză e- 
chillbrată. în care tipografii aflați 
la „bătaja mingii" au realizat 4 
puncte suplimentare prin P. Sto- 
tan (2), V. Gălățeanu și M. Stă
nescu șl au avut doar trei jucă
tori țintiți, dinamovlștii s-au im
pus in partea a doua a meciului 
prin valoarea superioară arătată 
te minuirea. bastonului. Excelent 
serviți 
te), fi.
te), T.

de coechipieri, I. Minae 
Dincă (2), N. Paulescu 

Sîrbu (2), I. Fundățeanu 
te), N. Păsărică (2) șl M. An- 
drușcă au făcut ca minuscula 
minge să poposească dincolo de 
Unia de fund sau de treisferturi 
a terenului, clștigind clar cu 
19—12 o partidă In care cu cîteva 
mied excepții, fair-play-ul a dom
nit atît în teren, cît șl în tri
bune. Cu această victorie, devii

antrenorului Gh. Vlase au luat un 
serios avans in lupta pentru cu
cerirea tricourilor de campioni, 
rămînind neinvinșl in campio
nat. Arbitrul Constantin Bărbu- 
lescu (Timișoara), ajutat la tușe 
de Vasile Comșa (Călărași) șl 
Alexandru Cazacu (București), a 
condus foarte bine următoarele 
formații: DINAMO — M. Andruș- 
că, I. Mlnac, GH. CHIȚU, AL. BO- 
BEICA, FI. Dlncă, N. Pautescu, 
L Paulescu (M. Șutaru), T. Sîr- 
bu. C. OANCEA (I. Fundățeanu), 
Tr. Perșlnaru, N. PĂSĂRICĂ ; 
C.P.B. — A. Burcică, V. GALA- 
ȚEANU, P. STO1AN, Al. Puțin
tel, M DRAGOMIR, I. Anton, I. 
Șerban, C. Popescu, M. Stănescu 
(M. Ciofu), M. Slmolu, Gh. Dră- 
ghicl.

In dispută 
de al treilea loc 
minorul Roman 
Olteni au oferit 
tant, încheiat cu 
mim ctriștl, grație 
tor la „bătaie", C. Hazaparu, ca
re, cu o apărare ermetică, a reu
șit să străbată cele două culoare 
fără a fi lovit. Dominați de do
rința de a învinge, unii oinlștl 
de la Viață nouă Olteni au pro
testat nejustificat la deciziile ar
bitrilor, G. Voicu fiind eliminat 
pentru injurii.

înaintea returului turneului final 
(programat duminică pe același 
stadion), clasamentul are urmă
toarea înfățișare : 1. Dinamo
18 p, 2. C.P.B. 12 p, 3. Lamino
rul Roman 16 p, 4. Viață nouă 
Olteni 8 p.

Traian IOAN1ȚESCU

directă pentru cel 
pe podium, La
și Viață nouă 

un meci palpi- 
12—9 pentru la- 
ultimului jucă-

CONCURSUL OE ATLETISM AL JUNIORILOR II
Ultima etapă a concursului re

publican de atletism al juniorilor 
de categoria a Il-a, desfășurată 
aîmbătă și duminică pe stadio
nul „23 August" din București, 
a încheiat, practic, sezonul de 
pistă, fiind ultima competiție în- 
•crisă în calendarul ofidal pe 
1982. Deși participarea la această 
Ultimă etapă s-a făcut pe bază 
de Invitații — și au fost prezenți, 
așadar, cei mai buni juniori de 
categoria a Il-a —, rezultatele 
n-au strălucit, ba dimpotrivă. E 
drept, timpul a fost nefavorabil,

CURS DE PERFECȚIONARE 
PENTRU ANTRENORII DE SĂ

RITURI

In organizarea Centrului de 
perfecționare a cadrelor din * 
mișcarea sportivă șl a Fede
rației române de atletism, în- 
cepFnd de astăzi se desfă- 
șoaTâ la Centrul ,,23 August" 
din București un curs de per
fecționare pentru antrenorii 
de sărituri. In afara unor ma
teriale prezentate de cei mal 
burvl specialiști români, vor 
susține o seri$ de prelegeri 
cunoscuțil antrenori Dragan 
TancicI șl Helmut Hommel 
(R.F Germania). La curs par
ticipă 46 de antrenori de să
rituri din București și din pro
vincia.

mal ales duminică (ploaie șl vint 
rece), dar așteptam, oricum, mal 
mult, pentru că foarte puține re
zultate trec de nivelul mediocri
tății...

Cîteva rezultate : FETE : 100 m: 
Camelia Cortar (C.S.S. Mediaș) 
12,1 ; 200 m : Corfar 25,06 ; 400 m: 
Luminița Romanluc (C.A. Roman) 
65,87 ; 800 m ; Liliana Rusnac 
(Metalul Buc.) 3:12,93 ; 1 500 m : 
Onlța Pltpîlac (Farul Constanța) 
t :37,72 ; 3 000 m : Aurelia Haldu 
(C.S.S. Beluș) 10:15,27 ; 100 mg : 
Mariana Oniță (Viitorul Buc.) 
15,59 ; 300 mg : Camelia Jianu 
(C.S.S. 190 Buc.) 44,9 ; lungime : 
Teodora Paloșanu (C.S.S. Bacău) 
5,70 m ; înălțime : Paloșanu 1,72 
m ; greutate : Mlhaela Samoilă 
(C.S.S.A. C-lung Muscel) 14,19 m ; 
disc : Samoilă 43,16 m ; 3. km 
marș : Daniela Zamfir (C.S.S.A. 
Craiova) 15:22,0 ; 4 X 100 m : vi
itorul București 49,67 ; BĂIEȚI : 
100 m : P. Ardeleanu (C.S.S. A- 
rad) 11,50 ; 200 m : Ardeleanu
22,5 ; 400 m : L. Costlnescu (C.S.S. 
4 Buc.) 50,04 800 m : R. Răcășan 
(Unlv. Cluj-Napoca) 1:55,58 ;
1 500 m : Răcășan 3:58,06 ; 110 mg: 
Livlu Irlmla (C.S.S. 1 ---------
15,3 ; 1 500 m ob. î C. 
4:17,90 ; 10 km marș : I.
(Unirea Focșani) 49:40,6 ;
I. Szakacs (C.S.S.A. Cluj-Napoca) 
41,22 ; înălțime : G. Iordache 
(C.S.S. Steaua) 1,95 m ; prăjină : 
R. Enescu (C.S.S. Triumf Buc.) 
4,45 m ; disc : M. Tlrle (C.S.M. 
Zalău) 48,16 m ; ciocan : M. Fa- 
zekas (C.S.S. 1 Oradea) 58,12 m.

Andi VILARA

In etapa a HI-a a campionatu
lui Diviziei „A“ de popice, (dis
putata sîmbătă) s-au Înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ • Petrolul Bălcoi — 
Laromet București 2498—2460 p.d. 
(scor individual 4—2). Joc echili
brat pînă la ultimele schimburi, 
clnd gazdele au cîștigat clar me
ciurile lor. Cele mai bune concu
rente au fost Elena Vaslle — 457, 
Marieta Oprescu — 437, respectiv 
Silvia Raiciu — 424 și Elena Tran
dafir — 421. (S. Brănzea — co
resp.) • Voința Timișoara — Vo
ința oradea 2357—2301 (2—4). Prin
cipalele realizatoare : Emilia Ebel 
(T) — 416 și Olga Pslhas (O) — 
409 (L. Marton — coresp.). • Vo
ința Ploiești — Frigul București 
2537—2205 (5—1) © Rapid Bucu
rești — Voința Galați 2569—2534 
(4—2). Partidă de bun nivel teh
nic, toate cele 12 jucătoare avînd 
rezultate de peste 400 p.d. S-au 
evidențiat, în mod special, Vasl- 
llca Plnțea — 454 — de la gazde, 
respectiv Angelica Caragea — 469. 
De remarcat că la feroviare au 
evoluat in formație patru juni
oare. (O. Guțu — coresp.) ® Hi
dromecanica Brașov — Voința 
Odorheiu Secuiesc 2392—2346 (4—2) 
• Voința Craiova — U.T. Arad 
2283—2273 (4—2) • Voința Tg. Mu
reș — Electromureș Tg. Mureș 
2459—2383 (4—2). Voința, 
află în pregătire pentru 
final al C.C.E., a jucat 
bine, toate componentele 
tn formă bună, in frunte______
sabeta Albert — 440 p.d. șl Ildiko 
Szasz — 438. De la Învinse, cel 
mai mare punctaj l-a realizat ju
nioara Rodica Baciu — 421. (I. 
Păuș — coresp.) © Voința Bucu- 

'reștl — Gloria București 2407—2358 
(5—1) • C.S.M. Reșița — Bradul 
Vama 2309—2129 (5—,1).

MASCULIN © Constructorul Tg. 
Mureș — Electromureș Tg. Mu
reș 4847—5194 (1—5). Echipa cam
pioană — care la sfîrșitul acestei 
săptămînl participă la jocurile 
decisive din „Cupa campionilor 
europeni" — a dominat partida, 
cîștlgtnd clar, la un scor conclu
dent. De la învingători s-au de
tașat I. Bice, cu un rezultat foar
te bun — 928, precum șl I. Hosu 
— 866 șl I. Fodor — 901. De la 
Voința, un singur om a ținut... 
pasul cu campionii, A. Tamaș — 
832. (C. Albu — coresp.). © Glo
ria București — Voința București

care se 
turneul 

foarte 
ei fiind 
cu Eli-

5000—5040 (2—4). Victorie meritată 
a popicarilor de la Voința, care 
au avut în veteranul Petre Purge 
cel mal precis jucător ■ — 877. De 
la învinși s-a remarcat doar Con
stantin Stamatescu — 876. Antre
norul echipei Gloria, C. Crlstea, 
a explicat înfrîngerea formației 
sale prin faptul că unii dintre 
jucătorii săi nu sînt ‘ 
iar omul de bază în 
tul trecut, Alexandru 
(component al lotului 
lipsește consecutiv de 
lea joc pe motiv că 
nav. © ____
noutilaj Odorheiu Secuiesc 5036— 
4835 (5—1) • Voința Tg. Mureș 
— Progresul Oradea 4978—5034 
(2—4) © Aurul Baia Mare — Chi
mica Tîrnăveni 5246—4900 (5—1).
Jucătorii din Tîrnăveni, care, pe 
arena lor, obțin cifre... astrono
mice (cum a fost cazul în etapa 
trecută) — 5638 t !), au evoluat la 
Baia Mare sub orice critică, fiind 
întrecuți cu nu mai puțin de 346 
de „bețe". De la băimărenl, cel 
mai bun a fost Al. Naszodi — 
917. (L. Chtra — corosn.) © Rul
mentul Brașov — Rafinorul Plo
iești 5206—4804 (4—2) © Metalul
Hunedoara — Unlo Satu Mare 
5209—4808 (6—0) ® Olimpia Bucu
rești — Metalul Roman 5172—1954 
(5—1). Joc atractiv, în care for
mația învinsă, Metalul (nou pro
movată tn competiție), a evoluat 
totuși mulțumitor. Jucători evl- 
dențlați : Al. Tudor — 899, G. Ma
rin — 884, respectiv I. Bălaș — 
895 șl I. BiSOC — 846. (D. Bră- 
nolu — coresp.) © Petrolul 
Băicol-Cîmplna — Constructorul 
Galați 5308—5171 (3—3) © Chimpex 
Constanța — Carpațl Sinaia 5338— 
4896 (6—0).

S LA BRAȘOV, echipele Rul
mentul, băieți șl fete, au susți
nut o dublă întîlnlre Internațio
nală amicală cu formațiile Loko
motiv Sofia, în care victoriile 
au fost împărțite. La bărbați a 
cîștigat Rulmentul cu 5270—4478 
p.d. (cel mal buni jucători fiind 
I. Tlsmănar — 915, respectiv, S. 
Istatkov — 798), Iar la fete Loko
motiv cu 2272—2212 p.d. (Rulmen
tul activează In campionatul de 
calificare și a avut în Adriana 
Hanganu cea mal precisă jucă
toare cu 412, Iar din sextetul bul
gar s-a remarcat Kostarinka Ni- 
kolova — 420). (C. GRUIA — co
resp.).

în formă, 
campiona- 
Cătineanu 
național), 

la al dol
ar fi bol- 

C.F.R. Timișoara — Teh-

Duminică s-au desfășurat 
jocurile etapei a Il-a a cam
pionatului național (Divizia 
„A") de volei feminin.

DINAMO BUCUREȘTI - 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—1 (10, —13 5. 4). Numeroșii 
spectatori prezenți duminică 
dimineața în sala Olimpia din 
Capitală au urmărit un frumos 
spectacol voleibalistic oferit de 
echipa campioană si proaspăta 
promovată în prima divizie a 
țării. Primul* set a fost foarte 
echilibrat, cu egalități pînă la 
9. după care dinamovistele. mai 
mobile în teren si cu atacuri 
penetrante, realizate de Victo
ria Banciu. Speranța Găman si 
Victoria Niculescu, se impun. 
Cel de-al doilea set. .cel mai 
frumos al meciului, a adus in 
teren o echipă ousă pe fapte 
mari — Calculatorul —, care 
nu se simte deloc stînjenită de 
..numele" adversarei, realizea
ză un ioc combinativ, epeetacu- ■ 
los cîstigind setul, poate ne
sperat, dar just. In seturile 
următoare, campioanele, valo- 
rificîndu-si din Dlin experiența 
competițională. nu mal lasă 
nici . o speranță gazdelor, dar 
nu fără a face eforturi eviden
te. De la învingătoare s-au 
remarcat : Victoria Banciu, Mi
rela Pavel si Speranța Găman, 
iar de la Calculatorul — tînăra 
Elena Negulescu, Mirela Popa 
și Nicoleta Stanciu. Arbitrii 
bucureșteni I. Niculescu și V. 
lonescu au condus bine o par
tidă spectaculoasă (Mihail 
VESA)

CHIMPEX CONSTANȚA — 
RAPID BUCUREȘTI 3—0 (7, 7, 
11). Un public numeros a a- 
nlaudat victoria formației fa
vorite. dar ambele echipe au 
dovedit deficiențe tehnico-tac- 
tice. Meciul a durat 48 de mi
nute. S-au evidențiat Elena Și 
Viorica Geambașu (Ch.), Sofia 
Popa și Maria Aposiolescu (R). 
Au arbitrat V. Tilcă (Craiova) 
și D. Delcea (Galați). 
GOLDEMBERG-coresp.).

PENICIL 
RUL CONS 
10 11, 11). 
mai slab, i 
pînire pe 
obtinut o v 
mareînd li
nii. Gabrie 
Istrate (P). 
niza GeliI • 
Arbitri: V. 
și Al. Ign 
DIACONES’

c.s.u. o: 
FLACĂRA 
3-1 (13, — 
constituit o 
pentru vo 
răsturnări 
scor. Un fc 
nuit: în set 
0—2, cu Ms 
du, gazdele 
te consecut 
Maria Mușc 
pe teren s 
respectiv 
Au erbitrat 
N. Georgesi 
RIOPOL —

ȘTIINȚA 
TEX BAIA 
11). Meci f 
ritată a sti 
in 
au 
re 
Ier
Margareta 
donatoare i: 
mărence s- 
gaiv.A Criși 
Arbitrajul t 
bucures tenii 
Farznuș. (E.

c.s.m. l 
— ,U“CLU 
5. 11). Sup< 
pitolele, sil 
sat net In 
In Doina B 
și Mirela I 
bune lucătc 
Covaci (Bui 
tiu (Brașov 
coresp.).

62 de 
a vuit cei 
în trăg^i
Si Mari

(Ch.

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

Galați)
Purice

Mă cinic
300 mg :

canota- 
O evo- 
aseme- 
Steaua 

— antrenor Constantin Cuteanu 
—. de trei ori campioni națio
nali (la 4+1 rame, simplu si 2 
vîsle). Dintre putinele echipa
je care au participat la aceste 
întreceri s-au mai remarcat 
ambițioasele team-uri de la 
Marina Mangalia (antrenor vo
luntar Ion Maici), dasate pe 
locurile II (la 2 vîsle, 2 rame) 
și III (la simplu).

Fără Îndoială, există o tra-

plan 
iului 
lutie 
nea.

intemational — a 
nostru masculin 
bună au avut, de 
canotorii clubului

ACTUALITATEA ÎN BASCHET
• Cu prilejul turneului Inaugu

ral al campionatului național de 
baschet, „TROFEUL EFICACITĂ
ȚII", oferit de ziarul SPORTUL, 
a fost înmînat jucătoarei Magda
lena Pall, de la Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, au
toare a 1111 p în 
1982 a Diviziei „A".
• După turneul

fruntașele ediției 
„TROFEULUI EFICACITĂȚII" sînt 
temătoarele : 1. Ștefania Borș 
(Voința Buc.) 83 p, 2. Magdalena 
Pall („U") 73 p, 3. Camelia Solo- 
v&stru (Voința Bv.) 72 p, 4. Ma
rla Roșlanu (Politehnica) 71 p, 5. 
Borina Lambrino ' ' ’ "
tl p, 6. Georgeta 
greșul) 62 p, 7. Emilia Pușcașu 
(Progresul) 59 p, 8—9. Florentina

ediția 1981—

brașovean,
1982—1983 a

(C.S.U. Ploiești) 
Simioană (Pr<K

Reuniunea de duminică a fost 
dominată de disputarea „Premiu
lui Tineretului", precum șl de 
valoarea pariului austriac (41.000 
lei). Deși timpul a fost oarecum 
nefavorabil recordurilor, Trifoi, 
oamplonul generației de 3 ani, 
»l-a confirmat clasa, clștlgînd net 
>n finalul probei cu excelentul 
record de 1:25,5 pe km. Perfect 
condus de campionul en titre, G. 
Tănase, el șl-a dominat adver
sarii. Un sincer bravo pentru mo
dul cum a fost prezentat acest 
autentic produs al crescătoriei 
de trăpași din țara noastră. Tot 
G. Tănase a mat cîștigat șl cu 
Bela, conducted te manlera-1 re
cunoscută șl apreciată de tot pu
blicul spectator. A mal cîștigat 
Excelent cu V. Molse te sulky, care 
a conceput o frumoasă cursă de 
așteptare, atactad te finalul 
cursei și obținînd victoria. Cala
fat, cu Sandi lonescu, a cîștigat

Nlcolae (I.E.F.S. C.S.Ș. 4) șl Su- 
zana Pîrșu (Politehnica) 57 p, 
10—12. Lucia Grecu (Voința Buc.), 
Constanța Grlgoraș (C.S.U.) șl 
Carmen Tocală (Politehnica) 55 p.
• Clasamentul la 

feminine „A" :

Următorul turneu va avea 
la Cluj-Napoca, între 15 și 17 
tombrie.

loc 
oc-

in
ii al Diviziei

1. Voința Buc.
„U“ Cj.-Napoca 
Prog. Buc. 
Olimpia Buc. 
Univ. Timiș. 
Pollt. Buc. 
Comerțul Tg. 
Voința Bv. 
Crlșul Oradea 
C.S.U. Ploiești 
Rapid Buc.

12. I.E.F.S. Buc.

3.
3.
4.
5.
a.
7.
a.
a.

10.
11.

M.

4 X
4 2
4 2
4 2
4 1
4 1
4 0

233:212 
260:246 
198:210 
205:221 
279:295 
257:263 
200:251 
223:331

6
6
6
6
5
5
4
4

• Un clasament Inedit al... 
disciplinei, alcătuit prin totallza- 
rea greșelilor tehnice consemnate 
la turneul de la Brașov : 1.
C.S.U. Prahova Ploiești 4 (Liliana 
Clobotaru, Gabriela Ciocan, Olim
pia Blasuttl și... antrenorul I. 
Scorpan), 3. Voința Brașov 2 (am
bele Camelia Solovăstru) șl Po
litehnica București (Ilona Chva- 
tal șl Suzana Pîrșu), 4—8. Rapid 
București (Rodica Bartha), Pro- 
gresul (Georgeta Simioană), Uni
versitatea Timișoara) (Marcela 
Bodea), I.E.F.S. (antrenorul Gh. 
Lăzărescu) șl Voința București 
(Ștefania Borș).

TRIFOI ȘI-A CONFIRMAT CLASA Șl VALOAREA
eu prețul ultimului efort în fața 
Iul Coltlc, adus prea tlrzlu la 
atac de conducătorul său. La fel 
a cîștigat și Nuvellsta te fața 
Bucuriei, rezultatul fiind dat 
după consultarea fotografiei. Ri
goarea, cu tlnărul A. Ștefănescu, 
a obținut victoria te cele 3 hl- 
turl ale „Premiului Suceava", 
Orghldan, un mînz cu frumoase 
perspective, Rosmarln, un outsi
der care a triat pariul austriac, 
șl Percutor, adus cu precizie de 
N. Slmlon drept pe potou, au 
contribuit la reușita acestei reu
niuni la care turfiștli care au 
absentat au ce regreta.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I I 1. Orghldan (I. Pașcă), 3. 
Odoreu, 3. Silenlu. Cota : dșt. 
140, ord. 4, ord. triplă 99 lei. 
Cursa a Il-a : 1. Rosmarln (Po
pescu), 3. Sardonic. Cota : dșt. 
4, ordinea 43. Cursa a m-a t 1. 
Bela (Tănase), 3. Sudor. Cota : 
cîșt. 3, ord. închisă, event 33. 
Cursa a IV-a : L Trifoi (Tănase),

2. Strunga, 3. Sadău. Cota : cîșt.
3, ord. 6, event 11, ord. triplă
220. Cursa a V-a : 1. Excelent
(Molsev), 2. Riguros. Cota : cîșt. 
160, ord. 6, event 4, triplu 3—4—5 
56. Cursa a Vl-a : 1. Rigoarea
(A. Ștefănescu), 2. Juvenal, 3. Ca
tren. Cota : cîșt. 5, ord. închisă, 
event 13, ord. triplă — ~
Vîl-a i 1. Percutor ,_ _____ __
Romlța. Cota : cîșt. 2,20, ord. 86, 
event Bl, triplu 5—6—7 313. Cursa 
a Vin-a ! 1. Calafat (A. lonescu), 
1. Coltlc, 3. Horoscop. Cota : cîșt. 
3, ord. ------- —- ...
plă 442 
goarea 
nil, 3.
ord. 7, 
lei, ord. triplă 61. Cursa a X-a : 
1. Nuvellsta (Pătrașcu), 2. Bucu
ria. Cota : cîșt. 4, ord. 42. Pa
riul austriac s-a ridicat la 41698 
lei șl s-a cîștigat de 7 combina
ții la 6 cal a 3 978 lei. Report : 
20 852 lei.

ditie. o .scoală de rame si vis- 
le“ la clubul Dinamo. Un fost 
cîrmad ne ambarcațiile lui 
Dumitru Popa a prins meseria 
de la acest reputat antrenor, 
cu elevi talentat! si silitori.' de 
mai multa ori campioni euro
peni și mondiali. Ne referim 
la fostul „plus 1“ Alioșa Gro
zavii, plecat din București la 
Fălticeni care cu școlarii lui 
canotori, abia anul acesta ieși ți 
pe iazul Somuz. a adus la baza 
Iui de la ,Nada Florilor" pri
ma medalie de la un campio
nat național (locul III în proba 
de 2 vîsle).

Și în întrecerile rezervate bă
ieților numărul echipajelor a 
fost mic. Dar. ceea ce a deran
jat mai mult a fost programul, 
risipa de reuniuni afectate con
cursului. Dacă in prima zi. la 
fete, cele sase finale (adică, 
întreaga competiție) au durat 
— normal — o oră si jumăta
te. concursul băieților — avînd 
doar două probe mal mult (si 
o singură întrecere în serii) — 
s-a lungit nefiresc de mult. 
Miercuri dimineața — 5 fina
le De acord. Duipă-amiaza. in 
schimb, una (șalupe. arbitri, 
competitori, eleve în frumoase 
costume naționale, la premie
re). Iar 1oi dimineața. alte 
două finale! O zi aproape pier
dută pentru o jumătate de oră 
de concurs, care putea fi in
clusă în programul reuniunii 
de miercuri după-amiază. la 
start cu numai o finală. Econo
mia de timp este tot o formă 
a EFICIENȚEI de care vorbim 
alit de des!

Și totuși, această ultimă re
gată a anului a fost frumoasă, 
cu. surprize în unele probe, cu 
multi iubitori ai sportului, In 
jurul turnului de sosire. ' cu 
Sanda Toma din nou în mij
locul colegelor sale.

0 FRUMOASĂ PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag I)

eficiență. în atac, s-a mizat nu 
numai pe forța de penetrație 
a interilor, ci și pe o legătură 
promptă cu jucătorii de pe 
semicerc, pivoțil. Atunci cînd 
Minaur se apăra pe semicercul
——-------------- PROGRAM

i.
611. Cursa a 
(Simion), 2. OCTOMBRIE

A' HANDBA
tea topului 
solitar prim 
ficacitățll", 
„SPORTUL" 
10 etape ar:

1. ȘTEFAÎ 
pendența Ci 
goluri înscr 
(Steaua) 84

NON-STOP...
Miercuri : DINAMO BRAȘOV — H.C. MINAU 
Joi : STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI.
La mijlocul acestei săptămlnl se încheie ti 

masculin de handbal, Divizia „A". Miercuri, 
disputa te Sala sporturilor din Brașov partid 
Minaur Baia Mare, iar joi — cînd au loc 5 r 
etape — este programat, te sala Floreasca, de 
byui Steaua — Dinamo București.

de la 6 m, interii aruncau cu 
putere de la distanță. Cînd insă 
defensiva băimăreană se depla
sa spre semicercul de la 9 m, 
interii foloseau săritura-gigant 
pentru a pasa — peste apăra
rea. adversă — mingi pivoților, 
scăpați de sub supraveghere. în 
acest fel, Steaua și-a măcinat 
adversarul derutîndu-1 chiar, și 
obținînd un avantaj tot maii 
substanțial pe tabela, de marcaj. 
A fost evident că tehhicienii 
campioanei, Radu Voina și -Otto 
Telman, caută cu sîrg noi mo
dalități de exprimare a echi
pei. noi formule pentru fruc
tificarea forței și talentului ju
cătorilor ei. Iată un motiv in 
plus pentru a ne scoate pălă
ria în fața campioanei țării, 
pentru a prețui nu numai vic
toriile sale, ci și modul în ca
re le obține, căutările sale ne
contenite.
ȘTEFAN BIRTALAN — pe primul 
loc in „Trofeul eficacității"

Admirabilul sportiv care este 
Ștefan Birtalan reușește, lată, 
prin muncă șl abnegație să se 
instaleze, la 34 de ani, în frun-

(H.C. Minai 
Alexandru 
Timișoara) 
(Constructor 
Gheorghe E 
Craiova) 67 
(H.C. Minai 
Marian Dur 
9—10. Tudc 
București) 
(C.S.M. Bor

LOTUL
(Urma

namovist B 
(Știința P 
convocarea 
Constantin 
(Rulmentul 
(Rapid). I 
Iași), Pilots 
ca.ru (Fanil

■

ADNINISTI

LUNA CICLOCROSURILOR

închisă, event 8, ord. tri- 
lei. Cursa a IX-a î 1. Ri- 
(A. Ștefănescu), 2. Juve- 
Palicar. Cota : cîșt. 1,20, 
event 28, triplu 7—8—9 95

A. MOSCU

După alergările de duminică 
pentru „Cupă de toamnă", or
ganizate de clubul sportiv Vo
ința, pe circuitul din str Ma
ior Coravu, sezonul competițio- 
nal de fond la ciclism s a În
cheiat, pentru a lăsa cale lit eră 
întrecerilor specifice acestui a- 
notimp, ciclocrosurllor. Prima 
cursă pe teren accidentat va 
avea loc chiar săptămina a 
ceasta, pe traseul di a .șos Fan- 
telimon, la baza clubului spor 
tiv Metalul. Dar, iati progra

mul complet al acestor intere
sante dispute : „Cupa Stirem" 
(7 octombrie), „Cupa Dinamo" 
(10 octombrie), „Cupa școlarul" 
(14 octombrie) — eompetițte or
ganizată de C.S.Ș. I și C.S.Ș. 
2, „Cupa Olimpia" (17 octom
brie), „Cupa Steaua" (21 octom
brie), campionatul municipal 
(24 octombrie), campionatul re
publican (31 octombrie) — com
petiție ce se va organiza la 
Poiana Brașov.

• JUCAȚ] 
RELE PIU 
astăzi se m 
cu numerele 
pentru prim 
Pronoexpres 
care va ave 
tombrie 1982 
da 1300“ și 
care răspl 
perseverența 
mal numere 
cest avantaj 
stitule, deșii 
Încerca șl 
chiar mîine 
gători. • î 
nuă vînzare; 
tragerea Lot 
octombrie 19 
Iară preced* 
urmă cu doi 
tribulft, într 
rism „Dacia 
obținute de

ca.ru
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Zaharia.
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realizaită 
'.eăuancele 
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re avînd 
tiieia Vlad 
cele mai 
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Junioarele dinamoviste Mire- 
la Pavel și Speranța Găman (in I 
atac) surprinse in momentul u- I 
nei acțiuni la fileu. Fază din 
meciul Calculatorul I.I.R.U.C. g 
— Dinamo (1—3)

Foto: D. NEAGU I

— I

Scrisoare <lc la universitatea Craiova

CUPA ROMÂNIEI"
„SlNTEM HOTĂRiȚI SĂ FACEM DIN ECHIPA NOASTRĂ

MILITARI
preluînd 

Trofeul e- 
a3 ziarul 
tul după

AN (Inde- 
i) 85 de 
iile Stingă 
el Volnea

natului 
se va

- H.C. 
ultimei
5, der-

re) 74; 4. 
’olitehnica 
n Deacu

70 ; 6,
iversltatea 

Mironiuc 
~e) 64 ; 8. 
lua) 60 ;

(Dinamo 
Berbecaru 
2 54.

Intre buturile... j 
diviziei „A"

Pînă la 7 noiembrie — deci * 
pină după meciul cu Franța — ■ 
campionatul se întrerupe, dis- I 
putindu-se' în schimb, partide • 
tn „Cupa F.R.R.". Pe marginea _ 
recentelor meciuri de „A", u- I 
nele considerații. • REMAR- I 
CABILA REVENIRE în prim- 
plan a Științei Petroșani este I 
demonstrată și de compararea | 
rezultatelor înregistrate în Ca
pitală pe terenul Stelei: iată | 
consecutia ultimelor trei: 3— I 
90(1); 6—38, iar acum, recent, 
7—18. după ce studenții au ■ 
condus la pauză cu 7—6! Reve- | 
narea nu poate fi deși- ■ 
gur, despărțită de numele 
lui Bucos. antrenorul-jucător. I 
• UN MECI DE TOATA FRU- I 
MUSEȚEA a fost, după cum 
susține arbitrul Ștefan Rădu- I 
leseu, acela de la Iași dintre | 
Politehnica si Farul. „Constăn- 
tenii au cîștigat (14—9) grație | 
experienței superioare. dar I 
după mari emoții, gazdele — 
care țin să serbeze prin spec- ■ 
taculoase evoluții cei 30 de ani | 
de rugby ia Iași — fiind de ■ 
trei ori la un pas de eseu, iar 
in min 76 au avut o I.P- din I 
poziție ideală, la scorul 9—11.' | 
M-a impresionat constănțeanul g 
Plloțschi, un atacant de marcă: I 
decis, curajos, viteză, schimbări ■ 
de picior. Chiar dacă nu a .

.parcat eseu, el a contribuit I 
jirect la înscrierea unor pune- I 
te“. • STEAUA A TRECUT 
duminică pentru prima oară în I 
sezon cifra de 40 puncte mar- | 
cate într-un meci. • SPOR
TUL A JUCAT BINE, din nou | 
dar a pierdut. Se pare că ..fe
nomenul" nu e străin de o a- 
nume atmosferă existentă în ■ 
echipă. îndeosebi între vetera- I 
nii formației Cine se încumetă 1 
să însenineze această atmosfe- . 
ră ? • ÎN „CURSA" PENTRU I 
„Trofeul Sportul", Plloțschi I 
(Farul) — 10 eseuri, Lungu 
(Farul) — 9. Fuicu (Steaua). I 
Zafiescu II (Dinamo) — 5 etc. |

în aceste momente, cînd trăim 
manea izbindă sportivă a eli
minării puternicii formații A.C. 
Fiorentina din „Cupa U.E.F.A.", 
am considerat de datoria noas
tră să medităm cu profunzime 
la apelul adresat de Biroul Co
mitetului Executiv al 
și la recomandările 
la Consfătuirea pe 
activității fotbalistice, 
tă de C.N.E.F.S. și F. R. Fot
bal. în urma actelor de încăl
care flagrantă a disciplinei și 
spiritului 
partidele 
namo — 
tehnica 
Făcîndu-ne. la rindul nostru, 
un examen de conștiință, am 
ajuns la concluzia că 
tei de manifestări, 
mente străine eticii 
tre sportive, trebuie 
damnate cu fermitate ! Mai 
mult, an hotărît ca — in ceea 
ce ne privește — să ne consti
tuim într-un colectiv sportiv 
model, nu numai prin rezulta
tele obținute în confruntările 
interne și in cele europene, d 
și prin modul cum Înțelegem 
să facem din stadion o arenă a 
corectitudinii și sportivității, a 
deplinului spirit de fair-play. 
Sîntem hotărîți, cu alte cuvin
te. să facem din Universitatea 
Craiova o echipă etalon de or
dine și disciplină.

în spiritul indicațiilor pă
rintești sie mult iubitului și 
stimatului nostru conducător die 
partid și de țară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuprinse în 
Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din 
martie a.c„ vom milita cu spo
rită fermitate pentru Impune
rea. în cadrul formației noas
tre. a unui climat de muncă 
asiduă, de înaltă exigență și 
responsabilitate, de ordine șl 
disciplină. Sîntem cu atlt mai 
hotăriți să acționăm in acest 
mod. cu cit — se impune să o 
recunoaștem deschis — șl in 
sinul colectivului nostru au e- 
xistat manifestări de indisci
plină, produse fie pe fondul 
iritării datorate randamentului 
nostru scăzut, fie nervozității 
generate de arbitraje care ne 
defavorizau vădit, oricum ma
nifestări incompatibile cu ca
litatea de sportiv, cu prevede
rile regulamentelor competițlo- 
nale. Faptul că pînă in pre
zent, formația noastră a acu
mulat 11 cartonașe galbene.

C.N.E.F.S. 
formulate 
marginea 
organ! za-

de sportivitate în 
de fotbal dintre Di- 
F. C. Argeș și Poli- 
Timișoara — Steaua.

ast- 
totel- 
noas- 

con-

chiar dacă unele dintre ele au 
fost acordate cu destulă ușu
rință, ne-a determinat să ne 
facem o severă autocritică Și, 
pe de altă parte, să ne anga
jăm cu și mai multă hotărîre 
la eliminarea motivelor de a- 
cordare a unor asemenea sanc
țiuni. Angajîndu-ne să ne pre
gătim exemplar, să dăm dova
dă, prin tot ceea ce facem, de 
cinste și modestie, de dorință 
înflăcărată de autodepășire. să 
probăm înaltele calități morale 
ale omului nou al societății 
noastre, adresăm, totodată, un 
apel către membrii ce
lorlalte cluburi din țară, că
tre jucătorii din celelalte di
vizionare A de fotbal, pentru 
respectarea cu adevărat a cli
matului de corectitudine și fair- 
play care trebuie să caracteri
zeze întrecerile sportive.

JUCATOR1I, ANTRENORII, ÎN
TREAGA CONDUCERE A ECHI
PEI DE FOTBAL UNIVERSITATEA 
CRAIOVA

In „Cupa României" la fotbal, 
competiție care se desfășoară sub 
egida „Dacladel", se dispută mii- 
ne, cu începere de la ora 14, o 
interesantă etapă, în care joacă 
șl formațiile din eșalonul secund 
al campionatului. Dar iată pro
gramul :

Șiretul Bueecea — C.S. Boto
șani, Metalul Rădăuți — Minerul 
Gura Humorului, Chimia Fălti
ceni — C.S.M. Suceava, Celuloza 
Piatra Neamț — Ceahlăul Piatra 
Neamț, Inter Vaslui — Construc
torul Iași, Letea Bacău — Viito
rul mecanica Vaslui, Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej — C.S.M. Borzești, 
DEMAR Mărășeștl — Unirea Foc
șani, Avîntul Matca — Oțelul Ga
lați, Gloria Focșani — Dunărea 
C.S.U. Galați, Chimia Brăila •- 
F.C.M. Progresul Brăila, Chimia 
Buzău — Gloria Buzău, Progre
sul Isaccea — Delta Tulcea, Me
talul Mangalia — Portul Constan
ța, Unirea Slobozia — I.M.U. 
Medgidia, Constructorul Călărași
— Dunărea Călărași, Argeșul „30 
Decembrie" — Autobuzul Bucu
rești, URBIS București — Auto
matica București, Flacăra roșie 
București — Metalul București, 
I.C.S.I.M. București — Progresul- 
Vulcan București, Carpați Sinaia
— Prahova Ploiești, Chimia 
Brazl-Ploieștl — Dinamo Victoria

DUPĂ ETAPA A 9-a A DIVIZIEI „A“
(Urmare din pag. 1)

de urmat, cele ale MUNCII 
ANGAJATE, ALE ORDINII ȘI 
DISCIPLINEI, in scopul a- 
tingerii performanței —, dem
ne de consemnat, au fost 
următoarele: Sportul stu
dențesc revine rapid (după 
numai o etapă) în fruntea ie
rarhiei divizionarelor „A", gra
ție unui succes fără dubii, în 
dauna unei echipe (F.C. Cons
tanța) care, la precedenta evo
luție pe propriul teren, admi
nistrase un 3—0 sec formației 
F.C. Argeș! Reintrarea „alb- 
negrilor" în posesia locului I 
este cu atit mai meritorie cu 
cit ei au prestat la Constanța 
jocul lor obișnuit (nu acela din 
ultimele două etape), de mare 
travaliu și sobrietate in ambele 
faze.

Și cum urmăritoarele lideru
lui, Dinamo, Universitatea Cra
iova, JF.C. Olt și Steaua, 
mențin aproape 
clasamentului, 
pare, în 
verșunată 
întrecere

Aceeași 
Iul opus, 
ferite, pe

«o 
de piscurile 

___ vom asista, se 
continuare, la o In

și, sperăm, dreaptă 
pentru supremație, 
luptă strînsă la po- 
unde înfrîngerile su- 
propriul teren, de

Politehnica Iași și F.C. Cons
tanța, coroborate cu semisuc- 
cesul echipei, C.S. Tîrgoviște, 
la Bacău, complică situația In 
zonă. Dintr-un „condamnat la 
pieire", nu de mult, „ll“-Je lui 
Constantin Rădulescu și-a ame
liorat poziția în clasament (iar 
sîmbătă, jucînd acasă. cu 
F.C. Argeș, și-o poate mai mult 
îmbunătăți), în timp ce Poli
tehnica Iași și F.C. Constanta 
au șanse mici — teoretic vor
bind — în deplasările pe care, 
la finele săptămînii, le vor e- 
fectua la Tg. Mureș 
pectiv, Rm. Vîlcea.

Singurele REALE 
într-o comportare la 
aducătoare de puncte 
noul și tonifiantul climat în 
care a pășit competiția nr. 1 
a țării (ce distonanță între 
fair-play-ul pe care 1 au do
vedit, în teren, Steaua și Di
namo în derbyul etapei și ac
tele nesportive săvîrșite încă de 
unii spectatori in tribune) — le 
pot garanta tuturor combatan
telor numai acumulările do- 
bîndite într-un proces de in- 
struire-antrenament cantitativ 
și mal ales calitativ superior 
și — în baza lor — încrederea 
în „forțele proprii".

București, Unirea Răcarl — Meca
nica fină Steaua București, Fla
căra Moreni — Rapid București, 
Textila Roșiori — Unirea Alexan
dria, Sportul muncitoresc Caracal 
— ROVA Roșiori, Electronistul 
Curtea de Argeș — l.p. Aluminiu 
Slatina, Viitorul Drăgășani — 
Șoimii I.P.A. Sibiu, Jiul Rovl- 
narl — Minerul Motru, C.F.R. 
Craiova — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Mecanizatorul Șimian — 
Gloria Reșița, C.F.R. Victoria 
Caransebeș — C.F.R. Timișoara, 
Minerul Moldova Nouă — C.S.M. 
Reșița, Auto Timișoara — Strun
gul Arad, Vulturii I.U.R.T. Lu
goj — U.M. Timișoara, Șoimii Li- 
pova — U.T. Arad, Minerul Ghe- 
lar — Aurul Brad, Minerul Ar.l- 
noasa — Pandurii Tg. Jiu, Voința 
Oradea — Rapid Arad, Bihorul 
Beiuș — înfrățirea Oradea, Chi
mia Tășnad — Olimpia Satu 
Mare, Minerul Bălța — Minerul 
Cavnic, Metalul Bogdan Vodă — 
C.I.L. Sighet, Silvana Cehu Sil- 
vanlel — Someșul Satu Mare, Mu
reșul Luduș — Armătura Zalău, 
Metalul Sighișoara — Chimica 
Ttrnăveni, C.F.R. Cluj-Napoca — 
F.C. Baia Mare, C.I.L. Blaj — 
Universitatea Cluj-Napoca, Unirea 
Alba Iulia — Metalurgistul Cugir, 
Fores ca Bistrița — Gloria Bistrița. 
IMIx Agnita — Industria sîrmei 
C. Turzii, Utilajul Făgăraș — 
Gaz metan Mediaș, Tractorul 
Brașov — Precizia Săcele, Metrom 
Brașov — Carpați Mîrșa, Victo
ria Forțenl — Viitorul Gheor- 
gheni, Metalul Tg. Secuiesc — 
C.S.M. Sf. Gheorghe.

In caz de egalitate, după 90 
de minute, meciurile se prelun
gesc cu două reprize a 15 minute, 
iar dacă egalitatea se va men
ține șl după prelungiri, cîștigă- 
toarea va fi decisă prin lovituri 
de la 11 m.

și, res-
speranțe 
înălțime,

— tn

„CLASAMENTUL ADEV’AlHJLH"
Cele 8 puncte obținute de echi

pele oaspete în etapa a 9-a a 
Diviziei „A" au modificat sensi
bil configurația „clasamentului 
adevărului", care acum se 
prezintă astfel (între paranteza 
este trecută diferența de golave-

1. DINAMO +6 (+12)
3. Sportul stud. +5 (+13)
3. Univ. Craiova +3 (+ 9)
4. Steaua +3 (+ 2)
3. F.C. Argeș +2 (+ 3)
0. F.C. Olt +1 (+ 7)
7. Jiul +1 (- S)
8. S.C. Bacău 0 (+ 3)
9. Corvin ul 0 (+ 2)

10. Chimia 0 (- 4)
11. F.C. Bihor —1 (+ 4)
12. A.S.A. Tg. Mureș -1 (- 2)
13. Petrolul -1 (- 5)
14. C.S. Tîrgoviște —3 (— 8)
15. F.C. Constanța —3 (—12)
16. Politehnica Iași -4 (— 4)
17. F.C.M. Brașov -4 (— 6)
18. „Poli" Timișoara —4 (-11)

JGBY
ii

ui Bucos 
recum și 
lor“ L.
Hodorcă 
Capmare 
ii tehnica 
sl Prisă-

Geo RAEȚCHI

1. FARUL 7 7 0 0 204- 26 21
2. Steaua 7 7 0 0 195- 63 21
3. Dinamo 7 6 0 1 194- 40 19
4. Știința Petr. 6 3 2 1 72- 61 14
5. Rapid 7 3 1 3 54- 91 14
6. Știința CEMIN 7 3 0 4 74- 99 13
7. Rulmentul 7 3 0 4 33- 89 13
8. R.C. Gr. Roșie 6 3 0 3 68- 62 12
9. C.S.M. Sibiu 7 2 1 4 72-135 12

10. Univ. Tim. 7 1 2 4 66-111 11
11. Poli. Iași 6 2 0 4 50- 93 10
12. Gloria PTT 7 1 1 9 66-127 10
13. Poli - 16 Febr. 8 1 1 4 28-124 9
14. R.C. Sp. stud. 7 0 2 5 53-108 9

I 
I 
I 
I 
I

STAT TOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ |
NUME-

> Numai 
ra bilete 
rticlpanți 
obișnuită 
i lună, 
irl 6 oc- 
ele „Da
de bani, 

țularitate 
a a tot 
U la a- 
)oc, con- 
iv de a 
numărați 
riî cîști- 
e conti- 

pentru 
iinică 10 
•ea simi- 
irată In 
s-au a- 
autotu- 

agorta I, 
din lo

calitatea Cer mei, jud. Arad, trei - 
cî^tliguri în bani a cite 16.101 lei I 
fiecare la categoria a doua etc. I 
Participînd la tragerea Loto 2 | 
de la sfîrșitul acestei Băptămlni, 
puteți avea și dv. satisfacții ase- I 
mănătoare !

• ClȘTIGURILE TRAGERII I 
PRONOEXPRES DIN 29 SEPTEM- I 
BRIE 1982. Cat. 2 : 2 variante 1
100% a 18.193 lei și 9 variante .

lei.

25% a 4.548 lei ; cat. 3 : 4 va-
riante 100% a 8 .139 lei și 22 va-
riante 25% a 2.035 lei ; cat. 4 S
95,25 variante a 812 lei ; cat. 0 :
199 variante a 389 lei ; cat. 6 :
8.953,75 variante a 40 lei ; cat. 7 1
183,50 a 200 lei ; cat. 8 : 3.379,50
a 40 lei. Report la cat. 1 :: 204.664

REZULTATELE ETAPEI A Vila A DIVIZIEI „C“
SERIA I

Șiretul Pașcani — Constructorul 
Iași 1—0 (0—0), Cristalul Dorohoi
— Metalul Rădăuți 2—0 (1—0), Ce
luloza Piatra Neamț — TEPRO 
Iași 2—1 (2—1), Metalul Botoșani
— Zimbrul Șiret 0—0, Minerul
Vatra Dornei — Laminorul Roman 
5—0 (2—0), Chimia Fălticeni — 
Cetatea Tg. Neamț 3—0 (2—0),
Șiretul Bucecea — Avîntul Frasin
3— 1 (2—0), A.S.A. Cîmpulung
Moldovenesc — C.F.R. Pașcani
4— 1 (0—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Vil-a : 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 9 p (13—5), 2. A.S.A. 
Cîmpulung 9 p (10—9), 3. Minerul 
V. Dornei 8 p (15—10), 4. Zimbrul 
Șiret 8 p (11—7)... pe ultimele :
15. Cetatea Tg. Neamț 4 p (5—9),
16. Metalul Botoșani 3 p (5—8).

SERIA A Il-a
Gloria Focșani — Victoria Gu- 

geștl 4—0 (2—0), Constructorul Sf. 
Gheorghe — Relonul Săvlnești
1— 0 (0—0), Partizanul Bacău —
Petrolul Moinești 2—1 (1—0), Viti
cultorul Panciu — Letea Bacău
2— 2 (2—1), Azot T.C.M. Săvlnești
— Luceafărul Adjud 0—1 (0—0), 
Minerul Baraolt — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0), Minerul 
Comănești — Aripile Bacău 1—0 
(0—0), DEMAR Mărășeștl — Me
talul Sf. Gheorghe 3—0 (1—0).

Rezultatul meciului Victoria Gu- 
gești — Aripile Bacău, din etapa 
a V-a, a fost 3—3 șl nu 3—1.

Pe primele locuri : L GLORIA 
FOCȘANI 12 p (11—3), 3. Partiza
nul Bacău 11 p (16—5), 3. Lucea
fărul Adjud 9 p (9—6)... pe ulti
mele : 15. Azot Săvlnești 3 p 
(10—25), 16. Relonul Săvlnești 0 p 
(10—5) — penalizată cu —10 p
pentru neîndeplinlrea baremului 
fixat de F.R.F. în campionatul 
precedent.

SERIA A Iii-a
Ancora Galați— Carpați Neholu 

4—o (2—0), Olimpia Rm. Sărat — 
D.V.A. Portul Galați 1—1 (1—1), 
Petrolul Brăila-Tanca — Progre
sul Isaccea 4—2 (4—0), Avîntul
Matca — Rulmentul Bîrlad 4—2 
(3—1), Arrublum Măcln — Lami
norul Brăila 4—3 (3—2), Metalul 
Buzău — Victoria Tecuci 8—1 
(0—0), Chimia Brăila — Ș.N. T'ul- 
cea 3—1 (1—0), FEPA 74 Bîrlad
— Chimia Buzău 1—0 (0—0).

Pe primele locuri s 1. CHIMIA 
BRAILA 9 p (15—6), S. Arrublum 
Măcln 9 p (14—7), 3. Carpați Ne
holu 9 p (14—10)... pe ultimele :
15. Chimia Buzău 5 p (10—11),
16. Rulmentul Bîrlad 5 p (9—13).

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Rapid Fe

tești 5—0 (4—0), Canal Basarabl
— Cimentul Medgidia 1—2 (0—1), 
Unirea Slobozia — Metalul Man
galia 4—0 (1—0), Granitul Babadag
— I.S.C.I.P. Ulmenl 3—1 (3—0),
Flacăra Urzlceni — Constructorul 
Călărași 6—1 (3—1), Victoria Țăn- 
dărel — Voința Constanța 3—0 
(1—0), Ș.N. Oltenița — Viitorul 
Chlrnogi 2—0 (1—0), Chlmpex
Constanța — Șoimii Cernavodă 
1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 11 p (19—3), 2. U- 
nirea Slobozia 11 p (14—2), 3. Ci
mentul Medgidia 11 p (13—6), 4. 
Victoria Țăndărei 10 p (16—3)... 
pe ultimele : 15. Șoimii Cerna
vodă 3 p (5—15), 16. Canal Basa
rabl 1 p (3—15).

SERIA A V-a
Vlscofil București — Poiana 

Clmpina 4—1 (3—0), Minerul Fl- 
llpeștll de Pădure — Aversa 
București 2—1 (2—0), Danubiana
București — Caralmanul Bușteni 
4—0 (3—0), Chimia Brazl-Ploieștl
— I.C.S.I.M. București 1—1 (0—0), 
A.S.A. Mlzil — Flacăra roșie 
București 3—0 (1—0), Tehnometal 
București — Metalul Plopenl 1—0 
(1—0), Carpați Sinaia — Petrolul 
Băicol 6—1 (3—0), T.M. București 
nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. VISCOFIL 
BUCUREȘTI 11 p (9—4), 2. Po
iana Clmpina 10 p (13—8), 3.
T.M.B. 9 p (13—5)... pe ultimele :
15. I.C.S.I.M. București 4 p (9—8),
16. Minerul Filipești 4 p (5—9).

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Dună- 

rea-Venus Zimnlcea 0—0, F.C.M. 
Chimia Giurgiu — Muscelul Cîm
pulung 1—0 (1—0), Constructorul 
Pitești — Progresul Topoloveni 
1—0 (1—0), Electronistul Curtea 
de Argeș — Petrolul Videle 1—1 
(1—0), Electrica Tltu — Cimentul 
Fienl 1—0 (1—0), Petrolul Bolin- 
tin — Metalul Mija 3—1 (1—0), 
Flacăra Moreni — Dacia Pitești 
1—0 (0—0), Chimia Găeștl — Ce
tatea Tr. Măgurele 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 11 p (14—5), 1. 
Dacia Pitești 9 p (14—9), 3. Du
nărea Zimnicea 8 p (11—6), 4. 
Petrolul Videle 8 p (10—7)... pe 
ultimele : 15. Cetatea Tr. Măgu
rele 5 p (12—15), 16. Progresul
Topoloveni 3 p (7—14).

SERIA A Vil-a

Sportul muncitoresc Caracal — 
Electroputere Craiova 3—0 (2—0),

Progresul Corabia — Constructo
rul Craiova 1—0 (0—0), Mecani
zatorul Șimian — Recolta Stoică- 
neștl 2—0 (1—0), Armătura Stre- 
haia — Petrolul Țiclenl 1—0 
(0—0), Viitorul Drăgăș, al — Jiul 
Rovlnarl 2—0 (0—0), Minerul H - 
rezu — Lotru Brezoi 1—2 (0—2), 
C.F.R. Craiova — Dunărea Cala
fat 1—0 (1—0), Metalurgistul Sadu
— I.P.C. Slatină 3—1 (1—0).

Pe primele Jocuri : 1. ARMA
TURA STREHAIA 9 p (9—12), 2. 
Electroputere Craiova 8 p (11—6). 
3. C.F.R. Craiova 8 p (11—9), 4. 
Petrolul Țiclenl 8 p (7—6)... pe 
ultimele : 14. I.P.C. Slatina 6 p 
(7—8), 15. Mecanizatorul Șimian 
6 p (5—11), 16, Dunărea Calafat 
5 p (3—8).

SERIA A VIII-a
C.F.R.-victoria Caransebeș — 

Constructorul Timișoara 1—0 
(0—0), Unirea Tomnatic — Victo
ria In eu 1—0 (0—0), Frontiera 
Curticl — Unirea Sînnlcolau 1—0 
(1—0), Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Certej 3—0 (1—0), Meta
lul Bocșa — Dierna Orșova 3—0 
(1—0), Vulturii IURT Lugoj — 
Șoimii Lipova 0—0, Minerul Ani
na — Minerul Ora vița 4—2 (1—2), 
Celuloza Drobeta Tr. Severin — 
C.F.R. Arad 0—0. '

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CARANSEBEȘ 10 p (16—6), 2. Mi
nerul Anina 9 p (16—10), 3. Me
talul Bocșa 8 p (12—5), 4. Victo
ria Ineu 8 p (10—6)... pe ultimele: 
15. Celuloza Drobeta T.S. 5 p 
(4—13), 16. Frontiera Curticl 4 p 
(7-11).

SERIA A IX-a
Soda Ocna Mureș — Victoria 

Călan 2—1 (1—0), Minerul Ghelar
— Metalul Alud 1—0 (1—0), Mlne- 
rul-Ștllnța-Vulcan — Mecanica 
Alba Iulia 2—0 (1—0), Unirea Alba 
Iulia — Minerul Paroșenl 3—0 
(0—0), Explorări Deva — Minerul 
Lupenl 1—0 (1—0), Șurlanul Se
beș — Textila Clsnădle 1—0 (0—0), 
Inter Sibiu — C.F.R. Slmeria 4—1 
(2—0), Minerul Anlnoasa — Dacia 
Orăștle 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 10 p (15—10), 2. In
ter Sibiu 9 p (18—9), 3. Minerul 
Ghelar 9 p (10—5), 4. Explorări 
Deva 9 p (9—7) ...pe ultimele 1
15. Minerul Anlnoasa 4 p (4—8),
16. Textila Cisnădle 4 p (11—15).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Oțelul Or. dr. 

Petru Groza 3—0 (1—0), Bihorul 
Beiuș — Voința Oradea 5—0

(1—0), Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Chimia Tășnad 3—0 
(2—0), Olimpia Gherla — Rapid 
Jibou 1—0 (1—0), Minerul Sărmă- 
șag — Bihoreana Marghlta 2—1 
(1—0), Oașul Negrești — C.F.R. 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0), Sticla-
Arleșul Turda — Silvana Cehu 
Silvanlei 8—0 (3—0), C.E.M. Cluj- 
Napoca — Unirea Valea lui Mi
hai 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VICTORIA 
cărei IO p (14—5), 2. Minerul
Or. dr. P. Groza 10 p(12—5), 3. 
C.E.M. Cluj-Napoca 9 p (8—6)... pe 
ultimele : 15. Rapid Jibou 4 p 
(4—16), 16. Voința Oradea 3 p
(9-15).

SERIA A XI-a
Foresta Bistrița — Avîntul Re

ghin 2—0 (1—0), Minerul Bălța
— Metalotehnlca Tg. Mureș 1—0
(1—0), Minerul Băiuț — Mureșul 
Luduș 0—0, Sticla Bistrița — Tex
tila Năsăud 0—1 (0—1), Oțelul Re
ghin — Lăpușul Tg. Lăpv, 3—1 
(2—0), Minerul Baia Borșa — Uni
rea Seini 6—1 (3—1), Minerul
Rodna — CUPROM Baia Mare 
2—1 (1—0), Minerul Baia Sprie
— Bradul Vișeu 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OȚELUL 
REGHIN 9 p (11—6), 2—3. Mine
rul Bălța 9 p (11—7), Avîntul Re
ghin 9 p (13—9), 4. Foresta Bis
trița 9 p (10—7)... pe ultimele : 
14. CUPROM Bala Mare 4 p 
(8—11), 15. Unirea Seini 4 p 
(5—15), 16. Sticla Bistrița 3 p
(7-12).

SERIA A XH-a
Tractorul Brașov — Textila 

Prejmer 6—0 (5—0), Mureșul To- 
pllța — Utilajul Făgăraș 1—0 
(1—0), Unirea Cristuru Secuieso
— I.C.I.M. Brașov 1—0 (0—0), Me
talul Sighișoara — Torpedo Zăr- 
neștl 1—0 (0—0), Nitramonla Fă
găraș — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 2—0 (1—0), Tractorul Mier
curea Ciuc — Metrom Brașov 1—1 
(1—1), Minerul Bălan — Măgura- 
Moblla Codi ea 1—0 (0—0), Chimia 
Or. Victoria — IMIX Agnita 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 10 p (16—3), 2. Ni
tramonla Făgăraș 9 p (13—4), 3. 
Mureșul Topllța 9 p (8—3), 4. Me
talul Sighișoara 9 p (6—5)... pe 
ultimele : 15. I.C.I.M. Brașov 4 p 
(5—4) — penalizată cu —2 p pen
tru neîndeplinlrea baremului fi
xat de F.R.F. in campionatul 
precedent, 16. Tractorul M. Cluo 
1 p (5—13).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



in meciul atletic feminin de la Soci

ROMÂNIA - R. S. F. S. RUSĂ 82-73 ECHIPA ROMÂNIEI (0 3 cu Cuba) 
ÎN AFARA PLUTONULUI FRUNTAȘ...

r

Cu două runde înainte de în
cheierea 
feminin 
continuă 
Mureșan 
le Levitina 
puncte Titorenko (U.R'S.S.) — 
7,5 puncte. In runda a 13-a 
Margareta Mureșan a nemizat 
cu Rohini Kadilkar (India), 
după ce anterior obținuse ega
litatea șl In partida întreruptă 
cu Minoghina. Levitina a re
mizat cu Liu Shilsn, iar Ti
torenko a învins-o pe Veroczi, 
în timp ce Cugensberger a pier
dut la Severaide.

Nurtdinova (R.S.F.S.R.; 4:23,0 ; 
3 000 tn : Maricica Puica 9.05.0 j 
400 mg: E. Fesenko (R.S.FS.R) 
58,70, Cristina Cojocarii 58,57 . 
lungime : Vali Ionescu 6,70 m, 
Anișoara Cușmir 6,62 m, E. 
Drebezova (R.S.F.S.R.) 6,56 m ; 
înălțime : M. Romanova 1.85 m.

MOSCOVA, 4 (plin telefon). 
Pe stadionul „Trud“ din orașul 
Soci s-a desfășurat tradiționala 
întîlnire atletică dintre e™ 
pele României și R.S.F.S. Ruse. 
La capătul unei întreceri 
librate, victoria a revenit 
telor românce — cu mai inulte 
individualități — cu scorul de' Niculina Vasile 1,80 m ; greu- 
82—73, oaspetele cîștigînd 9
din cele 15 probe ale progra
mului. Cîteva rezultate : 100 m: 
M. Romanova (R.S.F.S.R.) 11,6, 
Natalia Caraiosifogiu 11,8 ; 
200 m : Caraiosifogiu 23,37 — 
record național ; 800 tn : Doiaa 
Melinte 2:02,3 j 1 500 m: O.

ecbl-

0chi- 
atle-

tate : Mihaela Loghin 19,67 m, 
disc : Florența Crăciunescu 
60,92 m ; suliță: Eva Zorgo- 
Raduly 61,52 m ; 4 x 400 m : 
România 3:37,24.

VLADIMIR SALIVON 
„Sovietski Sport" - Moscova

turneului interzonal 
de șah de la Tbilisi, 
să conducă Margareta 
cu 8,5 puncte, urmată 

(U.R.S.S.) — 8

SPORTIVI ROMANI IN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
VIRGINIA RUZICI 

ÎNVINGĂTOARE LA HILTON 
HEAD

internațional de te-
Hiltori Head Island
de Sud), rezervat 
dublu mixt, a fost

Turneul 
nis de- la 
(Carolina 
probei de 
cîștigat de perechea Virginia 
Kuzici (România) — Peter Ren
nert (S.U.A.), care a Invin» 
în finală cu 6—4, 6—1 cuplul 
Betty Stove (Olanda) — Bill 
Scanlon (S.U.A.).

FLORIN GHEORGHIU 
LA NOVI SAD

Intre 8 și 23 octombrie se va 
desfășura la Novi Sad un mare 
turneu internațional le șah la 
care participă 14 jucători, prin
tre care și marele maestru ră
mân Florin Gheorghiu.

Dintre ceilalți participanți se 
remarcă marii maeștri Oleg 
Romanișin, Iuri Razuvaev 
(U.R.S.S.), Zoltan Ribli (Unga
ria), Jan Smejkal (Cehoslova
cia), Miguel Quinteros (Argen
tina), Svetozar Gligorici, Bo- 
jan Kurajita (Iugoslavia).

GIMNASTA 
DOINA STĂICULESCU 

PE LOCUL 3 LA DEBREȚIN
In concursul internațional de 

gimnastică ritmică, desfășurat 
la Debrețin, tînăra sportivă 
româncă Doina Stăiculescu, de 
la asociația sportivă Flacăra 
roșie București, a reușit, tn- 
tr-o companie valoroasă, să 
ocupe locul 3 la individual 
compus cu 37,80 puncte, prece
dată fiind de renumitele gim-

nas te bulgare Ralenkcva 
39,5 puncte și Raeva — 
puncte. Pe locul 4 s-a clasat 
Molnar (Ungaria) — 37,60 punc
te, iar pe locul 5 Gabașvili 
(U.R.S.S.) — 37,55 puncte.

38,5

In ziua a treia a C.M. de 
volei (m), reprezentativa Româ
niei a pierdut singura șansă de 
calificare în plutonul fruntaș 
(locurile 1—12), fiind întrecută 
cu 3—0 (6, 11, 7) de formația 
Cubei. Voleibaliștii noștri au 
avut din nou o evoluție sur
prinzător de SLABA (de reți
nut că în ultimii ani echipa 
cubaneză nu cîștigase în fața 
celei române...). In aceeași gru
pă (D), Polonia a învins ve 
nezuela cu 3—0 (2. 5, 1). Indi
ferent de rezultatele ultimei e- 
tape din grupă, Polonia și 
Cuba s-au calificat în turneele 
semifinale pentru locurile 1—12, 
iar România și Venezuela în 
turneele locurilor 13—24, la tel 
ca și în ediția precedentă a 
C M. I

Iată și celelalte rezultate : 
Grupa C (după trei zile) : R D. 
Germană — Italia 3—-0 (14, 6, 
8), Canada — Australia 3—0 (1, 
10, 9). Clasament final : 1.
Canada 5 p (8:3), 2. R.D. Ger-

Italia 5 pmană 5 p (6:3), 3.
(6:5), 4. Australia 3 p ț Grupa 
E (după trei zile): R.P Chi
neză — Coreea de
(12, 9, 4), Franța -
3—2 (—3, 11, 9, —11, 14). Cla
sament ~
6 P, 2.
Franța 
chipele 
pentru 
pele celelalte a fost

Sud 3—fi 
Finlanda

final : 1. R.P. Cnineză 
Coreea de Sud 5 p, X 

4 p, 4. Finlanda 3 p (»■ 
subliniate sînt calificate 
locurile 1—12). In gru

zina a 
doua : Argentina — Mexic 3—1 
(14, —13, 3, 17), Japonia — Tu
nisia 3—0 (8, 5, 4) — in gr. A | 
U.R.S.S. — S.U.A. 3—0 (11, 12, 
14), Bulgaria — Chile 3—0 (5, 
5, 3) — în gr. B ; Cehoslovacia
— Libia 3—0 (0, 2, 3), Brazilia
— Irak 3—0 (3, 5, 7) — în 
gr. F. Ultimele partide în gru
pele A, B, D și F au tost pro
gramate azi-noapte, dar cali
ficatele în rîndul elitei sînt și 
ele cunoscute : Japonia, Argen
tina, U.R.S.S.. Bulgaria, Polo
nia, Cuba, Brazilia și Ceho
slovacia.

GIMNAȘÎII FRUNTAȘI DISPUN DE REZERVE
(Urmare din pag. 1)

tative cit și calitative, vizibile 
atît în comportarea de ansam
blu a echipei, cît și în evolu
țiile individuale ale componen- 
ților reprezentativei. Printr-o 
muncă asiduă, în exercițiile li
ber alese ale gimnaștilor au 
fost introduse elemente și com
binații noi, competitive pe plan 
mondial, care — bine însușite 
— pot contribui la mai buna 
notare a sportivilor noștri în 
viitoarele competiții. Aurelian 
Georgescu a 
impresie prin 
turi Tkacev" 
fixă, iar Dan 
primul gimnast român cu ie
șire în triplu salt la bară fixă. 
Pe de altă parte, comparativ 
cu anii trecuți, însușirea exer- 
ciților impuse este acum în- 
tr-un stadiu mult mai înaintat, 
astfel că pînă în luna octom
brie a anului viitor, cînd sînt 
programate campionatele mon
diale, este timp suficient pen
tru repetări și perfecționări.

Chiar dacă gimnaștil noștri 
ne-au oferit destule motive să 
le apreciem comportarea In 
meciul de la Bistrița, nu pu
tem trece peste unele lipsuri 
evidente în pregătirea lor și 
asupra cărora atit antrenorii 
cît șl sportivii trebuie să se a- 
plece cu toată grija și atenția. 
Aproape în totalitate, gimnaș- 
tii noștri ne-au arătat că 
știu să se concentreze la ma
ximum pentru abordarea unul 
exercițiu, așa cum ni s-a ofe
rit prilejul să vedem că se 
întîmplă în alte discipline. Ei 
nu manifestă suficientă mobi
lizare pentru executarea co
rectă a fiecărui element 
bază al exercițiului, deseori 
deconectează prematur

produs o 
cele două 

legate la 
Odorhean

nu

de 
se 
pe

parcursul evoluțiilor, poate și 
pe fondul unei mai slabe pre
gătiri fizice și al unei lipse de 
rezistență specifică. Pe de altă 
parte, considerăm că se mai 
poate interveni încă în com
poziția unor exerciții și că rit
mul de execuție trebuie ridi
cat la unii dintre membrii e- 
chipei noastre. în ce privește 
dificultatea, cu toate îmbună
tățirile aduse în ultima perioa
dă, socotim că este și aici loc 
de mai bine și că, pentru a 
se impune Ia viitoarele între
ceri de mare anvergură, gim- 
naștii noștri trebuie să dove
dească mai mult curaj și ini
țiativă in introducerea unor 
elemente de mare dificultate și 
a unor compoziții noi, 
sânte. Atragem atenția, 
menea, că ținuta în 
concursului este și ea 
deficitară, iar acest 
poate influența considerabil no
tările gimnaștilor noștri intr- 
un mare concurs internațional.

în orice caz, nu atit victori
ile nete obținute la individual 
(6 gimnaști români pe primele 
6 locuri) sau pe echipe (suc
ces la o diferență de peste 12 
puncte) ar trebui să ne bu
cure In primul rînd după în- 
tîlnirea cu echipa Cubei, ci 
faptul că în gimnastica noastră 
masculină se conturează o for
mație 
milian 
gescu, 
Sirbu, 
xandru Nistor, Octavian Iona- 
șlu), cu un program de exer
ciții impuse bine însușit, cu 
exerciții liber alese la care s-a 
muncit considerabil, dar care 
pot fi, în continuare, serios 
perfecționate, pentru evoluții 
și mai bune în viitoarele con
fruntări internaționale.

intere- 
de ase- 
timpul 
deseori 
aspect

stabilă (Kurt Szilier, E- 
Nlcula, Aurelian Geor- 

Dan Odorhean, Dumitru 
Valentin Pintea, Ale

PRIMA „REMIZĂ*1 IN DIVIZIA 
DINAMO

Cea de a doua etapă a tur
neului bucureștean din Divizia 
„A“ la hochei (a opta de pînă 
acum a competiției) a fost do
minată de partida dintre echipe
le Dinamo București șl S. C. 
Miercurea Ciuc, aflate în lupta 
pentru treaptă a doua a „podiu
mului-, acum cînd — reamintim 
— Steaua conduce cu autoritate 
în clasament. După o luptă apri
gă, dar fără valențe tehnice și 
tactice, cele două echipe au în
cheiat întrecerea lor „remiză- : 
3—3. Este, deci . primul meci e- 
gal al campionatului. Dar lată 
consemnări de la cele două jocuri 
de ieri :

STEAUA — DUNAREA GALAȚI 
14—4 (2—0, 5—2, 7—2). După cum 
era de așteptat, Steaua, chiar 

avut pe Szigettl, 
de rezervă, tot ,tim- 

teren (Netedu a 
„rezervat" pentru

dacă a 
portarul 
Pul pe 
fost, probabil,

Stop-cadru UIMITOAREA REVANȘĂ A
ceastă oră, aruncarea suliței 
poate fi socotită o veritabilă 
specialitate grecească : după ce 
Anna Verouli a cîștigat titlul 
continental la Atena, depășind 
și granița celor 70 de metri 
(70,02 m), Sofia Sakorafa — 
clasată a treia la „europene" 
— își îneacă amarul înfrîngerii 
într-un uimitor record ai lu
mii — 74,20 m, performanță 
reușită duminică 26 septembrie, 
în cadrul campionatelor națio
nale desfășurate în insula Cre
ta I Chiar dacă știm cît de 
mare era dorința de revanșă a 
Sofiei (după victoria la C.E. 
Verouli devenise aproape o e- 
roină națională...), chirr dacă 
aruncarea suliței este recunos
cută, îndeobște, drept cea mai 
capricioasă probă a atletismu
lui. chiar dacă Sakorafa era, 
recunoscută ca o bună specia
listă (68.86 m înainte de cam
pionatele europene. 71,50 m la 
18 septembrie, la Londra), acest 
74,20 m rămîne un mister, pen
tru că bulversează etalonul u- 
nei specialități în care granița

Cît de mult poate însemna 
rivalitatea internă pentru pro
gresul mondial al unor probe 
atletice I Listei numeroase de 
exemple celebre, mai vechi sau 
mai noi — să amintim în a- 
ceastă categorie duelurile Coe 
— Ovett în semifondul mascu
lin sau Ionescu — Cușmir la 
săritura feminină în lungime —, 
li se adaugă unul pe care ni
meni nu l-er fi bănuit la înce
putul acestui sezon : cel dintre 
Sofia Sakorafa și Anna Verouli 
la aruncarea suliței. Neaștep
tat, pentru că — se știe prea 
bine — Grecia n-a însemnat 
niciodată mare lucru în atle
tismul feminin mondial (nici o 
medaliată la Jocurile Olimpice 
sau campionatele europene, nici 
un record mondial sau conti
nental pînă la începutul sezo
nului). neașteptat pentru că re
cordul suliței părea intangibil, 
mai ales după ce finlandeza 
Tiina Lillak îl dusese, în iulie, 
de la 71,88 m (Antoaneta To- 
dorova. Bulgaria,, în august 
1981) la 72,40 m. Ei bine, la a-

PRIMUL RECORD MONDIAL LA JOCURILE COMMONWEALTH ULUI
In concursul de Înot din cadrul 

Jocurilor Commonwealth-ulul 
care se desfășoară In orașul aus
tralian Brisbane, Alex Baumann 
(Canada) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m mixt 
cu timpul de 2:02,25. Vechiul re
cord era de 2:02,78 șl fusese sta
bilit, în Iulie 1981 de același spor
tiv. Baumann (18 ani) nu a par
ticipat în această vară la cam
pionatele mondiale de la Guaya
quil din cauza unei luxațll la 
umăr care l-a întrerupt activita
tea pentru un an I

In concursul de atletism, un alt

acestui sezon, scoțla- 
Welles, campion olim- 
m, a cîștigat proba fa- 
10,02, înaintea canadia- 
Johnson 10,05 (vînt fa- 
m/s). Alte rezultate : 
ciocan : Robert Welt

absent al 
nul Allan 
pic la 100 
vorltă in 
nulul Ben 
vorabil 6 
atletism : _______ ______
(Anglia) 75,08 m ; înot : 4 X 100 
m liber (m) : Anglia 3:24,17 ; să
rituri de la trambulină (f) : Jenny 
Donny (Australia) 484,65 p ; tir : 
pușcă cu aer comprimat (echipe): 
Scoția 1137 p ; pistol liber (echi
pe) : Australia 1077 p ; pușcă ca
libru mare (echipe) : Australia 
572 p.

COLUMBIA A RENUNȚAT 
LA ORGANIZAREA C.M. *86 I

GZ□23
Președintele federației columbie

ne de fotbal, Alfonso Senior, a 
propus ca organizarea turneului 
final al C.M. din 1986, atribuită 
inițial Columbiei, să fie amînată 
pentru 1994, ' “ *
dispune de 
F.I.F.A.

Ediția din 
probabil de 
care s-au 
turneului final, 
de în această direcție.

întrucît țara sa nu 
condițiile cerute de

1986 va fi organizată
Brazilia sau S.U.A., 

oferit să fie gazdele 
F.I.F.A. va decl- Sa- 

Hu- 
ter-

A“ DE HOCHEI:
S. C. MIERCUREA CIUC 3-3
meciurile mai grele) și chiar da
că treptat, pe măsură ce avanta
jul său creștea și timpul trecea, 
trimitea la cabină cîte unul din 
titulari, a obținut o victorie cla
ră. Abia după ce scorul ajunsese 
7—0 lucrurile s-au mai complicat 
ceva, dar asta doar așa, pen
tru... spectacol ! Au marcat : 
Olinici 4, Justinian 2, Hălăucă 2, 
Gerczuly, Cazacu, Nistor, V. Hu- 
șanu, Jumătate și Ioniță — stea
ua, T. Marcu 2, Hrițcu șl Anto- 
hi — Dunărea. A condus A. Ba
ling

DINAMO BUCUREȘTI — S. C. 
MIERCUREA CIUC 3—3 (2—0,
1—2, 0—1). Cum spuneam, joo
aspru, de luplă, dar purtat de 
ambele tabere fără orizont, fără 
claritate în acțiuni. S-a greșit 
mult, s-a ratat enorm (mai ales 
echipa din Miercurea Ciuc) și 
Dinamo a fost egalată abia în 
repriza a III-a, cînd era în lnfe-

rioritate numerică (eliminat — 
Solyom). în prima repriză, dina- 
moviștil au jucat bine, apoi ho- 
chelștil din Miercurea Ciuc au a- 
vut o puternică revenire în re
priza secundă (ratînd însă une
ori incredibil...). In final am a- 
slstat la un joc timorat, cu o e- 
" >lare survenită după multe emo
ții. Punctele au fost marcate 
de : Pisăru, Tureanu șl Solyom 
— Dinamo, B. Nagy, L. Bartalis 
șl Gali — S. C. Miercurea Ciuc. 
A condus M. Presneanu.

Astăzi este zi de odihnă, dar 
nu fără hochei, deoarece se dis
pută (ora 17,30) cea de a III-a re
priză a jocului Steaua — Dinamo, 
întrerupt duminică. Vă reamintim 
scorul la „întrerupere" : 6—2 pen
tru Steaua. Campionatul se reia 
miercuri cu meciurile : Dinamo

—Dunărea și Steaua — S. C. 
Miercurea Clijc.

Călin ANTONESCU

s.

CAMPIONATE
ANGLIA. în etapa de sîmbătă, 

Aston Villa a pierdut în depla
sare cu 1—0 în fața formației West 
Bromwich Albion. Viitorii adver
sari ai dinamoviștilor ocupă locul 
9 ln clasament, avînd 12 puncte. 
Conduc Liverpool și Manchester 
United cu cîte 17 p, urmate de 
Watford 16 p. Cîteva rezultate : 
Arsenal — West Ham 2—3, Bir
mingham — Watford 1—1, Ipswich
— Liverpool 1—0, Luton — Man
chester United 1—1.

IUGOSLAVIA (et. 9) F.C. 
rajevo, adversara Corvinului 
nedoara in Cupa U.E.F.A., a
minat la egalitate (0—0) pe teren 
propriu cu Voivodina. In clasa
ment, Sarajevo ocupă locul 3 cu 
11 p. In frunte se află Dinamo 
Zagreb — 15 p, șl Partizan Bel
grad — 13 p.

Alte rezultate : Partizan — Di
namo Vinkovici 3—1, Dinamo Za- 

. gneb — Tuzla 2—2, Steaua Roșie
— Zeleznicear Sarajevo 2—2.

UNGARIA (et. 6). Conduc Gy6r 
șl Csepel cu cîte 10 p, urmate de 
Ferencvaros 9 p. Cîteva rezulta
te : Uj pești Dozsa — Debrețin 
1—1, Gydr — Videoton 5—1, Va
ses — Csepefl 1—1, Honved — 
Szombathely 2—1.

MECIURI OFICIALE
preliminariile C.E., miercuri 

avea loc două partide : cea 
Importantă la Bratislava 

5) : Cehoslovacia — Suedia, 
formația gazdă nu vor lipsi

In 
vor 
mal 
(gr.
Din _____ =________ __ __ __
Fiala, Nehoda, Kriz, Panenka, în 
timp ce la suedezi vor juca Er- 
landssen, Fredrlksson, Holmgren, 
B. Nilsson, Corneliusson. (La a- 
cest meci va asista șl antrenorul 
Mircea Rădulescu). In gr. 1, Belgia 
va juca pe teren propriu cu El
veția.

«edacțio ,1 adminirtraflo t cod 74773 fiueur.itl, 
Fonlru rtrârnâiote , abonamente prin ILEXIM -

SOFIEI SAKORÂFA.
de 70 de metri, se refuzase 
unor aruncătoare ce păreau 
mult mai dotate. Amintiți-vâ 
doar de Ruth Fuchs, lidera u- 
nui întreg deceniu, care nu a 
putut-o depăși... In cei doi ani 
care au trecut de la retragerea 
lui Fuchs, probs a progresat 
incredibil, recordul ajungînd 1a . 
un pas (mic...) de o limită de 
domeniul fantasticului — 75 de 
metri I Seria Sakorafei din 
concursul de la Chania (66,58 
— 61,82 — 65,72 — 74,20 — 
65,90 — 0) ne aduce mai degra
bă în domeniul unui „accident 
fericit" decît în acela al unui 
progres cit de cît logic. Ori
cum, noua recordmană (născuta 
la 24 aprilie 1957 la Trikala, 
1.74 m înălțime și 74 kg, profe
soară de educație fizică) nu 
poate fi numită o uzurpatoare, 
fiind, în ansamblul sezonului, 
mai constantă decît Lillak sau 
Verouli. Și, totuși, cine ar B 
crezut, la începutul sezonu- 
lui ?...

Vladimir MORARU

ELE
ATLETISM O Cea de a 52-a 

ediție a maratonului de la Kosice 
(peste 1 000 de concurenți din 11 
țări) a fost ciștigatâ de Gyorgy 
Sink® (Ungaria) în 2hl8:48, ur
mat de compatriotul său Sandor 
Szendrel 2hl8:59 și cehoslovacul 
Miroslav Becka 2hl9:08. La femei 
a cîștigat Gllian Burley (Anglia: 
In 2h43:26.

BASCHET • „Cupa William 
Jones" s-a încheiat la Den Bosch 
(Olanda) cu victoria echipei ita
liene Cantu, care a Învins în ul
timul meci, cu 72—67 (29—39), o 
selecționată din S.U.A.

BOX « La Atlantic City (New 
Jersey), la categoria grea, ame
ricanul Renaldo Snipes l-a Învins 
la puncte, după 10 reprize, pe 
canadianul Trevor Berbick.

CICLISM • Competiția „Steaua 
speranțelor", desfășurată in Fran
ța, a fost ciștigatâ de belgianul 
Jean-Luc Vandenbroucke, ' 
gător șl tn 
cronometru 
clasamentul 
s-a clasat 
landa), la 5 
trei Laurent Fignoh . .
18 secunde. • , Turul regiunii E- 
milia, încheiat la Bologna, a re
venit italianului Pierino Gavazzl, 
care i-a Întrecut la sprint pe 
Silvano Contini și Emmanuele 
Bombinl, toți trei cronometrați 
pe 250 km în 6h06:17

HIPISM « Cea de-a 82-a edi
ție a cursei de galop „Premiul 
Arcului de Triumf", disputată pe 
hipodromul de la Longchamp din 
Paris, a revenit calului „Akiyda", 
condus de jocheul francez Yves 
St. Martin. Pe locul doi, la fo
tografie, calul englez ..Ardoss". 
avînd în șa pe Lester Piggott.

JUDO • Campionatul european 
pe echipe, desfășurat la Milano, 
a fost cîștigat de formația Fran
ței, care a învins U.R.S.S. în fi
nală 
(3-3). 
mania

ȘAH 
Tilburg (Olanda) 
pionul mondial 
cu 3 p, urmat 
Timman cîte 2 
3-a., Karpov l-a 
(Fillpine).

TENIS • în finală la 
Connors ~ - . .
nala ________
Barbara Potter 
7—4, 6—2.

TIR • La Munchen, Silvia 
Sperber (R.F.G.) a stabilit un 
nou record mondial la pușcă (aer 
comprimat) cu 395 p. Vechiul re
cord, 393 p, aparținea mexicanei 
Olegarlo Vasquez.

Invin- 
ultlma etapă, contra- 
Indlvidual, la Pau. In 
generăl, pe locul doi 
Joop Zoetemelk (O- 
secunde, iar pe locul 

(Franța) la

după un meci de baraj 
Pentru locul 3 : R.F. Ger- 
— Olanda
• După

i 5—2.
tre! runde, la 
conduce ratn- 

Anatoli Karpov 
de r 

p. In 
tnviins

Browne și 
i runda a 
i pe Torre

Montreal:
Borg 6—4, 6—3. • Fi- 

feminină la Philadelphia : 
Pam Shriver


