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ÎN REPUBLICA MALTAI
£ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to-

‘ varășa Elena Ceaușescu, a so
sit, marți. 18 octombrie, în 
Malta, unde efectuează o vizi
tă oficială de prietenie, la in* 
vitația președintelui Republicii 
Malta, Agatha Barbara, si » 
primului ministru al Republi
cii Malta, Dom Mintoff.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, s-a în
scris din primul moment ca un 
eveniment de o deosebită în
semnătate

• atare de 
teză, și, 
de pace, 
rare a șefului statului român 
pe pămîntul acestei țări.

Ora 10.25... Aeronava prezi
dențială Ia bordul căreia se 
află inalții soli ai poporului 
român a aterizat pe aeropor
tul Luga, din apropierea capi
talei malteze. La Valletta.

La seara avionului preziden
țial. în intîmpinarea inalților 
oaspeți a venit președintele 
Republicii Malta. Agatha Bar
bara Cei doi președinți iși ex
primă satisfacția de a se reve
dea pe pămîntul Maltei, îșî 
String miinile cu călduri.

Tovarășa Elena Ceaușescu se 
salută, de asemenea.- cu prie
tenie eu președintele Maltei.

Cu deosebită 
este salutat apoi 
Nicolae Ceaușescu 
primul ministru. Dom Mintoff. 
Șeful statului român si pre
mierul maltez îsi string mii- 
nile. se îmbrățișează cu prie
tenie.
-.Tovarășa Elena Ceaușescu 

este salutată, de asemenea, — 
multă cordialitate 
premierul Maltei.

După încheierea 
sosirii, președintele 
Ceaușescu. tovarășa 
Ceaușescu, împreună 
ședințele Agatha Barbara 
premierul Dom Mintoff, 
soțiți de celelalte persoane 
ciale române si malteze, 
răsese aeroportul.

Cu aceleași manifestări prie
tenești sint intimpinați to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
capitala Maltei, locuitorii 
șului salutind cu bucurie 
înalții oaspeți români.

★
Președintele Republicii 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
depus, în aceeași zi, un coș 
cu flori la Monumentul Liber
tății, din orașul Vittoriosa, a- 
flat în apropierea capitalei Mal
tei.

Șeful statului român a foșt 
însoțit de președintele Republi
cii Malta, Agatha Barbara, de

politică, salutat ca 
opinia publică mal- 

- totodată, ca o solie 
prietenie și colabo-

eordialitate 
președintele 

de către

------- a, cu 
de către

ceremoniei 
Nicolae 

Elena 
pre- 

si 
în- 

ofi- 
pă-

cu

in 
ora- 

pe

So-

alte persoane oficiale malteze. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat in Cartea de onoare a 
Monumentului Libertății.

★
Inalții oaspeți românia însoțiți 

de prim viccprim-ministrul 
Carmelo Mi fsud Bonnici, de 
alți membri ai guvernului, au 
vizitat apoi șantierele navale 
„Malta Drydocks".

In timpul vizitei, în repetate 
rînduri, în întâmpinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu au 
venit numeroși muncitori care 
au ținut să strîngă mina înalți- 
lor soli ai poporului român, să 
dea expresie sentimentelor lor 
de caldă prietenie.

La plecare, muncitorii de la 
„Malta Drydocks" au făcut din 
nou inalților soli ai poporului 
român o emoționantă manifes
tare a 
stimă și

sentimentelor lor de 
prețuire.

★
prezentul dinamic alDe la

Republicii Malta se face o tre
cere în trecut, vizitîndu-se, 
după-amiază, localitatea Istori
că Mdina, fostă capitală a Mal
tei pînâ in 1571.

★
Intre președintele Republicii 

Socialiste România,- tovarășul 
Nicolae Ceausescu, și primul 
ministru al Republicii Malta, 
Dom Mintoff, au avut loc, marți 
seara, convorbiri oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Dom Mintoff și-au 
exprimat convingerea că dez
voltarea raporturilor de priete
nie și colaborare în domeniile 
politic, economie, tehnico-știin- 
țific și cultural dintre. Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Malta servește intereselor 
celor două 
constituind, in același timp, o 
importantă contribuție la întă
rirea conlucrării și solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare, a 
politicii de pace, independență 
națională și înțelegere între po
poare.

Convorbirile s-au desfășurat 
întrrO atmosferă caldă, priete
nească, de înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, marți, 
la un dineu oficial oferit In 
onoarea lor de președintele Re
publicii Malta. Agatha Barbara.

Președintele Agatha Barbara și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, care au foșt 
urmările cu 
și subliniate 
cei prezenți.

Dineul s-a 
atmosferă de

țări și popoare,

deosebită atenție 
cu vii aplauze de

desfășurat într-o 
caldă cordialitale.

MIRCEA ROMAȘCANU: VIAȚĂ
Despre Mircea Romașcanu 

as putea să scriu o carte. Si 
poate am s-o scriu. Merită. 
Bărbatul acesta de 30 de ani 
Si-a petrecut vreo 16—17 pe 
bicicletă. Si nu oricum. A de
venit vedetă acum aproape 10 
ani, în „Turul Elveției", cînd 
a cîștigat o etapă de contra
timp pe munte. învingîodu-i 
pe toti cei ce aveau — clteva 
zile mai tîrziu — să-si dis
pute, la Montreal, cununa de 
învingător la „mondiale". A 
urcat pe podiumul de onoare 
al „Cursei Păcii", Inscriindu-și 
de patru ori numele si în pal
maresul succeselor de etapă. 
A cîștigat la Rhodos titlul bal
canic. aplaudat de mozaicul 
naționalităților celor peste 
50 000 de spectatori prezenți la 
sosire. A cîștigat de două ori 
„Turul României", în 1974 și 
1983. în anii aceștia multi de 
ciclist nomad a parcurs aproa
pe iumătate de milion de kilo
metri... Și. totuși, Mircea n-a 
obosit. Mai tînăr ca orieînd. 
rutierul cțpscut în miraculoasa 
grădină a lui Dinamo spor
tivul în care ..magul" vedete
lor sportului cu pedale. Nico
lae Voicu. a investit, ca si în 
Gabriel Moiceanu. ca si în 
Teodor Vasile, toată știința sa,

Astăzi, în C.C.E. la fotbal, pe stadionul „23 August“, de la ora 18

Un meci 
de mare atracție DINAMO BUCUREȘTI INTÎLNEȘTE
PE DEȚINĂTOAREA TROFEULUI, HĂMDUP6EP S.V.
Dinamo si Hamburger S.V. 

față-n față, astăzi, de la ora 
18, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, în prima manșă 
din turul al II-lea al p.C.E. 
Un nou meci da prim-rang care, 
prin cota lui, aproape că nu 
mai are nevoie de „reclamă" 
pentru a face succes de casă, 
din moment ce echipei noas
tre campioane sortii i-âu hă
răzit un adversar de mina în- 
tîi. Să arătăm că Hamburger 
S.V. are în vitrina clubului în 
care a iucat internaționalul 
Uwe Seeler Cupa cupelor, edi
ția 1977 (în finală, la Amster
dam, a învins cu 2—0 pe An- 
derlecht). Cupa campionilor 
europeni, ediția 1983 (victori
oasă cu 1—0 asupra lui Ju
ventus Torino, în finala de la 
Atena), 6 titluri naționale și 
două cupe ale R. F. Germa
nia. Palmares impresionant al 
echipei pregătite de reputatul 
antrenor Ernst Happel care, 
după ultima etapă de campio
nat' i-a propulsat pe hambur- 
ghezi în fruntea Bundesligii.- 
Dar, în ultima vreme. Ham
burger S.V. a obținut si unele 
contraperformanțe. ..sincope"... 
In fipala Cupei U.E.F.A. de 
anul trecut, formația suedeză

OASPEȚII AU SOSIT
Hamburger S.V. a sosit ieri 

la prinz în Capitală, la bor
dul unui avion special. Pri
mele cuvinte ale antrenorului 
Ernst Happel au fost urmă
toarele :

„Ne așteaptă o partidă foar
te dificilă ca oricare joc sus
ținut în deplasare. Ne lipsește 
o piesă importantă, mijlocașul 
Wehmeyer, accidentat la ulti
mul antrenament". Directorul 
tehnic Gunther Netzer a 
ținut să precizeze: „Fotbalul 
românesc a făcut mari progre
se în ultima vreme, și cum Di
namo deține titlul de campioa
nă este lesne de înțeles că vom 
avea în față un adversar redu
tabil. Calificarea se va decide 
în primele 90 de minute ale 
dublei noastre întîlniri. Dacă 
vom pierde la un singur gol 
sau vom încheia jocul la egali
tate ne DUtem gindi Ia turul 
al IH-lea. Dacă nu..."

La ora 18 antrenorul Ernst 
Happel a -efectuat cu jucătorii

PE BICICLETĂ
speranțele si încrederea, a rea
lizat anul acesta un admirabil 
„tur de forță". După două 
victorii In etapele „Cursei 
Păcii", dună succesul din „Tu
rul României" și buna perfor
mantă — datorată în bună 
parte lui — din „Turul Bul
gariei" (locul III pe echipe), 
iată-1 pe Mircea Romașcanu 
realizind un succes de am
ploare intr-un tur national 
peste hotare : locul I în „Tu
rul Turciei", la care se adaugă 
— tot prin contribuția sa ho- 
tărîtoare — victoria la echipe! 
Un an de vîrf, poate cel mai 
înalt din cariera acestui mare 
sportiv care și-a petrecut o 
viață pe bicicletă. Ultima „lo
vitură". cea din „Turul Tur
ciei", pe care ne-o povestește 
chiar eroul ei. a fost realmen
te de maestru :

„înainte de start, la Istan
bul, vremea a fost ca de miez 
de vară. Căldură mare, să nu 
poți respira. în ziua plecării, 
temperatura a scăzut, însă, 
brusc. O ploaie rece și deasă, 
un vînt puternic de-ți înghe
țau oasele au produs panică

Hristache NAUM

(Continuare in pag a l-a)

I.F.K. Găteborg a cîștigat am
bele întîlniri (1—0 la Gote- 
borg și 3—0 (!) la Hamburg), 
iar în ediția din 1981 a acele
iași competiții, formația fran
ceză St. Etienne a Înscris 6 
goluri (1—0 pe teren propriu 
și 5—0 la Hamburg!), ca să 
nu mai amintim si de acel 
7—2 administrat de Cosmos 
New York în această vară, 
chiar dacă partida a avut un 
caracter amical.

Campioana noastră are o sar
cină extrem de dificilă. Ea s-a 
mai confruntat de două ori cu 
fotbalul vest-german în Cupa 
U.E.F.A.. (în 1974 cu F. C. 
Koln, si în 1979 cu Eintracht 
Frankfurt). în fata dinamoviș- 
tilor se află un adversar te
nace. dar nu imbatabil, cu 
condiția ca Dinamo să se auto- 
depăsească ne toate planurile 
in cele 90 de minute de ioc. 
Să abordeze partida cu încre
dere în forțele proprii. fără 
complexe, printr-o mobilizare 
totală, dăruire si ambiție și, 
mai ales, cu luciditate și ră
gaz în construcția acțiunilor. 
„Răbdarea a adus întotdeauna 
mari bucurii" — sînt cuvin
tele regretatului tactician E- 
merich Vogi. Iată de ce Di-

IERI LA BUCUREȘTI
săi un antrenament de 60 de 
minute ’.a lumina reflectoarelor 
stadionului „23 August", după 
care ne-a comunicat formația 
probabilă Iat-o: Slein — Kaltz, 
Hieronymus, Jakobs, Schroder — 
Hartwig, Rolff, Groh, Ma
gath — Schatzsneider. Milevvski.

MVLȚESCli, căpitanul echipei 
dinamoviste

namo nu trebuie să se năpus
tească nechibzuit spre poarta 
adversă. Marile goluri, golu
rile de aur ale calificării s-au 
născut din rațiunea așteptării. 
Așa vede lucrurile si Multes- 
cu. care spunea că .va fi un 
meci al gindirii tactice". Se
cundul Cornel Dinu făcea ur
mătoarea remarcă : „Avem de 
înfruntat un adversar reduta
bil, dar nu imposibil de în
vins. dacă jucătorii vor sti să 
respecte planul nostru tactic, 
iar pbblicul va fi alături de 
noi pînă in minutul 90 1"

Gheorghe NERTEA
(Continuare in pag Z-3)

Jucătorii vetl-germanl, in fața hotelului „Intercontinental", gata 
de plecare la antrenament

Azi, la Pitești, în cadrul „Cupei Balcanice"

F. C. ARGEȘ - BEROE STARA ZAGORA -
Echipa F.C. Argeș reintră pe 

coordonatele fotbalului interna
țional după o absentă de doi 
ani. luind azi startul jn noua 
ediție a „Cupei Balcanice", 
parteneră fiindu-i formația bul
gară Beroe Stara Zagora, ni
meni alta decit deținătoarea 
ultimului titlu balcanic (jucăto
rii oaspeți mai avînd în vitri
nă încă două asemenea trofee). 
Partida de astăzi va fi găzduită 
de stadionul „1 Mai" din Pi
tești, cu începere de la ora 15. 

'Pentru început, o scurtă punere 
în temă cu sistemul de des
fășurare a actualei ediții a tra
diționalei competiții balcanice. 
La întreceri participă cite o 
reprezentantă a fiecărei țări 
balcanice, care au fost împărți
te In două grupe. Formația 
F.C. Argeș face parte dintr-o 
grupă alături de Beroe Stara 
Zagora si Galatasaray Istanbul, 
iar în cealaltă grupă figurează 
reprezentantele Iugoslaviei, Gre

ciei $i Albaniei. în cadrul gru- 
pe'or se ioacă sistem turneu, 
fiecare cu fiecare. în partida 
tur-retur. echipele clasate pe 
primul loc urmind a-si disputa 
finala.

După partida de campionat 
cu Jiul, formația din Trivale 
a început pregătirile pentru 
aefest joc international. întreg 
lotul oe care antrenorii Nico
lae Dobrin și Constantin Cîrs- 
tea îl au la dispoziție este va
lid si. după toate probabilități
le, ,.ll“-le de start va ti urmă
torul: Cristian — Voicu. Moi
ceanu, Stancu Tulpan — M. 
Zamfir Badea lovănescu — D. 
Zamfir, Nica Jurcă.

Lotul jucătorilor bulgari a 
sosit luni seara la Pitești. E- 
chipa Beroe ocupă In prezent 
locul 6 în clasament si are în 
componenta sa 6 foști și ac
tuali internaționali ..A" Este

(Continuare in pag 2-3)



Finalele

IA RfȘIJA, Pt CULOARELE OlIMPICILOII...

U. T. C.“ la înot s-a Încheiat seria secundă valorică

A DIVIZIEI „A“ LA HOCHEI

De inline, pîna dtiminicâ

RALIUL MOTORETELOR
CONC

Reprezentanții a 37 de ju
dețe si municipiului București 
au luat parte la întrecerile fi
liale de înot dotate cu „Cupa 
U.T.C." competiție aflată 
a 6-a ediție si găzduită 
noua și frumoasa piscină olim
pică (acoperită) din Reșița. în
trecerea — desfășurată în ca
drul „Daciadei" — a fost do
minată de reprezentantul jude
țului Caraș-Severin. care a 
cucerit trofeu! pus în joc. Este 
vorba de Mihai Marian, de 
la Liceul de matematică-fizică 
din Reșița, elev în clasa a 
IX-a, pritoul sosit în probele 
de 100 si 200 m liber, care a 
fost urmat.. pe podiumul frun
tașilor. de Dragoș Cioacă — 
Liceul ind. 5 Constanța si Paul 
Cabalău — Liceul ind. 8 Iași 
la 100 m,‘ Stelian Chis — Li
ceul ind. Tractorul Brașov si 
Dragoș Cioacă. în proba de 
200 m. în disputa fetelor, de 
asemenea o dublă cîștigătoare, 
eleva . Cousuela Oancea, din 
clasa a IX-a a Liceului ind. 
nr. 5 din Cimpina-Prahova. Ea 
a demonstrat o bună tehnică 
în parcurgerea celor două pro
be (100 «i 200 m). cetea ce i-a 
adus

la 
de

cupei pentru cea mai tehnică 
înotătoare. Secundanta cîștigă- 
toarei a fost — la ambele pro
be — Carmen Fekete. de la 
Liceul ind. 8 din Baia Mare- 
Maramureș. Pe locul 3 la 100 
m, Emese Nagy-Bihor, iar la 
200 - m, Anca Buzbuchj-Con- 
stanța.

Programul acestei reușite în
treceri de înot a fost intregit 
de demonstrații ale unor spor
tivi de la Clubul 
iar din Reșița.

în clasamentul 
Caraș-Sever'in se 
cui I, din echipă

MIERCUREA CIUC, 18 (prin te
lefon). A doua serie valorică a 
Diviziei „A" la hochei a conti
nuat cu ultimele trei etape, în 
care este di remarcat faptul că 
cele două loturi reprezentative, 
de 18 și 20 de ani, s-au compor
tat tot mai bine de la meci la 
meci.

SDortiv sco-

și satisfacția cuceririi

pe județe, 
află pe lo- 

_ __făcînd parte
— alături de Mihai 
si Amalia Schulak. 
speranță a natației

„Cupa U.T.C." la 
semnat si de această dată o 
apreciată competiție de masă, 
căreia atît inițiatorii — C.C. 
al U.T.C. — cît și organiza
torii locali, prin comisia jude
țeană de resort și cadrele di
dactice din Reșița, s-au stră
duit să-t asigure un cadru cît 
mai plăcut, iar participanților 
cîteva zile de neuitat 
tatea oțelului de pe 
Bîrzavei. (Doru Dinu 
VAN).

Marian — 
o tînără 
resitene. 

înot a în-

în Ce-
Valea
GLA-

numeroase 
au avut Ioc 

-eușite 
sportive

localități din 
zilele trecute 
competiții si 
de masă in-

In 
tară 
si alte 
acțiuni
scrise sub genericul mobiliza
tor al „Daciadei". 
ENERGETICIENH, 
PENTRU TROFEE

RM. VÎLCEA.

ÎN LUPTA 
SPORTIVE
Timp de 

două zile, pe frumoasele baze 
sportive „Traian", „Oltul" si 
„1 Mai" din localitate s-au 
desfășurat întrecerile sportive 
din cadrul „Cupei energeticia- 
nului", competiție tradițională 
ajunsă la cea de a VH-a edi
ție. Peste 209 de sportivi — 
cîștigători ai etapelor prelimi
nare — s-au întilnit aici pen
tru a-și disputa trofeul pus 
în joc la cinci discipline — 
atletism, sah, volei, tenis de 
(tap și handbal. Organizatorii, 
Consiliul județean al sindica
telor Vîlcea și C.J.E.F.S., s-au 
străduit si au reușit să asigure 
întrecerilor cele mai bune con
diții de desfășurare și un nu
meros public a venit să-i a- 
plaude pe competitori. Ca de 
obicei, celor mai buni le-au 
fost oferite diplome ale „Da
ciadei". medalii si premii’ în 
materiale sportive. Iată si cîs- 
tigătorii : 800 m fete Peria 
Ioana - (București) : 1 500 m bă
ieți — Francisc Făget (Hune
doara) ; greutate fete — Cor
nelia Tudor (București) 1 greu
tate băieți — Marin Istrate 
(Mehedinți); lungime — Elena 
Irlmia (Hunedoara) si Marin 
Grîgore (Prahova) ; sărituri — 
Elena Știrbu (Vîlcea) si Alex 
Cristea (Timiș) ț tenis de 
cîmp — Ion Ploscaru (Bucu
rești) ; volei băieți 
Bacău ; handbal 
T.C.H. Bacău ; Pe 
București 40 p, 2.
32 p, 3. Vîlcea 27 p. ____ 
tru cea mai disciplinată echi
pă a fost cîștigată de handba- 
listii de la I.R.E. Sibiu. 
Vel GIORNOHJ. coresp.).

TURUL CICLIST 
AL BIHORULUI

ORADEA. în orașul de pe 
Crișul Repede s-a încheiat 
Turul ciclist al județului Bi
hor. o disputată si pasionantă 
competiție organizată de Con
siliul județean al sindicatelor

și Comitetul județean al 
Si dotată cu „Cupa 
Peste 60 de cicliști din 
Mare, Satu Mare, Salonta, 
radea. si din alte localități au 
parcurs un traseu de 322 km, 
în 20 de etape. La categoria 
curse a cistigat G. Iankui (O- 
limpia Oradea), urmat de St. 
Szentesi (Rapid Oradea) și 
I. Chisiriuc (Olimpia Oradea), 
în categoria semicurse pe .pri
mul loc s-a situat L. Dinok 
(Rapid Oradea). De menționat 
că cel mai vîrstnic concurent, 
G. Greușan (Proiectantul B. 
Mare), avea 46 de ani. în 
timp ce Cornel Cubola (Olim
pia Oradea) abia a 
15 ani. (Ilie GHIȘA,

8. 9. 10... OUT !
BRĂILA. O reușită_ 

a avut loc la 
ba de finala 
a lucrătorilor 
alimentară, la___  .
pat 76 de sportivi din 11 clu
buri si asociații, 
au fost cîștigate în 
tineret, 45 
(Brăila), 48 
(Buzău), 51 
(Galați), 54 
(Galați), 57 
co (Buzău).

U.T.C. 
Păcii".

Baia
O-

împlinit 
coresp.).

acțiune
Brăila. Este vor- 
pe tară la box 
din

care
industria 

au partici-

întrecerile 
ordine : 

G. Aramă 
S. Mîndruț 

kg — M. Istrate 
kg — C. Baciu 

kg — C. Rodicen- 
60 kg — B. Rusu

coresp.).

(Arad) ; seniori, 54 kg — N.
Șchiopu (Brăila), 57 kg — C.
Cornea (Brăila), 60 kg — A.
Coman (Arad), 63 kg - I.
Neagu (Brăila), 67 kg — C.
Boțea (Arad), 71 kg — C. Li-
horceanu (Galați) . 75 kg -■ I.
Bolean (Brăila), 81 kg — C.
Ochiroș (Brăila). (G. RIZU,

— I.R.E. 
băieți — 
echipe ! 1. 
Hunedoara 
Cupa pen-

(Pa-

ETAPA A IlI-a : IMASA Sf. 
Gheorghe — Lotul de 18 ani 
11—6 (6—3, 1—1, 4—2), la capătul 
unui joc frumos, în care golurile 
au fost înscrise de Erds, Mihăies- 
cu și Andreescu — cîte 2, Balasz, 
Dragomir, Szabo, Lajos și Nuțes- 

Popovici, 
Antal ; 
Metalul 

. 6—0), o 
de spe- 
finalul ;

, Șandor,

cu, respectiv Radu, 
Munteanu, Gliga și K. 
Lotul de 20 de ani — 
Rădăuți 10—2 (3—0, 1—2,
victorie clară a echipei
ranțe, care a dominat 
au marcat : Columban, ___ ,
Csoti, Dospin cîte 2, Gheorghiță
și Hrițcu, “respectiv Coca 2 ; Tîr
nava Odorhei — A.S.E. Sp. stu
dențesc 6—5 (2—1, 0—4, 4—0), meci 
cu spectaculoase răsturnări, de 
scor, au marcat Ban, Laszlo, 
Csergo, Bayer, Erdely și Szekely, 
respectiv Paraschivoiu 2, Stoica, 
Măndică și Cioceanu.

ETAPA A IV-a : Lotul de 18 
ani — ASE Sp. studențesc 9—3

(0—2, 6—0, 3—1), au marcat : K. 
Antal 2, Dumitru 2, Gliga, Csata, 
Baroti, Radu, Balasz, respectiv 
Matache, Cioceanu, Jinga ; IMASA 
Sf. Gheorghe — Lotul 20 de ani 
7—7 (1—2, 5—2, 1—3, prin golurile 
marcate di : Vișan 3, Ugron 2, 
Erds și Nuțescu — IMASA, 
Gheorghiță 2, Dospin 2, Redo, 
Columban, Imecs — Lotul de 20 
de ani; Tîrnava Odorhei — Metalul 
Rădăuți 5—3 (0—0, 2—3, 3—0), au
torii golurilor Bayer 2, 
Ban, Laszlo, 
Bandas.

Solyom,
respectiv Halusz 2,

In etapa a 
următoarele 
Sportul studențesc — Metalul 
Rădăuți 7—1 (1—0, 3—1, 3—0), Lot 
18 ani — Lot 20 ani 8—1 (4—0, 3—0, 
1—1), IMASA Sf. Gheorghe — Tîr
nava Odorhei 5—2 (2—1, 0—1, 3—0).

V-a s-au înregistrat 
rezultate : A.S.E.

In clasament conduce IMASA 
Sf. Gheorghe cu 9 p, urmată de 
Lot 18 ani 8 p, Tîrnava Odorhei 
6 p, Lot 20 ani 5 p, A.S.E. Spor
tul studențesc 2 p și Metalul Ră- 

• dăuți 0 p.
Vaier PAȘCANU, coresp.

IN DIVIZIA
In campionatul Diviziei „A" la 

popice s-au disputat primele pa
tru etape ale turului, in care cele 
40 da formații participante și-au 
etalat posibilitățile tehnice, unele 
cu succes, altele... In fruntea 
clasamentelor se află cele mai 
bune echipe, care și în campio
natul trecut se numărau printre 
fruntașele întrecerii. Printre a- 
cestea se află șl actualele cam
pioane, Aurul Bala Mare (4 vic
torii) șl Voința Tg. Mureș (3 v), 
care la recentul turniu final al 
C.C.E. au cîștigat titlurile conti
nentale. Bine se mai prezintă la 
acest Început de campionat și 
formațiile Voința Oradea, Voința 
București, Gloria Bucureșii, Me- 
trom Brașov, U.T. Arad, Voința 
Ploiești, C.S.M. Reșița (f), Con
structorul Galați, Gloria Bucu
rești, Progresul Oradea șl noua 
promovată, Victoria Timișoara 
(m). o comportare slabă au avut 
pină acum Rapid București, Olim
pia București, C.F.R. Tg. Mureș, 
Voința Odorhei (f), echipe care 
n-au obținut nici o victorie 1 La 
bărbați o evoluție ștearsă au Me
talul Roman, Tehnoutllaj Odorhei, 
Metalul Hunedoara și Construc
torul Tg. Mureș...

Dar iată „mini-clasamentele" 
seriilor : FEMININ — seria Sud: 
1. Voința Ploiești 6 p (7357 po
pice doborîte in deplasare), 2, 
Metrom Brașov 6 p (4818), 3. Glo
ria București 6 p (2427), 4. “ 
ința București 6 p (2340)... 
Carpațl Sinaia 2 p (4540), 9. Ra
pid București 0 p (7219). 10. O- 
limpia București tf p (2307) ; se
ria Nord : 1. Voința Oradea 8 .p 
(2361), 2. Voința Tg. Mureș 6 p 
(7361), 3. C.S.M. Reșița 6 p (4768), 
4. U.T. Arad 6 p (4679)... 8. Elec- 
tromureș Tg. Mureș 2 p (4637), 
9. Voința Odorhei 0 p (4669), 10. 
C.F.R. Tg. Mureș 0 p (4497). 
MASCULIN — seria Sud : 1. GIo-

Vo-
8.

Azi, la Cluj-Napoca

OPT PARTIDE IN CAMPIONATUL DE POLO
Astăzi, la Cluj-Napoca, se 

desfășoară primele două etape 
din cadrul celui de-al treilea 
tur al campionatului Diviziei 
„A" — seria I la polo. Di
mineață, cu începere de la 
ora 9, au loc partidele Voința 
Cluj-Napoca — Industria lînii 
Timișoara, Crișul Oradea —

după-amiezli,

Progresul București, Rapid 
București — C.N. A.S.E. Bucu
rești, Dinamo — Steaua.

în programul
de la ora 16 : Progresul
l.L. Timișoara. Cfișul — 
ința. Dinamo — C.N. A.Ș.g. și 
Rapid — Steaua.

Vo-

u

ria București 6 p (15622), 2. Con
structorul Galați 6 p (15084), 3. 
Voința București 4 p (15103), 4. 
Rulmentul Brașov 4 p (10265)... 8. 
Laromet București 2 p (9887), 9. 
Metalul Roman 2 p (9659), 10.
Chimpex Constanța 2 p (4751) ; 
seria Nord : 1. Aurul Baia Mare 
8 p (15872), 2. Victoria Timișoara 
6 p (14915),’ 3. Progresul Oradea 
6 p (14685) 4. Electromureș Tg. 
Mureș 4 p (10894)... 8. Tehnoutl
laj Odorhei 2 p (10134), 9. Con
structorul Tg. Mureș 2 p (9900), 
10. Chimica Tîrnăveni 2 p (9662).

REZULTATELE ETAPEI A 
IV-a :

FEMININ 0 Gloria București — 
Carpați Sinaia 2573—2247 p.d. (scor 
individual 6—0) • Metrom Brașov
— Laromet București 2440—2403
(4—2) • Voința Galați — Rapid 
București 2585—2386 (6—0) •
C.F.R. Tg. Mureș — U.T. Arad 
2344—2334 (1—5) • Petrolul Bălcol
— Voința Ploiești 2588—2483 (6—8)
• Constructorul Gherla — Hidro
mecanica Brașov 2354—2303 (4—2)
• Voința Odorhei — Voința Timi
șoara 2361—2397 (2—4).

MASCULIN 0 Progresul Oradea

„MOBRA"
Intrat în tradiția sportului 

cu motor. Campionatul repu
blican de rezistentă si regula
ritate rezervat motoretelor 
„Mobra" va începe mîine pe 
drumuri de toate categoriile 
din împrejurimile municipiului 
Gh. Gheorghiu-Dej. unde vor 
avea loc plecările și __ 1_\_
în cele patru zile de concurs.

Si-au anuntat 
peste 120 de alergători. ___
tia vor avea de parcurs aproa
pe 900 de km, împărțit! în pa
tru etape. Pe carnetul de bord 
al concurenților figurează 
multe puncte de control, pre
cum si cîteva teste de înde- 
mînare. întrecerile de dumini
că se vor desfășura în două 
semi-etape, dimineața — 200
km, seara — o cursă de noap
te de 70 km. între cele două 
semi-etape este programat un 
circuit de viteză1 în centrul 
municipiului. Ca director de 
concurs a fost desemnat ma
estrul sportului Aurel Ionescu, 
iar ca arbitru principal An
drei Iliașcu, ambii din Bucu
rești.

POPICE

sosirile

participarea
Aceș-

— C.F.R. Timișoara 5172—5037 
(5—1) • Victoria Timișoara — In
dustria sîrmel cîmpia Turzil 
4940—4772 (2,5—3,5) • C.F.R. Con
stanța — Metalul Roman 4998— 
4937 (3—3) • Chimica Tîrnăveni
— Electromureș Tg. Mureș 5535— 
5629 (2—4) • Laromet București
— Gloria ’ București 5120—5411 
(0—6) • Constructorul Tg. Mureș
— Metalul Hunedoara 5109—4991 
(5—1) 0 Olimpia București — 
Rulmentul Brașov 5067—4906 (4—2) 
• Carpați Sinaia — Voința Bucu
rești 4924—4844 (4—2).
• VICTORII ROMANEȘTI LA 

„CUPA SOFIA". La cea de-a 5-a 
ediție a turneului internațional 
„Cupa Sofia", la care au partici
pat popicari din R.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, România, Un
garia șl, evident, țara gazdă, 
două dintre cele trei probe s-au 
încheiat cu victoriile sportivilor 
români. Ilie Hosu (Electromureș 
Tg. Mureș) a cîștigat proba in
dividuală cu 1773 p (910—863), iar 
Nineta Badea (Voința București) 
și Ilie Hosu s-au clasat pe primul 
loo la perechi mixte cu 1311 p 
(401—910).

C.S.M. IAȘI A CÎȘTIGAT

„CUPA MOLDOVEI" LA CĂLĂRIE
La baza hipică din Iași, in

tr-o organizare foarte bună, a- 
sigurată de C.S.M. ți C.J.E.F.S., 
s-a desfășurat ultimul concurs 
al actualului sezon competitio- 
nal intern la călărie, dotat cu 
„Cupa Moldovei", la care au 
luat parte sportivi de la Dum
brava Neamț, Olimpia Bucu
rești, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploiești si C.S.M. Iași. Cele 
cinci probe din program au o- 
ferit întreceri- frumoase,
disputate, unele dintre ele ter- 
minîndu-se după două-trei ba
raje.

Iată eiștigătorii: cat. 
șoară — Ovidiu Delescu 
Iași) — Neva, „alege-ți 
— Gruia Deac (C.S.M.
cu Stindard: cat. ușoară — 
Gioconda Pînzaru (C.S.M. Iași)

— Argint II; forță progresivă
— Paul Mazilu (C.S.M. Iași) cu 
Răuț; echipe — C.S.M. Iași.

Trofeul a revenit formației 
C.S.M. Iași (O. Delescu — Ne
va. P. Moroșanu — Fanion, P. 
Mazilu — Răuț, 
zaru — Argint
C.S.M. Sibiu și 
rești.

Gioconda Pin
ii). urmată de 
Olimpia Bucu-

viu AI. NOUR-coresp.

semîu- 
(C.S.M. 
traseul1’ 
, Sibiu)

în Săli 
șov s-au 
rile Cont 
de greut; 
romane, 
din 39 d 
un nivel 
multe di 
rind un 
bună cal 
disputeloi 
de la Di 
ua, L.C. 
celui Cin

Iată bl 
48 kg - 
celui), 2. 
na Slatiii 
(C.F.R. 1 
kg — 1. 
P. Neam! 
greșul B 
rilă (Din 
1. N. Za 
Diaconesd

IN
II

MASCUL 
I : Dacia 
17—16, A.i 
Vaslui 35h 
Constanța 
București 
jen — C.S 
ința Bacă] 
nat, Unid 
Nitramonj 
sament 
2. C.S.uTț 
BorzeșU a 
17 p (goli 
merțul M 
(175—190). 
Hunedoara 
31—20, H.J 
— Metal! 
Unto Satti 
24—15, Vol 
tatea Craii 
Tg. Mureș 
goj 21—151 
Tehnomed 
clasament 
24 p (go’J 
tromureș I 
176), 3. d

In cea 
campiona 
volei — 
obținute 
tate :

FEMIN 
Buc. — 
Penicilina 
1—3, Cer 
Flacăra : 
niversltatf 
Buc. 3—1 
pid Buc. 
Chimpex 
da Pitea 
Braineoni 
CralovaM 
goviștWi 
Universid 
mătura a 
plormin I 
tehnica j 
pia Orad 
șov 0-J 
— Olimn

RUGBY. PREA MICA pentru un interes 
a9a de mare s-a dovedit duminică, la der- 
byul cu Dinamo, tribuna de la terenul de 
riigby steaua. In rîndul foarte numeroșilor 
spectatori s-au aflat mulți oameni de fot
bal polo (componenți ai naționalei); box, 
tenis, handbal — mai ales handbal. Dacă 
cel mai bun jucător al ultimului campionat 
mondial, Vasile stingă, este un prieten sta
tornic al rugbyului și al... rugbyștilor, pre
zența lui intrînd deci in obișnuință, a sur
prins plăcut apariția tntregii echipe repre
sentative in frunte cu antrenorii săi • IN 
PAUZA MECIULUI Steaua — Dinamo, asis
tența a fost întreținută, prin intermediul 
Stației de amplificare, cu unele curiozități 
din lumea balonului oval. O inițiativă care 
merită urmată și de alfe cluburi 0 DEBU
TURI intr-o partidă intre cele „două mari" 
ale rugbyului nostru: Livlu Hodorcă, ex-bîr- 
lădeanul care a și marcat unul dintre eseu
rile Stelei, și... arbttrul Gheorghe Huștiu 
• FOSTUL CICLIST Ovldiu Tepurică de
vine, pe zi ce trece, un rugbyst tot mai 
adevărat. Tenacitatea și marea dragoste 
pentru sport stnt principalele sale atuuri 0 
LIDERUL grămezii dinamovlste, internațio
nalul Gheorghe Dărăban, înainte de joc : 
„Steaua ne va ...lua repede, încercînd. să se 
impună din start. Totul e să nu ne pierdem 
capul, luciditatea putînd fi decisivă". Și a 
fost... » TENIS DE MASĂ. In TIMP CE 
ANTRENORUL EMERIT DE TENIS DB 
MASA Farcaș Paneth (C.S.M. Cluj-Napoca) 
o consola părintește pe micuța Luminița 
Lupu pentru meciul pierdut, asigurind-o că 
Și alți jucători, mai mart, sint inVtnșl și că 
pină va ajunge ea pe culmile performanței

va mal pierde multe partide, TUnde Nemeș, 
sora cunoscutei și apreciatei Olga Nemeș, 
primea o corecție deloc pedagogică din par
tea tatălui său pentru că a fost depășită de 
o presupusă ... victimă sigură, comporta
mentul acestuia indignlnd pe toți cei pre- 
Zențl în Sala sporturilor din Arad. Pedagog 
și... pedagog ! • CADETA SIMONA OTAVA, 
de la C.S. Arad, a împlinit in chiar ziua 
desfășurării „Cupei României" 11 ani, ea 
aflîndu-se totodată la primul concurs de 
mare amploare. Cu acest prilej a primit 
o frumoasă diplomă din partea organiza
torilor, care i-a fost tnmînată de fosta mul-

POST-SCRIPTUM
țiplă campioană mondială și europeană, an- 
trenoarea federală Ella Constantinescu. 
Poate că acest lucru va însemna un îndemn 
pentru o muncă serioasă în viitor. • MAI 
MULTE CUPLURI de surori au evoluat la 
această ediție a „Cupei României" : Olga 
și TUnde Nemeș (înfrățirea Tg. Mureș), 
Gabriela și Mihaela Anghelescu (MILMC 
C.P.L. București), Slmona și Georgeta 
Otava (C.S. firad), ceea ce înseamnă că pa
siunea pentru tenisul de masă devine 
uneori o problemă de... familie. • HAND
BAL. IN EXCELENTA FORMA SPORTIVĂ 
— desigur, ca urmare a unei ireproșabile 
pregătiri — s-a prezentat la turneul de la 
Tirgoviște Elena Drăgănescu, portarul for
mației feminine divizionare „A" de handbal 
Rulmentul Brașov. Mai ales in ultima par-

tidă, cea cu Hidrotehnica Constanța, brașo- 
veanc'a a fost de neînvins, ea opărind arun
cări de la 7 m, alte șuturi puternice pe 
poartă, punîndu-și în același timp, echipa 
In poziție bună de contraatac. Dealtfel, ex
perimentata Elena Drăgănescu „prinde" 
destul de des zile cind apără foarte bine — 
cum am văzut in campionatuf trecut, cit 
și in turneele din actuala ediția —, motiv 
care ne îndeamnă să sugerăm forului de 
resort includerea el între handbalistele care 
se pregătesc pentru Campionatul mondial 
grupa „B" din Polonia. Și încă un amănunt: 
Elena Drăgănescu este soția reputatului 
tehnician, antrenorul echipei Rulmentul 
Brașov, profesorul Remus Drăgănescu • 
SPIRIT DE COLEGIALITATE, am spune 
chiar fair-play, a dovedit Eugen Bartha, 
antrenorul echipei campioane de handbal 
feminin a României, Știința Bacău. Cu pri
lejul turneului de la Tirgoviște, Eugen 
Bartha a putut fi văzut — In partidele sus
ținute de Textila Buhuși (făcind parte tot 
din județul Bacău) — dind sfaturi utile 
handbalistelor buhușence și, prin aceasta, 
fiind de mare ajutor antrenorului loan 
Gherdard. • SCRIMA. CHIAR DACA URCI 
PE PODIUM intr-o întîlnire triunghiulară, 
nu este o performanță declt dacă termini 
învingător. Ceea ce nu s-a tnttmplat, re
cent, la scrimă, unde, cu ocazia „triunghiu
larului" R.D.G. — Bulgaria — România, de 
la Berlin, juniorii noștri nu au urcat pe 
prima treaptă a podiumului la nici una din 
arme. Ba, mal mult, în competiția indivi
duală, tinerii scrlmeri români nu s-au cla
sat mai bine de locul 4 .' Motiu real de în
grijorare pentru federația de scrimă.

• autoti
• mari

ULTIMA

MAI Mi 
MULTE 
MOAȘE

In frunți 
Iei

Cu nume 
ORICINEDUMINICĂ

ADHINISTItHIA H SIAI lOIO MON

• MARI SUCCESE PERMA
NENTE LA LOZ IN PLIC t Se
riile de Loz in plic aflate In vin- 
zare, intre care și Lozul toamnei, 
continuă să prllejuiască mari ți 
numeroase succese. Vă prezentăm 
astăzi pe cîțlva dintre cei mal 
recențl mari cîștigătorl : Toader 
Anghel (Galați), Balint lozsef 
(București), Tibil Octavia (com. 
Remetea Chioarulul, jud. Mara
mureș), Băran Alexandru (Hune
doara), Vagneti Mihail (Ploiești), 
Zugu Constantin (com. Ștefă- 
nești, jud. Argeș), Ghlnțu Marius 
Ilie (Sebeș) și Szocs Deneș (Her- 
eulane) — AUTOTURISME „Da
cia 1300" ; Adam Gheorghe (Ga
lați) și Gafton Nicolai (București) 
— CITE 50.000 LEI ; Ilanganu 
Constantin (Piatra Neamț), Gram* 
feld Livlu (Baia Mare), Sanie 
I. Constantin (Vaslui), Sturz Emi-
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(corn. Ti 
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ITEGORII DE GREUTATE 1 
GRECO-ROMANE

Pe temele jocului JUCĂTORUL CU NR. 9

Șra-
Fce- 
lorii 
leo- 
Itivi 

la
I r- pfe- 
| de 
nu! 
orii 
lea- 
[us- 
Icat. 
lus- 
kni- 
kan

52 
lăul 
fro- 
thi-

Fl. 
3.

S. Dobre (Alumina) : cat. 62 g 
kg — 1. I. Dulicâ (L.C. Da- I 
cia), 2. Gh. Savu (Dinamo), * 
3. D. Olariu (Dinamo) ;■ cat, , 
68 kg — 1.. I.’ Bolcan (Dina- | 
mo), 2, P. Cărare (Dunărea • 
Galati), 3. V. Ciocan (Steaua); . 
cai. 74 kg — 1. Șt. Negrișan I 
(Steaua), 2. C. Boabă (Steaua), g 
3. A. Arghire (Muscelul) ; cat.
82 kg — 1. Gh. Glonț (Dina- ■ 
mo), 2. A. Sabo (L.C. Dacia), I 
3. Ol. Romacea (Simared S. " 
Mare) ; cat. 90 kg — 1. I. Ma- - 
tei (C.S.M. Suceava), 2. I. I 
Draica (Farul Constanța), 3. I. I 
Radulescu (Alumina) ; cat. 100 
kg — 1. V. Andrei (Steaua), | 
2. P. Dicu (Dinamo), 3. I. Gri- | 
goras (Dinamo) ; cat. +100 kg 
kg — 1. I. Savin (Dinamo), 2. | 
I. Hanu (Steaua), 3. H. Alion- | 
te (Metalul București).

C. GRUIA-coresD.

ELE SECUNDE

Ina 
tUC :ea-
Ști-

cU-
Em.

p 
laiul 
prie 
k 
I 
trad 
ksi- 
breș 
Ilu-

LIn lare 
lec-

1 23

p... 11. Unirea Cluj-Napoca 17 p, 
12. Tehnometal Timișoara 16 p.

FEMININ. Seria I î Universita
tea IEFS București — Textila 
Dorobanțul Ploiești 19—22, Vultu
rul Ploiești — Confecția Bacău 
32—14, Filatura Focșani — Relo- 
nul Săvinești 18—20, C.F.R. Cra
iova — Carpatex Brașov 18—17, 
Chimia Brăila — C.S.M. Sf. 
Gheorghe 15—22, Precizia Vaslui 
— Trainica Pucioasa 23—18. în 
clasament : 1. Textila Dorobanțul 
Ploiești 28 p, 2. Relonul Săvinești 
26 p, 3. C.S.M. Sf. Gheorghe 
25 p... 11. Trainica Pucioasa 14 p, 
12. Universitatea IEFS 10 p. Se
ria a Ii-a : Industria ușoară Ora
dea — Constructorul Baia Mare 
27—17, Tțicotextil Sighet — Uni
versitatea Farmec Cluj-Napoca 
23—22, Nitramonla Făgăraș — 
C.S.M. Sibiu amînat, Textila Za
lău — Textila Sebeș 35—23, Da
cia Arad — Voința Odorhei 13—16. 
Gloria Bistrița — Constructorul 
Hunedoara 18—17. în clasament : 
1. Textila Zalău 27 p, 2. Tricotex- 
til Sighet 22 p, 3. Gloria Bistrița 
22 p... 11. Voința Odorhei 14 p. 
12. Nitramonia Făgăraș 13 p.

I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
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NU MAI EVOLUEAZĂ
Dintotdeauna, viața centrului 

înaintaș n-a fost una ușoară. 
Dat în grija halfului centru 
(în epoca ,.gulei“). a stoperu
lui (în perioada W.M.-ului), 
jucătorul cu nr. 9 a simțit mai 
mereu pe pielea lui decizia 
aspră a adversarului direct, 
însărcinat să-1 păzească. Aju
tat însă de extreme si de in
terii săi, al căror travaliu viza, 
în principal, punerea lui în 
poziție de șut. centrul îna
intaș rezolva în bună măsură 
problema eficacității atacului, 
a echipei în ultimă instanță, 
marcînd multe goluri.

„Golul este meseria mea", 
păreau să spună, la vremea 
lor Tommy Lawton. Silvio 
Piola. Fritz Walter, Nordhall, 
Iuliu Baratky, Titus Ozon, 
Dumitrache ș.a., plătind cu 
dese crampoane în picioare tam- 
tamul care se făcea în jurul 
golgeterului-vedetă.

Treptat, însă. în dorința de 
a-1 proteja pe ultimul apără
tor, portarul, suprafețele de 
pedeapsă s-au populat, lupta 
pentru obținerea golului s-a 
înăsprit. Jucătorul cu nr. 9 
se afla acum nu numai în a- 
tentia specială a - vechiului 
stoper, acum fundașul central 
de marcaj, ci si a liberoului, 
pus să manevreze în imediata 
apropiere, gata să intervină în 
caz de nevoie.

Jocul centrului înaintaș, față 
de noile date ale problemei, 
a suferit transformări. el 
„vînînd" în continuare golul, 
dar participînd, în însemnată 
măsură, și la pregătirea lui : 
prin neîncetatele curse late
rale sau în profunzime — gen 
Cămătaru —. prin acel joc 
cu sau fără balon destinat 
să-i sîcîie pe apărători în 
scopul de a crea breșe în sis
temul defensiv advers. Din 
„vîrful de lance", cum f se 
mal spunea jucătorului cel mal 
avansat în dispozitivul parte-

DOAR LA... RAMPĂ
nerului de întrecere, acesta a 
devenit o „săgeată" care ac
ționează in toate direcțiile. 
Fosta vedetă-prim-plan în i- 
maginile fotografice care imor
talizau plăcutul moment al 
înscrierii golului, cu piciorul, 
cu capul, cu șoldul, cu șpjțul, 
călcîiul ș.a.m.d., a ajuns tot 
mai mult un om al ECHIPEI, 
o parte dintr-un întreg, un 
REALIZATOR, dar si un pre
țios CREATOR.

Referitor la modificările in
tervenite în • rolul centrului 
înaintaș, clasamentul golgeteri- 
lor, după 8 etape în Divizia 
„A", ni se pare edificator. 
Doar cîteva nume de purtă
tori ai tricoului cu nr. 9, Nem
țeam, Cămătaru (ambii, cu 
meciuri mai puține juca.te), 
Cîmpeanu II. aspiră la cunu
na care-i va reveni goigeteru- 
lui campionatului. în rest ală
turi de aceștia, în fruntea lis
tei întîlnim component! ai li
niei a doua. Coras si Grosu, 
sau purtători ai tricourilor cu 
nr. 7 si 11, cum sînt Lăcătuș 
și Pițurcă. Cu toții, marca
tori si cu largul concurs al 
înaintașului centru, cel cape, 
altruist, laborios, a creat pen
tru ei fie breșe, fie mingi de 
gol. Ca să poată „trăi" în con
dițiile fotbalului -actual, jucă
torul cu nr. 9, înaintașul cel 
mai „vînat" de apărători, tre
buie să-si depășească vechile 
atribuții, devenind si el un 
fotbalist cu sarcini multiple, 
polivalent : selecționat ca a- 
tare pentru calități specifice 
noului rol (gabarit. agerime, 
curai), dar si pregătit perma
nent în scopul perfecționării 
deprinderilor tehnice. tactice, 
fizice.

Din privilegiata ei poziție la 
rampă, „vioara întii" s-a in
tegrat „orchestrei", din ce în 
ce mai pregnant. Sau trebuie 
să se integreze 1

Gheorghe NICOLAESCU

F. C. ARGEȘ-BEROE STARA ZAGORA

MASCULIN, seria I : I.O.R.
Buc. — Electra Buc. 3—0, 

L Tractorul II Brașov — Spar-
r .a tacus Brăila 3—0 I.T.B. —
L.+? Prahova I.P.G. Ploiești 3—1,
r , Viitorul Bacău — C.S.U. Ga-
P11' lati 2—3 ; seria a II-a : A.S.A.

Buzău — -SARO Tîrgoviște 
lin ța 3—o, Rapid Buc. — Calcula-
F—0> torul II Buc. 3—0, Oltul Rm.
pani Vîlcea — Progresul Vulcan
- Buc. 3—1, C.S.M. Delta Tul-
U- cea — Dacia Service ’Pitești

Icția 3—0 seria a IlI-a: Politeh-
iRa- nica Timișoara — Voința Be-
t—0, iuș 3—0, A.S.A. Sibiu — Oțe-
Da- Iul Or. dr. P. Groza 3—2, Vo-

— inta Zalău — I.C.M. Caran-
pTJ. sebeș 1—3, „U“ Cluj-Napoca

— Metalul Hunedoara 0—3.
Ar- 
Ex- 
alo- 
lim- 
Bra- 
)oca 
5—1.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, O. Guțu, M. Vlă- 
doianu, G. Drăgan, I. Iancu, 
P. Giornoiu, I. Ionescu, C. 
Crețu, Șt. Cretu, M. Macovei, 
Gh. Lorincz, I. Domuța, P. 
Comșa, C. loader, N. Magda, 
Gh. Gruia).

I
I
I
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(Urmare din pag. 1)

vorba de Dragalov, Dinev, 
Grydev, Denev, Kachcrov si 
Minccv. Antrenorul formației 
este fostul international și gol- 
geter al Bulgariei, Petia Pet- 
kov, care acum 4 luni se mai 
afla încă In teren, fiind jucă
tor al echipei Austria Vie-

na. Iată formația probabilă pen
tru meciul de azi: Kostov — 
Iliev, Grydev, P. Gheorghev, 
Mincev — Sloianov, Mitev, Li- 
penschi, Dragalov — Denev, 
Dinev,

Partida va fi condusă la cen
tru de arbitrul grec A. Rigas, 
ajutat la linie de bucureștenii 
D. Petrescu și P. Balaș.

. „CRED ÎN VICTORIE !“ 
...de aici începe totul

In această perioadă de vîrf competițional, cînd fotbaliștii de 
pe întregul continent au drept cuvînt de ordine autodepășirea, 
ni se par interesante rezultatele unei anchete în rindul unor ce
lebrități din lumea tenisului, printre acestea numărîndu-se ași 
de talia Iul Connors, Borg, Lendl, McEnroe și alții.

Subiectul anchetei 1 Ce anume determină obținerea victoriei? 
După centralizarea răspunsurilor, lată prioritățile Indicate de 

participanții la anchetă :
1. încrederea in tine
2. Capacitatea de concentrare
3. Motivația
4. Condițiile obiective
5. Tehnica
Sigur că această ORDINE va provoca discuții, sigur că teni

sul nu e fotbal, dar principiile întrecerii sportive rămîn in pi
cioare.

Esențială in această anchetă ni se pare atenția cu totul deo
sebită acordată elementelor pregătirii psihologice. Iar faptul 
că Încrederea în forțele proprii se situează .deasupra capacită
ții de concentrare vorbește de la sine. (Doar așa se explică sal
turile puțin obișnuite care însoțesc afirmarea tinerilor în teni
sul mondial).

Bineînțeles că încrederea în forțele proprii nu apare ca un 
DEUS EX MACHINA. Ea trebuie urmărită pas cu pas, fiind o 
preocupare încă din anii adolescenței. Promovarea unor tineri 
ca Hagi sau Movilă in „Lotul mare? nu face decît să sublinieze 
necesitatea unei și mai timpurii fortificări în perioada adoles
cenței fotbaliștilor.

Acest primat al pregătirii psihologice, cu trei elemente funda
mentale — încrederea, concentrarea, motivația — reflectă, cum 
nu se poate mai clar, înăsprirea luptei, atit în fotbal cit și in 
tenis, sporturi in care competiția e „fără sfîrșit", de la 1 ia
nuarie la 31 decembrie, motiv pentru care efortul de fortificare 
psihologică — nu neapărat urmlnd tipicul manualului, ci ra- 
portind totul la condițiile existente — este tot mai hotăritor.

Ar putea să surprindă plasarea tehnicii abia pe poziția a 
cincea. Această situație poate fi derutantă, dar trebuie să ți
nem seama, pe de o parte de faptul că astfel se subliniază rolul 
eu totul deosebit al pregătirii psihologice, iar pe de altă parte 
e bine să menționăm faptul că în tenis (ancheta aparține, to
tuși, jucătorilor de tenis), față de ultimele evoluții în materie 
de tehnică, se poate vorbi de o anume simplificare. Fără îndo
ială că, astăzi, dreapta și stingă lui Lendl nu mai au aproape 
nimic comun cu repertoriul extraordinar al lui Iile Năstase.

*
Transferind puțin discuția la nivelul fotbalului nostru, să sub

liniem faptul că jucătorii noștri au acumulat o mai mare doză 
de încredere abia in ultimele două decenii, clnd registrul con
tactelor internaționale s-a lărgit copios, în această perioadă 
productndu-se, cum s-a spus — „saltul de la Turgay Ia Euse
bio, Uwe Seeler sau Bobby Charlton". Această ieșire In lume 
după contactele sporadice din anii ’50. cînd un Apolzan sau un 
Ozon trebuiau să aștepte 500 de zile între două jocuri inter- 
țări, și-a pus amprenta pe o Întreagă generație de fotbaliști. 
Iar rezultatele mal bune din ultima vreme, șl în primul rînd 
cele de la actualul campionat european, în plină desfășurare, 
se datorează plusului de Încredere acumulat atit In „perioada 
Angelo”, cit și In „perioada Covad sau Lucescu”, bineînțeles 
eu eclipsele cunoscute, aproape inevitabile in fotbalul nostru, 
dar care nu au „reușit” să stfnjenească procesul generai de 
creștere.

Aceste eclipse au ca explicație absența punctului doi. Fotba
liștii noștri nu au ajuns încă la autoconcentrare. El resimt 
Încă necesitatea unei pregătiri spedale, așa cum sperăm că se 
va proceda șl pentru 'cele douăzeci de zile de foc din noiem
brie, Intre Cipru și Bratislava. Lipsa de concentrare de la 
Wrexham, diametral opusă formidabilei concentrări de la Stoc
kholm, trebuie să intre In zona excepțiilor inevitabile. Iar pen
tru Întărirea acestei idei e nevoie de o mare capacitate de... 
concentrare, care să confirme și faptul că increderea în tine 
e, intr-adevăr, un mare secret al victoriei.
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în tabăra dinamovistă se 
menține un climat de fru
moasă coeziune «ufletească, un 
tonus moral ridicat 8-a ur
mat un program de pregătire 
intens, cu numeroase antre
namente, teoretizări si exem
plificări despre maniera de 
ioc a adversarului. Antrenorul 
Dumitru Nicolae-Nicușor s-a 
oprit asupra următorului „11": 
Moraru — Rodnic, Al. Nicolae, 
Andone, L Marin — Multescu,

Augustin, Custov — Țălnar, 
Dragnea, Orac. Pe lista de 
rezerve vor figura : Efțimes- 
cu, Mărginean. Stănescu si 
Movilă.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Olanda,

avindu-1 la centru pe Jan Kai
ser și va fi transmisă pe pro
gramul I al posturilor noastre 
de radio. în deschidere, de la 
ora 15,45, o atractivă partidă 
Intre echipele feminine Venus 
și Juventus.

Se atrage atenția spectatorilor că, in conformitate cu dispo
zițiile U.E.F.A., este cu desăvirșire interzisă aruncarea de 
petarde Înainte, In timpul și după terminarea jocului. Aseme
nea abateri de la dispozițiile forului continental se sancțio
nează drastic, mergîndu-se pînă la pierderea Jocului le către 
formația gazdă, In afara unor mari amenzi (cum a suportat, 
Universitatea Craiova).

t

S1MBĂTA, CUPLAJ
PE STADIONUL „23 AUGUST".

Partidele din cadrul Diviziei 
„A" care vor avea loc sîmbătă 
in Capitală se vor disputa pe 
stadionul „23 August" după ur-. 
mătirul program:
• Sportul studențesc — Ra

pid, de la ora 15:
• Dinamo — Steaua, de la 

ora 17.
• AZI. ÎN DIVIZIA „B“. în 

cadrul seriei a II-a a diviziei 
secunde se va desfășura meciul 
dintre Avîntul Reghin și Dina
mo Victoria București, contînd 
pentru etapa a 9-a.

Intre vestiar.
a Cine este C. Bordeianu, actualul 

antrenor principal al Politehnicii Iași ? 
Un om de fotbal, fără îndoială, deși 
este mai puțin cunoscut în... perimetrul 
Diviziei „A“, In care a debutat 
la aproape 50 de ani. Este pro
fesor de educație fizică, a func
ționat ca director al fostului Liceu spor
tiv nr. 2 din Iași, unde au crescut A- 
Iexa, Paveliuc, Cîmpeanu, a antrenat pe 
Constructorul Iași cînd acesta a promo
vat în „B“. Calmul, echilibrul, expe
riența sa se îmbină cu tinerețea și do
rința de afirmare ale lui Simionaș, la 
care nu se poate să nu-1 adăugăm pe 
președintele clubului, Vasile lanul. Deo
camdată cu acest „trio", Politehnica cu
lege roade frumoase... • O simplă for
malitate. Echipa de speranțe a Sportu-

-----------  IN ALB -------
• De la lași la București cm venit 

In avion cu echipa Sportul sta* 
dențesc. Am stat mult de vorbâ cu 
antrenorul Ion Voica. Ne-au impresio
nat loialitatea, sinceritatea lui : ula
șul învinsese pe Hunedoara cu 3-0, 
cîștigase la Craiova. Trebuia sâ ne 
luăm măsuri de precauție» Sportul 
n-a juoat ce joacă. A jucat sâ nu 
piardâ și ne~au lipsit doar douâ mi
nute ca -sâ ne îndeplinim obiectivul. 
Infrîngerea l-a afectat pe jucători. 
Dacă ai fi intrat In vestiar după 
meci, sâ fi văzut.. Le-am spus insâ: 
capul sus ! Vine meciul cu Rapid șl 
am făcut o socoteală i am învins ta 
Oradea și pe Steaua. Dacâ făceam 
egatari atunci șl acum la lași, am 
fi râmas neînvînși șî după etapa a 
8-a, dar aveam un punct mai puțin. 
Așa câ...M.

lui studențesc a călătorit vineri noaptea 
cu trenul de la București la Iași, cu 
vagon de dormit, clasa a n-a, s-a cul
cat la ora 12 noaptea, s-a sculat la 6 
dimineața, la ora 13 a intrat pe teren 
(pe un teren alăturat, nu pe cel cen
tral. deși vremea era frumoasă) și a 
pierdut cu... 3—0. Cu ce au rămas a- 
cești jucători T Ce a dștigat fotbalul 
de la el î Mai nimic I Si problema se 
poate extinde și la alte echipe de spe
ranțe... a Multe faulturi în meciul Ra
pid — C.S. Tîrgoviște si. In consecință, 
multe cartonașe ! De o astfel de sanc
țiune n-au scăpat nici Ion Ion si Aele- 
nei, doi dintre cel mai buni jucători de 
pe teren, dar care tocmai din această 
cauză n-au fost evidențiați • M. Zam
fir a avut sîmbâtâ, in meciul F.C. Ar
geș — Jiul, o reintrare mai mult decît 
promițătoare, manifestând o poftă d« 
joc remarcabilă, alergînd — cum se 
spune — din .16 în 16”, fapt care l-a 
cam pus- pe gîndurl pe antrenorul N. 
Dobrin privind alcătuirea „ll“-ul titular 
pentru meciurile care urmează : să-l 
mențină la mijloc sau să-l retragă pe 
postul de fundaș ? Greu de spus, pen
tru că .mijlocul” este omogen (lovănes- 
cu — Badea — Ignat), iar pe postul de 
fundaș dreapta evoluează, de la joc la 
Joc mai bine, revelația Volcu. Aseme
nea dileme sl-ar dori orice antrenor • 
Petroșeneanul Băluță, care a Jucat In 
partida echipelor de speranțe, ni se 
confesa înaintea medului primelor formații : „Regret enorm CĂ nu am jucat 
meciul meu eu numărul 100 pe gazo
nul unde am debutat In Divizia „A". 
Cine este de vină 7 Nimeni altul deett... 
Băluță, caro nu a știut să-și strunească 
nervii șl lată că a acumulat două carto
nase gabene si a Jucat la speranțe. Vă 
asigur că voi face un meci marc vineri, 
la Petroșani, cu Craiova, la jubileul ce
lor 100 de Joeuri*. ■ Imediat după In- 
frîngerea pe care Sportul studențesc i-a 
admlnlstrat-o Bihorului, la Oradea 
(1—4), a apărut un supliment program 
de... strîngere a rîndurilor. în acesta,

antrenorii Dărăban și Kun promiteau 
spectatorilor reabilitarea, cu condiția ca 
fiecare jucător orădean să dea in joc 
adevărata măsură a posibilităților sale. 
Si F.C. Bihor s-a ținut de cuvint. De 
atunci, echipa adună mereu puncte, fiind 
neînvinsă acasă și In deplasare • L. An- 
tohi, antrenorul lui Dunărea C.S.U. Galați, 
a „mincat- — pur și simplu — țigările 
in timpul si după Jocul cu F.C. Bihor. 
L-am văzut la cabine. Abătut, de par- 
eă-1 căzuse cerul in cap. Vorbea de u- 
nul singur : .Să pierzi luptând pini la 
ultima picătură de energie este una, 
dar să te Învingi singur, asta-i de ne
iertat ! Nid nu-m| vine să cred, după 
jocurile bune făcute eu Dinamo, F.C. 
Olt și A.S.A....” Vinovății (Hanghluc, 
campionul ratărilor, Ceraescu, Antobi — 
dndva mari speranțe ale fotbalului. Ba- 
laban, Romilâ, Borali etc. toți nu de 
ieri de azi in Divizia .A”) plecaseră 
demult spre casele lor. Or 11 roșit d 
oare, cînd au dat ochii cu spectatorii 1 
• Antrenorul echipei băcăuane. Costică 
Radulescu, este plin de optimism In 
privința perspectivelor .unsprezecelui” 
său. .In acest campionat — ne-a spus 
el — ne vom menține pe o poziție de 
mijloc In clasament. Echipa mai are ne
voie de acumulări, mai trebuie sudată. 
Vom continua, totodată, să o șl întine
rim, prin promovarea de noi elemente 
din pepiniera locală, sau de la forma
țiile de categorie inferioară din jude
țele învecinate. în. ediția viitoare de 
campionat stnt insă convins că echipa 
noastră va urca hi plutonul fruntaș șl 
va lupta pentru un loc In cupele euro
pene”. a Spectatorii mureșeni, vreo 
SOO—400 dintre el, iau de două ori pe 
lună drumul Reghinului pentru a se re- 
intîlni cu... jumătate din A.S.A. de ieri, 
astăzi sub culorile „Avîntului” din lo
calitate : Hajnal, Pîslaru. GUgorc, Un- 
chiaș. in teren, Varodl, pe banca con
ducerii tehnice. Se zice că în special 
Hajnal (care a slăbit 8 kg) trăiește la 
Reghin o adevărată a doua tinerețe 
fotbalistică, făclnd meciuri, mult gus-

- - - - - - - - - - - ÎN NEGRU - - - - - - - - - - -
• Din nou despre petarde I Am 

subliniat deseori modul cum galeria 
rapidistâ îșl încurajează echipa favo
rită. Nu credem că există un alt 
grup de suporteri care să se entu
ziasmeze atit de mult la victoriile 
M11“-lul din Grant, sau să sufere ca 
ei la Infringed. Dar una este- s-o 
faci In mod civilizat, sportiv, în spi
ritul fair-play-ului, și cu totul alta 
să recurgi la procedee folosite aiu
rea, despre care pînă nu de mult 
doar citeam In ziare sau vedeam la 
televizor, lată, sîmbătă, la partida 
cu GSw Tîrgoviște, galeria rapidistâ 
a recurs din nou la „procedeul-pe- 
tarde’ șl foarte puțin a lipsit ca a- 
cesta sâ xe soldeze cu o victima. 
Pentru câ una dintre aceste ,,bombe" 
a explodat nu pe pista stadionului, ci 
exact în capul unui spectator, Gheor
ghe Preda* care a fost dus de ur
gență ia cabinetul medical cu capul 
spart 1 Oare cînd se vor lua măsu
rile necesare pentru st'rpirea, acestei 
fi cricul oase maladii î Așteptam pînă 
a prima victimă desfigurată ?

tate de spectatori a Foarte slabă a fost, 
sîmbătă. comportarea liniei de mijloc a 
Petrolului, Ocupînd tot timpul poziții 
retrase, m*? mult spre apărarea imedia
tă, ea n-a putut construi nici o acțiune 
mal acătării, pentru a veni în sprijinul 
vlrfurilor Slmaclu și Dumitrache. „Unde 
ești tu, Cozarec, să ne scoți din în
curcătură ?*. l-am auzit rostind. în tri
bună, pe unul dintre suporterii ploleș- 
tenilor : care apoi a căutat să explice : 
„Un singur conducător de Joc a avut 
echipa noastră $1 l-a dat și pe acela...*

...Șl GAZON



SUCCESE Alt ATIEJILOIÎ DE IA RAPID LA SOFIA
Pe muntele Vitoșa, din apro

pierea Sofiei, a avut loc du
minică o competiție internațio
nală de cros (traseul a măsu
rat 7000 m) la care au luat 
parte alergători din sase țări: 
Anglia, Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană. R.D. Germană, Româ
nia si Bulgaria. Concursul a

ADRIANA MUSTAȚĂ - 
2h45:27 LA MARATON!
în cadrul concursului de ma

raton desfășurat la Milano 
(1 000 de alergători și alergă
toare), campioana noastră A- 
driana Mustață s-a clasat P6 
locul trei cu timpul de 2£ 
45:27, performanță care întrece 
cu 10 minute cel mai bun re
zultat românesc anterior, care 
aDarținea acejeiași atlete I 
Proba a fost ciștigată de ita
lianca Ella Scaunich în 2h 
40:48, urmată de Bernadette 
Hudy (R. D. Gețmană) 2h 
43:30.

fost foarte pretențios, dat fiind 
duritatea traseului, și el a fost 
dominat de reprezentanții tării 
noastre (atleti ai clubului bucu- 
reștean Rapid) care au obținut 
neașteptate succese. Astfel, în
trecerea individuală a fost cîș- 
tigată. net de Alexandru Chiran 
(Rapid) El a fost urmat de 
bulgarul Gheorghi Milanov 
(ȚSKA Sofia) și de Aurel Toa- 
der (Rapid). în clasamentul pe 
echipe primele locuri au fost 
ocupate de: 1. Rapid București, 
2. Lokomotiv Sofia. 3. R.P.D. 
Coreeană.

CONGRESUL FEDERAȚIEI INTERNATIONALE DE J'JBO
MOSCOVA (Agerpres) — Cu 

prilejul Campionatelor mondi
ale de judo, la Moscova s-au 
desfășurat lucrările Congresului 
federației internaționale a a- 
cestei discipline, la care au 
PVticipat reprezentanții a 83 
de țări.

Au fost discutate, probleme 
ale dezvoltării iudo-ului pe toa
te continentele, apreciindu-se 
că in prezent acest sport cu- 
noaștejt o răspîndire remarcabi
lă. existînd toate premisele 
pentru continuarea acestui pro
ces.

în cadrul lucrărilor a fost 
examinată problema măririi li
mitei de virslă a juniorilor, 
care este în prezent de 20 de 
ani. De asemenea, a fost dis
cutată propunerea pentru re
ducerea timpului de luptă, du
rata unei intilniri urmînd să 
fie de 5 minute, atît în me
ciurile preliminare, cit și in 
cele finale.

în funcția de președinte al 
FIJ a fost reales, pentru un 
nou mandat de 4 ani. japonezul 
Sigeesi Matsumae, in vîrstă de 
82 de ani.

S.U.A. La numai citeva 
luni de la inaugurarea sa, 
pista velodromului olimpic 
din Los Angeles, a cărei 
construcție a costat .peste 
4 milioane de dolari, pre
zintă fisuri în 30 de locuri. 
Reprezentanții C.O.J.O. au 
declarat însă că acest „in
cident" neplăcut era, to
tuși, previzibil și că, in ori
ce caz, pista va fi rca- 
menajată și pusă in stare 
de concurs înainte cu ci
teva luni de începerea 
Jocurilor Olimpice.

JOCURILE MONDIALE... NEOLIMPICE!

SELECȚIONATA FEMININA DE 
BASCHET A . ȘHANGHAIULUI

Comitetul Internațional O- 
limpic recunoaște peste 40 de 
federații sportive internațio
nale. dar dintre acestea doar 
jumătate îsi programează în
treceri fn cadrul Jocurilor O- 
limpice. De aceea. în replică, 
a apărut ideeâ organizării u- 
nor Jocuri mondiale... peolim- 
pice ! Dubă discuții îndelun
gate, în cadrul cărora au fost 
puse la punct fel de fel de 
detalii, s-a decis, ca prima e-

diție — oficială — a comoeti- 
ției să se desfășoare la Lon
dra. în 1985. între 24 iulie și 
4 august. Pe programul com
petițiilor figurează întreceri 
la 24 de discipline (între care 
sambo, schi nautic, motocros.
patinaj cu rotile, 
înotul cu ..labe", 
etc.).. In principiu 
acord să Darticipe 
65 de țări de Pe
nentele.

petanque, 
culturism, 

au fost de 
sportivi din 
toate conti

VA SUSȚINE CINCI MECIURI 
IN TARA NOASTRA

Bogatul program baschetbaiis- 
tic care Începe vineri și va con
tinua, zi de zL pînă duminică 30 
octombrie, va fi completat de se
ria de meciuri ale Selecționatei 
feminine a orașului Shanghai. Oas
petele, din al căror lot fac parte 
jucătoare de certă valoare, vor 
juca astfel : duminică și luni : 
cu Universitatea, ia Cluj-Napoca ; 
marți : c-j Voința, in sala Flo- 
reasca (ora 17, In deschiderea 
medului steaua — Cibona Zagreb 
din „Cupa cupdot") ; miercuri : 
cu Selecționata București, In sala 
Rapid (ora 17, In deschiderea în- 
tilnlrii Rapid — Maccabl Ramat 
Gan din cadrul „Cupei Koracrt); 
joi : cu Selecționata Divizionară 
„A* (ora 17. In sala Floreasca. tn 
deschidere la medul Voința — 
Tungsram din cadrai CALE.).

ACTUALITĂȚI ȘAHISTE
• în runda a 3-a a turneului 

feminin de șah de la Sme- 
derevska Palanka, maestra ro
mâncă Dana Națu a cîștigat la 
iugoslava Maksimovici, Veroczi 
(Ungaria) a pierdut în fața cam
pioanei mondiale Maia Ciburda- 
nidze (U.R.S.S.), în timp ce par
tidele Fatalibekova — Draga- 
sevlci, Milivujevici — Petro viei și 
Ctjid — Erenska s-au încheiat 
remiză. In clasament conduce po
loneza Hani Erenska — 2 puncte, 
urmată de Dana Nuțu cu 14 
puncte și o partidă întreruptă, 
Elisabeta Polihronlade șl Mala 
Ciburdanldze dte 1 punct și o 
partidă întreruptă.
• In runda a 3-a a turneu

lui feminin de șah de la Per-

nik (Bulgaria) ludita Kantor (Ro
mânia) a remizat cu poloneza 
Brosziman, Anghelova a cîștigat 
la Mimova, Savova la Truianska, 
iar Krumova a întrerupt în po
ziție complicată cu Eugenia 
Ghindă.
• După două runde, in turneul 

feminin de la Halle-Neustadt în 
fruntea clasamentului se află 
Klimova (Cehoslovacia) cu 2 
puncte, secondată de Keller 
(R.D.G.) — 1,5 puncte. în runda 
a doua Keller a cîștigat la Ga
briela Olărașu.

TILBURG. In runda a 5-a 
a turneului „interpolis* : Kar
pov a remizat cu Portlsch. 
Același rezultat a fost consemnat 
și în partidele : Sosonko — Hilb- 
ner, Polugaevskl — Van der Wlel, 
iar Ljubojevicl l-a învins pe Se- 
rirawan. Restul partidelor au fost 
întrerupte. In clasament : 1. Kar
pov 3 p, 2. Polugaevskl șl Por
tlsch 2,5 p, etc.

CONCURS DE SCRIMĂ

LA BEIJING
BEIJING (Agerpres). — La 

Beijing s-au desfășurat întîl- 
niri internaționale de scrimă 
între reprezentativele R.P. Chi
neze și R.F. Germania. In toa
te cele trei întîlniri. victoria a 
revenit oaspeților: cu 9—4 la 
floretă feminin, cu 9—5 Ia flo
retă masculin și cu același scor 
(9—5) la sajiie.

MECIUL DE TENIS DE MASĂ
DIN CADRUL C. C. E.

A FOST AMÎNAT
După cum ne informează 

F.R.T.M., echipa masculină de 
tenis de masă Spartacus Buda
pesta a anunțat ieri echipa noas
tră campioană Universitatea Cra
iova. că nu poate face depla
sarea pentru disputarea parti
dei din cadrul turului al II-lea 
al C.C.E.. astăzi, la Craiova. 
Deși anunțat foarte tîrziu, cînd 
luase toate măsurile organiza
torice necesare, clubul craio- 
vean a dat dovadă de înțelege
re si a acceptat ca meciul res
pectiv să fie reprogramat pen
tru o dată convenabilă ambelor 
formații

SPANIA. Intre 27 și 30 
octombrie a.c. la Madrid 
vor avea loc lucrările celui 
de al 8-lea congres al Aso
ciației Europene de Atle
tism. Cu acest prilej, în 
afara acțiunii obișnuite de 
stabilire a calendarului 
competiționar european din 
1985, va fi ales un nou 
consiliu de conducere. Pen
tru funcția de președinte 
candidează Arthur Gold 
(Anglia), actualul președin

te, și Arthur Takacl (Iu
goslavia). Amintim că a- 
ceastă asociație continen
tală, din Federația Interna
țională de Atletism, a fost 
constituită în noiembrie 
1970, la București.

a.c.

JAPONIA.* Comitetul O- 
limpic Japonez a decis să 
prezinte candidatura orașu
lui — martir 
pentru organizarea 
a celei de a Xl-a 
Jocurilor sportive

Hiroșima 
in 1990 

ediții a 
asiatice.

s

O altă candidatură foarte 
serioasă este și aceea a 
orașului Beijing, capitala 
R. P. Chineze. Alegerea 
urmează să se facă de că
tre Consiliul olimpic asia
tic, în luna iulie a anului 
viitor, intr-o reuniune la 
Los Angeles.

0 RETRAGERE Șl 0 REINTRARE...
Fondistul finlandez Lasse Viren iși are un capitol al său In 

marea carte a atletismului internațional. pentru cele patru me
dalii de aur cucerite de el la două Olimpiade consecutive • 
Miinchen : sore m — UtMJ *1 14400 m — na.1 (record mon
dial) și Montreal : s:-?8 tn — 13 24.71 și IMN m — 27:44.3». Mal 
mult. In 1375 Viren a luat startul și In proba maratonului. pe 
care a termmat-o pe locul 5, eu timpul de 2.13:14X După alH 
patru ani, Viren a fost din nou prezent la întrecerile olimpice, 
numai că, de data aceasta. In capitala Uni-mfi Sovietice evo
luția sa a fost departe de speranțele pline de optimism pe care 
le afișase înaintea competiției din 1SN : locul 5 X 14400 m — 
27:58,5, Iar la maraton a abandonat la. km. 30.

Cu cităva vreme In urmă, Viren și-a făcut publică inter»ți. 
de a participa și la Olimpiada a XXm-a, la Los Angeles, la 
maraton, dar iată că, zilele trecute, după ce a concurat la un 
„maraton redus" (21 km In 1.04:52), termlnlnd cu aproape un 
minut în urma Iul Henrik SandstrSm (locul 44 — 2.21:54 la 
CM. de la Helsinki), Vlren șl-a modificat radical Intenția : 
„Nu, nu voi mal concura la Jocurile Olimpice. In schimb, pin» 
la adinei bătrlneți, voi continua să alerg, așa, pentru plăcerea 
mea“.„

In schimb, a anunțat că va fi prezent la Los Angeles, Intre 
concurențll olimpici, ugandezul John Akil-Bua, neașteptatul 
ctștlgător al medaliei de aur la J.O. de la MQnchen (400 mg — 
47,82 record mondial) care abandonase atletismul tn urmă eu 
trei ani. Akil-Bua. In vîrstă de 33 de ani. speră să fie un ad
versar serios pentru Edwin Moses șl ceilalți mari hurdleri al 
momentului. Tot ce se poate...

MIRCEA ROMAȘCANU:
(Urmare din nag. 1)

între eoncurenți. Cei mai 
mulți s-au îmbrăcat gTOS, ca 
la antrenamentele de iarnă. 
$i-au pus căciulite pe cap și 
mănuși in miinL Noi. învăța ți 
cu vremea rea. cu greul pe 
bicicletă, am rămas la echipa
mentul. .. tradițional. l-am 
luat pe băieți si le-am zis : 
ăștia nu vor rezista ta viteză 
imbrăeati ca pentru Polul 
Nord. Atacăm din start. Așa 
am și fâcuL Cum s-a dat pleca
rea. am evadat Vintul batea 
din spate, viteza, deci. mare. 
Cu mine s-au desprins și ciți- 
v» rutieri turci. La primul 
urcuș i-am pierdut, insă. $1 
am continuat singur. După 36 
km aveam un minut avans, 
apoi două trei, patra, pentra

VIAȚĂ PE BICICLETĂ
ca Ia kilometrul 100 să ajung 
la 7 minute ! In plutonul ur
măritor, ai noștri- au daj un 
nou atac. Au fugit Lăutaru, 
Constantinescu, Nicolae și Al- 
duiea. avind cu ei si doi aler
gători sovietici. La primul deal 
au rămas singuri... Antrenorul 
Vasile Selejan a venit eu ma
șina tehnică la mine Si m-a 
întrebat dacă accept să-i aș
tept Cum era să n-o (ac ? Și 
in timp ee întreg plutonul 
transpira ea la baia de aburi 
în echipament de— schi, noi 
zburam spre sosire. Am ajuns 
cu avans mare. Vreo 7 minute 
fată de un grup de cîtiva ru
tieri si vreo 15 fată de plu
ton. Jucasem cartea cea mare 
și eiștigasem*.

Simplu, nu ? Imagina ți-vă 
însă eforturile acestor băieți 
curaj osi s răbdători de-a lun
gul celor 180 km ai etapei, 
sub ploaia rece. biciuitoare, 
chinurile urcușurilor si peri
colul coborîrilor pe serpenti
nele ude. cazna rulajului soli
tar (vezi Mircea Romașcanu. 
100 km) si, desigur, nu va mai 
părea chiar așa de simplu...

UNGARIA. De la inau-' 
gurarea sa (în urmă cu a- 
proape trei ani) marele 
palat al sporturilor din 
Budapesta, între alte multe 
competiții de anvergură, a 
fost gazdă și a campiona
tului mondial feminin de 
handbal, a C.M. de tineret 
la scrimă, C.M. grupa „Cu 
la hochei pe gheață, a 
campionatelor europene de 
atletism, lupte, baschet fe
mei ; ' 
nică, 
telor 
tică.

iar acum, de dumi- 
va fi și a campîona- 
mondiale de gimnas-

FRANȚA. Adunarea ge
nerală a Federației inter
naționale de automobilism, 
întrunită la Paris, a stabi
lit calendarul marilor pre
mii, din cadrul campiona
tului mondial de formula 
1, pentru anul 1984 : 26 fe
bruarie — Brazilia, 10 mar
tie — Africa de Sud, 
aprilie — Belgia, 6 mai — 
San Marino, 20 
Franța. 3 iunie — Monaco, 
17 iunie — Canada, 24 iunie
— S.U.A. (Detroit), 8 iulie
— S.U.A. (Dallas), 22 iulie
— Marea Britanie, 5 au
gust — R.F. Germania. 19 
august — Austria, 26 au
gust — Olanda, 9 septem
brie — Italia, 22 septem
brie — S.U.A. (New York), 
7 octombrie (sau 15 apri
lie) — Elveția sau Spania.

mal
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PARTIDE ECHILIBRATE 
IN ETAPA A DOUA 

A CUPELOR EUROPENE
Astăzi o zl bogată In partide. 

In cupele europene : turul *1 
doilea — prima manșă (returul 
la 2 noiembrie). Nu exagerăm de
loc cind afirmăm că marea majo
ritate a jocurilor suscită un In
teres deosebit, datorită ecnillbru- 
lul de lorțe care se Înfruntă.

Iată numai citeva exemple. în 
C.C.E. : F.C. Liverpool — Athletic 
Bilbao, Baba Eto GyQr — Dinamo 
Minsk, Standard Lidge — Dundee 
Utd., Ț.S.K.A. Sofia — Roma, 
Dynamo Berlin — Partizan Bel
grad, Olymplakos Pireu —• Ben
fica, ca să nu mai vorbim că de
ținătoarea titlului, Hamburger 
S.V. joacă la București cu Di
namo... In CUPA CUPELOR, clș- 
tigătoarea ultimei ediții, F.C. A- 
berdeen, se deplasează la Beve- 
ren, Juventus la Paris, pentru 
meciul cu St. Germain, C.F. Bar
celona la Nijmegen. în CUPA 
U.E.F.A., dintre cele 16 înttlnlrl 
atrag în mod deosebit atenția 
jocurile : Anderlecbt (cîștlgătoa- 
rea trofeului) — Banlk Ostrava, 
Verona — Sturm Graz, Honved 
Budapesta — Hajduk Split, Wat
ford — Levski Spartak Sofia, Lo
komotive Leipzig — Werder Bre
men, Sporting Lisabona — Cel
tic Glasgow, Eindhoven — Not
tingham Forest, Spartak Moscova
— Aston Villa, P.A.O.K. Salonic
— Bayern Miinchen etc.

DE PRETUTINDENI
• După cum am anunțat, fun

dașul Andoni Goicoechea de la

Athletic Bilbao, a fost suspendat 
pentru U etape din campionatul 
spaniol pentru lovirea brutală ■ 
lui Diego Maradona (fractură la 
gleznă șl rupere de ligamente), 
spre stupefacția presei spaniole 
șl a cluburilor din prima ligă, 
comisia de disciplină a Federației 
spaniole i-a redus insă pedeapca 
la 1* etape 1 • Cu prilejul ani
versării a M de ani de Ia pruna 
ediție a campionatului vest-ger- 
man (Bundesliga) »-a organizat 
un meci Intre foștii internațio
nali (printre care Beekenbaner, 
Gerd Muller, Overath) șl echipa 
Hanovra 56 (cu jucători trecuțl 
de 35 de ani). Internaționalii au 
cîștlgat cu • 5—3. încasările reali
zate cu acest prilej au fost vărsate 
„Fondului Beckenbauer*, creat in 
ajutorul persoanelor handicapate. 
• Internaționalul italian Chinaglla 
șl-a luat adio de la fotbal eu 
prilejul meciului de la Roma, din
tre Lazlo și Cosmos New York 
(3—1). Chinaglla a jucat cîte o re
priză în ambele formații și a mar
cat al treilea gol pentru Lazlo. • 
Suedezul Bjorn Nordqulst, retras 
recent din activitatea competițlo- 
nală, a fost o personalitate le
gendară în fotbalul european. A 
jucat pînă la 41 de ani, a fost 
selecționat de 115 ori în reprezen
tativa țării, a evoluat printre 
alte formații la Halseberg, Nor- 
rkflplng, I.F.K. Gflteborg și în 
Olanda, la Eindhoven, susținînd 
în total 1 138 de partide. Iată cla
samentul mondial al selecționări
lor în echipele naționale : 1. Hec
tor Chumpitaz (Peru) 127 de se
lecționări, 2. Nordquist (Suedia) 
— 115 ; 3. Zoff (Italia) — 112 ; 4.

Romano (Uruguay) — 1« : L 
Bobby Moore (Anglia) — MB ; 
Bobby Chariton (Anglia) IM. în 
prezent. Nordqulst este director 
tehnic la echipa Oergryte, unde 
și-a încheiat activitatea.

CAMPIONATE
UNGARIA. Pe primele locuri 

in clasamr-nt după 1» etape : VI- 
deocon șt Tatabaaya cite 1* p 
(fosta lideră. Honved, a pierdut 
acasă cu 1—l !a Videoton). Pe 
ultimele locuri : Ferenevaros « p 
(un Joc mal puțin) și Nyiregy- 
haza ( p.

GRECIA. După 7 etape conduce 
Panathlnalkos — u p. urmată de 
Heraklls 11 p Arts 0 PAOK Sa
lonic dte 14 p. pe ultimele : Yaa- 
nlna și Kalamaris cite 3 p.

olanda. După 1» etape: L 
Feyenoord 16 p 2. AJax 13 p, 3. 
Eindhoven 1S p Kerkrade 15 p. 
Pe ultimele : Dordrecht 3 p, Hel- 
mond 1 p, tn această etapă două 
derby-url : Den Bosch — Ajax 
3—0. Feyenoord — Eindhoven 1—1.

PORTUGALIA. După C etape t
1. Benfica 13 p. 2. Porto 12 p, 
3. Guimaraes 11 p. Pe ultimele 
locuri : Varzlm, Salgueiros, Esto
ril, Agueda toate cu cite 4 p, Es- 
pinho 2 p.

BELGIA. Pe primele locuri 
după 10 etape : 1. Beveren 17 p.
2. Seraing 14 p 3. Cercle Bruges 
13 p, 4. Anderlecbt 13 p. Pe ul
timele : Beringen, Llăge, Molen
beek cite 6 p.

SCOȚIA. După 8 etape : 1.
Dundee Utd., 2. Celtic, 3. Hearts 
cu cite 13 p, 4. Aberdeen 11 p. 
Pe ultimele : Motherwell 3 p,
St. Johnstone 2 p.

— Si-acum urmează odih
na. Mircea ?

— Nu. Sau. mai bine spus, 
nu ineă. Joi pteeăm in Rho- 
doi. peatru o rarsi de două 
zile. închinată păcii.

Deci, viata Pe bicicletă con
tinui—

, COLUMBIA. O primire ' 
i extraordinar de fastuoasă ,

le-a fost rezervată, pe ae- i
reportul Eldorado și apoi 1

i tot drumul pînă la Bo- '
1 gota, cicliștilor columbieni i
[ care au participat la edi- >
, ția jubiliară a „Turului '
i Franței". Cu acest prilej a ,
' fost sărbătorit Jose Patro- i

cino Jlmanez, locul doi în 1
clasamentul cățărătorilor, și

i Edgar Corredor, deținăto- ,
' rul locului 17 (apreciat ca <

excelent !) tn clasamentul 1
i general al competiției. !

• i

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Chicago a fost cîștigat la kenya- 
nm Joe Nzau. cronometrat In 
îh 14:44. record al traseului, ur
mat d« englezul Hugh Jones la o 
secundă.

BASCHET • în campionatul 
Iugoslaviei, Cibona Zagreb, ad
versara formației Steaua tn turul 
doi al Cupei cupelor, a cîștigat 
în deplasare, la Olimpia Ljublja
na, cu 81—68 (37—40) șl se află 
pe primul loc în clasament.

BOX • Olandezul Rudi Koop- 
mans, campion european la cate
goria semigrea, l-a întrecut pe 
americanul Gary Jones prin k.o. 
tn repriza a doua în gala desfă
șurată la Haga. • Americanul 
Bruce Gurry, campion mondial 
la categoria super-ușoară (ver
siunea W.B.C), își va pune tit
lul în joo în această seară, la 
Las Vegas, In fața compatriotu
lui său Leroy Haley, pe care l-a 
deposedat de centură la 18 mal.

CICLISM • In cursa de 6 zlla 
de pa velodromul acoperit din 
Berlinul Occidental, conduce pere
chea Danny Clark (Australia) — 
Anthony Doyle (Anglia) cu 375 p, 
urmată de Gert Frank-Hans-Eryc 

Oersted (Danemarca) cu 304 p.

GIMNASTICA • La Budapesta, 
lntilnlrea feminină dintre echi
pele Ungariei șl Italiei a fost 
ciștigată de gazde cu 380,00 — 
370,80 p. La individual, pe primul 
loc s-a clasat Italianca Laura 
Bortolazo cu 76,20 p.

TENIS • în clasamentul Aso
ciației jucătorilor profesioniști 
(ATP) pe primul loc se află John 
McEnroe, urmat de Ivan Lendl, 
Jimmy Connors, Mats Wilander, 
Yannick Noah. Jimmy Arias, Jose 
Luis Clerc etc.

VOLEI • La Shanghai, în meci 
masculin : R. p. Chineză — Tun
gsram Budapesta 3—1.
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