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Astăzi, etapa a 6-a a Diviziei „A“ de fotbal

ÎN PROGRAM, MULTE JOCURI ECHILIBRATE
• La Tîrgoviște, gazdele vor lupta pentru prima victorie ; gălățenii pentru primul punct in de

plasare • La București, Dinamo față in față cu a treia promovată, cu care a jucat, anul trecut, 
in finala Cupei • La Tg. Mureș, și gazdele, și F.C. Olt vor să urce • In Capitală, Rapid se 
întilnește cu echipa orădeană după... 7 ani. * La lași, studenții forțează prima victorie, dar hu- 
nedorenii nu uită că, acolo, anul trecut a fost meci nul • La Pitești, Dobrin speră să fugă de pe 

„nisipurile mișcătoare**, insă băcăuanii vin după victoria de la Ploiești • La Petroșani, . Jiul apare 
în fața suporterilor după două deplasări, Chimia după un egal, acasă • La Ploiești, „lan
terna" și liderul - in perspectiva unui meci strins • La Craiova, o partidă de tradiție.

PROGRAMUL JOCURILOR

CLUBUL SPORTIV - DUNĂREA C.S.U. GALAJi 
DINAMO ~~ ~............. ...

(Stadionul 
UNIVERSITATEA 
A.S.A. 
RAPID

(Stadionul
POLITEHNICA
F.C. ARGEȘ 
JIUL 
PETROLUL

Toate partidele vor începe

ÎN TURUL AL DOILEA AL C.C.E. LA

Tîrgoviște : 
ă București : 

g Craiova : 
0 Tg. Mureș :

București : 
f lași :
Ș Pitești : 
=3 Petroșani:

Ploiești :
la

- F.C. BAIA MARE
Dinamo)
- STEAUA
- F.C. OLT
- F.C. BIHOR

Republicii)
- CORVINUL
- S.C. BACĂU
- CHIMIA
- SPORTUL STUD.

i ora 15

CLASAMENTUL
1. SPORTUL STUD. 5 4 1 0 12- 2 9
2. Di (ta-mo 3 3 2 0 8- 1 8
3. Steaua 5 3 1 1 12- 4 7
4. F.C. Olt 5 2 3 0 5-2 7
5. S.C. Bacău 5 3 1 1 5-4 7
6. Jiul 5 3 0 2 7-8 6
7. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 2 1 6-7 6
8. Universitatea 5 2 1 2 7-4 5
9. F.C. Bihor 5 1 3 1 6-6 5

10. Corvinu! 5 1 2 2 6-6 4
11. Rapid 5 1 2 2 5-7 4
12. Politehnica 5 0 4 1 2-4 4
13. Chimia 5 1 2 2 3-6 4
14. F.C. Baia Mare 5 1 2 2 5-10 4
15. C.S. Tîrgoviște 5 0 3 2 4-7 3
1$. Dunărea C.S.U. 5 0 3 2 1-5 3
17. F.C. Argeș 5 1 0 4 3-8 2
18. Petrolul 5 1 0 4 5-11 2

PLOIEȘTI, 30 (Plin telefon). 
Reuniunea de dimineață a ul
timei zile a „Daciadei" 
formanță la baschet 
a programat meciuri 
favoritele au cîștigat 
ruri categorice, ca de i 
lectionata MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, care a învins pe 
cea a județului BRAȘOV eu 
80—58 (41—26). Prin acest suc
ces. echipa Bucureștiului își 
asigurase locul I în clasamen
tul final. Indiferent de rezul
tatele reuniunii de după- 
amiază.

Victorie netă a obținut șl 
selecționata județului PRAHO
VA în fața celei a județului 
VÎLCEA : 83—65 (48—22). Pra- 
hovencele au luat un start fur
tunos. datorită căruia s-au dis
tanțat încă din prima repriză. 
Au înscris: Grigoraș 36. Lam- 
brino 20. Ciubotariu 6. Opres- 
cu 6. Brczoianu 3. Biasutti 2, 
Pană 4. Olteanu 2. Tișcă 2, 
Neagoe 2 pentru învingătoare, 
respectiv Barbu 30. Petre 18, 
Duțu 10, Nicolescu 3. Manea

* de per- 
feminin 
în care 
la sco- 

pildă se-

a 
un

2, Ionescu 2. Au arbitrat 
Georgescu (Tîrgoviște) și 
Reisenbuchler (București).

Selecționata BIHORULUI 
repurtat și ea succesul la
scor concludent: 84—42 (47—20) 
cu selecționata județului SATU 
MARE. Au înscris : Amihăesd 
IS. D. Perțache 14, Niculescu 
10, Leitner 10. Oaneea 10. Cu- 
tuș 8, Nagy 0. Popa 3, Pop 5, 
Constantineseu 2 pentru învin
gătoare. respectiv Tudoran 10, 
Turosz 6. Groza 4. Gross 
Stan 2. Pall 4.
Bărluțiu 4. Arbitri : 
cu șl I. Cernat 
București).

8.
Ășteleanu 6, 

V. Prun- 
(ambii din

Alte rezultate : 
— BIHOR 82—85 
TU MARE 
(28—28), BUCUREȘTI 
CEA 67—39 (37—20).

Clasament final: 1. 
REȘTI 10 p, 2. Bihor 
Prahova 8 p, 4. Satu 
p, 5. Vîlce» 6 p, 6. Brașov 5 p.

Octavian BĂLTEANU-coresp.

PRAHOVA 
(37-44), SA- 

BRAȘOV 55—50 
VÎL-

BUCU-
9 p, .3.
Mare 1

Echipele românești In cupele europene la baschet

PASTREAZA ȘANSE DE CALIFICARE,
FOTBAL, DINAMO INTILNEȘTE

PE HAMBURGER S.V., PRIMUL MECI LA 19 OCTOMBRIE, LA BUCUREȘTI
NUMAI DACA...

(în pag. a 4-a programul complet al celor trei competiții)

O SCURTĂ PREZENTARE A FORMAȚIEI VEST GERMANE (pag. 2-3)

Campionatele naționale și
linalclt „Daciadci * dc tir

EVIDENTIAL IN PRIMA ZI
pentru seniori TRĂGĂTORII DE LA PISTOL LIBER

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Un trăgător me
reu preocupat de 
propria perfecțio
nare : Liviu Stan, 
campion național 
in proba de pis

tol liber.

Foto :
Dragoș NEAGU

realizat o medie
556,66 p. 

vine 
în

Ultima mare competiție a ti
rului nostru intern, Campiona
tele naționale și finalele „Da
ciadci** _ pentru arme cu 
glonț și cu aer comprimat re
zervate seniorilor, a început 
ieri la poligoanele bucurește- 
ne Tunari și acoperit Dinamo.

Prima probă de glonț din 
programul întrecerilor a fost

cea de pistol liber. Așteptată cu 
interes, în principal pentru a 
primi noi confirmări de pro
gres al celor care practică a- 
ceastă probă grea, pretențioasă, 
desfășurarea decadelor ne-a 
împlinit, într-o oarecare mă
sură, speranțele : pentru prima 
dată în istoria campionatelor 
naționale, primii 6 clasați au

ÎNCEPE A 56-a EDIJIE A CAMPIONAIUEUI DE HOCHEI
Luni se va da startul într-o 

nouă ediție a campionatului 
Diviziei „A“ la hochei, prima 
serie valorică. Această dispută, 
dintotdeauna atractivă si foarte 
echilibrată, se află acum la 
cea de a 56-a ediție, deci una 
dintre cele mai vechi compe
tiții naționale din istoria spor
tului românesc.

Anul acesta, numărul echipe
lor participante a fost mărit 
de la 4 la 6 : Steaua Bucu
rești. S.C. Miercurea Ciuc, Di
namo București. Dunărea Ga
lați, Progresul Miercurea Ciuc 
si Avîntul Gheorgheni. Disputa 
va comporta 6 turnee, 
în provincie, deoarece 
noarul „23 August" din 
tală se află în reparații 
rale, pe toată durata actualului 
sezon va fi închis. Deci lupta 
pentru titlul national, ca 
alte atractive întreceri 1 
naționale vor avea loc 
Miercurea Ciuc. Galati 
Gheorgheni. unde există 
noare artificiale acoperite, 
mul turneu începe deci 
ziua de 3 octombrie pe 
noarul din Gheorgheni. 
se vor disputa primele 5 
pe ale competiției. în 
de 3, 4. 5. 7 și 8 
Din prima zi amatorii de ho-

toate 
pati- 

Capi- 
gene-

si 
inter- 

la 
sau 

pati- 
Prî- 

tn 
pati- 
unde 
eta- 

zilele 
octombrie.

avea 
meci

chei din Gheorgheni vor 
ocazia să asiste la un 
de „zile mari" : Steaua 
Dinamo. în continuare 
gramul va fi făcut in același 
fel (în prima etapă a fiecărui 
turneu vor juca 1—3. 4^-6 și 
2—5. dar în conformitate cu 
clasamentul de după primul 
turnee). Celelalte turnee vor 
avea loc astfel : Galati (28 oc
tombrie — 2
Miercurea Ciuc (28 noiembrie 
— 3 decembrie) ; Gheorgheni 
(4—9 ianuarie) ; Galati (26—31 
ianuarie) si Miercurea 
(22—27 februarie).

Cum se vede. în luna 
bruarie a anului viitor i 
cerea Va lua sfîrșit. Este 
final puțin ..precipitat" 
cauza unor obligații de calen
dar internațional, dar mai ales 
pentru a se crea un spațiu li
ber atît de necesar pregătirii 
echipelor reprezentative și cu 
precădere a acelora direct im
plicate în viitorul 
nostru : loturile de juniori și 
tineret.

Această problemă, a pregă
tirii loturilor de juniori și ti
neret. precum și aceea a

pro-

noiembrie) ;

Ciuc

fe- 
între- 

! un 
Si din

hocheiului

(Continuare in pag. 2-3)

Cele cinci competiții inter
naționale de baschet inter-clu- 
buri (la băieți : C.C.E. — edi
ția a 27-a. Cupa cupelor — e- 
diția a 18-a, „Cupa Radivoj 
Koraci" — ediția a U-a ; la 
fete : C.C.E. — ediția a 26-a 
„Cupa Liliana 
ediția a 13-a) 
tr-o atmosferă 
res. exprimat 
de numărul mare 
rilor prezenți la 
meciurilor. în L 
vins favoritele. 1 
care le întîlnim dc regulă în 
fazele superioare ale întrece
rilor. dar au fost consemnate 
și surprize produse de echipe 
mai puțin cunoscute. Așa. de 
pildă, formația Vevey din El
veția (tară în care baschetul 
are un nivel mediocru) a în
trecut echipa maghiară M.A.F.C. 
Budapesta cu categoricul scor 
de 107—69. Levski-Spartak So-

Ronchetti** 
au 
de 

în

debutat în- 
mare inte- 

primul rînd 
al spectato- 

„ majoritatea 
general au In

formațiile pe

fia a pierdut pe teren propriu 
partida cu Panathinaikos Ate
na (73—81), iar Csepel Buda
pesta a fost întrecută — tot 
pe teren propriu — de Ecza- 
cibasi Istanbul (90—95). La
fete, iese din comun scorul cu 
care C.F. Racing Paris a dis
pus de Akademik Sofia: 95—77 
(să amintim că reprezentativa 
Franței nu s-a calificat pen
tru campionatul european des
fășurat în acest an, 
Bulgariei a 
de argint).

Explicația 
o constituie 
pele învingătoare a jucătorilor 
și jucătoarelor ..de import", 
în special din S.U.A.. care în
tăresc substantial potențialul 
formațiilor respective.

Dumitru STĂNCULESCU

cucerit
iar cea a

medalia

acestor 
prezenta

rezultate 
în echi-atit de ridi- 

Aceastâ con- 
să 

plus 
arătate 

în 
noștri

cată : 
statare 
o dată 
„semne" 
gul sezonului 
trăgătorii 
în această armă se 
flă pe un drum ascendent, 
adevărat că am fi dorit 
unul-două rezultate și 
560 p (depășirea acestei grani
țe fiind considerată unanim 
drept o „marcă-* de valoare in
ternațională), dar, oricum, de 
acum inainte, e clar că sînt 
de așteptat cit mai dese „in
cursiuni** ale trăgătorilor noș
tri dincolo de această limită. 
A cîștigat Liviu Stan, un țintaș 
care a revenit puternic în a- 
cest sezon spre limitele sale 
superioare și de la care pot 
veni, în continuare, „surprize** 
și mai plăcute — ne referim la 
întrecerile internaționale vi
itoare. De remarcat superiori
tatea evidentă manifestată de 
reprezentanții clubului Steaua, 
ocupanți ai primelor 4 locuri la 
individual și a primelor două 
la... echipe !

această

sublinieze, 
(după alte 
de-a lun- 

curs). că 
specializați

a- 
E 
Și 

peste
(Continuare in paj 2-3)

î“

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

însemnări pe marginea

In dispută la fileu două... ridicătoare : Raquel Chumpitaz (Un- 
aaria) — in atac si Doina Săvoiu (România) — la blocaj 

Foto : Iuliu JAKAB

ct VOLEIBALISTELE NOASTRE
AU PLĂTIT TRIBUT LIPSEI DE

• Și minusurile tehnice și-au 
spus cuvântul • Jocul modern, 
in viteză, pretinde coordona
toare de inaltă măiestrie * 

Și, totuși, perspective sint..
Cea de a 13-a ediție a cam

pionatelor europene de volei, 
desfășurată în R. D. Germană, 
nu a fost deloc rodnică pentru 
reprezentativele tării noastre, 
mai ales pentru cea masculină, 
care a înregistrat cea mai sla
bă clasare (locul 8) din palma
resul participării românești 
la competiția continentală. Vo
leibaliștii noștri, care își stabi
liseră ca obiectiv cucerirea 
unui loc pe podium si califica
rea (sau măcar răminerea în 
cursa calificării) pentru J. O. 
de la Los Angeles, au clacat

serie, dovedind din nou 
valoric evidențiat la 

în schimb, repre- 
feminină, pe care

incă din 
reculul 
C.M. *82. 
zentativa 
am urmârit-o zi de zi în ac
tuala ediție a G.E., și-a înde
plinit obiectivul stabilit : ca
lificarea în turneul final al 
fruntașelor, unde insă nu a 
mai confirmat evoluția din me
ciurile grele susținuta in grupa 
de la Cottbus : excelentă in 
partida-cheie cu Cehoslova
cia (3—0) și satisfăcătoare 
meciul cu U.R.S.S. (1—3).

în comentariul nostru 
astăzi pe marginea campionate
lor europene, ne vom opri 
asupra competiției feminine. 
Aceasta a evidențiat mai clar 
decît la ediția trecută efortul 
principalelor forte voleibalis-

în

de

CONCENTRARE
europene (dar și al al
din plutonul secund, 

Germania — locul 5, 
locul 7) de a :e- 
fată de echipele

tice 
tora. 
ca R. F. 
sau Italia 
face distanța __
de frunte in ierarhia mondială, 
echipe de pe 
tic si american. Care 
valențele acestei creșteri va
lorice în perspectivă ? In pri
mul rind tinerețea garniturilor 
aliniate (toate echipele menti- 
nînd doar una-două 
vîrstnice 
ba chiar 
mediile de 
între 29 si 54 de 
impunerea unui

continentele asia- 
sînt

jucătoare 
multe tinere, 

dealtfel, 
au

lingă
junioare : 

vîrstă 
ani) ; 
stil de

Aurelian

(Continuare in

fost 
apoi, 

ioc
BREBEANU

pag. 2-3)



la Suceava, (Mill SPORTURILOR TMCO-ĂPIICĂTIVf, 
ȘCOALĂ A EDOCAIIEI PENII1IJ MUNCA Șl VIUĂ

C.S.T.A., inițiale cu multă 
popularitate in lumea spor
tului sucevean, ele însemni nd 
„Clubul sporturilor tehnico- 
aplicative", organizat în ca
drul C.JE.F S.. cu sprijinul 
exemplar al organelor locale, 
in principal al Consiliului 
popular județean, care a și 
acordat spațiul necesar ate
lierelor de lucru si mate
rialele aferente. C.S.T.A. s-a 
„născut", de fapt, in apri
lie 1980. prin strădaniile ur.ui 
fost planorist sportiv Sil
vestra Morariu, acum maes
tru emerit al sportului la mo- 
delism — deținătorul unui re
cord mondial Ia rachetomodele
care de zece ani nu a fost de
pășit — si un excepțional pe
dagog pentru micii si marii 
sportivi ai clubului. Zestrea 
C.S.T.A.-ului constă din pa
tru camere spațioase, două 
pentru debitat barbete șt
alte materiale, 
strungărie și

una pentru 
sucansamble.

atelier de lucru, la care
se adaugă spatii pentru pregă
tire teoretică. Toate acestea 
la dispoziția unui lot mai 
mare de copii și tineri atrași 
aici printr-o propagandă cum 
nu se poate mai convingătoare, 
constind din demonstrații de 
rachetoraodelism. aeromode-
lism. navomodelism. automo-
delism. Sute si sute de copii 
și elevi din Suceava se min- 
dresc că se numără printre 
membrii acestui club. „Obiec
tivul nostru principal — ne 
spunea Silvestru Morariu. 
președintele acestei unități 
sportive — este de a ne consti
tui intr-o școală a educației 
patriotice si pregătirii teh
nice multilaterale a tinere
tului. Este nn ideal desprins
din indicațiile documentelor 
partidului nostru. care ne

creează condiții dintre cele 
mai bune de afirmare".

Frumos obiectiv, onorat, 
după cum aveam să înțelegem, 
prin fapte. Și faptele se 
cuvin consemnate. Iată, de 
pildă, cîteva din performan
țele realizate numai in a- 
cest an : la „Cupa României" 
sucevenii au ciștigat, pe e- 
chipe. locul I pe țară si nume
roase locuri pe podium la indi
vidual ; locul in la campiona
tul național de navomodele, de 
la Tg. Mureș, iar la rachetomo- 
dele s-a realizat un bilanț de 
invidiat : Gheorghe Toxin,
două recorduri naționale, 
Dorin Torodoc, două titluri 
și două recorduri. Ion Ca- 
targiu, de asemenea. Mircea 
Boșcoianu, elevi in clasa a 
XlI-a la Liceul „Ștefan cel 
Mare", două titluri de campioni 
naționali de juniori și un. 
valoros record national la 
rachetomodele In sfîrșit, 
C.S.T.A. din Suceava a dat 
nu mai puțin de 6 concurenți 
(din 10) la Campionatul mon
dial de rachetomodele din Po
lonia. de unde au adus o meda
lie de bronz pentru modelismul 
românesc.

Ce se află pe agenda de lu
cru a conducerii clubului ? 
Ne-o spune cu franchețe 
Silvestru Morariu : „Nu vreau 
să vorbesc despre planurile 
noastre in privința performan
telor ce ie țintim. Noi am 
contribuit substantial la zes
trea de trofee sportive ale ju
dețului Vrem să facem tot ce 
se cuvine pentru a răspindi a- 
ceste sporturi in riudul ma
selor. indcplinindu-ne in a- 
cest fel o datorie patriotică : 
educarea tineretului, pregăti
rea Iui pentru muncă si viață".

Viorel TONCEANU

CAMPIONATELE 
DE TENIS (j)
BRĂILA, 30 (prin telefon). 

Pe terenurile de zgură ale 
asociațiilor sportive Spartac 
(Trustul Industrial de Con
strucții) și Constructorul au în
ceput Campionatele naționale 
și ale Daciadei la tenis — ju
niori. întrecerea, la startul 
căreia s-au prezentat 160 de 
concurenți și concurente din 
36 de cluburi si asociații, a de
butat cu jocurile în cadru) ca
tegoriei 15—16 ani.

Animate, de un bun nivel 
tehnic, aceste dispute au fur
nizat două surprize : în me
ciul final la băieți, favoritul nr. 
1 Mihnea Năstase (Steaua) a 
fost învins clar de Manuel 
Nicolae (T.C.B.), iar la fete, 
tot în finală. Aurelia Gheorghe 
(Progresul București) a ce
dat în fața foarte talentatei 
Daiana Samungi (Dinamo Bucu
rești). Rezultatele finalelor 
la această categorie de 
virstă : SIMPLU FETE : 1.
Daiana Samungi (Dinamo Bucu
rești) — 2. Aurelia Gheorghe 
(Progresul București) 3—6. 6—4, 
6—2 ; 3. Ileana Trocan (T.C.B.) 
— 4. Corina Taloș (Dinamo
București) 6—3, 2—6. 8-—6 ; 
SIMPLU BATEȚI : 1. Ma
nuel Nicolae (T.C.B.) — 2. Mih
nea Năstase (Steaua) 6—2, 6—1 ; 
3. Silviu Gorgan (Steaua) — 4. 
Manuel Savu (Dinamo Bucu
rești) 4—6. 7—5. 6—2 : DUBLU 
BĂIEȚI : Mihnea Năstase
(Steaua), Manuel Savu (Di
namo București) — Manuel Ni
colae (T.C.B). Traian Badiu 
(T.C.B.) 6—3, 8—6 ; DUBLU
FETE : Aurelia Gheorghe.
Otilia Pop (Progresul Bucu
rești) — Ileana Trocan (T.CB.), 
Aurora Nicolae (Dacia Galati) 
6—0. 6—3 ; DUBLU MIXT :
Mihnea Năstase (Steaua), Ilea
na Trocan (T.C.B.) — Traian 
Badiu (T.C.B.). Aurelia Gheor
ghe (Progresul București) 6—8. 
6—4. 6—0.

Traian ENACRE — coresp.

Miinc, etapa a Vll-a in campionatul de

UN CUPLAJ INHRBUCUUEȘTEAN DE MARE INTEBES
Etapa a Vll-a a Diviziei „A" 

la rugby este dominată de cu
plajul taterbucureștean din 
Parcul Copilului. In primul meci. 
Sportul studențesc va da replica 
lui Dinamo (neînvinsă pînâ a- 
cum) dar studenții, cu elanul 
lor proverbial, pot produce ori- 
cînd surpriza. Și mai echilibrat 
apare meciul-vedetă dintre RC

Seria I 
București

Timișoara
Sibiu
Baia Mare
Seria a Il-a
București
Năvodari
Suceava
Cugir

Grlvița Roșie și Steaua. Sigur, 
„XV“-le militar păstrează prima 
șansă, dar grivițenii pot juca 
„strîns" (anul trecut : 10—9 și
18—12 în favoarea campionilor). 
De Urmărit și evoluția Farului 
la Baia Mare. într-un alt joc cu 
șanse Împărțite. O observație : 
9 din cele 10 meciuri ale etapei 
vor fl arbitrate de bucureșteni (!) 
Cam nepotrivită proporția...

PROGRAMUL Șl ARBITRU ETAPEI

: RC SPORTUL STUDENȚESC — DINAMO
Stadion Parcul Copilului ora 9,30, Fl. Dudu (Buc.) 

: RC GRIVIȚA ROȘIE — STEAUA
Stadion Parcul Copilului ora 11, C. Cristăchescu (Buc.) 

: UNIVERSITATEA — ȘTIINȚA PETROȘANI
Stadion 1 Mai II ora 10, Gh. Bănceanu (Buc.)

: C.S.M. — POLITEHNICA IAȘI
Stadion Dumbrava ora 9,30, Fl. Țudorache (Buc.)

: ȘTIINȚA CEMIN — FARUL CONSTANȚA
Stadion Dacia ora 11, Șt. Rădulescu (Buc.)

: RAPID — MAȘINI GRELE OLIMPIA
Stadion Giulești ora 9, I. Vasilică (Buc.)

: VULCAN — RULMENTUL BÎRLAD
Stadion Tineretului IV ora 9,30, Al. Pavlovici (Buc.) 

: TC IND. MIDIA — GLORIA P.T.T. ARAD
Stadion Chimia ora 10,30, M. Gavrici (Buc.)

: C.S.M. — POLITEHNICA 16 FEBR. CLUJ-NAPOCA
Stadion Unirea ora 9,30. D. Grigorescu (Buc.)

; METALURGISTUL — RAPID BUZĂU
Stadion Metalurgistul ora 11, C. Stanca (Constanța)

PE MARGINEA C. E. DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

ÎNCEPE A 56-o EDIȚIE A CAMPIONATULUI DE HOCHEI
(Urmare din p~g 1)

..reașezării" reprezentativei de
seniori sint în acest sezon 
principalele obiective ale ho
cheiului nostru. Neavind în 
față nici o competiție oficială 
la seniori, hocheiul beneficiază 
de o perioadă de timp In care 
isi poate alcătui și pregăti o 
selecționată care să participe 
cu succes în sezonul 1984/1985 
la întrecerile grupei C a C.M. 
Si să revină astfel în eșalonul 
secund al întrecerii mondiale, 
acolo unde s-a aflat ani și ani 
la rînd.

Pentru aceasta este insă ne
cesar ca. încă din campionat, 
din întrecerile primei serii va
lorice a Diviziei ..A". să asis
tăm Ia jocuri de valoare ridi-

★
înaintea acestei competiții pu

blicăm azi, ca la toate întreceri
le republicane, loturile celor 6 e- 
chipe participante, precum șl alte informații

STEAUA BUCUREȘTI (culorile 
echipamentului: roșu si albastru) • 
antrenor principal Ion Gheor
ghiu, antrenor secund Anton 
Crișan ; jucători : V. Netedu. T 
Szigetti șl Fl. Niculescu (portari). 
I. Ioniță. G. Justinian. V. Pogă- 
ceanu. M Popescu. kt Raica și 
M. Dospin (fundași). T. Cazacu. C. Chiriță. A. Gcrezuly. Al. Hă- 
lăucă, V. Huțanu. V. Jumătate 
C. Nistor. Ad. Olinici. Cr. Udrea,' 
St. Ungureanu. N. Alexe. Cr. Da
la si M. Gllga (atacant!).

S.C. MIERCUREA CIUC (ros-j- 
alb-albastru): Zoltan ion

cată si mai cu seamă disputate 
intr-un spirit de disciplină e* 
xemplară. Insistăm asupra pro
blemei disciplinei deoarece a- 
baterile de la regulament, lip
sa de control pe teren, lipsa 
de preocupare permanentă 
pentru a juca bărbăteste. dar 
fără durități, ca loviri cu crp- 
sa sau cu cotul cînd arbitrul 
nu se uită, fără țineri, acro* 
saje neregulamer.tare cu cro- 
sa. loviri cu piciorul si alte 
asemenea... „artificii" — toate 
acestea stopează progresul si 
aduc mari necazuri (citește : 
eliminări) în jocurile interna
ționale.

Iată ce așteptăm de la acest 
campionat, pe eare-1 dorim ea 
un prim pas în revirimentul 
hocheiului nostru.

★ ★
Bașa ; jucători : Cs. Bartha, A. 
Fekete (portari), E. Antal. J. 
Antal, Z. Balogh, S. Bogoș. Cs. 
Buzaș, S. Gall, F. Mlkloș (fun
dași). L. Bartalis, J. Bartaiis, Z. 
Baricz, L. Beds, L Demeter, I. 
Gereb, Z. Nagy. B. Nagy, s. 
Szabo. A. Sofronie, T. Todor, J. 
Imets, K. Antal (atacanți).

dinamo bucurești (aib-ro- 
su) : Eduard Pană. Gh. Herghe
legiu ; Gh. Huțan. O. Biro (por
tari). D. Axinte. O. Keresteș. Fr 
Korpss. D. Mcroșaau. M. Teo- 
doriu, D. Tureanu. A. Bacso, M. 
lonescu si N. Grigore (fundași), 
M. Bejan, M. Costee. M. Don» 
trache, C. Dumitru, I. Gherșhl- 
șan. T. Lămpi. G. Lucaei, A. Mar
ton. M. Pisăm. L. Solyom. L. 
TSke. V. Sandor, K, Csiki, M.

Săvăstru Și M. Spătaru (ata
cant!).

DUNĂREA GALAȚI (albastru- 
rosu) : Ion Tiron, Octavian Cor
doban ; jucători : J. Stanciu, Al. 
Rădulescu. G. Stroe. L Olariu 
(portari). I. Berdilă. G. Chlr.ță, 
N. Clobanu. P. Demidov. R. 
Dima. St. Zaharia. A. Bineață și 
L Moldovan (fundași). M. Anto- 
hi. M. Brandabur. L. Buioreanu, 
M. Caval. R. Crăciun. I. Dinu, 
G. Ene. G. Hrițcu. Ad. Liga, V. 
Liga. T. Marcu. T. Mocanu. P. 
Burada. Cr. Dumitriu, Ad. Ful- 
ga. N. Muntecnu (alacmti).

PROGRESUL MIERCURE A CIUC 
(alb-albastru): Emerie Mezel, A- 
lexandm Gabrieli ; jucători : I. 
Kelemen. L Varadi (portari), Cs. 
Both. G. Csedo. J. Ferenczi, Al. 
Gabrieli. T. Jakab. A. Lakatos,
A. Solomon. A. Andras (fun
dați), L. Ferenczi, A. Gall. Z. 
Kemanessy, G. Kocsis. T. Kuhn,
B. Lucaci. A. Merca. Z. Fall, T. 
Peter, T. Petres. G. Prakab, r 
Szentes. G. Csoti, M. Moraru (a- 
tacanți).

"aVTNTUL GHEOBGHEN1 (vgr- 
de-alb): Cs. Bazilides, Cs-Kercso; 
jucători : C. Csata, F. Kedves. 
I. Kiraty (portari). S. Ambms. 
L Ambms. D. Bartalis. L. Gali, 
V. Kolia. L Zsigmond, L Irimia. 
A Baroti (fundași). Z. Anta!. T. 
Andrei. A. Becze. Cs. Ber.edek. 
E. Csata, A. Daniel, K. Gyorgy- 
pall, L. GyOrgy. L Gergely, T. 
Dies. F. Sandor. 14. Suket, L. 
Csata. E. Erbs (atacant)*.

Programul primei etape (luni 
3 octombrie): ORA 10.33 : S.C. 
Miercurea Cine — Progresul 
Miercurea Cluc; ORA 14.30 : Stea
ua — Dinamo București ; ORA 
UJ0 : Dunărea Galați — Arta tul 
Gheorțhenl.

caracterizat prin viteză spo
rită si combinații in atac, gre
fat pe o foarte bună pregătire 
atletică. De asemenea, s-a 
observat clar preocuparea 
pentru găsirea unor coordo
natoare de joc cu bună gîndire 
tactică, cu tușeu perfect, in sta
re să imprime o viteză superi
oară, din poignee, mingii si să 
dea pase cu predilecție din să
ritură. In fine, atuurile frun
tașelor au fost, totodată, ser
viciul (de mare dificultate), 
preluarea (fără de care nu se 
poate, realiza jocul combina- 
tiv), precum și mobilitatea în 
teren și exactitatea execuțiilor 
in apărarea din linia a doua. 
Sub aceste aspecte, primele 3 
clasate s-au detașat...

Reprezentativa tării noastre 
s-a încadrat doar parțial pe a- 
eeste coordonate ale jocului de 
mare competitivitate. Putea 
ea să se claseze, totuși. mai 
bine decit pe locul al șaselea ? 
Firește că da ! Chiar pe locul 3. 
Și. cînd spunem aceasta. ne 
gindim în primul rind la capa
citatea dovedită in meciul 
cu Cehoslovacia, end volei
balistele pregătite de S. Chi
ri tă și V. Moșescu au demon
strat deopotrivă virtuți teh- 
nico-tactice suficiente. pre
cum si o capacitate de mobili
zare si concentrare remarca
bilă. Dar, odată trecut cu 
bine obstacolul calificării in 
turneul final, echipa noastră a 
fost cuprinsă de o relaxare 
cvasi-totală, angajindu-se la 
nivel minim în jocurile cu 
echipe posibil de învins. 
Doar sporadic, sextetul nostru a 
evoluat in corpore Ia un nivel 
acceptabil Și astfel victo
riile scontate în partidele cu 
Ungaria. R. F. Germania și 
Bulgaria au devenit apăsătoa
re infringeri. Din păcate, 
fetele noastre an dovedit in 
aceste intilniri — ca ur
mare a redusei capacități de 
concentrare — un moral scăzut, 
mai ales după ce au cedat se
turile de debut, in care avuse
seră avantaje substanțiale, 
în plus, unele indisponibilități 
(mai ales a Mirelei Popoviciu) 
au descumpănit echipa.

Dar, dincolo de argumen
tele de mai sus, trebuie să ve-/ 
dem și deficiențele reale pe 
care echipa noastră le are, 
independent de starea sa de 
concentrare. Dacă este ade
vărat că multe jucătoare fînt 
tinere, insuficient de expe
rimentate (Mirela Popoviciu
— 18 ani. Daniela Drâghici și 
Georgeta Lungu — 19 ani, Ioa
na Liteanu si Speranța Găman
— 20 ani, Carmen Cuejdeanu
— 21 ani), este tot așa de ade
vărat că si alte echipe au avut 
în sextetul de bază multe 
junioare. Numai că fetele 
noastre au un bagaj mai re
dus de procedee tehnice, stă- 
pinesc mai puțin execuțiile la 
procedeele de bază (consecință 
a unilateralității pregătirii la 
cluburi), nu au mobilitate în 
apărarea din linia a doua. Pe 
de altă parte. echipa nu are 
coordonatoare de joc care 
să promoveze jocul in vite
ză, Doina Săvoiu (care a stat 
la pupitru aproape tot timpul) 
dind în general pase lente, u- 
șor de prevăzut si preintimpi- 
nat de blocaje, chiar si cînd se 
realizează diverse combinații, 
în fine, echipa nu a avut un 
lider care să imprime încrede
re sextetului, Maria Enache 
dovedindu-se prea nervoasă 
pentru această misiune.

Totuși, credem că repre
zentativa noastră feminină 
are citeva elemente de încre
dere pentru viitor : Ioana Li
teanu, Carmen Cuejdeanu, Da
niela Drâghici, Mirela Popovi
ciu, Speranța Gaman și \ chiar 
Georgeta Lungu, Fidelia Crișan 
și Mirela PaveL lingă care pot 
fi promovate citeva elemente 
din lotul de tineret Dar com
petitivitatea ei va depinde 
de o condiție la care se refe
rea in final și antrenorul vest- 
german Andrzej Niemczyk : 
„Sint jucătoare de mare per
spectivă, dar trebuie să lucreze 
mai mult". Și. firește, mai 
bine...

MllNE, „PREMIUL TINERETULUI" HIPISM
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ECHIPELE ROMÂNEȘTI IN CUPELE
(Urmare din pag. 1)

Tinerele speranțe ale turfului 
românesc, in frunte cu Tincuța 
— recenta fav.ngat.are a .Pre
miului 2 anilo.-- —, Bon. Halo
gen. Herald, InJm si alții se vor 
întrece miine dimineață De hipo
dromul din Ploiești in ultima 
alergare Sămic’as că rezemată 
lor. Cursa are un caracter ăe 
viteză pe distanța de 1600 m 
sl este probat) ’. că vom asista Ia 
noi rceoidurl. Tot miine iși face 
reintrarea și Suditu. unul d n 
pretendenții la Derbyul din 1984. 
Ua asemenea, vom asista și la o 
alergare de scnilfond pe 2200 m. 
In care vom vedea la lucru ne 
Copist. Catren. Roditor, Jurista 
si alții, mir-vn handicap bine 
Întocmit, in carii fiecare concu
rent are șansa tui de victorie.

In reuniune I de joi după-amia
ză, formația antrenorului V. 
Gheorghe a mai obținut două 
victorii, confirm îmi fornia si va
loarea sa, prin Ciient si Galaxia, 
ambii conduși ioarîe bine de N, 
S-miqn. care a început a confir
ma stilul antrenorului său. Au 
mpi ctștigai : Ataia c i care M. 
Cristea a conceput o frumoasă 
curși tie aozire a efortului. Cop
ca. în frumos progres, Sonel, 
care si-a înșirat pe drum adver
sarii. Aida, pe care D. Todută a 
dus-o In spatele Ju’ietei, trecînd

la atac pe uium î sută de metri. 
Văleni, cu sare G. Tănase a luat 
un start lansat, nemaiputînd fi 
ajuns la sosire, și Galița, cu 
care G. Solcan a refăcut distan
ta ce-o separa de Vesel si pe a' 
doua parte a liniei drepte a trecut la atac.

REZULTATE TEHNICE: Cursa I: 
L Galaxia (Slmlon) 1:36,7, 3. Ra- 
sova. CVa t eljt 5 ord. 14. 
Cursa a l!-s; i Ata a (Criste;,) 
131A 2. Copied. Cota : cișt. 4, 
ord. 16. ev. 26. Cursa a IH-a: 1. 
Copca (Pașcl) 1:37,7, 2. Negoiu. 
3. Laminor. Co.a : cișt. 4. ord. 
24. ev. 17. ord. triplă 139. Cursa 
a IV-a: 1. Client (Simion) 1:28,0,
2. Semenic, 3. Ilemion. Cota :
cișt. 2,40. Old. 22. ev. 4, ord. tri
plă 885. Cursa a V-a : 1 Sond 
(A. Vasilc) 1U14 2. Flavian, 3.
Surduc Cota : cîșt. 3. ord. 12. ev. 
14, ord. triplă 51 Cursa a Vl-a : 
1. Aida (Toduțâ) 1:30,2. 2. Onix,
3. Somon. CoU : <fșt. 3. ord. 28, 
ev. 14, ord. tripli 306. triplu 
2—4—6 1080. Cursa a VII-a ; j. 
Văleni (Tănase) 1:33.7, 2. Vioara. 
Cota : cîșt. 2,20, ord. 10. ev 16. 
Curs» a Vin-a : 1. Galita (Sol- 
ean) 1:35,8. 2i Sativa. Cota : cîșt. 
1, ord. 40. ev.' 7.

A. MOSCU

CAMPIONATELE DE TIR
(Urmare din pag. I)

La poligonul Dinamo au în
ceput și probele pentru arme 
cu aer comprimat Mai puține 
constatări îmbucurătoare. mai 
cu seamă in ceea ce privește 
noua probă olimpică de pușcă 
10 metri. Cu excepția lui Con
stantin Stan (învingător cu 577 
p, la seniori, victorie care ates
tă că stelistul de 24 de ani 
traversează nu numai un 
vîrf de formă, ci demon
strează si o anume va
loare sportivă), In rest, doar 
lucruri normale, poate prea 
normale. Eva Olah a cîștigat 
întrecerea senioarelor, dar re
zultatul ei, acum victorios — 
380 p — i-a adus la Campio
natele mondiale recent desfă
șurate Ia Innsbruck doar po
ziția a 30-a...

REZULTATE TEHNICE : pistol 
liber : 1. L. Stan (Steaua) 559 p, 
2. M. Trașcă (Steaua) 567 p, 3. 
L. Ionaseu (Steaua) 567 p. 4. S. 
Babll (Steaua) 557 p. 5. I. Petru 
(Olimpia) 555 p, 6. I. Neagu

(Dinamo) 554 p ; echipe : 1. 
Steaua I (Stan, Trușcă. Babii) 
1673 p (nou record național), 2. 
Steaua H 1643 p, 3. Dinamo 
1*40 p ; pușcă 18 m, seniori : 1. 
C. stan (Steaua) 577 p, z. V. 
Dinu (Steaua) 574 p. 3. M. Du
mitrescu (Metalul) 573 p, 4. E. 
Antonescu (Dinamo) 573 p, 5. R. 
Nicolescu (Steaua) 573 p, 6. I. 
Codreanu (Steaua) 571 p; echipe:
1. Steaua I 1725 p, 2. steaua n 
1699 p. 3. Dinamo 1697 p ; seni
oare : I. Eva Olah țCSU Brașov) 
380 p, 2. Daniela Popa (Dinamo) 
377 p. 3. Cerasela Ungureanu 
(Steaua) 377 p. 4. Dumitra Ma
tei (Dinamo) 375 p, 5. Daniela 
Toader (Unirea Focșani) 373 p. 
6. Iuiiana Crăciun (CSȘ 1 Buc.) 
372 p ; echipe : 1. Steaua 1110 p,
2. Dinamo 1107 p. 3. CSȘ 1 Bucu-
pistol 10 m, senioare : 1. Ana 
Ciobanu (Dinamo) 377 p, 2. Sil
via Kaposztay (Steaua) 377 p, 3. 
Anișoara Matei (Dlnamo) 370 p, 
4. Elena Taciuc (Steaua) 374 p, 5. 
Marla Macovei (Dinamo) 372 p, 
6. Virginia Sisoe (Steaua) 370 p; 
echipe : 1. Dinamo 1123 p. 2.
Steaua I 1121 p. 3. Steaua H 1 OCO 
p ; seniori: 1. S. Babii (Steaua) 
575 p. 2. O. Vișan (Dinamo) 574 p.
3. M. Trușcă (Steaua) 570 p, 4. 
L, Stan (Steaua) 570 p, 5. I. 
Petru (Olimpia) 570 p, 6. C. Țlr- 
lolu (Steaua) 5S6 p ; echipe : 1. 
Steaua 1715 p. 2. Dinamo 1 703 p, 
3. Olimpia 1 688 r>

De acest handicap (al pre
zenței baschetbaliștilor de pes
te Ocean în echipele adverse) 
s-au lovit și reprezentantele 
țării noastre în meciurile sus
ținute marți, miercuri și joi, 
la Istanbul. Cluj-Napoca și 
respectiv în Capitală. La Istan
bul (Fenerbahce — Steaua 81— 
67 în cadrul Cupei cunelor), 
bucureștenii au jucat împotri
va unei echipe destul de pu
ternice și au pierdut la o di
ferență recuperabilă, dar nu
mai cu condiția ca vicecampio- 
nii țării să evolueze bine în 
partida-retur. în acest sens, 
elocventă este declarația lui 
Anton Neiolitzchi, conducătorul 
de joc al echipei Steaua si al 
reprezentativei țării : „Fener
bahce este o adversară redu
tabilă. cu doi americani des
tul de valoroși, dar cred că 
puteam obține o diferență mai 
mai mică dacă aveam o pres
tație mai apropiată de poten
țialul nosiru. Sint convins că 
o vom avea la București. Des
pre arbitraj : corect pînă în 
final, cînd a acordat obișnui
tul avantaj gazdelor".

Șanse de calificare credem 
că au și baschetbalistele de la
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Comisia de competiții si dis
ciplină a F.R.F. a analizat ac
tele nesportive de Ia sfirșitul 
meciului Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova. în urma 
ntreluării jocului, din min. 85 
al partidei, de către echipa 
Universitatea Craiova si a ho- 
tărît următoarele sancțiuni :

— Pierderea jocului Sportul 
studențesc — Universitatea Cra
iova, din etapa a V-a a Divi
ziei „A“. cu scorul de 3—0 de 
către echipa Universitatea Cra
iova, care a primit si un a- 
vertisment.

— Avertisment public vice
președintelui clubului Univer
sitatea Craiova. Cornel Stroe, 
iar antrenorul C. Oțet urmează 
să fie audiat de către colegiul 
central de antrenori.

— Portarul Silviu Lung a fost 
suspendat trei etape de cam
pionat, iar jucătorii Nicolae 
Ungureanu, Nicolae Tilihoi si 
Sorin Cîrțu. cite două etape.

Biroul F.R. Fotbal a ratificat 
sancțiunile date de Comisia de 
competiții si disciplină, dar a-

vind în vedere interesele ime
diate de reprezentare la cel 
mai bun nivel a echipei națio
nale si olimpice a României, 
din care fac parte jucători de 
la echipa Universitatea Cra
iova. a aminat aplicarea sus
pendărilor dictate jucătorilor 
pină la data de 30 noiembrie 
1983, cind se vor încheia pre
liminariile campionatului euro
pean.

F.R. Fotbal amintește din nou 
importanța acordării priorității 
reprezentării internaționale a 
fotbalului românesc in campio
natul european si turneul o- 
limpic de la Los Angeles și 
roagă organele locale de partid 
șl de stat, organele si cluburile 
sportive să asigure desfășura
rea în cele mai bune condi- 
țiuni a meciurilor din campio
natul de fotbal.

★
Arbitrul Al. Mustățea, care a 

condus jocul Sportul studen
țesc — Universitatea Craiova, 
a fost suspendat de la progra
mări pe întreaga durată a cam
pionatului republican de fotbal 
1983/1984.

DE LA COMISIA DE COMPETIȚII Șl DISCIPLINA
Ca urmare a incidentelor gra

ve petrecute la meciul C.S.M. 
Suceava — Gloria Buzău din 
seria I a Diviziei „B“, au fost 
dictate următoarele sancțiuni :

— Echipa C.S.M. Suceava a 
fost suspendată din campionat 
o etapă.

antrenori al F.R.F. i s-a propus 
să excludă din 
pe antrenorul 
Dealtfel, clubul 
a destituit pe 
antrenorul echipei de fotbal.

viața sportivă 
Victor Daniieț. 
C.S.M. Suceava 
președintele și

La ordinea zilei
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— Președintele clubului, Va
lerian Dură, a fost exclus din 
viața sportivă, iar colegiului de

Jucătorii Florin Cristescu, 
și Constantin Dăr- 
suspendați pe cite 
activitatea compe-

Ilie Gafencu 
man au fost 
doi ani din 
tițională.

ln mod ciudat, numărul acci
dentărilor a atins cifre record 
în acest final de septembrie, 
cind sîntem departe de momen
tul de vîrf in materie.

Accidentările, tot mai nume
roase, sînt un handicap real in 
fotbalul nostru. Exemplele sint 
destule.

Dinamo a fost nevoită să joa
ce fără virfurile sale, adică fă
ră Nemțeanu, Iamandi și V 
Radu. Modificată structural, ca 
urmare a acestor absențe, echi
pa a mizat, fatalmente, doar pe 
„venirile" mijlocașilor Augustin 
li Mulțescu, la care s-a adău
gat, în final, rafinamentul bine
cunoscut al lui Orac, care a fă
cut „lumină" din două pase și 
trei mișcări.

Craiova continuă să joace 
fără Bălăci. Crișan e și el pe 
tușă, de atîta timp. Geolgău i-a 
cedat locul lui Cirțu, la Split, 
intr-un moment în care forța 
lui ar fi ajutat mult echipa 
Negrilă e și el accidentat. Un
gureanu de asemenea în mo
mentele dificile ale executării 
penalty-urilor, Cămătaru nu a 
putut fi „trecut pe listă" deoa
rece „era intr-un picior". Lista 
ar putea continua, dar să ne 
oprim aici.-.

La Graz, Sportul studențesc 
l-a pierdut repede pe Hagi, cu 
toate implicațiile care survin 
într-o asemenea situație, cind 
jocul echipei se schimbă de la 
un minut la altul.

De ce această avalanșă de 
accidentări care lezează orga
nismul întregii echipe.

Se pare că ele trebuie puse 
in legătură cu insuficienta pre-

gătire de vară, în care sc în
cadrează multe din echipele cu 
absenți mai mult au mai pu
țin nemotivați.

Există în sport, 
cu deosebire, un 
spune clar : cu cit 
tul e mai intens 
condus, cu alit numărul 
dentarilor scade. O statistică en
gleză afirmă că jucătorii insu
lari suferă în medie 15 trau
matisme la o mie de ore de joc. 
Cu alte cuvinte, un jucător se 
accidentează cam o dată la un 
an și jumătate. Ar fi interesan
tă și o statistică în fotbalul 
nostru, deși, ia o privire su
mară, frecvența accidentărilor 
e mult, mult mai mare.

Revine, deci, ca un laitmotiv, 
ideea că pregătirea de fond e 
insuficientă, lucru care se vede 
mai ales vara, cind fotbaliștii 
sînt tentați să creadă că jocul, 
singur, poate acoperi totul. (Ide
ea că vara consumă mult din 
capacitatea generală a jucătoru
lui e confirmată și de faptul că 
pregătirea de iarnă e mult mai 
productivă și mult mai bine or
donată).

Accidentările numeroase sînt 
un semnal de alarmă, care ne
cesită o dezbatere. Nu e deloc 
intîmplător faptul că jucătorii 
așa-zis talentațd. adică primii 
care „fentează" pregătirea, sint 
și cei mai expuși accidentărilor. 
Desigur aceste constatări nu 
scuză intervențiile dure, uneori 
intenționate.

Și toamna, cu terenurile 
grele, abia așteaptă...

DOAR DOUĂ ECHIPE

★ ★ ★ Carte de vizită

și in fotbal 
adevăr care 
antrenamen- 
și mai bine 

acci-
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loon CHIRII.A
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Doar două echipe su 
neînvinse în campionatul 
ranțelor : Rapid — liderul 
cerii — și F.C. Baia Mare ! Re
marcabil e, însă, și startul for
mației antrenată do Alexandru 
Muta, F.C. Bihor. învingătoare 
la scor în etapa precedentă, e- 
chipa cu cel mai bun golaveraj 
după consumarea celor cinci 
runde. Dar iată cum se prezintă 
clasamentul acestei

1. RAPID
2. F.C. Bihor
3. F.C. Baia M.
4. F.C. Argeș 

Universitatea 
C.S. T-viște 
Dunărea 
Steaua 
F.C. Olt

10—11. S.C. Bacău 
Dinamo

12. Petrolul-Lue.
13.
14.
15.
13.
17.
13.

5.
6.
7.
8.
9.

competiții :

4
4
2
3
2
3
2

5
5
5
5
5
S
5
5 2
5 1
5 2
5 2
5 2

Sportul stud. 5 0
■ - - 5 2

5 1
5 2
3 1
5 0

A.S.A. 
Corvinul 
Jiul 
Chimia 
Poli. Iași

MIINE,
DIVIZIA

0 
1 
0
1
1
2
1
2
1
3
3

1 
0
3
1
2 
0
2
1
3 
0
0
0 3
4 1 
0 3 
2 2 
0 3 
1 3
0 5

IN
„B"

9 
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
0

se va dis-7. In 
figu- 
care

• Simbăta trecuta ziarul nos
tru s-a ocupat de abaterea ju
cătorului Penoff. săvîrsită în 
meciul Petrolul Ploiești — S.C. 
Bacău, ca și de poziția corectă 
luată în ședința Comisiei de 
disciplină de către președintele 
clubului din Bacău. Corneliu 
Costinescu. Acesta vorbea des
pre munca educativă, pe care 
urma s-o intensifice printre ju
cătorii lui S.C. Bacău. Dimineața 
apărea ziarul, iar după-amiază, 
la cîteva ore deci, Șoiman (S.C. 
Bacău) lo-vea un adversar în 
meciul cu C.S. Tîrgoviș-te. Co
misia de disciplină, analizînd ca
zul. l-a suspendat ne Șoiman 
pe două etape.
• Meciul Petrolul Ploiești — 

S.C. Bacău s-a desfășurat într-o 
ambianță sportivă. Spectatorii 
din Ploiești deși, firește, au fost 
afectați de înfrîngerea echipei 
favorite, s-au comportat demn, 
au aplaudat pe oaspeți. Dar, 
iată că s-a găsit totuși cineva 
de la tribuna a doua care să

arunce un obiect pe pista tere
nului. Un gest iresponsabil, pen
tru care, potrivit hotărîrii Comi
siei de disciplină, clubul Petro
lul va plăti o amendă de 5000 

Pozitivă ni se pare rufiă- 
delegatului clubului 
de a face publică, 

această sancțiune. în 
a invita spectatorii 
la o atitudine discipli- 

arățîndu-li-se care

lei. 
mintea 
ieștean 
presă, 
ea de 
ieșteni . ___ ___._____
nată, arătîndu-li-se care sînt 
consecințele unui gest nesportiv.

HAMBURGER S. V
plo- 
prin 
ide- 
plo-

• Un <Saz de lovire a adver
sarului, cind jocul era oprit, s-a 
întîmplat în meciul Dinamo Vic
toria București — Autobuzul 
București. Autorul acestui gest 
urît, Răducanu (Dinamo Victo
ria). nu va juca două etape.
• La meciul Chimia Tr. Mă

gurele — Gaz metan Mediaș ju
cătorul Dulău (Gaz metan) s-a... 
supărat pe arbitru șl l-a adresat 
cîteva cuvinte norespectuoase. 
Pentru această comportare și el 
va sta două etape pe tușă.

Adversara echipei Dinamo 
București din etapa a doua a 
C.C.E., Hamburger S.V. se re
comandă singură prin palmaresul 
ei : deținătoarea trofeului și 
cîștigătoarea campionatului 1982— 
83 al R.F.G. înființată în 1887 
aceasta formație este, după Ba
yern Munchen, cel mai presti
gios club vest-german. A cucerit 
campionatul de 7 ori. cele mai 
recente victorii fiind înregistrate 
în 1979, 1982 și 1983, precum și 
Cupa țării în 1963 și 1976. Pe 
plan internațional Hamburg este 
o prezentă constantă a fazelor 
finale ale cupelor europene. Ea 
a susținut pînă în prezent 193 
partide în cele trei competiții 
continentale. Pe lingă 
victorie realizată în C.C.E. anul

După meciul de la Kiadovo

JUNIORII NOȘTRI
După cum au evoluat junio

rii iugoslavi, cu o lună în 
urmă la Alba lulia și apoi în 
turneul internațional dotat 
cu Trofeul Iugoslavia (12—13 cu 
Anglia, după executarea lo
viturilor de la 11 m), era greu 
de crezut că ei nu vor reuși să 
valorifice avantajul terenului 
propriu și să cîștige partida

I retur cu echipa noastră din
cadrul C. E. de juniori B.

I Foarte dotatii juniori din
I tara vecină au învins cu

3-1 si au devenit, astfel. fa
■ voriții grupei, ei avind +2 in

I
I
I
I
I
I
It
I
I

marea

trecut (1—0 în finală cu Juven
tus) a cucerit și Cupa cupelor 
în 1977 (2—0 în finală cu An-
derlecht). In 1980 a pierdut fi
nala C.C.E. (0—1. cu Nottingham 
Forest), iar în 1968 pe cea a 
Cupei cupelor (0—2 cu A.C. Mi
lan). Anul acesta Hamburger 
S.V. s-a calificat direct în turul 
al doilea. Echipa cu care s-a 
prezentat la startul acestui cam
pionat (între paranteze anul naș
terii) : Stein (1954) — Kaltz '-----
Hieronymus (1959). Jakobs 
Wehmayer (1952). Groh 
Hartwig (1954), Magath 
Rolf (1959). Milewski 
Schatzschneider (1958). Noii ju
cători sînt Schatzschneider 
la Hanovra) 
Schalke). In 
campionat 
egal valoros 
rivala ei do 
la cucerirea 
tape H.S.V.
P-

în eșalonul secund 
pută mîine etapa cu nr. 
programul acestei ..runde* 
rează mai multe partide 
atrag, în mod deosebit, atenția.
Este vorba, în primul rînd, de 
meciurile din SERIA a III-a, unde 
în lupta pentru șefie sînt an
grenate mai multe echipe, deși 
C.S.M. Reșița, prin acumularea 
punctajului maxim, s-a distan
țat la 3 și 4 puncte față de 
celelalte formații din plutonul 
fruntaș. Liderul seriei, C.S.M. 
Reșița, va juca în deplasare și 
are o misiune dificilă "în fața 
echipei Ind. sîrmei C. Tur zii, 
care știe Să valorifice avantajul 
terenului. Și „U“ N
evoluînd în deplasare, la 
peni, 
greu

Cluj-Napoca,
Lu

are de trecut un examen 
în compania Minerului.
SERIA I ocupanta primului 
Gloria Buzău, va juca la 
Sărat cu Olimpia, echipă 

în această ediție n-a cunos-

AU RAMAS PE PRIMUL LOC, DAR...
„clasamentul adevărului". Cu 
toate acestea, disputa ră- 
mîne în continuare deschisă, 
pentru că mai sînt încă multe 
meciuri de jucat.

Desigur, prin înfrîngerea 
suferită la Kiadovo echipa 
noastră și-a diminuat șansele, 
dar ea mai poate spera în ca
lificare. Bineînțeles, dacă 
celelalte două partide 
care le mai are de susținut va 
reuși comportări și rezultate 
superioare celor din parti
dele cu juniorii iugoslavi. 
Iată cum se prezintă clasamen-

tul grupei 
miercuri :

după meciul de

în 
pe

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE! A Agențiile Loto- 
Pronosport mai pot eliberă nu
mai astăzi bilete m numerele 
preferate de dv. pentru trage
rea specială Loto de mîine — 
prilej de clștiguri in autoturisme 
„Dacia 1300“, mari sume de bani 
și excursii peste hotare. Trage
rea va avea loc ’a ora 16 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, «tr. dr. Staicav'ci nr. 
42 : numerele extrrse vor f* 
transmise îa telev'rz une si radio 
în

Astăzi este, de asemenea, ulti
ma zi pentru depunerea buleti
nelor de participare la atractivul 
concurs Pronosport de duminică 
2 octombrie 1983. NU OCOLIȚI 
PRILEJUL DE A OBȚINE ȘI 
DV. MIIN£ MART SUCCESE LA 
SISTEMEL DE JOC PREFERAT!

cursul sera.

ESTE MARE,

secretul
ESTE MIC

1.
2.
3.

România 
Iugoslavia 
Cehoslovacia

4. Grecia

4 2
3
2
3

1
1
0

1 1
2 0 
0
1

1
2

4— 4
5— 3
3—3
3—5

5
4
2
1

pe care echipaMeciurile
noastră le mai are de jucat sînt 
programate astfel : 29 noiem
brie : Cehoslovacia — Româ
nia ; 7 decembrie : Grecia — 
România.

INFORilUA

(1953), 
(1953), 
(1956), 
(1953), 
(1957),

(de 
și Wuttke (de la 

. ultima etapă de 
H.S.V. a reușit un 
(6—0) la Bremen cu 
anul trecut, Werder, 
titlului. După 8 e- 

ocupă locul 1 cu 12 
p. Antrenor principal este cu
noscutul Ernst Happel, iar di
rector tehnic fostul internațional 
Gttnter Netzer. Internaționali 
,,A“ sînt : Magath, Kaltz, Mi- 
lewski, Hieronymus si Rolf.

• C1STIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 25 SEPTEMBRIE. 
Cat. 1 : 1 variantă 25% — auto
turism Dva 1300 ; cat. 2 : 3 
variante 25% a 25.420 lei : cat. 
3 : 12 variante 100% a 3.V66 lei

și 33 variante 23% a 941 lei; 
cat. 4 : 69,50 variante a 1.097 lei: 
cat. 5 : 216,50 variante a 200 lei; 
cat. 6 : 1.582,50 variante a 190 lei. 
Report la cat. 1 : 6.260 Iei. Auto
turismul „Dacia 1300“ de la cat. 
1, obținut pe un bilet jucat 25%, 
a reven t participantului GITE- 
RAN NICOLAE din București.

LOZ IN PLIC

• NUMERELE EXTRASE I.A 
TRAGEREA „EXCURSIILOR- LO
TO DIN 30 SEPTEMBRIE. FA- 

Extragerca I : 81 14 35 89 
10 52 3 : extragerea a 

II 38 15 5 44 55 31 36 46 ; 
a 11-a. Extragerea a III-a: 
Fond total de cîștlgurl : 

din care 500.000 lei, 
. 1.

ZA 1.
15 23 
II-a : 
FAZA
10 12.
1.3S0.251 lei. < 
report la cat.

HUTUTUtUSMt
•Mc*iiuuozir,mc.'

tA lOZINHIC 
CONȚINU* 
SENI* 
MMf/lOfr 
CÎSTI6UNI'*> 
IMN/SI

A CÎȘTIGUR1LE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 28 SEP
TEMBRIE. Cat. 1 (13 rezultate): 
6 variante 25% a 27.8-17 lei ; cat. 
2 (12 rezultate) : 6 variante 100% 
a 3.613 lei și 198 variante 25% 
a 903 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 
175 variante 100% a 287 lei și . 
3.497 variante 25% a 72 lei.

IN 
loc, 
Rm. 
care — ——— —---- -cut bucuria unei victorii. Așa că, 
firesc. Gloria are prima șansă. 
Cu aceeași șansă va începe par
tida de acasă urmăritoare a sa, 
Gloria Bistrița. în compania Pra
hovei Ploiești. Un alt meci care 
atrage atenția 
Focșani, dintre 
Unirea Dinamo 
ța. joc deschis

este cel de la 
formația locală 
șl F.C. Constan- 
oricărui rezultat.
n-a, după res- 

__ F.C.M. Brașov a 
preluat șefia seriei (la egalitate 
de puncte cu Carpați Mirșa), 
mîine va juca pe propriul 
ren cu Autobuzul București, 
schimb Carpați Mîrșa se va 
plasa la Medias, unde este 
teptată de o echipă dornică

ÎN SERIA A 
tanța de joi,

iar 
te- 
In 

de- 
as-

_  -___ __ -_____
mai urce cîteva trepte în cla
sament.
Toate meciurile vor începe la 
ora 15.

Luni 3 octombrie, la ora 16,30, în sala, I.S.B. din str. Ber
zei va avea loc plenara comisiei municipale de fotbal, care 
va dezbate unele probleme educative. Vor participa condu
cătorii. antrenorii și căpitanii echipelor de fotbal din Bucu
rești și Sectorul agricol Ilfov.

SELECȚIE LA VOINȚA
Clubul sportiv „Voința" organizează zilnic, între orele 

10—12 și 16—18. pe stadionul de la capătul tramvaiului 5 
Pipera, selecții pentru fotbal.

Sint admiși copii născuți între anii 1968—1972.



Campionatele balcanice de lenis

LA MASCULIN 3-0, LA FEMININ 12
IN iNTlLNIRILE CU REPREZENTATIVELE BULGARIEI

HASKOVO, 30 (prin telefon). 
Din nou tribunele de la „Tenis 
Club“ au fost arhipline, amatorii 
de tenis din localitate venind în 
număr mare să vadă echipele 
angrenate in disputa pentru titlu
rile celei de a 24-a ediții a Cam
pionatelor balcanice. Ziua de 
vineri a programat cite va întîl- 
niri deosebit de importante, în 
prim-plan situîndu-se cele dintre 
reprezentativele României și 
Bulgariei, atît la masculin cît si 
La feminin, jucătorii și jucătoa
rele din cele două tari candidînd 
cu îndreptățite șanse Ia primul loc.

Așteptată cu interes, partida 
dintre formațiile masculine ale 
României și Bulgariei a oferit 
meciuri viu disputate, atractive, 
îndelung aplaudate de spectatori. 
Fiecare meci a fost echilibrat, 
cu multe momente de suspans, 
jucătorii celor două formații 5n- 
cercînd să-și pună în valoare 
calitățile tehnico-tactice. Jucă
torii români s-au dovedit, în 
cele din urmă, superiori, cîști- 
gînd cu 3—0. Florin Segărceanu
l-a  avut ca partener pe Stama- 
tov, un jucător dîrz, care s-a 
„bătut" pentru fiecare minge, 
reușind în multe momente să 
mențină scorul foarte strîns. Fi
nal urile mai bune i-au permis 
lui Segărceanu să cîștige cu 
6—3, 6—4. Echilibrat a fost și 
meciul lui Dumitru Hărădău cu 
L. Pctrov. Concentrîndu-se mai 
mult în partea a doua a fiecărui 
set, folosind lovituri puternice, 
mai activ la fileu. D. Hărădău 
a cîștigat cu 6—4, 7—5. în sfirșit, 
dublul Scgărceanu. A. Dîrzu a 
dispus cu G—2, G—4 de Stamatov, 
Lazarov, aducînd punctul victo
riei pentru echipa României.

Sîmbătă, băieții vor avea zi de 
odihnă, urmînd ca ei să întâl
nească. duminică, formația Iu
goslaviei într-un meci decisiv 
pentru desemnarea campioanei.

Din păcate, nu aceleași lucruri 
bune le putem spune în această 

corespondentă și despre compo
nentele echipei feminine. Forma
ția României a întîlnit pe cea 
a Bulgariei, perfidă cu implicații

OPINIA LUI ENZO 
BEARZOT...

Prssa sportivă italiană a a- 
preciat jocul bun prestat de 
brazilienii Paulo Roberto Fal
cao si Toninho Cerezo, la me
ciul lui A.S. Roma cu 1FK 
Goteborg (3—0) din prima 
manșă a C.C.E. Ape aprecieri 
călduroase il vizează pe alți 
jucători brazilieni, argenti
nieni, englezi, belgieni etc. 
care au inundat literalmente 
echipele de fotbal peninsula
re. In legătură cu aceasta ne 
amintim o recentă declarație 
(cu off!) a antrenorului na
ționalei, faimosul Enzo Bcar- 
zot : „In actualul campionat 
fotbaliștii de peste hotare 
vor ocupa aproape toate 
posturile-cheie in echipele 
noastre. Printre aceștia se 
află si zece brazilieni, ceea ce 
va face ca jucătorii noștri să 
rămină in umbra vedetelor 
nou sosite și dacă această si
tuație se va menține s-ar pu
tea ca, în curind, Italia să 
rămină fără fotbaliști de valoare:"...

OBIECTIVUL 
MĂRITEI KOCH

Marita Ko?h (28 de ani), una 
dintre cele mal valoroase 
alergătoare din R.D. Germană 
și din lume, campioană mon
dială. anul acesta, la 2-0 m. 
4X100 m și 4X4M m, intr-un 
interviu acordat ziarului „Jun
ge Welt" a declarat că pen
tru J.O, din 1984 își va axa 
pregătirea pentru cursa de 400 
m, implicit pentru ștafeta de 
4X400 m, propuivndu- și să 
obțină o perfoi mantă sub 48,C 
s. adică un nou record mon
dial. cel ac‘ual al Jarmilei 
Kra’jcnv’lova fiind de 47.99 s’

LONDRA - LENINGRAD 
ÎNTR-O CADA DE BAIE I 
Există o faimoasă carte. In 

Anglia, .Gitnnesv, care se 
ocupă de fel ele fel de recor
duri, spot Ive dar ••u precă
dere de unei''1 mal puțin spor
tive. Un tspiint la lin loc 
in ae asiâ carte (deocamdată 
își tine numele secret!), un 
navigator imltar englez, s-a 
decis «ă realizeze un record 
Si să parcurgă pe mare dis
tant! dintre Londra si Lenin-

directe asupra desemnării viitoa
rei cîștigătoare a competiției. 
Au învins sportivele gazdă cu
2—1, ele avînd în M. Maleeva 
principala realizatoare. în prima 
partidă de simplu, Lucia Roma
nov. numărul 64 in clasamentul 
mondial, a întâlnit-o pe Manuela 
Maleeva, numărul 28 in lume. 
Timorată, depășită pe plan psi
hic, jucătoarea noastră nu și-a 
găsit cadența, greșind foarte 
mult, permițînd astfel adversarei 
să cîștige cu 6—4, 6—0. Foarte
bine a jucat Daniela Moise în 
compania Katiei Maleeva, chiar 
dacă s-a impus la tie-break :

7—6. tot ea fiind și cea 
mai bună în partida de dublu 
(împreună cu L. Romanov) în 
care le-au întîlnit pe surorile 
Maleeva și în fața cărora au ce
dat cu 3—6, 6—4, 1—6. Așadar, 
întîlnirea cu Iugoslavia se anunță 
extrem de importantă in per
spectiva ocupării locului secund.

In competiția masculini a mii 
fost programat jocul Grecia — 
Turcia. Victoria a revenit tenis- 
manilor greci eu 3—0 : Kalovelo- 
nis — Ascara 6—1, 6—1. Vxzeos
— Soysal 6—0, 6—0, Kalovelonis, 
Efremoglu — Ascara, Soysal 4—6, 6—4. 6—2.

La fete, reprezentativa Iugo
slaviei a obținut un succes scon
tat 3—0 in fata Turciei : Dubro- 
vici — Gfiselbey 6—1. 6—J. Skhur
— Oguz 6—3. 6—1, Luksevid, Do- 
brovici — Erdeo, Oguz 6—2, e—L

Partidele din ultimele două 
zile sînt așteptate cu mult in
teres, In program fignrtad cfxeva 
meciuri care pot oferi spectacole 
sportive de un bun niv>L ps te
renuri aflîndu-se Jucători care 
s-au impus pină acum atenției 
spectatorilor. Iată, programul 
complet : simbătă — masculin : 
Bulgaria — Turcia. Iugoslavia — 
Grecia ; feminin : România — 
Iugoslavia, Turcia — Grecia : du
minică — masculin : România — 
Iugoslavia, Bulgaria — Grec a ; 
feminin : România — Grecia, 
Bulgaria — Iugoslavia.

Ion GAVRILESCU

g--ad A percit pe r, - ci 
Începutul veni si speră ea. 
acum, spre știrii ui itri sep
tembrie. sl ajungă în portul 
de pe Neva. Ambarcaria sa 
este o simplă.„ cadă de baie, 
înzestrata, ce cs*e drept, cu 
un cj *> «*~t-—t* i
diment.ră si cu instr-jmente- 
le ttebu.nctaase navtxa-leL 
adică ortemâră pe mare. După 
cum comunică Agenția France 
Presse. temerarul navisztor a 
fost reperat, cu citeva r_te la 
urmă, in apele fnlandeze. la 
circa 79 kilometri est de Hel
sinki. încă puțin sl emul cnxar i 
că intră in istoria reoordurt- 
lor—
STRADA „LOUISON BOBET*

Louison Bob—t a fost. in
discutabil. unul dtotre 
ași ai ciclismului franca si 
international. Victoriile sale 
din Turul Franței, in nume
roase alte competiții vor ră- 
mine înscrise intre adtea si 
atitea alte intimplări de le
gendă

După ce a abandonat acti
vitatea competiționalâ Bocet 
a înființat un institut de ta- 
lazoterapie, la Biarritz, sta
țiune maritimă. in K-tăful 
GasconieL La acest institut 
s-z putut trata, ani de-a 
rindoL un mare număr de 
oameni sufermzi Ei bine pen- . 
tru aceasta, in amintirea Iui. 
primăria crasului Biarritz a 
decis recent sl schimbe nu
mele vechii străzi a - Valuri
lor* care s* numește --unt 
Louison Sobei *

UN RECORD 
DE LONGEVITATE

Sbortiwi irlandez John 
Watson, pilot de formula 1. 
va in reels -ra miine un record: 
al 150-lea său Mare premiu 
automobilistic I Este. intr-a
devăr. o performantă deosebi
tă mal cu seamă pe planai - 
...longevității. Watson, in 
vârstă de il ani. a luat parte 
la primul său -Grand prix*, 
la 14 iulie 1373. la volanul 
unui bolid ..Brabham Ford*. 
In prezent el conduce o ma
șină „Marlboro Mc Laren*- 
Turbo.

Rubrici realizată de 
Romeo VILARA

EVOLUȚIE REMARCABILĂ
A GIMNASTELOR NOASTRE

IN ANGLIA
HUDDERSFIELD, 39 (prin te

lefon). In sala de sport, devenită 
neîncăpătoare, din această loca
litate din Nordul Angliei s-a 
desfășurat întâlnirea de gimnas
tică dintre echipele reprezenta
tive feminine ale Angliei si 
României. Avind o evoiuție re
marcabilă tinerele noastre spor
tive au înregistrat o victorie 
categorică. Ele au totalizat 
389,10 p, iar adversarele Soc au 
obținut 377,35 p.

Iată și dasameniul individual : 
L Lavinia Ațache 79.39 p. 2. E- 
caterina Szaba 78.03 p. 3. Laura 
Cutina Ti.ti p. 4. Mihaela SU- 
nutoț 77 J0 p, 5. Lita Young 
(Anglia) 74.40 p, 9. Camelia 
Rene iu 7.J9 p.

Luni sl marți va avea Joc 
Întâlnirea Suedia — România, 
totr-un ora* din Staetin.

PRELIMINARII
ÎN COMPETIȚIILE

EUROPENE LA BASCHET
Ia cadrul 19-ăniior de finală 

ale oom peutoioc europene ir.ter- 
du&izrt la baschet au fost tn- 
regisxrase miercuri următoarele

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : TSKA Sof_a — Sun a ir 
Ostende (Belgia) 74—S3. Nyon 
Basket <E2ve*ta) — 3oUy Cantu 
(Izalia) 23—(9, T 71 Dudeiange 
(Lirrer-borp — Banc» di Roma 
40—«. Torpat Pojat Helsinki — 
Murray Edinburgh (Scoția) 82— 
•9. Etos Istanbul — F.C. Baroe- 
toca 99—111. ASC Gottingen 
■REG) — Aris Salome 77—01, 
Alrtk Stockholm — Sunderland
Anglia) 90—77. B.K. Klosterneu

burg (Austria) — Bosna Saraje
vo 75—77. Hocved Budapesta — 
Nashua Den Boscit (Olanda) 
B—ML Dinamo București — 
C-S-P. Limoges 93—97. viby Aar
hus (Danemarca) — Maccabi Tel 
Artv «S—115 ;

CUPA CUPELOR (retur) : Sa
turn KSla — Arhdeas Nicosia 
Ml—39 an tar ISS—9».

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI — femei : Al Chams Cairo
— Sporting Atena 59—S3, stade 
fractals — Mersch (Luxemburg) 
77—Ji. BBC. Koksyde (Belgia'
— UJ1JL.V. Viena to—O.

CUPA -LILIANA RONCHETTI-: 
BP. Bar-betona — Maccabi Ramat 
74—«3. Mzdor Pemik (Bulgaria) 
— K P .S. B—uo 73—94.
• La Vanovia 9e desfășoară 

uc tames 9er-jiai de baschet. 
Iau* prxneie rezultai teregls- 
tnae: SpoMia Gdaask — AZS 
Vazsowua :m—ii -S9—M) : Sparta 
Praga — Poutehntoa București 
194—53 (99—» : Potocra* Var
șovia — Zeieznadar Sarajevo 
71—e O»—39) ; spr-.-ia Gdacsk — 
PoISetsnaca București 94—31

PARTIDELE TURULUI AL ll-LEA ÎN COMPETIȚIILE CONTINENTALE DE FOTBAL
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI CUPA U.E.F.A

Olyzr.p^ka* P-reu 
F C. Liverpool 
Dzxamo B-jcuresil 
Bottom .ans Praga 
R»S>a Gyor 
Stacdard Li^ge 
ȚSK .A. Sofia 
Dyaaao Berlin

CUPA CUPELOR
Ujpesii Dozsa 
SJC. Beveren 
Hammârby 
ȘabUor Dooețk 
Paris SL Germain 
N.E.C. Nijmegen GUsș-îw Ranger» 
Spartak Varna
Tragerea Ia 

Ianuarie 19M. la 
de o reuniune

sorți a grupetoe fazei finale a campionatului european 1984 va avea 
ora IX In saloanele Hotelului Hilton din Paris. Tragerea la sorți va 
a oomiletulul executiv al UZ-tA.

JOCURILE NAȚIONALE - MAREA SĂRBĂTOARE 
A SPORTULUI DIN R. P. CHINEZĂ

Se împlinesc azi 34 de ani de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze, eveniment care a reprezentat un moment 
de răscruce in istoria milenară a poporului chinez, triumful 
luptei sale îndelungate, eroice și pline de sacrificii, desfă
șurată sub conducerea partidului comunist, împotriva impe
rialismului și reacțiunii interne, pentru eliberare națională și 
socială.

In anii puterii populare, poporul chinez a obținut re
marcabile succese in revoluția și construcția socialistă, in a- 
firmarea tot mai puternică a Republicii Populare Chineze pe 
arena mondială.

Printre aceste mari realizări se includ și cele din dome
niul mișcării de educație fizică și sport.

La Shanghai, in luna 
septembrie, a avut loc cea 
de-a V-a ediție a Jocu
rilor naționale ale Repu* 
blicii Populare Chineze. 
Această mare competiție 
sportivă de performantă se 
organizează din 4 in 4 
ani.

Primele patru ediții ale 
Jocurilor naționale de vară 
ale Chinei au fost organizate 
numai la Beijing. Pentru 
cea de-a V-a ediție, aceas
tă onoare a revenit orașului 
Shanghai. Jocurile națio
nale de ia Shanghai s-au 
desfășurat timp de 16 zile, 
la 25 de ramuri sportive, 
plus o probă de demonstra
ție de „Wu-șu“, sport tra
dițional. Competițiile au 
avut loc pe 28 de baze spor
tive.

La această grandioasă 
manifestare sportivă, orga
nizată în - preajma Zilei 
naționale a Republicii Popu
lare Chineze, au luat parte 
personalități ale vieții po
litice si sportive din China, 
precum si invitați de pes
te hotare, membri ai Comi
tetului internațional Olim
pic, în frunte cu președinte
le Joan Antonio Samaranch.

Pentru desfășurarea Jocu
rilor naționale, Shanghai, 
oraș eu 12 milioane de lo
cuitori, s-a pregătit timp de 
patru ani. El are numeroase 
baze sportive moderne, din
tre care amintim : marea 
sală a sporturilor cu 20 000 
de locuri, un bazin de înot 
(4 000 locuri) de dimensiuni 
olimpice, ultramodern, cu 
trambulină pentru sărituri, 
inaugurat cu această o- 
cazie. In afara orașului, 
pe un lac. la 80 km. la Tin- 
șan, au fost construite o 
bază nautică, un hotel, 
o tribună, turn de obser
vație cu 7 niveluri ; lungi
mea pistei de apă este 
de 2 250 m și lățimea de 120 
m. conform cerințelor regu
lamentului internațional. 
Această bază nautică este 
situată intr-un loc foarte 
pitoresc și este conside
rată drept cea mai modernă 
bază din întreaga Chină.

Ceremonia deschiderii 
Jocurilor naționale ale Chi
nei a fost făcută după tipi
cul deschiderii marilor 
competiții sportive — al 

— Benfica Tai'inu
— Attoeec Bilbao
— Hamburger S.V.
— Rapid Viena
— Disarao Minsk
— Dimdee Unised
— A.S. Roma
— Partizan Belgrad

— F.C. K3!n
— F.C. Aberdeen
— Haka Vaiteikoikei
— Ser-aetse Geneva
— Juventus Tormo
— CJf. Baroeloca
— EX. Porto
— JCancfiester Carted

R.C. Lens 
Spartak Moscova 
Sparta Rotterdam 
Wldzew Lodz 
P.s.V. Eindboven 
R.S.C. Anderlecht 
Sporting Lisabona 
Austria Viena
Verona
Honved Budapesta 
Tottenham 
Lokomotive Leipzig 
Watford
Radnlcki Nis 
PAOK Salome
F.C. Groningen 
Partidele din tur vor 

iar
avea k>c la 

ceie din retur la 3 noiembrie.

Jocurilor Olimpice, pe 
stadionul Jiangwan, cu o 
grandioasă demonstrație a 
sportivilor și defilarea tu
turor sportivilor calificați 
la finalele Jocurilor. Fla
căra Jocurilor naționale a 
fost aprinsă de către re
cordmanul mondial la să
ritura în înălțime, Zhu 
Jianhua, iar jurămintul spor
tivilor a fost rostit de 
cea mai bună voleibalistă, 
Lang Ping. Programul des
chiderii Jocurilor a cu
prins : lansarea de para- 
sutiști sportivi care au 
făcut o serie de acrobații, 
cu aterizare la punct fix pe 
stadion, reprize de gim
nastică de copil, elevi, 
„Dansul dragonului", an
samblul de gimnastică al 
muncitoarelor textiliste, iar 
ansamblul mare de dansuri 
populare și balet a în
cheiat această splendidă 
demonstrație, o adevărată 
simfonie de culoare, lu
mină și cîr.tece.

In cadrul Jocurilor noul 
record mondial, 2,38 m, la 
săritura în înălțime ob
ținut de celebrul atlet chi
nez Zhu Jianhua a entuzias
mat întreaga Chină.

Jocurile naționale ale 
R. P. Chineze au însemnat 
nu numai întreceri între 
sportivii celor 29 de pro
vincii, ci și posibilitatea de 
afirmare ei de selecțio
nare a celor mai buni din
tre cei mai buni sportivi 
pentru echipa reprezen
tativă a R. P. Chineze, în 
vederea J. O. din 1984, de la 
Los Angeles.

Shanghaiul, orașul orga
nizator al acestei ediții, 
a făcut fată în mod strălu
cit, iar inima sportivă a 
Chinei a bătut aici timp de 
16 zile. După Shanghai, 
organizarea următoarei e- 
diții a fost încredințată ora
șului Canton. Se preco
nizează ca organizarea 
Jocurilor să aibă loc la 
fiecare doi ani. deoarece 
flecare provincie a R. P. 
Chineze dorește să fie... 
mai repede gazda unei ase
menea grandioasa mani
festări sportive.

Elena DOBINCA
Shanghai, septembrie.

— Royal Antwerp
— Aston Villa
— Carl Zeiss Jena
— Sparta Praga
— Nottingham Forest
— Banlk Ostrava
— Celtic Glasgow
— F.C. Laval
— Sturm Graz
— Hajduk Split
— Feyenoord Rotterdam
— Werder Bremen
— Levski Spartak
— Inter Bratislava
— F.C. Bayern Mtinchen
— Intemaztonale

IS octombrie, 

loc marți 10 
fi precedată

ATLETI33I • Record european, 
la Cagliari, la 4X203 m : Italia 
(Tilll. Simionato. Bongiorni, Men- 
nea) 1:21,10 (v.r. 1:21.5 Italia din 
1972).

automobili 3M • In deșertu! 
„Stînca neagră* din Nevada, bri
tanicul Richard Noble, la bor
dul un ti mașini cu motor cu 
reacție, a obținut 1 302,085 km/h. 
Recordul nondla! al amerlcanu- 
lu' Gary Gab ;ui!l din 1970 este 
însă di 1JJ' (il rt-i pe oră, dar 
pentru a fi omologat. recordul 
trebuie corectat cu cel puțin o 
sutime de sieunJă >

CICLISM • Eiapa a doua 
(Eauze-Soustons, 162,5 km) a 
cursei open „Steaua speranțelor"

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
a revenit francezului Francis 
Castaing în 4.09:30. El este lide
rul competiției cu 6.42:21 urmat 
de irlandezul Stephen Roche la 
3 s și englezul Sean Yates la 7s.

HANDBAL • Rezultate din ul
tima zl a turneului feminin de 
la Vilnius : România — R.S S. 
Lituaniană 22—21. R.D. Germană 
— U.R.S.S. „A“ 26—22. U.R.S.S.- 
tineret — Norvegia 25—25. Clasa
mentul final: 1. R.D. Germană 10 p 
2. U.R.S.S. 8 p. 3. România 6 p, 
4. Norvegia 3 p. 5. R.S.S. Litua
niană 2 p, 6. U.R.S.S.-tineret 1 P. 

Mariana Oacă a fost cea mai 
eficace jucătoare cu 42 goluri 
înscrise

PATINAJ ARTISTIC g La 
Richmond, Ungă Londra, in ca
drul unui concurs International 
au fost obținute rezultatele: fe
mei : Tiffany Chin — ÎS ani 
(S.U.A.) 3,4 p. M. Ruben (R.F.G) 
4,2 p, perechi : Sd.ubert — Lo
renz (R.D.G.) 2,2 p, Rowson — 
Coul (Canada) 2,1 p,

TENIS a In cadrul semifinale
lor grupei mondiale a „Cupei 

Davis*. în meciul Australia — 
Franța, după prima zl scorul este 
egal : X—L Au punctat : Yan
nick Noa* (F) — Paul Cash 
6—4. 10—9. 9—3, John Fitzgerald 
(A) — Henri Leconte 4—6, 10—8. 
9—7, •—2 a Guayaquil. In finala 
zonei americane a Cupel Davis: 
Ecuador — Brazilia 2—0. Andres 
Gomez — Carlos Kirmayr (B) 
6—2. 6—2, 6—0. Ricardo Ycaza — 
Marcos Hocevar (B> 7—5. 1—6, 
6—2, 6—2. a Sferturi de finală la 
Hartford : Sylvia Honika — Car
ling Bassett 6—1. 4—6. 6—2. Wen
dy Turnbull — Rosalyn Fairbank
3—6. 6—0, 6—0. Pam Shriver — 
Leslie Ellen 1—6. 6-J, 6—3, Kim 
Shaefer — Zina Garrison 6—3, 
6—0.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA OSTENDE

In turneul internațional „o- 
pen“ de șah desfășurat la Os
tende (Belgia), reprezentanții 
țării noastre au urcat pe po
dium. întrecerea a fost cîști- 
gată de marele maestru olan
dez J. Van der Wiel cu 7,5 
puncte (din 9 posibile), urmat 
de marele maestru Florin 
Gheorghiu cu 7 puncte si 
maestrul internațional Theodor 
Ghițescu cu 6.5 puncte. Au 
participat 135 de jucători din 
12 țări.
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