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Ample manifestări ale tineretului sportiv

în numele vieții, umanismului și progresului

PACE PENTRU SPORT, 
SPORT PENTRU PACE!

Sportivii patriei continuă să participe cu entuziasm si în
suflețire la numeroasele manifestări dedicate luptei pentru 
pace, pentru apărarea vieții pe pămint. în numărul de astăzi, 
cîteva relatări de ia asemenea 
patriei.

Dorința de pace nutrită de 
Întreaga noastră națiune si-a 

' găsit-o recent, o vie expresie, și 
în rîndurile sportivilor, tehni
cienilor si activiștilor din miș
carea sportivă mureșeană. A- 
proape 1000 dintre aceștia au 

'luat parte. în Sala sporturilor 
din TG. MUREȘ, la o vibrantă 
manifestație consacrată proble
melor atit de stringente care 

' stau astăzi tn fata umanității 
i — apărarea păcii, a vieții pe 
pămint, dezarmarea, înlătura
rea pericolului unei noi con
flagrații mondiale. Numeroși 
sportivi de frunte ai județului, 
cadre tehnice si activiști spor
tivi au luat cuvintul tn cadrul 
mitingului dind glas simtămin- 
telor de îngrijorare pe care 
le încearcă fată de amploarea 
deosebită a cursei înarmărilor, 
hotăriril lor de a lupta fără 
preget pentru triumful rațiunii 
In relațiile dintre state, pentru 
securitatea și dreptul sacru la 
viată ale tuturor popoarelor.

.Ne alăturăm miilor de spor- 

Aseară, la C.H. șl €1, dc haltere

acțiuni desfășurate in județele

tivi ai patriei și spunem un 
NU hotărîi războiului distru
gător. Cerul senin al Olimpia
delor, al celorlalte întreceri 
sportive să nu fie Întunecat de 
norii exploziilor nucleare. Vrem 
să ne măsurăm forțele pe te
renurile do sport, locul unde 
se leagă a ti tea prietenii între 
tinerii de pretutindeni, și nu 
pe cîmpul de luptă. Pace pen
tru sport, sport pentru pace !**, 
spunea profesoara Adriana Băr
bat. componentă a echipei de 
handbal Mureșul, iar maestrul 
emerit al sportului la volei Ni- 
eniae Pop, de la divizionara „A* 
locală. A.S.A. Electromureș, fost 
internațional, sintetiza nă
zuința tineretului de pe me
leagurile mureșene astfel : „Cu 
toții, fără deosebire de na
ționalitate, ne pregătim pen
tru VIATA, punem întreaga 
noastră energie în slujba VIE
ȚII pe care o vrem mai fru- 

(Continuare in pag 2-3)
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Campionatele mondiale de gimnastică

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ ÎN LUPTĂ 
PENTRU 0 MEDALIE CÎT MAI VALOROASĂ

BUDAPESTA. 26 (prin tele
fon). In noua Sală a sporturilor 
din cadrul complexului sportiv 
de la Nepstadion, din capitala 
Ungariei, gimnastica feminină 
mondială îsi va stabili mîine 
(n.r. azi) noua ierarhie pe e- 
chipe. Se anunță o dispută de 
cea mai mare spectaculozitate, 
în prim-planul ei urmînd să se 
afle si reprezentantele Româ
niei socialiste. Inimile iubito
rilor gimnasticii, ai sportului 
din tara noastră vor bate, cu 
siguranță. mai puternic In 
cursul serii si nu ne îndoim că 
de aici, din grupul de compa
triot! prezenti la aceste cam
pionate. sau mai de departe, 
din toate colturile patriei, vom 

fi cu toții alături de Ecaterina 
Szabo, Lavinla Agache, Mihaela 
Stănulet, Laura Cutina. Came
lia Renciu si Mirela Barbălată. 
Aceste sase fete au luptat 
marți. In ziua exercitiilor im
puse. cu exemplară1 dăruire si 
mobilizare pentru un rezultat 
cit mai bun. pe care l-au si 
obținut, clasîndu-se pe locul al 
doilea.

Gimnastele noastre au. fără 
îndoială, o misiune foarte grea: 
să se mențină pe poziția se
cundă sau. eventual, să pro
moveze pe prima treaptă. Exce
lenta pregătire arătată de ele 
la „impuse*, aplauzele primite 
la scenă deschisă, notele bune 
si foarte bune obținute ne în

dreptățesc să sperăm că și joi. 
la exercițiile liber alese, echipa 
României va fi la înălțime I 
Știm însă prea bine că totul 
nu va depinde numai de ea. 
Arbitrajul joacă un rol impor
tant si este de dorit ca, de a- 
ceastă dată, brigăzile de arbi
trai săi aprecieze mai exact e- 
voluțiile. astfel Incit gimnastei# 
cele mai bune să învingă !

“Reamintim că, după întrece
rile din prima zi a concursului 
feminin, favoritele luptei pen
tru pozițiile de frunte sînt ur
mătoarele echipe : U.R.S.S. 
195,90 p., ROMÂNIA 195,25 p., 
R.D.G. 195,00 p., R.P. Chineză 
193,75 p., Bulgaria 193,45 p. 
Cehoslovacia 193,05 p.

DRAGOMIR CIOROSLAN A OBTINUT 
DOUĂ MEDALII DE BRONZ

R. P. CHINEZĂ - CAMPIOANĂ LA ECHIPE (masculin)

Aseară, la Moscova, au con
tinuat campionatele mondiale și 
europene de haltere, cu între
cerile la categoria semimijlode 
(75 kg). Reprezentantul țării 
noastre Dragomir Ciorosian a 
început excelent concursul ob- 
ținlnd două medalii de bronz 
(mondial și european) la „smuls* 
cu 157,5 kg — record național 
(v.r. 155 kg). La „aruncat*, el 
a ridicat 195 kg din prima în
cercare. Cu aceste performanțe 
D. Ciorosian a totalizat 352,5 kg 
și a ocupat locul 4 in clasa
mentul general, performanță 
remarcabilă, dacă avem in ve
dere valoarea adversarilor.

Iată rezultatele: L Alexander 
Vlrbanov (Bulgaria) 370 kg — 
record mondial; î. Vladimir Kuz- 
nețov (U.R.S.S.) 370 kg — re
cord mondial; 1. Zdravko Stol- 
kov (Bulgaria) 362,5 kg; 4. DBA- 
GOMIB CIOROSLAN (ROMANIA)
352.5 kg; 5. K.H. Radschlnskl 
(R.F.G.) 347,5 kg; S. Hermann 
Kubenka (R.D.G.) 345 kg.

SMULS: L Kuznețov 167 ,5 kg
— record mondial; X. Vlrbanov
169 kg; 3. DRAGOMIR CIORO
SLAN (România) 157,5 kg — re
cord național (vr. 155 kg); 4.
Stolkov 155 kg.

ARUNCAT: L Vlrbanov 216 kg
— record mondial; X. Stolkov
207.5 kg; 3. Kuznețov 202,5 kg.

In ziua a patra a campionate
lor, la Întrecerile de la cate
goria ușoară (67,5 kg), la care 
România nu a avut reprezentare 
s-a produs o mare surpriză: 
marele favorit, bulgarul Ianke 
Busev, dublu campion olimpic, 
de mal multe ori recordman ii

campion mondial, a fost pentru 
prima oară Învins 1 întrecerea a 
fost pasionantă ptnă la sfîrșit 
etnd Joachim Kunz CR. D. Ger
mană) , la ultima Încercară, a 
reușit să ridice la „aruncat" 186 
kg. la« de 1S2.5 kg realizate de 
Rusew. Remarcabilă este sl per
formanța unul alt sportiv tlnâr 
din R.D.G., Andreas Behm, cla
sat al treilea, la totalul celor 
două probe.

Clasamentul categoriei : 1. Joa
chim Kunz (R.D.G.) 310 kg ; 2. 
Ianko Rusev (Bulgaria) 337,5 kg: 
X. Andreea Belim (R-D.G.) 337,5
kg ; 4. Miroslav Klebosz (Polo
nia) 315 kg ; 5. Jin Yang Yao 
(R.P. Chineză) 315 kg ; 6. Jounl 
Gronman (Finlanda) 315 kg ; 7.
Istvan Kerek (Ungaria) 3075 kg; 
X. Janoe Baranyal (Ungaria)

(Continuare în pag. 2-3)

După trei zile de întreceri 
tn cea de a 22-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de gimnas
tică, miercuri seara au fost 
decernate primele medalii, la 
finele exercițiilor liber alese.ln 
concursul masculin, fiind de
semnată noua campioană mon
dială pe echipe. Această me
dalie de aur are o semnifica
ție aniversară, fiind a 200-a 
din istoria competiției.

Conform regulamentului, e- 
chipele au intrat la aparate tn 
ordinea inversă a clasamentului 
de la ..impuse", astfel că disputa 
pentru medalii s-a dat în ul
tima serie, desfășurată aici a- 
proape de miezul nopții. După

în „Cupa Liliana Ronchetti" la baschet feminin

ÎNTR-UN MECI DE EXCELENTĂ CALITATE, „U“ CLUJ-NAPOCA 
A ÎNVINS SPARTA C.K.D. PRAGA CU 84-81!

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te
lefon). Sala sporturilor s-a do
vedit neîncăpătoare pentru ma
rele număr de iubitori ai bas
chetului dornici să urmărească 
primul meri din optimile „Cu
pei Liliana Ronchetti* la bas
chet feminin dintre Universita
tea din localitate si puternica 
echipă cehoslovacă Sparta 
C.K.D. Praga. Printre perfor
mantele echipei oaspete se a- 

o întrecere extrem de spectacu
loasă, cu exerciții de foarte ri
dicat nivel, cu multe elemente 
de mare tehnicitate, care au 
smuls, In repetate rînduri, a- 
plauzele unei săli pline, titlul 
de campioană mondială a re
venit echipei Republicii Popu
lare Chineze, care obține pen
tru prima oară un asemenea 
succes. Gimnaștii chinezi con
firmă astfel ascensiunea lor din 
ultimii ani, rezultatul de acum 
neconstituind o surpriză pentru 
specialiști, care Iși amintesc, de 
pildă, că Li Ning a ctștigat, la 
„Cupa mondială" de la Zagreb, 
șase medalii de aur din șapte.

Echipa noastră masculină a

flă cîștigarea „Cupei Campioni
lor Europeni", precum si par
ticiparea la alte trei finale ale 
respectivei competiții- Iată o 
carte de vizită care nu mai ne
cesită comentarii si. de aici, in
teresul enorm stîrnit de meciul 
dintre „U“ și Sparta. Elevele 

în „Cupa Koraci“ la baschet masculin

evoluat ta penultima grupă, 
împreună cu formațiile Bulga
riei, Cubei, Franței, R.F.G., El
veției, aflate tn plutonul doi al 
acestor campionate mondiale. 
Băieții s-au străduit să-și pre
zinte cit mai bine exercițiile, 
dar au avut ratări și acciden
tări (Nicula și Odorhean), sl- 
tuîndu-se în final pe locul II, 
devanslnd cu cinci sutimi echi
pa Cubei, cu care se afla la 
egalitate după prima zi. In a- 
oest fel, gimnaștii români și-an 
cucerit dreptul de participare la

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a i-a) 

antrenorului Nicolae Martin nu 
s-au lăsat impresionate de re- 
numele adversarelor și prin- 
tr-un efort lăudabil au reușit

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag a i a)

Ieri, la Brașov, in cadrul preliminariilor J. O. la fotbal RAPID — MACCABI RAMAT GAN 71-79

ECHIPELE OLIMPICE ALE ROMÂNIEI SI ITALIEI3

S-a pierdut (ușor) pe 

teren propriu punctul 

ciștigat (cu trudei) 

la Utrecht
BRAȘOV, 26 (prin telefon). 

Am fost la Utrecht si am vă
zut jocul cu Olanda, am elo
giat prestația _ de atunci ai 
punctul obtinut. care relansase 
echipa noastră olimpică cu 
sanse bune de calificare tn a- 
eeastă attt de neașteptat de 
grea grupă a preliminariilor 
J.O. A venit meciul cu Italia. 
S-a văzut, după lotul aliniat 
•i dună componenta delegației

Constantin ALEXE

LA EGALITATE: 0-0
Prin permanen

tele ei încurajări, 
galeria giuleșteană 
a dorit foarte mult 
să mai atenueze 
din emoțiile favo
ritei ei la debutul 
acesteia într-o 
competiție euro
peană, evenimen
tul constituindu-1 
meciul Rapid — 
Maccabi Ramat 
Gab din cadrul 
„Cupei Koraci" la 
baschet masculin, 
desfășurat aseară 
în sala Rapid. Sim
țind tribuna de 
partea lor, elevii 
antrenorului H. 
Tursugian au în
ceput bine partida. 
Primele minute au 
avut un aspect »- 
chilibrat, s-a mers

Adrian VASILESCU

Dumitru arunci la coș cu toată opoziția (uf 
Cornelius Foto : I. MIHĂICĂ.(Continuare in pag 2-3)

tlin. 90 .* Irimescu irosește marea (fi singura) ocazie de gol.
Foto ; D. NEAGU

(Continuare 
tn pag. a 4-a)



o ampla acțiune naționala de selecție
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CUNOAȘTfJI TINERI CU GABARIT MARI 
Șl APIITIIDINi PENTRU ÎNA1 IA PERFURMANJÂ ?

DIN SPORTURILE MIRCEA BOȘCOIANU Șl ASPIRAȚIILE SALE

TEHNICO-
băiat înalț zvelt,

APLICATIVE

PASIUNE
Problema gabaritului spor

tivului se pune cu tot mai 
multă acuitate In marea ma
joritate a ramurilor și pro
belor sportive. Dacă Înainte 
vreme tinerii cu talie mare 
erau că ut ați cu precădere 
pentru basenet, volei și a- 
runcărl la atletism, astăzi II 
vedem mai pretutindeni : la 
nandbal, polo, scrimă, fotbal, 
seni, patinaj, hochei pe ghe- 
ță, canotaj, calac-canoe, te
nis de clmp șl de masă șl 
lista ar putea continua.

Firește, orice Iubitor al 
sportului Iși dă seama că un 
tinăr „bine clădit", cum ce 
spune, cu un fizic zdravăn 
șl o bună stare de sănătate, 
ca și cu alte aptitudini, tace 
fată cu succes cerințelor tot 
mâl mari ale Înaltei perfor
mante din zilele noastre. Pen
tru că un gabarit mare și 
calități deosebite presupun 
forță, rezistență, o capacitate 
de efort apreciabilă, pe cace 
pot fi brodate Însușirile Șd&- 
nice și tactice, tot mai mul
te șl mal complexe, necesi
tate de un sport sau altul.

Iată d- ce Consiliu) Natio
nal pentru Educație Fizică șl 
Sport a inițiat In această pe
rioadă, potrivit prevederilor 
Rezoluției Conferinței pe țară 
a mișcării sportive din mar
tie 1982, o largă acțiune de 
depistare și selecție a ele
mentelor cu aptitudini deose
bite pentru sportul de tnaltă 
performanță, Intre care cali
tățile antropometrice (Înălți
me) deosebite șl o bună sta
re de sănătate constituie prin
cipalii parametri. Desfășura
tă in cadrul marii competi
ții sportive „DACÎADA", ac
țiune națională pentru depis
tarea tinerilor șl tinerelor (In
tre ÎS și 20 de ani) eu gs-

CRITERII DE

barit mare șl cu calități deo
sebite pentru Înalta perfor
manță va cuprinde, practic, 
Întreaga tară și va avea trei 
faze : la nivelul localităților 
(plnă la 30 noiembrie), la ni
velul județelor (plnă la 20 
decembrie) și la nivel central 
(la începutul anului 1984). Cel 
depistați In această acțiune, 
care are ca obiectiv pregă
tirea în vederea Jocurilor O- 
Umpice din anul 1988, vor fi 
legitimați la unitatea din ju
dețul in care au fost depis
tați.

Așadar, tntr-un interval de 
timp relativ scurt, acțiunea 
națională de depistare și se
lecție vizează toate unitățile 
sportive din invățămintul 
gimnazial, liceal și profesio
nal, precum și unitățile e- 
conomice — din mediul ur
ban și, in mod deosebit, ru
ral —, printr-o activitate con
jugată a tuturor factorilor 
locali, Județeni șl centrali, cu 
atribuții tn domeniul sportu
rilor. Se va utiliza o proce
dură cit mai simplă, care să 
nu afecteze desfășurarea nor
mală a activităților produc
tive, profesionale și social- 
educative programate tn pe
rioada respectivă.

SIntem siguri că, tnțelegînd 
marea importanță a acestei 
acțiuni naționale, toți profe
sorii de educație fizică, an
trenorii, instructorii și acti
viștii sportivi, medicii, orga
nizațiile de pionieri., și tine
ret, organele de Invățămînt și 
cele sportive iși vor Îndeplini 
ÎNDATORIREA PATRIOTICA 
de a contribui la reușita el 
deplină, recomandlnd selec
ției tinerii șl tinerele cu ga
barit mare șl aptitudini co
respunzătoare Înaltei perfor
manțe. (M. C.).

SELECȚIE

PENTRU KARTING
Kartlngul, această disciplină 

sportivă tehnico-aplicativa, este 
din ce în ce mal iubit de copiii 
șl tinerii din tara noastră. Pretu
tindeni, in orașe mari sau mici, 
ba chiar și în comune, iau naș
tere cercuri de karting in care 
— juniori și seniori — fac cunoș
tință cu 
conduce, 
roți" (cu 
250 cmc) 
frecvent 
sau ale campionatului republican.

Bineînțeles, ascensiunea kartin- 
gului n-ar fi putut avea loc dacă 
n-ar fi existat oameni pasionați 
care să-l susțină. Iată, de pilda, 
două femei îndrăgostite efectw 
de acest sport. Prima. Dianora 
Grozea, inginer constructor la 
Grupul de șantiere nr. 8 din 
Centrala de Construcțli-montaj 
București (soția oamnionului de 
karting Radu Grozea), este arbi
tru de circa 12 ani. Prin price
pere si conștiinciozitate, la ma
joritatea concursurilor organ-za te 
in tara noastră, această arbitră 
contribuie efectiv la populariza
rea sa dezvoltarea kartingulul.

Cealaltă femeie de care vrem 
aă vă vorbim, este Florica Preda, 
tehnician la I.T.A. Galați. Dato
rită pasiunii ei pentru această 
disciplină, a fost aleasă in func
ția de președinte al asociației de 
karting din întreprinderea 
fiind In același timp una din 
principalele activiste ale comisiei 
Județene respective. Prin munca 
sa (tiu trebuie uitat că si fiul es 
Florin, este un bun kartist), la 
asociația sportivă ITA, acest 
sport a cunoscut o dezvoltare no
tabilă, concretizată prin achizi
ționarea a 25 de karturi si obți
nerea licențelor de rigoare pen
tru 15 sportivi.-

Două femei, aceeași lăudabilă 
pasiune...

tehnica, cu arta de a 
..Micuții bolizi pe patru 
motoare de 50 cmc — 
slnt prezenți tot mai 
pe traseele „Daciadei",

sa.

Tineri (băieți și fete) Intre 15 și 20 de 
1.1.1963 șl 31.XII.1968). Telemac SIRIO POL, cores p.

BĂIEȚI

la 15 ani ..iii 1,82 m 
la 16 ani ..... 1.86 m 
peste 17 ani
(plnă la 20 ani)... peste 1JM) m

ani (născuți între

FETE

ta 15 ani . . ; ; . 1,78 m
la 16—17 ani ... 1,85 m
peste 18 ani
(plnă la 20 an!)— peste 1,85 m

Intre buturi

In cazuri cu totul 
plnă la 21 de ani, cu

deosebite, pot ti selecționați șl 
gabarit șl calități excepționale.

tineri

MANIFESTĂRI ALE TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

moașă. mai eurată**. Acelorași 
gînduri le-a dat expresie și 
maestrul sportului Anton Fon- 
graț, spadasin si antrenor la 
C.S.U. Tg. Mureș : „Vrem un 
climat de securitate, fără arme 
nucleare, arme care atîrnă as
tăzi deasupra capetelor noastre 
ca sabia lui Damocles... Buto
nul odată apăsat, nu mai dă 
șanse de existență nici unei 
forme de viată. Așa cum subli-

„CUPA PĂCII" ÎN JUDEȚUL 
CLUJ

o frumoasă acțiune dedicată 
Săcii a avut loc în județul Clu^.

1 organizarea Comitetului jude
țean U.T.C., în colaborare cu 
C.J.E.F.S., s-a desfășurat o com
petiție ciclistă, la care au luat 
parte sportivi de la C.S.M. și 
Voința din Cluj-Napoca și Rapid 
Oradea. Timp de trei zile, pe un 
traseu care a străbătut cele mai 
pitorești zone ale Județului, ca
ravana cicliștilor a purtat, prin 
acțiunile inițiate, vibrantul me
saj de pace al sportivilor, al ti
nerilor care trăiesc pe aceste 
ineleagurL Printre cei mai buni 
S-au dovedit Alexandru Gbețe, 
Adam Cîinișor, Ion Gtrbovan 
(C.S.M.), Pavel Ruja, Andrei Na
gy (Voința) ș.a.

nia președintele tării noas
tre, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, după un aseme
nea război nu vor exista în
vinși si învingători, nu va e- 
xista nimeni care să-i judece 
pe vinovați... Astfel, să spu
nem DA competiției pe plan 
sportiv, dar un NU hotării 
competiției pe plan militar ; să 
spunem DA luptei sportive și 
NU hotârit luptei armate*.

Gînduri care i-au animat și pe 
toti ceilalți vorbitori la mani
festația organizată de C.JJE.F.S. 
Mures — intre care Geza Kosa, 
președintele C.J.E.F.S.. volei
balista Doina Săvoiu, prof. 
Sanda Ștefănescu de la C.S.Ș. 
Tg. Mureș și prof. Saveta Evi 
de la Tîrnăvenl — ca și pe 
toti cei prezenti in sală, care 
și-au exprimat adeziunea fier
binte la conținutul telegramei 
adresate, in numele participan- 
tilor. C.C. al P.C.R.. personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum si Ia conținutul scri
sorilor trimise ambasadelor 
Uniunii Sovietice șl Statelor 
Unite ale Americii la Bucu
rești si Organizatei Națiuni
lor Unite — înflăcărate și pline 
de înțelepciune chemări Ia e- 
forturi susținute pentru des
tindere internațională si pace.

STEGULEȚE ALBE CU CUVÎNTUL PACE..
Zilele trecute, bulevardelă Bucu- 

teștiujul au fost străbătute de doi 
eter-Li neobișnuit!, incărcați de 
oagaje, pedalînd rar, ca peffitru 
tui drum- lung. .Pe cele două fchi- 
doanc flutura cîte un steguleț alb 
avînd pe el înscris cuvîntul 
»,PACEa. Cisi cboi sportivi no-au 
vizitat La redacție și astfel am 
aflat amănunte despe acțiunea 
tor, grea dar admirabilă : „Vom 
jpurta cele două stegulețe pe un 
parcurs de 1026 km prin țară — 
fcnin al dorinței noastre, din 
Intern, do a trăi In pace. Pace 
pont u noi r,i pentru viitorul co- 
pillor noștri". Cuvintele veneau 
do la un om de 73 de ani, cu 

senine — prin lentilele 
ochelarilor -— pensionarul Ladis- 
Jau l.odniczky. pace — dorința 
fia fierbinte și a tovarășului său 
de drum, Ti ui «Tivi, tocmai din 
Timișoara, Calea Șagului, plecați 
ln.tr-mn tur al României pe bid- 
etete.

3£-pbe primul Lor drum T Nici 
Vorbă. ^Sîntem aproape vecini, 
ne-aui cunoscut într-o drumeție

pe biciclete, acum 11 ani — ne 
spune Ti tu Jivi. De atunci, ' an 
de an, străbatem drumurile ț". 
am călătorit pe biciclete prin 
Europa, din nord pînă în sud. Ci
cloturismul a devenit pentru noi 
ca o hrană sufletească".

Răsfoim albume cu fotografii, 
cu tăieturi din presă, cu însem
nări. 11 000 de kilometri prin Eu
ropa si alte dteva mii prin tară. 
„La intrarea în Capitală am ro
tunjit cifra la 20 000 de kilome
tri parcurși împreună. Am mai 
fost intr-un tur anul acesta, dar 
acum am ținut să ne alăturăm, 
ca mesageri al'păcii, numeroase
lor acțiuni ale oamenilor mim Hi 
din țara noastră, care nu vor 
războaie, nu vor rachete, nu vor 
dușmănii, cl liniște șl pace". Cu
vintele aparțin venerabilului spor
tiv Ladlslau Ledniczky. ur
mărit urcând pe biciclete după 
tm salut de rămas bun s-au pter- 
dut in lungul bulevardului. Două 
stegulețe albe duceau maft de** 
parte, pe alte mdeaguri. cuvîntul 
PACE. (V.T.).

• DUMINICA echipa națională 
a României va debuta ta noua 
ediție a campionatului european, 
dotat eu Cupa FJ-R-A. Va fl cea 
de a 11-a întrecere a echipelor 
de pe continent. Cupa F-t-R_A- 
atribulndu-se pentru prima oară 
ta 1974. ^V-le României a ter
minal victorios de patru ori 
(1975, im, 1981 fi 1983). Partida 
cu echipa Poloniei va figura 
sub nr. 153 în palmaresul tri
colorilor si va fi cea de a 14-a 
lntllnlre intre rugbyștil români 
șl cel polonezi. Primul med da
tează din anul 1959 (41—3 pentru 
sportivii noștri) ; ultimul avlnd 
loc la Socbaczew ta 1980 (33—8, 
tot pentru „tricolori-, care, de
altfel. au elștigat toate cele 13 
partide disputate ptaă acum). 
De menționat că echipa Poloniei 
a retrogradat tn 1931 ta grupa 
B, anul acesta ea repromovlnd 
ta locul „XV-lul R- F. Germa
nia, care a coborît...
• MARTI după-amiază, ta Par

cul Copilului (unde se va dispu
ta șl medul cu echipa Polonld), 
rugbyștll tricolori au susținut un 
med de trial. Echipa va fi for
mată azi, după un ultim antre
nament. Cel doi tehnicieni al 
lotului național (V. Irim eseu șl 
Th. Rădulescu) stat confruntați 
cu unele probleme mai dificile. 
Ivite ta ultimele zile. înaintașul 
cu nr. 8. Pompiliu Borș (Dina
mo), s-a reaeddentat la ge
nunchi și a devenit pentru un 
timp indisponibil. La centru, an
trenorii au Încercat „formula- : 
Lungu — Capmare (care a dat. 
In general, satisfacție), dar ul
timul dtat. mutat ta acest se
zon de la Rapid București la 
Buzău, nu a susținut meduri o- 
fidale. Așa că ar fl " '
prezența ta centrul 
trelsferturl 
se înțelege 
cheș, a cărui valoare șl tehnică 
nu mal au nevoie de recoman
dări. Semne de întrebare ridică 
șl posturile de fundaș șl aripi, 
rugbyștll selecționați nedind do
vadă ta ultimele meduri de 
campionat de o sufidentă de- 
dzie ta joc atlt de necesară ta 
aceste posttrri-che’e. Dar, pînă 
Ia finele săptămtafi lucrurile se 
mal pot îndrepta.
• MIERCURI a plecat tntr-un 

turneu In Anglia, echipa Poli
tehnica lari. Iată programul 
jocurilor : 27 octombrie cu R.F.C. 
Bldeford, 39 octombrie eu Wes
ton Super Mare, 2 noiembrie cu 
BrîxTiam. 5 noiembrie cu Cam
borne șl 6 noiembrie cu St. 
Yves.
• ZILELE acestea ne vizitează 

țara o cunoscută echipă de Ju
niori din Anglia. Este vorba de 
echipa londoneză St. Dunstan’s 
College. Tinerii britanici au tn- 
tfinlt marți divizionara B C.F.R. 
Brașov, pe care au totrecut-o 
eu scorul de 14—8 (10—0). Par
tida ■ fort arbitrată de cunos
cuta! nostru internațional Enciu 
Stoica. Astăzi după-amiază, tn- 
eeptnd de la ora 18, rugbvștH 
englezi vor jur* pe otadionnl 
Gtaleștl eu campioana noastră 
de Jtmiorf, ChS^. Locomotiva, 
ax cs.

preferabilă 
liniei da 

alături de Lungu, 
a sibianului Be-

Este un ------- ----- ________ ,
cu priviri care caută parcă 
ta fiecare clipă ceva, urmă
resc o noutate. Ca un copi) 
la vîrsta Întrebărilor, numai 
că el, Mircea Boșcoianu, nu 
se mal află printre purtătorii 
cravatei roșii cu tricolor, ci 
este elev ta clasa a Xll-a la 
Liceul „Ștefan ce) Mare- din 
Suceava. Iar Întrebările sale 
nu-s copilării. Am înțeles a- 
cest lucru urmărindu-1 de-a 
lungul unei săptămînl la 
Campionatul mondial de . ra- 
chetomodele desfășurat de cu- 

" Polonia, unde Boșco- 
evoluat onorabil, sta- 
șl un -----

național 
rachetomodele

eu panglică. Căuta 
la adversari, noutăți

rînd In 
lanu a 
billnd 
cord 
S 8 A, 
durată, 
mereu, ____ _____
în domeniul acestui sport de 
înaltă tehnicitate (majoritatea 
concurenților erau ingineri, 
specialiști în aero sau astro- 
nautică). Așa a urcat el, de 
fapt, anevoioasele trepte ale 
afirmării, prin căutări șl 
muncă. „Am Început să prac
tic modelismul din clasa a 
U-a — ne spunea — la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei, 
Îndrumat de tata. Este Ingi
ner, iubește tehnica. Mai Iu
tii cu modele simple și așa...* 

Așa, după trei ani Boșco- 
tanu cucerea titlul de cam
pion republican la aeromo- 
dele, juniori mici, apoi a în-

nou 
in

re
ci asa 

de

ccput să construiască rache
tomodele șl la campionatul 
republican din 1981 devine 
dublu campion — clasa S 3 A 
și S 4 A, îndeplinind, la 15 
ani, norma de maestru al 
sportului în anul următor 
cucereșt» un nou titlu la 
S f A și locul 3 la S 4 A, iar 
Ia campionatul din acest an 
se clasează primul la S 6 A, 
pe locul doi la S 4 A și pe 
locul trei la S 3 A. Mircea 
Boșcoianu se numără, fără 
îndoială, printre cei mal va
loroși șl de perspectivă spor
tivi ai Clubului sporturilor 
tehnico-aplicative din Sucea
va (președinte Silvestru Mo- 
raru), Păcat că unii colegi 
mai.. vîrstnici îl privesc 
„cam pieziș* — după cum ne 
spunea el, cu obidă, invidioși, 
parcă, pe succesele sale (con
ducerea clubului ar merita 
să reflecteze la aceasta). 
Proiecte de viitor 7 „Să ter
min cu bine liceul (după 
cum am aflat este un elev 
exemplar la învățătură și 
comportament, n.n.), apoi să 
Intru la Politehnică, faculta
tea de aeronave. Șl, poate, la 
viitorul campionat mondial 
voi urca pe podium...*. Fru
moase proiecte și nu ne în
doim că despre Boșcoianu 
vom mal avea prilejul să 
scriem.

Viorel TONCEANU

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ALPINISM
Unul dintre cele mai pito

rești locuri ale județului Al
ba — Cheile Rîmeț — a găz
duit, de curlnd, Întrecerile 
Campionatului republican de 
alpinism, proba de cățărare 
cronometrată. Timpul splen
did, peisajul ta culorile toam
nei, pasiunea acestor oameni 
al munților pentru lupta cu 
pereții de stincă la altitudine, 
toat- au condus la o fru
moasă reușită a acțiunii, or
ganizată de federația de spe
cialitate cu sprijinul exem
plar al organelor județene cu 
atribuții. întrecerile s-au des
fășurat individual șl pe echi
pe, masculin șl feminin, se
niori șl tineret. Deși traseele 
alese au fost mal dificile de- 
ett cele pe care s-a concu
rat ta anul trecut, marea 
majoritate a sportivilor au 
dovedit pregătire bună, fă-

dnd față cu succes momen
telor grele ale cursei.

Clștigătoril probelor 
niorl, Individual : 1. M. Măr- 
cuș (Metalul Hunedoara), X 
D. Daro (Armata Brașov), 3. 
L Secărea (Torpedo Zămeștl). 
Pe echipe : 1. Armata Brașov 
(D. Daro, C. Cojanu, I. Pop), 
X Torpedo Z., 3. C.S.M. Iași. 
Tineret : 1. Gh. Jinga (Tor
pedo Z.), 2. C. Uimăt (Dina
mo Bv.), 2. I. Manolache
(Torpedo Z.). Pe echipe : 1. 
Torpedo Z., 2. Dlnamo Bv., 
(locul 3 nu s-a decernat). Fe
minin, individual : 1. Lia Re
begea (C.S.U. București), 2. 
Teodora Truță (C.S.U. Bv.), 
3. Rodica Șoancă (C.S.U. Bv.). 
Pe echipe : 1. C.S.U. Brașov 
(Truță, Felicia Enache, Șoan
că), 2. I. T. București, 1. 
Politehnica Timișoara (V. 
T-M.).
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DINAMO

VL. BUDUROI - CAMPION DE CICLOCROS AL CAPITALEI
După o sultă de patru con

cursuri de clclocros, cicliștii 
bucureșteni au luat startul ta 
ultima lor Întrecere pe teren ac
cidentat organizată ta Capitală : 
finalele campionatului municipal. 
Alergările au avut loc pe tra
seul * ' ------ ----------“
tal. 
mal 
din __ _
(Stirom) care, aflindu-se la vira
ta juniorilor mici, a concurat ta 
compania seniorilor, reușind o 
victorie de o manieră care-1 o- 
noreazâ. Dealtfel, faptul nu a 
constituit o surpriză, Buduroi 
obțlntad aceleași frumoase suc
cese tn toate cursele de clclp- 
cros organizate tn acest sflrșit 
de sezon competlțional. Din cele 
patru alergări ale campionatului, 
sportivii de la Stirom au termi
nat victorioși in două (seniori 
șl Juniori mari), celelalte două 
(juniori mid și începători) reve
nind reprezentanților clubului 
sportiv Voința. Iată clasamente
le : seniori (8 ture — 16 km) : 

VL Buduroi 41:20 ; 2. P. Mitu 
(Dinamo) 41:40 ; 3. Gh. Butaru
(Steaua) 41:50 ; juniori mari (6 
tare — 12 km) : 1. âL Minea 
(Stirom) 32:36 ; 8. E. Marinescu 
(C.S.Ș. 2) 33:56 ; 3. N. Manola-
cbe (Stirom) 33:58 ; Juniori mici 
(S ture — 10 km)-: L G. Gheor-

de la baza sportivă Meta- 
din Șos. Pantelimon. Cea 
bună comportare a avut-o, 
nou, tânărul VL Buduroi

ghlu (Voința) 27 L16 ; 2. VI. Bota 
(Olimpia) 27:27 ; 3. C. Dumitres
cu (C.S.Ș. 2) 27:58 ; începători
(3 ture — 6 **' ”
(Voința) 18:35 
limpla) 18:40 ;
limpla) 18:40. 
participat 85

km) : 1. L Sabel 
; 2. Gh. Matei (O-
3. C. Ionescu (O- 
La întrecari 

de concurențl.

■MMMB

3.

N.

TALERIȘTII SE ÎNTREC

PENTRU TITLURILE

DE CAMPIONI Al ȚARII
Trăgătorii cu pușca de vână

toare, taleriștii, practicanții celei 
mai spectaculoase probe a tiru
lui de performanță, se îhtîlnesc. 
începînd de azi și pînă sîmbătă, 
pe poligonul Tunari din Capitală 
pentru a-și disputa întâietatea 
în finala Campionatului republi
can, competiție ce se desfășoară 
sub egida ^Baciadei". Pentru 
titlurile de campioni naționali la 
skeet (taiere lansate din turn) 
și trap (talere lansate din șanț) 
se întrec seniorii și juniorii I. 
Juniorii mici participă la un 
concurs cu caracter republican. 
Competitorii cu pretenții la titluri 
au o misiune dificilă, având de 
îndeplinit norme fixate de F. R. 
Tir. La skeet seniorii 192 p, ju
niorii 140 p, iar la trap 188 p, 
și, respectiv, 138 p. Se trage la 
proba de 200 talere seniorii, 150 
talere juniorii I și 100 talere ju
niorii EL Iată și programul fi
nalelor : joi antrenament oficial, 
vineri, de la ora 0, manșa I 
(100, 75 și 50 de talere), iar sîm
bătă, tot de Ia ora 9, manșa 
a U-a. Actualii deținători ai titlu
rilor la seniori sînt Ioan Toman 
(Steaua) la skeet (cu 197 p) șl 
Florin Baban (Olimpia Bucu
rești) la trap (188 p).

au

HANDBAL, DIVIZIA „B“
Rezultate din etapa a XI-a a 

Diviziei „B" de handbal. MAS
CULIN. Seria I : Arctic Găeștl 
— C.S.U. Galați 27—15, Nitramo- 
nla Făgăraș — știința Bacău a- 
minat, C.S.M. Borzeștl — Uni
versitatea București 23—21, Cal
culatorul LLRUC București — 
Petrolul Teleajen 32—28, Moldo- 
sta Vaslui — Comerțul Marina 
Constanța 21—20, Dacia pitești — 
A^.A. Buzău 20—19. In clasa
ment : 1. C.S.M. Borzeștl 25 p 
(11 meciuri), 2. Știința Bacău 24 
p (8 meciuri), 3. C.S.U. Galați 
23 p (10 meciuri)..., 11. Comer
țul Marina Constanța 18 p, 12. 
A.S.A. Buzău 18 p. Seria a U-a : 
Șuierul Baia Sprle — Tehnome- 
tal Timișoara 30—26, Metalul 
IURT Lugoj — Unirea Cluj-Na- 
poca 25—20, Universitatea Craio
va — Electromureș Tg. Mureș 
27—20, strungul Arad " ' 
Sebeș 22—21, Metalul 
că — Unlo Satu Mare 
talul Hunedoara — H. 
II Baia Mare 23—22. 
ment : 1. I’ "-■■■_ •___ _
L Universitatea Craiova 26 p, X 
Electromureș Tg. Mureș 25 p..., 
11. Unirea Cluj-Napoca 18 p, 12. 
Tehnometal Timișoara 17 p. FE
MININ. Seria I : Textila Doro
banțul Ploiești — Trainica Pu
cioasa 31—9, C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe — Precizia Vaslui 16—12, 
Carpatex Brașov — Chimia Brăi
la 21—14, Relonul Săvlneștl — 
C.F.R. Craiova 30—11, Confecția 
Bacău — Filatura Focșani 25—17, 
Universitatea I.E.F.S. București — 
Vulturul Ploiești 13—15. In cla
sament : 1. Textila Ploiești 31 p, 
L Relonul Săvlneștl 29 p, X

— Voința 
Copșa Ml- 
26—27, Me- 
C. Mlnaur 
In clasa- 

Unio Satu Mare 27 p,

C.S.M.

C.S.M.
Trainica 1 
versitateal 
n-a : Cor] 
Construed 
Voința Oq 
13—18, ja 
Arad 
tila ZaWJ 
Farmec d 
nla FăgăJ 
șoară Ord 
ghet 18—1 
Textila Z 
t Gloria 
textil Sid 
Arad 15 
găraș 14 d

DINAM
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hilor : 
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dar a
moviștii,

1(M 
ma 
rat

CITIȚI NUMĂRUL 1

AL REVISTEI
Din sumar :

O Marea victorie a echipei Dinamo ase 
lui Hamburger S. V.
• Prezentarea divizionarei „A“ de to 

F. C. Baia Mare.
• Succesul echipelor românești de po; 

în C.C.E.
• „De la gimnastica Nadlel Comâned. 

gimnastica Doinei Stăloulescu*.
• „DE TREI ORI STOP-CADRU" • Maî 

Lăcătuș (fotbal), Daniela Costean (atletls 
Ionuț Șesu (tenis).
• Rugbyul, Intre campionat șl confrunți 

internaționale.



IC. S. M. Craiova

S-AU MUTAT IN... ȘCOLI I

a 
a

rat
lo-
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cu 
sâ

<H- 
'lc-

o-

a

•18,
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rl), 
leo- 
icla

ea aceste? să se încadreze op
tim îe programul cotidian al e- 
levUor. ÎN PARCUL POPORU
LUI, LA BAZA HIPICA un» 
dintre cele mal complete din 
țară, antrenamentele se desfă- 
șoarl ca în plină vară „Chiar 
dacă actualul sezon s-a înche
iat — ne spunea antrenorul Con
stantin Podara — cel viitor tre
buie pregătit din timp. De aceea 
ne-ațf găsit aici în această di
mineață*. ACȚIUNE DE SELEC
ȚIE ÎN TOATB ȘCOLILE MU
NICIPIULUI. Craiova dispune, 
după curo se știe, de un mare 
număr de unități școlare. în 
ziua vizitei noastre antrenorii 
Gabriela Banciu» Victor Lazar- 
ciuc și Eugen Ionescu se aflau 
in școli. Am plecai și noi la 
Liceu/ Electroputere. Gabriela 
Banciu discuta cu cîteva fetițe 
oare doreau să știe... în cît timp 
pot deveni atlete I Ea supusese 
unor teste vreo 20 de eleve. 
„Continuăm acțiunea încă vreo 
cîteva zile — ne-a spus — apoi, 

'* rezultatele,
aducem in

I
I
I
I
I
I
I

tn liniște, analiztnd 
vom încerca să le _____ _
secția de atletism a clubului ca 
viitoare semifondiste și aruncă
toare de greutate”. ÎN BIROUL 
PREȘEDINTELUI SE FACE A- 
NALIZA MUNCII UNEI ZILE. 
Eugen Ștefănescu ne spune : 
„Am avut o recoltă bogată la 
acest Început de nou an școlar. 
Pentru că trebuie să precizez că 
acțiunea noastră nr. 1 a fost 
prospectarea școlilor din Craio
va pentru a completa secțiile cu 
viitori performeri. Pe listele an
trenorilor s-au adunat citeva su
te de nume. Este sigur că nu 
toți acești copii vor deveni mari 
sportivi, dar dacă in flecare sec
ție vor rămtne 1#—15 dintre noii 
selecționați, vom putea spune că 
am făcut o treabă bună”.

I

I
I
I

Ion GAVRILESCU

BERtlfi 3-0 U VRIEI (f)

I
I

dUinite probabil decît în rina 
precedentă, au început hotărfte- 
oonducîr.d la un moment dat, în 
primul set, cu 10—6. Jucătoarele 
noastre s-au concentrat mal mult 
și avînd în Doina Moroșan șl 
Irina Velicu un „blocaj- foarte 
bun și două trăgătoare eficace, 
scorul a devenit 12—12 și setul a 
fost clștigat de bucurester.ee. Re
zultat final : Dinamo București 
— Dynamo Berlin 3—0 (12, 4, O- 
După cum se vede.
n-au — 
și în 
le-au 
S-au 
bună ________
Ketlielin Bonath.
meci : ora 16.

Modesto FERRARINI

I
I

— vede, oasnete’e 
mal reușit aceeași prestație 
seturile următoare, De care 
pierdut destul de ușor, 

evidențiat, prin calități și o 
tehnică, Ute Langenan șl 

■ " Azi, ultimul

C.M. $1 CI. DE HALTER!
(Urmare din pag. 1)

1.

I
307,5 kg ; 9. Julio Lescos (Cuba) 
305 kg ; 10. Me Jiang Pin (R.P. 
Chineză) 300 kg. Medaliat! pe sti
luri. SMULS : 1. Rusev 145 kg ; 
1. Behm 145 kg ; X Kunz 145 kg; 
ARUNCAT : 1. Kunz 195 kg ; 2. 
Rusev 102,5 kg ; 3. Behm 192,5 
kg. La rezultate egale, departa
jarea se face in unma greutății 
corporale, în avantaj fiind cel mai 
ușor.

Campionatele continuă astăzi 
cu categoria mijlocie (®2,5 kg), 
la care vor participa si doi spor
tivi români : Petre Becheru și 
Constantin Urdaș.

I
I
I
I
I

cstanțâ la hochei
I

- DUHAREA GALATI 5-3
in).

I
știut să fructifice prompt toate 
inexactitățile de apărare co
mise de gazde. Rezultatul a 
stat sub semnul incertitudinii 
pină În ultimele minute, dato
rită jocului avintat al ambelor 
formații.

Punctele au fost marcate de 
Ionescu 2, T6kc, Pisăru și Mo- 
roșan pentru învingători, Ber- 
ililă 2, Burada pentru Dunărea. 
A condus M. Presneanu la cen
tru, ajutat de N. Enache și Gh. 
Lupu. (T. SIRIOFOL-coresp.).

e)
I
I

pilc „SPORT" : Județul Buzău (3 
reportaj șl fotografii).
Intre spectaculozitate și... obligații. 
aje de călărie și automobilism.
k SPORTIVA- (2 pagini de foto- 
hale).
rr MAGAZIN- (2 pagini bogat ilus
trate «portului de peste hotare), 
looses, recordmanul anului ?
Cupa, o reuniune a elitei handba-

I

ande sportului. Fotbal Calei- 
e încrucișate. Agenda lunii no
on scrisori.

I
I

ROMÂNIA -
(Urmare din pag. 1)

I
t

oasnetilor. că această partidă 
va fi foarte grea. Prezenta lui 
Enzo Bearzot pe margine și a 
celor trei internaționali „A" In 
teren — Vierchowod, F. Baresi 
si Bagni — demonstra că fot
balul italian îsi pune mari spe
ranțe in preliminariile olimpice 
cu care să mai atenueze su
părarea pentru rezultatele slabe 
ale echipei „A” din prelimina
riile campionatului european. 
Si aveam în vedere forța de 
apărare a italienilor, știința lor 
de a nu primi gol si iată, din 
acest punct de vedere. lucrurile 
s-au adeverit De ce 7

1. Pentru că italienii au con
firmat că prezintă o echipă o- 
limpică puternică, cu jucători 
dornici să intre in vederile lui 
Bearzot. să-i înlocuiască pe 
campionii mondiali — Zoff. 
Gentile. Scirea, Tardelli si cei
lalți. prezentînd un „11“ cu un 
.bloc functional” excelent — 
apărare supraaglomerată, mar
caj necruțător, dublaj excelent 
contraatacuri rapide, tăioase si. 
mal ales, permanentă susținere 
a jucătorului eu balonul Pen
tru rezultat, oaspeții nu s-au 
dat în lături nici de la anti- 
joc. de la obstrucții, de la 
durități (dar si Movilă e de 
vină, prin faultul lui grosolan 
la care oaspeții au răspuns).

2. Echipa noastră olimpică, a- 
cesta este adevărul adevărat a 
nemulțumit prin comportarea 
de ansamblu, prin lipsa de o- 
rlzont Cită diferență între evo
luția de la Brasov si eea de la 
Utrecht ! In primul rînd lipsa 
3e gîndire de la centrul tere
nului spre zona de finalizare. 
Fată de partida precedentă au

I 
I
I
I
I

I
I
I

FILMUL
Deși olimpicii Italieni au a- 

vut lovitura de începere for
mația noastră a recuperat re
pede si s-a Instalat în treimea 
adversă : atacurile ei în for
cing curg spre poarta lui 
Galii, Insă fără prea multă 
claritate si. mai ales, finalita
te. Primul șut în min. 8 —
cînd Irimescu a fost angajat 
de Movilă, dar balonul a tre
cut pe lingă poartă. In min. 
17 Multescu trimite o „diago
nală" pentru Lăcătuș. pe 
stingă, acesta ii pune balonul 
cu capul lui Coraș, cam la U 
m perpendicular pe poartă, 
însă atacantul nostru, lent, • 
n-are start (dealtfel mereu 
s-a dovedit greoi). Olimpicii 
români caută adesea rezol
vări complicate, nimeni nu În
cearcă șutul-surpriză din linia 
a doua. Timpul se «curge, e- 
chipa italiană se apără cu în
verșunare si exactitate. Me
dul este fragmentat deseori 
de o parte si de alta. Singurul 
sut pe poartă, dacă-1 putem 
numi așa. îl notăm în' min. 29 
— Mulțescu a executat o fru
moasă foarfecă:, nu prea pu
ternică insă pentru Galii. In 
min. 32 si 35 două foarte pe
riculoase zvicnirl ale echipei 
italiene (Fanna Si Bagni) sinț 
rezolvate de Stancu și 
Lung. Urmează, în min. 37, 
o lovitură slabă de cap a Iul 
Coraș. afară, $i, în min. 41. un 
alt șut, tot afară, al lui Mul
tescu.

La reluare este introdus 
Hagi pentru a da mai multă 
viteză si claritate acțiunilor 
ofensive. In min. 62 este arun
cat în joc si Geolgău. Dar nid 
ei nu reușesc prea mare lucru.

I
I

I

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 26 OCTOMBRIE 
1983. Extragerea I ; 38 26 13 27 
3 4 ; extragerea a H-a : 33 14 
22 9 35 15. Fond de cîștiguri : 
1.078.611 lei. din care 224.797 lei 
report la categoria I.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEX- 
PRES DIN 16 OCTOMBRIE 
1983. FAZA I: eat. 1: 1 varian
tă- 100% — autoturism „Dacia 
1300“ si 8 variante 25% a 17.500 
lei ; cat 2 : 2 variante 100% a 
20.539 lei sau. la alegere, o ex
cursie de 2 locuri în R. P. 
Bulgaria sau R.D. Germană și 
diferența în numerar si 5 va
riante 25% a 5.135 lei ; cat. 3 : 
8 variante 100% a 5.563 lei sau 
o excursie de 1 loc în R. P.

ITALIA 0-0
lipsit Bărbulescu. Cir tu si Hagi 
(ultimul pînă la pauză). I-au 
înlocuit Movilă. Lăcătuș si Văe- 
tuș. Dar primul s-a remarcat 
doar prin durități. Lăcătuș nu 
a încercat cursele care l-au 
remarcat in ultima vreme (nu 
pentru pasele înapoi a fost se
lecționat). iar Vâetus a fost un 
anonim Dacă linia de funJași 
si-a făcut datoria (Stancu si 
Iovan. mai ales ultimul, au fost 
foarte buni), dacă fundașii la
terali au făcut fată, mai puțin 
în ultimul sfert de oră. mijlo
cul a fost confuz, in ciuda e- 
forturilor lui Multescu de a 
mai face ceva ordine. Iar ata
cul s-a arătat total ineficient, 
văzindu-se din nou eclipsa de 
formă a lui Coras, care n-a 
putut trece de „paznicul" său 
Righetti.

După pauză a fost introdus 
Hagi. mizîndu-se pe calitățile 
lui de .dislocare a apărării ad
verse si pe jocul său combi- 
nativ. dar nici mezinul echipei 
n-a putut învinge o apărare 
puternică. Soluția — credem — 
ar fi fost pasarea cu calm, e- 
vitarea contactelor directe cu 
niște parteneri care se arătau 
de o vigoare neașteptată.

A fost. în general, o partidă 
de mare uzură. Czică si psi
hică. care a incomodat vădit 
echipa noastră ; un meci de 
uzură care i-a avantajat pe 
oaspeți. Să mai spunem că prea 
multi dintre jucătorii noștri au 
demonstrat o formă sub posi
bilitățile lor si nu greșim dacă 
spunem că rezultatul de 0—0. 
ne avantajează fată de presta
ția de ansamblu si de marile 
ocazii pe care oaspet'i le-au 
avut într-un fierbinte final de 
partidă.

JOCULUI
Medul devine dramatic spre 
final : în min. 76 centrează 
Bogdan. Caras reia balonul cu 
capul, dar Galii respinge ului
tor. Olimpicii noștri se «vlntă 
în atac, uitînd de contraatacu
rile italienilor care în min. 77, 
81 si 84 au fost pe punctul de 
a Înscrie prin Fanna (de două 
ori) și Marchetti, însă inter
vențiile hii Lung. Uagureanu 
și Iovan au salvat echipa noas
tră I Cea mai mare ratare 
însă se va produce în nJitmețe 
secunde ale medului, cfnd. ]a 
acțiunea lui Hagi mingea i-a 
revenit Iul Irimescu. ultimul 
trlmlțind, din poziție exce
lentă. pe lingă poartă.

Stefion TRANDAFIRESCU

DECLARAȚII
MIRCEA LUCESCU, «rector 

tehnic al loturilor reni eoentati- 
ve : ^Echipa o Tim pl d a Italiei a 
demonstrat că are o valoare foar
te bună. Știam că medul va fi 
cren. dar na am bănuit că va fi 
chiar atlt de dificlL Vom analiza 
serios această partidă, vom face 
totul să pregătim cum »e cuvine 
următoarele meciuri pentru că 
lupta în ffrupă nu este Încheiată*.

CESARE MALDIN1, ar^nenorui 
principal al echipei oi imp1 ce a 
Italiei : .Sint mulțumit de evo
luția jucătorilor meL După pauză 
echipa noastră a jucat minunat 
«1 cred că mă veți înțelege că 
fiînt supărat că am pierdut vi 
punct*.

GHEORGHE ST AI CU, antreno
rul echipei olirr.ptoe: .Ne afec
tează mult acest rezultat. Echl-

ADMINISTRAȚIA DT STAI LDIO PRONOSPORT INfOR'lEUA

Bulgaria sau R.D. Germană si 
diferența în numerar și 16 va
riante 25% a 1.391 lei ; cat. 4: 
42,50 variante a 1.571 lei ; cat. 
5 : 73,50 variante a 850 lei ; 
cat. 6 : 488 variante a 100 lei ; 
cat. 7 : 7.528,25 variante a 40 
lei. FAZA a II-a : cat. B : 1
variantă 100% a 20.763 lei sau o 
excursie de 2 locuri In R. P. 
Bulgaria sau R.D. Germană si 
diferența în numerar . si 4 
variante 25% a 5.191 lei ; cat. C: 
15 variante a 2.763 lei; eat. D : 
59,25 variante a 701 lei ; cat. E: 
130 variante a 319 lei ; cat. F : 
4.503,75 variante a 40 lei.

a MHNE PUTEȚI CÎȘTIGA ! 
Pentru Iubitorii de Loto care nu 
și-au procurat 'Încă bilete, pre
cum șl pentru cei oe doresc să-și 
sporească șansele de mari suc
cese, se reamintește că astăzi este 
ultima zi de participare la tra-

Pe temele jocului

CIND „BLOCUL FUNCȚIONAL»

NU... FUNCȚIONEAZĂ
Sint puține echipe în fotbalul nostru, le putem număra 

pe degetele unei singure mîini, cu preocupare constantă 
pentru aplicarea în joc a „blocului funcțional", principiu de 
bază in fotbalul actual, asigurînd o mișcare grupată a li
niilor, un mod de a acționa colectiv in ambele momente 
fundamentale ale jocului, de apărare șl de atac.

Printre aceste formații se află, desigur, și aceea a Spor
tului studențesc, care, însușlndu-și „principiul blocului", a 
recoltat, in ultimul an, frumoase succese, Încheind pe po
dium trecuta ediție a Diviziei „A" și, apoi, punîndu-șl can
didatura la titlul de campioană.

Punctul forte al echipei studențești îl constituie mai ales 
spiritul colectiv, de intr-ajutorare In faza de apărare (po
sibil prin recului în grup In fața partenerului aflat tem
porar în posesia mingii), imprimat șl de căpitanul echipei. 
Cazan, dirijor priceput al sistemului defensiv nu numai da
torită investiturll de libero, primit de la conducerea tehnică.

Sîmbătă, în linii mari, Cazan și-a făcut datoria cu aceeași 
conștiinciozitate șl competență. Coechipierii Iul titulari, de 
regulă oameni de nădejde al echipei, precum Iorgulescu, 
Coraș șl Hagi, s-au aflat Insă cu mult sub potențialul real ; 
Iorgulescu — rătăcind prea des, fără rost, în afara siste
mului defensiv, Coraș — lăsîndu-se dominat de neexperi
mentatul Rada, Hagi — ținînd inutil balonul. S-au adunat 
greșeli mai mici sau mai mari, cu consecințele de rigoare, 
grevlnd asupra întregului angrenaj.

In situația de atac, echipa n-a mai putut acționa ca un 
tot unitar, plerzînd „duelul" cu un sistem defensiv bine pus 
la punct, pentru această partidă, de Valentin Stănescu și 
Viore) Kraus.

Din momentul pierderii mingii, „contrele" Iuți ale ferovia
rilor bucureștenl au găsit aproape de fiecare dată, fisuri 
In dispozitivul de apărare advers. Puțin a lipsit, în aceste 
condiții, ca la raidurile periculoase declanșate cu precădere 
pe partea Iul Manea, scorul să la proporții.

„Sportul studențesc a căzut, sîmbătă, victimă modului de
fectuos In care proprii jucători au tratat, Încă de Ia cabine, 
jocul cu Rapid”, au fost de părere unii dintre martorii ocu
lari. „In prima jumătate de oră, au susținut ei pledoaria, 
și-au desconsiderat partenerul de întrecere, pentru ca, apoi, 
după golul primit, să păcătuiască printr-un joc dezlinat, 
printr-o exagerată precipitare".

...Hopuri neprevăzute intervin, firește, pe traseul oricărei 
echipe. în fotbal se intlmplă. Liderul, fostul lider, l-a în- 
tfinlt, slmbăta trecută. In cea de a 9-a etapă a Diviziei „A", 
șl nu l-a putut surmonta. Nu se poate spune Insă că el 
n-a învățat nimic. Lecția „blocului fără fisuri" se cere apli- 
catâ etapă de etapă.

Gheorghe NICOLAESCU

ROMÂNIA 0
ITALIA 0

Stadion Tineretului ; teren bun : 
■ssp frumos dor răcoros ; spectatori 
- circa 12 000. Șuturi : 9-8 (pe
poartă : 1-5). Corners t 2-3-

tOMANlA : LUNG - Ungureanu, 
STANCU. IOVAN. Bogdan - Mo- 
rita. Mulțescu. Irimescu - Licâtuț 
(■In. «2 GeoigSu). Coraj. Văetu»
(■In. M Hogi).

ITALIA : Goni - Vierchowod. RI
GHETTI,- F. BARESI. Neta - BAGNI. 
Battistin*. Marchetti - FANNA tario 
(■In. 54 Monelli). MASSARO.

A arbitra; B. Does, (Bulgaria).
Cartonaș» galbene : F. BARESI, 

BAGNI MOVILA. FANNA.

CLASAMENTUL
1. România
1 Iugoslavia
1 Italia
4. Olanda

GRUPEI
4 12 1 4—4 4
2 110 6—33
2 0 2 0 2—2 1
2 0 11 0—3 1

DUPĂ MECI
pa noastră — in fața unul ad
versar foarte valoros n-» reu- 
sh să-și ducă la îndeplinire 
obiectivul eL Linia de mijloc na 
s-a putut descurca in fața unul 
marcaj necruțător. Să recunoaș
tem eâ am avut șl neșansă, ta 
min. M, cfnd Irimescu a avut 
gotul victoriei ta picior. Prea 
mult ne-am hazardat, prea mult 
arn riscat ta atac și astfel se 
explică acele situații pe contra
atac. foarte periculoase, ale lta- 
Renllor ta partea a doua a Jocu
lui. Am vrut să rtștigăm șl din 
această dorință prea mare cred 
că s-an născut multele greșeli. 
Noi trebuie «ă rămlnem luciri, 
să privim cn calm următoarele 
Jocuri pe care le mal avem de 
disputat șl să le pregătim tn 
așa fel tacit să ne menținem 
șansele pentru calificare”.

genea de vineri 28 octombrie 1983. 
NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A 
VĂ NUMĂRĂ ȘI DV. MHNE 
PRINTRE MARII ClȘTIGA' G
LA ACEST TRADIȚIONAL ȘI A 
VANTAJOS SISTEM DE JOC I

ORIUNDE Șl ORIClND
JUCAJI LA_.

LOZ ÎN PLIU
tA lOZfN P(fC

CtST/GU^Î^

ĂUTurums.vz
•lUCSȚHAlOZhrPi rC.'

ȘTIRI
• doua meciuri ale lui 

DINAMO, AMINATE. Deoarece 
echipa noastră campioană va sus
ține miercuri 2 noiembrie par
tida retur cu Hamburger S.V„ 
din turul al H-lea al C.C.E.. me
ciurile sale cu F.C. Argeș (din 
etapa a 10-a) și cu Carvinul (e- 
ta«>a a 11-a) au fost amtoato. 
urmînd a fi reprograimate.

• DE LA FJl.F. Comisia de 
eompetiții a forului nostru de 
specialitate face cunoscut că pe 
parcursul lunii noiembrie, toate 
mecittaile diviziilor ,.B" si „C“ 
•e vot disputa duminică, de la

• SELECȚIONATA DE JUNIORI 
n — IN TURCIA. A doua echipă 
de juniori a țării noastre. cea

, care participă la Campionatul 
european de juniori .,B", a susți- 
nttt. ta zilele de 22 și 23 octom
brie. două partide amicale cu 
echipa tamilară a tării gazdă, in 
primul med, de la Izmit, scorul 
a fost 0—0, grație îndeosebi jo- 
cuiul foarte bun al portarului 
Leu șl liberoului zamfir. Al 
doilea meci s-a dispu
tat la Adapazari șl a fost 
dstlgat de gazde cu 1—0, prin 
golul marcat de Husein, în mia. 
SO, din penalty : lovitură de la 
U m apărată de Leu șl repe
tată Mm motiv de arbitrul local. 
Iată și formația utilizată : Leu 
— Ctaivu, Zamfir (Năstase), Har- 
șanț. Pojar — Pistol, Szekeli. 
Proșteanu — Cadar, Naghi, Hen- 
zel. Au mai jucat Hie, Badea, 
Klș șl șandru. Remarcați : Leu, 
Zamfir, Năstase șl Henzel. tn 
medul al doilea, Zamfir n-a mal 
jucat fiind accidentat.

30 OCTOMBRIE 1983

tragere speciala

SANSE MULTIPLE . DE 
NOI SI MARI SUCCESE!

tn cadrul a 7 extrageri 
cu un total de 64 nu
mere, oricine joacă poate 
obține :
• AUTOTURISME 

„Dacia 1300“ ;
• MARI SUME DE 

BANI ;
• EXCURSII PESTE 

HOTARE.
Variantele de 25 lei au 

drept de cîs’iguri Ia toate 
extragerile !

ULTIMA ZI DE PROCU
RARE A BILETELOR — 
sîmbătă 29 octombrie.

bucurester.ee


Azi, de la ora 18,30, în sala Floreasca, în C. C. E. la baschet

VOINȚA BUCUREȘTI - TUNGSRAM BUDAPESTA
Azi, sala Floreasca va găzdui 

o interesantă reuniune baschet- 
balistică internațională. Vor a- 
vea loc trei partide, dintre care 
se desprinde cea din cadrul „Cu
pei Campionilor Europeni* între 
campioanele României și Unga
riei, Voința București și Tungs
ram ^udajjesta. Meciul s? anun
ță extrem de interesant, deoa
rece în ambele formații evoluea
ză multe baschetbaliste compo
nente ale echipelor reprezenta

tive ale celor două țări. Cam
pioana țării noastre privește cu 
toată seriozitatea această primă 
întîlnire, fiind convinsă că de 
rezultatul înregistrat astă seară 
va depinde calificarea în faza 
următoare a competiției conti
nentale.

Deci se poate afirma că în 
meciul (de La ora 18,30) dintre 
Voința și Tungsram vom urmări 
o întrecere ce se anunță extrem 
de interesantă.

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

„cap la cap“, dar treptat expe
riența competițională evident 
superioară a baschetbaliștilcr 
oaspeți a început să-și spună 
cuvintul, ei reușind să se des
prindă pe tabelă : 18—11 (min. 
8), 23—13 (min. 13). Rapidiștii 
au dorit foarte mult să dea o re
plică pe măsură, au depus e- 
forturi, dar mai mult n-au pu
tut. A existat, poate, un tno- 
ment-cheie, cir.d bucureștenii 
au avat perspectiva apropierii 
la un punct. ia scorul de 33—36 
(min. 18), dar au ratat 5i de 
aici a urmat o detașare a par
tenerului. diferența rr.entinto- 
du-se pină in final. victoria, 
meritată de altfel, a echipei 
Maccabi nefiind pusă la În
doială. Bucureștenii au mint 
prea mult pe .mina* tul CSe- 
r»k>n (In prima repriză)

KORACI“
Flutura; (in partea a doua) ; • 
drept, ei și-au făcut datoria, 
dar n-au contat in lupta sub 
panouri, pivoții avind un ran
dament extrem de scăzut, oco
lind pur si simplu zona coșu
lui. Oaspeții au avut două in
dividualități de valoare certă, 
Jamchy, impresionant prin e- 
Ccacitatea demonstrată (a mar
cat aproape de unde a vrut), și 
Zisman o, un conducător de joc 
subtil și inventiv. Scor final : 
Rapid — Maccabi Ramat Gen 
71—79 (33—11). Au marcat:
Caraion 29, Flutura; 20, Iones- 
ea 8, Sipos 5, Balances 4, Dă- 
eseu 2, Mihuță 2, Dumitru 2, 
respectiv Jamchy 35, Zismann 
12, Cornelius 12, Amos 10. Be- 
nari 8, Senator 2. Au arbitrat 
bine B Durantl (Italia) d N. 
Kapanli (Turcia). Partida ro
tor va avea loc miercuri 2 
noiembrie.

VOINȚA TUNGSRAM

4. Anghelina 1.72 4. Nagy 1,86
5. Vasile 1,70 6. Toth 1,84
7. Slavei 1,79 8. Boksay 1,83
8. Hegheduș 1,84 9. Nedoba 1,66
9. Tomescu 1,70 10. Suhy 1,78

10. Strugaru 1,72 11. Megery 1,78
11. Filip 1,85 12. Kiss 1.86
12. Borș 1,90 13. Doran 1,86
IX Grecu 1,84 14. Vertekycs 1.64
14. Popescu
15. Hânda

1,77
1.79

15. Vaczy 1.75

Media de talie: 
1,789 m.

Antrenor :

Media de 
1,788 m.

Antrenor :

talie:

Marian Strugairu Magacsoy Mîclof
Arbitri: G. Vitolo (Italia) fl K.

Tomczyk (Polonia), comisar F.I.BJK
A. Predescu.

La ora 15,30. In primul meci al 
zilei, se vor Intilnl o selecționa
tă feminină a Diviziei „A* șl Se
lecționata Șanghalului, Iar de la 
ora 17 Steaua va primi replica 
formației regla Varșovia.

„CUPA LILIANA RONCHETTI"
(Urmare din Mg. D M au condus oaspetele, așa mim 

am spus. In mtn. 33 din nou

SELECȚIONATA BUCUREȘTI -
SELECȚIONATA SHANGHAI 56-63

în „uvertura* programului 
baschetbalistiz din sala Rapid 
s-au întilnit selecționatele fe
minine ale orașelor București 
și Shanghai. Manifestlnd com
bativitate și nivel tehnic ridi
cat, sportivele din R.P. Chi
neză au obținut victoria cu 
63—56 (42—28), după o partidă 
pe care au domlnat-o de la un 
cap la celălalt Coșgetere: 
Bîră 18, Măringuț 10, Trlcă (, 
respectiv Chen Ying 20, Wn 
Qnilan 16, Jin Lianylng 10. Ar
bitri : E. Nieoleseu și C. Du- 
mi trache.

15 ANI DUPĂ RECORDUL LUI BEÂMOH...
Sdptdmîna trecută, la 18 oc

tombrie, s-au împlinit 15 ani 
de la cel mai spectaculos „ac
cident*4 din istoria atletismului: 
săritura de 8,90 m la lungime 
a lui Bob Beamon, reușită la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico.

Este, fără îndoială, perfor
manța fizică individuală des
pre care s-a vorbit și s-a scris 
cel mai mult în Istoria spor
tului. La începutul anilor w, 
recordul mondial al săriturii 
în lungime măsura 8,13 m, ci
fră înscrisă pe tabela perfor
manțelor maxime ale atletis
mului încă de la 25 mai 1935, 
cînd Jesse Owens reușise a- 
cest rezultat în cadrul excep
ționalei suite de 6 recorduri 
mondiale stabilite la Ann Ar
bor, în răstimp de o oră. 
După mai bine de un sfert de 
veac (recordul de longevitate 
al recordurilor atletismului), 
la 12 august I960, la Walnut, 
Ralph Boston ducea recordul 
lungimii la 8,21 m. Apoi, în 
următorii I ani, plnă la O- 
limpiada mexicană, Boston fî 
Igor Ter-Ovanesian au împins 
recordul pînă la 8,35 m, în- 
tr-un duel extrem de inte
resant — dominat. In general, 
de american —, care i-a de
terminat pe cunoscători să-i 
socotească pe cei doi stiliști 
drept cei mai buni specialiști 
din istoria probei.

Atunci, însă, în după-amlaza 
de 18 octombrie 1968, la prima 
săritură din concursul olimpic 
a lui Beamon, a venit „bom
ba" : 8,90 m. Un salt brusc, 
brutal, cu exact 55 de centi
metri peste recordul pe care 
tt împdrțeau Boston și Ter- 
Ovanesian.

în perioada următoare, 
Beamon — căruia < m 
cerea, absurd, să „con

firme*4 (de parcă astfel 
de accidente s-ar petrece în 
fiecare zi !) n-a mai avut o 
carieră normală și a plecat 
relativ repede din atletism. 
Lăsînd in urmă-i o moștenire 
apăsătoare, dezarmantă pen
tru urmași.

Mai bina de 12 ani nimeni 
nu s-a apropiat, nimeni n-a 
pus realmente în pericol acest 
fabulos 8,90 m. Apariția lui 
Carl Lewis, unul din cele mai 
înzestrate talente din istoria 
atletismului, a făcut însă re
cordul lui Beamon... fragil. Un 
8,76 m anul trecut, un 8,79 m 
in acest sezon, ambele la In
dianapolis, la nivelul mării, 
aproape o duzină de concur
suri peste 8,60 m (!) și, mai 
ales, o săritură depășită (în 
1982) milimetric, apreciată la... 
9 metri, ne arați că Lewis 
poate bate recordul lui Bea
mon. Probabil că, dacă unul 
din concursurile de la India
napolis ar fi avut loc la al
titudine, recordul să fi căzut. 
Sau dacă Lewis ar renunța la 
ambiția de a fi șl cel mai 
bun sprinter al lumii și s-ar 
concentra asupra lungimii. 
Cari n-a făcut un fetiș din a- 
cest 8,90 m, declarînd, la Hel
sinki, la C.M., că va veni și 
vremea recordului. Să ve
dem...

...Tot în după amiaza de 18 
octombrie 1968, Lee Evans fixa 
recordul turului de stadion la 
43,86. Deși despre acest rezul
tat s-a vorbit mai puțin, el 
rezistă încă (cel mai bun re
zultat după Mexico — 44,26 — 
Alberto Juantorena — în 1976, 
la Montreal), iar generația ac
tuală nu pare capabilă să-l 
depășească. Dacă nu cumva 
tot Lewis...

Vladimir MORARII

să obțină o victorie de pres
tigiu cu scorul de M—*1 (41—36). 
Meciul a fost de excelentă 
factură tehnică e spect er-ntară. 
cu o evoluție palpitantă a sco
rului. Cluiencete au coodus ia 
majoritatea timpului, dar ad- 
versalele lor s-au mentiaut •- 
proape, reușind chiar să coB- 
ducă In min. 30 cu 56—60. Dar 
iată cum » evoluat scorul : min. 
13 : 33—20 $i se părea că gaz
dele vor produce o mare sur
priză clstigînd detașat dar bl 
min. 18 : egalitate la 30 : după 
5 minute din nou avantaj pen
tru gazde : 47—10. pentru ca In 
min. 26. scorul să devină din 
nou egal la 50. După ce în min.

C.M. DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

turneul olimpic de la Los An
geles, alături de alte 11 echipe. 
Fără îndoială, performanța pu
tea fi mai bună, dar au exis
tat citeva aparate slabe și și-au 
făcut loc, cum arătam, ratările, 

în concursul de liber alese, 
debutul, la paralele, a fost slab, 
cea mai mare netă primind-o 
Emilian Nieula — 9,40. Puncta
jul echipei, 46,55, cel mai slab 
din tot concursul în această 
grupă. în următorul schimb, la 
bară, evoluții mai bune, Nieula 
lucrînd de această dată la va
loarea sa — 9,85 (din păcate, 
Ia aterizare s-a accidentat ușor 
la picior). Punctaj : 48,50. La 
sol, Valentin Pintea și-a con
firmat succesul din concursul 
preolimpic de la Los Angeles, 
obținind una din cele mai ri
dicate note : 9,85, iar punctajul 
echipei a fost de 48,00. Insă, 
la cal, din nou prestații mo
deste, numai Octavian Ionașiu 
și Levente Molnar primind 9,75. 
Punctaj : 47,80. Ne așteptam ca 
la inele tradiția noastră la 
acest aparat să ’ fie respectată, 
dar și-au făcut loc unele ezi
tări. Pintea, deși a executat un 
element foarte greu (triplusalt), 
a ratat ieșirea și— 9,45. Aflat 
în luptă pentru calificare în 
finală, Molnar a avut o execu
ție foarte bună, de mare sigu
ranță, dar a fost notat numai 
cu 9,85. Punctaj : 48,10. Ulti
mul aparat, săriturile, a fost 
cel mai reușit, punctajul for
mației fiind concludent : 48,60 
(Pintea și Dan Odorhean au 
primit 9,80).

Clasamente: 1. B.P. Chineză (Li 
Ning, Tong Fei, Li Xiaoping, Xu 
Zhigiang, Lou Yun, Li Yuejiu) 
591,45; 2. U.R.S.S. 591,30: 3. Ja
ponia 583.85; 4. S.U.A. 585,65; 5. 
R.D.G. 584,95; 6. Ungaria 581,50; 
7. Bulgaria 577.05; 8. R.F.G. 576,30; 
9. Franța 576,15: 10. Elveția 575,50; 
11. România 573,65; 12. Cuba
673.60.

■cor egal : 66—66. Ia continuare 
am urmărit • partidă drama
tici. în care mal ales Magda
lena Fall si Virginia Popa au 
adus echipa lor în avantaj, dar 
niciodată decisiv, deoarece de 
partea oealălaltă. Hani Peklev* 
(136) — pivotul echipei repre
zentative a Cehoslovaciei — 4 
colegele el Kusilkev* si Valeva 
>-an apos cu toată dlrzenU in
tențiilor ofensive ale studente
lor. Combativitatea «1 rapidita
tea in acțiuni a româncelor au 
contracarat la bună măsuri 
piosul de talie al adversare!» 
care au avut In teren. ta per
manentă. trei jucătoare de 
peste 1.85 m. De aici, asa cum 
spuneam, a reieș.t un meci de 
toată frumusețea ta care me
rite au avut toate sportivele 
care s-au aflat *= teren. Victo
ria dujencelar poate constitui 
un suport moral pentru meciul 
retur de la Praga din 2 noiem
brie. Cele 155 de puncte au fost 
realizate de Pali 32, Pop» 13. 
Bidiniei 11. Bigin 8. Bolovan T. 
Kiss 6, Kirr 2 pentru _U*. res
pectiv Pekleva 18. Kcsilkcv* 17. 
Valora 17. Brziakov» 11. Veise- 
rov* 8, Hlavakova 4. Kalaja- 
kova 6.

Competent si autoritar arbi
trajul cuplului : G. Vi toi o (Ita
lia) și K. Totnezyk (Polonia).

COMPETIȚII EUROPENE
„CUPA CUPELOR- (băcbati) ; 

Ruda Hvezda Parxtubtoe — m-r--- 
Turku (Finlanda) 77—88 saturn 
Kăh, — a s ac-tf- ue—*3.
ULG. Vie-a — Px-y- ^i'tn. 
Atena S3—79, Vevey GL-.eta) — 
Olimpia Milano 71—M. Steaua 
București — Cibona Zaa-e-i 
82—82, scavolini Pesaro (Italia) șl 
Real Madrid slnt calificate direct 
la sferturile de rin ala

„CUPA KORACI- (bărbatS : 
Giants Osnabrilck (RJ.G.) —
Crystal Palace Londra 76—101.. 
Verviers B.C. (Belgia) — Steaua 
Roșie Belgrad 89—95. Stat califi
cate direct tu .sferturi' Zara
goza, S'.benka Sibenlk (Iugos^- 
Via), SJ. Varese (Italia). S.C.M 
Le Mana (Franța).

BOWLING a Proba de dublu 
bărbați * campionatelor mondiala, 
care se desfășoară 1a Mamote 
(Venezuela), a fost ctștigală <ie 
australienii J. Sullivan — K. Har
ding cu 2 515 p. urmați de A. 
Fawcett — C. Buck (Marea Bri
tanic) cu același număr de punc
te șl B. Bahndfer — N. Grieert 
(R.F. Germania) 2 S14 p.

CĂLĂRIE • Proba de obstacole 
a concursului international de la 
Washington a fost rfștlgată de 
englezul Tim Grubb pe calul 
„Llnky* cu timpul de 33,34 se
cunde și ■ p penalizare. -Cupa 
Națiunilor* a revenit echipei 
S.U.A. (Katie Monahan pe ,,No- 
ren- si Norman dello Joio pe 
,J love you*) cu 0 p penalizare, 
urmată de R. F. Germania 12 p 
penalizare si Canada 12.25 p pe
nalizare.

HANDBAL a Turneul masculin 
pentru echipe de tineret disputat

M. ROMAȘCANU, LIDER ÎN
In competiția ctalistă lntema- 

țtanaM .Turul Insulei RNodos* 
aa participat rutieri din Cetio- 
stovaaa, Grecia, România și Un
garia. Întrecerea, desfășurată 
slmnitJ șt duminică, a dat dștig 
da camă reprezentantului nostru 
Mircea Romas canu ears a obtl- 
nm frtznoasa performanță de a 
se ciaaa pe prinnM loc ta etapa 
I (Rhodes — Apolachla) si pe la
cul secund ta eea de a doua 
(Apotachla — Rbodos). Compor
tări exceienee au avut st oefialti 
riefiști români (V. Constantin es
eu. C. Nicciae si Ga. Lăutarul.

TURUL INSULEI RHODOS
fapt care a determinat ca In 
Alasnmerrfiii pe echipe România 
să ocupe, de asemenea, primul 
loc. Iată situația in clasamentele 
oeior două etape : etapa I (M 
k-m) — 1. M. Romașcanu, L V. 
Constantinescu, X L Halas (Un
garia) ; etapa a H-a (7S km) — 
L C. Nlcelae, 1. M. Romașcanu, 
3. V. Constan tines cu. Clasament 
general : L M. Romașcanu, Z. V. 
Constantines cu, 3. L Halas. Cla- 
samerst general pe echipe : L
România, t. Cehoslovacia, 3. Un- 
garia. <- Grecia.

TUTORII RCHĂSTlSCi IS TIRMH DI POPIC! DI LA BERLIN
La traditioeXltA turneu intema- 

tieoal de popk». dota» cu „Cupa 
Werner See;-abinder*, care a a- 
vut loc ta RJ>. Germană, la Ber
lin. reprezentanții ooetii au avut 
o ti—nost compxtare. elstigtod 
locul I la perechi mixte, prfo E- 
>eaa Aadreescn («3* p) d Iacii 
naaâaar (Kt ■ — cei mai bor 
puncta; icdlvAlaal al atmeuraf)

eu un total de 1363 p (a doua 
pereche oasată a reușit 13U p) 
La individual au dstigat spor
tivii țârii gazdă — la temei Bir
git Hunger <31 p (Elen* Andre- 
escu a fost a doua cu «21 p). Iar 
la bărbați Helmut Bretschnetaer 
892 p rTsmănar a-a clasat pe 
pociți a eincea cu 875).

ÎNTRECERI INTERNATIONALE
DE HANDBAL FEMININ
Timp de trei zile, de azi pînă 

slmbătă, In Sala sparturilor dâa 
Rm. Vlloea se va disputa • com
petiție internațională de handbal 
feminin. Var participa reprezen
tativele României și Bulgariei, e- 
chipe care se pregătesc pentru 
startul grupei „B“ a Campiona
tului mondial, întrecere progra
mată la Katowice, In prima ju
mătate a lunii decembrie. Este, 
de acea, de presupus, că oele 
două meciuri dintre handbalistele 
românce si oele bulgare vor oferi 
posibilitatea tehnicienilor oare le 
antrenează să-sl dea seama de 
stadiul pregătirii elevelor lor. La 
concursul de la Rm. Vllcea par
ticipă și echipa secundă a Româ
niei

Joi după amiază se vor Întâlni, 
tntr-un prim meci, echipele Ro
mâniei șl Bulgariei, vineri for
mația oaspete va evolua în cam
pania formației secunde a țării 
noastre, urmînd ca slmbătă să 
aibă foc partida revanșă dintre 
primele reprezentative.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
BELGRAD, 2« (Ag expres). — 

Turneul feminia de la Smede- 
revsk* Palanka a oontinuat cu 
disputarea unor partide tacreriota 
dtn r-jr.deie precedenta. Dama 
Nuțu a reușit M obtmâ remiza 
ta partida Tșcatâ cu negrele ta 
rvrda a doua, cu Mai* Cibtrrtl*- 
nldze, campioana mcndtali. E- 
recsha a riștigat la Dragaseviri. 
Gosacr.-xi a paerOut la Baksimo- 
•-*a. iar Verdoi * remizat eu 
MHivoțevxl. In clasament după 
I runde conduce Maia Ciburda- 
aădze (UJLSS.) cu S p. urmată 
de Erensk* (Polonia) — 5 p d). 
Veroczi (Ungaria) — 5 p. Dana 
Nuțu și EUsabeta Polihronla- 
de (România) și Fatalibekova 
W-RA-S.) ef*e p. Petrwfci 
(Iugoslaviat — 3J p (X). Maksl- 
movlri (Iugoslavia) — J p OS etc.

BERLIN, 26 (.Agerpres). — Ma
estre cehoslovacă EUsk* KBmova 
a clștigat turneul feminin de k 
HaBe. totalizind 9 p din 11 posi
bile. Pe locui doi s-a clasat Tl-

vorecko (VJLS.S.) — 8J p. Ga
briela OUrașu (România) s-a si
tuat pe focul 14 cu <J p.

SOFIA, 26 (Agerpres). — CM o 
rjndă foalntc de incTseserea tur- 
neuhd feminin de la Pemik 
(Bulgariaă in riasament conduce 
maestre pofor.eză Brusztmaa cu 
9J p. ta runda a 12-a Brusztman 
a remizat cu Wiese, rezultat con
semnat si tn partidele Kasz — 
Gblndă șl Krumova — Zlatanova. 
Troiaosk* a ctștigat la Aieksan- 
dreva.

TILBURG, taalniea ultimei run
de a turneului „Interpolis* clasa- 
men tul generai este ; L Karpov 
M p. 2- Ljubojestici 'fl Portiscb 
4 p, 4. Sceonko st Vagan lan 5.5 
p. etc. ta ultima rundă se tn- 
tifoese Karpov ș. Li ubo-jevici. 
campionului lumii fiindu-4 sufi
cientă o remiză pentru a cîștiga 
competiția. In partidele aminate 
din rund* a 10-a, Spasski — 
Van der Wlel șl Andersson — Va- 
ganlan * fost consemnată raniza.

OTBAL 
meridiMie

TELEX • TELEX
la Karvma (Cehoslovacia) s-a ta- 
cheiat cu victoria selecționate: 
U.R.Sti). care In medul decisiv 
a dispus cu 26—14 (9—7) de for
mația Cehoslovaciei. • ta prima 
zl * turneului feminin de la Ro- 
ermond (Olanda) s-au înregis
trat rezultatele : Norvegia — 
Franța 16—11 (7—4). Iugoslavia — 
Olanda 22—17 (11—7). a La Ta- 
tabanya, ta med pentru „Cupa 
Dunării* la handbal feminin, e- 
chlpa Bakon Vedea a întrecut cu 
28—20 (14—•) formația austriacă
Admira Landhaus.

ȘAH • Turneul de la Subotlța 
(Iugoslavia) a fost ctștigat de 
maestrul iugoslav Liubomlr Ma- 
sld, cu 2 p din 12 posibile, ur
mat de Karoly (Ungaria) 7,5 p, 
Mamuzid (Iugoslavia) ȘL Nowak 
(Polonia) dte 7 p.

TENIS a ta primul tur al tur
neului de la KOln, Florin Segâr- 
ceanu l-a Învins cu 0—6. 6—2. 
6—1 pe Peter Elter (RJ. Germa
nia). Alte rezultate : Stan Smith 
— Gottfried 6—3, 7—8, Sloztl —
Fromm 6—4, 6—4, Korita — Ho- 
cevar 6—4, 6—4. a Virginia Ru- 
zld a invins-o cu 6—3, 7—5 pe 
Petra Ddhees (Elveția) în primul 
ti» ai turneului de la Filderstedt 
(RJ. Germania). Alte rezultate : 
Mandlikova — Smronska 6—4, 
6—4, Tanvler — Hanika 6—3, 6—2, 
Hobbs — Kohde 6—3, 6—4. •
Clasamentul ia zl In Marele Pre
mia : Lendl 2 314 p, Wilander 
3 226 p, Connors 2 060 p. McEnroe 
2 000 p, Noah 1682 p. Arias 1 680 
p etc.

VOLEI • ta „Cupa Canada* 
(masculin) la Montreal : S.U.A. 

— Canada 3—L Cuba — Polonia 
2-0.

• Aseară in preliminariile 
Campionatului european (seniori): 
ta gr. > 3-a, la Budapesta: Un
gari* — Danemarca 1—6 (0—0). 
A marcat Kiss.

• Marți seara tn preliminariile 
C.E. de tineret, ta gr. a 5-a: 
Ungaria — Danemarca 5—1 (3—0). 
Au marcat : Bor-ostyan, Koch (2) 
șl Meszaros (Z), respectiv Lunda. 
ta clasament conduce Anglia cu 
10 p (6 j) urmată de Grecia 
< P (4 j). Ungaria 3 p (5 j), Da
nemarca 3 p (o j). In gr. a 6-a 2 
R. F. Germania — Turcia 7—9 
(3—0). Au înscris Wass, Herzet 
(2, unul din 11 metri), Mathy 
(2), Steiner și Kunz. ta clas itmeni

conduce Albania cu I p (5 j), 
urmată de R. F. Germania J p 
(5 j). Austria 2 p (5 j). Turei* 

1 P (5 j).
V ta preliminariile olimpice: zo

na Asia — Oceania : Mataesia — 
India 2—0 (1—0) ; Singapore — 
Indonezia 1—0 (1—0). ta Zona A- 
merid de Nord și Centrale ; Ca
nada — Mexic 1—0 (1—0).
• Meciuri amicale. Joc între 

selecționatele olimpice ale Iugo
slaviei și R.F. Germania, desfă
șurat la Maribor. Gazdele au 
clștigat cu 3—2 (0—1). Au Înscris 
Pancev (2) șl Gracan, respectiv 
Buchwald șl Klotz.
• Surpriză la Praga: Cehoslova

ci* — Bulgaria 1—2 (0—1). Au
înscris: Stambacher, respectiv 
Mladenov șl Iskrenov.
• Finala „Cupei America* se 

va disputa tur-retur între echi
pele UruguayuM și Braziliei. Pri
mul meci va avea loc azi 1* 
Montevideo, iar returul In oraștfl 
brazilian Alvador, la 4 noiem
brie. Dacă va fi' necesar un al 
treilea meci, acesta se va dispu
ta In capitala Paraguayului, A- 
sunclon, la 8 noiembrie.

• Horst Hrubesch (Standard 
Llăge) a fost operat ia tendonul 
Iul Achite șl va ti tndlsponitwl 
mal mtitt timp.
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