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Simbâlâ și duminică, la campionatele mondiale de la Budapesta

GIMNASTELE ROMANCE AU MARI
SANSE DE A CUCERI NOI MEDALII
7

Lavinia Agache și Ecaterina Szabo printre favorite

Mirela Barbălată, In finalele pe

decit 
in con- 

iadivi-

satisfac- 
acum

BUDAPESTA, 28 (prin tele
fon). Dacă băieții noștri și-au 
încheiat prematur participarea 
la Campionatele mondiale de 
aici, ei nefiind prezenti 
cu un singur sportiv i 
cursul primilor 36 la 
dual compus, bravele fete din 
România ne-au adus 
ții deosebite pină acum și 
există toate premisele ca sîm- 
bătă si duminică ele să culea
gă noi și strălucitoare trofee. 
Să aruncăm, deci, o privire a- 
supia concursului din ultimele 
două zile de întreceri și să 
vedem care ar fi șansele de 
medalii ale LAVINIEI AGA
CHE. ECATERINEI SZABO, 
MIRELEI BARBĂLATĂ și 
LAUREI CUTINA, componen
te ale echipei medaliate cu 
argint, gimnaste care continuă 
lupta. După cum am transmis 
în relatarea anterioară, trei 
sportive românce se află în 
disputa pentru podium la in
dividual compus, fiind clasate 
între primele 11. Cea mai bu
nă poziție o deține campioana 
absolută a țării noastre. La
vinia Agache, situată pe locul 
doi, la 75 de miimi de sovie
tica Natalia Iurcenko. Pe treap
ta a treia, la o diferență asemă
nătoare, o altă gimnastă din 

Mostepanova, 
_ de 
In a-

U.R.S.S., Olga
iar pe locul 4, la alte 25 
miimi, Ecaterina Szabo.

MEDALII SPERANȚEa

PENTRU LOS ANGELES
de fapt gimnastica adolescentelor de la 

mișcări- 
virtuozi- 
ceea ce

aparate.

Gimnastica feminină, . _ _________
15 la 18 ani, entuziasmează pentru că, din ansamblul 
lor, al exercițiilor și acrobațiilor, se degajă, pe Ungă 
tate, o puritate sportivă care invită la a admira tot 
este frumos, curat și înălțător tn viață.

Privești două-trei ore la caruselul gimnastelor de la _____
captivat de îndrăzneala și perfecțiunea celor mai multe din 
exerciții, pentru ca să te trezești din reverie numai atunci cind 
sala răsună de aplauze. Cum să nu fii mîndru cind vezi cd 
fetele noastre trezesc admirația unanimă, inclusiv — pină tn 
cele din urmă — și a acelora care se aflau in rezervă. Am 
văzut chiar arbitre aplaudînd notele de ~' 
de gimnastele românce. Aceste note sînt 
după Montreal 76, cind Nadia Comăneci 
era tezaurizată nota 10. Fetele noastre 
seria celor 9 note de 10. fntli Lavinia ____... _________
Szabo, Za paralele, urmate de sovieticele Șișova șl Iurcenko. 
Din această serie, patru au fost cucerite de gimnastele românce 
(încă o dată Szabo și Mirela Barbălată, in premieră), patru 
de cele sovietice (in plus Mostepanova și încă o dată iurcenko) 
și una de Gnauck, din R.D. Germană.

Dar cel mai aplaudat „10“ a fost acela al Iul Cati Szabo, la 
sol. Fata noastră cu zulufi de aur și ochi de veveriță a cap
tivat întreaga sală. Ea n-a făcut numai gimnastică. A dansat 
și a zburat într-un ritm de muzici drăcească și cuceritoare. 
Notele de 10 ale arbltrelor au țișnit concomitent, ca din pistol. 
Ce păcat că acest minunat copil s-a dezechilibrat tn final la 
birnă, după ce făcuse patru „flicuri" consecutive (Nadia rea
liza numai trei), și asta la o mișcare simplă. Pe lingă sigu
ranță șl finețe, mai este nevoie și de șansă. Dar șansa nu 
ajută totdeauna pe cei mai îndrăzneți. Micuța Szabo a pățit

Budapesta, 28 octombrie. Aurel NEAGU

In prima etapă a turneului Diviziei „A“ de hochei de la Galați

STEAUA DINAMO 2-1
GALAȚI, 28 (prin telefon). In 

prezenta unui numeros public, 
vineri a început pe patinoarul din 
localitate cel de al doilea turneu 
al campionatului Diviziei „A" la 
hochei. La bucuria prezentei u- 
nul numeros public s-a adăugat 
—; din păcate — necazul cîtorva 
defecțiuni de ordin organizatoric, 
ce sperăm că se vor rezolva pe 
parcurs.

Să trecem însă peste acest lu
cru si să amintim că ta runda 
inaugurală a turneului s-a dis
putat derbyul dintre Steaua si 
Dinamo.

STEAUA - DINAMO 2—1 (1—1, 
1—0, 0—0). A fost o dispută e- 
chilibrată. golurile fiind marcate
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și, impreună cu
aparate, de miine
propierea acestor 
patru favorite se 
găsește Maxi 
Gnauck (R.D.G.), 
care — deși a ra
tat joi exercițiul 
la sol — este des
părțită de mai pu
țin de trei zecimi 
de locul I. Iată de
altfel cum arată 
clasamentul de la 
care începe între
cerea de simbătă :
1. Iurcenko 39,600,
2. Agache 39,525,
3. Mostepanova
39,450, 4. Szabo
39,425, 5. Gnauck 
39,325. După păre
rea noastră, oricare 
dintre gimnaste 
poate deveni nouă 
campioană absolută 
a lumii și se știe 
după acum că a 
ceasta nouă cam
pioană va fi una 
în premieră. Cre
dem în șansele ce
lor două reprezen
tante ale noastre a- 
flate în rîndul ma
rilor favorite, iar 
declarația Laviniei 
Agache de la con
ferința de presă de
(„Cred că voi li totuși prima 
Ia Budapesta") are acoperire 
în foarte bunele ei evoluții de

joi seară

10 cucerite joi seara 
acum mai dese decit 

„a spart banca" unde 
au deschis aici, joi, 
Agache și Ecaterina

(Continuare ta pag. a 4-a)

de Ionltă si Popescu, respectiv 
Lucacs.

S.C. MIERCUREA CIUC — PRO
GRESUL MIERCUREA CIUC 7—2 
(1—0, 2—2, 4—0). Primul joo al 
acestui turneu, disputat diminea
ța, s-a desfășurat, cum se spu
ne, în „familie" si a avut un ni
vel foarte modest. Am avut im
presia că echloa S.C. Miercurea 
Ciuc, fruntașă a clasamentului, 
s-a menajat oentru jocurile ce 
vor urma si a acționat ceva mai 
energic, doar în ultima oarte Au 
marcat S Todor J. B. Nagy, K.

T. SIRIOPOL — coresp.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Simbătă 29 octombrie 1983 |

tricoloriiReintilnire

primul pas în noua 
internațională aureo- 

izbinda din ultima e- 
competiției continen-

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

MAI DE
FOTBALUL NOSTRU"

Lavinia Agache este una dintre favoritele 
luptei pentru titlul de campioană mondială 
absolută. Iat-o in timpul exercițiului la 
birnă de joi. Telefeto : M.T.I. — AGERPRES

pină acum Desigur. Natalia 
Iurcenko are și ea o valoare 
deosebită (două note de 10 )a 
„liber e '* Scii’ ituri și birnă) și 
rămîne ca datele concrete ale 
concursului să hotărască. In ce 
o privește pe Laura Cutina, 
debutantă in echipa României 
la un :on-urs oficial, clasarea 
ei, după aou) zile, în primele 
11 gimnaste ale lumii repre
zintă o rnare performantă si 
ea ponte să-și îmbunătățească 
poziția simbătă.

în concursul de duminică 
după-am:a.:ă, cind se ver acor
da medaliile pe aparate, gim
nastele românce semne-’ă «ap
te prezențe, cite două la să
rituri, paralele și sol, una la 
birnă Dacă Ecaterina Szabo 
(9,95 ta impuse si 10 la liber 
alese) ta repeta excepționale
le ei execuții și in finală, a- 
tunci ea are primi .-ansă la 
medalia de aur la sol, de
oarece conduce cu 75 de mi
imi (9,975) pe Agache, Mos-

Constantin MACOVB

(Continuare In pag a 4-a)

Astăzi, etapa a 10-a a Diviziei „A“ de fotbal

DERBYUL ETAPEI, SPORTUL STUDENȚESC - F. C. OLT
• la lași, disputa neînvinselor in ultimele trei etape_____ ___—___
„sprinterilor" Lăcătuș — Bâluțâ • F.C. Baia Mare n-a mai jucat la Galați din toamna lui 
1981, cind a pierdut cu 4—0... • Va rezista Mânu la Bacău ? • Boloni și Grosu in dispută directă, 
la Tg. Mureș • Corvinul n-o mai ciștigat de la 24 septembrie ; C.S. Tirgoviște de la 1 octombrie...

• Acum 11 ani, Petrolul a cucerit un punct la Craiova...
^VXWX\\\\\\\VSXX\V

— »
cine va ciștiga ? • Pe „Steaua", meciul

• Acum

CLASAMENTUL PROGRAMUL JOCURILOR

4-

1» STEAUA
2. Sportul stud.

9 6 1 2 22- 7 
9 6 1 2 17- 6

13
13

lași : 
București :

POLITEHNICA - CHIMIA RM. VILCEA
STEAUA - JIUL

3. F. C. Bihor 9 5 3 1 16- 8 13 i (stadion Steaua)
1-5. F. C. Olt

Politehnica
9 3 5 1
9 3 5 1

8— 5
8— 5

11
11 1 Galați : DUNĂREA C.S.U. - F.C. BAIA MARE I

6. Dinamo 8 4 2 2 12- 6 10 1 Hunedoara : CORVINUL - C.S. TIRGOVIȘTE
7. Jiul 9 4 2 3 9-11 10 z București : SPORTUL STUD. - F.C. OLT £8. Rapia
9. Chimia

9 3 3 3
9 3 3 3

10- 9
9-11

9
9 (stadion Sportul studențesc) ț

10. A.S.A. Tg. M. 9 3 3 3 9-12 9 $ Craiova : UNIVERSITATEA - PETROLUL %
11. S. C Bacâu 9 4 14 9-15 9 % Tg. Mureș : A.S.A. - F.C. BIHOR %
12. Universitatea
13. F. C. Baia M.

8 3 2 3
9 3 2 4

11- 8
9-16

8
8 î Bacău : SPORT CLUB - RAPID

14. F. C. Argeș
15. C. S. Tirgoviște
16. Dunârea C.S.U.

9 3 0 6
9 14 4
9 14 4

10-13
5-11
2- 8

6
6
6
\ Partida F. C. Argeș — Dinamo a fost amînatâ. 

Toate meciurile încep la ora 15.
17. Corvinul
18. Petrolul

9 13 5
9 12 6

8-13
8-18

5
4

& &

Miine, in Parcul copilului (ora 15). ia Cf. ic ruufrgr

IMPORTANT SEZON INTERNATIONAL

susti- 
si punctave- 
393—97 fiind 
ce privește 
XV-lui nos- 

înțelege, 
motivele 

nou suc- 
dacă nu

Se

Echipa de rugby a României 
ioacă miine cu Polonia. Un 
meci în care, fără doar și 
poate, tricolorii sînt mari favo- 
riți. cele 13 victorii în tot a- 
tîtea întîlniri directe 
nute din 1959 — 
raiul- general de 
concludente în 
clasa superioară a 
tru reprezentativ, 
deci, că există toate 
pentru a aștepta un 
ces românesc, chiar 
uităm nici o clipă că fiecare 
meci isi are istoria sa. Mai 
presus însă de problema în
vingătoarei. partida de miine, 
din Parcul copilului (care va 
începe Ia ora 15), stîrnește un 
real interes în condițiile în 
care purtătorii frunzei de ste
jar fac 
stagiune 
lati de 
ditie a . . .
tale organizate de F.I.R.A. Ei au 
de apărat un titlu onorant în 
campionatul european 1983—84, 
iar iocul cu Polonia poate da 
un răspuns asupra șanselor de 
împlinire a dificilului obiectiv 
— să nu uităm, derbyul de 
tradiție cu echipa „cocoșului 
galic" se dispută in Franța ! 
Totodată, acest meci consti
tuie o ultimă apariție oficială 
a tricolorilor înaintea celui 
dinții test la București cu o

ECHIPA NAȚIONALA E
CE ARE ACUM

TOT
PREȚ

Marți seara. în ajunul me
ciului România — Italia, am 
intrat în camera Iui Silviu 
Lung. Era in pat. cu piciorul 
bandajat — întindere la muș
chiul posterior al coapsei Cei
lalți nu reveniseră de la ulti
mul antrenament. Silviu citea 
Galsworthy. „Sfirșit de capi
tol". în cameră era un miros 
plăcut de unguent. între timp 
a intrat masorul, cu aparatul 
de raze.. ionizări sau așa ceva. 
I-a spus lui Silviu că revine 
cu injecțiile si cu întreg pro
gramul prescris de doctorul 
Brătilă. „Cum te simți, Sil
viule „Trebuie să joc, cu 
orice preț". Din vorbă în 
vorbă, am ajuns si la ceea ce 
nu se poate evita intr-o dis
cuție cu un fotbalist al Cra- 
iovei, adică la actuala poziție 
în clasament, la zvonurile că 
la Craiova nu mai e ee-a fost, 
la cele întîmplate în meciul cu 
„Sportul" si la multe altele.

Silviu Luna e un sportiv 
franc. Spune în față, uneori 
cu o anume duritate... sare ca 
ars... așa cum stă bine unui 
portar... un portar care reflec
tează prea mult asupra unei 
faze si. 
plici, e 
devărat. 
clipă îi 
cazuri... 
rea, dar 
Silviu un interlocutor pe care 
se poate conta, deoarece Silviu 
nu caută să producă impresie. 

deci, asupra unei re
de neconceput... E a- 
aceaștă ardere de-o 

provoacă Si unele ne- 
dovadă și suspenda- 
toate astea fac din

reprezentativă din Marea Bri- 
tanie. meciul cu Tara Galilor, 
din 12 noiembrie.

Prin urmare, rugby de a- 
tractie. mîine ! Mai cu seamă 
că în echipa noastră intervin, 
destule noutăți față de for
mula... clasică. „Indisponibili
tățile — cea mai serioasă fiind 
a lui Borș, cu piciorul in 
ghips —, lipsa de formă a unor 
internaționali consacrați, dar si 
dorința noastră de a da 
credit altor jucători de pers
pectivă reprezintă tot atitea 
cauze ale alcătuirii unui „XV" 
relativ inedit" — ne spunea,' 
la finele antrenamentului de 
ieri, antrenorul emerit Valeriu 
Irimescu, care e secondat îrț 
continuare de un alt tehnician 
distins cu titlul de onoare. 
Theodor Radulescu (medicul lo
tului : dr. Nicolae Gheracopol). 
Astfel, din cei aproximativ 60 
de rugbyști aflati în observație 
la începutul sezonului. în lot 
au rămas acum 32. șansa de
butului sub culorile naționale 
oferindu-se fundașului Aurel 
Dinu, de la Vulcan, centrului 
Cristian Capmare, precum șî.J 
cvasi-debutantului pilier Vasile 
Pașcu. Totodată, Al. Marin, 

ființase expune cu toată 
chiar dacă uneori întrece măt 
sura, așa cum l-a tras în sus,' 
de tricou, pe Fanna. ca pe un 
balot : „Saltă-te, băiete, nu e 
cazul, sintem între bărbați".

„Din toată povestea aia cu 
suspendarea am rămas cu o 
lecție, si ăsta e lucrul cel mal 
important. Regret enorm, vă
zusem roșu, nu m-am putut 
stăpini. Fierbeam. Nea Mircea 
mi-a spus : Silviule, du-te și 
spune-le să reia iocul. Nu a 
bine ce faceți. I-am răspuns 
Pe loc: Mi-e imposibil, nea 
Mircea. A continuat : Du-te tu 
în poartă. Era gata să pornesc, 
am si pornii, apoi m-am în
tors. Acum regret enorm. Ce 
vreți ? Așa sintem noi, portarii. 
Cine plonjează cu capul Ia pi
cioare nu poate judeca în li
niște. ca din fotoliul spectato
rului. Si nici nu am virsta lui 
Zoff. Dar toate astea trec. Do
vadă că n-am făcut rabat nici 
o clipă, după aceea, mai mult, 
miine. cu olimpicii, o să intra 
oricum, am să-l rog pe doctor 
să mă perforeze eu toate acele, 
numai să pot juca. Un fotba
list nu are timp de regrete. 
Viata noastră e scurtă. Am fost 
ca bolnav cind am citit că am 
primit două goluri cu ușurință, 
la Wrexham. L-am rugat pe 
nea Mircea să întoarcă mereu

loan CHIRILA

(Continuare în pag 2-3)



Literatura sportivă

12 POVESTI ÂLE FOTBALULUI MONDIAL
3

Colegul nostru loan Chi- 
rilă servește literatura spor
tivă cu o putere de creație 
demnă de admirație, cu un 
talent care-1 situează cărțile 
printre cele mai valoroase 
ale genului, cu o asemenea 
dragoste (n-am greși dacă 
am spune devotament !) față 
de sport incit fiecare volum 
al său Înseamnă un serviciu, 
dar șl un omagiu, adus a- 
cestui amplu fenomen social. 
Unul solid edificiu literar, rod 
al multor ani de muncă in
tensă șl de plină trăire su
fletească, loan Cbirilă i-a a- 
dăugat recent o nouă piesă 
ornamentală : „ȘI NOI AM 
FOST PE CONTE VERDE-, 
lucrare apărută in Editura 
Sport-Turism.

Mal tatii o explicație : Con
te Verde este numele trans
atlanticului pe care, ta 193a. 
ecnlpa de fotbal a României 
,,s-a îmbarcat la Genova, 
pentru o traversare cu nimic 
mal simplă decit a lui Cris- 
tofor Columb, genovezul..." 
(cum o definește autorul. In 
prefața intitulată „De la Ju
les feme la Jules Rimei"). 
Este vorba. bineînțeles, de 
drumul „tricolorilor" spre e- 
ditia inaugurală a Campio
natului mondial. Și cu a- 
ceasta. aveți subiectul cărții : 
istoria romanțată a celor 12 
ediții de pini acum ale Cam
pionatului lumii.

Cum scrie Chlr-.lă această 
istorie î In primul rind, cu 
vigoarea și... garanțiile pe ca
re le asigură calitatea sa de... 
contemporan cu toate „cele 
lî povești al» Fotbalului", 
ceea ce-1 îndeamnă să-și sub
intituleze prefața „Autobio
grafie sentimentală". In al 
doilea rind, cu forța care de
curge din Împrejurarea că, 
din cele lî turnee finale, a 
fost martor ocular la ultimele 
cinci. Apoi, cu „blindajul- pe 
care-1 oferă oricărei lucrări, 
o documentare fără reproș. 
Și, In fine, dar nu in ul
timul rind, cu o sensibilitate 
sufletească și un talent care 
demonstrează (pentru a cita 
oară ?) ce imens și ce fer
til teritoriu poate fi sportul 
pentru literatură !

Ni se oferă, oare, o 
carte de Istorie, pură și 
simplă, a „mondialelor- de

fotbal, valabilă, ca document, 
oriunde ? Parțial, da. Dar 
cartea lui Cbirilă este in pri
mul rind — o spune și titlul 
— „o carte a noastră, a fot
balului nostru". Pentru că 
„firul roșu- al acestei ine
dite istorii II reprezintă e- 
ebipa României, pe fondul 
participărilor sale se brodează 
dantela : călătorim la Monte
video. ca „membri fondatori" 
*i mondialelor de fotbal, ne 
stupefiază infringerea In me
ciul cu Cuba din 1931 de la 
Toulouse, aplaudăm golul lui 
Neagu de la Guadalajara, a- 
dâugăm și noi un semn de 
Întrebare celor trei semne de 
exclamație de la pagina 299. 
puse de autor după scorul 
România — Iugoslavia 4—6.

Unor captivante capitole, 
scrise cu autentic nerv scri
itoricesc (ca Jurnalul unui 
căpitan de 30 de ani. Euro
pa mai credea ta pace, Bra- 
zilic fără Pele. Anglia nu mai 
e o insulă), loan Cbirilă le 
intercalează fișe documentare 
larg cuprinzătoare (rezultate 
complete, formații, marcatori, 
clasamente, arbitri, din 1930 
pină azi), precum si 24 de 
pagini de fotografii, unele 
„de epocă*, ceea ce adaugă 
un plus de valoare unei cărți 
sortite — prin temă și prin 
antecedentele literare ale au
torului — unui mare succes 
de librărie.

Radu URZICEANU

Duminică, la ora 12, pe aerodromul
Ploiești — Strejnic

DEMONSTRARE AERONAUTICĂ
Duminică, de la ora 12, aero

dromul sportiv Ploiești-Strej- 
nic va găzdui demonstrația ae
riană cu care zburătorii noștri 
încheie activitatea de perfor
mantă a sezonului 1983. își vor 
da concursul componenții lo
turilor naționale de acrobație 
aeriană (zbor cu motor), pla
norism, parașutism. Accesul 
fiber.

„CUPA STEAUA"
După o Îndelungată întrerupe

re, mline se vor relua concursu
rile de motocros de la Bucu
rești, unde va avea loc prima 
ediție a „Cupei Steaua-, deschi
să tuturor categoriilor de aler
gători. întrecerile se vor desfă
șura pe un traseu ales ta ta-

MOTOCI€LI$TI ROMÂNI - PE
Motocicliști aparținînd asocia

ției sportive Voința Oradea au 
participat la un concurs interna
țional de viteză desfășurat la 
Budapesta, alături de alergători 
din Cehoslovacia. Polonia și țara 
gazdă. Sportivii români s-au nu-

A APĂRUT NR. 10/1983

AL REVISTEI

„EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT“
pin suma;- :
• Practicarea gimnasticii de întreținere și efecte ei la *e- 

naei de diferite virste, de conf. umv. Elena Firea și cclac-o- 
satoril ;
• Aspecte de apreciere a efortului specific In g&nnastiea 

de performanți (masculin), de dr. ing. Ad. Gacea ș- 
ratoril ;
• Studiu privind folosirea letratlonului atletic yeolar ea 

probi de verificare In cadrul S.U.V.A. la elevele din clasele 
V—VIII, de prof. I. Bratu ;
• Capacitatea de efort la elevii treptei I de liceu compa

rativ cu cea a fotbaliștilor juniori, de prof. I. E. Ilea și prof
it. P. Stoica ;
• Modele de similitudine temporală și evaluarea rezultatelor 

In canotajul academic, de prof. C. Răduț ;
• Studiu privind volumul și intensitatea efortului în lecția 

de educație fizică, de prof. Maria Munteanu și prof. D. Paul ;
• Inima sportivă a Chinei a bătut timp de 16 zile la Shanghai, 

de Elena Dobincă ;
• Ce se știa despre sport în România secolului al XlX-lea ?, 

de V. Bănciulescu.
Revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" nu trebuie să lip

sească dintre instrumentele de lucru ale profesorilor de edu
cație fizică, ale jantrenorilor, ale tuturor activiștilor mișcării 
sportive. Pentru primirea cu regularitate a revistei „Educație 
fizică și sport" calea cea mai sigură este ABONAMENTUL.

NU UITAȚI ! Reînnoiți-vă abonamentul pentru anul 1984 Ia 
revista „Educație fizică și sport" î

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 28 OC
TOMBRIE 1983. Extragerea I : 
20 47 10 81 54 44 70 58 25 ; Ex
tragerea a n-a : 48 33 28 22 76 
35 73 13 30. Fond total de câș
tiguri: 1.233.403 lei, din care 
442.062 lei, report la categoria 1.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
»JA>TO 2« DIN 23 OCTOMBRIE 
1383. Cat. 1 : 1 variantă 100% a 
47.153 lei și 2 variante 25% a 
11.788 lei ; cat. 2 : 2 variante 
100% a 11.788 lei și 16 variante 
25% a 2.947 lei ; cat. 3 : 6 va
riante 100% a 4.421 lei si 40 va- 
riante 25% a 1.105 lei ; cat. 4 : 96 
variante a 737 lei ; cat. 5 : 296,50 
Variante a 200 lei : cat. 6 : 
1.896,25 variante a 100 lei. Ciști- 
<ui de 47.153 lei de la cat. L

obținut ne un bilet jucat 100%, 
a, revenit participantului VASILE 
TĂNASA din Buhușii, județul 
Bacău.
• ASTĂZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! © Numai astăzi 
se mai pot procura bilete cu 
numerele alese de participant 
pentru tragerea specială Loto de 
duminică 30 octombrie 1983, care 
va avea loc începînd de la ora 
16 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, • str. Dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele câș
tigătoare vor fi transmise la te
leviziune și radio în cursul se
rii. • De asemenea, astăzi este 
ultima zi pentru depunerea bu
letinelor de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de mîi- 
ne.

A DIVIZIEI DE
de vo-

dornlcltest,
au fost

este urmat

— Dlnamo
— Steaua (

București : — Explorări

— Chimia R

D.

REUNIUNI PUGILISTICE

IN CAPITALA

C. S. Ș. 1 A CIȘTIGAT

BASCHET FEMININ

A DOUA EDIȚIE A „CROSULUI

Dumitru STANCULESCU

pe 
la

acțiunile de atac ale ste 
apărarea mureșenilor, c

făcut
LA 
V.

D. 
D.

avut loc 
doua a 

ir.tra 
noas- 

de

cu
Iugoslaviei,

Stich.
popicarii 

supuși 
în

In organizarea

In etapa trecută, 
desea nepregătită 
ginea alăturată, în care finalizează frumos

,,A“

locul 2. 
D. 3—4. 
o- Pe 
eompor- 
Ciobanu

Programul complet al jocurilor
StMBATA

București : Flacăra roșie 
ora 16,30 

Calculatorul

BAIA MARE

M. ȘTEFANESCU DUBLU ÎNVINGĂTOR

Astăzi și mîine, la Ploiești

MECIURILE AMICALE DE POPICE
ROMANIA - UNGARIA

După frumosul succes româ
nesc de la Plankstadt 
două săptămîni. cînd 
noastre campioane la 
Voința Tg. Mureș (f) 
Baia Mare (m). au 
„Cupa campionilor < 
sportul popicelor este din nou 
în actualitatea internațională. 
Reprezentativele naționale de 
seniori ale tării noastre, care 
se pregătesc pentru campiona
tele mondiale din primăvara 
anului viitor, vor intîlni astăzi 
și mîine, la Ploiești, pe mo
derna arenă automatizată 
cu sase piste Voința, puterni
cele selecționate ale Ungariei, 
aflate si ele in formarj pentru 
C.M. ’84. Pentru aceste jocuri 
de verificare de la J’
antrenorii Constantin Neguțoiu 
(f) si Roger Cernat (m)

de acum 
1 echipele 

popice.
și Aurul 

cîștigat 
europeni",

Ploiești

■u

selecționat ne Elena Aiylrees- 
cu. Elena Pană. Maria Zsizsik, 
Silvia Berinde, Nincta Badea, 
Margareta Cătineauu, Octavia 
Ciocîrlan. respectiv Iuliu Bice. 
Stelian Bcariu, Vasile Donos, 
Iosif Tismănar, Gheorghe Sil
vestru, Martin Farkaș și Ale
xandru Szekely. Jocurile de la 
Ploiești se vor disputa astăzi de 
la ora 14 și mîine de la ora 9. 
Ca arbitru principal va func
ționa cehoslovacul Jiri

După acest 
noștri fruntași vor fi 
altor jocuri de verificare, 
turnee internaționale în țară si 
peste hotare, iar la începutul 
sezonului viitor vor juca 
reprezentativele
R. D. Germane. Cehoslovaciei. 
Ungariei (în deplasare) și Po
loniei (acasă).

Campionatele naționale 
lei Divizia „A“ programează as
tăzi și mîine etapele a III-a — 
masculin și a Il-a — feminin, 
etapă incompletă. întrecerea bă
ieților este dominată de meciu) 
dintre formațiile bucureștene 
Calculatorul și Steaua, în care 
militarii doresc să confirme e- 
voluțille bune din jocurile ante
rioare, cu atît mai mult cu cit 
echipa se află intr-un vizibil pro
ces de întinerire, iar de cealal
tă parte a fileului se vor afla 
echipierii Calculatorului ’ '
să arate că rezultatele obținute 
în primele două etape 
doar accidente. Deși pornesc fa- 
voriți, se pare că dinamoviștilor 
bucureșteni ’i se vor opune băi- 
mărenii de la Explorări cu ace
lași aplomb cu care evoluează

aceștia i 
se anunț 
ceava în 
nil antre 
să confir 
rești din 
plasare d

In înt 
patru m 
nunță de 
mațiile v 
victoria 
privește 
Dinante 
căra r< 
C.S.M. Li 
cilina Ia 
de 23 noi 
sitatca C 
stanța — 
brie a.c.

BOBERII SI SANIERII SUSȚIN
PRIMELE ANTRENAMENTE PE GHEATĂ »

mitent cu antrenamentele 
pista betonată. s-a lucrat 
transformarea (de fapt moder
nizarea) a trei boburi de 2 per
soane si confecționarea unor 
sănii noi (la I.C.A. Ghimbav). 
Acestea vor fi verificate cu 
lejul particiDării unul lot de 
beri si sănieri — alături 
sportivi din alte țări — La 
mul stagiu de pregătire 
gheată, la Oberhof (RD. 
mană). în acest scop au 
deplasarea. printre alții: 
BOB : I- Pap. D. Degan. 
Leatu (Diloti). Gh. Lixandru. C. 
Popescu. C. Petrariu. Gh. Peo- 
tea, D. Franco (împineători). 
Panaitescu. N. Visulescu. 
Cristudor (antrenori). SANIE : 
Carmen Popoviri. Gabriela ILaja. 
Livia Gheorehițâ. Ion Anostul, 
taurențiu Bălănoiu (concurenți). 
Valentin Paiue (antrenor) si 
lacob Ispas (tehnician).

Boberi! si sănieri) au conti
nuat si ta această lună pregă
tirile De uscat, pe Dirtia beto
nată din Sinaia, ele culminlnd 
cu citeva concursuri de 
turi pe vehicule cu role, 
primul loc s-au clasat echipaje
le de bob .Dilotate* de Ion Du
minical (.Cure F.R.BS." si -Cu
pa Prahova") si Dorin Degan 
(Concursul lotului olimpic). dar 
Înregistrarea cea mai importan
tă a fost făcută asupra timpilor 
de start (in comparație cu cei 
de anul trecut): aorocne toate 
echioajele și-au Îmbunătățit re- 

ceea ce demonstrează 
De uscat a fost 

conștiinciozitate.

P. Neamț : 
Tg. Mureș 
Craiova : 
Suceava : 
Baia Mare 
Bacău :

DUMINICA
Dinamo

Dinamo, ora 10 
Calculatorul 

ora 9
Relonul Săvinești 
A.S.A. Electromureș — C.S.U. 
Universitatea 
C.S.M.U.
Maratex 
Știința

— Știința R 
------- A

— Elcond
— Tractorul
— c.s.u. oț
— Farul Cc

s-.ar- 
Pe

cord urile, 
că pregătirea 
efectuată cu ___ __________ _
Dar. nu trebuie omis că oricît 
de bună ar fi Dregi-.irea De us
cat. rezultatele sint hotărite de 
numărul coboririlor pe gheată 
si de calitatea materialului de 
concurs (boburi. sănii, oatine. 
echipament). De aceea. conco-

LA MOTOCROS
cinta stadionului Metalul din 
Pantelimon, cu Începere de la 
ora 10,30. Și-au anunțat parti
ciparea sportivi din Brașov. Zăr- 
nești, Cimpina, Buzău, Sf. Gbeor- 
ghe, Tg. Mureș. 
ceL București.
centre moto.

Ci na pul ung-Mus- 
Ploiețti și alte

PODII'1 IA BIDIPISIA
mărat printre principalii anima
tori : 51 cme — L C. Berke (Vo
ința oradea). î. I. Viktor (Voin
ța) ; 1ZS cmc special — L I. Dra
pai (Hor.ved Budapesta)__3. A.
Viktor (Voința) ; zsi cmc — 1.
I. Toth (H), î. A. Viktor (V).

La sfirșitul săptămtaii, in Ca
pitală. vor avea loc două inte
resante reuniuni pugilistice. As
tăzi. de la ora :«M. ta sala Con
strucția. va avea loc „Cupa Con
strucția-, unde vor evolua boxeri 
juniori și seniori. Duminică di
mineața, de la ora II. ta sala 
Liceului .Jîimitrie Bolintineanu-, 
lotul național de seniori va sus
ține o gală de verificare cu pu
blic. Adversarii selecționabililor 
vor fi boxeri seniori din clubu
rile și asociațiile bucureștene.

DE JUDO (juniori) Dl

DIVIZIA DE
Politehnica Progresul

Ca și la primul turneu desfă
șurat cu două săptămir.- in ur
mă. la Satu Mare, cele u par- 
tidnante la Divizia „A" de bas
chet feminin nu au străluci nici 
iert. In ziua inaugurală a celui 
de ai doilea turneu al întrecerii, 
gțzdurî de Sala Fîoreasca. Par- 
l ; .--------— -1—r puține.tede-e de canzaxe stat puține, 
după oprii ia noastră, ta primul 
rind pentru că tasăși calitatea 
antreaamenteicr nu se ridică la 
parametru baschetului modem, 
dar și din cauza numeroaselor 
absențe din formații > unor ju
cătoare de bază, pe diferite mo
tive (accidentări. Îmbolnăviri, 
suspendări, nerezolvarea cererii 
de transfer etc) care afectează 
Prestația formațiilor respective. 
Să sperăm că situația este tre
cătoare. Ptaă atunci, rezultatele 
de vineri șl citeva amănunte.

CRIȘUL ORADEA — MOBILA 
SATU MARE »7—44 (51—32). îm
bucurător faptul că in formația 
învingătoare jucătoarele tinere 
iși cuceresc tot mai mult locul, 
in această direcție fiind Încura
jate și de antrenorul G. Mahler. 
Ieri Daniela Perțache, Lucia Cu- 
tuș, Carmen Amihâiesei șl Ga
briela Nagy au dovedit eă au 
meritat încrederea acordată. Au 
înscris: Perțache 26. Oancea 14, 
Nagy 12, Cutuș 12, Amihăiesei 11, 
Casettl 8, Pop 6, Niculescu 6, 
Constantinescu 2 pentru învingă
toare, respectiv Groza 22. Birlu- 
țiu 18, Așteleanu 12, Tudoran — 
Sas 4, Turoș 4, Stan 2, Pall K. 
Arbitri : C. Negrău si D. Geor
gescu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 77—62 (41—30). ciujencele 
au condus permanent și au cîș
tigat clar. Au marcat: Pali 26. Kiss 
23, Bolovan 12, Bagiu 10, Kirr 6 
pentru „U“, respectiv Bodea 20, 
Catrina 12, Armion 12, Stamin 
10, Czmor 4, R. Chepețean 2 ți 
V. Chepețean 2. Au arbitrat C. 
Dumitrache și Dr. Georgescu,

OLIMPIA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL TG. MUREȘ 62—41 
(31—25). Pierzînd și anul acesta 
jucătoare de bază, transferate la

47-45— după prelungiri I
alte cluburi, echipa mureșeană 
nu a putut ține pasul ta fața 
uneia dintre candidatele la locu
rile fruntașe ale clasamentului. 
Remarcabil faptul că la Olimpia 
au fost folosite toate cele II ju
cătoare Înscrise pe foaia de ar
bitrai. ceea ce se tatimplă dealul 
de rar la echuxiio noastre. Au 
marcat: Bară II, Ciobăneau 11, 
Popa ». Tricâ I. Plrvan 5, Chilă 
4. Cristea S. Carpen 5. Parcanschi 
î. Păvăloaiei 4 pentru învingă
toare. respectiv Benkă II. Farcaș 
11, Cristea II. Tontay 2. Meșteri. 
Au arbitrat: V. Prunca și N. 
Georgescu.

politehnica sportul stu
dențesc — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 47—45 (24— 23. 43—43). 
Derby-ul nu a fost onorat, am
bele echipe tatrecindu-se ta ra
tări si greșeli de tehnică.

LE.F.S. — C.S.U. PLOIEȘTI 
17—77 (36—38).

C.S.Ș, 1 
București a avut ioc un turneu 
international de judo pentru ju- 
njori la care au participat e- 
chipele poloneze Gdynia si Flo
ta din Gdansk. C.S.Ș. 1, Ener
gia si Voinicelul București. De 
notat că din formațiile poloneze 
au făcut parte si 4 juniori ai 
lotului reprezentativ. Întrecerile 
au fost dominate de sportivii 
bucureșteni de la C.S.Ș. 1 (an
trenori Nicolae Marinescu și 
Radu Abălacu) care s-au situat 
De primul loc ta clasamentul pe 
echipe. cu 57 p; pe 
Gdynla-Fiota Gdansk 40 
Energia si Voinicelul 3 
categorii, o frumoasă 
tare au avut-o Cristian

La Poiana Brașov a 
zilele trecute eli'i.i a 
unei competiții care va 
in tradiția concursurilor 
tre atletice. Este vorba_
•Crosul veteranilor”. La Întrece
rile din acest an au luat carte 
concurent! din Arad, Bala Ma
re. București. Constanta. Galați, 
Oradea și Brașov. Paralel a avut 
Ioc si un concurs In memoria 
fostului alergător brașovean E- 
mil Pandrea. Rezultate : cat.
45—19 (Brasov),

(53 
kg) 
toți 
Pe 
eatcgorii 
oaspeții: 1 
(Gdynia), 
ski (F 
Dunst

trei ' 
primul

internat! oi 
Toplicean 
„ușoară", 
(Dinamo 
grea" 
stantin 
Li viu 
și Traian 
Dinamo 

locul

I. Urse ( 
ani : A.
N. Dinuț 
55—59 ani 
Arad), C. 
cat. 60—64 
Mare). V. 
cat. 65—69 
sov), V.
eat. <0—71 
sov). cat.
(Vulcan B 
49 ani :

M. ștefănescu, actualul lider al 
celor două clasamente, a mai 
luat o opțiune ta drumul către 
titlu, ciștigtad cu Silica, fără 
drept de apel, și cu Silicon, în 
formă Irezistibilă în acest final 
de sezon. Tot două victorii a 
obținut șl talentatul V. Pătrașcu, 
cu Simena, fiica excelentei Sim- 
ca începînd a confirma originea 
el, și cu Tenor, adus cu mare 
precizie pe a doua parte a 
cursei intr-un final de excepție. 
Am mai remarcat victoria micu
țului Nanu, cu Hipollt, menajat 
pe prima parte a cursei și sus
ținut puternic în final. După o 
suită de curse modeste, Pendula 
a fost adusă „peste noapte" în 
formă maximă, fapt speculat de 
inlțiați. Ultima cursă a zilei a 
revenit lui Văleni, V. Gavrilă 
dovedind mari valențe de driver.

Mîine dimineață se va desfă
șura obișnuita reuniunea cu par
ticiparea tuturor vedetelor tor
tului, în frunte cu Perj ar, Co
pist, Roditor, Sardonic, lulla și 
alții, așezați în diverse handica
puri cu perspective de alergări 
spectaculoase. Amatorii de pa
riuri au, de asemenea, două re
porturi : unul la ordinea triplă 
din cursa a 7-a și altul la triplu 
cîștigător din alergările 2—4—6. 
Am dori ca în acest an, Ia fel 
ca în ----- ’ '
cursele 
lergări . _ _______ ____
gustate de public. în altă ordine 
de idei, T.A.P.L. Ploiești a uitat 
d» bufetul hipodromului ’

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Simena (V. Pătrașcu)
1:43,5, 2. Korlda. Cota : cișt. 6, 
ord. 13. Cursa a Il-a : 1. Silica

anul trecut, să vedem 
de fond pe 2 300 m, a- 
de mare spectacol, mult

(M. ȘtefărJ 
rlcă. Cota 
ev. 30. Cu4 
(M. Ștefănl 

3. Farandol 
24, ev. 28, 
a iv-a : 1. 
2. Odoreu, 
ord. 37, ej 
Cursa a V 
cu) 1:28,6, 
Cota : cîștl 
19, ord. tril 
1. Pendulai 
Timona, 3J 
ord. 23, q 
triplu 2—4-1 
1. Văleni | 
creț. Cota 3
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Enzo Bearzot „REZULTATUL ROMÂNIEI IN SUEDIA
E UN ARGUMENT PENTRU SPRINTUL FINAL
Pentru a treia oară în acest 

an, Enzo 
„squadrei 
mondială, 
de marcă, 
fruntări, pe plan olimpic 
echipelor României si ______
De data aceasta mai destins și 
mai 
cînd 
ca... 
triva 
sfios 
eașj 
re-1 
de popular. Poate și 
faptul că — așa cum îmi măr
turisea în primăvară, la Timi
șoara — „aici, la voi, mă siml 
întotdeauna ca acasă". Cînd a 
intrat pe stadionul „Tineretu
lui" din Brașov și l-a zărit în 
margine» gazonului pe Mircea 

exclamat cu o
Luces- 

. a iutit pasul spre el și 
l-a îmbrățișat cu o nedisimula
tă tandrețe și. după obișnui
tele schimburi de impresii mai 
generale, s-au avîntat cu vo
luptate în labirintul fotbalului, 
adîncind mai ales tema înnoi
rilor. „II cavaliere" cu fai- 
moasa-i si nelipsita lulea pe 
care se vedea nevoit să o re- 
aprindă parcă prea des s-a fe
rit să abordeze — ca și antre
norul român, dealtfel — tema 
ultimelor evenimente din grupa 
a 5-a a campionatului euro
pean, în care lupta pentru ca
lificare va continua la tempe
ratură si mai înaltă... Prezența 
lui Bearzot lingă echipa olim
picilor lui Cesare Maldini se 
raportează, desigur, la campa
nia de întinerire a 
azzurra" pe care a 
recent „In această 
de febrile căutări nu 
să lipsesc de la un test ___
de important al multor jucă
tori tineri pe care-i urmăresc 
de o bună bucată de vreme și 
din rîndul cărora pe cițiva

Bearzot, 
azzurra“. 
ne-a fost 
cu prilejul noii cori- 

a 
Italiei

antrenorul 
campioană 

oaspete

exuberant decit atunci 
venise să ia loc pe ban- 
suferințelor. Parcă împo- 
firii sale, de „școlar 

și ascultător", dar cu ace- 
gentilete cuceritoare, ca
iace atit de apropiat șl 

pentru

Lucescu, a 
bucurie juvenilă: „Ei, 
cu

„squadrei 
început-o 
perioadă 

puteam 
atit

din rîndul cărora pe
i-am testat deja și în națio
nală. pe portarul Galii, ne 
părătorii Vierchowod și Barest 
sau pe mijlocașul Bagni. Cei
lalți fiind la rîndul lor tineri, 
sper să mai pot adăuga și alte

a-

a- 
p- I
■u I rf

A
wțo

fați 
;rel 
ori
(ski 
;in-

(I

—54 
BC.), 
cat. 
ppid 
V) : 
(B. 

bv); 
Bra- 
c) : 
Bra- 
iscu 
45— 
ic.).

I, î. 
h. s, 
r897,

Se-
V. 25.
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
nume în grupul celor care tre
buie să se alăture unui Conti, 
Cabrini, 
am acum 
tisfacție, băieții 
dîndu-mi 
tr-un meci greu, 
îl anticipam, pe 
pania olimpicilor

Rossi, 
multe

Collovati... Și 
motive de sa- 
lui Maldini 
speranțe, în- 

, cum dealtfel 
cel în corn- 
români"

— Ce valențe atribuițî acum 
competiției olimpice ?

— De 
cătorilor 
au luat 
privesc 
această 
se ridice la nivelul unui cam
pionat mondial, o 
pentru calificare la J.O. 
poate să ducă decit la valoare. 
Si eu tocmai aceasta urmăresc 
la olimpici : confirmarea 
lorii consacrarea 
tori pasibili de 
chiar în bloc, în

— V-aș propune 
asupra unui subiect mai deli
cat pentru dv., dar la ordinea 
zilei pentru naționala română 
— campionatul european. In- 
frîngerca „squadrei azzurra" Ia 
Napoli a complicat cursa ca
lificării și a stîrnit aici sur
priză si multe comentarii. 
Cum explicați ?

— O 
normal 
voluție. 
cia. de _ . —
Italia a exclamat : „In sfîrșit, 
avem din nou echipă", pentru 
ca la scurt timp, după 0—3 cu 
Suedia, să treacă în 
extremă 
este un 
nu vreau 
nimeni : 
făcut si 
cit voi fi eu director 
favoruri cuiva 
altcuiva, 
o proastă figură la 
dar Suedia a fost foarte bună, 
iar publicul napolitan a 
acest lucru... Drumul 
al reconstrucției unei 
este 
foarte dificil. Primii lui 
mi se înfățișează vag 
după „egalurile" făcute pe te-

multe

cînd s-a dat acces ju- 
profesioniști care nu 

parte la .mondiale”, o 
cu alți ochi, deoarece 
competiție începe să

0
fi

Astăzi, etapa a 10-a in Divizia r,A"

SPRE UN PLUS DE FORMA Șl SPORTIVITATE!
isto-

O

întrecere
nu

va- 
unor jucă- 
selecționare, 

națională
să ne oprim

echipă înnoită este 
să aibă oscilații în e- 
După meciul cu Gre- 

la Bari, toată lumea în

cealaltă 
si să hulească... Cert 
singur lucru, de care 
să fim suspectați de 
echipa Italiei nu a 
nu va face vreodată', 

tehnic, 
în detrimentul 

N-am vrut să facem 
Napoli,

întotdeauna un

înțeles 
acesta 
echipe 
drum 
metri 
chiar

ren propriu cu România și Ce
hoslovacia. devenind o certi
tudine după partida cu Suedia, 
de la Goteborg. cînd șansele 
noastre de calificare s-au ri
sipit definitiv.

— Cum vedeți în continuare 
șansele echipei României în 
cursa calificării ?
-— Pentru a cîștiga grupa, 

echipa României trebuie să a- 
cumuieze 3 puncte cu Cipru 
și Cehoslovacia în deplasare

— O credeți capabilă de 
astfel de performanță ?

— Desigur. Cu Cipru aș
surprins să nu cîștige, existînd 
o motivație deosebită. Românii 
trebuie să abordeze jocul cu 
mai multă răbdare si atenție 
decit am făcut-o noi și ceho
slovacii. avînd grijă să nu pri
mească gol din start. în schimb 
să înscrie primii. Scor este 
îreu de făcut, căci terenul vă- 
lurit nu îngăduie fineți tehni
ce, dar cu două „aripi" foarte 
rapide nu este exclus. Meciul 
decisiv va fi la — •
(chiar dacă 
slovaciei în 
Suedia și România va 
și de noi. care vom 
să dovedim că sîntem 
șui cel
României trebuie 
în primul rînd Pe forțele ei ! 
Prin capacitatea ei 
dovedită convingător si 
Suedia, cîștigînd acolo 
nu a cîștigat nimeni în 
mul timp, chiar Brazilia 
țumindu-se cu un egal, forma
ția României trebuie să iuțeas
că puțin contraatacul. Și are 
oameni potriviți pentru aceas
ta. La Florența, cu noi. a re
zistat în apărare, dar 
folosit bine contraatacul, 
Stockholm a făcut-o cu 
succes 
din Suedia, care e un 
ment pentru sprintul 
trebuie să le dea încredere ju
cătorilor români, care ar tre
bui să acorde fiecărui adver
sar aceeași atenție. Oricum, 
succes din toată inima echipei 
României '

Bratislava 
rămînerea Ceho- 
cursă alături de 

depinde 
încerca 

pe făga- 
echipa 
mizeze

bun). Dar
’ ‘ ‘ să

actuală, 
în 

unde 
ulti- 
mul-

n-a 
la 

mult 
și a reușit. Rezultatul 

argu- 
final,

Aurelian BREBEANU

în meciul Galatasaray F. C. Argeș

BARA LU! MOICEANU, MOMENTUL-CHEIE AL PARTIDEI"
aiirmâ Dan Silvașan, președintele clubului piteștean
După cum se știe, marți, la 

Istanbul, reprezentanta noastră 
in actuala ediție a „Cupei Bal
canice". F.C. Argeș, a susținut 
a doua partidă din competiție, 
întîlnind echipa Galatasaray, 
formația turcă obținînd victo-

ria cu 2—0. Amănunte despre 
acest meci am solicitat pre
ședintelui clubului piteștean, 
Dan Silvășan.

„Am să încep cu finalul, mai 
exact cu ultimul sfert de oră 
al întîlnirii, cînd s-a decis

REINTiLNIRE
(Urmare din pag. 1)

banda la video... în sfîrșit, 
parcă acum mă doare mai pu
țin noaptea aceea".

„De ce ati trecut in planul 
doi, voi, craiovenii, 
toamnă Silviu 
freacă febril degetele lungi, o- 
soase. de pianist. „M-am gîn- 
dit mult. Cred că succesul ne-a 
uzat. Dar nu a fost singura 
cauză. Au trecut ceva ani. A- 
vem o echipă cu trei jucători 
de treizeci de ani si mai bine. 
Doi sint în linia de mijloc. 
Lipsește si Bălăci, care, îm
preună cu ceilalți, făcea o li
nie de mijloc care nici nu avea 
nevoie de o concepție de joc.„ 
am spus o prostie î... 
spus, pentru că 
întreruptă face

„Ai amintit de 
Mă doare... Un 
cător... Ce păcat că nu poate 
juca asa cum a jucat ! Spun 
asia chiar dacă Ilie ne-a tratat 
deseori de sus pe toti ceilalți... 
Unii spun că Ilie n-a vrut să 
joace, ca să ne frece, ca să se 
vadă cit e de marc. Sînt con
vins că nu e așa. Ilie a știut 
că nu poate să joace după ac
cidentul din primăvară. Și a 
lăsat să se creadă că nu vrea 
să joace, pentru că îi era mal 
ușor să se creadă asta decit 
că nu-1 ajută articulația. Dar 
eu sint sigur că pînă la urmă 
o să joace, 
spus că a avut 
tor. E adevărat, 
de Ilie, a stat 
si mai bine, cu 
făcut două luni 
cu nea Cosma, 
care, se spune. 
Eu slin una.
neratie. Ilie o să joace, 
radona

CU TRICOLORII
Trebuie voință. Eu as 
capabil să umblu 

dacă asta ar fi

fi 
în

in această 
Lung își

Nu, n-am 
mișcarea ne- 

ea concepția". 
Bălăci"... „Da. 
asemenea ju-

Nea Mircea i-a 
ceva asemănă- 
spre deosebire 
în pat o lună 
gipsul, apoi a 
de recuperare 

de la Dinamo, 
face minuni.

Cu sau fără o-
Ma- 

stă sî el vreo patru

luni, 
fost 
miini 
articulația'.

...începe tratamentul. __ _
trat masorul Parcea. E bine 
utilat. Silviu Lung se supune. 
„Joci, miine, Silviule T“. „Joc, 
chiar dacă risc o ruptură... Dar 
n-o să am nimic. Simt eu asta. 
După miine o să fie si mai 
greu... Pentru că echipa na
țională e tot ce are mai de 
preț acum fotbalul nostru, că
ruia îi lipsesc multe... Vreau 
să fim cit mai multi craioveni 
in echipa națională... Iar dacă 
iese bine, 
în fată, 
aibă 
dacă 
teles, 
dat-o 
eare s-a bătut fără el, si pen
tru el. la Bordeaux, la Kai
serslautern. la Lisabona. Acum 
vreo patru ani am fost bolnav 
de hepatită. Unii mă scoseseră 
din controale, ca să spun asa. 
Dar iată că a fost să fie altfel. 
M-am tratat cu voință. Lui Ilie 
ii trebuie voință. Fără asta nu 
se poate".

...Ne-am întors la București 
cu autocarul. Craiovenii 
plecat neste Rucăr. cu altă 
șină. In autocarul nostru 
șl Răducanu. Cu o seară 
inte. la Polivalenta Brașovu
lui. la o întilnire cu publicul, 
Voinescu a fost selecționat în 
echipa ultimelor trei decenii. 
Răducanu a zîmbit 
„Mi-au făcut-o... Dar cred că 
Lung vine tare din urmă, peste 
noi. A avut si noroc de me
ciuri mari, mari de <ot. cu 
televiziune din toată Europa. 
Iar dacă nu ia gol în Cipru 
Si Ia Bratislava en am să-l 
votez ct ce! mai mare portav 
din istoria fotbalului nostru".

si 
ajutat

A in-

cei care sint acum 
în campionat, o să 

de ce se teme. Mai ales 
reintră Bălăci, care a în
cred, lecția pe care i-a 
colectivul, un colectiv

practic rezultatul. Era min. 75 
și, la un atac pe partea stingă, 
M. Zamfir a fost faultat discret, 
mingea a ajuns la Sinan și a- 
cesta a deschis scorul. In ulti
mul minut de joc, gazdele au 
marcat al doilea gol, prin ace
lași Sinan, la o greșeală de 
marcaj in zona fundașilor cen
trali. Fot spune că aceste două 
goluri nu reflectă fidel raportul 
de forțe din teren, pentru că 
echipa noastră, deși marcată de 
rigorile unei călătorii obositoa
re, a jucat bine tactic, a reușit 
perioade bune să mențină echi
librul, a temporizat eficient, de
fensiva a fost sigură în inter
venții, iar țîșnirile pe contra
atac s-au dovedit periculoase. 
Ce ocazie a avut Moiceanu, 
cînd a șuiat în bară ! Era mi
nutul 73 și cred că a fost mo- 
mentul-cheie. La jucătorii turci 
am remarcat mobilitate, incisi
vitate, ritm vioi al acțiunilor 
ofensive. Valoarea de ansamblu 
a echipei Galatasaray fiind con
firmată și de faptul, deloc ne
glijabil, că ea ocupă primul loc 
in clasament după 9 etape. Deși 
am pierdut, suportind și lipsa 
de efectiv, am avut doar 11 ju
cători valizi, consider că lupta 
pentru cîștigarea grupei rămine, 
în continuare, deschisă. Un meci, 
cred, decisiv, va fi la 12 noiem
brie, Ia Stara Zagora, cînd vom 
susține returul cu Beroe". (A.V.).

au 
ma- 
era 

îna-

amar :

Astăzi, a zecea filă din 
rlâ actualului campionat, 

cu destule 
și incertitudini. O 

cu opt meciuri, F. C. 
Dinam a fiind aminat. 
ne ginilim cu toții la 
de ia Hamburg. de 
seara. rină atunci.

actualului 
simbătă fotbalistici 
întrebări 
..rundă" 
Argeș — 
semn că 
returul 
miercuri _____ ____ _____ _
însă campionatul cu problemele 
lui noi si vechi.

La Iași. Politehnica va Încerca 
să-si bucure suporterii după ul
tima serie de patru partide fără 
infrîngere. Simlonas. antrenorul 
din teren, va căuta să anuleze 
strategia fostului golgeter Oble- 
menco. antrenorul de pe banca 
vîlceană.

In Capitală, 
este tavorit 
Jiul. Astăzi 
se așteaptă, 
spectacol I

Tot în București, 
derbyul zilei : 
țese — F.C. Olt, uuci unr- aoua 
echipe -grele*, destul do necă
jite insă 
cînd 
cupa 
jucat

La

liderul, Steaua, 
în întîlnirea cu 

Ghencea, 
de puncte

însă «in 
dincolo

. . în Regie, 
Sportul studen- 
duel între două

ultima etapă, 
n-a gustat din 
deși ambele au

___ după 
nici una
victoriei, 
acasă.
Galati, un derby al pro

movatelor. Dunărea C.S.U., 
moralul vizibil refăcut ____
punctul de la Ploiești, speră să 
se impună în fata bâimărenilor. 
care vor

cu 
după

forța și ei primul 
punct în depiasar*. întrebarea.

oarecum formală dar nelipsită 
de interes. de la Galați : care 
echipă este mai bună, rfstigă- 
toarea seriei T sau cea a seriei 
a IH-a a diviziei secunde ?

La Hunedoara, un mec’ 
subsol. între două formații 
moral diferit după ultima ■. 
Hunedorenii vor să 
punctul de la Slatina, 
tenii — să infirme... 
pierdut acasă.

La Craiova, practic, 
fără probleme. Pentru 
versitatca speră să fi depășit 
„eclipsa", iar Petrolul, „lanterna", 
nu poate fi... Politehnica Iași.

La Tg. Mureș. întrebarea 
principală este dacă F.C. Bihor 
va reuși să rămîaă neînvinsă in 
deplasare. Tirgraiircjenii 
de meci, 
ce A.s.A.

de 
cu 

rjă. 
confirme 
tîrgoviș- 
punctul

un meci 
că Uni-

.. se tem 
e firesc, din moment 

..... . s-a cam „gripat-* în 
ultima dispută de pe terenul său.

La Bacău. Rapidul va încerca 
să fie cit mai telegenică. Victo
ria de răsunat a giuleștenilor 
asupra Sportului studențesc si 
punctele lor do la Hm. Vilcea si 
Petroșani pun fn gardă echipa 
băcăuana. îngrijorată de acci
dentări.

Dincolo de toate, etapa cere un 
plus <le formă din partea tutu
ror echipelor, mari sau mici. Și, 
un plus <?» sportivitate, in teren, 
ca si >11 tribune, in rîndul su- 
oorterilor

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Serialul indisciplinei continuă ! 

Adevăr neplăcut, reliefat și de 
desfășurarea partidelor etapei a 
9-a, cînd am contabilizat un car
tonaș roșu (Klein), 18 cartonașe 
galbene, plus eliminarea din te
ren și trimiterea în tribună a 
antrenorului secund al Jiului, 
Gogu Tonca, pentru proteste la 
deciziile arbitrului. Abateri de la 
litera regulamentului, cu impli
cații directe în competiția spor
tivității dotată cu „Trofeul fair- 
play Sportul", care, iată, prin 
numărul mare al cartonașelor — 
galbene și roșii — arătate divi
zionarilor „A", la care se adau
gă, surprinzător, unele ieșiri ne
sportive ale antrenorilor, tinde 
să devină o nedorită întrecere 
a... nesportivității. Pentru toate 
acestea suferă în primul rind e- 
chipele respective, care nu pot 
conta meci de meci pe aportul 
jucătorilor care sînt abonați la 
cartonașe. Astfel, încă șase ju
cători au atins „baremul" celor 
2 cartonașe galbene, care le a- 
duce automat o suspendare pe o

etapă, iar Munteanu II a colec
ționat al 4-lea cartonaș galben, 
egalind „performanța" tirgovlș- 
teanului Aelenei, bucureșteanul 
suportind și el o nouă 
suspendare.

După 9 etape, situația 
feul fair-play Sportul" 
mătoarea :

etapă de

1. DINAMO 270 p
2— 3. F. C. BAIA MARE 265 p

POLITEHNICA IAȘI 265 p
4. DUNAREA c.s.u. 260 p

5— 9. A.S.A. TG. MUREȘ 255 p
F. C. ARGEȘ 255 p
F. C. BIHOR 255 p
F. C. OLT 255 p
RAPID 255 p

10—11. PETROLUL 253 p
S. C. BACĂU 250 p

12. CHIMIA 240 p
13. JIUL 235 p

14—15. CORVINUL 230 p
SPORTUL STVD. 230 p

16. STEAUA 225 p
17. C. S. TÎRGOVIȘTE 170 p
18. UNIV. CRAIOVA 155 p

DE LA COMISIA
« Fără îndoială, Mihail Klein 

(Corvinul Hunedoara) a făcut 
si unele lucruri bune în meciul 
de la Slatina, cu F.C. Olt, con
tribuind astfel la cucerirea de 
către echipa sa a unui prețios 
punct în deplasare. Din păcate, 
a făcut si ceea ce nu trebuia să 
facă: a protestat, a faultat, ba, 
supărat — pe cine? — a trimis 
și mingea «n tribune! Cumul de 
abateri, care au dus la elimina
rea sa 
faptele. 
F.R.F.

de ne teren. Analizlnd 
Ccmisia de disciplină a 

l-a suspendat pe o 
pa. Conducerea tehnică a 
pei naționale a solicitat 
ca executarea pedepsei sâ 
aminată oină dună meciul 
echipa Ciprului, lucru cu 
Comisia de disciplină a fost de 
acord.

a Joi agenda de lucru a Co
misiei de disciplină a fost mai 
puțin încărcată decit de obicei. 
Doar ciicvs cazuri de indiscipli
nă. si acestea nu prea grave. 
Să speram că nu e vorba de o 
simplă înlmnlnre si că vom 
putea faoe eît mal des consta
tări asemănătoare. Dar carul ds 
la Călărași a atras, totuși, aten
ția. Acolo. în meciul Constructo-

cta- 
echi- 
însă 

fie 
cu 

care

DE DISCIPLINA
F.C.M. Giurgiu, un uca- 
gazdelor. Vilcu. s-a si rn- 

.obligat" să răspundă la

1 ul — 
tor al 
Ut .... ..
faultul conus asupra lui de un 
adversar, primind pentru 
ta cartonașul roșu în minutul 
15! Rămasă in 10 oameni, echipa 
din Călărași n-a putut 
ca avantajul terenului, 
nincl la egalitate. 1—1. . _
mația din Giurgiu. Comisia de 
disciplină l-a suspendat pe Vîlcu 
pe o etapă. Dar cum rămine ci) 
prejudiciul pe care Vilcu 
adus propriei sale 
eliminarea sa _
primul sfert de oră al partidei? 
Iată un lucru la care ar trebui 
să reflecteze si alti jucători care 
nu-sl pot slănini nervii.
• „N-am înjurat arbitrul — 

" ’ ~ * de la Tehno-
— ei un

Este o apărare 
de fotbaliști. în 
vînovilla lor n-ar 

dimensiuni.

ceas-

fructili-
■ termi- 

cu for-

l-a
___ Echipe, prin 
de pe teren, în

s-a apărat Puris, 
metal București 
coechipier".
des folosită 
SDeranta că 
mal avsa aceîeasi 
Ceea ce e sigur este că Puris a 
înjurat. Asta nu contestă nici 
eL Urmarea? Două etape de 
suspendare. Injuriile ne terenul 
de fotbal nu sînt trecute cu 
vederea, indiferent cui sint adre
sate '. (I.B.».

—
Miine, in Divizia „B“ LIDERII CELOR TREI SERII SUSȚIN

EXAMENE DIFICILE
In eșalonul secund se va des

fășura miine runda cu nr. 11, 
așteptată cu nerăbdare de sus
ținătorii echipelor care activează 
în această divizie. Este aștepta* 
tă cu interes deoarece în 
gramul etapei figurează nu 
puțin de trei deiby-uri» 
unul de fiecare serie. Este 
ba, in primul rînd. de întîlnirea 
de la Bistrița, dintre formația 
locală Gloria si liderul seriei 
I, Gloria Buzău. Oaspeții se 
află pe o poziție mult invidiaiă 
de cătr? toate divizionarele ..B‘-; 
în actuala ediție mi au pierdut 
nici o partida, avînd 19 puncte 
si un golaveraj foarte bun: 416. 
Echipa locală ocupă poziția a 
treia în clasa mm:. ]-> o distan
tă de 5 nur.et■? si- r’ '■‘le-vii 
antrenorului I. Nunwcillor doresc

pro- 
maj 
cite 

vor-

LA BISTRIȚA, MIRSA SI TIMISOARA
că brașovenii au de trecut un 
examen foarte greu la Mirsa- 

Nici liderul seriei a IlI-a 
C.S.M. Reșița nu va juca pe 
propriul teren, ci Ia Timișoara, 
cu Politehnica. O confruntare 
între două foste divizionare , 
ambele animate de gîndul 
venirii în grupul formațiilor 
primă categorie. Desigur 
Giuchici. Bozesan, Anghel 
coechipierii lor vor Încerca 
tranșeze disputa 
lor. dar Florea. 
Portic si maj 
Zah si Buclei 
pentru a da o 
dîrză. pentru a 
frumos si. bineînțeles, 
tat cane să-i mențină 
pentru promovarea
-A“.

5
apropie de lider si acest 
îl pot realiza numai in

succeselor Glo-
să se 
lucru 
trerunlnd seria 
riei Buzău.

Si liderul seriei a H-a. F.C.M. 
Brasov, va evolua in deplasare, 
la Mirsa. in compania echipei 
Carnați. Deci, un meci Intre 
ocupantele locurilor 1 si 2, in
tre o echipă dornică de a re- 

zvenj în _A“ si o alta care vrea 
ca anul viilor să aibă ca ad
versare pe Dinamo. Steaua, li
ni verși tatea Craiova... Această 
dorință se bazează pe faptul că 
în rlnduriie sale să găsesc ju
cători care nu de mult au evo
luat ne prima scenă : 
Voicu'rt. Liveiuc. M. 
Stoica. Purirria

Stanca. 
Stelian, 

,i Ad. Coca. Așa

7

în 
Uliu, 
tinerii 

sînt 
ripostă 
realiza

,A“, 
re
de 
că 
Si 
să 

favoarea 
Jacotă, 
Mihale, 

pregătiți 
cit mai 
un joc 

un rozul- 
în cursa 

în Divizia



V

Balcaniada de scrima in turneul de handbal feminin de la Rm. Viicea

DOUA NOI VICTORII ROMANEȘTI, SflfC IIONA H DiVIZKIWlA „B“
LA FLORETĂ FEMININ Șl SPADĂ

PLOVDIV. 28 (prin telefon). 
Ultimele două probe individuale, 
cea feminină de floretă si spa
dă. disputate în cadrul campio
natelor balcanice, au fost domi
nate cu autoritate de scrimerii 
români. Astfel, în întrecerea 
floretistelor. sportivele noastre 
s-au clasat. în bloc, pe primele 
locuri singura surpriză (plăcută, 
însă) constituind-o situarea pe 
cea mai înaltă treaptă a foarte 
tinerei noastre reprezentante. Re- 
ka Lazar, campioana balcanică 
de iunioare. Ea a întrecut-o în 
ultimul asalt pe coechipiera sa 
Monica Veber (10—8), pentru 
locurile 3—4. Aurora Dan dispu- 
nînd de Elisabeta Guzganu cu 
8—i. Fioretistele românce înre
gistraseră în asalturile anterioare,

din finala de 8. urmă carele re
zultate : Lazar — cu Dimitrova 
(Bulgaria) 8—3 si cu Dan 8—5 ; 
Veber — cu Spasova (Bulgaria) 
10—9 si Guzganu 8—2 : Guzganu
— cu Giorgis (Grecia) 8—1 ; Dan
— cu Ghenzel (Iugoslavia) 8—5. 

întrecerea spadasinilor s-a în
cheiat tot cu o finală româneas
că : Rudolf Szabo — Liviu Buzan 
12—10 (primul trecînd în preala
bil de iugoslavul Aleksandrevski 
cu 10—7 si de bulgarul Stoianov 
cu aoelasl scor, Buzan depăsin- 
du-i pe turcul Disoglu cu 10—5 
șl românul Colcișcă cu 10—2).

Pentru locurile 3—4 : Stoianov
— Adrian Coleișcă 10—6.

Sînrbătă sl duminică — probele 
pe echipe.

Tiberiu STAMA

j

RM. VÎLCEA, 28 (prin tele
fon). — Selecționata diviziona
ră „B“ (de fapt, echipa se
cundă a țării noastre) pre
gătită de" antrenorul Remus 
Drăgănescu (avînd în teren 5 
jucătoare de la Rulmentul Bra
șov) a întrecut reprezentativa 
Bulgariei cu 22—20 (10—11).
Handbalistele noastre au 
vut un debut de partidă mo
dest și din cauză că portărița 
Angela Bloj nu a parat ma' 
nimic din ceea ce i 
la poartă. Din repriza 
dă. cind în poartă a 
Ana Moldovan (de la 
aspectul meciului s-a 

în favoarea sportivelor 
dintre care s-au evi-

Irina 
Rit-

bat 
noastre, 
dențiat Cristina Tache, 
Călin și Manuela Neică.

a-

s-a tras 
secun- 
intrat 

Rapid), 
schim-

DMITRI BILOZERCEV (U.R.S.S.), NOUL CAMPION
ABSOLUT DE GIMNASTICĂ AL LUMII

BULGARIA 22-20
mul impus în această parte a 
întîlnirii le-a adus în avantaj 
pe jucătoarele noastre, care au 
cîștigat pe merit o partidă în 
care, așa cum am spus. au 
debutat modest. De la adversa
re. singura sportivă valoroasă 
a fost 
(cu o clasă peste
Au marcat: Călin 7, Tache 5, 
Demeter 3. E. Tiirok 2, Oncu 2, 
Kibedi 1, Neică 1 și Petre 1 
pentru învingătoare, respectiv 
Karakoșeva 9, Atanasova 5, 
Hristova 3, Sofroneva 2, Galu- 
bova. Au arbitrat H. Haide și 
P. Tekauer (Ungaria).

In deschidere, au jucat se
lecționata divizionară 
Știința Bacău. 
(13—10) pentru

Crasimira Karakoșeva 
colegele ei).

„A“ 
Scor 28—15
selecționată.

Eon GAVRILESCU

și

RO'IÂNIA - R D. OLRMANĂ

LA HANDBAL MASCULIN (O
BUDAPESTA. 28 (prin telefon). 

Cel de al treilea set de medalii 
de la actuala ediție a C.M. s-a 
decernat vineri seara, la finele 
întrecerii primilor 36 de gim- 
nastl ai lumii pentru individual 
compus. în absenta din competi
ție a campionului mondial abso
lut de la ediția precedentă, so
vieticul Iuri Korolev (el nu s-a 
calificat pentru această fază, 
care pot participa cel 
soortivi dintr-o tară).
cei mai cert! păreau, fără Îndo
ială. Bilozercev (URSS) si Tor.g 
Fei (R.P. Chineză) allati la e- 
galitate la startul concursului, 
precum si Li Nina 'R.P. Chineză). 
Dar. mai pregnant decît în în
trecerea echipelor, vineri s-a ra
tat mult aici si printre cei ie- 
siti nromamr din cursa medali
ilor s-au numărat si cel doi mari

la 
mult 3 
iavoritii

campioni chinezi — Li Ning a 
ratat la cal. in primul schimb, 
iar Tong Fei a avut o dublă ra
tare la bară.

Conflrmînduși rapida si im
presionanta ascensiune — cam
pion european absolut de juniori 
la Ankara. în 1982, si apoi cam
pion absolut al Europei la seniori 
(Varna. 1983) — printr-o evolu
ție aproape fără greșeală, pentru 
care a primit vineți trei note de 
10 si trei de 9.95. Dmitri Bilozer- 
cev a devenit, la 17 ani. noul 
campion mondial absolut. O vic
torie pe deplin meritată, răsplă
tind valoarea ridicată a unuia 
dintre cei mai tineri deținători ai 
titlului suprem (s-a născut la 22 
deoembrie 1956). Intrînd în între
cere pe poziția a șasea. Koji Gu
sta a avansat cu fiecare schimb, 
clasîndu-se în final pe locul doi

MEDALII SI
ai

(Urmare din

SPERANȚE
pag. 1)

la fel ca la campionatele europene din acest 
cauza aceleiași căzături, 
absolută a Europei, 
sperăm că de data 
îndrăzneți") se va 
Laviniei !...

Echipa României 
feminin pe echipe,

an cind, din 
de campioană 
acum. Dar, să

___. n-a mai cucerit titlul
In acest pericol se află și 
asta dictonul roman („șansa ajută pe cei 
adeveri... Și apoi, să nu uităm și șansa

O cursă ___ __  __
diurn a făcut si Lou Y’un, 
era al șaptelea '___ _______
două zile. Prezenta ce podium a 
lui Bilozercev, Gușiken si Lou 
Yun (acesta din urmă la egali
tate cu Akopian) reflectă în ul
timă instanță valoarea ridicată 
a școlilor de gimnastică mascu
lină din U.R.S.S., Japonia șl R.P. 
Chineză.

Singurul nostru reprezentant în 
competiția primilor 36 a fost E- 
milian Nicula. Lucrind la un -ni
vel bun. primind, intre altele, 
două note de 9.85 (la bară si 1- 
nele). Nicula a făcut un salt re
marcabil în clasament — de pe 
locul 32 pe poziția a 20-a.

Clasament, individual compus, 
masculin : 1. Dmitri Bilozercev 
(U.R.S.S.) 119,203 : 2. Koji Gu
șiken (Japnla) 118,425 : 3. Lou
Yun (R.P. Chineză) si Arthur A- 
kopian (URSS) 113,125 : 5. G.
Guczoghy (Ungaria) 117,975 : 6.
Li Ning (R.P. Chineză) 117.800 ; 
7. N. Kaiitani (Japonia) 117.525 : 

G. Mitchell (S.U.A.) 117,425; 9.
Vitmar (S.U.A.) si Al. Pc- 

gorelov (URSS) 117.150 ...20. Emi- 
lian Nicula (România) si M. Leh
mann (Elveția) 113.973.

GIMNASTELE ROMÂNCE

spectaculoasă spre po-
. care 

după primele

Azi se vor încheia la Rm. Vîl- 
cea partidele turneului feminin, 
la care a luat parte prima re
prezentativă a Bulgariei, iar 
selecționata masculină de tine
ret a țării noastre va primi, la 
București, astăzi și mîine, re
plica formației similare a R.D. 
Germane.

Primul dintre aceste 
are loc la Sala Floreasca 
pînd de la ora 19, iar cel 
doilea, mîine, în 
dar de la ora 18. 
faptul că meciul 
tineret, va avea 
partida feminină 
le Progresul București și TEROM 
Iași, din „Cupa de toamnă".

jocuri 
înce- 
de al 

. sală,aceeași ____
Să menționăm 
de mîine, de 
ca deschidere 
dintre echipe-

TELEX • TELEX
BOWLING • Proba feminină pe 

echipe (triouri) de la C.M. de la 
Mampote (Venezuela) s-a înche
iat cu următorul .podium : 1. 
R. F. Germania 3 523 p, 2. Fl- 
lipine 3 479 p, 3. Japonia 3 476 p.

HANDBAL • In turneul femi
nin al celor șase națiuni, de la 
Eindhoven, au fost înregistrate 
rezultatele : R.D.G. — Franța 
31—10, Norvegia — Olanda 23—14, 
Iugoslavia — Suedia 22—15, Iu
goslavia — Norvegia 26—18, 
R.D.G. — Olanda 24—11, Suedia — 
Franța 14—13.

HOCHEI PE GHEAȚĂ • In 
campionatul unional, lidera
Ț.S1K.A. Moscova a învins cu 
«—1 pe Dinamo Riga. Alte re
zultate : Aripile sovietelor — Di
namo Moscova 4—5, Sokol Kiev — 
Ijstal Ijevsk 7—2, S.K.A. Lenin
grad 
Clasament : 1. Ț.S.K.A. 26 
Spartak Moscova 18 p (un 
mai puțin).

RUGBY o La Strasbourg, 
lecționată franceză a fost 
cută de reprezentativa Australiei 
cu 18—16 (6—4). Pentru gazde au 
marcat : Lafond și Pardo — în
cercări, Lescarboura — transfor
mare, Mothe și Lescarboura — 
penalități.

TENIS • Koln — turneu mas
culin pentru „Marele premiu" în 
optimi : Matt Doyle (S.U.A.) — 
Florin Segărceanu 6—4, 6—1, Slo- 
zll — Dickson 6—2, 6—4, Beutel — 
Glicksteln 6—1, 7—6 • Tokio — 
turneu pentru „Marele premiu", 
în optimi : Connors — Van 
Patten 6—1, 6—4, Lendl — Gon
zales 6—1, 6—3, Gomez — Ed
mondson 6—4, 6—4, Teltscher — 
Hooper 6—4, 4—6, 7—6,
Gullikson — Pfister 6—4, 
6—4, Davis — Tulasne 2—6, 
6—3, Michibata — Bauer
6— 2, Gilbert — Gerulaitls 6—3, 2—6,
7— 5 • Turneu feminin la Fil- 
derstedt (optimi) : Navratilova — 
Holladay 6—0, 6—4, Sukova — 
Hobbs 6—0. 6—3, Durie — Graf
6— 0, 6—3, 'Temesvarl — Esterleh- 
ner 3—1 ab, Tanvier — Walpole
7— 5. 6—0.

VOLEI 4*. Turneul Interconti
nental la Buenos Aires : Pirelli — 
Brodesco Boavista (ambele Bra
zilia) 3—1. Santal Parma (Italia) 
— Obras Sanitaria 3—0, • „Cupa 
Canada", la Trols Rivieres .(Que
bec), S.U.A. — Polonia 3—0.

Himik Voskresensk 4—6.
P, 2- 
mecl
o se- 
între-

Tom
5- 7.
6- 4,
7- 6.

8. 
P.

ȘTIRI DIN ȘAH

a cucerit medalia de argint in concursul 
..........  ___ îndeplinind un obiectiv care părea, totuși, 

greu de realizat din cauza schimbării dc generație. Din echipa 
noastră la campionatul mondial din 1981, de la Moscova, n-au 
mai rămas declt Lavinia Agache (atunci locul 7 la individual 
compus) și Mihaela Stănuleț, mult mai jos. In anul 1980 și 
apoi in 1982, la „europenele" de junioare de la Lyon și An
kara, au intrat in scenă Ecaterina Szabo, cu un marc succes. 

Și surorile Rcnciu (Camelia și Simona), iar in 1983 se titulari
zează in echipă și Mirela Barbălată, care poate aici, ca și 
Dumitrița Turner in 1979, la Fort Worth, in S.U.A. să devină, 
cu o săritură de 10, campioană mondială. Mirela știe acest 
lucru și speră s-o imite pe Dumitrița. Tot anul acesta. sare 
din cutia cu surprize șl Laura Cutina, mezina echipei: 13 ani. 
Insă asemenea surprize nu cad din cer, ci se pregătesc cu 
multă rivnă de către antrenori, care nu se bucură nici pe 
departe de publicitatea atit dc frecventă a antrenorilor de fot
bal. Antrenoarea Maria Cosma, dupd ce a absolvit Institutul 
pentru Edicație Fizică și Sport, în 1974, a plecat imediat la 
Onești, unde a avut ca eleve pe Ecaterina Szabo, Lavinia A- 
gache, Cristina Grigoraș și Mirela Barbălată. Centrul de la 
Onești, redivivus ! De la Sibiu provin Mihaela Stănuleț și su
rorile Renciu, formate de antrenorii Adrian Goreac și Ana 
Crihan. Iar Bucureștiul (clubul Dinamo) a lansat-o pe Laura 
Cutina, antrenori Emilia Liță și Florin Ștefăneșcu._

Medalia de 
concursul pe 
vedit valoric 
este în curs 
Los Angeles, 
concursul pe 
nlnă continuă 
la noi acasă r. „----- ...------ —
singur antrenor și că după acesta va urma declinul gimnasticii 
românești s-au inșelat amarnic. Ziariștii prezenți aici remarci 
tocmai această forță excepțională a sportului românesc, ta
lentul sportiv al copiilor noștri. In zeci de centre din țari, 
lucrează mii de copii și sute de antrenori și profesori. Iată 
de unde iși trag seva medaliile obținute de gimnastele noastre 
la acest campionat mondial, medalii care sperăm sd se înmul
țească simbătă și duminică.

După ce am trăit minutele de satisfacție ale premierii de joi 
seara, cind fetele noastre, cu buchete de flori in tnlini, salu
tau îmbujorate de oboseală și de emoție publicul atit de dar-

(Urmare din pag. I)

BELGRAD, 28 (Agerpres). — 
In turneul internațional feminin 
de șah de la Smederevska Pa- 
lanka, înaintea ultimei runde se 
menține lideră campioana mon
dială Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.) 
cu 7 p (i), urmată de poloneza 
Erenska 6,5 p (1), Veroczi (Un- 
—'' p —

5,5

mare succes.

aur n-a putut fi cucerită de fetele noastre in 
echipe. Reprezentativa Uniunii Sovietice s-a do- 
mai omogenă, cu 135 de sutimi ! Echipa noastră 
de omogenizare și poate s-o facă bine pină la 
pentru a oferi lumii o întrecere magnifică in 
echipe. Școala românească de gimnastică femi- 
sd producă și să se dezvolte. Cei care credeau, 
și peste hotare, că această școală este a unui

nic in aplauze, a urmat conferința de presă cu gimnastele 
care s-au aflat pe podium. Pe un ecran mare erau reluate 
cele mai bune exerciții, spre deliciul premiantelor care deve
neau și ele spectatoare. Rideau, se bucurau șl răspundeau 
întrebărilor. Un ziarist a remarcat gestul sportiv al gimnaste
lor românce de a tmbrdfișa la premiere pe campioanele mon
diale. gimnastele sovietice.

Ne aflăm înaintea unor finale pentru titlul individual com
pus și pe aparate, pe care le așteptăm cu emoție, atit pentru 
medalii, cit mai ales pentru perspectiva noii echipe a Româ
niei. care, deși nou născută, a impresionat de la început pe 
toti specialiștii prezențl aici, cg șl presa internațională.

Succes, pe ambele planurt care vizează Olimpiada de la Los 
Angeles l

tepanuva și pe Boriana Stoia- 
nova (Bulgaria) — 9.900. Ori
cum. în mod normal. numai 
aceste patru sportive emit pre
tenții a pod!umul acestei pro
be.

Dupr concutn.i de joi. mul
ti dintre colegii acreditați aici 
ne-au solicitat amănunte des
pre sportiva noastră Mirela 
Barbălată. Iar aceasta deoare
ce ea se numără printre 
șase gimnaste prezente 
care au 
la exercițiile 
9,90 și 10 la 
9,950). Mirela_ _____ ___
tea întrecerii pentru finală, și 
are mari șanse de a____
podium, principalele ei adver
sare fiind Maxi Gnauek — 
9,925. Iurcenko, Agache și Sto- 
ianova — 9j900.

La paralele, 
și Gnauek, cu 
che și Szabo, 
gata în orice_____ _
schimbe ordinea. Șanse 
reduse 
noastră ia birnă. aparat la care 
Lavinia Agache e a șaptea, cu 
9,825 (în frunte Iurcenko și 
cehoslovaca Hana Ricna, 9,900).

Iată, așadar, câ pentru ulti
mele două zile ale celei de a 
22-a ediții a Campionatelor 
mondiale se conturează noi si 
dirze dispute pentru medalii, 
pentru afirmarea gimnasticii de 
mare clasă și sperăm ca fetele 
noastre, aureolate de argintul 
de la echipe, să-și probeze în 
continuare deosebitele calități, 
să cucerească noi și străluci
toare trofee, spre gloria spor
tului românesc, spre satisfacția 
iubitorilor sportului din tara 
noastră.

cele 
aici 

primit nota maximă 
liber alese ! Cu 
sărituri 
se află

(medie' 
in frun-

urca pe

conduc Iurcenko
9,925. dar 
cu 9,900.

moment

pentru

Aga- 
sînt 

să 
mai 

reprezentanta

DIVIZIA „A“ DE HOCHEI
(Urmare din pag I)

MÎINE, ÎN C. E DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

garia) 5,5
(U.R.S.S.) ________
(România) 5 p, PetrovicI (Iugo
slavia) 4,5 p (2), Nuțu (România) 
4,5 p, Dragasevici (Iugoslavia) 4 
p (3), Maksimovici (Iugoslavia) 
4 p, Cejici (Iugoslavia) 2,5 p (2),

C. M.

(1), 
P.

Fatalibekova 
Polihroniade

Gostovici și Milivojevici (Iugo
slavia) 2,5 p (1).

în runda a 10-a Nuțu a pier
dut la PetrovicI, iar partidele 
Makslmovici — Polihroniade, Ve- 
roezi — Erenska și Fatalibeko
va — Milivojevici s-au terminat 
remiză.

TILBURG. Partida întreruptă 
dintre Portisch și Vaganian, în 
turneul „lnterpolis" s-a încheiat 
remiză, astfel că Anatoli Karpov 
a rămas unicul cîștlgător al com
petiției. Portisch, cu 6,5 p, îm
părțind locul secund cu Ljubo- 
j evici.

ȘI C. E DE haltere
Vineri, la Moscova, în cadrul 

categoriei semigrea (90 kg), pe 
primele locuri la C.M. și C.E. 
de haltere s-au clasat : 1. B.

Blagoiev 
Solodov 
Piotrokowski (Pol.) 382,5 kg.

(Bul.) 417,5 kg, 2. V.
(U.R.S.S.) 410 kg, 3. A.

COMPETIȚII EUROPENE DE BASCHET
In întrecerile desfășurate joi în 

competițiile europene intercluburi 
la baschet au fost înregistrate re
zultatele :

C.C.E. (bărbați): Partizan Ti
rana — Banco Roma 69—78, Mar- 
ray Edimbourg — C.F. Barcelona 
93—94. Aris Salonic — Maccabi 
Tel Aviv 62—68. Sunderland 
(Ang.) — Bosna Sarajevo 89—93.

C.C.E. (femei): Southgate Lon-

dra — zolu Vlncenza (Italia) 
59—95. Coinansi Barcelona — 
Agon Dusseldcrt 79—77. Alena — 
Monting Zagreb 52—68. Orta 
Dobu Ankara — Levski Spartak 
Sofia 50—107. U.B.L.V. Vlena — 
Elizur Tel Aviv 98—58.

Aceste partide au avut loc în 
cadrul turului optimilor de fi
nală.

URUGUAY - BRAZILIA 2-0
Prima manșă a finalei „Cupei 

Americii- dintre Uruguay și Bra
zilia, desfășurată la Montevideo, 
în fața a 70 090 de spectatori, s-a 
încheiat cu victoria gazdelor : 
2—0 (1—0), prin golurile marcate 
de Francescoll (mln. 41) și Diogo 
(min. 79). Gazdele au obținut o 
victorie meritată în fața unei e- 
chipe tehnice, dar lentă și ne
inspirată în fazele de atac. Au 

de
U-

Antal Baricz -i L. Bartalis. res
pectiv Peter 2. Meciul a fost 
condus de A. Balint la centru, 
ajutat de N. Enache si Gh. Micu

DUNĂREA GALATI ‘ "**'
TUL 
3—1. 
derea 
a fost 
merit 
lăteni.
De remarcat replica curajoasă a 
echipei Avîntul. Autorii golurilor: 
Lisa 2, Dinu 2. Moeanu 2. Dima 
Antohi si Marcu. respectiv San
dor, Andrei, Orosz, Kallo șl Csa- 
ta. Arbitru: Șt. Encitt, ajutat de 
Gh. Lupu și E. Balint.

AVtN-
GIIEORGIIENI 9—5 (3—1.

3—3). Partida d;n deschl- 
cuplajului de după-amiază 
foarte frumoasă, un mare 
revenind nocheistilor gă- 
care au iucat foarte bine

Șt Constantin si Al. Rădulescu 
revin în echipa reprezentativă. 
Dar iată XV-le probabil ce se
va alinia la fluierul arbitru-
lui italian Natale Cadamuro :
15 (număr De tricou) A. Dinu
— 14. AL Marin. 13. Capmare.
12. Lungu. 11. Aldea - 10. A-

7.
6.
1.

9. Paraschiv — 
Constantin, 

5. Dumitru.
3. Pașcu, 2, Mun- 

Bucan. Rezerve : Be-

lexandru. 
Murariu. 8. Șt. 
Rădulescu 
Caragea — 
teanu, 1 
zușcti Becheș, V. Ion, Măcănea- 
tă, Moț,. Petre-Dorobanțu.

In ce privește formația oas
peților (care _____  _
Capitală), ea ne-a fost comu
nicată astfel de colegii de la 
„Przcglad Spcrtowy" din Var
șovia : 15. Mankowskî — 14. Ja- 
dach. 13. K. Matczak. 12. Zku- 
rant. 11. Baraniecki — 10. Ma- 
larczyk. 9. Florek — 7. Hodura, 
8.
5.
3.

sosesc astăzi în

Woronko. 6 VV Matczak — 
Krajewski. 4. Justinsxy —
Piasek. 2. Stasiuk. 1 Kraw- 

ezuk. Rezerve : Szuscieki. Ju
ntas Pionka Oicksiak. Pleniek 
Osiecki

inspirată în fazele de atac, 
evoluat formațiile, __ _
arbitrul Ortiz (Paraguay) : 
RUGUAY : Rodriguez — Dlogo, 
Gutierrez, Acevedo, Gonzales — 
Barrios, Agresta, Francescoll — 
Aguilera (Bossio), Cabrera, A- 
costa (Ramos). BRAZILIA : Leao 
— Leandro, Marcio, Mozer, Ju
nior — Jorginho, China (Tita), 
Renato — Gaucho, Roberto, “ 
der.

Returul, la 4 noiembrie, 
Bahia.

ECOURI DUPĂ EȘECUL 
ECHIPEI CEHOSLOVACIEI

După cum se știe, miercuri, 
la Praga, echipa

conduse

E-

la

în
meci amical
Cehoslovaciei a fost învinsă de 
Bulgaria, cu
Agenției C.T.K. subliniază că gaz
dele au jucat static, cu multe 
pase la centrul terenului, în timp 
ce oaspeții au acționat rapid fo
losind cu succes contraatacurile. 
Golul victoriei, marcat de Iskre- 
nov în min. 88, a urmat unei

2—1. Comentatorul

greșeli de marcaj. Antrenorul 
Havranek a declarat : „Am ju
cat slab, lent, cu multe greșeli 
individuale, iar acțiunile pe ex
treme au fost inexistente". An
trenorul bulgar Vukov a spus : 
„Deși am evoluat fără 4 titulari, 
am făcut un meci bun. Ne aș
teptam Ia o replică mai dîrză a 
fotbaliștilor cehoslovaci".
• In C.E. de tineret (gr. a 2-a), 

Polonia, care a învins cu 2—0 
Portugalia, este virtual califica
tă pentru sferturile de finală. 
Polonia are 8 p, fiind umată de 
U.R.S.S, 5 p, Finlanda 5 p, Por
tugalia 4 p. în ultimul meci, 
U.R.S.S. va întîlnl Portugalia.
• In turul al doilea din „Cupa

ligii" engleze 
cîteva surprize. _ .. ________
tur-retur, unele echipe din liga 
a III-a au eliminat formații din 
ligile superioare : Wimbledon pe 
Nottingham Forest !, Oxford pe 
Newcastle, Huddersfield pe Wat
ford, Colchester pe Swansea.
• La Bilbao a avut loc prima

manșă a „Supercupei" Spaniei. 
Formația locală Athletic, cam
pioana țării, a fost învinsă de 
C. F. Barcelona, deținătoarea Cu
pei. cu 3—1 (1—1).
• In preliminariile olimpice : 

în zona europeană (gr. B): la 
Oslo, Norvegia a învins Finlan
da cu 4—2 (3—1) : în zona. Asia- 
Oceania : Indonezia — Singapore 
1—1 (1—1).

s-au Înregistrat 
După meciurile
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