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Gimnastica noastră feminina se reafirmă

la campionatele mondiale de la Budapesta

ECHIPA ROMÂNIEI - MEDALIE DE ARGINT
0 Frumoase speranțe în continuare: Lavinia Agache, Ecaterina Szabo și 

Laura Cutina — între primele 10 pentru individual compus, șapte prezențe 

în finalele pe aparate • Titlul a revenit formației U.R.S.S.

vinia Agache. Ecaterina Szabo, Laura
Echipa României, vicecampioană a lumii: Mirela Barbălată. Mihaela Stănuleț, Camelia Renciu, La- - - - - - — • • ~ • - Cutina.

BUDAPESTA. 27 (prin tele
fon). Joi seara, în Sala sportu
rilor din capitala Ungariei, la 
capătul unei dispute de foarte 
ridicat nivel tehnic, al unui 
spectacol deosebit, răsplătit de
seori cu aplauze, un spectacol 
care cu greu se poate uita, 
gimnastica feminină mondială

si-a stabilit noua ierarhie. E- 
chipa tării noastre, noua si tî- 
năra noastră echipă, s-a impus 
pe merit între cele mai bune e- 
chipe ale lumii, CUCERIND 
TITLUL DE VICECAMPIOANA 
MONDIALA ȘI MEDALIA DE 
ARGINT, confirmînd astfel 
strălucitele izbînzi pe care

TRIUMFUL TINEREȚII Șl AL VIRTUOZITĂȚII
„Sportcsarnok" din Budapesta. O sală a sporturilor de 8 000 

de locuri, arhiplină joi seara, la gala fetelor, ca și miercuri 
seara, la gala băieților, pentru medaliile pe echipe. Seri de 
excepție pentru gimnastica mondială, care an de an progre
sează, aduce noutăți și lansează noi vedete. Așa se explică 
prezența a 700 de ziariști și comentatori de radio și televiziune, 
din aproape 50 de țări, cite doi de fiecare concurent.

In această seară de joi, timp de 90 de minute, toți românii 
prezenți aici au avut respirația tăiată, ca și cum ar fi asis
tat la 30 noiembrie, ' ~ ** ’ _ " ■- *
de 
in 
de 
la 
de
R.P. _______ __ __________ ______
mii și mii de spectatori, la fel ca pe stadioanele de fotbal. 

Tinăra echipă a României a reușit să cucerească medalia de 
argint, reintrind în circuitul medaliilor gimnasticii mondiale. 
Noii „fluturași" ai Nadiei Comăneci au zburdat în lumina re
flectoarelor din „Sportcsarnok" și au reușit prima medalie 
aici, la Budapesta, luind o revanșă după marea ratare de la 
campionatele mondiale de la Moscova, din anul 1981, cind nu 
a fost realizată nici o medalie. Este o victorie a noii generații 
de gimnaste, a antrenorilor ei, o biruință a răbdării și perse
verenței, împotriva grabei, a nerăbdării In obținerea succeselor. 
N-au trecut patru ani și iată că Nadia Comăneci, Emilia E- 
berle, Dumitrița Turner, Rodica Dunca, Melita Ruhn și Marile- 
na Vlădărău, componentele echipei României, campioană mon
dială in 1979, la Fort Worth, în S.U.A., au devenit „clasice". Nu 
mai concurează. Echipa de gimnastică de „argint" de azi, a 
României, poate deveni de ..aur" în 1984, la Los Angeles. 
Acesta este mesajul optimist pe care ni-l transmit noile „prin
țese" ale gimnasticii românești și mondiale. Dar, este aproa
pe de miezul nopții, și ediția ziarului nostru de vineri intră 
în rotativă, astfel că aruncăm o privire asupra galei băie
ților, de miercuri seara, gînduri puse pe hîrtie înaintea reu
niunii pe echipe a fetelor.

...De cițiva ani, invidioși, gimnaștii aleargă după gloria gim
nastelor. Aici, la Budapesta, ei și-au atins țelul. Gala exerci- 
țiilor libere și lupta pentru cîteva sutimi de punct dintre e- 
chipele R.P. Chineze și Uniunii Sovietice a fost atît de dra
matică, încit spectatorii nu mai puteau sta locului pe scaune. 
Aparatele la care se aflau gimnaștii' sovietici șl chinezi au 
monopolizat atenția întregii săli, astfel că ceilalți gimnaști, de 
la celelalte aparate, își disputau în anonimat probele, chiar 
dacă printre ei se aflau și sportivii țării gazdă.

După exercițiile Impuse, echipa ------•• — 
conducea cu 75 de sutimi echipa 
început și, contrar așteptărilor ca 
periori la exercițiile libere, după 
nezii la sol și cal, sovieticii la cal 
au redus spectaculos handicapul, de la 75 de sutimi la 10 su
timi, și se dovedeau foarte buni la exercițiile libere. La al 
treilea aparat. Li Ning obține nota 10 la inele, și echipa lui 
ridică avantajul la 30 de sutimi de punct. La al patrulea a- 
parat, la paralele, sovieticii reduc din nou handicapul, la cinci

Budapesta, 27 octombrie.

»

. la Bratislava, ți ar fi văsuț cum echipa 
fotbal a României s-a calificat pentru turneul de la Paris, 
ultimele minute de foc cu echipa Cehoslovaciei. Pină Intr-atU 
disputată a fost lupta pentru strălucirea celor trei medalii 
concursul echipelor feminine, dusă intr-un ritm emoționant 
gimnastele Uniunii Sovietice. României, R.D. Germane și 

' Chinese. Deci, șt gimnastica poate încorda la maximum

școala românească de gimnas
tică Ie-a obtinut la cele mai 
importante competiții — la 
Jocurile Olimpice, la campiona
tele mondiale sau europene. 
Lavinia Agache. Ecaterina 
Szabo. Laura Cutina, Mihaela 
Stânuleț, Camelia Renciu șl 
Mirela Barbălată. colectivul de 
antrenori ai lotului — Adrian 
Goreae. Maria Cosma. Octavian 
Belu — au onorat prin munca 
și comportarea lor tradițiile a- 
cestui frumos sport, meritînd 
cu toții felicitările noastre. 
Fără îndoială, s-ar fi putut ob
ține și mai mult dacă în prima 
zi fetele noastre nu ar ft fost 
private de 
puncte de 
arbitraj.

Ziua de 
exercitiilor 
cursul începînd. practic, cu trei 
echipe — U.R.S.S., România și 
R.D. Germană — înșirate pe 
distanta a mai puțin de un 
punct. care urmau să stabi
lească ordinea de pe podium. 
Titlul a fost cucerit c» si la 
precedenta ediție a C.M.. de 
formația Uniunii Sovietice, al
cătuită din Natalia Iurcenko,

prețioase zecimi de 
către brigăzile de
joi a 
liber

fost rezervată 
alese. con-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a i-a)

masculină a R.P. Chineze 
Uniunii Sovietice. Duelul a 
gimnaștii chinezi să fie su- 
primele două aparate (chi- 
și inele), gimnaștii sovietici

Aurel NEAGU
(Continuare în pag. a 4-a)

Reintilnir» cu tricolorii

„ÎN FOTBAL TREBUIE SĂ TE BAȚI 
FĂRĂ CONDIȚII"

Miercuri, spre prînz. am co- 
borit din Poiană, pentru jocul 
cu Massaro M Righetti, Marți 
am avut o zi plină Intre „In
tim", „Ciucaș* si „Alpin". Erau 
în Poiană „tricolorii" ne-olim- 
pici (Cămătaru Țicleanu, Mun- 
teanu II, Boloni, Bălăci, Klein, 
Gabor. Iorgulescu. Stefănescu 
și Rednic), sub conducerea lui 
Mircea Radulescu, pentru un 
scurt stagiu de refacere. Erau 
craiovenii din afara loturilor : 
Tilihoi, Boldicl, Beldeanu, Cîrțu, 
Donose și ceilalți, veniți să 
„tină pasul* cu antrenorii lor. 
Oțet si Ivan. Erau italienii, 
la „Alpin*, era Bearzot, deve
nit o figură1 familiară Pe po
tecile Poienii șl cu care am 
stat de vorbă vreo patru ore. 
despre cam tot ce se poate 
vorbi despre fotbal, adică des
pre Rossi, despre apusul squa- 
drei, despre Boloni, jucătorul 
său preferat (de la noi), des
pre Suedia, despre Kum- 
menigge, și despre încă o mie 
de alte lucruri. Mai erau sl 
schiorii lui Kurt Gohn, care 
se pregătesc pentru Sarajevo 
și care, văzînd că cerul Poienii 
nu are de gînd nici măcar să pudreze vlrful Postăvarului, 
„schiau* pe rotile, pe asfaltul

serpentinelor, adică făceau o 
muncă de Sisif — bravo. Ba
laș, bravo. Bîră, bravo. Po
dani ! — pentru că ce poate 
fi mai dur decît să fii schior 
fără zăpadă, ba, mai mult, 
să auzi uruitul rotilelor si nu 
formidabilul scrișnet al zăpezii 
strivite de inertia „cristiane
lor*.

Scurtul stagiu de la Poiana 
Brașovului ni s-a părut mal 
mult decît necesar. E limpede 
căi fotbalul nostru are nevoie 
acum de o a doua respirație, 
cum spun atleții demifondiștl. 
care au o senzație de dificul
tate pe la jumătatea cursei. 
Au fost cîteva zile bune, pen
tru un început de refacere psi
hică. L-am văzut pe Boloni 
stînd de vorbă îndelung cu 
craiovenii... L-am văzut pa 
Iorgulescu „trăgînd" din toa
tă puterea în sprinturile nenu
mărate ne care fluierul lui 
Mircea Rădulescu le declanșa. 
(Am avut, chiar, o clipă im
presia că revăd filmul acela 
extraordinar. „Colina*, cînd tot 
un fluier dădea ritmul efor-

loon CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

După meciul echipelor olimpice de fotbal

ale României și Italiei

ERORI PE TOATE PLANURILE...
...și o valoare individuală sub cota adversarilor

Fotbaliștii noștri parcă nu 
vor să se dezmintă. Ne oferă 
mal mereu .una caldă, una 
rece*. Iată echipa olimpică. 
După punctul obtinut In de
plasare. cu Olanda, și. mai a- 
les. după jocul prestat, tocmai 
intr-un moment cind ar fi tre
buit să evolueze, să se exprime

de instruire, mentalitatea. Lu
cruri care nu se pot schimba 
Insă peste noapte. Se vorbește 
tot mai mult de cîtiva factori 
care asigură victoria în sport 
E vorba și de MOTIVAȚIE. 
Dar ce. jucătorii noștri nu au 
avut motivația necesară, ca si 
echipa olimpică a Italiei ? Si

Cora?, tn duel cu Righetti, tntr-una din puținele faze ofensive 
pe care le-a realizat, nu va fi un pericol pentru portarul Galii 

Foto : Drago? NEAGU
totuși, miercuri, italienii au 
demonstrat o mai mare do
rință de victorie. Sigur, i-a 
stimulat si prezen’a în tribună, 
sau alături de ei. a lui Enzo 
Bearzot, care remarca după 
meci spiritul de luptă al ju
cătorilor săi. marea Zor am
biție. Dar la noi nu stau lucru
rile tot la fel ? Movilă, Iovan,

Constantin ALEXE

la nivelul inalt pe eare îl pre
supuneau pretențiile de califi
care. AU AVUT MIERCURI 
O EVOLUȚIE TOTAL NESA- 
TISFACATOARE !

Deci, după Utrecht, echipa 
olimpică ne-a demonstrat că 
nu are capacitatea să realizeze 
al doilea rezultat bun. Este o 
veche meteahnă, care tine de 
multi factori. Mircea Lncescu 
a făcut atitea eforturi să 
schimbe procesul de selecție. (Continuare in pag 2-3)

Campionatele balcanice de scrimă

PROBA MASCULINA DE FLORETA 
DOMINATĂ DE REPREZENTANȚII ROMÂNIEI
PLOVDIV, 21 (prin telefon), 

în sala Akademik, din locali
tate, au început miercuri între
cerile Campionatelor Balcanice 
de scrimă, ediția 1983. Primele 
două zile au fost destinate pro
belor individuale, pe planșe 
evoluînd în deschiderea compe
tiției floretiștil și sabrerii. O- 
dată cu debutul, am înregistrat, 
cu satisfacție, și prima victorie 
românească, în proba masculi
nă de floretă. Dealtfel, succe
sul a fost deplin, întrucît pe 
podiumul de premiere au urcat 
numai reprezentanții scrimei 
noastre : Petru Kuki, Zsolt 
Husti, Atlla Fille. învingătorul, 
reputatul floretist Petru Kuki,

singurul nostru candidat la a- 
ceastă probă pentru J.O. 1984, 
a obținut cu acest prilej, la 
Plovdiv, cel de al șaselea titlu 
balcanic din cariera sa. El a 
trecut, pe rind, în finala elimi
natorie de 8, de Besedici (Iugo
slavia) cu 10—4, Petrou (Gre
cia) cu 10—6 și, în asaltul pen
tru titlul balcanic, de colegul 
său de echipă, Musti, cu 10—7. 
Drumul lui Musti spre podium 
a fost : 10—1 cu Buzan (Româ
nia). 12—10 cu Fille, iar cel al 
lui Fille : 10—7 cu Draganov 
(Bulgaria) si 10—3 cu Petrou.

Proba individuală de sabie a 
fost dominată, conform așteptă
rilor gazdelor, de reprezentanții

Bulgariei, chiar dacă frații 
Etropclski,, sabreri de clasă 
mondială, au absentat. Titlul a 
revenit lui Ciumakov, Învingă
tor în ultimul asalt, cu 10—6, 
în fața reprezentantului nostru 
Alexandru Cliiculiță. Pe locul 
3 s-a clasat bulgarul Marin- 
ceski, care l-a depășit pe Ma
rin Mustață (România) cu 11—9. 
In prealabil. Chiculiță îl între- 
cuse pe bulgarul Ivanov (10—4), 
iar Mustață pe bulgarul Van
eev (10—3). Celălalt reprezen
tant al nostru, Mihai Frunză, a 
fost eliminat în grupa semifi
nală.

Tiberiu STAMA



Campionatul de polo la jumătatea d

Sîmbătă și duminică, la Poiana Brașov

ANALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE LA CICLOCROS
® Gh. Filip și Gh. Nehliu (Voința Buc.) au clștigat „Cupa Păcii*'
Sîmbătă si duminică se vor 

desfășura in Poiana Brașov 
finalele Campionatelor republi
cane si ale „Daeiadei" la cielo- 
eros. Alergările au fost progra
mate pe traseul clasic din 
Poiana Mică, traseu pe care 
marea majoritate a participin- 
tilor la întreceri s-au pregătit 
Intens. Sîmbătă vor intra tn 
concurs juniorii mari si mici, 
iar duminică dimineață senio
rii. *

Marți dimineață s-a înche
iat pe circuitul din Parcul 
Herăstrău cea de a treia cursă

ciclistă rezervată juniorilor, 
dotată cu „Cupa Păcii". In to
tal. la cele trei etape ale în
trecerii au participat 262 de 
concurenti. competiția bucu- 
rîndu-se de un frumos succes. 
Totalizîndu-se rezultatele obți
nute de competitori în cele trei 
etape, trofeele puse în joc au 
revenit lui Gh. Filip — la ju
niori mari si Gh. Nehliu — la 
juniori mici, ambii reprezen
tanți ai clubului sportiv Voința 
București. Cicliștii respectivu
lui club au avut în actualul 
sezon o frumoasă comportare, 
fapt oglindit în mod elocvent

de competiția cu caracter re
publican „Cupa orașelor". In 
care au terminat victorioși, 
pentru a doua oară consecutiv, 
in Întrecerea pe echipe. Este, 
desigur, ei meritul antrenorului 
Gh. Neagoie, care a realiiat o 
bună selecție si pregătire a 
sportivilor.

Iată rezultatele etapei a 3-a 
a „Cupei Păcii" — juniori mari 
(22 km) : 1. Gh. Filip (Voința), 
2. AL Moisescu (C.S.S. 1). 3. 
0. Ivancea (C.S.Ș. 1) ; juniori 
mici (22 km) : 1. M. Cleonic 
(Dinamo). 2. Gh. Nehliu (Vo
ința). 3. G. Gheorghiu (Vo
ința) ; începători (9 km) : 1. S. 
Dine (C.S.Ș. 1).

Șl-AU MĂSURAT FOR J ELE TINERI DIN OPT JUDEȚE...
„Festivalul sportului vaslu

ian", competiție înscrisă sub 
Însemnele „Daeiadei", a însem
nat si la actuala ediție (a 6-a) 
o frumoasă reușită. Pe de o 
parte, prin modul cum s-au 
prezentat organizatorii, iar pe 
de altă parte prin frumoasa 
tinută a sportivilor din acest 
județ, alături de care — res
pectând tradiția — au tinut să 
fie prezenti Si tineri reprezen- 
tînd județele Bacău. Botoșani, 
Harghita. Iași, Galați, Vrancea 
pi Neamț. Altfel spus, acest 
festival a depășit eu mult ca
drul geografic vasluian, dove- 
dindu-sc „un veritabil schimb 
de experiență în sportul pen
tru to ti, intre cele opt județe 
sus-amintite", cum foarte bine 
sublinia președintele C..T.E.F.S. 
Vaslui, Călăitâ Merchea.

Dominanta „Festivalului" a 
fost și la actuala ediție atle
tismul, disciplină tot mai mult 
îndrăgită de tinerii si tinerele 
din județele participante. Vas
luienii. care au avut anul a- 
cesta satisfacția ca una din 
atletele lor. Iulia Radu, mun
citoare la Combinatul de fibre 
sintetice din orașul de reșe
dință al județului, să facă 
parte din lotul României pen
tru Campionatele mondiale de 
la Helsinki, au dorit ca prin 
festival să descopere si alte 
fete de talent. în măsură să 
se facă cunoscute, prin între
cerile de masă, pe plan natio

nal si. poate, chiar mai de
parte. Petruta Pricop le-a o- 
ferit, acum, un prim prilej, 
cîstigind două probe, cele de 
400 m si 800 m. Oricum, atle
tismul vasluian se dovedește 
ambițios, iar condițiile pentru 
noi împliniri anticipează, prin 
intermediul competițiilor de 
masă, apariția unor sportivi de 
nădejde si în performantă, doi 
profesori-antrenori. Vasile Ur- 
sanu si Alexandru Viorcl Ga- 
jură, concurînd. in principal, 
la realizarea unui asemenea 
deziderat. Perspectiva unor reu
șite peste „granițele" unei în
treceri de masă par să aibă 
Si alti participant! la festival : 
Nela Vlad (Vrancea). prima 
clasată la 3 000 m. Mia Marcu 
(Botoșani), locul I la 1 500 m, 
sau Vasile Popovici (Iași), cel 
mai sprinten... „optsutist".

Cu excepția categoriei 82 kg, 
dominată de harghiteanul K. 
Lazslo, celelalte victorii din 
disputa luptătorilor de „libere" 
au revenit sportivilor județu
lui organizator. Printre ei. C. 
Mina (cat. 48 kg), G. Manea 
(62). C. Luca (57) si N. Cristea 
(87). Antrenorii Iuliu Vasilescu, 
de la Viitorul, si Vasile Lupu, 
de la C.S. Școlar, si-au asi
gurat grupe stabile în secțiile 
pe care le conduc. In cadrul 
unui proces de pregătire care 
solicită multă pasiune si com

petentă. Vasluienii nădăjduiesc 
ca sportivii si tehnicienii spe
cializați in această disciplină 
să apară tot mai convingător 
tn prim-planul competițiilor 
.Daeiadei".

Urmărite cu interes. întrece
rile de la „jocuri" ău purtat 
amprenta unor dispute cu 
multe suspens-uri, mai ales la 
volei fete, succesul revenind, 
oină la urmă, sportivelor de 
la Mureșul Toplita (Harghita). 
Vasluienii s-au detașat la hand
bal (atît la fete, cit si la bă
ieți. prin formațiile Clubului 
sportiv școlar, pregătite de pro
fesorii L. Gugleș, V. Bedicov 
Si L Danu) si fotbal (o ree
ditare a unui derby local,’ în
tre sportivii de la LJ.C.L. și 
Constructorul, primii terminînd 
victorioși la limită, cu 2—1).

Paralel cu „Festivalul spor
tului vasluian" a avut loc si 
deschiderea anului sportiv șco
lar sl de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, o 
trecere în revistă bine organi
zată. cu participarea a peste 
2 000 de tineri din toate uni
tățile de învătămînt, a echi
pelor si elevilor care tintesc 
spre primele trepte ale măies
triei. în atletism si fotbal, șah 
SÎ tenis de masă, volei si hand
bal. în diferite sporturi tehnico- 
aplicative.

T. BRADEȚEANU

LA RAMPĂ-
Poloul nostru și-a obișnuit, 

o vreme, iubitorii cu un cam
pionat în care nota de interes 
era dată doar de disputa în
cinsă a fruntașilor din trio-uL 
devenit... clasic. Dinamo-Rapid- 
Crișul In rest, o întrecere cu
minte. echipele cu rol de out
sider însirîndu-se în clasament 
într-o ordine stabilită, practic, 
de la primul turneu divizionar. 
Dar a venit această ediție 
(1983—84) de campionat După 
două lungi secvențe competi- 
tionale. la Oradea gi București 
care nu au prea ieșit din ti
parele cunoscute, turul cu nu
mărul trei a adus elemente de 
inedit cît pentru... doi ani ! A 
fost, fără excepție, ziua si sur- . 
priza. Si nu ne referim doar 
la multele rezultate contrar 
calculelor hirtiei. Surprinză
toare s-au dovedit. într-un sens 
sau altul, evoluțiile în sine ale 
formațiilor din primul eșalon. 
Ce-i drept. Dinamo si Crișul 
au etalat si la Cluj-Napoca o 
valoare care le-a permis deta
șarea de pluton, o forță de joc 
greu de contracarat — cel pu
țin deocamdată — de celelalte 
divizionare. Campioana, cu un

TINEREȚEA ȘL 
lot de excepție, tși poate per
mite de pe acum, de Ia jumă
tatea întrecerii, să se gîndească 
serios la un nou titlu. în vre
me ce orâdenii (foarte puter
nic e „7“-le lor de bază !) par 
greu de clătinat de pe locul 
doi. Cele trei întilniri directe 
de oină acum au stat sub sem
nul spectaculosului, iar dacă ar 
fi de reproșat ceva. în special 
vizavi de ultimele două con
fruntări. ne-am referi la slă
birea ambițiilor Crișului în mi
nutele de final.

Să revenim însă la surprize, 
lncepînd cu cele plăcute. Cea 
mai mare se cheamă Steaua 
Formată cu puține zile îna
intea startului divizionar, e- 
chipa creste de la meci la 
meci, tinerii săi comnonenti — 
în marea lor majoritate elevi 
Si studenti — însușindu-si tot 
mai bine lecția predată de pa
sionatul si temperamentalul 
Gheorghe Zamfîrescu. care se 
afirmă ca unul dintre tehni
cienii noștri de frunte. Secon
dat de calmul si multa expe
riență a lui Franeise Crișan, 
ttnărul antrenor îșl înscrie de 
pe acum „trupa" în rîndul pro-

Azi, la Galafi

SE REIA CAMPIONATUL DE HOCHEI
In prima etapa, meciul Dinamo — Steaua
Cel de al doilea „act" al 

campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A" la hochei 
se va disputa începind de azi 
și pînă miercuri 2 noiembrie 
pe gheata patinoarului artifi
cial din Galați. Este vorba, 
cum se știe, de întrecerea la 
care iau parte cele mai bune 
șase echipe de hochei din țara 
noastră, dintre care, la sfîrși- 
tul disputei, se va decide for
mația campioană a tării.

Campionatul comportă șase 
turnee de acest gen. primul 
dintre ele fiind disputat la în
ceputul lunii octombrie la 
Gheorgheni, unde am fost 
martorii unor jocuri de un 
nivel tehnic si tactic mai pu
țin ridicat decît ne-am fi aș
teptat. Sperăm Insă că. de 
mîine. la Galați, elita hoche

iului nostru va arăta că lun
gile perioade de pregătire din
vară, ea si turneele de jocuri 
de verificare de peste hotare, 
întreprinse de toate cele sase 
participante, nu au fost în za
dar si că există într-adevăr 
premise ca acest sezon să con
stituie punctul de plecare al 
revirimentului mult așteptat în 
hocheiul nostru.

Clasamentul întrecerii 
intea 
mîine — este
1. STEAUA
2. S.C.M. Ciue
3. Din. Buc.
4. Avîntul Gh.
5. Prog. M. Ciuc
6. Dunărea Galați

îna- 
turneului care începe 

următorul :
5 5 9 0 46-14 
SUI 44-11
5 3 0 3 21-23 
5113 32-49
5 9 2 3 9-34 
5914 11-31

19 
I 
9 
3 
1 

_____  1
Programul jocurilor de azi este 

următorul: ORA 
sul Miercurea 
Miercurea Ciue; 
nărea Galați — 
gheni; ORA 18.30:
ua.

10,30: Progre- 
Cluc — S.C.
ORA 16: Du- 

Avtatul Gheor- 
Dlnamo — Stea
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Sublinieri

AȚI AUZIT DE ECHIPA 
Dl fiOGfii PESCĂRUȘUL ?

La Tulcea se dezvoltă de 
la o vreme unul din cele mai 
bărbătești și mai frumoase 
sporturi — rugbyul. începutul 
l-a făcut, cu cițiva ani in 
urmă, un fost cunoscut rug- 
byst al Constanței, ing. Ni- 
cblae Ivan, venit acolo ca di
rector tehnic Ia Întreprinde
rea de pescuit oceanic. Nici 
nu credea că acest sport va 
„prinde" așa de repede, dar 
a încercat. Cert este că echi
pa lansată de el, „Pescăru
șul", a devenit o mindrie a 
tulcenilor. O dovedesc entu
ziaștii el suporteri, o dove
dește faptul că rugbyul s-a 
răspindit în ctteva școli și la 
Liceul de marină ți tot mai 
mulți copil visează — gi mun
cesc admlrabU pentru împli
nirea visului lor — să ajungă 
jucători la „Pescărușul", in 
Divizia „B", iar întina — M 
speri — chiar tn prima di
vizie...

„De fapt, acesta e țelul nos
tru : să ajungem dt mal re
pede In „A" — ne mărturi
sea unul dintre antrenorii 
„Pescărușului" — Mîhal Cop- 
neliu, un fost elev al regre
tatului antrenor emerit Du
mitru Ionescu. Pe ee ne ba
zăm T Pe faptul că mulți Iu
bitori al acestui sport, care 
au pus ghetele in cui, cum 
«e Spune, se ocupă acum de 
echipele de juniori, de echi
pele școlare, adevărate pepi
niere pentru echipa mare".

Există, intr-adevăr, la Tul
cea, după cum am aflat, o 
bogată pepinieră a rugbyu- 
lui, ai cărei cultivatori, in 
frunte cu Ing. Nicolae Ivan, 
«ți propun să dea o „recol
tă" da îoo de jucători pe an. 
Secretul acestei popularități 
de care se bucura fa Tulcea 
jocul cu balonul oval ni-l 
destăinuia șl antrenorul Ion 
Bogol : „Ne străduim să cul
tivam In primul rlnd, fru
musețea jocului, subtilitățile 
Iul, spiritul de echipă șl vo
tata de a învinge. Iar cura
jul nu le lipsește acestor co
pil al Deltei*.

Despre rugbyul tulcean se 
va mai scrie, cu siguranță...
Dumitru MORARU-SLIVNA

Adnotări la campionatul de regularitate și rezistență

RALIU, NU EXCURSIE PE MOTOCICLETEI...
Actuala ediție a campiona

tului republican de regularitate 
și rezistență rezervat motorete
lor „Mobra" s-a desfășurat de-a 
lungul a patru etape pe dru
muri alese In Împrejurimile 
municipiului Gh. Gheorghiu- 
Dej, majoritatea lor cu un ac
centuat profil de deal și mun
te. Cei 80 de concurenți ali-

au fost supuși unui complex 
test de pregătire, căruia i-au 
ficat față NUMAI 17 concu- 
renți, care au terminat raliul 
eu zero puncte penalizare. Un 
procentaj destul de redus, dacă 
se ține seama că specialiștii fe
derației au ales, spre deosebire 
de edițiile anterioare, un tra
seu accesibil tuturor categorii-

Hani

OTILTA PANCA ERNEST MUT.NER

alergători în zi bună. Iar pen
tru cei care au considerat ra
liul o simplă excursie (și din 
păcate au fost destui aceștia), 
epilogul a fost și mai regreta
bil, ei fiind nevolți să abando
neze.

Revenind la performerii con
cursului, cei 17 sportivi cu 0 
puncte penalizare și-au dispu
tat lntîietatea, pentru departa
jarea lor în clasament, într-un 
veritabil circuit de viteză, la 
capătul căruia Otilia Panca 
(C.3.T.A. Buc.) și Ernest Mill
ner (Torpedo Zărnești) au in
trat în posesia titlurilor de 
campioni, mult dorite de fie
care motociclist care se res
pectă.

IERI, LA RM. VlLCE/fl

Traian IOANITESCU

RM. V1LCEA, 27 (prin telefon). 
Din cauza absenței de ultim mo
ment a reprezentativei Iugosla
viei, cea de a V-a ediție a Cam
pionatului Balcanic feminin 
handbal nu s-a mai 
șl organizatorii au 
pentru aceste zile ta 
turilor din localitate 
internațional, la care ___ ,___
cele două selecționate ale 'țării 
noastre ți echipa Bulgariei.

în prima zi a acestui turneu 
au avut loc trei partide (s-a mal 
adăugat o partidă restanță din 
„Cupa de toamnă"), dintre care, 
firește, cea mal Importantă a 
fost aceea dintre primele garni
turi ale României șl Bulgariei. 
La capătul unul joc pe care l-au 
dominat tot timpul, avtad ta 
permanență conducerea pe tabe-

de 
putut ține 
programat 

Sala spor- 
un turneu 
iau parte

— —- - •
y 

la de i 
mănce i 
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dlferenți

nere (d 
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le» rlnd 
sa secu 
noastră, 
evldențli 
Rodlca 
au fost

s-au Încheiat semifinalele

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE ȘAH

AL

niați la start au avut de par
curs peste 900 km, cfteva din
tre trasee traversînd munții 
Vrancei, Culmea Petricica și 
Nemira. Duritatea drumurilor șl 
dificultatea acestui gen de în
treceri impun sportivilor, pe 
Ungă dozarea perfectă a efor
tului, recunoașterea traseului în 
căutarea posturilor de trecere 
șl control orar șl un bogat ba
gaj de cunoștințe mecanice, ei 
fiind puși adesea în situația de 
a remedia cu operativitate de
fecțiunile apărute în timpul 
cursei, pentru a putea respec
ta mediile orare Înscrise pe 
carnetul de bord.

Prin urmare, participanții la 
campionatul de regularitate și 
rezistență, alergători de mo- 
tocros, de viteză șl dirt-track,

lor de alergători. Dar, insufi
cienta dozare a efortului, lipsa 
de orientare în alegerea celui 
mai scurt drum Intre posturile 
de control, suprasolicitarea mo
toarelor, Întreținerea necores
punzătoare a mașinilor și su
perficialitatea în verificarea 
pieselor și a diferitelor instala
ții înaintea intrării în parcul 
Închis au fost principalele ca
rențe care au dus Ia penalizări. 
Să vezi și să nu crezi : pilotul 
atașului campion pînă Ia 6(F0 
cmc. Petre Popescu, viteziștii 
fruntași Gheorghe Puran și 
Peter Festo, cunoscutul moto- 
crosist Gheorghe Oproiu și alți 
motociclîști cu vechi state de 
activitate s-au numărat printre 
cel penalizați, lipsind echipa
jele respective de aportul unor

Peste 409 de jucători și jucă
toare s-au întrecut In cadrul 
semifinalelor campionatului na
tional Individual de șah, ediția 
din 1983. Trei turnee masculine 
șl alte două feminine au stabi
lit pe cel calificați pentru etapa 
următoare a competiției, finale
le „B*.

in prima grupă, la Băile Ber- 
culane. au participat 116 concu
rent!. Au obținut calificarea: A. 
Urzică si N. Lorentz (ambii 
Calculatorul). G. Tomani (Sănă
tatea). G. Mareea (A.E.M. Ti
mișoara) — toți ca cita 9.5 punc
te dtn 11 posibile. In grupa se
cundă, la Eforie Nord, din 109 
participant!. s-au calificat E. 
Hoszu (Voința Aiud), M. Domin- 
te (Calculatorul) — 8.5 p, 
Lupu (Universitatea Iași). 
Cojocaru (Calculatorul) — 8 
In cea de a treia grupă, cu 108 
participanti. la Băile Felix : A. 
Bach, A. Buză (ambii C.S.M. 
Cluj-Napoca). 8. Biro (C.P.L. 
Miercurea Ciuc). I. Mărășescu 
(A.E.M. Timișoara) — 9,S p.

M
c.
p.

La feminin. 56 jucătoare att 
fost prezente ta primul turneu, 
desfășurat la Băile Heroulana. 
Cile cinci concurente au obținut 
calificarea, respectiv Daniela 
Doboș (Petrolul Ploiești). Mari
ana Nechlfor, Elena Gavrilă 
(ambele Podite linlca). Boxana 
Veniamin (Universitatea) si Ba- 
luca Petrașcu (Vulcan), toate cu 
cite 7 puncte din 10 posibile. 
La Eforie Nord (42 oonourente) 
se califică: Cristina Băduleacu
Cl.T.B.) 9 o. Liliana Sușnea 
(A.E.M. Timisoara) 7,5 p. Julia
na Modoi (Centrocooo). Rodica 
VasIIiu (Voința Rm. Vllcea) si 
Voichița Călincscu (ICED) — 
7 p. Toate Întrecerile s-au dis
putat în „sistem elvețian".

Finalele „B" — etapa penulti
mă a campionatului — se vor 
desfășura In cadrul a patru tur
nee, după următorul program : 
masculin — 3—19 noiembrie, la 
București și Medias ; feminin — 
13—25 noiembrie, la Craiova si 
Deva.
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Subiecte de actualitate

ADEVARATA!(Urmare din pag. 1)

antrenorii echipelor

înregistrat la

REÎNTÎLNIRE CU TRICOLORII
(Vrmare din pag. 1)

Gheorghe NERTEA

REZULTATE

BULGARIA 29-17

eroare, 
primit

dorință fierbinte 
afle In poarta

porții goale, 
pentru e-

spectacu- 
în favoa- 
exagerate. 
defensivă" 
în fotba-

a ținut 
echipei 
dat ca 
Stancu

foarte 
marți, 

i că,

intensitatea 
a compensa 
antrenamentul 
ei fiind ne- 

Polana

contactul eu 
pregătit in- 
libere, spun 
teren a fost

JUCĂTORILOR. 
fost determinantă, 
plecat totul. IAR 
CAPITOL ITA-

percutie. sacrificînd fotba- 
eficace. de atac, 
eu goluri multe.

temporizării

DIN „CUPA ROMÂNIEI"

0 ARIPĂ
EXTREMA FALSA" TREBUIE SĂ FIE

Coraș, Hagi, Irimescu, pentru 
a fi stimulați, pentru a Ii se 
crea un cadru corespunzător 
de progres, de acumulări, sint 
proaspeți internaționali „A". 
Au fost cooptați în prima re
prezentativă în ideea titulari
zării lor mai tirziu. tn pers
pectiva preliminariilor C.M. din 
1986. Lucrurile s-au prezentat 
miercuri insă cu totul altfel 
adică neplăcut pentru fotbalul 
nostru.

„Echipa olimpică a Italiei, 
ne spunea ieri M. Lucescu, 
este extraordinar de puternică, 
una dintre cele mai puternice 
ne care le-am văzut. Cred că 
este egala celei eare a eîștigat 
campionatul mondial. Ii lipsește 
doar experiența competițională. 
Italienii au jucat miercuri me
ciul speranțelor lor, al viito
rului lor". De acord. Dar ace
leași năzuințe trebuiau să-i 
călăuzească si Pe fotbaliștii 
noștri. Sigur, unii dintre ei au 
luptat, au făcut tot ce puteau. 
Cazul lui Long, care cu efor
turile medicului FI, Brătiiă și cil o ’------ - • • ■ .. .
să se 
olimpice. Ar mai fi de 
exemple bune Iovan și 
si. parțial Mulțescu. Pe gazo
nul d>n Brașov a decis însă 
VALOAREA 
Valoarea a 
De la ea a 
T A 
LiENii s-au 'DovEDit 'su
periori. în acel angajament 
fizic. în acea încleștare s-au 
detașat calitățile individuale 

lui Righetti (nr. 5), Baresi 
Nela (3) s- mai ales Bagni 
Fanna (nr. 7 — în vîrstă 

25 de ani). Iorio (9) sau 
Massaro (11). Prin acțiuni in
dividuale. Fanna si Massaro 
depășeau cTte doi-trei adver
sari. în timp ce jucătorii noș
tri (Coraș, Văetuș, Lăcătuș, 
Geolgău) nu puteau trece nici 
de adversarul direct. Multescu 
e tehnic, are clarviziune, dar, ’ • — - al aăt Jn 

de robus- 
hil Bagni. 
n-a avut 

lipsit un...

la cei 32 de ani 
contact cu fotbaliști 
fetea si vigoarea 
Righetti sau Nela. 
sorti de izbîndă. A_ __  ___
mijlocaș coordonator (ceea ce 
a încercat Hagi, după pauză, 
dar modest). S-a jucat cu trei

mari 
luta- 
il că 
arni- 
» «- 
ișeva 
dol- 

eprl- 
națla 
s-au

IU,

lOvld

5, Avădanei 5, Leonte 4, Marian 
3, Moszl 3, Lunca 3, Verigeanu 3, 
Turbata 3, Demeter șl Oprea, 
respectiv Karakașeva 9, Sofrono- 
va 4, Hristova 3, Goreeva. Au 
condus R. Heide șl P. Pekauer 
— Ungaria.

în deschidere: Selecționata
divizionară B — știința Bacău 
>4—13 (10—7). în meci restanță:
Chimistul Rm. V ti cea — Mure
șul Tg. Mureș 25—24 (11—6).

Azi, de la ora 18,30, echipa Bul
gariei fnttJneșie Selecționata di
vizionară B. 

sala Floreasca

NEU AL DIVIZIEI „A"
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P. 8. 
*lolești 
îomer-

vîrfuri. însă n-a existat o di
namică a jocului— In fata unor 
asemenea valori individuale ar 
fi avut cistig de cauză jocul 
ordonat, colectiv, dar nici urme 
de așa ceva... S-a acționat in
dividualist (Irimescu, 
sau Geolgău au fost 
rile). Echipa Italiei 
tuit — tot datorită 
excelentei capacități 
— un adevărat bloc 
S-a apărat uneori cu 
pentru ca în faza 
să atace in superioritate nu
merică de „5 contra 3", cei mai 
multi dintre jucătorii noștri 
nemaiavind resursele să revină 
In propria jumătate de teren, 
în ultimele 20 de minute. în 
zona fundașilor laterali (Ungu- 
reanu si Bogdan) erau adevă
rate bulevarde pe care alergau 
atacantii. mijlocașii și chiar 
fundașii advenși I In min. 79 
l-am văzut pe antrenorul C. 
Maldini făcîndu-le semn elevi
lor săi să joace calm, să men
țină rezultatul de 0—0. care 
îl convenea. Dar Fanna. Mo- 
nelli și Marchetti „nu l-au as
cultat" si stlindu-se în puteri 
au sprintat pe extreme si doar 
ca prin minune n-au marcat. 
A ratat Fanna. de două ori 
Lung a scos mingi grele, Io
van a deviat balonul în cor
ner din afara 
Putea fi 1—0 
chipa noastră în min. 90 (ce 
ratare. Irimescu I). dar putea 
fi si 0—3. Păi eum să cîștigi 
un joc cind singurul șui pe 
spațiul porții a fost, de fapt, 
o centrare, pe spate, a lui Mul

Movilă 
prototipu- a constl- 
valorii fi 
de efort 

functional 
9 jucători, 
următoare

tului aproape inuman). Grupul 
„celor nouă" a lucrat f
tare în dimineața de 1
Nouă sl nu zece, pentru 
din păcate. Bălăci nu se poate 
integra efortului. „Ce zici. 
Die „Mă tem eă nu am 
să mai pot juca niciodată cum 
am jucat. Sint foarte necăjit. 
Totul a început la 26 aprilie, 
in meciul eu F.C. Olt, cînd 
am fost accidentat de Marian 
Popescu..,. Laxitatea asta ar
ticulară pare a fi mai gravă 
decît mi-as fi putut închipui. 
Am încercat să joc, dar— Eu 
sînt un jucător de ruperi și 
piciorul nu răspunde. Mă gîn- 
desc chiar să schimb piciorul 
pe care pivotez, adică să trec 
de pe stîngul pe dreptul, E 
greu". (S-a emis chiar necesi
tatea unei intervenții chirur
gicale de mare artă, o plastie 
care să reducă apațiul mare 
creat intre femur sl tible si

Campionatul speranțelor

PROMOVATELE - REVELAȚIILE ÎNTRECERII
Întrecerea speranțelor devine 

tot mai pasionantă. Iată, nu 
mai puțin de jumătate din e- 
chipe se află înșiruite pe o 
distantă de numai trei puncte 
Niciodată, de la Înființarea •- 
cestei competiții (acum sase 
ani), n-a existat un echilibru 
atît de mare Intre competi
toare. Două ni se par a fi 
cauzele care au dus la a- 
eeastă nivelare. Prima ar fi 
ieșirea surprinzătoare din dis
puta pentru intiietate a unor 
echipe care au reprezentat si 
mai reprezintă Încă centre de 
copil si juniori de mare pro
ductivitate, care au format un 
număr apreciabil de jucători 
ce evoluează acum In prima 
divizie si se remarcă etapă de 
etapă. In această categorie se 
înscriu cluburile S.C. Bacău, 
Corvinul Hunedoara. Politeh
nica Iași. Steaua. N-are rost 
să mai menționăm, cu acest 
prilej, si numele jucătorilor de 
pe prima noastră scenă fotba
listică porniți spre eonsacrare 
din pepinierele acestor cluburi. 
Pentru că se cunosc bine. A 
doua cauză este aceea a apa
riției in prim-plan a unor e- 
chipe care altădată făceau doar 
act de prezentă in întrecere. 
Este vorba, Îndeosebi, de C.S. 
Tîrgoviste sl F.C. Bihor, for
mații pregătite de doi antrenori 
energici si priceput!, Eugen 
Fopeseu si Alexandru Muia. 
Si ar mai fi ceva. Alte două 
dintre echipele fruntașe în e- 
ditiile precedente — Universi
tatea Craiova si F.C. Argeș — 
au cam slăbit tempoul în ac
tualul campionat. Să fi... ebo- 

tescu, cind Coras nu realizează 
măcar o fază periculoasă, cind 
Văetuș — figurant — nu con
firmă încrederea in el si de
monstrează nejustiticarea titu
larizării, cind Geolgău e si el 
departe de ce a fost in Cupa 
U.E.F.A, ? Lăcătuș s-a remar
cat in campionat, dar nu are 
experiență. Performanța inter
națională e alta, la alte cote, 
cum spunea si M. Lucescu. Iar 
Movilă — preferat lui Balint 
— a fost o mare decepție I S-a 
remarcat doar prin durități 
care-i puteau atrage elimina
rea. Și exemplul lui a fost 
urmat si de alții, după cum, 
tot datorită îngăduinței arbi
trului. si Bagni. și Baresi, și 
Righetti au răspuns la durități 
Si primii puteau primi carto
nașul roșu. Dar în timp ce ita
lienii au jucat si fotbal (ce 
fotbal au etalat după pauză, 
intr-un final debordant !), ai 
noștri au lăsat impresia unei 
neputințe pe care an încercat 
s-o ascundă in spatele durită- 
Șlor. Nici măcar la loviturile 
libere nu s-au impus, cînd nu 
mai era vorba de 
adversarul. „Am 
delung loviturile 
antrenorii, dar în 
complet altceva".

Lotul olimpic a _______
Brașov un scor alb. dar care 
echivalează. în fapt, prin pres
tație. cu o înfringere...

Concluziile după evoluția o- 
limpicilor pot servi si lotului 
„A", care a avut miercuri des
tui jucători în teren.

care se află la baza instabili
tății de acum).

In grupul celor zece, Cămă- 
fost 
sin- 
țară 
s-a

sue- 
nu

taru e foarte optimist. A 
mereu. Nu întîmplător e 
gurul vîrf adevărat din 
si tot nu întîmplător el 
„rostogolit" spre poarta 
deză la Stockholm, el si 
altul... Cămătaru e vîrful 
ne aduce aminte 
rivată „Spune-mi 
ai. ca să-ți spun 
fotbalul". Ne-am

de zicala 
cite vîrfuri 
cum stal eu 
gîndit la a- 

cest mare adevăr si miercuri 
după-amiază, la Brașov, cînd 
Coras nu a putut să iasă nici 
măcar o singură dată din „cuș
ca" lui Righetti. în cursul di
mineții de marți Cămătaru, 
împreună cu Țicleanu au mă
rit Ia maximum 
lucrului, pentru 
absenta de la 
de după-amiază, 
voiți să părăsească 
marți seara, pentru examenele 
la A.S.E. de miercuri dimi-

Rapid a fost 0—1
T.__ ___ . ___ a

ziarul nostru de luni.

L RAPID > 6 2 1 17- 5 14
2. FX. Bihor 1 5 2 2 19- 5 12
3. F.C. Bala Mare 9 4 4 1 18- 4 12
4. C.S. Tirgovlște » 6 0 3 23-19 12
3. Dun. C.S.U. 0 4 3 2 13- 9 11
3. F.C. Argeș >513 7- fi 11
7. Universitatea 3 4 2 2 16- 6 10
8. Petrolul Luc. fi 4 2 3 13-12 10
3. Jiul fi 5 0 4 8-U 10

10. Dinamo 3 4 1 3 14- 3 fi
îl. Corvinul fi 3 2 4 11-15 8
12. A.S.A. fi 3 1 5 18-19 7
13. Steaua 13 15 16-21 7
14. Spartul stud. fi 1 4 4 6-12 6
15. F.C. 014 114 4 3-17 fi
16. Chimia 3 2 2 5 8-20 6
17. S.C. Bacău fi 3 1 fi 14-18 5
13. Politehnica S 2 0 7 10-26 4
• Rezultatul partidei Sportul

studențesc
st nu 1—0 cum din eroare 
apărui în

echipe ? Rămîne de 
sfirsit. o altă con- 
care merită să fie 

si apreciată — este

sît aceste 
văzut In 
stâtare 
subliniată _ ___
aceea că toate cele trei cioburi 
promovate io acest an, Dunărea 
C.S.U., Rapid gi F.C. Baia 
Blare (care si-au format chiar 
in vară loturile de speranțe) 
au comportări remarcabile. 
Toate bune...

Numai că marea problemă 
• acestei competiții rămîne — 
orice s-ar spune — FORMA
REA DE JUCĂTORI NOI. ca
pabili să preia din mers șta
feta de la actuala generație. 
Cu atît mai mult, cu cît deja 
unele cluburi au început să 
se... plingă tocmai de faptul 
că au loturi deosebit de sub
țiri ! 
tunci 
acest

Tot ce-i posibil. Dar a- 
la ce mai folosește, oare, 
campionat de speranțe ?
Laurențiu DUMITRESCU

către 
mai 

bune 
pen- 

asemenea „piramidă" cu 
temelii (patru fundași 
patru mijlocași), multe 
formațiile de club s-au

în ultima vreme — ne-a de
monstrat-o si turneul final al 
C.M. din Spania — majoritatea 
echipelor s-au Îndreptat 
o așezare 1—4—4—2. cît 
elastică. Si dacă cele mai 
echipe din lume au optat 
tru o 
două 
plus 
dintre 
orientat si ele spre o asemenea 
tactică. In ton cu fotbalul mo
dern. Si 
noastre si-au luat măsuri de 
fortificare a mijlocului tere
nului. retrăgînd în linia me
diană încă un înaintaș. Cu alte 
cuvinte, „ofensiva" a început 
să piardă teren In favoarea 
„defensivei", din moment ce 
„în fată" au rămas doar două 
vîrfuri. al treilea fiind retras 
„strategic" la mijlocul tere
nului. Așa a apărut termino
logia de extremă falsă. Noua 
așezare a diminuat insă sim
țitor capacitatea ofensivă, forța 
de 
Iul 
109 
rea 
Dacă „retragerea in 
a devenit la... modă 
Iul european si în America de 
Sud. ca să vorbim de cele 
două continente care dețin încă 
detașat supremația valorică a 

neata — amtndoi sînt studenti 
In anul V.

Ca si altădată, pentru a 
simți pulsul jucătorilor. am 
recurs la Bolonî : „Avem ob
stacole mari in față. Primul 
e cel cu Ciprul. Trebuie șă ră- 
minem cu capul pe umeri. Am 
auzit vorbindu-se că am pu
tea bate Ciprul cu 5—6 goluri, 
ea să jucăm la două capete la 
Bratislava. Ce mare 
Se uită că Ciprul a 
trei goluri în cele 270 de mi
nute jucate cu Italia, Ceho
slovacia si Suedia I Vom face 
tot posibilul Ca să batem Ci
prul. Asta e tot. Si ar fi foar
te bine. Apoi, vom vedea. 
Dacă reușim să batem Ciprul, 
■ să avem 11 puncte, adică 
exact cit a făcut Suedia si cit 
ar putea, teoretic, să facă Ce
hoslovacia. Am muncit foarte 
mult in acest an. Si nimeni 
mai mult decit noi. jucătorii, 
nn dorește mai mult realizarea 
unui obiectiv pe eare Italia 
l-a ratat și pentru care luptăm 
acum în doi, noi si cehoslova
cii, sub privirile suedezilor, 
cărora Italia, fără să vrea de
sigur, ]e-a făcut nn mare ca
dou la Neapole".

„Cum îi simți pe craioveni, 
Loți ?" „Sîntcm iarăși împreu
nă si asta e bine. S-au supă
rat ei Ia un moment dat. in- 
vocind unele nedreptăți, 
au fost, zic eu, niște 
fotbal trebuie să te 
nici o condiție. Dacă 
filozofezi pe tema ___
sau nedreptății în sport, adică 
intr-un domeniu in eare gre
șim fiecare, pierzi 
de pomană. Spuneți și 
neavoastră dacă ar fi 
ea Suedia să plece la 
după ce noi le-am luat 
puncte 7 Iată de ee, o 
batem pină la capăt, ept 
eu Cămătaru. cu Ștcfănescu._“.

Cu aoeste gînduri am intrat 
în camera lui Lung, la Bra
sov, pentru a continua discuția 
de pe o altă poziție...

dar 
copil. In 
bați fără 
începi să 
dreptății

timpul 
dum- 
drept 
Paris 
patru 

sA ne 
la cot

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT 1NF0RHEAZA
C1ȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 

DIN 21 OCTOMBRIE 1583. Cat. 1 î 
3 variante 25% — autoturisme 
.Dada 1300"; cat. 2: * variante

• Rezultate din Divizia *B“ 
de tineret: MASCULIN: Auto
matica Alexandria — Automati- 
oa București 50—78 (29—31), O- 
td Inox Tirgovlste — Șffinta 
Jiul Petroșani 74—64. URBIS 
București — Comerțul Lie. „Bo
lyai* Tg. Mureș 79-37 (45—33), 
Six studențesc Politehnica C.S.S. 
3. — C.S.U. Galati IM—73 («— 
30, Electrica Fîeni - Lotus Bă
ile Felia 112—57 (55—19). XMUAS 
Bala Mare — Politehnica Timi
șoara 93—64 (45—26); FEMININ:
Icemenerg București — Sp. stu
dențesc Politehnica H C.S.S. 2 
34—56 (28—27). „U“ H C.S.S. Vi
itorul Cluj-Napoca — Rapid 
București 84—92 (41—50) Rapid
— Icemenerg 77—65. Metalul Sa- 
lonta — „U* H T3.S.S. Viltorut 
Cluj-Nanoca 72—71 (46—39), C.S.S. 
Unirea Voința Iași — C.S.S, Ro
botul Bacău 87—43 (45—24), Co
merțul C.S.S. Tg. Mures — Vo
ința C.S.S Sf. Gheorghe 53—87 
(20—45), Sp studențesc — C.S.S- 
Alfa Oradea 2—0 (Reprezenta
re). (Corespondenți : Gh. To- 
mescu, A. Crișan, A. Enacbe, 
M. A.vanu, Gh Cotrău, C. Aibn).

100% a 14.598 Iei sl 9 variante 25% 
a 3.649 lei: cat. 3 t o variante 
100»/, a 7.018 lei ol 28 variante 25% 
a 1.755 Iei: cat. 4 : 30 variante a 
3534 lei: cat. 5: 158,75 variante a 
375 lei; cat. 6 : 260,75 variante a 
350 lei: cat. X : 1.724,50 variante 
a 100 lei. Beport la categoria 1 : 
442.062 led. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la categoria 1, obținute 
pe bilete jucate 25%. au 
partlcipantilor Alexandru 
din Dlosifi, județul Bihor. 
Georgeta Dumitrescu sl 
Nemlț din București.

revenit
Sztlca 

Emilia- 
Petre

ATI AT.Tî'Sl
PRONOSTICURILE 7

La agențiile Loto-Pronosport 
pot fi depuse in acsste zile bu-

expli- 
nostru

soccerului mondial, era 
cabil ca si în fotbalul 
să apară această noutate, a îe- 
profilării extremei clasice.

în campionatul trecut, ca și 
în cel actual, multe dintre e- 
chipele noastre de Divizia „A" 
ne-au arătat, că preferă ..pasul 
în urmă" al extremei de me
serie. Pentru că este mult mai 
la îndemînă să te „închizi" (să 
te aperi) decit să te ..deschizi" 
(să ataci). Sint din ce în ce 
mai rare cazurile cind purtă
torii tricourilor cu nr. 7 si 11 
apar, oportun, ia finalizare, din 
linia a doua. Exemplele pozi
tive sîr.t destul dc puține. Ju
cătorii care îndeplinesc cît de 
cît rolul de „extremă falsă", 
venind si în sprijinul atacului 
ar fi Geolgău. Orac, Pițurcă, 
Hagi. Coraș, Ile, O. Popesen, 
Florean. Bălăci, Klein, Marîca, 
Irimescu. Prea putini „interpret!" 
care nu sînt însă nici ei Ia cota 
valorică cerută. în rest, extreme 
false... cu adevărat. Oricîte nou
tăți ar surveni pe dreptunghiul- 
tactic al gazonunului fotbalului,' 
golul nu poate apare decît rare
ori cu un atac purtat în doi.’ 
Golul nu se va naște niciodată 
fără șut. Iată de ce. dacă ac
ceptăm ideea „extremelor fal
se". ele au obligația să apară 
oportun la finalizare. Fără a- 
cesti doi factori esențiali fot
balul modern pierde teren în 
fața porților. Să nu uităm că 
în multe cazuri, golurile s-au 
înscris, aproape cu regularitate, 
din pătrunderea, centrarea și 
șutul extremei. Falsă sau nu, 
extrema trebuie să rămînă o 
aripă... adevărată !

Ieri, in populara competiție 
fotbalistică, .CUPA ROMÂNIEI" 
care se desfășoară sub egida 
JJACIADEI". a avut loc o 
nouă etapă tn care s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

Petrolul Moinești — Partizanul 
Bacău 4—2 (2—0). Dacia Pitești
— Dinamo-Victoria București
1— 3 (0—1). Minerul Ghelar —
Gaz metan Mediaș 0—2 (0—1).'
Minerul Filipeștii de Pădure — 
Progresul-Vulcan București 0—1 
(0—1), ș.N. Tulcea — F.C. Con
stanta 1—0 (0—0), Poiana Cîm- 
plna — Automatica București
2— 0 (1—0). Unirea Oradea —
Strungul Arad 1—0 (0—0), Vic
toria Cared — Armătura Zalău 
0—1 (0—0). Mureșul Luduș —
Industria slrmei C. Turzii 3—1 
(1—1), Petrolul Brăila-tanca — 
Progresul Brăila O—l (0—0) 
LO.B. Balș — ROVA Roșiori 
1—0 (0—0, 0—0), Cimentul Medgidia
— Dunărea Călărași 2—1 (0—0,
0—0), Carpați Brașov — Autobuzul 
București 3—2 (2—0), Precizia
Săccle — Metalul București 2—1 
(I—0). Viitorul Gheorghrtnl — 
Gloria Bistrița 1—0 (0—0. 0—0),
Textila Buhușl — C.S.M. Sucea
va 0—2 (0—0). Minerul Anina — 
C.F.R. Victoria Caransebeș 3—0 
(1—0). Lăpușul Tg. Lăpuș — 
«U" CIuj-Napoca 5—6 (după lo
vituri de la 11 m). Metalul Boc
șa — Politehnica Timișoara
3— 2 (1—2. 2—2). Metalul Rădăuți
— C.S. Botoșani 1—0 (0—0, 0—0), 
Minerul Aniiioasa — Șoimii IPA 
Sibiu 2—1 (1—0), Unirea Livezila
— Minerul Motru 1—3 (0—1),
FEPA 74 Bîrlad — Unirea-Dina- 
mo Focșani 1—2 (0—0). Minerul
Baraolt — F.C.M. Brasov 1—0 
(1—0), Victoria Tecuci — Gloria 
Buzău 3—0 (1—0).

letinele de participare Ia con
cursul Pronosport de miercuri 
2 noiembrie 1983. care cuprinde 
următoarele meciuri din returul 
celei de-a doua manse a cupe
lor europene la fotbal :

I. Hamburger S.V. — Dinam-a 
București : n. Rapid Vlena — 
Bohemians Fraga ; HI. Dundee 
United — Standard Liege ; IV. 
Partizan Belgrad — Dynamo 
Berlin : V. servette Geneva — 
Banilor Donețk ; VL Nottingham
— P.S.V. Eindhoven ; VII. Banik 
Ostrava — R.S.C. Anderleeht ; 
VIL. Sturm Graz — Verona; IX. 
Feyenoord — Tottenham Hotspur;
X. Levski Spartak — Watford ;
XI. Hajduk Split — Tronved 
Budapesta; XII. Celtic Gassow
— Sporting Lisabona.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi. 28 octombrie 1983, se te
levizează în direct începînd de 
ia ora 17.25.



in „C. C. E.“ la baschet feminin CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
EVOLUȚIE SUB ORICE CRITICĂ

A CAMPIOANELOR NOASTRE
Voința București - Tungsram Budapesta 60-94 !

Spectatorii prezenți aseară în 
sala Floreasca pentru a asista 
la prima manșă dintre campioa
nele României și Ungariei din 
actuala ediție a „Cupei Campio
nilor Europeni- la baschet pri
veau și nu la venea să creadă 
ceea ce se intimpla in teren 
între echipele Voința București 
și Tungsram Budapesta, Desi
gur, iubitorii baschetului erau 
avertizați că în formația oas
pete evoluează unele dintre cele 
mai bune baschetbaliste din 
tara vecină, componente de 
bază ale reprezentativei Unga
riei, cum sînt Suzana Boksay, 
I.enke Kiss, Katalin Suhy sau 
Ibolya Doran. Sportivele de la 
Voința au fost insă de nerecu
noscut și au pierdut meciul la 
un scor incredibil : 60—94 
(32—57), după o evoluție care 
dădea impresia că parcă atunci 
intraseră pentru prima dată pe 
un teren de baschet 1

în această situație, oaspetele 
nu au așteptat prea multe in
vitații și au asaltat coșul Voin
ței, înscriind punct după punct, 
în timp ce jucătoarele bucu- 
reștene priveau neputincioase 
la ceea ce realizează partene
rele lor de întrecere. Boksay și 
colegele sale s-au apărat foarte

ALTE REZULTATE DIM COMPETIȚIILE EUROPENE
Miercuri. în optimile de fi

nală ale competițiilor europe
ne intercluburi la baschet, me
ciuri tur. au ' fost înregistrate 
rezultatele :

MASCULIN
..C.C.E." : Ostende (Belgia) 

— Colombani Cantu (Italia) 
88—77. Nashua den Bosch (O- 
landa) — Limoges 70—69.

„CUPA CUPELOR" : Solent 
Southampton (Anglia) — Et- 
terbeek Bruxelles (Belgia) 
88—58.

„CUPA KORACI" : AEK A- 
tena — Orthez (Franța) S3—77. 
Eczacibasi Istanbul — Partizan 
Belgrad 93—72. Assubel Ma
ri embourg (Belgia) — An ti bea 
(Franța) 82—83, Spartak Ple

în meciuri amicale

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ „A"—
Cea de a doua partidă dintre 

selecționata divizionară femini
nă .A* si selecționata Shang
hai ului a revenit baschetbaliste
lor românce, care, spre deosebi
re de medul anterior, din sala 
RaDld. au Învins clar cu scorul 
de 74—st (37—22). în componen
tă eu mai multe sportive de la 
-U- Clul-Nanoca. echipa noas
tră s-a impus prin prestația bu-

STEAUA - LEGI*
In cadrul pregătirilor pentru 

meciul retur din „Cupa Cupelor*, 
cu Cibona Zagreb, aseară ta sa
la Floreasca, Steaua a susținut o 
partidă amicală cu Legia Var-

ȘTIRI DIN TENIS 

bine și au anihilat orice încer
care de atac inițiată de sporti
vele noastre. în această situa
ție, scorul a început să ia pro
porții în favoarea adversarelor, 
care aveau la pauză un avantaj 
substanțial : 57—32.

în partea a doua a meciului, 
elevele lui Marian Strugaru au 
încercat să recupereze din han
dicap, dar, cu toate eforturile 
Tatianei Popescu, singura care 
a luptat curajos pentru clubul 
ei, nu au realizat mare lucru, 
deoarece baschetbalistele de la 
Tunsgram s-au dovedit în a- 
ceastă partidă mult mai bune, 
cîștigînd pe merit la un scor 
concludent, (94—60), care le 
face să privească fără nici un 
fel de emoții partida-retur de 
la Budapesta, pentru promova
rea în turul următor al C.C.E.

Au marcat : Popescu 18, Borș 
14, Grecu 9, Filip 6, Hănda 6, 
Vasîlc 3, Hcgheduș 2 și To- 
mescu 2 pentru Voința, res
pectiv Kiss 32, Boksay 30, Suhy 
11, Doran 9, Nagy 6, Vertekycs 
4 și Megery 2.

Au arbitrat bine G. Vitolo 
(Italia) și K. Tomczyk (Polo
nia)

Paul IOVAN

ven — Plb Trieste (Italia) 
71—74. Toptours (Belgia) — 
PAOK Salonic 87—74. Hapoel 
Ramat Gan — Juventus Caser- 
ta (Italia) 103—72.

FEMININ
„C.C.E.": Sodertalje Bk (Sue

dia) — Stade Francais 60—73, 
Bv Amstelveen (Olanda) — 
Slavia Praga 65—66.

CUPA „LILIANA RONCHET- 
TI“ : Minior Pernik — Bosna 
Sarajevo 90—55, Barcelona — 
Viterbo (Italia) 71—87. Foder- 
klub Viena — SG Mtinchen 
76—76, Porz Koln — Vozdovak 
Belgrad 62—68. Vielleurbanne 
(Franța) — CIF Lisabona 
86—32.

SELECȚIONATA SHANGHAI 74-58
nl a Masdalenei Pan si Maria
nei Rldinid, care au dominat 
lupta sub cele două panouri, 
reușind totodată coșuri extrem 
de prețioase Cele mai multe 
puncte au fost realizate de Pali 
31. Bădtalci 19 și Blră 3 pentru 
echipa noastră, respectiv Chen 
Ying si Jin Lianytag cite ÎS. 
Bun arbitrajul cuplului C. Dt>- 
mitrache — O. Vestlnian.

VARȘOVIA 104-81
șovia, pe care a învir.s-o cu 
104—II (11—30. Cei mal buni oa
meni de pe teren au foat: Er- 
murache (20. Câpușan (1*>, Cer
cat (14), Opșltaru șl Szabo (cite 
11) de la Steaua, Ogrodowezyk 
2S și Kwasilowsky 3» de la Le
gi*.

(Urmare din pag. 1)
Olga Bicerova. Olga Mostepa- 
nova. Natalia Ilienko, Albina 
Șișova. Tatiana Frolova. Execu- 
tind „liber alesele" la un nivel 
foarte ridicat, cu numeroase e- 
lemeule de înaltă virtuozitate, 
pentru care au și fost răsplă
tite cu patru note de 10, 
reprezentantele României și-au 
consolidat poziția de vicecam- 
pioane ale lumii, realizînd o di 
ferentă de aproape trei punct* 
fată de puternica selecționată a 
R.D. Germane.

Primul aparat pentru fetei* 
noastre — care “spre deosebire 
de impuse au evoluat în a < 
ceeasi grupă cu celelalte favo* 
rite. — au fost paralelele, un 
aparat care ne-a adus mari 
satisfacții, Lavinia Agache si 
Ecaterina Szabo primind. Ia ca
pătul unor execuții strălucite, 
care au ridicat tribunele în pi
cioare, nota maximă : 10! Ml- 
rela Barbălată a fost notată eu 
9,75, Mihaela Stănuleț cu 9.85, 
Camelia Renciu cu 9,90, Laura 
Cutina cu 9.90. punctajul e- 
chipei fiind 49,65. A urmat 
bîrna, această „punte a suspi
nelor" care de multe ori răs
toarnă pozițiile clasamentului. 
Si. din păcate, așa s-a întîm- 
plat si acum, cînd Ecaterina 
Szabo care a ratat dublul salt 
la ieșire după ce. timp de 60 
de secunde, a avut de departe 
cel mai bun exercițiu din tot 
concursul la acest aparat ! în 
consecință, numai 9,45 pentru 
Szabo. în timp ce Renciu a pri
mit 9,65 Barbălată 9,66. Cutina
9.65. Stănulet 9.80. Agache 9,90 
— punctaj total 48,65. La sol,
9.65, pentru Renciu. 9,55 Stănu
let. 9,30 Barbălată, 9,85 Cutina, 
9,90 Agache și din partea tutu
ror celor cinci arbitre, pentru 
un exercițiu cu o suită de ele
mente de maximă dificultate. 
10 pentru Ecaterina Szabo t 
Punctaj — 48,95. în fine, la să
rituri. deși medaliile de argint 
erau asigurate, gimnastele noas
tre au încheiat remarcabil ; 
Renciu 9,75. Stănulet 9,95, Cu
tina 9.85. Barbălată 10 (pri
mul „decar" din palmaresul el 
la o asemenea mare întrecere!). 
Agache 9,90, Szabo 9,90.

în acest fel se încheie o sea
ră de neuitat, cu atît mai mult 
cu cit sportivele reprezentînd 
cluburile C.S.S. Cetate Deva, 
C.S.S. Sibiu, Dinamo București

CAMPIONATELE MONDIALI SI EUROPENE Df HALTERE
• Constantin Urdaș pe locul

Campionatele mondiale și eu
ropene de haltere de la Mos
cova au continuat joi seara cu 
categoria mijlocie (82,5 kg), la 
start aliniindu-se 20 de concu
renți. Dintre reprezentanții ță
rii noastre mai bine s-a pre
zentat Constantin Urdaș, care a 
realizat 362,5 kg. ocupind locul 7 
in clasamentul mondial și po
ziția a 5-a in ierarhia euro
peană. Celălalt concurent ro
mân, Petre Bcehern, după ce 
a realizat 155 kg la „smuls", a 
ratat de trei ori 205 kg la »a- 
runcat" și a ieșit din concurs 1 

Clasamente. Total (mondial): 
1. Iuri Vardanian (U.R.S.SJ
392.5 kg ■ 2. Asen Zlatev (Bul
garia) 390 kg : 1 Laszlo Barsi 
(Ungaria) 370 kg ; 4. Liubomir 
Vymazal (Cehoslovacia) 365 kg;

TRIUMFUL TINEREȚII Șl AL VIRTUOZITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

sutimi... La al cincilea aparat, chinezii ciștigă 10 sutimi la 
paralele, față de evoluția sovieticilor la bară fixă, astfel că 
la ultimul aparat R.P. Chineză intri cu un avantaj de 15 
sutimi. Chinezii la bară fixă, sovieticii la sol. După evoluțiile 
primilor trei sportivi, echipa R.P. Chineze are avantaj, dar in 
acest moment intervine o adevărată lovituri de teatru: celebrul 
Li Ning cade de la bară fixă, ca Nadia Comineci la paralele, 
la Olimpiada de la Moscova in anul 1980, și este notat numai cu 
9,45, in timp ce la sol Korolev obține 9,85. După cum se știe, 
din notele celor șase concurenți, nota cea mai slabi nu intri 
in calcul, care se face pe cele mai bune cinci note. Cine va 
ciștlga f Majoritatea spectatorilor se rtdică in picioare. Duelul 
a devenit de domeniul fantasticului. Au rămas in concurs 
marea revelație a R.P. Chineze, Tong Fei și cel mai bun gim
nast al Europei, sovieticul Bilozercev. E vorba de 15 sutimi 
diferență in favoarea R.P. Chineze. Va greși vreunul din ei ? 
Tong Fei urcă la bară fixă. Exercițiul lui este splendid. Nota: 
9,90 l Chiar dacă Bilozercev va primi nota 10, echipa R.P. 
Chineze va deveni campioană mondială. Bilozercev evoluează 
admirabil, totuși 9,95. Juriul concursului a ridicat nota lui 
Bilozercev, la cal, de la 9,95 la 10, astfel că rezultatul final 
al concursului este: R.P. Chinezi 591,45 p, Uniunea Sovietică 
591,35, deci diferența este de numai 10 sutimi de punct ! Și 
astfel se consfințește o mare răsturnare ta ierarhia gimnasticii 
masculine mondiale: R.P. Chinezi preia supremația, după 20 
de ani de dominare netă a echipei Japoniei (5 titluri mondiale) 
și a Uniunii Sovietice (4 titluri mondiale, dintre care ultimele 
două consecutive, la Fort Worth și Moscova).

Gimnaștii chinezi sini îndelung aplaudați. Președintele Fede
rației Internaționale de Gimnastică, furi Titov, luminează me
daliile de aur noilor campioni, pe care, apoi, în mod sportiv, 
medaliații cu argint, gimnaștii sovietici, și medaliațli cu bronz, 
gimnaștii japonezi, ti felicită, pe rtnd, pe fiecare.

In afara luptei sportive excepționale, de o intensitate încă 
nevăzută și trăită la un campionat mondial, evoluția acestor 
admirabili artiști ai gimnasticii masculine minunează de-a 
dreptul: abundd triplu-salturile la bara fixă șl la inele, „gi
ganticele* cu o singură mină. Virtuozitate de excepție l Do
vadă slnt cele cinci note de 10: chinezii Li Ning la inele și 
Lou Yun la paralele, sovieticii Artemov la paralele și Bilo
zercev la cal, japonezul Morisue la bară fixă. Gimnaștii chinezi 
promtt pentru viitorul apropiat triplu salt la sol !

Progresul este extraordinar I Ctnd vor începe gimnaștii noș
tri să se apropie de asemenea superlative, intr-un sport care, 
pe an ce trece, captează pe glob milioane de tineri și sute 
de milioane de spectatori și telespectatori 7

și C.S.S. Onești, reunite sub 
tricourile naționale, ne dau — 
după primele zile de excelenta 
evoluții -ș noi speranțe pentru 
concursul individual compus, 
de sîmbătă, și pentru finalele 
pe aparate, de duminică. Cele 
mal bune punctaje individuale 
aparțin Nataliei Iurcenko 
(U.R.S.S.) 79,20, Laviniei Aga
che 79,05, Olgăi Mostepanova 
78,99, Ecaterinei Szabo 78,85 (a 
noua este — plăcută surpriză — 
Laura Cutina). Iar In finalele 
pe aparate vom avea șapte pre
zente românești, dintre care Mi- 
rela Barbălată 94)50 la sărituri 
și Ecaterina Szabo 9,975 la soi

7 la lume și pe 5 la Europa
5. Enrique Sa'oori (Cuba) 365 kg;
6. Rioji Isaoka (Japonia) 365 kg;
7. Constantin Urdaș (România)
362.5 kg. SMULS (mondial) : 
1. Zlatev 180 kg ; 1 Vardanian 
180 kg (în afară de concurs
180.5 kg — record mondial) ; 
1 Barsi 165 kg;_ 7. Constantin 
Urdaș 157,5 kg... 9. Petre Be- 
cheru 155 kg.
ARUNCAT (mondial): 1. Varda

nian 212,5 kg; 2. Zlatev 210 kg; 
3. Vymazal 2’0 kg; 4. Sabori 
210 kg ; 5. Urdaș 205 kg;
8. Isaoka 205 kg; 7. Barsi 205 kg.

Astăzi, la categoria semigrea 
(90 kg), țara noastră nu va avea 
nici un reprezentant, Vasile 
Groapă urmînd să concureze 
mtine, la categoria grea-ușoară 
(133 kg). 

conduc în clasamentele respec
tive, exis J nd și alte șanse de 
medalii.

Clasament echipe feminine t 
1. U.R.S.S. 393,45. 2. ROMA
NIA 392,10, 3 R.D. Germană 
389,25, 4. Bulgaria 388,95. 5.
R.P. Chineză 387,50, 6. Ceho
slovacia 386,95, 7. S.U.A. 385,05, 
8. R.F. Germania 384,80.

Vineri se desfășoară concursul 
individual compus masculin.

In concursul internațional 
de culturism de la Budapesta 

C. MIHĂILESCU Șl N. GIORGI -
PE LOCURILE 3

La Budapesta s-a desfășurat 
un concura international de cul
turism. la care au participat 
sportivi din Cehoslovacia. R. D. 
Germană. R.F. Germania. Româ
nia, U.R.S.S. si Ungaria. Spor
tivii noștri — la prima lor par
ticipare la un concurs interna
tional organizat peste hotare — 
au avut o frumoasă comporta
re. Cristian Mihăilescu. la cat. 
70 kg. și Nicolae Giurgi, la cat. 
80 kg., au ocupat locurile 3. Cîs- 
tigătorii la aceste categorii au 
foot Jozsef Varga (Ungaria) si. 
respectiv. Werner Pfitzeenmaier. 
(R.F.G.). La cat. 90 kg pe lo
cul 1 a-a clasat Hans Ldwa 
(R.D.G.). concurentul român 
Petru Ciorbă ocupind locul 4. 
La cat. peste 90 kg (cîstigător 
Wilhelm Hauck din R.F.G.), re
prezentantul tării noastre. Eu- 
ffen Kantor, s-a clasat al șaselea. 
Clasamentul pe echipe : 1. Un
garia 19 p : 2. Cehoslovacia 15 
d: 3. R.F. Germania 14 p : 4.
ROMANIA 12 p : 5—6 R.D. Ger
mană si U.R.S.S. cite 7 p.

• ta turul doi al turneului
feminin de tenis de la Stuttgart, 
jucătoarea româncă Virginia Ru- 
zict a tavtas-o cu 6—3. 6—1 pe 
americanca Kim Schaeffer. Sil
via Hanika eliminat-o cu 6—3. 
6—2 pe Catherine Tanvler. Iar 
Eva Pfaff a disnus cu 6—2 6—3
de Sandy Collins.

• ta clasamentul general al 
„Marelui Premiu-FILT“ se men
ține lider tenismanul cehoslovac 
Ivan Lendl, cu 2 314 ouncte. ur
mat de suedezul Mats Wilander 
— 2 226 ouncte. americanii Jim
my Connors — 2 060 ouncte. 
John McEnroe — 2 000 ouncte si 
francezul Yannick Noah — 1682 
ouncte.
• In turneul international de 

tenis de la Tokio. camolonul 
cehoslovac Ivan Lendl l-a eli
minat cu 7—5. 6—1 De america
nul Sammy Giammalva, Iar An
dres Gomez (Ecuador) a dispus 
cu 6—J, 6—1 de Roger Vasselln 
(Franța).

C M. DE CICLISM JUNIORI
Wellington. Tn cadrul campio

natelor mondiale de ciclism 
pentru luniori. proba de viteză a 
revenit laponezului Takashi Sei
ko. care l-a învins. în două 
manșe. ne sovieticul Nikolai 
Kovse. deținătorul titlului. Ur
mărirea pe ech’ne a fost cîsti- 
pată de Danemarca 4:37.09 în 
finala cu S.U.A. 4:39.07.

ACTUALITATEA SAHISTA
«4

va (Bulgaria). Korukaj (Unga
ria) 6.5 puncte. Aleksandrova 
(Bulgaria) — 6 puncte Kantor 
(România) — 5.5 puncte etc. Ln 
ultima rundă, rr.aestra româncă 
Eugenia Ghindă, jucînd cu ne-

BELGRAD, 27 (Agerprcs). — 
Tn runda a 9-a a turneului in
ternational feminin de sah de 
la Smederevska Palanka (Iu
goslavia). Petrovicl a pierdut 1a 
Ciburdanidze. Dragasevici a câș
tigat la Polihroniade. iar par
tidele Fatalibekova — Maksimo- 
vld șl Milivoîevlci — Gostovid 
s-au terminat remiză. în clasa
ment conduce Maia Ciburdanidze 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte. urmată 
de Erenska (Polonia) — 5 punc
te (2). Veroczi (Ungaria) — 5 
puncte (1). î’atalibekova 
(U.R.S.S.) — 5 puncte. Dana
Nutu (România) — 4.5 puncte 
(1). Polihroniade (România) — 
4 5 puncte. Dragasevici (Iugosla
via) — 4 puncte (2) etc.

SOFIA. 27 (Agerpres). Tur
neul international feminin de la 
Pernik (Bulgaria) s-a încheiat 
cu victoria maestrel noloneze 
Agneska Brusztman cu 9.5 nunc- 
te din 13 posibile, urmată de 
coechipiera sa Malgorjata Wiese 
— 9 nuncte. Eugenia Ghindă 
(România) — 8 Duncte. Krumo- 
va (Bulgaria). Kasz (Ungaria) — 
7.5 puncte. Tvetkova si Savova 
(Bulgaria) — 7 nuncte. Anghelo- 
• După cum se anunță de la secretariatul Federației internaționale 

de șah, semifinalele turneului candidaților la titlul mondial se vor 
disputa la Londra cu începere de la 19 noiembrie. Se vor întîlni, 
așa cum se cunoaște. Gări Kasparov cu Viktor Korcinoi șl Vasili 
Smîslov cu Zoltan Ribli.

grele. a cîstigat la maestra bul
gară Troianska.

TILBURG. Campionul lumii 
AnatoH Karpov a cîștigat, 
miercuri seara, tradiționalul tur
neu «interpol is* desfășurat în 
Olanda, dar el trebuie să aștepte 
rezultatul partidei întrerupte 
dintre Portisch si Vaganian pen
tru a putea stl dacă este unic 
cîstigător sau va împătl primul 
loc cu marele maestru ungur 
Portisch. Iată rezultatele ulti
mei runde: Karpov — Ljuboje- 
vicî. Polugaevski — Spasski. So- 
sonko — Andersson remize. 
Hubner — Seirawan 1—0. T: ru
mân — Van der Wiel 1—0. Cla
samentul : 1. Karpov (U.R.S.S.)
7 p. 2. Ljubojevici (Iugoslavia) 
6.5 p. 3. Portisch (Ungaria) 6 p 
(1). 4. Sosonko (Olanda) 6 n. 5. 
Vaganian (U.R.S.S.) 5.5 n (1). 6.
llubner (R.F.G.). Polugaevski și
Spasski (ambii U.R.S.S.) 5.5 p. 
etc. 

a Miercuri seara au avut loc 
două meciuri în preliminariile 
Campionatului european (seni
ori).

In gr. i 3-a la Budapesta: 
Ungaria — Danemarca 1—■0. A- 
cum. danezii mal au o singură 
șansă de calificare, aceea de a 
cîștiga. în deplasare, meciul cu 
Grecia. In schimb. Anglia deți
ne poziția cea mal favorabilă, 
avînd de jucat cu Luxemburgul, 
tot în deplasare, dar situația e 
alta... Clasamentul :
1. Danemarca 7 5 11 15— 5 11
2. Anglia 7 4 2 1 19— 3 18
3. Ungaria 7 3 0 4 16—15 6
4. Grecia 5 2 1 2 5— 6 5
5. Luxemburg 6 0 0 6 5—31 0

în gr. a 6-a. R.F. Germania a
întrecut Turcia cu 5—1 (1—0).
Au înscris Voeller (2). K. H. 
Rummonigge 2 (unul din pe
nalty) și Stielike. respectiv Ha
san învingătorii, care au trecut 
în fruntea clasamentului, avînd 
cele mai mari șanse de califica
re (mal au de jucat ne teren 
propriu cu Irlanda de Nord si 
Albania), au aliniat formația: 
Schumacher 
Ier. Otten. Briegeî 
Matthaus. Stielike. 
rhael Rummenigge) 
K.H. Rummenigge.

aliniat
- Strak. Augentha- 

(Herget) — 
Meier (Mi- 
— Littbarskî. 

Voeîler. Cla-
sament:

1. R.F. Germania 6 4 1 1 13- 3 !
2. Austria 7 4 1 2 14- 7
3. Irl. de Nord 7 4 1 2 7-5
4. Turcia 7214 5-15
5. Albania 7025 3-12

* în meci amical, la Basel :
Elveția — Iugoslavia 2—0 (0—0). 
Au marcat : Sutter si Brieger. 
Au jucat ech oele: ELVEȚIA :

Berblg — Wehrli, Egli, In- 
Albon. Hermann — Geiger. Lad
ner. Koller. SchaUibaum (Ludi)
— Brigger (Zaugg), Sutter. IU
GOSLAVIA : Simovici — Boziei, 
Radanovici. Țvetkovid. Tukrov

— Zorfln Vujovici, Sliskovici 
(Bazdareț). Bojovici. Kran.icar 
(Mance) — Halilovici Zlatko 
Vujovici.
• în C.E. de iun'ori-cadeti

(sub 16 ani): Spania — Belgia 
3—0 (1—0). în grună conduce
Franța cu 6 p (4 1). urmată de 
Spania 6 p (5 1)

a Scoruri puțin obișnuite în 
etapa a 11-a a campionatului 
Olandei: Utrecht — Zwolle 6—2. 
Excelsior Rotterdam — Sittard 
6—0. Kerkradf — Feyennord 
0—4. Eindhaven — Haarlem 6—0, 
Go Ahead — Aiax 1—3. Sparta
— Helmond 3—3. în clasament,
pe primele locuri : Feyenoord
18 p. Eindhoven si Aiax cite 17 
p ... pe ultimele: Dordrecht 5 d. 
Helmond 3 p.


