
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUSESCU, 
s-a înapoiat în Capitală după vizitele 
efectuate in Malta, Egipt Sudan și Cipru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar central al Partidului 
Comunist Român, președintei* 
Republicii Socialiste România, 
impreunâ eu tovarișa Elen» 
Ceaușeseu, s-a înapoiat, marii. 
In Capitală, din vizitele ofi
ciale de prieteni* întreprinse 
in Republica Malta, Republica 
Arabă Fript. Republica Demo
cratici Sudan si Republica Ci
pru

P» aeroport se aflau nu
meroși oameni ai muncii bucu- 
reșteni, care au ținut să urez* 
un călduros bun venit condu
cătorului partidului si statului 
nostru Reprezentanții numeroa
selor colective de muncă bucu- 
reștcne au exprimat, in numele 
Întrecutul popor, deosebita sa
tisfacție si mîndrie patriotică 
fată de rezultatele fructuoase 
ale acestor vizite, eare se în
scriu ea evenimente de primă 
Însemnătate in eronica relații
lor ie prietenie ale României 
eu statele vizitate, cu toate 
statele lumIL tn același timp, 
s-a dat expresie deosebitei a- 
precieri fată de noua acțiune 
de politică externă întreprinsă 
de conducătorul partidului si 
statului nostru, ce se constituie 
într-o nouă si remarcabilă con
tribuție la lupta tuturor for
țelor progresiste, democratice 
Si antiimperialiste pentru des
tindere, colaborare, pace și 
securitate în întreaga lume.

Vibranta primire făcută con
ducătorului iubii al partidului 
Si statului s-a constituit într-o 
puternică mărturie a adeziunii 
depline a întregului nostru po
por fată de politica internă și 
externă a partidului si statului 
nostru, a unității în jurul par
tidului. al secretarului său ge
neral

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescn, gi președintele Re
publicii Ciprn, Spyros Kypria- 
nou, s-au reîntîlniL mart) di
mineața, in cadrul unei a doua 
rund» de convorbiri oficiale.

tovarășa Elena

ceremoniei, se- 
eelor două țări 

declarații

Ceaușescn 
Ceausescu.

lii cadrul unei ceremonii rare 
a avut loc la Palatul preziden
țial din Nicosia, după înche
ierea convorbirilor oficiale, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescn, și președintele Re
publicii Cipru. Spyros Kypria- 
non. au semnat Declarația Co
mună româno-cipriotă.

A luat parte
Ceaușescu.

In încheierea 
fii de stat al
au făcut important* 
tn fața presei.

★
Tovarășul Nicolae 

ș| tovarășa Elena
însoțiți de președintele Spyros 
Kyprianou și doamna Mimi Ky
prianou. au făcut, marți di
mineața, o vizită la Primăria 
orașului Nicosia

Primarul orașului Nicosia. 
Lellos Demelriades. după ale
sele aprecieri și omagii privind 
personalitatea oaspeților de 
seamă ai Ciprului, a inminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășei Elena Ceaușescu 
cite o medalie comemorativă 
.ie argint a orașului Nicosia. 

•Ar
octombrie, s-a în- 
oficială de priele- 
președintele Repu-

Marți. 25 
cheiat vizita 
nie pe care _ .
blicij Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a fă
cut-o, împreună co tovarășa 
Elena Ceaușescn, în Republica 
Cipru, la invitația președintelui 
Spyros Kyprianou și a doam
nei Mimi Kyprianou.

Aeroportul din Larnaca, unde 
a avut loc ceremonia plecării 
inalților oaspeți români, a con
semnat ultimele momente ale 
fructuoasei vizita oficiale de 
prietenie pe car» tovarășul 
Nicolae Ceaușescn $1 tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut-o la 
Nicosia.

L» ora 13,30, aeronava pre
zidențială a decolat de pe aero
portul din Larnaca, indreptîn- 
du-se spr» patrie
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Astăzi, la Brașov, de la ora 15, In preliminariile J. 0. de fotbal

ROMANIA-ITALIA, UN MECI DB MARE INTERES
AWWWWW» ROMÂNIA ^\\\\\\\\\^^1 l
i

LUNG (SPERIATU) 
UNGUREANU 1OVAN STANCU BOGDAN

MULTESCU MOVILA IRIMESCU
GEOLGAU (LĂCĂTUȘ) CORAȘ VAETUȘ

Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Bulgaria, 
avindu-l la centru pe B. Docev
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FANNA 
MARCHETTI 

BAGNI
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F. BARESI
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• Antrenorul Maldini se teme 
de omogenitatea și forța de joc 
ale echipei române • M. Luces- 
cu in dialog cu E. Bearzot pe 

stadionul din Brașov

Opșitaru înscrie; Gospodvetid 
fnr. 15) ji Cutura au i se mai 
pot opune. Foto : I. MIHĂICA

BRAȘOV, 25 (prin telefon), 
în orașul de la Poalele Timpei 
și-au dat tntilnire reprezenta
tivele olimpice de fotbal ale 
României și Italiei, care vor 
susține miercuri 
15, pe Stadionul 
lui. importanta lor 
cadrul grupei C a 
riilor J.O. Un meci 
mare 
foarte 
tabere.
aminti _ _. _______ ,____
Enzo Bearzot, antrenorul cam
pionilor mondiali, vom spune 
totul despre modul cum pri
vesc oaspeții — ca si tricolori) 
noștri — această confruntare 
internaționali „Urmăresc e- 
chipa olimpică cu multă aten
ție — ne spunea E. Bearzot — 
pentru că in ea evoluează trei 
actuali international! „A" și alți 
fotbalist! eare vor intra in ve
derii» mele pentru meciurile 
viitoare. Pentru noi vor urma 
doi ani de experiențe, de alcă
tuire a unei 
tional» pentru 
MarțL la ora 
italieni intrau
neretului unde, mai bine de 
80 de minute, sub conducerea 
antrenorului C. Maldini au e- 
fectuai un antrenament com-

Ieri, In „Cupa cupelor'

DUPĂ 0 PARTIDA
STEAUA CIBONA

Păcat că numai circa 2 504 
de spectatori (cițî au încăput 
in sala Floreasca) an putut ur
mări meciul dlntrv echipele 
Sțeaua și Cibona Zagreb, des
fășurat, ieri, in cadrul „Cupei 
cupelor*. A fost un Joc care 
merita o soartă mai bună, mai 
precis programarea Iul la Pa
latul sporturilor și culturii, unde 
alte citeva mii de iubitori ai 
baschetului ar fi avut posibili
tatea să urmărească o dispută 
despre care dacă afirmăm că a 
fost perfect echilibrată nu exa
gerăm cu nimic, deoarece în
suși scorul arată acest lucru : 
32—83 (38—3d), Pe lingă capti
vanta evoluție a scorului, spec
tatorii au vizionat o tntilnire tn
eare baschetul modern a fost 
permanent prezent, concretizat 
prin dispută aprigă sub pa-

Ă2l. 4in nou meciuri ie baschet Iu cadrul cupelor europene

RAPID DEBUTEAZĂ lN „CUPA KORACI" 
JUClND CU MACCABI RAMAT GAN

• Partida are loc ia ora 18,30, in sala din Giulești Q La Cluj- 
Napoca, „U“ 'ntilnește pe Sparta Praga, echipă cu un palmares 

Impresionant
Seria meciurilor de baschet 

din :adrul supelor europene 
Intercluburi rontlnuă astăzL ta 
sala Rapid, Jin Capitală, si in 
Sala aporturilor lin CluJ- 
Napoca, unde au loc două oar- 
tide de real interes.

tn sala din Giulești (la ora

18,30 ; in deschidere, la ora 17, 
se dispută întilnirea dintre se
lecționatele feminine ale orașe
lor București si Shanghai), for
mația feroviară susține primul 
ei meci International oficial,

(Continuare In pag. i 4-a)

de La ora
Tineretu- 

partidâ din 
preliniina- 

așteptat cu 
preparative 
cele două 

dacă vom 
.flă

interes, cu 
atente in 

Numai 
că. la Brașov, se

noi echipe na- 
C.M. din 1986". 
10,30. fotbaliștii 

pe Stadionul Ti-

la baschet

APRIG DISPUTATA,
ZAGREB B2-B2

nouri, 
drept, 
tidei).

apărări agresiv» (este 
nu pe tot parcursul par- 
aruncări precise de la

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

plex, de pregătire fizică, cu 
alergări și gimnastică, lucru cu 
balonul, totul lncheindu-se 
un Joc 9 la 9 pa o jumătate 
de teren. „Ne așteaptă • par
tidă grea, declara antrenorul 
Maldini celor 16 ziariști Italieni 
(care pină atunci organizaseră

cu

o conferință de presa cu Bear
zot, chiar pe gazon). Cunoaș
tem forța de joc a românilor, 
știm că echipa olimpică este 
omogenă, eă evoluează pe te
ren propriu. Ne vom apăra, 
dar asta nu înseamnă eă vom 
„sta" pe teren". Antrenorul 
oaspeților a lăsat să se înțe
leagă că echipa Italiei va con
traataca 1 
peninsular, 
mul ei joc 
la Padova

In stilul fotbalului 
. mal ales că în prl- 

dln preliminarii, de 
a terminat la ega-
Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

O frumoasă performantă românească

GELU RADU-DE PATRU ORI
PE PODIUMUL MEDALIAȚILOR...
..la C. M. și C. E. de haltere de la Moscova

liei românești, intr-o competi
ție atit 
Radu a 
la total, 
260 ‘ 
kg 
cel 
La 
cat
i-au acordat mișcarea.

Născut 1a Comănești — jud. 
Bacău la 3 noiembrie 
Gelu Radu șL-a început activi- 

Dunărea Galați, 
antrenorului 

apoi, a activat 
(antrenor Mu
și în prezent 

Tg.

Gelu 
tării

de importantă, 
depășit recordul 
realizînd 262,5 kg (v.t.
si la „smuls" — 130 

___ 123 kg), egaltndu-1 pe 
de la „aruncat" : 162,5 kg. 
acest ultim stil el a ridi- 
si 167,5 kg. dar arbitrii nu

kg). 
(v.r.

1957,

Moscova, re- 
noastre Gel» 
medalii de 

— două la

Luni seara, la 
nrezentantul țării 
Radu, cu cele 4 
bronz cucerite 
campionatele mondiale si două
la „europenele" de haltere — 
era aplaudat de miile de spec
tator) prezenți în Palatul 
sporturilor. Locurile trei la to
tal si „aruncat" la categoria 
Dană reprezintă fără îndoială 
un frumo» succes al halterofi

tatea la C.S. 
sub îndrumarea 
Gh. Gospodinov, 
la C.S. Onești 
gur Saranciuc) 
este legitimat la A.S.A. 
Mureș (antrenor Alexandru 
Rad). Datorită progreselor sale 
marcante. Radu a promovat 
în lotul național, tn care, da
torită si pregătirii temeinice 
făcute de antrenorii echipei 
reprezentative 
Stefan Aehim, 
cum ce Plan

Revenind la

In frunte 
s-a afirmat 
mondial, 

întrecerile de

cu 
si

Ia
categoria nană, vom mai adău-

(Continuare tn pag s 4-a)

Campionatele mondiale de gimnastică

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ A FOST SERIOS OEPUNCTATĂT

DAR S-A CLASAT, TOTUȘI, PE LOCUL 2 DUPĂ „IMPUSE"!J H

• Sportivele românce au arătat o inalta valoare © Ecaterina Szabo — cu prima 
notă de 10 din concurs, transformată apoi in.,.9,95 I - pe locul secund la individual 

compus Azi se decerne primul titlu, in întrecerea masculină
BUDAPESTA, 25 (prin tele

fon). Toți cei veniți din țară 
și care urmărim aici desfășura
rea Campionatelor mondiale de 
gimnastică — antrenori, tehni
cieni din multe cluburi și aso
ciații, conducerea federației 
noastre — am așteptat cu cel 
mai mare Interes debutul de 
marți seara al echipei femi
nine a României. Un debut 
care trebuia să tacununeze e- 
fortul depus de sportive și spe
cialiști pentru readucerea gim
nasticii feminine românești pe 
podiumul marii Întreceri. După 
cum se știe, formația noastră 
a făcut parte din grupa a șap
tea, stabilită prin tragere la 
sorți, și tnulți au fost tentați

să aprecieze că această poziție 
de concurs li asigura unele 
avantaje, deoarece, se spu
nea, avînd ta față clasamen
tul principalelor favorite, ea va 
putea să „arbitreze” disputa 
oentru tntîietate. Poate că așa 
ar fi trebuit să fie dacă no
tarea exercițiilor impuse de as
tăzi (n.r. ieri) s-ar fi făcut cu 
obiectivitate, tn spiritul regu
lamentelor și tradițiilor gimnas
ticii internaționale. Este ade
vărat, la J.O. de la Montreal, 
marea noastră gimnastă Nadia 
Comăneci, ale cărei execuții au 
atins atunci perfecțiunea, a 
primit numeroase note de 10. 
Dar 9.90 nu s-a acordat în acea 
competiție cu prea mare ușu

rință. Aici, la Budapesta Insă, 
în cursul reuniunii de diminea
ță, arbitrajul a atins cote incre
dibil de ridicate, a „plouat" cu 
9,90, echipa R.D. Germane a- 
vînd cinci asemenea note, iar 
Bulgaria și Cehoslovacia cite 
două. Cu alte cuvinte, _s-a ar
bitrat foarte ridicat. Misiunea e- 
ehipei noastre se îngreuna vizi
bil in aceste condiții, mai ales 
că in cursul după-amiezii ur
mau să concureze și gimnastele 
sovietice.

în nota generală a concursu
lui de dimineață, fără să mal

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)



PRIMA MARE „ORA DE SPORT"
A STUDENȚILOR BUCUREȘTENI

însemnări fle Ia deschiderea anului sportiv universitar

și de Dregălirc a tineretului pentru apârarca patriei

cul- 
loc 

uni-

Duminică, la Complexul 
tural-sportiv Tei, a avut 
deschiderea anului sportiv 
versitar și de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei 
— 19S3/19S4. Ampla manifesta
re, organizată de Consiliul Uni
unii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul Univer
sitar București, a reunit — sub 
genericul „Daciadei" — peste 
2 300 de tineri și tinere, iubi
tori ai sportului de la Institu
tul Politehnic București, A.S.E., 
Universitate, 
Agronomic , 
Arhitectură, Institutul 
trucții, I.E.F.S.

S-a jucat fotbal, 
cîmp, handbal, volei, 
masă, șah, baschet 
(întrecere care

I.M.F., Institutul 
,Nicolae Bălcescu**,  

de Cons-

Intr-o organizare excelentă, a- 
sigurată de C.S. Metalul si A.S. 
Construcția din Capitală, zilele 
trecute, în sala Construcția, a a- 
vut loc o Interesantă lntilnlre 
de box dintre echipa bucu- 
resteană Metalul si forma
ția Wlsmut Gera din R.D. 
Germană. La capătul unor me
ciuri disputate, oaspeții, au câș
tigat cu scorul de 6—5 I Pugillștli 
bucurestenl, slab Îndrumați din 
colt de antrenorul Constantin An
ton (linsa unul antrenor cu ex
periență se face de mult simțită 
Ia Clubul metalurgist) au arătat 
multe lipsuri In evoluțiile presta
te. Cu excepția lui Gh. Slmlon 
pregătit la lot. Alexandru Șchio
pa. Împrumutat de la Steaua, și 
Ion Sandu. împrumutat de la 
Prahova Ploiești, boxeri care au 
avut o bună evoluție, ceilalți re
prezentanți ai gazdelor nu s-au 
arătat pregătiți pentru o aseme
nea partidă. Oaspeții au avut cei

Tn această perioadă, tari
fele pentru stațiuni stat mult 
mal avantajoase derit tn plin 
■ezon. Prețul pentru o per
soană pe ri este de :
• Tușnad 41 lei cazare ; 45 

lei masa
• Sinaia 41 lei cazare ; 75 lei 

masă ă Ia c&rta ; 45 lei me
niu fix

• Predeal 41 Iri cazare ; 75 
lei masă â la eărte ; 45 ld 
meniu fix

B Poiana Brașov <1 lei cazare; 
88 lei masă ă la eărte : 52 
lei meniu

• Felix n ld cazare ; 57 ld 
masă

tenis de 
tenis de 

și torbal 
combină, care

„RALIUL DELTEI"
Județul Tulcea a găzduit „Ra

liul Deltei**  (ajuns la cea de a 
rv-a ediție), de fapt penultima 
etapă a campionatului republi
can de raliuri. La startul con
cursului s-au prezentat 55 de e- 
chipaje din 12 cluburi și aso
ciații sportive, care au avut de 
Străbătut un traseti de 297 km, 
pe drumuri modernizate, dar și 
de macadam, cu 5 controale o- 
rare și 12 probe speciale de cla
sament. Raliul, dificil, a fost 
terminat doar de 36 echipaje, 
printre abandonați afllndu-se și 
un echipaj favorit : Balint — A- 
mărică.

Remarcînd reușita organizării 
asigurată de către Filiala A.C.R. 
Tulcea (prin comisia sa de auto
mobilism șl karting) în colabo
rare cu I.T.A. Tulcea, mențio
năm, lată, și rezultatele : înce
pători — 1. Ene — Șerban (Auto
mobilul Buzău), 2. Chlriac — Za- 
harla (A.C.U. Galați), 3. Raiclu — 
Clonescu (I.T.A. Tulcea) ; gr. 
„N* * — 1. Stolchescu — Atana- 
sescu (Poli Timișoara), 2. Foldes

«srr

Azi, la Galați

MECI RESTANTA DIN DIVIZIA „A“ LA HOCHEI
Cel de al dolica turneu al 

campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A“ la hochei 
se va disputa începînd de vi
neri 28 octombrie pe patinoa
rul artificial din Galați. între
cerea se reia, după consumarea 
primului turneu, de la Gheor- 
gheni, la capătul căruia in 
fruntea clasamentului se află 
Steaua (10 p), urmată de S.C. 
Miercurea Ciuc (8 p). Acest al 

LETALUL BUCUREȘTI -WISMUT GERA 5-6 LA BOX

TARIFELE PE STAȚIUNI
VALABILE DE LA 16 OCTOMBRIE 1983

preia elemente din mai multe 
sporturi). Amatorii de box s-au 
reunit la demonstrația studen
ților pregătiți de fostul cam
pion al eschivelor, prof. Eusta- 
țin Mărgărit, de ta I.E.F.S., pe 
stadionul central a fost rugby, 
ciclism, atletism, precum și o 
frumoasă demonstrație de călă
rie (susținută de sportivii clu
bului Steaua). Fetele și băieții 
de la Institutul din Dealul Spi
ni au executat o aplaudată re
priză de gimnastică, Marina 
Pogorevici, Mihai Ghindă și 
Valentin Stoica au dat simultane 
la șah, studenții de la Facul
tatea de Aeronave au venit — 
și au demonstrat — cu aero- 
modelele construite de ei, iar 
viitorii profesori de educație

LA AUTOMOBILISM
— Seceleanu (Autotransport Bra
șov), 3. Gergeii — Zogorean 
(Auto Electromureș Tg. Mureș) ; 
gr. „A“ — 1. Costinean — Barbu 

Sibiu), 2. Batea — Dicoi 
Brașov), 3. Nuță — Du- 
(Unlrea Tricolor Bucu- 
gr. „C“ — 1. Urdea — 
(I. A. Dacia Pitești), 2.

I.T.A. 
Auto

Șoimii Cluj-Na- 
Electromureș Tg.

(I.P.A.
(Tîmpa 
mitriu 
rești) ;
Banca
Mateescu — Panalte, 3. E.' Iones- 
cu — Milltaru (ambele Un. Tri
color). Clasament . general : 1.
Urdea — Banca, 2. Costinean — 
Barbu, 3. Mateescu — Panaite ; 
echipe : 1. Unirea Tricolor București, 2. _ . .. _
poca, 3.
Mureș.

Interesant că
— penultimul ,___
se cunoaște camplona pe echipe 
din acest an : I.T.A. Cluj-Napoca.

Ultima etapă de campionat se 
va desfășura ta zilele de M—29 
octombrie în județul Harghita, 
cu plecarea din Miercurea duc : 
„Raliul Harghitei*  (coeficient de 
dificultate 2).

Pomplliu COMȘA, coresp.

după acest raliu 
în campionat —

doilea turneu va avea o— a- 
vanpremieră, fa sensul câ azi 
se va disputa ta Galati Jocul 
restanță din primul turcea in
tre echipa locală Dunărea g 
Dinamo București,
da va începe ta ora 17; 
le două echipe 
te fa clasament 
namo, locul III (4 p), și Dunărea, 
locul VI (1 p).

Parti- 
ce- 

fiind situa-
astfel : Di-

mai buni boxeri în juniorul Maik 
Scbreyr, învingător detașat la 
puncte in fața experimentatului 
Nicolae Crăciun, șl ta frații Tho
mas Schultz I si Thomas Schultz 
II, învingători la puncte fa fata lui Titi Tudor și, respectiv, Ma
rian Matache. Foarte bune arbi
trajele prestate de Victor Po
pescu. Mălică Ene, respectiv Fritz 
Sommer și Volker Wlemann. CE
LELALTE REZULTATE : Al
Schlopu (Metalul) b.ab.2 A. Topfer 
(Gera). L Boldache (Metalul) 
b.ab.J M. Năuman (Gera). L 
Sandu (Metalul) b.p. A. schink 
(Gera), E. Richter (Gera) b.p. N. 
Ciobanu (Metalul), Gh. Station 
(Metalul) b.ab.2 M. Schultz (Ge
ra). M. Popa (Metalul) b.k.o.1 T. 
Holondcz (Gera) , J. _ 
(Gera) b.p. Gh. Betianu 
Iul). P. Bolnuweit (Gera) 
Dobre (Metalul).

Daniel D1ACONESCU —

Demmler 
(Meta- 
b.p. L

eoresp.

lei cazare ; 4Ș
lei cazare ; 4S
M lei cazare ;
lei

• Herculane 41
lei ma-vA

• Cădulata 41 
lei masă

• Eforie Nord
45 ld masă

• Mangalia 30 
ld masă

• So va ta 41 ld cazare ; a id 
masă

B Stanic Moldova C cazare ; 
45 masă.

Rețineri de locuri șl Infor
mații suplimentare la agențiile 
șl filialele oficiilor județene de 
turism, precum șt la cele ale 
I.TJLR. București.

in anul 
de Ae- 
Cornea 
Trans-

și Valentin 
Facultatea de

o duminică cultural- 
cu sute de studenți 
întreceri, cu dascăli 
(conf. Ion Bulugioiu

fizică au mai evoluat la halte
re și culturism.

Dincolo de terenurile și sălile 
de sport, pe unda lacului Tei, 
studenții și-au disputat intiie- 
tatea la caiac-canoe și canotaj. 
In proba de K 2. pe primul 
loc s-a clasat Radu Huțan 
(cresc copiii, fiul antrenorului 
emerit Radu Huțan este 
IV la I.P.B., Facultatea 
ronave !) 
(anul IV, 
porturi).

A fost 
sportivă i 
aflați ta 
de sport

- de la I.P.S., conf. Anton Bălan 
de la Universitate) veniți anu
me pentru a completa lista stu
denților cu har, cu aptitudini 
la sport, îndeosebi de la ambi
țioasele dispute ale «Cupei ani
lor I", aflată ta cea de a 26-a 
ediție. A fost, ta sfîrșit, o pri
mă mare acțiune din cadrul 
unui bogat și variat program 
de cuprindere — ptnă ta 15 
septembrie 1984 — a tuturor 
studenților In activitatea spor
tivă. E obiectivul major din 
acest an sportiv universitar, es
te angajamentul luat — de co
misia sportivă a Centrului Uni
versitar București — ta cinstea 
Anului Internațional al Tinere
tului 

Va sile TOFAN

După întrecerile „Cupei României” la tenis de masă
DIVIZI

SUPERFICIALITATE
Nici cea de a III-a ediție 
«Cupei României*  la tenis de

special în 
au mai 
Fără ln- 
eonfirmă

ele reprezintă cluburi ca- 
activează și ta 
de seniori (!)

au

Divizia 
sau al- 

care au veni: la cor
eu sportivi care abia știau

dar pen- 
com petiții

a _
masă, desfășurată ta Sala spor
turilor din Arad, nn s-a ridicat 
la u nivel satisfăcător, chiar 
dacă unele jocuri fin 
competiția feminină) 
dezmorțit atmosfera.
doială. întrecerea ișj 
utilitatea, dar numai in măsura 
in care fiecare antrenor este 
conștient de aceasta si nu face 
din participare on simplu act 
de prezență. Că este așa. ne-au 
dovedit-o citeva echipe forma
te numai din cădeți si juniori, deși ' - -- - - -
re 
-A*  
tele
curs_ .______ ____ __________
să țină paleta fa mină! Urma
rea: meciuri de un slab nivel 
calitativ, mari decalaje între 
competitori. Firește, au existat 
și motivări: „Noi am renunțat 
la seniori și încercăm să con
struim • echipă nouă, si lucrul 
acesta ne se poate face de la 
o zi la alta*,  dar, întrebăm, de 
ce nu s-a asigurat, printr-o 
muncă atentă și continuă, o 
succesiune a generațiilor?; 
„vrem să testăm e serie de ti
neri care promit", 
tru aceasta există . .
speciale pentru juniori si copii. 
In fond, .„scuzele" amintite sau 
altele asemănătoare — pe care 
le auzim de trei ani — nn stat 
altceva decît o încercare de a- 
coperire a deficiențelor 
care se desfășoară Ia 
cluburilor.

Cum afirmam și fa_____ ,
între competiția femininii jj Ka 
masculină au existat diferențe 
apreciabile, nivelul întrecerii 
fetelor fiind evident mai bun. 
Este adevărat, si ta cazul lor 
s-au detașat componentele lo
turilor naționale, dar, oricum, 
pe plan general se observă un 
plus de calitate, iar existența 
unul pluton mai compact de 
fruntașe — MILMC-CPt Bucu
rești, înfrățirea Tg. Mu
reș, Metalul CSS Rm. Vileea, 
<\S. Arad — este de natură să 
confere disputei un pregnant 
echilibru, concurența stimuUnd 
dorința de afirmare. Să amin
tim că Olga Nemeș, Marla Al- 
boiu, Carmen Găgeata, Otilia 
Bădescu, Anca Cheler, Cristina 
Bnulescu ț a. consacrate ta în- 
ttlnlrile interne șl internaționa
le ale categoriilor de 
trebuit să facă față 
unor pretendente ta... 
Kinga Lohr, Marfa 
Rodica Urbanovid, _____
Gherman ș.a. Au rezultat par-

muncii 
nivelul

cronici,

vlrstă. au 
asaltului 
victorii: 

Bogoslov, 
Luminița

COMPORTARE BUNA A CĂLĂREȚII

condus delegația noas-

fiecare ediție, acest 
devine din ce ta ce

că, de această dată, 
parte călăreți din 18 
mai multi aflați pe 

frunte in clasamentele 
internaționale. Să-i

Trei dintre călăreții noștri 
— Dumitru Velea, Mircea Nea
ga, Florin Stoica, însoțiți de 
antrenorul Dumitru Hering — 
au luat parte la tradiționalul 
concurs internațional de sări
turi peste obstacole de la Tri
poli. Despre desfășurarea aces
tor întreceri am solicitat amă
nunte secretarului responsabil 
al federației, Dumitru Nedelea, 
care a 
tră :

— Cu
concurs
mai puternic. Este suficient să 
amintim 
au luat 
țări, cei 
locuri de 
federației 
numim doar pe brazilianul Nel
son Pessoa, austriacul Thomas 
Frumann, vest-germanul Peter 
Weinberg, irlandezii Paul Dar- 
ragh, John Ledingham, francezii 
Federic Cottier, Marcel Rozier, 
belgienii Ferdi Tyteca, Edgar 
H. Cuepper, australianul Kewin 
Bacon din cei peste 50 de concu- 
renți care s-au prezentat la 
start cv 118 cai. Drept urmare, 
parcursurile celor 16 probe ale 
concursului au fost foarte difi
cile, solicitindu-i la maximum 
pe sportivi.

— In acest context, cum s-au 
comportat reprezentanții țării 
noastre ?

— Tinînd seama de experien
ța lor. de valoarea materialului 
cabalin, de faptul că o singură 
bară 
eunde 
boare 
ment, 
portat 
eă în proba de ștafetă FI. Stoi-

doborită sau citeva se
in plus puteau să te eo- 
multe locuri in clasa- 

apreeiez eă ei s-au com
bine. Mă refer Ia faptul

Craiova nu are 
de fată rivale. A

tide frumoase, chiar dacă favo
ritele au ciștigat majoritatea 
tatilniritac. In schimb, la bă
ieți. diferențele mari de scor 
dintre echipe stat elocvente și 
ne scutesc de orice comentarii. 
Universitatea 
ta momentul 
dovedit-o si ta Cupă. Nu am
totilnit, ta l ”
care să nu ne vorbească de vo
lumul mare de muncă depus
zilnic. Nu negăm. Dar rezulta
tele nu se văd. Atunci? Este 
raml echipelor A.S.A. Munte
nia Buzău, Constructorul Tg. 
Mureș, Sticla C.S.Ș. Bistrița. 
Progresul IIRUC București 
(masculin), Spartac București, 
C.S.M. Iași, Progresul IIRUC, 
FA1MAR B. Mare (feminin), 
care au pierdut cu 10—0, 10—1 
sau 10—2 (!!) și nu totdeauna 
la fruntașe. Dintre toate, însă, 
Progresai IIRUC este cea mai 
în culpă. Dintr-un club cu pre
tenții, furnizor ani in șir al 
unor mari talente, cu jucători 
laureați Ia marile competiții in
terne și internaționale, a rămas 
doar numele. Ce se îniîmpiă?

Ca și edițiile precedente, și 
cea care a avut loc zilele tre
cute Ia Arad a mai scos ta e- 
vidență un aspect: cel referi
tor Ia modul de desfășurare.

schimb, antrenor

TENIS DE MASA g ne întreabă ci
titorii ce taseasnmă MILMC-CPL, taia- 
mtod echipa care a ctțtiga*  „Cupa Romă- 
taeă*  (feminin) șt campionatul pe echipe 
de jiteiioare (ta dauna puternicei formații 
tatrățtaea Tg. Mureș). Răspundem : Minis
terul Industriei lemnului șl materialelor 
de construcții — Combinatul de prelucrare 
a lemnului din București. Deși nu statem 
întrebați, precizăm câ succesele din uiMma 
vreme ale acestei formații se datoresc exl- 
gențel eu care ae face pregătirea, de Ia 
vtaete mid, ca șt sprijinului pe care un co
lectiv de entuziaști de Ia acest minister 
g părinții n dau unul antrenor harnic, 
vasHe Dumitrescu. B O MIE DE SPECTA
TORI la tenis de masă, iată o «cifră*  de 
zffle mari I S-a înregistrat la Cratova, la 
partida Universitatea — Spastecus Buda
pesta. Veniseră aA vadă cttfva jucători va- 
kxvușl, de la oaspeți, dar mal aăes să-l 
aprijtae pe tinerii cralovenL Spunea ctaenra 
ta tribună : «Sta*  prea buni budaipestanh 
W nud puteam lăsa singuri pe ai noștri...*.  

03 *”a 61 ,a masa de joc.
POLO B SA NU UE MAI PLACA ctade- 

nflar sportul cu mingea pe apă 7 întreba
rea ne-am pus-o văztad numeroasele locuri 
rămase goale ta tribune la turneul de cam
pionat (ta treacă*  fie spus, foarte Intere
sant!) de săptăimna trecută. Poate că o

popularizare mai bumâ — nu i să fi zărit vreun âlș ta ora 
atras mal multi spectatori, nra 
pe Someș găzdutod o corn petit! 
după un an. B ENTUZIASMUI 
joctdul (chfar trăită numai de r 
pot a păstrate pe depătn Șt la 
Ne-o dovedește decanat do vltct 
denfiior noștri, antrenorul emeri 
Un Vaslllu, pe care 1-em văzut 
du-șl fără rezerve admirația, 
pentru jocul awtotat al ttnert 
Steaua. Nu era vorba, ded, de t 
auMecUivIsm, față de evoluția Ri 
ehlpă de care C. Vasffiu țl-a leg 
ani, nomei*.  Ce bine ar fi ca entuz 
nenabOulul tehnician aă-4 moifas 
alții, mu» mal tinerii B T. 
domicil de afirmare — rit mat 
sigur —t undi dintre puștfl de 
AfiJE. țșl, din păcate, nu sen 
CJW. A-tr.) par să nu fi tațe 
vieții sportive M KXXttrităța. O 
sta*  primele semne, aveți eriță. 
vanășl antrenori : o arit de ușor 
tul să se ducă Pe... apă I

VOLEI B o NECESITATE strta 
tru redresarea volteluM nostru < 
cesete din ultimii dat ani este i 
de tinere talesite cu caHtăți dec 
marcaba în acest sens ni s-a pfi

.■WVWWWWWi^WWWWWWWWWWWWWWVWWVWW^

In concursul internațional de la Ti

V

ca (cu Ficus) și D. Velea (cu 
Jan) s-au situat pe locul 4, 
poziție ocupată .de D. Velea și 
intr-o probă eontracronometru 
de categorie grea. Să mai men
ționăm și locui 8 pe care s-a 
elasat FI. Stoica (cu Ficus) in
tr-o altă probă contracronome- 
tru, dar de categoria semigrea. 
Cîteva mici erori ne-au privat 
de locuri mai bune si in alte 
probe. Că întrecerile au fost 
foarte dificile ne-o dovedește și 
faptul că celebrul Nelson Pessoe 
a ciștigat doar o sigură probă, 
în altele trebuind să se mulțu
mească cu locuri modeste, ea 
și medaliatul cu bronz al ulti
melor campionate europene, 
francezul Frederic Cottier. A- 
cestca sînt doar două exemple...

— Ce a Însemnat acest con
curs pentru sportivii noștri ?

nă a< 
experi 
Tripol 
avut t 
tele si 
conțin 
ceașcă 
a se 
Acum, 
s-a in 
să am 
măsuri 
care fi 
al ech 
ereșten 
pabili i 
actuale 
multă 
formau

DINAMO BUCUREȘTI - DYNA
LA VOLEI ILM

Răspunzlnd unei invitații a clu
bului bucureștean Dinamo, In Ca
pitală a sosit echipa feminină de 
volei Dynamo Berlin (locul II In 
campionatul trecut al R.D. Ger
mane, după formația din Schwe
rin), pentru a susține trei me
ciuri amicale cu campioana ță
rii noastre, Dinamo București.

Primul din ele s-a desfășurat 
ieri după-amlază In sala Dlna
mo din Capitală. După cum ne-a 
comunicat antrenorul Horst Dutz, 
conducerea clubului berlinez a 
trimis la București — acum, Îna
intea începerii campionatului — 
un lot format în majoritate din 
jucătoare tinere, In vlrstă de 
16—20 de ani. In această situație, 
tn tnttlnirea de Ieri cea care a 
condus ostilitățile a fost forma-

ehioe vi 
g&toare, 
năm pe Langenj 
arbitrii 
nescu, 
loslt £01 
rîndul o 
Irlna Ve 
nă formi 
tinerele 
Ha Szent

Azi, la 
de a dor

Sistemul eliminatoria aplicat 
ptaă acum se dovedește pentru 
multe echipe costisitor și incon
sistent pe plan competiționaL 
Pentru eă, spre exemplu, 
STIROM C.S.Ș. 2 București sau 
IMGB C.S.Ș. 1 București au e~ 
fectuat deplasarea pînă ta Arad 
pentru a susține un singur Joc! 
In doar o oră — o oră și jumă
tate, jucătorii celor două for
mații iși incheiaseră treaba! 
Nu mari deosebiri au fost și 
în cazul celor de ta Constanța 
și Iași. Deti, găsirea unei for
mule mai angajante s-ar reco
manda in eazul acestei compe
tiții, care poate avea un Im
portant rol in progresul teni
sului nostru de masă.

în sfîrșit, să Încheiem no
tațiile noastre pe marginea în
trecerilor de la Arad subliniind 
buna organizare, precum și e- 
fortul unor activiști voluntari 
— A. Fopovici (Brașov), E. 
Teodorcscu (București), L. Gru
ber, D. Zaharia. Victoria Ve- 
reș, _T. Costea, L. Mandl, Gh. 
Uscf (Arad), Gh. Boer (Tg. 
Mureș) ș.a. — de a asigura 
competiției 0 cit mai bună des
fășurare.

Emanuel FÂNTANEANU

In c*ss  
pionatult 
cundă - 
mătoarel

FEMIN 
Bucureș 
reștl i 
Buc. — 
1-J, CJ 
P. Wear
seria a 
Tirgovlș 
3—3, Br
Craiova 
Bucureș 
reștl — 
»--0 ; se. 
tal 33 B 
Tlmlșoar 
— Unlvi
Oradea 
C.S.Ș. E

MAS CI 
Galati^te PraftcV-i 
rău jK; 
L T. Bu 
reștl — 
seria a 
iești — 
can Bu 
Tulcea I 
reștl — 
Saro Ti 
reștl 1- 
lul Hun 
mlșoara 
LCJt < 
tea Cj.-L 
Groza — 
tața Beli 
(Corespo: 
Domnțk, 
N. Costi 
A. Szabc 
țian, O.



I z Opinii ale căutătorilor de talente

I
I de
I ulanj 
tta- 
I *Q
Ln- 
[tru 
hte.
nai 
knp 
ăm 
cei 

hză
să

I
I

ROMANIA
(Vrmare din pag. 1)

ITALIA losil BiihQsi: „0 MAI BUNĂ ORGANIZARE Șl MAI MULT SUFLET...

:ta 
ică 
tr-

o

Ic-

Bă 
e-

?1

I

n
iul

să răsplătească investițiile fă
cute, să 
E vorba, 
de mîine 
echipei
C.M. din 1986. Împreună eu 
toți iubitorii fotbalului, aștept 
un rezultat bun de la jucătorii 
noștri".

Marți, la ora 15, jucătorii noș
tri au efectuat un nou antre
nament, cu caracter fizic-teh- 
nic-tactic, în care s-a pus ac
cent pe realizarea unor scheme 
de atac.

La Brașov, vremea este bună 
pentru fotbal. E cam frig, dar 
la amiază strălucea soarele. Se 
așteaptă ca tribunele Stadio
nului Tineretului să fie pline. 
Organele locale și clubul F.C.M. 
Brașov au făcut totul să orga
nizeze jocul rit mai 
de cerințele unei astfel 
fruntări.

înaintea partidei 
clasamentul grupei 
zintfi astfel :

L Iugoslavia
2. România
3. Italia
4. Olanda

Iosil Bukosi s-a născut la 12 august 1936, la Mediaș. A 
debutat în fotbal la Sparta din localitate, apoi la Gaz metan, 
de unde a fost selecționat în lotul național de juniori. A 
trecut și prin „filiera" C.C.A. (1957—1958) și Dlnamo (1958— 
1960). Din 1962 a poposit pe Litoral, apărînd cinci ani culo
rile divizionarei „A*  constănțene. Din 1970 a devenit antre
nor și s-a ocupat NUMAI de depistarea și pregătirea unor 
veritabile talente. Prin „mîinile" lui au trecut, pe rînd, Dorel 
Zamfir, Borali, Tararache, Ignat, Purcărea, Marinof, Zahiu. 
Hagi. Pe ultimul l-a avut în pregătire din 1975 pînă in 1981. 
după care Hagi a trecut la Luceafărul.

Și ei simt asta și așa iși 
iubesc la rindul lor antreno
rul. Alături, deci, de un ma
re volum de muncă sint ne
cesare mult tact, mult suflet 
in ceea ce faci. In cealaltă 
categorie de probleme se în
scrie, după părerea mea, una 
care nu mai trebuie ocolită : 
organizarea mal bună a cen
trelor. Care-i statutul centru
lui in cadrul clubului 1 Tre
buie să rămlnă în continua
re o cenușăreasă ? Cred că 
nu. Ciocolata și tabăra de va
canță —, ca stimulent — și 
posibilitatea legitimării rapide 
a unor copii depistați in di
ferite unități școlare, iată ce-și 
dorește mai întti un antrenor 
dintr-un centru care munceș
te cu cei mai mici jucători. 
Cel care are datoria să for
meze MARI JUCĂTORI...

Ologu, Biciu, Badea... Sint 
trei speranțe constănțene des
pre care Bukosi ne-a vorbit 
mult. Mult mai mult chiar 
decît despre... Hagi. Pentru 
că ei alcătuiesc „veriga" ur
mătoare a salbei talentelor 
pepinierei constănțene. Care 
— in ciuda recului echipei de 
seniori — continuă si „pro
ducă".

Laurenfiu DUMITRESCU

eonfirme așteptările, 
de fapt, de schimbul 
al naționalei, nucleul 

pentru preliminariile
litate cu selecționata Iugosla
viei (2—2).

Deși permanent asaltai de 
confrații italieni, eu Mircea 
I.ucescu — care a urmărit an
trenamentul oaspeților și s-a 
întreținut mult cu Bearzot — 
am stat mai îndelung de vorbă: 
„Va fi un meci deosebit de 
tare și cred că se va apropia 
de acea memorabilă întilnire 
România — Italia, de la Bucu
rești, ne-a spus el. Sigur, e- 
ehipa olimpică a Italiei nu are 
omogenitatea campionilor mon
diali, nici experiența lor com- 
petițională, dar cuprinde jucă
tori poate la fel de buni, de 
mare viitor, titulari in echipele 
lor de club. Echipa noastră o- 
limpică susține un examen 
foarte greu, dar ea trebuie să 
eonfirme rezultatele primei re
prezentative. Olimpicii vor de
cide bilanțul confruntărilor 
România — Italia din ultimele 
preliminarii, in avantaj pentru 
noi la primele echipe, iar pen
tru ei Ia tineret. Noi am în
cercat să facem din olimpici o 
a doua reprezentativă și cre
dem 
ciul 
este 
bun, 
aceea va lipsi Hagi, 
arat si o perioadă de 10 zile 
de întrerupere. Mă mai gîndesc 
la folosirea lui Balint, dar vom 
decide In cursul zilei de 
miercuri*.  în ceea ce C pri
vește pe antrenorul principal 
al echipei noastre olimpice, Gh. 
Staicu, acesta ne mărturisea : 
„Aliniem o echipă care trebuie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

aproape 
de con-

de 
C

astăzi, 
se pre-

2
3
1
2

1 
1 
0
0

1
1
1
1

— Mi-a părut bine că Hagi 
a avut un asemenea salt in
tr-un timp atît de scurt. Mi-a 
părut bine și de ceilalți tind 
au fost solicitați de echipele 
mari ale fotbalului nostru. în
seamnă că munca ta, de an
trenor la copii și juniori, este, 
in acest fel, RECUNOSCUTA 
și APRECIATA. in același 
timp, mă doare. Insă, că toți 
acești jucători n-au rămas la 
echipa care le-a oferit con
dițiile necesare pentru a-și 
pregăti și lua zborul .spre con
sacrare. CEVA in această pri
vință nu-i in regulă. Cred că 
nu va fi in folosul fotbalului 
ea unii si muncească la infi
nit și alții să profite. Rapor
turile trebuie id fie reciproc 
avantajoase, așa cred eu că 
e etic. Altfel, cei ce mai cau
tă și cresc acum juniori se 
vor lăsa păgubași și fotba

lul nostru va suferi.
— Ce face în prezent Bti- 

kosl 7
— Eu unul continui să... 

caut copii talentați. Am fă
cut două grupe cu cei mai 
mici, cei născuți in 70 și 73.

— Și care Bînt problemele 
unul antrenor la această ca
tegorie de jucători 7

— Probleme sint destule. U- 
nele țin de fiecare antrenor 
in parte, altele au cauze ex
terioare, obiective, generale. 
Cu puștii de-o șchioapă tre
buie să ai o răbdare fantas
tică și pentru cd multi n-o 
au dau greș in această acti
vitate. Apoi, tot de fiecare 
dintre noi depinde cit de mult 
ti iubim pe copii. Eu m-am 
legat și mă contopesc attt de 
mult cu ei, Incit aproape că 
pling și eu atunci tind ei 
pltng c-au pierdut un meci.

că am reușit Pentru me
de la Brașov important 

să formăm „11“-le eel mai 
cel mai experimentat. De 

eare a

gI
I

I MÎINE, 0 NOUĂ ETAPĂ
I ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
I Populara competiție fotbalis

tică „CUPA ROMÂNIEI*,  care se 
desfășoară sub egida „DACIA- 
DEI“, programează mîine o nouă 
etapă în care se vor întrece 56 
de echipe. Iată programul me
ciurilor :I

I ; ■ Metalul Rădăuți — C. 
[ța I toșani, Textila Buhuși — 
ști I Suceava, Petrolul Moini

l.u. Lt.
cu- 
Ința 
Me- 
Itea 
«oy 
I 
ț>ia

I
I

3. 
S.U. I
ICU- I
pi- 
rui- I

hcu-
B—1, 
hcu- 
eta-
TI-

pv.),
Elta-
■ P-Vo

te—1.
- L che, 
anu, 
oml-

II
I
I

— C. S. llo
■ C.SJW.

______ ioinești — 
Partizanul Bacău, F.E.P.A. 74 Blr- 
lad — Unirea Dinamo Focșani, 
Victoria Tecuci — Gloria Buzău, 
Petrolul Brăila-Ianea — Progre
sul Brăila, Ș. N. Tulcea — F. C. 
Constanța, cimentul Medgidia — 
Dunărea Călărași, Minerul Fiii- 
peștii de Pădure — Progresui- 
Vulcan București, Poiana Cimpi- 
na — Automatica București, Da
cia Pitești — Dlnamo-Victoria 
București, Sportul muncitoresc 
Caracal — Unirea Alexandria, 
I.O.B. Balș — ROVA Roșiori, U- 
nirea Livezile (jud. Mehedinți) — 
Minerul Motru, Metalul Bocșa — 
Politehnica Timișoara, Minerul 
Anina — C.F.B. Victoria Ca
ransebeș, Unirea Oradea — Strun
gul Arad, Minerul Or. dr. Petru 
Groza — U. T. Arad, Minerul A- 
ninoasa — Șoimii LP.A. Sibiu, 
Minerul Ghelar — Gaz metan 
Mediaș, Victoria Cărei — Armă
tura Zalău, Minerul Bălța — 
Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca, Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — „U*  Cluj-
Napoca, Mureșul Luduș — Ind. 
strmei Clmpia Turzil, Viitorul 
Gheorghenl — Gloria Bistrița, 
Minerul Baraott — F.C.M. Bra
șov, Precizia Săcele — Metalul 
București, Carpați Brașov — Au
tobuzul București. Meciurile vor 
incepe la ora 14,

I
I

Ire antrenorii Doina Ivlnescu și Virgil 
leu au iotosit in sextetele de bază ale 
Mor Dtoamo șl, respectiv, Știința Ba- 
lîte ttouă junioare, menttaliulu-le per- 
lit în teren. Să reținem numele țxrămi- 
lator jucătoare : Georgeta Lungu sî 
I Szenkovics, respectiv Daniela Blă- 
Iși Daniela Buhlea. B SITUAȚIE NE- 
pA la meciul feminin (Dlv. A) dintre 
[tatorul București șl Macatex Baia 
I G Săvoiu, antrenorul băimăreniceăor, 
Intr-o stare de nervozitate de netnte- 
bleca die pe banca sa, dădea agitat m- 
Q, discuta cu arbitrii. La tm moment 
kt avut o atitudine Ireverențioasă fată 
ral dintre „cavalerii fluierului*,  O. Flo- 
knotiv pentru care a primit cartonaș 
In. Atunci, ti »-a dus Ia arbitru el i-a 
c „Să-ți fie rușine 1*.  Pînă la urmă, 
porul Săwiu a primit ci cartonaș 
fiind trimis în tribună.

LÂRÎE ■ SEZONUL COMKETITIONAL 
încheiat pentru călăreții noștri, Drin 
elparea — săptămtoa trecută — la con- 
S te ta Tripoli (Lttda). Comportarea 
orie a cpecLalJștilor noștri tal obstaooăe 

JungiM întregului sezon este eviden
tă de ultimul buletin al Federației 

n&ttoeiaSe. în ©arc TyifaTfogH: .jttoro-ul “
ti Europsi (alcătuit pe baza numărului 
Mrtlctoăni la eoncursurfle întematto- 
tSî a rezultatelor obținute) si tai care 
e^ză IM de călăreți din 23 de țări., 
re eare si Dumitru Velea, Mircea Nea- 
l Florin Stoica. El ea făcut salturi 
anțlale in acest cJasaracnt, depășind o 

de călăreți cu rezultate bune la di- 
: concursuri. Ded: Dumitru Vdea 91 

Mircea Neaga W1 (140) șl Florin Stol- 
□ (166).

• Atit de slab a ju
cat Petrolul simbătă in 
partida cu Dunărea 
C.S.U„ Incit un specta
tor de la tribuna I a 
cerut să intre Prahova, 
cea care in campionatul 
Diviziei ,3B*  jucase excelent în etapa prece
dentă cu F. C. Constan
ța, fostă divizionară 
„A*.  • Trecînd In re
vistă rezultatele înregis
trate de echipa ploieș- 
teană In această primă 
parte a campionatului, 
este interesant de arătat 
că in patru meciuri pier
duta a avut la pauză 
scoruri favorabile | Con
cluzia 7 Pregătirea fizică 
precară. Șl ce bine l-ar 
fl prins acum Petrolului 
punctele pierdute In re
priza secundă 1 • îna
intea medului de la O- 
radea, Atlla Kun, tinâ- 
rul antrenor al echipei 
F. C. Bihor, se plimba 
ca un... leu în cușcă pe 
culoarul din fața vestia
rului jucătorilor săi. 
„Am emoții foarte mari, 
știu că F. C. Argeș cu
noaște bine jocul de con
traatac șl s-ar putea să 
ne surprindă*.  La sflr- 
șltul meciului, Kun, 
foarte mulțumit de re
zultat, făcea următoarea

remarcă : „F. C. Argeș 
traversează o perioadă 
foarte critică. Nu mă 
așteptam să evolueze atît 
de șters*.  Adevărul este 
că echipa plteșteană are 
un efectiv de jucători 
redus. Vorba lui Dobrin: 
„De la F. C. Argeș plea
că cite 5—« jucători în 
fiecare an și nu vine 
rilcl unul I Cum să ta
vern echipă 7“ • „Mult, 
foarte mult ne lipsește 
din formație Kotler", ne 
spuneau înaintea meciu
lui de simbătă, eu A.S.A., 
conducătorii echipei din 
Baia Mare. E acciden
tat 7 Este cumva in con
valescență 1, am Întrebat 
noi. „Nu, nicidecum, ni 
s-a răspuns. Nu vrea să 
mal joace, spune că re
nunță la fotbal, deși la 
antrenamente este pre
sent !■ Ce mal poți în
țelege de aid 7 La SO de

IN ALB
tnfringere a Rapidului, pe teren propriu. In 
că pentru echipa feroviara o problemă Im

portantă de rezolvat râmlne readucerea vîrfului său de atac, Damaschin, la 
forma de virf. In adevăr, In obținerea unei eficacități sporite a jocului său, 
Damaschin, un jucător tinăr, talentat, constituie un element Important. Dar, 
cum bine se știe, de o bună bucată de vreme, Damaschin nu mai era... 
Damaschin. O criză de ordin psihic (începutul unei descurajări) 11 făcea să 
evolueze fără aplomb, fără convingere șl, implicit, fără reușită. Dar lată că 
semnele redresării lui Damaschin apar. Stimulat de încurajările antrenorilor
V. Stănescu șl V. Kraus, de modul cum coechipierii știu să-l îmbărbăteze și 
ei, tinărvt atacant din Giulejti a realizat partide bune, a marcat o vizibilă
ameliorare de formă. O probă elocventă a reprezentat-o și modul cum a 
evoluat In partida atît de grea pentru „vișinii*  cu Sportul studențesc. Ne
place să credem că noul „start Damaschin*  s-a dat șl că fotbalistul fero
viar iși va pune Iarăși candidatura pentru loturile reprezentative, cum a fă- 
cut-o chiar in primăvara acestui an.

Dupâ 
fața F. G .
-*->rtantâ  de rezolvat râmlne readucerea vîrfului sau de atac,

atît de neașteptata 
Bihorului, subliniam

rtlets zile*  ; „Cum te 
simți 7*  ; „Destul de bi
ne, dar nu sint complet 
refăcut*.  • Ce se în- 
tîmplă eu C. Iile 7 Ta
lentatul mijlocaș din Tg. 
Mureș, evidențiat în mod 
deosebit la C.M. de ju-

INTRE VESTIAR ȘI

el la categoria jucători
lor care „n-au jucat de- 
dt o vară 7*.  • Băluțâ, 
atacantul Jiului, a ajuns 
la meciul cu nr. 100. 
,„Acum, etnd am pornit 
spre a doua sută de me
ciuri, ne spunea el îna-

GAZON
ani, Koller mal poate fi 
toarte util echipei sale. 
• Surpriză I In tribuna 
stadionului din Bala Ma
re la meciul de sîmbâtă, 
un spectator neașteptat : 
craloveanul Crișan. „Am 
venit pe acasă pentru

nlori din Australia, o 
autentică speranță a fot
balului nostru, se com
place de la un timp In
tr-un total anonimat. A- 
nonlm a fost șl simbătă, 
In partida de Ia Bala 
Mare. Să-1 trecem șl pe

IN NEGRU
• Am arătat de mai multe ori pină ocum ck rău poate oduce noua „me

tod ă*  folowtâ de suporterii echipelor noastre pentru a-și manifesta bucuria la 
succesele formațiilor favorite : petardele, lată, cazurile m * " *
sar*  pe care nu-l dorețte nimeni voluminos. S-au aruncat 
v.1 dl» cupei, europsrx. S-ou aruncat in seara de neuitat 
Iul Hamburger S. V. 5-au aruncat la meciul Rapid — G 
aruncat șl la cuplajul Interbucureștean do .îmbăta trecută, 
au produs accidente. Oameni cor. vin zdraveni la __ „____  _________
capetele rparte. șchiopătând, cu hainele rftrtecato. Erte Inodmisibil ce ee to- 
tlmplă I Oare cit timp vor mal râmlne pasive cluburile șl eel însărcinați eu 
menținerea ocdlnU. Tragem încă un reînnoi do alarmă ‘ " 
morga mal departe cu 
nla I O soluție ar fl 
mător fără spectatori, 
posibil I
• După ce, miercuri

August' din Capitală, .
ploană, Dtnaa», b. acel meci de neuitat. 3-0 cu Hamburg 
peana de ctab —, peste trei zile, simbătă. pe același stadion, spectatori de 
la tribuna a B-a an huiduit formația di no mov istă încă do la intrarea ol In 
teren. O atitudine de neînțeles, o palmă pe obrazul moralei sportive.

Simbătă, logic, nu se putea ca toți spectatorii bucureștenl să susțină o 
singură echipă, existau patru galerii, patru preferințe. Toate cele patru galerii 
Insă trebuiau să aplaude la Intrarea In teren echipa campioană, care a 
reoțirot o superbă victorie a fotbalului nostru.

odunâ la „un do- 
la meciurile Cralo*  
a victoriei în fața 
S. Tîrgovîște. S-au 

Șl de flecare datâ 
:iuri pleacâ acasâ cu

__ ___  _ _ _ I Pentru câ tui m poate 
plata amenzilor, lâsîndu-»e eâ prolifereze... pete rd om a- 

«uspeneJarea terenului. O alta, disputarea meciului ar*  
Ceva — eficient — trebuie făcut. Șl cft mai urgent

seara, 70.000 de oameni prezențl pe stadionul ,,23 
încurajau la unison, cu frenezie, echipa noastră corn- 

campioana euro-

ARBITRII ETAPEI DE SÎMBĂTĂ A DIVIZIEI „A“
lași - ChimiaPolitehnica

Rm. VHcea : X Grama; L» Chi
eu și M. Llcă (toți din Buca- 
reștl) ;

Steaua
Gheorghe ; P. Pienescu 
din P. Neamț} și L 
(Reghin).

Dunărea CS.U. Galati
Baia Mare : M. Constantineseu;

Jiul Petroșani: A. 
(ambii 

Tfircan

F.C

V. Măndescu și Gh. Ofițeru 
(toți din București) ;

Corvtnul Hunedoara — C. S. 
TTrgoviște : V. Stănescu ; V. 
Antohî (ambii din Iași) și L. 
Sălăjan (Satu Mare) ;
Universitatea Craiova — Petro

lul Ploiești : M. Axente ; R. 
Ompeanu (ambii din Arad) și 
Gr. Macavel (Deva) ;

Sportul studențesc F. C.

...Șl DE DUMINICĂ A DIVIZIEI «A

I

SERIA I I Gloria Bistrița — 
Gloria Buzău : Gh. Constantin 
(Rm. vfleea), Unirea Dinamo 
Focșani — G&AL Borzeștl : L 
Dima (Sighișoara), Prahova Plo
iești — oțelul Galați : D. Bucfo- 
man (Timișoara), Ceahlăul P. 
Neamț — Chimia Fâlticeni : L 
Florieel (Brașov), Unirea Slobo
zia — GS Jd. Suceava : A. Mi- 
țaru (Rm. Vficea), Olimpia Rm. 
Sărat — C. S. Botoșani, Th. Io- 
nescu (București), F.C.M. Pro
gresul Brăila — F. G Constanța : 
M. Stoenescu (București), Meta
lul Plopeni — Delta Tulcea : R- 
Matel (București), Dunărea Că
lărași — Partizanul Bacău : V. 
Tltorov (Drobeta Tr. Severin).

SERIA A n-a: Carpați Mirșa 
— F.GM. Brașov : L Crădunescu 
(Rm. Vilcea), Șoimii L.P-A. Si
biu — Dlnamo Victoria București: 
N. Dlnescu (Rm. Vilcea) 
buzul ~ 
ghin : M. Ștefănolu 
«ova Roșiori — M« 
reștl : — -----------
nirea 
Mediaș : R. Nlcoară _______
LM.A1S.A. Sf. Gheorghe — Chi
mia Tr. Măgurele : P. Buhalău 
(Gh. Gheorghiu-Dej), Nitramonla 
Făgăraș — Chimica Tîrnăvenl : 
D. Vătran (Arad), Progresul Vul
can București — I. P. Aluminiu 
Slatina : G Gheorghiță (Brăila),

.. Auto- 
Avîntul Re- 

(Tg. Jiu), 
Metalul Bucu- 

T. Cruceanu (Tecuci), V- 
Alexandria — Gaz metan 

(T ulcea).

București

lntea jocului cu Univer
sitatea Craiova, Îmi pare 
eu atît mai rău că am 
pierdut dțiva ani buni 
de primă divizie*  (n.r. 
Băluțâ are 27 de ani șl 
a debutat abia al 24 de 
ani pe prima scenă). • 
Bălăci, deși accidentat, 
șl-a însoțit echipa la 
Petroșani Se speră (spe
răm eu toții, inclusiv 
antrenorii echipei națio
nale) ea el să joace In 
ambele partide de cam
pionat ale Universității 
Cratova de pînă la con
vocarea pentru meciul 
eu Cipru și, astfel, să-și 
Iacă o atit de dorită re
intrare în lotul reprezen
tativ. • Lung, căruia 1 
s-a redus o etapă de 
suspendare, a reintrat in 
echipa eraloveană în 
meciul eu Jiul : „Nici 
nn știți cit de greu au 
trecut aceste rile fără 
meciuri oficiale. Am aș
teptat eu nerăbdare mo
mentul reintrării*.  Șl 
portarul echipei cralove- 
ne și ai naționalei s-a 
grăbit să intre in ves
tiar pentru a se echipa. 
Pentru el șl coechipierii 
din reprezentativă se ta
rată, foarte apropiate

examenele cu echipele 
Ciprului șl Cehoslovaciei. 
• In etapa a 9-a am 
consemnat două debuturi 
pe prima scenă ale „ca
valerilor fluierului*  : D. 
Bucluman (născut la 15 
mal 1945, inginer proiec
tant la Institutul de cer
cetări șl proiectări pen
tru industria lemnului 
din Timișoara, arbitru 
din anul 1971) și Ion 
Tărcan (10 iunie 1948, in
giner principal la I.P.M. 
Sport Reghin, arbitru din 
anul 1968). Ambii au a- 
vut prestații bune și 
sperăm că și in viitor 
vor conduce partidele la 
același nivel. • Protes
tele jucătorilor Sportu
lui studențesc la penal- 
tyul acordat Rapidului 
de arbitrul loan Igna 
ne-au determinat să re
vedem . 
toscop intervenția 
Cazan asupra lui 
nea î atac neregulamen
tar, la picior mai întii, 
nu la minge, deci lovi
tură de la 11 metri, just 
acordată. • Cunoscutul 
actor al „Teatrului de 
revistă C. Tănase*,  Bo
rta Căclulescu, coleg de 
bucurii șl... necazuri cu 
Ciupi Bădulescu — Ra
pid șl cu regizorul Dan 
Puican, n-a putut privi 
la tenslonantul moment 
al executării penaltyu- 
luL Și-a „luat inima fn 
dinți*  Colea R&utu. N-a 
apucat Insă să transmită 
reușita lui Manea. „Ex
plozia*  unui mare număr 
de suporteri ai glulește- 
nilor o luase înainte...

pe vldeomagne- 
lui 

Ma

I
I

I 
I

$

Velea
Craiova) și

Tg. Mureș 
Fl. Popescu

C. Bitlan (am- 
L Ciolan

Olt : L 
bii din
(Pitești)

A.S.A.
Bihor :
D. Pura (Dej) și L 
(Baia Mare) ;

S.C. Bacău — Rapid : N. Rai- 
nea ; A. Porumboiu (ambii din 
Blrlad) și C. Gheorghe (Sucea
va).

Meciul F.C. Argeș — Dinamo 
a fost amânat.

— F. C. 
(Ploiești) ; 
Ghergtiell

Constructorul T.CJL Craiova — 
Automatica București : X. Mo
rarii (dmpiua).

SEBIA A m-a 1 md. rirmei C. 
Turzil — CJ?JL Victoria Ca
ransebeș : M. Toneea (București), 
Someșul Satu Marc — C.F.B. Ti
mișoara : M. Doneea (București), 
Gloria Reșița — Olimpia Satu 
Mare : V. Anghelolu (București), 
Politehnica Timișoara — C.S.M. 
Reșița : B. Petrescu (Brașov), 
Minerul Motru — Rapid Arad : 
M. Ionescu (Tîrgovlște), Minerul 
Cavnlc — Aurul Brad : M. Bor
can (București), U. T. Arad — 
Armătura Zalău : F. Kerestes 
(Tg. Mureș), Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minerul Lupenl : T. 
Bone (Oradea), Metalurgistul Cu- 
gir — „U*  Cluj-Napoca : N. Bi- 
țln (Salonta).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Printre cel mai reoenți mari 

ciștigătari la Pronosport *e  nu
mără șl Ion Bădulescu din Plo
iești, care la concursul din 2 oc
tombrie a-c. a obținut, pe un bu
letin achitat 26 la suită, 50.000 lei 
la categoria I și o suită de câș
tiguri în bani la celeilalte oa- tegoril. Iată pronosticurile Iul 
pentru concursul de la sCrslîul 
acestei săptămâni : 1 Ascoll — 
Udtoese 1, 2 ; IL AveSMno — Ca
tania 1 ; m. Genoa — Torino X I 
IV. Juventus — Sampdioria 1 ; V- 
Millan — Lazio 1 ; VL Pisa — 
Inter 1, X, 2 ; VIJ. Roma — Na- 

l ; vni. Verona — Ftaren- 
L, 1 ; IX. Progresul Br. —
C-ța LX.; X. Gloria 

— Gloria Bz. X ; XL Car- 
Mteșa — F.CJL B». L >1 
„Poli*  Tim. — C.SJA- Re-
erea obișnuită Pronoexpres 
tăxi, 26 octombrie W83. se 
oară începînd de la ora 
ta sala caiubuauA sportiv



b ultima zi a canipiînstelcr balcanice tfe tir CAMPIONATELE MONDIALE DE gimnastică
fUrmare din vag. I)

tir, 
de 

din 
in

ISTANBUL, 25 (prin telefon). 
Campionatele Balcanice de 
care s-au desfășurat timp 
trei zile pe noul poligon 
localitate, au luat sfirșit.
programul zilei de marți figu
rinei probele de pistol standard 
și liber si pușcă standard pen
tru senioare si juniori.

în prim-plan s-au aflat tră
gătoarele noastre de la pistol 
standard, care au ocupat pri
mele trei locuri. Elena Maco- 

cu
re-

3X20 f, cu un avans de 
față de următorul clasat, 

păcate, la aceeași probă, 
; nu s-au - comportat Ia 

așteptărilor. trâgind 
slab, astfel că ele au 
locuri in partea a doua

vei, ciștigătoarea orobet 
584 p. stabilind si un nou 
cord uerscnaL

Strînsă a fost disputa și la 
pistol liber, in care reprezen
tanții noștri Sorin Babii, Mari- 
nică Truscă si Li viu Stan au 
cedat tntîietatea la individual 
sportivului albanez A. Musta- 
fai. dar. situindu-se oe locurile 

e-2—4. s-au impus detașat la 
chine.

Un nou succes a realizat 
nărui Ion Joldea. învingător 
pușcă standard 60 tc_. el 
ciștigat de o manieră catego
rică si proba de pușcă stan-

a- 
la

dard 
14 p 
Din | 
fetele 
nivelul 
toarte 
ocupat_______  „
a clasamentului la mare dife
rență de sportivele aflate pe 
podium.

REZULTATE TEHNICE : 
standard, senioare — 1. 
Macovei 534 p. 3. Dorina I 
579 p. 3. Maria Macovei 573 
pistol Uber, Individual 
Mustafal (Albania) 5SS p. 1. So
rta Babh 561 p, 3. Martalcă Truș- 
că 551 p. 4. LIvta Stan 555 p ; e- 
chipe : 1. România 1675 p. 1- 
Bulgaria 16S7 p. 3. A'.banta '.645 
p ; pușcă standard 3X2» f, in- 
niorl — 1. Ion Joldea 57» o, 1. 
N. Dimitrov (Bulgaria) 58» p. 3. 
L. Akman (Turela) 549 D : seni
oare, Individual — L Nonka Ma
tova (Bulgaria) 5M p. 1 Krasimir» 
Doneeva (Bulgaria) 571 p. 3. Ve- 
veie Leseva (Bulgaria) 57» p. _T. 
Ev» Olah 5M p. K Nlealtaa lorii 
565 p. _.1«. Daniela Trader 535 ț 
ecPipe : 1. Bulgaria 173* O. 3- Iu- 
•oatavia m« p. X Romania !<ac

Radu TIMORE

pistol
Elena 
Guler 

J o :1. A.

TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAH
la Smedererska 
a S-a) Poilhro- 
eu Petrovx». tar 
Cdjurdanktae a

»-an 
Sel-

ce
Va-

surprindă pe nimeni, arbitrajul 
• s-a menținut și în prima reu
niune de după-amiază ridicat, 
mai ales la notările sportivelor 
sovietice. Deși la sărituri și 
bîrnă Bicerova, Iurcenko, Mos- 
lepanova sau Șișova au avut 
evidente imperfecțiuni și ezi
tări, ele au primit note exage
rat de mari, astfel că echipa 
U R.S.S. a întrecut cu aproape 
un punct totalul realizat di
mineață de formația B.D.G.

La ora 18,45, cind au intrat 
în sală tetele noastre, clasa
mentul se prezenta astfel : 
1. U.RS5. 195.93 (pe aparate 
48,70 la sărituri, 49,15 paralele, 
48.75 btrnâ, 49,30 sol), Z R.D.G. 
195.00 (*n aceeași ordine a apa
ratelor: 48,90, 48,50. 48,65, 48.95), 
3. Bulgaria 193,45 (48,35, 48,00. 
47.53, 49,05).

Deci, tm motiv tn plus pen
tru o mobilizare maximă, pen
tru • evoluție fără greșeală a 
întregii noastre echipe, condi
ții indispensabile pentru obți
nerea unul punctaj superior și 
Înscrierea în lupta pentru po
dium. Spre lauda lor, tinerele 
reprezentante ale României an 
concurai la on înalt nivel 
reușind să confirme aștep
tările, speranțele. încrederea 
noastră. Ele au dovedit o re
marcabili putere de luptă. • 
mobilizare deosebită, siguranță, 
dezinvoltură, măiestrie. Astfel 
că. prin efortul lor comun, re
prezentativ* țării noastre a 
reușit să se claseze la fineta 
întrecerii la „Impuse" Pe un 
frumos loc doi dar trebuie să 
subliniem faptul că, în con<H- 
tiile arătate, ele merita» chiar 
primul loe ! într-adevăr. gim-

în
de 
de

STEAUA CIBONA ZAGREB 82-82

nastele românce au fost serios 
depunctate Ia bîrnă și paralele. 
Ele au avut două aparate ex
cepționale (sărituri si sol) si 
două fruntașe. Ecaterina Szabo 
si Lavinia Agache, care si-au 
confirmat pe deplin medaliile 
de aur cucerite la campionatele 
europene.

Peotni noi, concursul a 
ceput la bîrnă. in urările 
succes venite din tribune,
la grupul de suporteri români 
□rezenți la Budapesta. Camelia 
Renciu a inaugurat evoluția 
formației, ea dovedindu-se apoi 
o bună „deschizătoare'-, servind 
echipa la nivelul maxim al po
sibilităților. A primit 9,55. 
urmat Mirela Barbălatâ 
9.45. Laura Cutina 9.65. Mihaeie 
Stănulet 9.60, Lavinia Agache 
9.75 Ecaterina Szabo 9,85 —
deși merita cel puțin 9,90 ! 
Punctaj : 48,40. La sol după ce 
Renciu a fost notată cu 9,70, 
Barbă lată cu 9.80. Cutina cu 
9.80, Stănuleț cu 9.90. Agache 
cu 9.90, am asistat la un nou 
moment în care președinta Co
mitetului tehnic feminin a( 
F.I.G. Ellen Berger, > STABI
LIT nota unul gimnast român ! 
Despre ce este vorba 7 Cind 
i-a venit rîndul Ecaterinei 
Szabo, lucrul la celelalte apa
rate încetase, astfel că 5000 de 
oameni priveau doar spre evo
luția sportivei noastre, o evo
luție splendidă, plini de ele
ganță. amplitudine precizie. 
Cîteva minute de consultare șl 
Pe tabeli apare 9,95. Se ope
rează- schimbarea de aparate, iu 
timp ce brigada de la sol con
tinuă să discute nota. Peptru 
ca. la un moment dat. pe ta
belă. nota Ecaterinei să apari 
corectată î WI fa sală, ovații 
pentru prima notă maximă din 
concurs, ziariștii de pretutin
deni notează si transmit în ță
rile lor. dar în acest timp, ob
servăm că Ellen Berger merge 
Ia șefa de brigadă. Haria

Au 
cu

Simionescu, au Ioc discuții, pen
tru ca ULTERIOR pe buletinele 
oiiciale să apară 9.95. spre 
stupoarea confraților noștri ! ! ! 
In acest fel. cele cinci sutimi 
i-au ră^it sportivei românce 
oosibilitatea de a se situa pe 
Drimul loc la individual com
pus după prima zi de concurs. 
Punctaj la sol — 49,20.

La sărituri echipa a lucrat 
Impresionant, reușind eel mai 
mare punctai — 49,40 : Renciu 
9,70. Stănulet 9,80, Barbălată 
9,90, Cutina 9,90, Agache 9,90, 
Szabo 9,90 1 în fine. Ia paralele, 
ea » fost ..ținută in sah“ de o 
brigadă care nu a apreciat t« 
adevărata valoare exercițiile, 
astfel că notele au fost 9.50 
Barbălatâ, 9,45 Cutina 9,50, Stă- 
nuleț, 9,65 Renciu, 9.80 ’ Szabo, 
9.80 Agache Deci. 48.25.

Oricum. în ciuda manierei de 
arbitrai, echipa României a ob
ținut o ..zestre" frumoasă după 
prima zi în întrecerea feminină, 

si 
foi 

de premiere, chiar 
înaltă treaptă 1 
exerciții impuse, 

U.R.S.S. 195,90. 2.
195.25, 3. R.D.G.

ea arătîndu-se capabilă 
Îndreptățită — de a urca 
De podiumul 
pe cea mai

Clasament, 
feminin : 1. 
ROMÂNIA 
195,00. 4. R.P. Chineză 193,75. ă. 
Bulgaria 193.45, 6. Cehoslovacia 
193.05. 7. S.U.A. 192,10. S. 
R.F.G. 191,15, 9. Ungaria 190.30. 
La individual compus : l. Maxi 
Gnauck (R.D.G.) 39.55. 2. ECA
TERINA SZABO (România) 
39.50. X LAVINIA AGACHE 
(România). Olga Mostepanova. 
Natalia 
39.35. 4. 
39,30. 7. 
slovada).
tiana Frolova
10. Olga Bicerova 
39 00.

Miercuri au loc exercițiile li
ber alese ta masculin, la capă
tul cărora va fi decernat pri
mul titlu mondial a! actualei 
ediții.

3.

Iurcenko (U.R.S.S.) 
Silvia Rau (R.D.GJ 
Hane Hiena (Ceho- 
Natalia flienko. Ta- 

(U.R.S.S.) 39,19, 
(U.R.S.S.)

(Urmare din pag I)

distanță și dese contraatacuri. 
Steaua, din rindul căreia s-au 
evidențiat Opșitaro (ne bucură 
revenirea celui mai bun pivot 
al tării), Ccraat, Ermuracbe și 
Brânișfeaau (căruia Q repro
șăm momentele de nesiguranță), 
a condus (20—8 in min. 7 !), a 
fost egalată, a fost la rindul ei

rondusă, dar în final a găsit 
resurse pentru a reveni și a 
obține egalarsa, Ja potou", prin 
coșul înscris de NetoIitxrhL 
Oaspeții înalț!, combativi, unB 
cu bună precizie la aruncările 
Ia coș de Ia distanță, an pre
zentat speciflcu! baschetului iu
goslav în care talia înaltă șl ca
litățile atletice au un ret pri- 
tnordiaL

CUPELE EUROPENE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

jucînd In cadrul 
„Cupei Radi voi Ko- 
rac? (in care con
semnăm prima par
ticipare româneas
că), cu Maeeabi 
Ramat Gan, echi
pă clasată printre 
fruntașele campio
natului din Israel 
și care are în com
ponență și pe E- 
mos, un baschet
balist provenit din 
S.U.A. Aflați la 
debutul lor în are
na internațională 
inter-cluburi, com
ponența lotului fe
roviar au datoria 
să lupte cu toată 
ambiția pentru o re
prezentare rit mai 
onorabilă.

Antrenor >
H. Tursusion-

RAPID MACCA*

4. Mihuțâ 2.33 X S. IA
5. Dâescv 1.54 X Corwta L9
4. Co-aioa 1J7 X Be-xsd 1.F7
7. k-eseu 2.10 7. BeAH»
8. Bocea 2.36 X Saaaae IJt
9. Bv'chcm 1JB 9. Em 2^4

10. Duml-tm 2jn 13. Beaaâa L®
11. 1.92 H. ZÎSBMM 1JR
12. Socni 1.95 IX Geam» X9S
IX Bc-adâ tJ4 IX -
14 Bânicâ 1.90 14 -
IX Ruturaf 1^7 IX Bâw 2^7

Media da taSe : Med* de
1.96X 1.MX

Au înscris: Opșitarn 22, Or
nat 20, Ermuraehe 16, Neto- 
litzrht 8, Oczetak 6, Brăniș- 
teana 5. Căpușa» 5 (a mai ju
cat Șarlâ) pentru Steaua, res
pectiv N. Nakiei 22, Cutura 18, 
Usiri 19, Gospodvetiei 8, Pe
tro viei 8. Vukieeviei 3. Otinja 
2. Beriel ± Arbitrii B. Duranti 
(Ralia) și N. Kapanli (Turcia) 
au conduș într-o manieră spe
cifică întrecerilor internaționale: 
au permis lupta pentru balon, 
mai ales de sub panouri, dar 
au interrenit prompt cind a ceas
ta atingea limitrie curitâiii

Meciul retur va avea loc la 
1 noiembrie, la Zagreb.

In deschidere. întrecerea fe
minini dintre echipa Voința 
București și Selecționata Shan
ghai a oferit un spectacol plă
cut. Gazdele an încercat sâ do
mine l upte sub panouri, dar 
oaspetele a-aa impus prin apă
rare agresivă (uneori și pre
sing). ritm rapid in atac și 
precizie ta aruncările 1a coș de 
ta Ort—»f tnvtagfnd cn •—® 
(34—291. Ccșgetere : Borș 28, 
T. Popescu 19, FUip 19 — de 
la Voința, respectiv Xuetfl 38. 
Xtaowaa 11 Ting 11 Xireri 
10>. Arbitri: M. Dimascea și Z. 
Baduly.

Azi încep la Plovdiv

L-icepînd de astăzi și pină 
duminică inclusiv, orașul bul
gar Plovdiv este gazda relei 
de a 15-a ediții a Campionate
lor Balcanice de scrimă rezer
vate seniorilor.

Scrimerii români iau parte la 
întrecere nutrind speranța tn- 
ir-o comportare menită să io 
cor.L.-me valoarea, știut fiind 
faptul că Ia edițiile anterioare 
ac ebiinut eele mal multe 
locuri L Anul trecut, de pildă, 
scrimerii noștri aa cucerii 5 
titluri de campioni balcanici — 
două ia probele individuale, 
prin flore tista Otilia Hochdorfer 
Si spadasinul Felix Nieatae, d 
trei la echipe (ambele florete 
și spadă) Un bilanț pe care se 
vor strădui cel puțin, să-l re
pete.

„Și primul care dorește acest 
lucra sint ea.-". ținea să ne 
încredințeze fciărul spadasin

mu
★

La Cluj-Napoca, 
verși la tea C.S.Ș. 
șește In optimile^ de finală ale

echipă Sparta 
ciștigătoarea 

finalista r co
in 1972. 1975 
oaspetelor fac

echipa Ual- 
Viitorul pă-

„Cupei Liliana Ronchetti' 
tîlnind redutabila
C.K.D. Fraga, 
C.C.E. în 1975 șj 
leiași competiții 
și 1973. Din lotul 
parte cîteva jucătoare de bază 
ale reprezentativei cehoslovace : 
liana Peklova (1,96 m). Dana 
Hojsakova (1,91 m). Eva Hlava- 
kova (1.81 m) si Pavla Men- 
kiova (1,88 m). Formația clu
jeană. autoarea spectaculoasei 
eliminări * echipei italiene U- 
nimoto Cesena (scor general: 
139—137), a Intîmpinat dificila 
confruntare de azi prin pregă
tiri intense. Dealtfel, maniera 
în care a obținut „U“ cele pa
tru victorii (din tot atîtea me
ciuri) în actualul campionat 
național au ilustrat buna sa 
pregătire, pe care o dorim ma
nifestată și astă-seară. tn Sala 
sporturilor. în fata inimoșilor 
ei susținători. Antrenorul N. 
Martin va folosi același Iot cu 
care a promovat 
anterioară 7
Gheorghifă , _______
Bagiu, Mariana Bădinici, Vlr-

★ ★
ginia Popa, Annemarie Klrr, 
Gabriela Kiss, Suzana Sander, 
Elisabeta Ciegiedi. Heidemarie 
Schuster, Carmen Costanațio și 
Aurora Drago».

Meciul L-cepe ia ora 11 Ar- 
bitA: G. Vitolo (Italia) si K. 
Tomczyk (Polonia) | comisar 
F1.B.A. ; A. Predeseu.

C.M. ȘI C.E.
(Urmare din pag. 1).

ga că in lupta pentru medalii 
au fost angajați altl trei spor
tivi: Iurik Sarkizian (U.R.SS.), 
Stefan Topurov (Bulgaria) d 
Marian Severyn (Polonia). Pri
mii doi au realizat la ..smuls" 
137,5 kg, respectiv 132,5 kg, in 

ta

din faza
Maedaiena PaR. 
Bolovan, Mariana

timp ce 6everyn a reușii 
a 4-a
record
tat
160
La
175
mii
s-a __ ___
apoi recordul mondial la 185 
kg ! Iurik Sarkizian a totali-

lelix Ni€ulae- Camjîionu) bal
canic al- ediției precedente de
ținu o formă bună, în măsură 
să-l recomande pentru perfor
manta maximă, dealtfel ca și
un alt spadasin care ne va re
prezenta. Rudolf Szabo, tn a-
celași timp, F. Nicolac si R.
Szabo, avind alături pe Adrian
Calcișcă, vor face totul — cum 
s-au angajat — să termine pri-. 
mii si în turneul pe echipe.

Păstrăm prima șansă și la 
florete, dispunind de echipe cu 
trăgători experimentați și, ală
turi de aceștia, de alții cu re
cunoscute posibilități de afir
mare. Astfel. Petru Kuki por
nește favorit la „individuale", 
în timp ce la echipe va încerca, 
împreună cu Z.\ Husti, L. Bn- 
zao si A. File, obținerea titlului 
Do asemenea, floretistele. in 
frunte cu Aurora Dan sint 
capabile să repet» succesul do 
anul trecut

în ce-i privește pe sabreri. 
Ie așteptăm evoluția într-o for
mulă oarecum inedită — Ml 
Mustață, 
culiță — 
dificilă 
bulgari

Competiția debutează miercuri 
cu probele individuale de flo
retă bărbați și sabie, joi ur- 
mind să urce pe planșe flo- 
retistcle si spadasinii înscriși 
Ia „individuale". Sistemul: se
rii eliminatorii pini se va a- 
jnnge Ia > trăgători, care îșl 
vor desemna cîștigătornl prin 
eliminări directe. La echipe, 
formula a rămas aceeași ca si 
la edițiile precedente, cu cit» 
3 trăgători (șl au < ct la C.M. 
sau J.O.). Echipele se vor în
trece sfmbătă (floretă m. si sa-' 
bie) si duminică (floretă t. și 
spadă).

M. Frunză. AL Chi- 
si intr-o dispută foarte 
mai ales cu sabrerii

DE HALTERE
cat 312,5 kg, ea M Stefan To
porov, dar primul fiind aud
ușor la clntar, a cucerit ne- 
ăaâa de aur. Rezultatul ambi
lor (312,5 ' 
eu TJ kg 
al lumlL

Printre _____
Radu se află Muraki Tousuke 
(Japonia) 282J5 kg. Pong U 
Hi (R.P.D. Coreeană) 282,5 kg. 
Cen Vel Ciang (R. P. Chineză) 
280 kg și alțl 22 de sportivi de 
Pe toate continentele.

Aseară drriu s-au 
ral Întrecerile la 
așoară. la care tara 
na a avut reprezentant.

Astăzi — întrecerile categoriei 
«emtmijlocie, la care participă 
șl Dragomlr Cloroslan.

kg) este excepțional 
peste vechiul record

învinșii iui Geto

11.
*

Iert, la Istanbul, la
GALATASARAY F.C

fiberiu STAMA

.Capa Safcanică”
ARGEȘ 2-0 (0-0)

A accidentărilor Iul Votca, Cal
can ei ». Zamfir, suferite ta ul- 
ttm» etapă de campionat, s-au. 
răzut aevolțl s* au poată efec
tua alei o modificare ta torma- 
8a lor. Golurile 
4e Staan (mln. 
re, ta prealabil, 
reana a trimis
Echipa folosită:
Zamfir, Badea, Holceanu, Boman 
— Toma, Ignat, lovănescu — Mar- 
•elatu, Mea, Jurcă.

Încercare 138 kg 
mondial — dar. a 
3 ori la „aruncat"

ra
ia

Si a ieșit din concurs 1 
„aruncat". Sarkizian. ea 
kg, a depășit recordul to- 
(VJ. 173 kg), tar Topurov 

întrecut pe sine si a urcat

de 
kg desfășu- 

eategoria 
noastră

au fost marcate 
19 șl K», după 
ta mln. 73, Mol- 
ailngea ta bară.

Cristian — ta.
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