
Vizita tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
in Iugoslavia

Luni, 25 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușeseu, a 
început vizita oficială de prie
tenie in Iugoslavia, la Invita
ția președintelui Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Petar 
Stîimbolici.

Expresie a bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre 
partidele și popoarele celor 
două țări, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și a tovarășei 
Elena Ceaușeseu în țara vecină 
și prietenă, convorbirile ce vor 
avea loc cu acest prilej consti
tuie un eveniment politic de 
cea mai mare însemnătate.

Ceremonia sosirii a avut loe 
pe Aeroportul Beograd.

La ora 12, ora locală, avionul 
prezidențial a aterizat. La co- 
borîrea din aeronavă, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, tovarășa 
Elena Ceaușeseu au fost salu
tați cu deosebită căldură de to
varășii Petar Stambollci, pre
ședintele Prezidiului R. 8. F. 
Iugoslavia, de tovarășul Miiia 
Ribicici, președintele Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Inalții oaspeți români au fost 
intimpinați la aeroport cu sen
timente dc aleasă prietenie, cu 
bucurie și satisfacție.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu, împreună eu 
tovarășii Fctar Stambollci, eu 
soția, și Mi ti a Ribicici, s-au 
Îndreptat spre Palatul Alb de 
pe colina Dedinio — reședința 
ce le-a fost rezervată inalților 
oaspeți in Belgrad.

Coloana oficială, escortată de 
motocicliștl, a străbătut mo
derna autostradă ce leagă Ae
roportul Beograd eu capitala 
iugoslavă. De-a lungul traseu
lui, împodobit sărbătorește cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări, iocuiloril orașului au făcnt 
o caldă primire solilor po
porului român.

La reședința oficială, Pala
tul Alb de pe colina Dedinie, 
tovarășul Nicolas Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu au avut cu tovarășii 
Petar Stambollci și Mltia Ri
bicici o convorbire prieteneas
că, prilej de a se exprima din 
nou profunda satisfacție pentru 
actuala vizită — a 13-a din ul
timii 17 ani, pe care pre

ședintele României o face aici — 
pentru posibilitatea unui rod
nic dialog Ia nivel Înalt, pen
tru evoluția ascendentă a ra
porturilor de prietenie șl cola
borare româno-iugoslave.

*
în cursul după-amlezll de luni, 

tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu, au depus o jerbă de 
flori la mormlntul lui Ioaip 
Broz Tito, eminent eonducător 
al Uniunii Comuniștilor Iugo
slavi, al popoarelor Iugoslaviei.

*
La Belgrad au Început, luni, 

25 octombrie, convorbirile ofi
ciale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, președintele Repu
blicii Socialiste România, șl 
tovarășul Petar Stambollci, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

In timpul convorbirii, tova
rășul Petar Stambollci a adre
sat un cald salut tovărășesc 
inalților oaspeți români și a 
relevat încă o dată profunda 
satisfacție pentru noua vizită 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu o fac In Iugoslavia.

Mulțumind pentru Invitația 
de a vizita din nou Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
exprimat, la rindul său, con
vingerea că vizita va aduce noi 
elemente la temelia tradiționa
lelor legături româno-iugoslave 
șl a subliniat. In acest context, 
rolul deosebit pe care le-au 
avut precedentele intîlniri șl 
convorbiri purtate cu Ioslp 
Broz Ttto.

S-a exprimat convingerea eă 
extinderea, In continuare, a 
colaborării multilaterale dintre 
România și Iugoslavia servește 
celor două popoare, progresu
lui lor, precum și cauzei gene
rale a socialismului șl păcii 
in lume.

In cursul convorbirilor au 
fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și Înțelegere reciprocă, in 
spiritul voinței de a conferi o 
nouă și tot mal puternică dez
voltare raporturilor de priete
nie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre.
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Azi, in Sala sparturilor din Brașov

DEBUT ÎN A XXII-A EDIȚIE A „TROFEULUI CARPA|I“ 
LA HANDBAL FEMININ

• Reprezentativa noastră
Pentru a doua oară (prima 

ediție feminină a competiției a 
fost găzduită de orașul de sub 
Ttmpa in 1979) municipiul Bra
șov va avea ca oaspete for
mațiile participante la „Tro
feul Carpați**. La cea de a 
XXII-a ediție a Trofeului se 
vor întrece reprezentativele fe
minine ale R. D. Germane, 
Ungariei, Uniunii Sovietice 
și, se înțelege, cea a Româ
niei. Timp de trei zile — de 
astăzi piuă joi — Sala sportu
rilor va oferi iubitorilor hand
balului un atractiv program și 
— credem — de ridicat nivel 
handbalistic. Argumentele pen
tru a caracteriza astfel meciu
rile nu lipsesc la startul com
petiției sint aliniate reprezen
tantele formației campioane 
olimpice, sportivele sovietice, 
și cele din EL D. Germană, 
campioane mondiale. Să preci
zăm, de asemenea, că și hand
balistele Ungariei renrezintă 
una din puternicele echipe ale

TRĂGĂTORII ROMÂNI 
AU PLECAT LA CM. 

DIN VENEZUELA
O delegație de trăgători ro

mâni a plecat spre Venezuela, 
pentru a participa, Intre 28 
octombrie șl 14 noiembrie, la 
campionatele mondiale organl- 
za/te la Caracas. Din delegația 
condusă de antrenorul Teodor 
Coldea fac parte : Corneliu 
Ion, Marin Stan, Grațian Ca
lotă și Virgil Suciu (la pistol 
viteză), Maria Macovei (la 
pistol standard). Florin Cristo- 
for (la pușcă liberă 60 f și 
3X40 f). Iată programul între
cerilor la care vor participa 
trăgătorii români ; 2—3 noiem
brie — pistol viteză ; 3—4 și 
5—6 noiembrie — pușcă liberă; 
5 șl 9 noiembrie — pistol 10 
metri și pistol standard.

joaca, dc la ora 18, cn
lumii, astfel că „Trofeul Car- 
pațf" va fi, pentru sportivele 
românce, un serios examen m 
vederea apropiatului campio
nat mondial din Ungaria.

Iată programul celor trei 
zile. Marți ;#R. D. Germană — 
Ungaria (ora 16,30), România — 
U.R.S.S. (io). De Ia ora 16 este 
programată festivitatea de des
chidere. Miercuri : R, D. Ger
mană — U.R.S.S. (16,30), Româ
nia — Ungaria (18). Joi : 
U.R.S.S. — Ungaria (16,30) și 
România — R. D, Germană (18). 
La ora 13.15 va avea loc festi
vitatea de Închidere a celei de 
a XXII-a ediții a „Trofeului 
Carpați”. După cum se poate 
constata, fiecare zi programea
ză cite două... derby-uri !

DUBLUL SUCCES AL ECHIPELOR DINAMO 
ÎN CAMPIONATOL NATIONAL DE TENIS 
® In retur, steaua s-a comportat toarte Dine • rormajla 
lcintninâ Politehnica București — suh postbllltAfl

Echipele campioane naționale de tenie ale clubului Dinamo, din ear* 
fac parte : Florin Segdrceanu, Andrei Dirzu, Laurențiu Bucw, Em# 
Hnat, Dumitru Clued, Sorin Popa, Ioan Florin Darie, Mlhai VanțtL 
Ionuț Șesu ; Marilena Totoran, Alice Ddnild, Dana Beleuțd, Montei 
Radu, Teodora Tache, Daiana Samungi ți Corina Taloț (antrenori 
Aurel Segdrceanu ți Gheorghe Boaghe, masor Virgil Constantinesc^i 

Foto : Ion MIHAlCA

echipa Gniuuii sovietice
Lotul României, preg&UI 

șl condus in competiție de ane 
trenoril Remua Drăgăneseu șt 
Constantin Lache, este alcătuit 
din : Viorica Ionică, Angela 
Bloj — Elena Ciubotarii, Rodi
ră Grigoraș, Mariana Oaeă, 
Gheorghița Oprea, Nlcullna 
Iordache, Angela A vădanei. 
Rodica Covallue, Laura Lup- 
șor, Maria T5r3k, Zoranka 
Ștefanovici, Valentina Turbata, 
Adriana Pătruț, Elena Leonte 
șl Ilajnai Palfl.

Arbitrii lnttlnirilor sint Va
clav Formanet — Josef Aia- 
brus (Cehoslovacia) și Milan 
Valclci — Milan Mitrevfct 
(Iugoslavia).

Ion GAVRJLESCU

Calitatea de „sport olimpic" presupune:

OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI SPORITE 
PENTRU GIMNASTICA RITMICĂ

Doina Stăiculescu — lidera 
autoritară a întrecerilor de la 
Ploiești Foto : Dragoș NEAGU

Includerea gimnasticii ritmi
ce intre sporturile care vor 
fi prezente in programul Jocu
rilor Olimpice de la Los An
geles a dat. In ultima perioa
dă, cum era și firesc, un im
puls mai mare preocupărilor 
de depistare șl formare a vi
itoarelor campioane ale aces
tei discipline. Șl nu s-ar putea 
spune că rezultatele obținute 
in această direcție nu sint no
tabile. Dimpotrivă, se poate 
spune, fără teama de a greși, 
că in 1981 și 1982 gimnastica 
ritmică din țara noastră a În
registrat cele mal bune suc
cese ale sale pe plan interna
țional, atît Ln întreceri ofi
ciale — ne referim la Balca
niada de la Belgrad —, cit și 
in concursuri cu caracter ami
cal, șl aici avem in vedere, cu 
deosebire, locul II ocupat de 
o reprezentantă a țării noastre 
in puternicul concurs interna
țional de la Debrețin, din Un
garia. Dacă mal adăugăm a- 
cestor aspecte șl faptul că, in 
general, pe plan național se 
manifestă o mai mare preo
cupare pentru activizarea sec
țiilor de performanță, avem a- 
tuncl tabloul nou pe care ni-1 
oferă această frumoasă disci
plină sportivă.

Cum era șl firesc, finalele 
campionatelor naționale de Ia 

Ploiești au reflectat, în mare 
parte, tendințele menționate și 
trebuie să subliniem că, intr-o 
măsură mai mare decit la edi
țiile trecute, am asistat la 
multe execuții de ridicată va
loare tehnică, competitive pe

Constantin MACOVEI

(Continuare ln pag. 2-î)

„MUNCIM INTENS PENTRU CA LA 10. '84 SĂ PREZENTĂM 
0 ECHIPĂ REDUTABILĂ DE BOXERI*

Interviu cu antrenorul lotului national Teodor Niculescu
în ultima perioadă, pugiliștii 

noștri nu ne-au prea răsfățat 
cu rezultate deosebite in arena 
Internațională. Conducerea
mișcării sportive a luat o se
rie de măsuri menite să ducă 
la redresarea boxului româ
nesc, la revenirea Iul In elita 
mondială, unde s-a aflat multă 
vreme. Printre măsurile preco
nizate șl Înfăptuite se află șl 
schimbarea conducerii teh
nice a lotului național. Res
ponsabil cu pregătirile sporti

Ultimul set al unei dirz dis
putate intîlniri de dublu a pus 
capăt pasionantei concurențe 
dintre formațiile masculine de 
tenis ale cluburilor Dinamo 
București și Steaua, aflate in 
cursa pentru titlul de campi
oană națională pe echipe. Pe
rechea Bucur — S. Popa (Di
namo) și-a adjudecat, ieri di
mineață, la reluare, meciul 
împotriva cuplului R- Constan- 
tinescu — Șovar (acesta din 
urmă handicapat de o leziune 
la mina dreaptă), cu scorul fi
nal de 7—9, 6—3, 6—3. Astfel, 
rezultatul din retur al întâlnirii 
dintre Dinamo și Steaua de
vine 3—6, exact scorul cu care 
in jocurile-tur dinamoviștii in- 
trecuseră pe steliști. La punctaj 
general egal, Dinamo Bucu
rești a fost favorizată de un 
meciaveraj superior, obți- 
nind astfel titlul Secția de 

vilor noștri a fost numit an
trenorul emerit Teodor Nicu- 
lescu, care ne-a răspuns lâ câ
teva Întrebări legate de activi
tatea viitoare a boxerilor 
români.

— Cind vom fi capabili să 
prezentăm o echipă redutabilă 
(deși boxul este un spori indi
vidual) in arena internațio
nală 7

— In ciuda aparențelor, cred 
că In anul IDS') vom fi in mă
suri să prezentăm, la marile 

tenis a clubului Dinamo (an
trenor emerit Aurel Segăr* 
ceanu și antrenor Gheorghe 
Boaghe) trebuie apreciată pene
tra dublul succes repetat (in 
probele masculine și feminine), 
dar nu e mai puțin adevărat 
că în retur formația masculini 
a clubului Steaua a făcut o fi
gură remarcabilă, tnvinglndu-șt 
rivala printr-o excelentă pre
gătire fizică șl chiar în condir- 
țiile nefolosirii lui Dumitru 
Hărădău 1

Oricum, palpitantul final al 
competiției masculine a ținut 
treaz interesul unui mare nu- 
măr de spectatori și am con
semnat, în acest context, di
verse sugestii de restructurare 
a formulei de disputare a cam
pionatului național pe echipe.

(Continuare ln pag 2-3) 

competiții, o echipă redutabili 
de pugrliști. In acest scop, am 
început o severă muncă de se
lecție a celor mai dotate ele
mente, capabile de progrese 
însemnate, de rezultate valo
roase. Am alcătuit un program 
de pregătire eșalonat pe o pe
rioadă care se va încheia o- 
dată cu Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles Are3t program 
are in vedere clteva stagii co
mune de pregătire cu boxerii

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)



DOINA IIÂANDHIJ Șl PETRE PURGE -PERFORMERII 
CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE EA PLOIEȘTI

A intrat în tradiția activi
tății competiționale de popice 
ca în fiecare an să se desfă
șoare un concurs internațio
nal organizat de UCECOM și 
dotat cu trofeul „Cupa Vo
ința". Ajunsă la a Xll-a edi
ție întrecerea a reunit, timp de 
trei zile, pe arena Voința din 
Ploiești, jucătoare și jucători 
din Austria, Bulgaria, Unga
ria și România la probele cla
sice, de 100 și 200 1 " 
femei și, respectiv, 1

Vineri și sîmbătă 
Ioc confruntările pe 
levele antrenoarei 
Ioan, de la Voința 
(Doina Lixandru —

bile mixte 
bărbați.
au avut 
echipe. E- 

Eleonora 
i Ploiești 

(Doina Lixandru — 452, Stela 
Godeanu — 430, Polixenia Ga- 
▼rilă — 421, Mioara Coman 
— 412, Minela Dan-Mihăilă — 
189 și Aura Călăvie — 381),
•vident superioare atit la man
șele „pline*, cit și la cele „izo
late*, au cîștigat detașat, cla- 
■tndu-se pe primul loc cu 2485

p d. Mult mal echilibrate au 
fost Întrecerile masculine, care 
au dat ciștig de cauză in final 
formației divizionare Voința 
București (Petre Purge, jucă- 
tor-antrenor — 912, Mihai Pis- 
talu — 
lescu — 
852, Ion 
Bălescu 
zat 5147 
sament Spartakus 
4920, A.S.K.O. Viena 4917 
Lokomotiv Sofia 4409.

Confirm în du-și valoarea, 
predatul 
Purge și 
Lixandru 
puse In 
masculin 
(912—884), 
(A.S.K.O.) 
(Spartakus 
feminin :

(452—417), 1 Stela Godea- 
828, X Mioara Coman 828.

866, Constantin Rădu- 
856, Horia Ardac — 
Bănescu — 834, Marin 
— 827), care a totall- 
p d. Urmează in cSa-

Budapesta

a- 
nostru popicar Petre 

ploieșteanca Doina 
au cucerit trofeele 
joc la individual : 
— 1. P. Purge 1796 
1 H. Niesenbauer 
1709, 8. 8. Kovacs 
Budapesta) 1 704 ;
1. Doina Lixandru

869
nu

ECHIPELE REPREZENTATIVE DE JUNIORI
In cadrul pregătirilor pentru 

C.M. de juniori, echipele re
prezentative de popice ale 
țării noastre (din care vor face 
parte, printre alții, Octavia 
Cioctrlan, Olga Fsihas, Carmen 
Pilaf, Iholya 
Andrei, Marcel 
tin Turci tu și

Mathe, Marian
Codiță, Constan- 
Traian Țclnar)

SCORURI STRÎNSE

vor 
că. . 
tyn, o dublă intilnire cu echi
pele similare ale Poloniei. Ti
nerii noștri popicari vor fi În
soțiți de cunoscuțll antrenori 
Tudorache Buzea, loan Petru 
și Ilie Băiaș.

ÎN ETAPA A Vl-a

susține slmbătă și duminl- 
pe arena din orașul Gos-

LA GHE0RGHEN1, NIVELUL JOCURILOR - STAȚIONAR
S-a Încheiat șl cel de al treilea 

turneu al campionatului primei 
serii valorice a campionatului Di
viziei „A* de hochei șl prea 
multe lucruri noi nu stat de sem
nalat. Sigur că nu ne așteptam 
ca „peste noapte* (de fapt, nici 
nu se prea putea...) lidera Clasa
mentului, Steaua, să-și piardă 
locul, sau „lanterna roșie*, ini
moasa șl ttaăra formație 
nărea Galați, să... 
Ultim loc pe care-1 
de la prima etapă, 
se putea lnttmpla I 
tam, ca cete patru 
tașe, adică tot ce are mial 
hocheiul nostru, să ridice, acum 
la al treilea turneu, ștacheta ca
lității șl să ofere publicului din 
Gheorghenl (mare iubitor al ho
cheiului) partide bune, cu ritm și 
angajament, așa cum ne place la 
hochei, cu faze Închegate și eu 
un substrat serios tehnic sl tac
tic. Ar fl fost „un pas* în tn- 
tlmpinarea intențiilor federației 
care a programat acest turneu la 
Gheorghenl tocmai cu gtadua de a 
face o bună propagandă hocheiu
lui. Din păcate. cu excepția 
Jocurilor S.C. Miercurea Cluc — 
Steaua (care încep să devină der- 
byurile hocheiului nostru...), am
bele Încheiate la egalitate șl chiar 
eu un scor simetric (2—2), In 
rest am asistat la confruntări e- 
uoste, dominate de aceste două 
puternice echipe.

Ajungtad aci cu discuția noas
tră, considerăm că este bine să 
ne oprim puțin la cele două 
fruntașe ale clasamentului. Steaua 
domină în continuare întrecerea,

Du- 
paseze acest 
deține încă 
Așa ceva nu 
Dar, aștep- 

echiipe frun- 
bun

centru, avtnd și „ajutorul" a doi 
dintre ced mai experimentați ju
cători ai echipei : L. Bartaliș și 
T. Miklos. In progres, lindja fra
ților Z olt an și Băla Nagy (cu 
Todor) și, cu un aport tot mai 
consistent in victorii, linia ceiLor... 
mici (J. Bartalls, Demeter șt Sa
rica ’
de nervos șl... „agresiv* 
virsta lud).

în aceste condiții, cum 
noaim, derbyul hocheiului 
este acum jocul Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc. Dlruamo — esbe 
cert — traversează © perioadă 
mai grea (a ajuns la un golave
raj negativ !). Totuși, plnă la ur
mătorul turneu (cu Începere de 
U >1 octombrie, la București) 
s-ar putea ca dinam oviștli să-și 
revină. Ar fi foarte bine, pentru 
că atunci 
s-ar mai 
echipe...

ultlmul însă surprinzător 
pentru

spn- 
nnstru

lupta pentru titlu nu 
da doar între două

Călin ANTONESCU

LA TENIS

CLASAMENT
L Steaua 18 14 3 1 123- 50 31
1. S.C„ M C1UX3 18 10 3 5 90- 62 33
3. Dinamo 18 8 3 8 77- 83 18
4. Dunârea G!L 18 0 0 18 46-141 0

Intre 25 șl 28 noiembrie, la 
Beijing va avea loc un mare 
concurs internațional de Înot, 
la care a fost invitată și mul
tipla noastră campioană și re
cordmană, medaliată cu bronz 
la ultima ediție a C.M. de la 
Guayaquil, Carmen Bunaciu. 
Ea va fi Însoțită in capitala 
R. P. Chineze de alți 3 înotă
tori : Irinel Pănulescu, Mihai 
Mandache și Flavius Vișan.

• In aceleași zile, la Gera 
(R. D. Germană) se va desfă-

șura un cont 
de Înot la car 
tivi nă3cuțl In 
neri). Țara no: 
zentată de : b 
ricica Culică, 
Jilrgen Bzrtb.

• Intre 19 
la Kdln (R. I 
avea loc un 
Internațional 
de Înot. Romă 
zentată la aci 
de Gheorghe

ROMÂNIA - R. D. GERMANA LA Bl
Ne vizitează reprezentativa 

de box juniori a R. D. Ger
mane, care va intîlni, în două 
rinduri, selecționata similară a

țării noastre, 
tare va avea 1 
tombrle, la Br 
slmbătă 30 0< 
lăți.

Slmbătă și duminică s-au con
sumat întrecerile etapei a șasea 
a Diviziei „A“ de popice. Cu pu- 
ene excepții — Petrolull Cîmpina, 

radui Vama, Constructorul și 
Voința din Tg. Mureș, care au 
gustat din amărăciunea lnfringe- 
rii, restul echipelor gazdă au ob
ținut . victoria. De menționat câ 
in multe confruntări, învingătoa
rele au fost cunoscute abia după 
ultimele bile, iar 
au fost realizate 
București — 2528 
Și de campioana țării la băieți, 
Electromureș Tg. Mureș — 5259
p d. Iată rezultatele înregistrate : 

feminin : U.T.A. — Voința O- 
dorheiu Secuiesc 2372—2344 (4—2), 
Voința Timișoara — C.S.M. Re
șița 2336—2334 (3—3), Voința Ga
lați — Frigul București 2239—2166 
f«—2!), Laromet București — 
Voința Constanța 2528—2291 (5—1), 
Petrodul Băiooi — Voința Bucu
rești 2523—2450 (5—1), Voința Cra
iova — Hidromecanica Brașov

scorurile etapei 
de Laromet 

p d la fete —

2287—2234 (4—2), Gloria Bucu
rești — Metro m Brașov 2384—2288 
(4—21), Bradul Vama — Voința 
Tg. Mureș 2293—2480 (1—5), mas
culin : Constructorul Galați — Ra
finorul Ploiești 4893—47G9 (4—2),
Progresul Oradea — Tehnoutilaj 
Odorhedu Secuiesc 5067—4818 (6—0), 
Electromureș Tg. Mureș — Meta
lul Hunedoara 5259—4972 (5—1),
Carp ați Sinaia — Olimpia Bucu
rești 4937—4890 (6—1), Petrolul
Onpina — Rulmentul Brașo-v 
5097—5230 (1—4), Chlmpex Con
stanța — Gloria București 5230— 
5194 (5—1). Voința Tg. Mureș —
CJF.R. Timișoara 4951—4959 (3—3), 
Co’istructoruil Tg. Mureș — Aurul 
Baia Mare 5016—5077 (2—4).

• Cîteva meciuri restante din 
etapa a IV-a : Voința Odorheiu 
Secuiesc — Electromureș Tg. Mu
reș 2340—2418 (0—0), Laromet
București — Voința București 
1525—2458 ia feminin, Voința Bucu
rești — Rulmentul Brașov 4926— 
«924 la masculin.

manifestând aceeași siguranță în 
apărare, unde jocul este foarte 
sobru și exact pe fondul marii 
experiențe competiționale a ju
cătorilor de bază din sistemul de
fensiv (portarul Netedu, căpitanul 
echipei Ioniță, Justinian șl Po
pescu), iar In atac beneficiind de 
aportul unor hocheiștl foarte pro
ductivi (Cazacu, V. Huțanu, Hă- 
Iăucă, Nistor, OUnlcl), cărora H 
se adaugă, cu tot mal multă In
sistență în ultimul timp, „noul 
val- al echipei (Jumătate, Udrea, 
Gerczuly, Pogăceanu ca fundaș). 
Cam la fel se petrec lucrurile și 
la S.C. Miercurea Ciuc, unde un 
cuplu de portari foarte inspirați 
(Fekete șl Bartha), are tn față 
un veritabil „zid* alcătuit din 
patru fundași foarte activi șl teh
nici (Gall, I. Antal, Bogoș . șl 
Balogh), ofensiva echipei a>vtnd 
trei linii destul de puternice și 
echilibrate, în prima dintre ele 
fostul fundaș ElOd Antal (a că
rui suspendare a fost ridicată) o- 
eupînd — cu succes — postul de

OBLIGAȚII Șl RESPONSABILITĂȚI SPORITE PENTRU GIMNASTICA RITMICĂ
(Urmare din pag. 1)

In campionatul Diviziei „A" la 
tenis de masă t-au desfășurat 
partidele etapei a IlI-a a retu
rului, rezultatele înregistrate In- 
»criindu-se în sfera normalului. 
Iată amănunte :

GRUPA I
UNIVERSITATEA I CRAIOVA 

— UNIVERSITATEA II CRAIOVA 
(m) 9—3 șl 9—5. Deși un meci
„de casă", întîlnirea nu a fost, 
totuși, o formalitate pentru mai 
experimentați! jucători ai primei 
formații cralovene. Victorii : Fi- 
rănescu 2+3. Nicorescu 2+1, Hal- 
dan 3+4, Bădescu 1, dublul 
rănescu, Haldan 1+1, pentru 
vingători, respectiv Tiugan 2, 
doi 1+2, Nef 1, Toma 2. (V. 
povici — coresp.).

C.F.R. C.S.Ș. PETROȘANI 
PROGRESUL BUCUREȘTI (f) 
șl 2—5. Beneficiind de aportul 
consistent al Măriei Alboiu (3+2), 
bine secondată de Marilena Pan- 
țuru (2+2) și Maria Păun (1+1), 
bucureștencele au obținut victo
ria fără prea multe probleme, în 
fața unei echipe de la care doar 
Daniela Păduraru (1+2) a cores
puns. (S. Băloi — coresp.).

C.S. ARAD II — FAIMAR B. 
MARE (f) 5—2 șl 5—2. Derbyul 
feminin a revenit gazdelor, ast
fel că acestea își consolidează 
poziția de lidere, în timp ce băi- 
mârencele cedează, deocamdată, 
locul secund în favoarea Progre
sului București. Victorii : 
Ferenczi 2+2, Magdalena 
1+1, Doina Dehelean 1+1 
arădence, respectiv Liana 
Urzică 2+1, Nela Stoinea

GRUPA A n-a
A.S.A. MUNTENIA BUZĂU — 

C.S.M. BUZĂU (m) 9—0 și 9—0. 
Succes categoric al liderilor se
riei I a eșalonului secund, prin 
punctele realizate de StoJanov 
3+2, Moroianu 2+2, Dinu 2+2,

Fi- 
ln- 

Bă- 
Po-

1—5

Eva 
Leszay 
pentru 
Mihuț- 
1.

DE MASA
Romancscu 2+2 șl dublurile Ro- 
manescu, Stoianov 1, Moroianu, 
Dinu 1. (Elena Pescaru — oo- 
resp.).

VOINȚA SATU MARE — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI (m) 
9—3 șl 9—6. Victorii : Murvai 2, 
Makoldl 2+4, Budișan 2, Hodasz 
2+4, dublul Hodasz, Makoldl 1+1 
pentru Învingători, respectiv Că
lăuz 1+2, Uriște 1+2. (Z. Kovacs
— coresp.).

STIROM BUCUREȘTI — STI
CLA C.S.Ș. BISTRIȚA (m) 9—2
șl 9—3. Meci la discreția gazde
lor, care și-au asigurat succesul 
prin ~ — - • - --
zilu 
nez, 
peți : Tofh 1+1, Grigorean 1+2, 
Ciociu 1. (R. Popescu — coresp.).

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ
— C.S.Ș. OD. SECUIESC (m) 8—9
șl 6—9. După un prim meci mal 
echilibrat, a doua întîlnire a fost 
dominată de oaspeți. Victorii : 
Deneș 3+3, Sîngeorzan 3, LSrîncz 
2+1, Hrișcă 1 pentru gazde, res
pectiv Feher 4+4, Nagy 1+2, Fii- 
lop 1+2, Kiss 2. dublul Fejer, 
N»sy 1+1. (I. Păuș — coresp.).

MEFMEC C.P.L. BUCUREȘTI — 
C.S.Ș. METALUL RM. VÎLCEA 
(f) 5—0 și 5—0. Victorie clară a 
gazdelor prin punctele " 
de Carmen Găgeatu 1+2, 
Cheler ‘ ‘ *
Cristina

C.S.M. 
TORUL 
5—2.

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ 
C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI (f) 5—2

Ovanez 3+3, Buga 3+3, Ma- 
2+1, Macovel 1, dublul Ova-
Macovel 1+1. Pentru oas-

realizate
Anca

2+2, Otilia Bădescu 2, 
Enulescu 1.
BUZĂU
TG. MUREȘ (f) 5—0

CONSTRUC-
»1

DE
AL

CIC
c/ț

o suits 
Pe ‘

plan internațional. In fruntea 
finalistelor s-au situat, de
sigur, componentele lotului 
nostru reprezentativ, mai ales 
acele tinere gimnaste cărora 
le revine datoria și onoarea de 
a reprezenta țara la campiona
tele europene care se vor des
fășura la finele acestei săptă- 
mîni la Stavanger, In Norve
gia. Doina Stăiculescu, Mihaela 
Tănase, Dorina Cordoș, Adria
na Rednlc, Alice Ștefănescu 
alcătuiesc, la ora actuală, o 
garnitură omogenă, cu apre
ciabile calități de concurente, 
cu exerciții mult Îmbunătățite 
pe planul complexității șl al 
execuției care — prezentate 
fără greșeli — pot face față 
rigorilor arbitrajului interna-

țlonal. Facem această rezer
vă, deoarece în concursul de 
la Ploiești, pe lingă calitățile 
amintite, gimnastele noastre 
fruntașe au dovedit și Inadmi
sibile slăbiciuni, cu îngrijoră
toare oscilații de formă și con
duită sportivă. In unele cazuri 
arbitrele noastre s-au dovedit 
indulgente, dar pe plan inter
național nu se va mal intîmpla 
astfel, ceea ce presupune că 
gimnastele noastre fruntașe 
trebuie să atingă un asemenea 
nivel, incit ratările să fie cu 
totul excluse.

In orice caz, 
noastră ritmică se 
zent pe o poziție avantajoasă, 
ea se bucură de un interes 
crescind din partea federației 
de specialitate, dispune de un 
mănunchi de fete talentate, cu 
o bună pregătire tehnică gi fl-

gimnastica 
află tn pre-

MAIIIIC, Cil AI. mill, A CÎțTIGăl „PRIMIIII ăPIMTUIOri"
DLsputat în fața urnei nume

roase asistențe, ,,Premiul apran- 
ttllor* a avut o desfășurare inte
resantă, în finial dînd ciștig de 
cauză lud Maniuc, pe care tinăruJ 
și talentatul Al. Vaslle l-a con
dus fără greșeală. Tot tn aceas
tă reuniune am văzut o alergare 
de mînjl cu un final de-a dreptul 
uluitor, în care Siux, cu Mari
nescu în sulky, a obținut victoria 
în fața Fondistei, la fotografie 
(superbă alergare !). In alergarea 
vedetelor, Toporaș, inteligent con
dus, a trecut primul linia de so- 
®1re. Au mal cîștigat : Hemona, 
cu care I.G. Nicolae a conceput 
o frumoasă cursă pe 2100 m, 
Meloman, cu N. Gheorghe, în 
ultima alergare a zilei, grație ga
lopurilor Rom iței, Aldina, fără 
probleme, deoarece unii dintre 
adversari erau apatici. Bella, cu 
care Gh. Tănase și-ia dovedit din 
nou calitățile, Daniela, a cărei 
performanță puțin previzibdilă de
vine contradictorie, șl Onix în 
cursa rezervată amatorilor. Asu
pra modulul cum a alergat a- 
cest trăpaș, revenim deoarece de 
pe partea opusă a tribunei mer
sul lui arăta a orice numai a 
trap nu. Pe orice hipodrom efl ar 
fi fost distanțat pentru mers ne
regulat ; credem, ded, că a soeit 
timpul reconsiderării acestei pro
bleme din partea coimlsariHor.

REZULTATE TEHNTCE : Cursa 
I : 1. Siux (Marinescu) 1:40,4, 2.

Fondista, 3. Stamora. Cota : clșt. 
2,40, Ord. 11, ord. triplă 97. Cursa 
a n-a î 1. Aldina (Nioolae N) : 
1:29,1, 2. Istria. Cota : cișt. 2.60, 
ord. 1.L, ev. 22. Cursa a IU-a : 1. 
Relativa (OanA) 1:36,3, 2. Repeti
ția. Cota : cîțt. 5, ord. 11, ev. 13. 
Cursa a IV-a î L Man-uc (Al. Va
slle) 1:2S,7, 2. Hublou, 3. Tenor. 
Cota : ctșt. 2,60, ord. 24, ev. 8, 
srd. triplă 198. .Cursa a V-a : 1. 
Toporaș (Toduță) 1:29,1, 2. So
mon. Cota : clșt. 3, ord. 80, ev. 
21, triplu 3-4-6 314. Cursa a Vl-a : 
L Onix (M. Manea) 1:29,1, 2. 
Trandafir, 3. Vigu. Cota : cSșt. 7, 
erd. 25, ev. 10S, ord. triplă 204. 
Cursa a VII-a : L Bela (Tănase 
Gh.) 1:30,0, 2. Negruț. Cota : clșt. 
2. ord. 18, ev. 14, triplu 5-6-7, 
276. Cursa a VIII-a î 1. Hemona 
(I.G. Nicolae) 1:30,8, 2. Plocon, 3. 
Hogar. Cota : elșt. 1.80, ord. 18, 
ev. 20, ord. triplă 448. Cursa a 
IX-* : i. Daniela (Bănică) 1:39,2, 
2. Turturica, 2. Trudin. Cota : 
rișt. T, end. Închisă, ev. 257, ord. 
triplă 1756, triplu 7-6-9 465. Cursa 
a X-a : 1. Meloman (N. Gheor- 
reO 139,7, 2.

ord. 68. ev. 
e-a Închis la

zică, și numai de grija cu care 
ele vor fi pregătite pentru 
toate concursurile va depinde 
afirmarea lor internațională, 
plasarea pe locuri de frunte în 
marile competiții. în orice caz, 
Doina Stălculescu, Mihaela Tă- 
nase și Dorina Cordoș, care 
vor alcătui, probabil, echipa 
ce va fi aliniată la apropiatele 
campionate europene au fost 
și cele mal In formă gimnaste 
la campionatele de la Ploiești. 
Noua campioană absolută, 
Doina Stăiculescu, lucrează in
tr-un ritm îndrăcit cu toate 
cele patru obiecte (panglică, 
coardă, cerc șl măciuci), exer
cițiile sale au un înalt grad de 
complexitate și nutrim spe
ranța că ea va putea să aibă 
o comportare onorabilă la în
trecerea din Norvegia,

Un 
căruia 
acela 
cerea 
lor a 
pe, singur C.S.Ș. Brașovia ali- 
niind două formații, în 
ce orașe ca București, 
Mare, Tg. Mureș, P.
Rm. Vîlcea, unde există secții 
puternice, au semnat prezența 
numai la categoria I sau an
sambluri. dar nu și la maes
tre. Ridicăm această problemă, 
pentru că numai printr-o pre
ocupare sporită la 
turor nucleelor 
va fi posibil 
noastră ritmică 
succesele care 
la ea.

aspect important asupra 
dorim să insistăm este 
că, surprinzător, între- 

din acest an a maestre- 
reunit prea puține echi-

timp 
Baia 

Neamț,

OUraș. Cota : cișt. 
46. Pariul austriac 
18.09? lei.

A. MOSCU

de 
ca 
să 

se

nivelul tu- 
performanță 

gimnastica 
repurteze 

așteaptă de

_.F__ _ și
5—2. Olga Nemeș 3+3 șl Kinga 
Lohr 2+2 au asigurat victoria 
gazdelor, pentru bucureștence 
puneînd Delia Tonescu 2. Gabriela 
Tonescu 1 șl Virginia Fcșteu 1. 
(I. Păuș — coresp.).

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TENIS
(Urmare din pag. I)

Unele vizează sistemul de de
partajare la egalitate (propu- 
nîndu-se să fie preferată di
ferențierea în primul rind prin 
rezultatele directe), altele se 
referă la componența echipe
lor (avansîndu-se ideea de a 
păstra un campionat exclusiv 
de seniori, paralel cu altul re
zervat juniorilor, pentru a nu 
mal ved°a in echipe care can
didează la titlul național... 
fetițe de 12 ani).

La sfîrșitul competiției (care 
a insumat un tur de primăva
ră și un retur de toamnă), 
clasamentele campionatului 
national pe echipe arată ast
fel : FEMININ : 1. Dinamo
București 26 p, 2. Steaua 24 p,
3. Politehnica București 20 p,
4. Progresul 15 p, - --• - 
nica 
T.C.B. 9 p, 
Dacia Galați 3 p ;
LI N : 1. Dinamo București 26 p 
(111—15 meciaveraj), 2. Steaua 
26 p (109—17), 3. Dinamo Bra
șov 20 p, 4. Progresul 16 p, 5. 
Constructorul feroviar 8 p, 6. 
Cuprom Baia Mare 8 p, 7. Po
litehnica Cluj-Napoca 6 
Sănătatea Oradea 2 p.

★
Astăzi, de la or» 13, la 

Ptogresul din Capitală, 
disputa finala (restantă) a pro-

bei de dublu mixt a campiona
tului național, intre perechile 
Daniela Moise — Adrian Mar
ca (Steaua) și Camelia Chiriac 
(Metalul Tirgoviște) — Lauren- 
țiu Bucur (Dinamo București).

După 
cicliste 
programate Ir 
mai trei zile i 
minică, rutfe 
s-au reintîlnlt 
Metalul din 
de astă-dată Îs 
natului munici) 

La cursele di 
p. „cntlnd re 
Înaintea finalei 
concurenții au 
zenie care a li 
cut spectatori 
astă-dată In 
punctele cele 1 
pășit, de pe p 
km al traseulu 
dul detașat in 
V. Buduroi (S' 
tegoria juniori 
vansat pe M. ' 

c
a 

C 
c 

mari (imbatabi 
lergări pe te 
La categcria se 
gistrat o surpr 
Nicolae (Dinar 
bună parte dii 
primul loc 
(Stirom), ca in 
fie cîștigală de 
namo). Clasam 
tori : 1. R. Ale 
G. Merescu (( 
Sîrbu (Olimpia',
1. V. Buduroi 
(Sti/bm), 3. D. 
pia) ; juniori rr
2. V. Milrache 
Trălstaru (C.S. 
1. P. Milu, 2. ( 
Radu, 4. Gh. ' 
5. A. Androne 
Paraschiv (Din

doilea clasat 
te ; a fost 
succesul său 
pia) — la

Gheorgh

ADMINISTRAȚIA DF STAT LOTO PRONOSPOR
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX

PRES DIN 20 OCTOMBRIE 19S2. Cat. 
1 : 1 variantă 25% Autoturism Do 
cla 1300 ; cat. 2 : 4 varianta 25% a 
21.872 lei ; cat. 3 : 11 varianta c 
7.953 bel ; cat. 4 : 67,75 a 1.291 
cat. 5 : 137,75 a 635 lei ; cat. 6 : 
6.003,25 a 40 lei ; cat 7 t 1150 a 200 
lei ; cat. 8 : 2.->89,50 a 40 lei. Re
port la cat. 1 : 286.777 lei. Autotu
rismul Dacia 1300 de la categoria 1, 
Jucat pe o variantă 25% a fost ob
ținut de Enache Alexandru din Bucu
rești.

5. Politeh-
Cluj-Napoca 9 p, 6.

7. U.T.A. 6 p, 8.
MASCU-

JUCAȚI DIN TIMP 
NUMERELE PREFERATE I

• Agențiile Loto — Pronosport 
mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele alese de partl- 
clpanțl pentru ultima tragere o- 
bișnuită Pronoexpres din această 
lună, cane va avea loc miercuri 
27 octombrie 1982. Așadar, mllne 
puteți să vă numărați șl dv. prtn-

tne câștigătorii 
„Dacia 1300* șl 
bant, bineînțeles 
a participa... • 
oontinuă vtnzar 
tru tragerea spe 
mlnlcă 31 octor 
oferă multiple ț 
tlgurt In 
1300*, marl sum 
bOe *1 Cxe (tn 
de #0.000 lei) g 
hotare. Biletele 
rtanta au drept 
toate cele papt 
trei faze, oare 
numere 1 Se pc 
risurie simple, v 
și combinații „o 
tata sută la aut 
W la sută. Con 
acestei trageri < 
taioase st procu 
leee eu numere

P, 6.

are na 
se va

61 OCTOMBRIE 1982

tragere specială
$ ds. vă f 
printre mari 
de :

ANUNȚ
OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI" BUCU

REȘTI anunță că s-a prelungit perioada de Înscriere de can
didați cunoscători de limbi străine, cu domiciliul stabil sau 
flotant in București, pentru examenul de selecționare la 
cursurile de ghizi-interpreți, colaboratori externi, pînă la 
data de 6 noiembrie 1982 inclusiv.

înscrierile se fac, in continuare, zilnic, cu excepția dumi
nicilor, intre orele 10—16, la sala Universității cultural- 
ștlințifice din str. Biserica Amzei nx. 7, sectorul I (In lo
calul fostului muzeu Simu).

Condițiile și actele necesare sint afișate la sediile O.N.T. 
„Carpați* București și Universității cultural-științifice, să
lile Dalles, Batlște și Amzei.

Biletele de î 
ta participă

• EXCURSII 
TARE

7 EXTRAGER 
CU UN TO
NUMERE I

• PREMII I 
frunte cu 
50.000 lei

• AUTOTUI 
cia 1300"

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT 
PENA SlMBATA 30 OCTOMBRIE INCLUSIV.

VA STAU LA



ARTA DOZĂRII

• că Di- 
curba sa

jocul cu 
f®J slno-

anșa.
Ga- i

i
)N I

I

I I

Lo «tortul meciului Dinamo — Spor- 
tol studențesc, suporterii alb-negrilot 
erau destul de sceptici. Printre al
tele, ei intrevedecu o reacție de or
goliu din partea dina mov iștilor, In 
urma nocturnei cu Astea Villa. Da< 
late câ gazdele au început 
o anume detașare, Intr-un 
r»lmă cu... resemnarea.

De ce ? Impresia noastră 
na mo s-a aflat duminică pe 
descendentă, care a început Imediat 
după momentul de vîrf de la Prago, 
o curbă pe care nu a putut-o ascun
de nici măcar meciul... „fără miză" 
cu Politehnica Timișoara, în pofida 
scorului zdrobitor, care a reușit — 
din păcate — să ascundă cite ceva. 
In cele din urmă, Dinamo n-a reu- 
{lt să oprească această coborîre nici 
n meciul cu Aston VWIa, contribuind, 

prin jocul său sub plafonul maxim, 
la aureolarea In plus a unei echipe 
oricum valoroase. Iar de Ic acel meci 
șl pînă la remiza cu Sportul nu a 
•ost decît un pas.

După meciul cu PoMtehnlca Timi
șoara s-a constatat că apărarea dl- 
ftamovistâ Intîmpină unele dificul
tăți neașteptate. Astăzi, după ce s-au 
moi consumat două jocuri, putem 
•pune, privind retrospectiv, că regre
sul echipei se datorează 
rlnd faptului că linia de
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DE LA 1-4 LA 1-0!
Olt și-a înscris,__  T_ _ ___ așadar, 
sa victorie în palmaresul

F.C.
prima________
întllnirilor cu Universitatea Cra
iova. Victorie mult dorită (și 
deosebit de prețioasă) mai ales 
după acel 1—4, din primăvară, 
de pe același stadion. „De me
ciul de astăzi, de rezultatul lui 
depinde, in mare măsură, viito
rul echipei noastre : cîștigăm 
mergem In sus ; pierdem...**.
spunea;, .
a,...renorul secund al 
gazdă. Și F.C. Olt a reușit 
cucerească punctele etalînd 
joc dîrz, hotărît, cu mai

fost cea care a cedat prima. I Di
namo reușise, acum o kwvă șl aval 
bine, să atingă plafonul s6u maxim 
prin licitarea formei sportive a trio
ului Augustin - Mulțescu - Custov, 
la care se adăuga contribuția densă 
a lui Orac, a4 patrulea mijlocaș, cu 
VI pe spate. Dar această •inie de 
forță în jocul de fotbal, de fapt cheia 
fotbalului modern, a slăbit vizibil, 
contribuind mult la dezinvoltura cu 
care au operat englezii la zona de 
mijloc, unde, neîntflnlnd obstacolele 
așteptate, s-au trezit In unei
apărări surprinse - ea I — de
navala brigăzN krl Show. Păstrînd 
proporțiile, am putea spune că M. 
Sandu, FI. Grlgore și Bucurescu au 

șl ol In fața apărării knedlote 
nici un baraj te» zona zisă a 

nimănui. Dealtfel, intervenția hd Nt- 
cușor la înlocuirea hd Orac șl Mvi- 
țescu a pornit tocmai de la această 
•kuație.

UnH tehnicieni susțin că nu • nor- 
mal ca o echipă masfvă ca Dinamo să 
coboare după numai 12 etape. Dtoamo- 
vfștii răspund că trebuie adăugate 
șl cele cinci jocuri din C.C.E., cu 
Voterengen, Dulcba șl Aeton Vfflo. A- 
devărui e că marea performanță Inter
națională cere mult mal mult decît 
păstrarea formei maxime plnă la în
ceputul Iul octombrie, cum o foot 
căzui dlnamoviștilor. E adevărat, m 
va putea spune că șl mareo Aston 
Vifla a pierdut după numai patru 
zAe meciul cu Norwich, dar marea 
artă o să ffi puternic k> ora Ji*. 
Cu alte cuvinte, marea artă • doză
rii...

loan CHIRILA

Cîmpeanu, jucătorul de prim-plan 
trolul, In una dintre spectaculoasele

al meciului Steaua — Pe- 
acțiuni.

Foto : Dragoș NEAGU

„SUPLIMENTE" PENTRU
SAMEȘ, ANGHELINI, STOICA

Ca orice reconstrucție a unei 
echipe șl aceea declanșată 
de Steaua, naște discuții pro șl 
contra, amplificate șl de compor
tările Inegale ale tinerilor sau 
foarte tinerilor jucători care al
cătuiesc acum lotul roșu-albaștri- 
tar. O constatare capătă, în orice 
eaz, o acoperire în fapte : aceea 
că talentul, posibilitățile de pro-
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n In sus ; pierdem...”, ne 
,, Înainte de joc, V. Dinuț, 

echipei 
să
un 

multă 
vitalitate decît reputata sa adver
sară. Craiovenii au de partea lor 
unele circumstanțe 
printre care și faptul 
cauza programului din cupele eu
ropene, deplasarea la Dublin, nu 
și-au mal putut desfășura ciclul 
obișnuit de antrenamente.

Dorința fierbinte de a ctștiga, 
jocul în mișcare, marcajul ne
cruțător (uneori și cu faulturi, 
pe drept sancționate de arbitrul 
N. Rainea) la piesele de bază 
ale craiovenllor, au contribuit ca 

. fotbaliștii de la F.C.. Olt să-și 
aproprie succesul. Trebuie să spu
nem însă că el a fost facilitat șl 
de unele greșeli ale craiovenilor. 
Reaccidentarea lui Cămătaru (În
tindere musculară făcută 
fază care nu Impunea 
deosebit al lui) a dus 
locuirea acestuia, nu cu Clrțu, 
cum era de așteptat, el cu Crl- 
șan. în felul acesta, vîrf de a- 
tac a trecut Geolgău. Talentul 
acestuia, care l-a făcut să joace 
cu succes in toate cele trei li
nii ale echipei, nu i-a fost su
ficient pentru acest post, nou 
pentru el. De-abla în mln. 59, la 
intrarea lui Cîrțu, atacul fostei

'Papioane a început să se vadă, 
Sil se lege, să devină periculos. 
Dar era prea tîrziu, pentru că 
apărarea formației din Seomlceștl 
a făcut față cu bine noilor con
diții de ioc.

Cu prilejul acestei partide s-a 
petrecut un fapt mai rar întîlnlt 
pe terenurile noastre de fotbal: 
conducătorul jocului a cerut eva
cuarea de pe teren a antrenoru
lui FI. Halagian ! Avertizat în 
prima repriză pentru părăsirea 
băncii gazdelor, el a fost invitat 
la vestiare pentru că, mal tîrzîu, 
deși jocul nu era oprit, a Intrat 
în teren I

Mircea TUDORAN
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ȘTIRI
LOTUL DE TINERET A 

PLECAT IN ITALIA. Ieri di
mineață, lotul nostru de tine
ret a plecat spre Benevento, 
o localitate la sud de Neapole, 
unde se va disputa, mii ne, par
tida oficială dintre selecționa
tele de tineret ale Italiei și 
României, din cadrul campio
natului european. Au făcut de
plasarea, printre alții, Lovaș, 
Stancu, Gabor, O. Popescu, 
Balint, Fîșic, Hie, Eduard.

0 MÎINE, DUBLA INTÎL- 
NIRE DE JUNIORI ROMANIA 
— BULGARIA. La București și 
Moreni se vor disputa, mîine, 
două întîlniri amicale între se
lecționatele 
României și 
pe stadionul Progresul din Ca
pitală vor juca selecționatele 
U.E.F.A. ’85, iar la Moreni este 
programat meciul dintre selec
ționatele 
bele partide 
15. Elex ii 
gratuită.

de juniori ale 
Bulgariei. Astfel,

U.E.F.A. ’83. Am- 
vor începe la ora 
vor avea intrarea

DE ARBITRI :ȘCOALA
C.M.E.F.S. București, în cola
borare cu colegiul municipal de 
arbitri, va organiza, curînd, o 
nouă școală pentru formarea 
cavalerilor fluierului. înscrieri
le se primesc, de astăzi pină la 
30 noiembrie, in fiecare marți, 
între orele 16—18, la sediul 
C.M.E.F.S. București, str. Bi
serica Amzei nr. 6.

UT APA- S-A fNC HEI A Tr-^ 
U O MEN TAR H LE CO N TIN U Ă

BĂIEȚI TALENTAfl, DAR CU MULTE LIPSURI!
două dintre valo-La Oradea, _____ ___

rMe partidei se anunțau să fie 
Zare și Gîngu, fundașul central 
al Bihorului șl „vlrful* Chimiei. 
Ambii jucători foarte talentat!, 
lăudați nu o dată, șl pe merit, in 
coloanele ziarului nostru. Se vede 
însă că laudele l-au „amețit* pe 
oei doi, care, iată, sîmbătă, au 
apărut în ipostaze neplăcute. Cel 
puțin Zare ne-a dezgustat real
mente prin atitudinea sa din mln. 
62, cînd, criticat de public pen
tru greșeli, a răspuns nervos, cu 
un gest obscen. Tocmai acelor 
spectatori care l-au crescut și 
l-au ajutat să ajungă acolo, sus, 
în vîrful piramidei. Tocmai el, 
jucătorul de ta care se aștepta 
o curbă ascendentă după convo
carea, în iarnă, printre selecțlo- 
nabili șl nicidecum descendentă. 
Pentru că Jocul lui Zare e în 
regres vizibil î Iar atitudinea sa 
de sîmbătă trădează serioase oa-

rențe de comportament, de per
sonalitate.

Sîmbătă, ne-a displăcut și a- 
cest Jucător foarte dotat care 
este Gîngu, tehnic și abil. Ne-a 
displăcut pentru vociferările per
manente la semnalizările tușle- 
rulul. Pentru această comportare 
nu l-am evidențiat pe Gîngu în 
cronica medului. El ar fi meritat 
să fie remarcat pentru Jocul 
lui. însă fotbalul nu poate fi se
parat de aspectul moral, de etica 
luptei. Zare șl Gîngu gînt Jucă
tori cu reale calități. Dacă nu se 
vor supune disciplinei, falr-play- 
ulul Jocului de fotbal, nu vor 
urca treptele performanței. Vor, 
oare, șl ed să se înece în apele 
mediocrității care au distrus atî- 
tea talente, tocmai datorită ne
seriozității șl lndlsdpllnel T !..,.

Mircea M. IONESCU

gres ale 
operația 
celui bucureștean nu lipsesc, o 
demonstrație de acest fel a avut 
loc și sîmbătă. Fără să anulăm 
avantajele create Stelei de repli
ca Petrolului — palidă, inegală — a 
apărut net, pentru cel ce s-au 
aflat în tribunele stadionului din 
Ghem cea, că formula actuală are 
capacitatea de a ajunge un bun 
mecanism fotbalistic, la 
Jocului modern, mai eu 
sub raportul vitezei și al 
ții acțiunilor.

Problema nr. 1 rămîne 
nunțată în introducere : elimina
rea acestor greu admisibile — 
chiar și pentru o formație tl- 
nără, crudă încă sub raportul 
experienței — diferențe de ran
dament, clar arătate, dealtfel, și 
de controversate rezultate (1—4, 

credem noi, 
___ __ ____ mai mult

simțită prezența în formație a 
unor fotbaliști cu mulți ani de 
Diviziei „A**. In Joc, în primul 
rfnd, dar și prin atitudinea și 
ajutorul pentru coechipierii tineri 
șl foarte tineri. Sameș, în pri
mul rînd (șl ca purtător al ban
derolei de onoare), Anghelini, T. 
Stoica au datoria de a se face 
mai mult ascultați de coechipierii 
lor. Aceștia au nevoie de ajuto- 
nfl lor pe parcursul partidelor, în 
momentele grele. „Roluri supli
mentare* pentru vechii titulari ai 
formației, roluri în care nu l-am 
prea văzut pînă acum. Dar pe 
care trebuie să le la — sprijiniți 
de conducerea tehnică — cit mai 
în serios. Spre evitarea acelor 
„dușuri reci* care au apărut după 
„cele calde* cu prea multă... re
gularitate.

fotbaliștilor aleși pentru 
de refacere a unspreze-

0—1 șl 
trebuie să

5—1 1), Aici, 
se facă

cotele 
seamă 

varietă-

cea e-

Efiimie IONESCU

MÎINE, 
ETAPĂ 

ÎN „CUPA 
ROMÂNIEI-

In „Cupa României", com
petiție care se desfășoară sub 
egida „Daciadei", mîine se dis
pută o nouă etapă, in care sini 
angajate 56 de echipe — 28 din 
Divizia „C“. 26 din „B“ și
două din campionatele județe
ne (Inter Vaslui și Aulo Timi
șoara). Iată programul etapei :

Metalul Rădăuți — C.I.L. Si- 
ghet, Letea Bacău — C.S.M. 
Suceava, Inter Vaslui — C. S. 
Botoșani, Celuloza P. Neamț — 
Viitorul Gheorgheni, DEMAR 
Mărășești — C.S.M. Bor- 
zești, Avintul Matca — Dună
rea C.S.U. Galați, Progresul 
Isaccea — Progresul Brăila, 
Portul Constanța — Dunărea 
Călărași, Unirea Slobozia — 
Automatica București, Chimia 
Buzău — Progresul Vulcan 
București, Flacăra roșie Bucu
rești — Unirea Alexandria, 
Chimia Brazi Ploiești — Meca
nica fină Steaua București, Car
pați Sinaia — Autobuzul Bucu
rești, Flacăra Moreni — I. P. 
Aluminiu Slatina, Sportul 
muncitoresc Caracal — C.F.R. 
Craiova, Viitorul Drăgășani — 
Carpați Mîrșa, Vulturii IURT 
Lugoj — Aurul Brad, C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Minerul 
Motru, Minerul Moldova Nouă
— Gloria Reșița, Auto Timișoa
ra — Rapid Arad, Șoimii Lipo- 
va — înfrățirea Oradea, Silva- 
nia Cehu Silvaniei — Olimpia 
Satu Mare, Unirea Alba Iulia
— C.F.R. Cluj-Napoca, Minerul 
Aninoasa — Ind. sîrmei C. Tur- 
zil, Metalul Sighișoara — Glo
ria Bistrița, Mureșul Luduș — 
Minerul Cavnic, Utilajul Făgă
raș — „U“ Cluj-Napoca, Trac
torul Brașov — C.S.M. Sf. 
Gheorghe.

Meciurile sini programate de 
Ia ora 14. In caz de egalitate, 
după 90 de minute de joc, 
partidele se prelungesc cu două 
reprize a 15 minute, iar dacă 
egalitatea persistă și după pre
lungiri, echipa ciștigătoare va 
fi desemnată prin lovituri de 
la 11 m.

DIVIZIA C/y REZULTATELE ETAPEI
SERIA I

Metalul Botoșani ■— Chimia Făl
ticeni 0—2 (0—1), Șiretul Buce-
cea — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 2—0 (1—0), TEPRO Iași — 
Șiretul Pașcani 5—0 (2—0), C.FJL 
Pașcani — Zimbrul Șiret 3—2 
(2—1), Constructorul Iași — Mine
rul Vatra Dornd 3—0 (3—0), A- 
vintul Frasin - - - —
Neamț 2—0 (1—0), Cristalul
rohol — Laminorul Roman 
(0—0), Cetatea Tg. Neamț — 
talul Rădăuți 5—1 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a — -
FĂLTICENI 14 
Btructorul Iași 
Avîntul Frasin 
ultimele locuri 
dăuți 7 p (13—19), 
Botoșani 3 p (6—14).

SERIA A H-a
Partizanul Bacău — Metalul Sf. 

Gheorghe 1—0 (0—0) — s-a Ju
cat la Tg. Ocna, Gloria Focșani
— Petrolul Moinești 1—1 (1—1),
Constructorul Sf. Gheorghe — 
Luceafărul Adjud 4—1 (1—1), Mi
nerul Comănești — Relonul Săvi- 
nești 1—0 (0—0), Aripile Bacău
— Viticultorul Panciu 3—2 (2—0),
Energia Gh. Gheorghiu-DeJ — 
Victoria Gugești 2—0 (2—0), Azot 
T.C.M. Să vin ești — Minerul Ba- 
raolt 2—0 (1—0), DEMAR Mără-
șești — Letea Bacău 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 16 p (20—7), 2. 
Petrolul Moinești 13 p (23—1QL 3. 
Gloria Focșani 13 p (12—7)... pe 
ultimele locuri : 15. *
nești 4 p (15—30), 16. Relonul Să- 
vin ești 2 p (12—6) — penalizată 
cu —10 p.

SERIA A HI-a
Chimia Brăila — Olimpia Rm. 

Sărat 2—1 (1—1), Ș.N. Tulcea — 
Chimia A.S.A. Buzău 2—2 (2—1), 
Ancora Galați — Laminorul Bră
ila 1—1 (0—0), Arrubium Mă cin
— D.V.A. Portul Galați 2—1 
(1—1), FEPA 74 Bîrlad — Rul
mentul Bîrlad 3—0 (Rulmentul 
fiind suspendată), Carpați Ne- 

hoiu — Victoria Tecuci 6—1 
(3—1), Avîntul Matca — Petrolul 
Brăila-Ianca 1—0 (0—0), Me
talul Buzău — Progresul Isaccea 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
NEHOIU 15 ...................— • .
Brăila 13 p 
Mâdn 13 p 
locuri : 14.
(13—14), 15.
8 p (11—17), 16. Rulmentul Bîr
lad 5 p (9—21).

Celuloza Piatra
Do-
1—0
Me-

X-a : 1. CHIMIA 
p (20—5), 2. Con-
12 p (18—12), 3.

12 p (11—15)... pe 
: 15. Metalul Ră-

Metalul18.

Azot Săvi-

p (28—11), 2. Chimia 
(18—8), 3. Arrubium

(20—11)... pe ultimele 
Ancora Galați 8 p 

Petrolul Brăila-Tanca

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Voința Con

stanța 5—0 (1—0), Flacăra FE- 
ROM Urziceni — Canal Basarabl 
3—0 (1—0), Metalul Mangalia —
Granitul — • -...........................-
Chimp ex 
Țăndărel 
Medgidia 
rași 0—0, 
Portul Constanța 1—0 (1—0), Ra
pid Fetești — Viitorul Chirnogi 
1—0 (0—0),. Ș.N. Oltenița —
LS.C.I.P. Ulmeni 5—4 (4—1).

Pe primele locuri j 1. UNIREA 
SLOBOZIA 17 p (23—3), 2. Por
tul Constanța 15 p (18—4), 3. Vic
toria Țăndărel 14 p (20—5), 4. Ci
mentul Medgidia 14 p (14—7)... pe 
ultimele locuri : 14. Șoimii Cer
navodă 7 p (10—17), 15. Construc
torul Călărași 7 p (8—16), 16. Ca
nal Basarabl 3 p (5—20).

*sl?RTA A V_a
Viscolii București — A.S.A. Ml- 

zii 1—0 (0—0), T.M. București — 
Petrolul Băicoi 1—0 (0—0), Chi
mia Brazi-Ploiești — Abatorul 
București 2—1 (0—1), Minerul Fi
lip eștii de Pădure — I.C.S.I.M. 
București 1—1 (1—0), Tehnometal 
București — Carpați Sinaia 1—1 
(1—1), Caraimanul Bușteni — 
Flacăra roșie București 2—1 
(1-—1), Metalul Plopenl — Poiana 
Cimplna 2—1 (0—1), Danubiana 
București nu a Jucat.

Pe primele locuri s 1. VISCOFIL 
BUCUREȘTI 18 p (13—5) ‘ ’
talul
T.M.B. 13 p 
locuri : 15.
8 p (7-12),
5 p (6—12).

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Chimia 

Găești 6—0 (0—0), Muscelul Cîm- 
pulung — Petrolul Bolintin 1—1 
(1—0), Cimentul Fleni — Progre
sul Topolovenl 2—0 (0—0), ~ 
Pitești — Metalul Mija 1—0 
F.C.M. Chimia Giurgiu — 
tronistul Curtea de Argeș 
(0—1), Electrica Titu 
Tr. Măgurele 1—0 (0—0), Petrolul 
Videle — Flacăra Moreni 3—2 
(1—0), Dunărea-Venus Zimnicea 

- - • - Pitești 2—0

Babadag 4—1 (1—0),
Constanța — Victoria 

1—1 (0—0), Cimentul
— Constructorul Călă- 

Șoimii Cernavodă —

2. Me- 
(14—7), 3.Plopem 13 p 

(16—12)... pe ultimele 
Abatorul 
16. Minerul Filip ești

SERIA A VII-a
I.P.C. Slatina — Electroputere 

Craiova 2—0 (2—0), Dunărea Ca
lafat — Jiul Rovlnarl 1—0 (1—0), 
Mecanizatorul Șlmian — Viitorul 
Drăgășanl 2—0 (1—0), Progresul
Corabia — Armătura Strehala 
S—0 (3—0), Petrolul Țlclenl — Re
colta Stolcăneștl 3—0 (1—0),
CJ.R. Craiova — Lotru Brezoi
1— 0 (0—0), Metalurgistul Sadu — 
Minerul Horezu ti—1 (4—0), Con
structorul Craiova — Sportul 
muncitoresc Caracal 8—2 (3—0).

Pe primele locuri t 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 13 p 
(20—11), 2. Electroputere Craiova 
11 p (13—10), 3. Progresul Cora
bia 11 p (12—11)... pe ultimele 
locuri : 14. Lotru Brezoi 8 n
(10—12) — din 9 jocuri, 15. Du
nărea Calafat 8 p (7—15), 18. Mi
nerul Horezu 8 p (9—18).

SERIA A Vm-a
C.F.R. Arad — C.F.R.-Victoria 

Caransebeș 0—0, Dierna Orșova
— Unirea Tomnatic 8—1 (3—0),
Unirea Slnnlcolau — Șoimii Ll
pova 1—1 (0—0), Vulturii IUHT
Lugoj — Minerul Certej 1—0 
(1—0), Minerul Moldova Nouă — 
Celuloza Drobeta Tr. Severin
2— 0 (2—0), Frontiera Curtld — 
Minerul Anina 1—0 (0—0), Victo
ria Ineu — Metalul Bocșa 4—2 
(0—1), Constructorul Timișoara
— Minerul Oravlța 4—0 (3—0).

~ ' locuri : 1.
14 p(Z0—8),

București

Dada 
(1-0), 
Elec- 

0—2 
Cetatea

— Flacăra 
Dunărea-Venus

— Constructorul 
(1-0).

Pe primele locuri 
TR. MĂGURELE 15 
Dunărea Zimnicea
3. Dada Pitești 13 p (19—13)... pe 
ultimele locuri : 14. Cetatea Tr. 
Măgurele 7 p (13—17), 15. Progre
sul Topoloveni 7 p (10—17), 16. 
Constructorul Pitești 6 p (8—16).

: 1. CHIMIA 
p (21—10), 2. 
13 p (15—7),

C.F.R.
2.
3.
4.

Pe primele 
CARANSEBEȘ 
Victoria In eu 12 p (18—10), 
Dierna Orșova 12 p (18—15), 
Șoimii Llpova 12 p (14—12)... pe 
ultimele locuri : 15. Celuloza
Drobeta T.S. 7 p (7—20), 16. Fron
tiera Curți ci 6 p(8—16).

SERIA A IX-a
Explorări Deva — Mecanica 

Alba Iulia 1—1 (1—1), Dacia O- 
răștie — Minerul-Știința Vulcan 
1—0 (0—0), Minerul Aninoasa — 
Minerul Paroșeni 3—1 (1—1), Mi
nerul Lupeni — Soda Ocna Mu
reș 2—0 (1—0;, Șurianul Sebeș — 
Metalul Aiud 3—2 (1—0), Textila 
Cisnădie — C.F.R. Simeria 2—2 
(1—0), Inter Sibiu — Minerul 
Ghelar 1—1 (0—0), Unirea Alba
Iulia — Victoria Călan 2—0 (2—0).

Pe primele 
ALBA IULIA 
plorări Deva 
rianul Sebeș 
nerul Ghelar 12 p (13—9)... 
ultimele locuri : 15. Soda •
Mureș 7 p (11—23). 16. Textila
Cisnădie 5 p (16—26).

1.locuri : 1. UNIREA 
14 p (18—11), 2.
13 p (17—10), 3.
12 p (25—17), 4.

Ex-

pe 
Ocna

A X-A
SERIA A X-a

C.E.M. Cluj-Napoca — Victoria 
Cărei 0—0, Chimia Tășnad — 
Olimpia Gherla 3—0 (1—0), Uni
rea Valea lui Mihai — C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—2 (1—1), Bihorul
Beiuș — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 2—0 (1—0), Oașul Negrești
— Bihoreana Marghita 2—0 (1—0),
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Minerul Sărmășag 3—0 (2—0),
Sticla-Arieșul Turda — Voința 
Oradea 0—0, Sllvania Cehu Sil
vaniei — Rapid Jibou 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 14 p (20—5), 2. C.F.R. 
Cluj-Napoca 13 p (24—12), 3. Mine
rul Or. dr. P. Groza 12 p (15—8)... 
pe ultimele locuri : 15. Voința 
Oradea 8 p (15—16), 16. Rapid Ji
bou 6 p (7—20).

SERIA A Xl-a
Minerul Rodna — Avîntul Re

ghin 1—0 (1—0), Mureșul Luduș
— Sticla Bistrița 5—0 (3—0),
CUPROM Baia Mare — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 1—2 (0—0), Foresta
Bistrița — Minerul Băița 4—0 
(2—0), Minerul Baia Sprle — Tex
tila Năsăud 2—0 (0—0), Bradul 
Vlșeu — Minerul Baia Borșa 2—1 
(0—0), Oțelul Reghin — Minerul 
Băiuț 3—1 (2—0), Metalotehnlca 
Tg. Mureș — Unirea Seini 10—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. FORESTA 
BISTRIȚA 13 p (16—9), 2. Avîn
tul Reghin 13 p (17—11), 3. Mi
nerul Baia Sprie 12 p (13—9)... 
pe ultimele locuri : 14. CUPROM 
Baia Mare 6 p (11—15), 15. Uni
rea Seini 6 p (7—27), 16. Sticla 
Bistrița 5 p (9—19).

SERIA A XH-a
Tractorul Brașov — Unirea 

Cristuru Secuiesc 3—0 (0—0),
Torpedo Zărnești — Textila Prej- 
mer 2—1 (1—0), Chimia Or. Vic
toria — I.C.I.M. Brașov 1—1 
(1—1), IMIX Agnita — Utilajul 
Făgăraș 2—1 (1—1), Metalul Si
ghișoara — Tractorul Miercurea 
Ciuc 2—0 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — Măgura-Mobila Codlea 
6—0, Metrom Brașov — Progresul 
Odorheiu Secuiesc 0—1 (0—0). Mi
nerul Bălan — Mureșul Toplița 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 1G p (22—3), 2. 
Nitramonia Făgăraș 14 p (15—4), 
3. Măgura Codîea 12 p (12—9) 4.
Chimia Or. Victoria 12 p (9-81... 
pe ultimele locuri : 15. I.C.I.M. 
Brașov 5 p (6—8) — penalizată 
cu __2 p, 16. Tractorul M. Ciuo 
4 p (10—18).

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



BOXERII ROMANI AU PLECAT LA BALCANIADA „Cupa Mondială" la gimnastică

După cum se știe. între 27 șl 
31 oc tombrie, la Bursa, in Tur
cia, se va disputa o nouă edi
ție a Balcaniadei de box pen
tru seniori. La întrecere vor 
participa reprezentativele Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Româuici și Turciei. Delegația 
sportivilor noștri a plecat ieri 
spre locul de desfășurare al 
competiției in următoarea com- 

INTERVIU CU ANTRENORUL LOTULUI NATIONAL DE BOX
(Urmare din pag. 1)

cubanezi (cart nu mai au ne
voie de prezentare), participa
rea la întreceri tari, cu ad
versari puternici, inttlniri cu 
pugilițti din Cuba. Uniunea So
vietică și din Asia. Începutul 
l-am făcut cu prelungirea pe
rioadei compeliiionale a anului 
1982. tn cițiva ani trebuie să 
revenim printre fruntarii mon
diali ai boxului, printre care 
ne-am aflat îndelungată vre
me. Sint convins ci acest lu
cru este posibil.

— Optimismul dv. este to
nic. Pc ce se bazează 7

— Elemente talentate ți do
tate există. Altele trebuie de
pistate și formate. Iată, la a- 
ceasti ori, doar citeva nume : 
Stancu, Țircomnicu, Fedea, 
printre seniori, iar dintre ju
niori vor putea obține rezulta
te bune Iana, Rotaru, Obreja 
sau Paizs ț.a. Paralel cu acti
vitatea la lotul național, mă 
voi ocupa ți de centrul olim
pic, de la Rapid, recent înfiin
țat, care s-a dovedit o iniția
tivă excelentă.

— Timpul zboară și anul în
trecerilor olimpice se apropie 
vertiginos. Noi pe ce ne vom 
baza 7

— Ața cum am mai spus, 
planul nostru vizează, tn prin
cipal, participarea boxerilor 
noțtri la J.O. din 1984. După 
„hoput“ campionatelor europe
ne de anul viitor, din Bulga
ria, cred ci la Los Angeles 
vom putea conta pe Constan
tin Tițoiu, Dumitru Cipere, 
Viorel ioana (bine cotați in 
ierarhiile unor reviste de spe
cialitate), pe Costln Stancu, 
Pamfil Fedea ți, cu siguranță, 
vor mai apare ți alți boxeri

BĂTĂLIA FIRMELOR...
Sîntem, iată, prin forța Îm

prejurărilor, martorii unei dis
pute extraordinare în lumea 
sportului; dar nu fireasca în
trecere între 'doi sau mai 
mulți sportivi, între două sau 
mai multe echipe. Nu ! Este 
vorba de disputa extrem de 
crlncenă și fără de menaja
mente care se dă, de ctțiva 
ani buni, Intre diferitele fa
brici, mari și mici, producă
toare de materiale și echipa
mente sportive. Și aceasta mal 
cu seamă din momentul tn 
care sportul a atins cote de 
popularitate atît de înalte, de 
clnd numărul practlcanților 
săi este tot mai mare.

Această luptă acerbă a an
grenat fel de fel de interese, 
ceea ce a dus la apariția > 
numeroase fabrici specializate 
in producția de materiale 
sportive, fabrici care au con
tribuit, să recunoaștem, la di
versificarea inventarului spor
tiv (materiale și echipamente 
de tot felul), la îmbunătățirea 
calității lui cu efecte directe 
asupra performanțelor sporti
vilor, tn cele mai diferite dis
cipline. în această privință, 
păstrăm impresii puternice de 
la vizita făcută, tn toamna a- 
nului trecut, la un mare tîrg 
Internațional de materiale și 
echipamente sportive care a 
avut loc la Mflnchen și la care 
au expus fabrici cunoscute, ori 
mal puțin știute, din peste 30 
de țări, din toate colțurile 
lumii.

Unul dintre factorii favori- 
zanți al succesului tn această 
bătălie a firmelor — și care 
Înseamnă cucerirea piețit spor
tului — îl constituie reclama t 
O reclamă abilă, extrem de 
variată și ingenioasă, care în
cepe, știm și noi, de la sim
plele articole și fotografii tn 
reviste și ziare ori la televi
ziune si se termină (dacă se 
termină undeva 7 !) cu angaja
rea unor foști reputați spor
tivi ca... purtători de cuvînt I 
La recentele „europene” de a- 
tletism de la Atena, între alții, 
finlandezul Lasse Viren repre
zenta firma japoneză Asics Ti
ger, belgianul Gaston Roelanta 
pe cea vest-germană Puma, a- 
mericanul Edwin Mozes pe 
cea italiană DÎadora etc. etc. 
Astfel de mari vedete ale 

ponență : Dumitru Șchiop», 
Marin Vițan, Niță Robu, Viorel 
Ioana, Mircea Fulger, Constan
tin Ghindăoauu, Gheorghe Si
ni ion, Dumitru Seuciuc, Geor- 
gică Donici, Gheorghe Preda 
și Valentin Vrînceanu (fără 
reprezentant Ia cat. pană). An
trenori, Teodor Niculescu șl 
Alee Năstac, arbitru Constantin 
Chiria».

dotați pentru dispute de an
vergură.

— Clno stat colaboratorii 
dv. tn această tentativă de 
redresare a boxului nostru 1

— Alee Năst ac, Calistrat Cw- 
țoe și Gabriel Pometcu. Nu
mele lor ca boxeri sini prea 
bine cunoscute, deci vor putea 
să aibă un aport important la 
pregătirea lotului reprezenta
tiv.

ECHIPA DE HOCHEI STEAUA DEBUTEAZĂ 
IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

In această săptămină, ho
cheiul este prezent pe agen
da întrecerilor de anvergură 
organizate ta Capitală, Iubi
torii jocului cu cross și cu pu
cul vor puitea fi martori la 
debutul ta noua ediție a 
C.C.E. a echipei noastre cam
pioane, Steaua. Liderii actuali 
al clasamentului și deținătorii 
titlului, bochciștll de la Steaua, oră.

ION ASAFTEI ÎNVINGĂTOR LA „MEMORIALUL IVANOVKT
Un grup de luptători români 

a participat la „Memorialul 
Ivanovici* (greco-romane), dis
putat — la sfirșltul săptămtall 
trecute — la Belgrad. Dintre 
sportivii noștri, cea mal bună 
comportare a avut-o Ion Asaf- 
tei, învingător la cat 48 kg, 
după co ta finală l-a Întrecut 
pe colegul său de echipă Ion 
Negel ți, clasat po locul II. Pe

sportului internațional au fost 
angajate pentru fiecare disci
plină ta parte, incit acest 
„suflet al comerțului”, cum 
este denumită reclama, a ajuns 
să fle, pur șl simplu, sufocan
tă pe stadioane.

Din acest motiv, și evident 
nu numai din acesta, C.LO. s 
stabilit unele măsuri concrete 
privind relația reclamă-sportiv. 
De asemenea șl unele fede
rații internaționale. Iată că, 
zilele trecute, la Berna, Fede
rația internațională de schi a 
luat hotărlrea (foarte aspră) 
de a descalifica pe acei schi
ori care, deîndată ce au trecut 
linia de sosire îșl vor mal 
prezenta schiurile (acoperite, 
evident, de reclame !) camere
lor de televiziune, aparatelor 
de fotografiat și de filmat, cri... 
un scop absolut precis. Din a- 
cest motiv, pentru a nu pier
de momentul favorabil recla
mei, mulți concurenți se gră
besc să-și scoată schiurile, dacă 
s-ar putea, chiar la linia de 
sosire, ceea ce, nu o dată, a 
dus la accidente destul de 
grave...

Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Competiția „OM Domi

nion 500“, desfășurată la Martinsville (Vir- 
gindaj, pentru mașină de serie, a revenit lull 
Darrel Waktrlp (Bulck) oare a realizat o 
medie ©rară de 114,769 km.

BOX • Campionatul S.U.A. la cat. mijlo
cie, la Atlantic City (New Jersey) : Donald 
Curry a oiști,gat la puncte, tn 13 reprize, ta 
fața lui Marlon Starling, neînvins în 25 de 
partide (16 înainte de limită î).

CICLISM • Paris, Criteriul așilor (a 57-a 
ediție) : i, Bernard Hinault 100 km tai 
1.49:26 (medie orară 54,827 km), 2. Sean Ke
lly 3. Alain Bondue, 5. Joop Zoetemelk — 
toți același timp <9 Pisa, Trofeul Banaechl 
(ediția a 41-a, contratimp perechi) : 1. Glsl- 

ger — Vlstentiflii (Italia — Elveția.) 98,1 km 
în 2.01:31 (medie orară 48,783 km — record al 
competiției), 2. Kuiper — Oesterbosch (Olan
da.) la 24 s, 3, Bossis — Roche (Franța — 
Irfanda) la 1:47.

HANDBAL • în regiunea pariziană a avut 
loc un turneu feminin care a fost dștigat 
de echipa Bulgariei 7 p, urmată de Franța 
6 p, Norvegia 5 p, R.P. Congo și Spania 1 p.

In ultima etapă : Bulgaria — Spania M—14, 
Franța — Norvegia 20—19 • Turneul femtatn 
da la Varazdin, clasament final : 1. Iugoslavia 
8 p, 2. Cehoslovacia 4 p, 3. RJ. Germană» 
1 p, 4. Danemarca • p, în ultima zi : Iugo
slavia — Cehoslovacia 24—21 (1^—11), RJ.G.- 
Danemarca 20—17 (6—0.

RUGBY • Campionatul! european — Cupa 
F.IJI.A. (grupa B), la Poznan : Polonia — 
Suedia 54—6 (27—0).

SCRIMA • Nancy : trofeul ,,Maurice De- 
bever“, la sabie : Polonia — Franța B 6—2, 
Ungaria — Franța A 9—4 (In semifinale), 
Polonia — Ungaria 9—4 (ta finală)

TENIS • Melbourne: finala turneului cu 
invitați a fost cîștdgată de Ivan Lendl 6—2 
6—2, 7—5 cu Vitas Gerulaltis. în semifinale : 
Lendl — Eliot Teltscher 7—5, 6—2, Gerulai- 
tds — Gene Mayer 7—5, 6—2 • Tokio — tur
neul oonttnd pentru ,,Marele premiu* a re
venit americanului Jimmy Arias care a dis
pus cu 6—2, 2—6, 6—4 de .francezul Dominique 

Bedel. Alți ciștigători, simplu femei : Latura 
Arrays (S.UA.) — Pilar Vasquez (Venezue

la) 3—6, 6—4, 6—0, dublu bărbați : Stewart, 
Taygan (S.UA.-) — Tim și Tom Gullikson 
(S.U.A.) 6—1, 3—6, 7—6, dublu femei : Laura 
Dupont, Barbara Jordan (S.U.A.) — Naoko 
Sato, Brendla Rem 11 ten (Japo-nia/Australia} 
6—2, 6—7, 6—1 • Amsterdam : Wojtek Fibak 
l-a învins pe Kevin Cusrren 7—6, 3—6, 6—4, 
6—a. în semifinale : Fibak — Tomas Smid 
6—6, 8—2, Cunren — B-alasz Taroczy 6—1, 
6—4 • Viena : Brian Gottfried cîștigă pentru 
a treia oară (1977, 1980 și 1982) acest turneu. 
De data aceasta el a dispus in finală de Bill 
Scanlon cu 6—1, 6—4, 6—0 • Stuttgart : tur
neul feminin din localitate a reven.Lt Martinet 
Navratilova : 6—3, 6—3 cu Tracy Austin. In 
semifinale : Navratilova — Mima Jausovec 
6—0, 6—0, Austin — Sylvia Han.ika 6—4, 6—4.

TENIS DE MASA • C.C.E. (optimi de fi
nală) — bărbați, Langenlois (Austria) — 
EUeborough (Anglia) 5—3, femei : ASPTT 
Lyon (Franța) — TTV Toren sit ad Stu,phen 
(Olanda) 5—2 • Liga europeană : Luxem
burg — Tara Galilor 6—1.

VOLEI • în turneul internațional studen
țesc masculin de la Praga. selecționata 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 3—0 (15—11, 
15—11, 15—2D formația R.D. Germane, tar re
prezentativa Poloniei a dispus cu 3—1 (16—14. 
15—7, 14—16, 16—14) de echipa CehoslovacteL

UN SPECTACOL DE RIDICATĂ VALOARE TEHNICĂ
Desfășurată timp da trei zile 

ta Sala sporturilor din Zagreb, 
cea de a șasea ediție a „Cupei 
Mondiale" la gimnastică s-a 
constituit intr-un spectacol dc 
ridicată valoare tehnică, chiar 
dacă această Întrecere este so
cotită, de regulă, ca una de 
„tranziția”. Este adevărat, com
petiția din 1962 situlndu-se la 
exact un an de campionatele 
mondiale de la Budapesta *1 
la doi da viitoarele Jocuri O 
Umplce. Privita prin această 
prismă, eels trai zile de con
curs au oferit specialiștilor re
pera pentru viitoarele confrun
tări internaționale și trebuie să 
ne bucure faptul că gimnastica 
noastră feminină s-a aflat, la 
Zagreb, in prlm-plan. ta com
petiția individuală, da slmbătă 
seară, Lavlnia Agache a cuce
rit, după cum se știe, medalia 

vor intîtai formația campioană 
a Ungariei, Dozsa Budapesta. 
Ambele jocuri, și cel tur și cel 
retur, se vor disputa la Bucu
rești, la cererea echipei buda- 
pestana. l-rima tntîlnire va 
avea loc pe patinoarul „23 
August” miercuri 27 octombrie 
la ora 17, iar returul este pro
gramat vineri 29 octombrie, pe 
același patinoar și la aceeași 

locurile secunde s-au situat, de 
asemenea. Papa Munică (cat. 
52 kg.) și Gheorghe Glonț (cat 
82 kg.).

PREMIERE ALPINE
Premiere In alpinismul interna- 

țtoiMd 1 Din Katanaodu, oaptaata 
Nepotului se anunță o* trei Ja- 
pomeat au reușM să eocatadeza 
muntele Dtmulăglci (8167 m) ur- 
cdnd pe fața as de aoed-vest. Al- 
piniștil niponi. eompooențl al unei 
echipa formate din U sportivi, au 
abordat Ultima porțiune da urcuș 
pornind de te tabăra tastate** te 
7953 m. Escaladarea oelor M7 m 
pinS-n vtrf a durat 3 oro șl ju
mătate. Aceasta a fort a doua 
ten.te.ttvt do a se urca pa fața de 
nord-vest a muntelui, majorita
tea lor titad neizbutite din cauza 
avialanșeloc I

*
Dai aiplnlștl americani, Dou

glas Kelley și Dana Cot field, au 
atins, 1a tacețpulul lunM octom
brie, virful do 7534 m al munte
lui Gongga. din sud-vestui R. P. 
Cbtaeca. Kelley are M de ani șl 
este avocat te Mtaneapotla. tar 
Dana Cottleld are M de ani și 
este de profesiune geOog te 
Heustoa. Dificultatea ascensiunii 
oonsU ta faptul că muntele Gon- 
gga suportă bruște schimbări de 
temperatură punctate eu bogate 
avalanșe. 

AGENDA SĂPTĂMlNIl
M octombrie TENIS x turneu internațional, la Tokio (se încheie 

la 31 oct).
27 octombrie FOTBAL : meciuri in cadrul campionatului eu

ropean : Bulgaria — Norvegia, la Sofia (grupa a 
IV-a), Turcia — Albania, la Izmir (grupa a Vl-a), 
Spania — Islanda, la Malaga (grupa a Vil-a) ; 
CICLISM î cursa de 6 zile, la Grenoble.

28 octombrie PATINAJ ARTISTIC : concursul internațional „Pa
tina Canadei-, la Waterloo ; GIMNASTICA RIT
MICA : campionatele europene, la Stavanger (Nor
vegia) ; CĂLĂRIE : concurs internațional, la Am
sterdam ; SCRIMA x campionatele europene, la 
Mddling (Austria).

29 octombrie AUTOMOBILISM : „Raliul Coastei de Fildeș* (a
12-a probă a C.M. de raliuri) ; JUDO x campiona
tele europene de juniori, la Tlrgoviște.

de brouz, ceea ce reprezintă o 
veritabilă consacrare inter
națională pentru tînăra noas
tră e-unpioană. Participarea 
sa la finalele pe aparate a 
fost mai puțin convingătoare, 
„argintai” cucerit la sol repre- 
zentlnd, totuși, un succes de 
primă mărime.

ta competiția masculină, o 
impresie deosebită au produs 
glmnaștil chinezi, care au do
minat categoric concursul, prin 
măiestrie tehnică șl virtuozi
tate.

Rezultate tehnico: finale pe 
aparate, feminta 1 sărituri — Oiga 
Blcerova și Natalia Iurcenko (un
belt U.R.S.3.) 13,733. Julianne
MaeNamara (S.UJL) 13,803, M1- 
haete Stitauleț If.SOt. Lavlnia 
Agactie 19,453, Zola Grancearova 
(Bulgaria) 19,4» ; paralele — 
Maxi Goauck (R.D.G.) 19,93, Na
talia Iurcenko și Olga Bicerova 
U.M, Ma Tan Hong (R. P. Chi
neză) 19,SS, Lavlnia Agache 19,33, 
Jana Labakova 13,43 ; btrnă — 
Natalie Iurcenko 13,33, Wa jlanl

DiriCULTĂTI 1N ALCĂTUIREA 
GRUPELOR PRELIMINARII 

ALE TURNEULUI OLIMPIC
ZURICH, 23 (Agerpres). — 

Tragerea la sorți a prelimina
riilor turneului olimpic de 
fotbal din 1984, desfășurată la 
ZQrich, a fost efectuată doar 
pentru două zone — Africa șl, 
respectiv. America de Nord, 
Centrală șl zona Caraibilor, de
oarece celelalte federații con
tinentale nu au fost de acord 
cu anumite probleme de pro
cedură. Astfel, forurile fot
balistice europene stat In deza
cord cu F.I.F-A. ta ce privește 
numărul echipelor din grupele 
preliminare (pentru J.O. s-au 
înscris 22 de formații), iar fe
derațiile din Asia și America 
de Sud doresc să efectueze ele 
insele tragerea la sorți pen
tru zonele respective. O hotă- 
rtre va fi luată tn privința 
Europei de către Comitetul 
Executiv al FI FA, iar federa
țiile din Asia și America de 
Sud urmează să comunice ho- 
tărtrile lor plnă la 15 decem
brie, anul acesta.

PREMIEREA CAMPIONILOR 
MONDIALI

ROMA, 25 (Agerpres). — ta 
cursul unei ceremonii ce a 
avut loc la palatul Quirtaale din 
Roma, președintele Republicii 
Italiene, Alessandro Pertinl a 
tnmlnat distincția Ordinul de 
merit al Republicii componen- 
ților echipei de fotbal a Italiei, 
ciștlgătoarea titlului mondial ta 
acest an și directorului tehnic 
al formației, Enzo Bearzcrt. 

R. P. Chineză) 19,75, Olga Bice- 
rov* 19,73, Mihaeta Stănuleț 
19,35, Lavinla Agache șl Ma Yan 
Hong 19,59 ; «ol — Olga Bicerova
19.80, Lavlnia Agache 19,75, Maxi
Gnauck 19,70, Natalia Iurcenko. 
Wu și Ma Yan Hong 19,55 ; Indi
vidual compus masculin — LI 
Ning (R. p. Chineză) 59,45 p. 
Tong Fel (R.P. Chineză) 59,10, 
Iuri Korolev (U.R.S.3.) 59,05,
Bogdan Makuț (U.R.S.S.) 58,90,
Aleksandr Dltlatln (U.R.S.S.)
53.80, Nobuyuki Kajitani (Japo
nia) șl Roland Brdckner (R.D.G.) 
58,55, LI Yuejlu (R.P. Chineză) 
șt Kojl Gușlken (Japonia) 58,40; 
finale pe aparate, masculin : sol 
— LI Ning 19,80, Iuri Korolev 
19,75, Tong Tel șl Nobuyuki Ka
jitani 19,90 ; cal cu minere — U 
Ning 19,85, Iuri Korolev 19,95, 
Bogdan Makuț 19,60 ; inele — LI 
Ning șl Iuri Korolev 19,80, Tong 
Fel 19,85 ; sărituri — LI Ning 
19,723, Kojl Gușlken 19,975, Tong 
Fel șl Iuti Korolev 19,625 ; para
lele — Iuri Korolev 19,80, Kojl 
Gușlken 19,75, LI Ning si Nobu
yuki Kajitani 19,70 ; bară fixă — 
U Ning șl Tong Fel 19,90, Peter 
Wldmar (S.U.A.) 19,73.

CAMPIONATE
B. F. GERMANIA (et. 10) X 

Sctialke 04 — Fortuna Dtissel-
dorf 3—3, FC Kdln — Bielefeld
1— 0, Stuttgart — Bochuni 5—2, 
MdrichemgladbarJi — Bayem M(in
ch en 0—0, Hamburg — Braunsch
weig 4—0, NUmberg — Bremen
2— 0, Borussia Dortmund — K 
DUhe 4—3, Kaiserslautern — 
verkuisen 2—0, Hertha — Ein.tm 
Frankfurt 1—0. Hamburg, Stu
ttgart șl Borussia Dortmund au 
cite 15 p, Bayern si Kdln 14 
p etc.

IUGOSLAVIA (et. 12) : RadnlcM 
Nls — Sarajevo 2—1, Dinamo Za
greb — Partisan 9—4, Galen bka— 
Vardar 6—0, Sloboda Tuzla — 
Vojvodina 5—0, OFK Belgrad — 
Rijeka 2—2, Dinamo Vlnkovld — 
OsLjek 3—0, Zelesmicear — Veles 
Mostar 1—0, Olimpia Ljubljana — 
Hajduk 1—L, TÎAograd — Steaua 
roșie 2—1. Conduc Partixan și Di
namo Zagreb eu it p, urmate de 
Hajduk 15 p. Sarajevo are 12 p 
șl este pe locuî 7.

SPANIA (et. 8) : Las Palmae— 
Espanol 6—6, Valladolid — Sevilla 
1—4, Oaasuna — Atletico Madrid 
4—2, Betia — Real Sociedad 1—1, 
Celt* Vigo — Sal aman oa 2—0, C.F. 
Barcelona — Gljon 1—1, Athletic 
Bilbao — Malaga 3—2. Valencia— 
Zaragoza 1—2, Real Madrid — 
Santander 5—1. Conduce Real Ma- 
dird cu 13 p, urmată de Real So
ciedad, Zaragoza, Sevilla șl 
Athletic Bilbao cu 11 p.

U.R.S.S, (et. 26) : Sahtior —
Kuban 1—0, Neftd — D'hrnQ • 
Minsk 3—2, Pahtakor — Dynamo 
Kiev 0—2, Torpedo Kutaisi — Ze
nit 2—0, Kairat Alma-Ata — Cer- 
noervoret Odeaa 1—0, Dinamo Mos
cova — Ararat Erevan 2—0, Me- 
tafllst Harkov — Torpedo Mnwva 
1—2, Conduce Dinamo Minsk ca 
31 p, urmată de Dinamo Kiev 37 
p (28 de meclorl).

CUPA CUPELOR LA POLO
S-au încheiat întrecerile din 

grupele semifinale ale Cupei cu
pelor la polo. La Belgrad i 
O.S.C. Budapesta — Partizan Bel
grad 9—6 ; Partizan — Alphen 
(Olanda) 11—11; Duisburg (R.F.G.) 
— O.S.C. 8—7. S-au calificat : 
O.S.C. Budapesta cu 4 p și Par
tizan Belgrad 3 p cu un gola
veraj superior lui Alphen, care 
a totalizat tot 3 p.

La Barcelona, clasamentul final 
al turneului arată astfel : 1. C.N. 
Montjuich 5 p ; 2. Ț.S.K.A. Mos
cova 4 p ; 3. Crișul Oradea 3 p; 
4. Bogllasco (Italia) 0 p.

în semifinalele competiției sînt 
programate partidele (tur-retur): 
C.N. Montjuich — Partizan Bel
grad și O.S.C, — Ț.S.K.A.
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