
Din primele zile ale noului an de Invățămlnt

DEMARAJ LANSAT IN ACTIVITĂȚILE
SPORTIVE ȘCOLARE

Cum era si de așteptat, re
vederea elevilor cu școala, cu 
învățătorii și profesorii, a 
subliniat, pretutindeni, dorința 
lor de a învăța, de a se pre
găti pentru muncă si viață. 
Este principala îndatorire a ti
neretului nostru studios. în 
cadrul acestui larg proces in- 
structiv-educativ. lecția de e- 
dncație fizică, activitățile spor
tive desfășurate sub egida or
ganizațiilor de pionieri și 
U.T.C.. concursurile si compe
tițiile inițiate sub însemnele 
„Daciadei", toate angajînd ma

pe terenurile de sport — obiș
nuiește să spună directorul, 
prof. Victor Olarin — slnt stă 
frunză și iarbă...- Iar liceul are 
frumoase terenuri, amenajate 
chiar de ei, de elevi, la care 
se adaugă si o nouă și splen
didă sală de gimnastică.

Proiecte sportive, acum, la 
început de an? In ciasă dom
nește febra alcătuirii echipelor 
pentru campionatul liceului, 
profesorii de specialitate încep 
testările, organizațiile U.T.C. 
întocmesc planurile acțiunilor

Oră de educație fizică la Școala generală nr. 8 din Slatina. 
Participă eleve din clasele V—VII1. Tema — elemente din 
atletism, modalitate de a fortifica organismul.

Foto : prof. Gheorghe ȘERBAN
elevi-

deose-
rea masă a copiilor și 
lor. prezintă un interes ____
bit pentru dezvoltarea cit mai 
armonioasă a generațiilor in 
formare, așa cum rezultă și 
din grupajul de față, efectuat 
in primele zile de școală 
mai multe orașe din tară.

SE PREGĂTESC ECHIPELE 
PENTRU CAMPIONATUL 

LICEULUI

in

sportive de masă. Așadar, din 
Primele sile. Învățătură, mun
că In atelierele-școală. joacă și 
întreceri sportive.

PRIMA ALINIERE PE TERENUL 
DE SPORT

Clopoțelul i-a chemat 
școală și pe elevii Liceului 
dustrial nr. 3 din Alexandria.

la 
in-

Liceul industrial nr. 2 
transporturi din Cluj-Napoca 
numără peste 1700 de elevi. 
Cînd sint la clasă, parcă nu-țl 
vine să crezi. „Dar să-i vedeți

de
Grupaj realizat de 

Tiberiu STAMA 
Viorel TONCEANU

(Continuare to nag 2-3)
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START ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
AstizT DINAMO - OMONIA NICOSIA

A. S. ROMA - STEAUA (Cnpa

BEUS SEVILLA - UNIVERSITATEA

(C. C. t.)

cupelor)

CRAIOVA (Cupa U.E.F.A.)

mite -SPORTUL STUDENȚESC-INTERNATIONALE MILANO (Cupa U.E.F.A.)

Astăzi și mîine. reprezentantele țării noastre 
iau startul în ediția 1934/’85 a cupelor europene 
intercluburi. Astăzi intră în întrecere trei 
dintre ambasadoarele fotbalului românesc : 
Dinamo întîlneste la București pe campioana 

Ciprului, Omonia Nicosia, iar 
Steaua și Universitatea Cra
iova evoluează, în deplasare, 
la Roma și. respectiv. Sevilla. 
Mîine. în Capitală, Sportul. 
studențesc întîlnește Pe Inter
nazionale Milano.

Ne exprimăm speranța că echipele românești prezente in cele 
rești in „Cupa campionilor europeni- 
Sportul studențesc ia „Cupa U.E.F.A. 
rirea prestigiului internațional al fotbalului nostru.

Urăm mult succes eelar patru reprezentante ale fotbalului românesc !

trei competiții — Dinamo Bucu- 
Steana in „Capa cupelor". Universitatea Craiova și 
— vor ave» comportări frumoase, contribuind la spo-

CAMPIOANA NOASTRĂ ALINIAZĂ 0 FORMAȚIE DE ATAC
Dintre cele patru reprezen

tante ale fotbalului nostru, 
prima care va intra în joc 
este formația campioană, Di
namo București. Ea va intîlni, 
cu începere de la ora 17, pe 
stadionul propriu, pe Omonia 
Nicosia, campioana Ciprului. 
In vederea acestui joc, care va 
fi cel de-al 45-lea al formației 
alb-roșii In C.C.E. (în palma
resul său figurează 19 victorii, 
5 meciuri egale și 20 înfrân
geri, golaverajul fiind egal : 
73—73), în 11 ediții ale între-

cerii, Dinamo s-a pregătit 
asiduitate pentru un debut 
mai bun.

cu 
cit

balul cipriot e in progres, fapt 
oonfirmat și de ultimele rezul
tate ale formației. Ne-am pre-

Campionatele internaționale de judo ale României pentru juniori

FRUMOASE SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
Timp de trei zile, sala din 

Tirgoviște a fost gazda Cam
pionatelor internaționale de 
judo ale României rezervate 
juniorilor. Au participat ju
doka sub 21 de ani din 9 țări: 
" ’ ' Cehoslovacia, Fran-Bulgaria,
ța, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Polonia, Spania, Unga
ria și România. Competiția, 
organizată de federația română 
de specialitate, cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Dîmbovița și C.S. 
Oțelul Tirgoviște, s-a bucurat 
de un frumos succes. La star
tul întrecerilor (peste 140 de 
judoka) s-au aliniat sportivi 
cu „nume", printre care Axei 
Broege și Torsten Oehmigen 
(R.D.G.), campioni europeni 
de juniori în 1983, Sven Loll

care Axe!

(R.D.G.), 
pean In 
viczkl (Ungaria), 
Lemerge și Eric 
campioni ai Franței, 
Lazăr (România), medaliat cu 
bronz la C.E. din 1983, Adrian 
Clinei (România), medaliat cu 
bronz la ediția din acest an 
a „Turneului Prietenia" de la 
Kiev.

Un frumos succes a obținut 
tânărul nostru reprezentant 
Mihai Țlrlea, care l-a Învins 
prin ippon în turul 3 pe Broege. 
intrînd In posesia medaliei de 
bronz la categoria superușoa- 
ră, în a cărei 
Lazăr 
viczkl. 
plaudate finale a fost

vicecampion euro- 
1983, Csaba Cserno- 

Jean Luis 
Bourdon, 

Silviu

finală
l-a Învins pe 
Una dintre cele

Silviu 
Cserno- 
mai a- 
cea de

la categoria semiușoară, în 
care s-au întilnit sportivii ro
mâni Drîmbe și Mudura. Vic
toria prin koka a lui Drîmbe 
a fost o frumoasă surpriză. La 
categoria ușoară, titlul de 
campion internațional al Româ
niei a fost atribuit ungurului 
Hajtos, învingător în finala cu 
Loll. La semimijlocie, Oehmi- 
gen a fost superior francezului 
Bourdon, iar la mijlocie, româ
nul Anițoaie n-a putut trece 
de Dommel (R.D.G.). O fru
moasă victorie (koka) a obți
nut Adrian Clinei (România) 
in finala semigreilor, cu fran
cezul Lemerge, iar la catego
ria grea, Smitt (R.F.G.) l-a în
trecut pe Sorin Cojocaru (Ro
mânia).

STANESCV AUGUSTIN

Așa cum ne spunea Vasile 
Angbel, vicepreședinte al clu
bului, „Dinamo privește parti
da cu fotbaliștii de la Omonia 
cu toată atenția, pentru

gătit, consecință, intens".
Antrenamentele tăcute de Di
namo au avut în vedere și gă-

că fot-

A. S. ROMA
20,45

(Continuare In pag 2-3)

STEAUA

După calificarea echipei de baschet a României

Astă-seară. la ora 
(21,45 — ora Bucureștiuiui). 
pe Stadio Olimpico. din capi
tala Italiei, echipa locală A.S. 
Roma va 
manșă din 
cupelor". 
București, 
avea, după toate probabilitățile, 
următoarea alcătuire : Duca-
dam — Iovan. Bumbescu, Be- 
lodedici. Eduard — Pușcaș.
Petcu. M3jaru Lăcătuș. Ra

intîlni. in 
turul I al 
formația 

Echipa noastră

prima 
„Cupei 
Steaua 

va

du 11. Pițurcă. Reamintim că 
nu au drept de joc Stoica și 
Bărbulescu. primul mai avînd 
două etape de suspendare, al 
doilea o etapă. Iar Boloni, 
care a făcut deplasarea. nu 
este încă refăcut complet în 
urma operației de la piciorul 
sting. Se încearcă recuperarea 
lui Balint.

Partida va fi condusă de o 
brigadă franceză de arbitri, a- 
vîndu-I la centru pe R. Wurtz.

Io grupa

„JUCĂTORII AU AVUT ÎNCREDERE

FI. Ermurache s-a 
dovedit un jucător 
de bază al echipei 
române în întrece
rile

„A“ a C. E.

IIITIMHF VEȘTI DIN IACAUA SPflIIIUI III SFIIDEN ILSC

dș- 
cu 
au 

tac-

..Benito Villama- 
Sevilla va găzdui 
partida dintre echi- 
Betis și Universita 

care se dispută

declară antrenorul principal Gheorghe Novac
Calificarea 

masculine de 
niei in grupa; ______
natului european a produs mul
tă satisfacție în riadul celor 
care urmăresc activitatea aces
tui joc sportiv, mai cu seamă 
că ea a fost obținută în con
dițiile unei concurente aprige, 
in contextul evidentului 
valoric al multor echipe 
pînă nu de mult nu se 
zentau cu mari șanse în ierar
hia superioară europeană. Bas
chetul de pe continent a pro
gresat foarte mult, iar unele 
echipe naționale au obținut re
zultate remarcabile si datorită 
faptului că în rândurile lor e- 
voluează baschetbalist! din 
S.U.A.. naturalizați (de exem
plu Rik Samaey. în formația

reprezentativei 
baschet a Româ- 

„A“ a Campio-

de la Ltnko- 
Ping

Belgiei, șl Bill Margarity, în 
cea a Suediei), iar la cîrma 
unora dintre ele (Suedia. Nor
vegia) se află antrenori de 
peste Ocean. Cu atît mai pres
tigioasă apare, deci, calificarea 
reprezentativei României. ob
ținută la capătul unui istovi-

tor turneu, care a programat 
nouă meciuri pe parcursul a 
10 zile I După cum s-a mai 
scris, echipa României a ocu-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. a t-a)

Stadionul 
rin" din 
astă-seară 
pa locală 
tea Craiova, 
in cadrul primului tur al „Cu
pei U.E.F.A.". Confruntarea 
cu această valoroasă formație 
spaniolă se anunță dificilă 
pentru reprezentanta țării 
noastre. Totuși cu experiența 
internațională pe care și-au 
clștigat-o în ultimii ani. cra- 
iovenil pot obține un rezultat 
bun.

După toate probabilitățile, 
antrenorii Mircea Radulescu și 
Silviu Stănescu vor alinia 
astă-seară următorul „unspre
zece" : Lung — Negrilă. Iri- 
mescu. Ștefănescu, Ungureanu 
— Ticleanu. Ad.JPopescu. Bel- 
deanu (Bîcu)— 
mătaru, Cirțu

Partida de la 
cepe la ora 21 
reștiului) și va 
o brigadă de 
Franța, avîndu-1 la centru pe 
M. Vaufrot.

Geolgău, Că- 
(O. Popescu).
Sevilla va in- 
(22. ora Bucu- 
fi condusă de 

arbitri din

3 -r
• Internazionale sosește astă/i la București

„Buletinul informativ" al 
pregătirilor echipei Sportul 
studențesc. îh preajma parti
dei tur de joi cu Internazio- 
nale Milano, anunță un com
plex program de antrenamen
te. Constantin Ardeleanu 
Tănase Dima n-au 
mic din planul de 
In cursul dimineții 
jucătorii bucureșteni 
rit pe video caseta 
Bologna — Internazionale, din 
„Cupa Italiei”, disputat la 9

și 
omis ni- 
pregătire. 
de ieri, 

au urmă- 
meciului

septembrie. la Bologna, și 
tigat de 
1-0. La 
avut loc 
tic fată 
antrenate 
și Giancarlo 
după-amiază. 
August", 
a efectuat un 
Astăzi, de la ora 10.30. 
avea loc ultimul

echipa milaneză 
sfîrșitul filmului 
discuții de ordin 

profilul echipei 
Ilario Castagner 

Cella. Tot ieri 
pe stadionul ‘’3 

Sportul studențesc 
antrenament 

va 
antrenament

de 
de

(Continuare In vag 2-3)



96 DE BOXERI CALIFICAȚI IN TURN

LA „ELECTROMUREȘ",
PASIUNEA MATERIE PRIMA

„Păcat că n-ați venit curînd după 6 dimi
neața... Ați fi avut ce vedea la popicâna 
noastră chiar și la acea oră matinală !*, 
ne-a spus, cu o undă de regret, Iuliu Rado
vici, vicepreședintele Clubului sportiv munci
toresc Electromureș, 
al secției, „marele 
după cum ni l-a mai recomandat pe . . 
serviciului personal, invățămint și retribuire, 
președintele C-J.E.FS. Mureș, Koșa Geza. 
Regret care s-a transmis reporterului, con
vins. apoi, că intr-adevăr merita să fi văzul 
pe acei copii atit de îndrăgostiți de sport. 
incit să se scoale cu noaptea-n cap pentru « 
prinde o oră $i ceva de antrenament. îna
inte de a începe orele de curs »t practici la 
Grupul școlar Electromureș. Oricum, 
reporterul a rămas 
„creuzetul" in care 
echipelor de juniori 
pioane naționale de 
băieți, cit și la fete.

De altfel, în creuzetul — la propriu și la 
gurat — folosit în activitatea cotidiană

antrenorul coordonator 
sufletist al acesteia*. 

șeful

insă, 
convins ci acesta este 
s-au făurit rezultatele 
ale acestui club.

popice în 1984, atit
tam- 

la

fl- 
« 

marii și modernei întreprinderi din Tg. Mu
reș, pasiunea este o... materie primă de bază. 
Am intilnit-o insumată în cele peste 100 de 
instalații cu aparatură electronică de ridicare 
automată a popicelor și afișare a rezultatelor, 
fabricate la „Electromureș" și trimise în în
treaga țară, in moderna popicirie cu 6 piste 
din incinta întreprinderii. proiectată și con
struită cu forțe proprii, in primăvara 1983,

pe locul unui insignifiant atelier de între
ținere, in ștafeta celor 3 surori : Rodica Ba
ciu (24 ani). Doina Țâgean (27) și Marioara 
Cișmaș (29). toate muncitoare in întreprin
dere și coechipiere in echipa de popice a 
clubului vicecampioană națională. „Naș" le-a 
fost același inimos om de sport, luliu Ra
dovici, care le-a adus in arena de popice 
încă de pe băncile grupului școlar și a con
tribuit la formarea lor ca jucătoare divizio
nare și componente ale loturilor reprezen

tative. Rodica Baciu, lăcătuș 
la secția Utilaje (lucrind chiar 
la instalațiile de ridicare auto
mată a popicelor), era în plin

antrenament, sub supravegherea antrenorului 
Șandor Sereș. „frezorul nr. 1 al întreprinde
rii*. cum ne este prezentat. „Anul trecut am 
făcut parte din echipa națională de junioare a 
României, medaliată cu argint la Campiona
tele mondiale din Iugoslavia, ne spune Rodica. 
Sper ca in noua ediție a campionatului, care 
începe in această lună, să-mi cișt.g dreptul 
de a evolua sub culorile tricolore și în e- 
chipa de senioare*. Din pasiune vine și 
inalta precizie cu care Die Hosu. medaliat 
cu argint in acest an la CM. de la Ljubljana, 
minuiește strungul sau lansează bila. din 
pasiune s-a născut și ultimul produs asimilat 
in in’reprtndere. instalația electronică _ de 
semnalizare (vizuală si auditivă) a depășirii 
spațiului de joc la lansare, care arată clar 
ci „Electromureș- este, deopotrivă. o ..stație- 
ptlof în aparatura românească de popice și 
un pivot in eeert sport atit de popular din 
tara noastră.

„Pornind la drum cu p p.ceîe. clubul spor
tiv de aici are acum 14 secț i. echipe divi
zionare la lupte g-eco-romane. volei, handbal 
Si fotbal, boxeri si au’omobiliști competitivi 
pe plan republican, ne spune ^secretarul_ t _______ __ _ secretarul 
CJ.E.F.S. Mureș. Tibenu Bidiga. Dar secția 
de popice — care prin rezult-te este consi
derată printre ce'e mai bune din țară — ră- 
mine simbolul dragostei pentru sport în a- 
ceastâ mare întreprindere*.

Paul SLÂVESCU

Zilele trecute, in patru ora
șe — Bacău, Călărași, Cluj-Na- 
poca și Tg. Jiu — au avut loc 
întrecerile din cadrul „zone
lor" de box, competiție preli
minară, de calificare pentru 
turneul final al campionatelor 
naționale, programat la Bucu
rești, in perioada 15—21 oc
tombrie. tn toate cele patru 
localități amintite au avut loc 
meciuri eliminatorii la toate 
categoriile de greutate, spor
tivii promovați în finalele „zo
nelor" obținînd dreptul de a 
participa la turneul final. 
Deci, ia ultimul act al campio
natelor naționale, turneul fi
nal, vor participa în total 96 
de sportivi, cite opt la fiecare 
categorie (de la semimuscă, la 
supergrea). De reținut că, spre 
deosebire de alte ediții ale 
competiței. la finalele campio
natului din acest an nu vor 
putea participa sportivi care 
nu au fost prezenți la între
cerile de „zonă" — o hotă- 
rire lăudabilă a federației.

Iată-i pe învingători :
„ZONA* DE LA BACAU : semi- 

muscă — v. Enceanu (Dinamo). 
D. Șchiopu (Steaua) ; muscă — 
N. Manolache (Delta Tulcea), C. 
Tițoiu (Dinamo) ; cocoș — M. Fi- 
nățan (Steaua), D. Agavriloaie 
(Nicollna Iași) ; pană — I. Cernat 
(S.C. Bacău). N. Talpoș (Metalul 
Saionta) ; semiușoară — N. Brân
zei (Nicolina Iași), I. Slabu 
(C.S.M. Borzești) ; ușoară — V. 
Pavel (S.C. Bacău). I. Ignat (Ni
colina Iași) ; semlmijlocie — R. 
Obreja (Dinamo), N. Vînătoru 
(MG București) ; mijlocie mică 
— C. Ghlndăoanu (Ceahlăul P. 
Neamț), B. Rusu (C.S.M. Borezești)

mijlocie — D. Sen ciuc (A.E.M. 
Timișoara). C. Drăghici (S.C. Ba
cău) : semigrea — M. Vasilache 
(Dinamo), M. Marcu (B.C. Brăila); 
grea — D. Răcaru (Dinamo), C. 
Ghiță (Metalul Rm. Vîlcea) ; su
pergrea — p. Goilumbeanu (Di
namo), T. Teodorescu (C.S. 
toșani).

D.

T. BO-

se- 
Ti-

a

„STAFETA MUNȚILOR" SI FINALA PE TARA■» > > >

A CONCURSULUI
De curînd, în zona Padina din 

Masivul Bucegi, s-a desfășurat 
sub egida .,Daciadei“, cea de-a 
Xl-a ediție a „Ștafetei munților" 
și faza finală a concursului repu
blican „Amicii drumeției®. Au 
luat parte peste 1400 de iubitori ai 
drumeției montane din 25 de ju
dețe. Au lipsit reprezentanții ju
dețelor Timiș, Arad, Sălaj, Dîmbo
vița (județ organizator al com
petiției !), Buzău, Suceava și al
tele. La concursul „Amicii dru
meției" au luat parte sportivi din 
TI de cercuri de turism (dintre 
cele 171 care au fost invitate). Ju
dețele cu cele mad multe echipe 
au fost Sibiu (35 de echipe), 
Harghita (1S), Argeș (17), Brașov 
(16) și Neamț (16).

Potrivit regulamentului de orga
nizare, „Ștafeta munților* urmă
rește, între altele, cunoașterea 
frumuseților patriei, a istoried 
sale, a valorilor culturale șl ma
teriale. Dar, în cele 11 ediții, con
cursurile s-au desfășurat mai ades 
In Carpații Răsăritenl și în Bu-

„AMICII DRUMEȚIEI"
cegi. Nu s-a făcut nici un con
curs în Munții Apuseni, în Mara
mureș sau în Semenic. Pe cînd 
un concurs Intr-una din aceste 
zone ?

REZULTATE TEHNICE. „Ștafeta 
munților", categ. 10—14 ani : 1—2. 
județele BOTOȘANI și BRASOV, 
3. Neamț ; 14—18 ani : 1. neamț, 
2. București, 3. Sibiu și Călărași; 
18—35 : 1. NEAMȚ, 2. Iași, 3. Bo
toșani, Maramureș, București ; 
35—50 : 1—2. SIBIU, IAȘI, 3. Har
ghita și Maramureș ; 50—70 ani : 
1. BRAȘOV, 2. Sibiu, 3. Iași. „A- 
MICII DRUMEȚIEI", categ. 18—35 
ani : 1—2. MECANO-TURISM (Ga
lați), TRACTORUL (Harghita). 3. 
Metalul (Neamț); 35—50: 1-. SANA- 
TATEA Cîmpulung (Argeș), 2. 
„Solii Băniei* (Dolj), 3. Chimpex 
(Constanța) ; categ. 50—70 ani : 
1. „SOLII BĂNIEI", 2. Danubius 
(Galați), 3. Penicilina (Tași). TRO
FEUL F.R.T.A. — Județul Neamț. 
Premiul „Amicii drumeției* — 
„SOLII BĂNIEI* (Dolj).

ACTIVITĂȚILE SPORTIVE ȘCOLARE
(Urmare din pag. 1)

La clase Începe drumul noului 
an cu note bune, din primele 
zile, iar în recreații și in tim
pul liber, iată, bucuria reîntâl
nirii cu sportul. Profesoara de 
educație fizică Evelina Culi- 
covschi „fluieră" prima aliniere 
pe frumoasa bază complexă, 
proaspăt trasată. Copiii sînt 
mai frumoși, mai sprinteni și 
mai mari ca în primăvară ’ 
S-au bronzat în tabere, in dru
meții și în cîmp, la muncă. Iar 
vigoarea și-o vor proba acum 
in întrecerile de atletism și 
fotbal, la handbal, baschet, vo~ 
lei, tenis de masă și de cîmp... 
Profesoara Culicovschi și cole- 
fTul ei, prof. Dumitru Filip, 
speră să sporească substanțial 
numărul de 80 de copii din li
ceu, cîți sînt cuprinși acum, în 
fiecțiile de performanță ale 
Clubului sportiv școlar din A- 
lexandria. Speră, iar elevii 
promit din toată inima că le 
vor îndreptăți speranțele.

bulul băcăuan urmăresc lec
țiile de educație fizică ale ele
vilor de Ia Școala generală nr. 
30, unitate pilot pentru spor
tul de performantă, acolo de 
unde au fost selecționați — 
pînă acum — cei mai multi 
viitori campioni. la ..Jocuri 
sportive", dar și la sporturi in
dividuale (atletism, lupte, te
nis etc.).

„Nădăjduim ca prin această 
amplă acțiune de selecție, 
flata in plină desfășurare, 
aducem în grupele 
nostru noi și noi copii și 
neri de mare perspectivă, 
să completeze atelierele 
țiilor, iar intr-un context 
larg să ne menținem 
de club fruntaș pe țară 
unitățile de acest fel", 
nia prof. Maria Ghenade, 
rectoarea Clubului sportiv șco
lar din Bacău.
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care 
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PRIN SELECȚIE, NOI VALORI 
IN AR A PERFORMANȚEI

Dornici să-și împrospăteze 
continuu grupele de viitori per
formeri, profesorii-antrenori de 
La Clubul sportiv școlar din 
Bacău au și asistat la primele 
lecții de educație fizică din 
școlile generale și liceele mu
nicipiului de Bistrița. Dan 
Mirza, specializat în volei, s-a 
oprit, în aceste zile, !a școlile 
generale nr. 11. 15. 18 si la li
ceul „Vasile Alecsandri", în timp 
ce Cicerone Ciucurencu, care 
pregătește grupe de baschet, a 
făcut popas la școlile generale 
nr. 5 și 27 Ia si liceele „Geor
ge Bacovia" și „Lucrețiu Pă- 
trășcanu". In același timp, cei
lalți profesori-antrenori ai clu-

START IN TURNEELE DE ȘAH „POLITEHNICA ’84“
Winants 0—1, Urzică — Marin 
1—0, Pekarek — Biriescu și Prze
voznik — Crișan remize.

La feminin figurează pe tabelul 
concursului : 1. Marina Pogorevici 
(România). 2. Roxana Veniamin 
(România), 3. Viviane Căels (Bel
gia), 4. La vin ia Popescu (Româ
nia). 5. Mariana Ioniță (Româ
nia), 6. Sorina Dan (România),
7. Mariana Nechifor (România),
8. Elena Gavrilă (România), 9.
Edith Kozma (România). 10. Mar
tine Dubois (Franța), 11. Mădă- 
lina Stroe (România), 12. Claude 
Bauman (Elveția). Primele rezul
tate : Pogorevici — Bauman 1—0, 
Veniamin — Stroe 0—1, Căels — 
Dubois 0—1, Popescu — Kozma 
0—1, Dan — Nechifor 1—0, Ioniță 
— Gavrilă remiză (runda 1) ; Ga
vrilă — Dan 1—0, Kozma — Ioniță 
0—1, Stroe — Căels 1—0, Bauman 
— Nechifor (runda a 2-a). Restul 
partidelor sînt întrerupte.

Duminică, in sala Arhitectura, 
s-a dat startul in turneele inter
naționale studențești dotate cu 
trofeu] „Politehnica ’84“. Iată or
dinea tragerii la sorți a partlci- 
panților in turneul masculin : 1. 
Jan Przevoznik (Polonia), 2. Ale
xandru Crișan (România), 3. Ion 
Biriescu (România), 4. Mihail Ma
rin (România). 5. Dragoș Dumi
tra che (România), 6. Luc Winants 
(Belgia). 7. Dimo Werner (R.F.G.). 
8. Olivier' Renet (Franța), 9. Gil
les Miralles (Franța). 10. Otiliu 
Berechet (România), 11. Parik 
Ștefanov (România), 12. Aurel 
Urzică (România), 13. Ales Pe- 
karek (Cehoslovacia), 14. Stratios 
Grivas (Grecia). în prima rundă 
s-au înregistrat rezultatele : Wi
nants — Miralles 1—0, Marin — 
Ștefanov 1—0, Przevoznik — Gri
vas, Dumitrache — Berechet, 
Werner — Renet și Biriescu — 
Urzică remize. Runda a doua : 
Grivas — Renet 0—1 Berechet —

4.
5.

NOII CAMPIONI DE
La Călimănești și Eforie 

Nord s-au încheiat turneele 
finale ale campionatelor na
ționale individuale la juniori 
și copii. Peste 500 de competi
tori (băieți și fete) și-au dis
putat titlurile și iată dețină
torii lor la actuala ediție : 
JUNIORI I — Cătălin Navrotes-

cu (C.S.Ș. 
lia Ganț 
JUNIORI 
(C.S.Ș.
Toma
COPII
Unirea
(Calculatorul București).

JUNIORI
Unirea Iași) și Oti- 
(C.S.Ș. Timișoara) ;

II — Decebal Vlad 
București) și Dana 

Rm. Vîlcea) ;
Dan Zoller (C.S.Ș. 

Iași) și Luminița Radu

1
(C.S.Ș.

ÎNTRECERILE JUNIORILOR LA TENIS DE MASA
tn Sala sporturilor din Buzău 

s-au desfășurat întrecerile din ca
drul Concursului republican pe e- 
chipe pentru juniori II și copii la 
tenis de masă. Cu acest prilej a 
apărut evidentă preocuparea an
trenorilor de a aduce fin prim- 
plan o seri>e de elemente talen
tate, mulți dintre jucători afir- 
mîndu-se ca autentice speranțe. 
De menționat faptul că echipa 
Universitatea Craiova (antrenori: 
V. Bălan, M. Bobocică) este neîn
vinsă de 8 ani (!), iar la fete 
Adriana Năstase (Juventus ’83) 
nu a cunoscut înfringeea în acest 
turneu.

REZULTATE TEHNICE : copii — 
fete : 1. Juventus ’83 București

(Adriana Năstase, Maria Cocoș, 
Gabriela Neagoe, Niculina Con
stantin ; antrenori : V. Dumitres
cu, M. Pagu), 2. C.S.M. Buzău. 3. 
Eteimit Oradea ; băieți : 1. Pionie
rul Craiova (Marius Bărăgan, Ma
rius Piciu, Mlrcea Vitan, Florin 
Petrescu ; antrenor : Cătălin Co
jocarii). 2. C.S.M. Cluj-Napoca, 3. 
C.S.S. Sticla Bistrița ; Juniori II 
— feminin : 1. Unirea Tricolor
București (Daniela Pătărlăgeanu, 
Mihaela Chlriță, Liliana Florea, 
Simona Predușcă ; antrenor : D. 
Antohe), 2. C.S.M. CluJ-Napoca. 3. 
Metalul C.S.Ș. Rm. Vîloea ; mas
culin : 1. Universitatea Craiova
(Dan MIhuț, Daniel Cocîrlie, Dan 
Mihalache, Iile Găgeatu), 2. C.S.M. 
Cluj-Napoca. 3. Pionierul Craiova.

E. TEODORESCU — coresp.

VACANȚE DE CITEVA 7IIE N MIJLOCUL NATURII
• Vreți să vă destindeți la sfirșitul unei perioade 

activitate intensă ?
• Doriți să vă petreceți timpul liber in mod plăcut 

reconfortant ?
Pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări.

turism a I.T.H.R. București din Bd. Republicii 
lefon 14.08.00). profila’ă 
vacanțe de 6 zile Ia ;

Pe turismul montan, vă
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ACȚIUNI DE SEEECȚIE
LA CLUBUL PROGRESUL

plecare : 23
4, 11, 18 și

și 30 septembrie ; 7. 14 21 și
25 noiembrie.

28

.1

Clubul sportiv Pro
gresul organizează. in 
perioada 17—29 septem
brie. acțiuni de selecție 
pentru secțiile de 
chet (f). handbal 
polo, sărituri în 
lupte, scrimă, tenis 
cîmp. tenis de masă 
fotbal.

Se primesc tineri. in
tre 8 și 16 ani. în fie
care zi. între orele 8—11 
și 16—19. în 
Staicovici nr.
torul 5.

bas- 
(f), 

apă, 
de
Si

str. Dr.
42. sec-

„ZONA44 DE LA CALARAȘI : 
mimuscă — C. Blaga (A.E.M. 
mișoara), M. G în dac (A.S.A. Bu
zău) ; muscă — St. Porojain (Me
talul Tîrgoviște), V. Burcă (A.S.A. 
Buzău) ; cocoș — C. r 
(Prahova Ploiești), R. 
(Steaua) ; pană — Gh. 
(I.M.U.C. București), C.
(Steaua) ; semiușoară — A. Nania 
(S.C. Muscelul), C. Silitră (Dina
mo) ; ușoară — C. Marcel (S.C. 
Muscel), D. Iiie (Dinamo) ; semi- 
mijlocie — Gh. Vălimăreanu (Da
cia Pitești), L. Sandu (Prahova 
Ploiești) ; mijlocie mică — N. Mo- 
drogan (Rapid). C. Dumitru (O- 
limpia Buc.) ; mijlocie — D. Ma- 
ricescu (Steaua), D. Bumbac (E- 
lectro Tg. Mureș) ; semigrea — 
I. Cîrlan (B.C. Galați). -----
stan tin (Metalurgistul uugoirj ;
grea — M. Agavriloaie (Cimentul 
Medgidia), D. Gontariu ‘ *
supergrea — Gh. Preda , 
Gh. Ciobanu (Prahova Ploiești).

„ZONA44 DE LA CLUJ-NAPOCA: 
semimuscă — V. Iordache (Trac
torul Brașov). A. Cherecheș (Vo
ința Cluj-Napoca) ; muscă — Al. 
Șchiopu (Steaua), N. Rus (Carbo- 
chim Cluj-Napoca) ; cocoș — C. 
Gheorghișor (Pistonul Slatina), D. 
Jianu (Voința Cluj-Napoca) ; pană 
— L. Călin (A.S.A. Cluj-Napoca),

Pascariu 
Nistor 
Păun 

Stancu
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Cugir) ;
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Gh. Adam 
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„ZONA“ 
semimuscă 
Galați). E. 
— G. Tat 
M. Vișan 
coș — M. 
Buc.). D. 
Tr. Severi 
(Metalul 1 
(B.C. Gal 
Stănciulesi 
Severin). 
viște) ; uș 
(Dinam o), 
Jiu) ; sem 
banu (Me 
(Farul) ; i 
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supergrea 
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nedoara).

Hocheiul reintrâ in

CARENȚE VECHI î

ECHIPEI REPREZE.
Lunile de vară, cu căldura 

lor toridă, n-au stopat activi
tatea hocheistică. Patinoarele 
din Miercurea Ciuc și Gheor- 
gheni au funcționat chiar și 
pe caniculă, iar majoritatea 
formațiilor noastre de club, ca 
și solecționata națională au în
treprins turnee peste hotare.

De pildă, Dinamo București 
a fost într-un turneu de an
trenamente și jocuri la Har
kov, ca invitată a formației 
Dinamo din localitate, Steaua 
a plecat în aceste zile la un 
stagiu de pregătire comun la 
ȚSKA Moscova, iar S. C. 
Miercurea Ciuc pleacă și ea, 
de asemenea, la un turneu de 
pregătire la Banska 
în Cehoslovacia, și 
Târg, în Polonia, fi 
lecționata divizionară a 
noastre a întreprins în 
august un turneu în R.F. 
mania, unde a jucat cu 
mâții de club de prima 
din campionatul vest-german 
și a întîlnit în două partide se
lecționata Poloniei, pierzînd 
ambele partide (1—7 și 3—6), 
far în prima parte a lunii sep
tembrie a evoluat în cadrul 
„Cupei Sovietski Sport", în 
grupa de la Riga, pierzînd 
toate întâlnirile. Desigur, fap
tul că a pierdut aceste întîl- 
niri nu este atit de alarmant, 
dacă avem în vedere că ju
cătorii noștri au avut în față 
puternice formații din campio
natul sovietic și din cel ceho
slovac (ȚSKA Moscova, Dina
mo Riga, Sokol Kiev, VSZ Ko
sice). Neplăcut este, însă, fap-
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în concursul re

NUMEROASE NOI

Pe pista de asfalt (250 m) din 
Suceava s-a desfășurat — In or
ganizarea F.R.P., C.J.U.F.S. șl co
misiei sale de specialitate — con
cursul republican de patinaj pe 
rotile, rezervat alergătorilor de 
toate categoriile. La startul dife
ritelor probe s-au aliniat 113 con- 
curenți din 16 cluburi șl asociații 
sportive. „A fost un test conclu
dent al pregătirilor efectuate pe... 
uscat de patinatorii de viteză, 
ne-a spus secretarul federației, 
Marian Nedelescu. Majoritatea a- 
lergăiorilor au obținut rezultate 
promițătoare realizîndu-se 15 re
corduri naționale. De asemenea, 
reprezentanții generației tinere au 
înregistrat un evident salt valoric. 
Din păcate. corpul de oficiali, 
condus de arbitrul principal Vic
tor Rădulescu, nu și-a făcut pe 
deplin datoria, neasigurînd o dis
ciplină fermă de concurs si corni- 
țind unele erori In stabilirea re
zultatelor*.

Iată Învingătorii șl autorii noi
lor recorduri republicane : seniori

RECOR
(f),W#o 
(C.S.S. Si 
1500 m - 
Tractorul 
3:20,00); c' 
p, 2. Volf 
Coman ( 
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(I.M.A.S.A 
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Mureș) 23 
m, 1000 ni
— Cerasel. 
biu) 58.5.
(m) 500 n 
Tg. M.) 5 
1500 m, 3f 
N. Sandu 
1:54,4). 2:
șl 232,665 
II (f), 10 
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Revenim cu aceeași problemă nerezolvată

I START ÎN
| CAMPIOANA NOASTRĂ

ARBITRAJELE

(Urmare din oao 1)
sirea celor mai buni înlocui
tori pentru cei doi titulari care 
azi nu vor evolua. Ne referim 
la AI. Nicolae și Andone, a- 
mîndoi cu rol important în 
defensiva formației noastre 
campioane. Cornel Dinu și 
Gheorghe Mulțescu, antrenorii 
semifiinalistei în trecuta ediție 
a C.C.E., anunță următorul 
„11“ : Moraru — Rednic, Movi
lă, I. Marin, Stănescu — Țăl- 
nar, Dragnca, Suciu, Orac — 
Augustin, Tulba. Deci, o for
mație „de atac“, o ' 
care are posibilitatea_________
să ofere un frumos spectacol 
fotbalistic, dar să și 
pe Dinamo cu o

formație 
n.u mimai

asigure 
„zestre" de 

goluri care să-i ușureze caii- 
ficarea în turul următor al 
competiției..

Omonia, prezentă de dumi
nică dimineața în Capitală (cu 
cei 17 fotbaliști care au făcut 
deplasarea), s-a antrenat de 
cîțe două ori pe zi. Nemulțu
miți de ploaia care a căzut 
ieri dimineață în Capitală, și 
care a muiat terenul de joc. 
adversarii campioanei noastre 
fiind obișnuiți mai mult cu te
renuri tari, uscate, antrenorii 
ciprioți caută și ei pe cei mai 
buni înlocuitori pentru titula- 
rH accidentați, fundașul Gre
gory și atacantul Jevizov. Ei 
s-au ho-tărît pentru următoa
rea formulă (probabilă) : Hari- 
tu — Grigoriou, Koulis, Kiitos, 
Patikis — Tsikos, Kantiios, Fi- 
hpos, Savidis — Filipou, Ma- 
vris.

Reamintim că partida va fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri din Iugoslavia, avîndu-1 la 
centru pe V. Ilievski, și va 
începe la ora 17.

Toate cele trei meciuri de 
azi ale echipelor românești în 
cupele europene vor fi trans
mise in direct de posturile 
noastre de radio.

CUPELE EUROPENE

Instantaneu de la antrenamentul de ieri al Omoniei 
Foto : Ion MIHAICA

ULTIMELE VEȘTI DIN TABĂRA SPORTULUI STUDENȚESC
(Urmare din oao î)

al „alb-negrilor“. iar după- 
amiază. toți jucătorii se vor a- 
fla în tribunele stadionului 
Dinamo, pentru a urmări în
tîlnirea dintre Dinamo și O- 
monia Nicosia. Mîine. în dimi-

ACCESUL LA MECIUL 
SPORTUL STUDENȚESC 

- INTERNAZIONALE

S-au pus în vînzare biletele 
de intrare la meciul de fotbal 
dintre echipele Sportul stu
dențesc București și Interna
zionale Milano, contînd pentru 
„Cupa U.E.F.A.", care se va 
disputa joi, 20 septembrie a.c., 
pe stadionul „23 August", cu 
începere de la ora 17. Biletele 
se găsesc la casele obișnuite 
ale stadioanelor din Capitală, 
la agenția de la Casa Cen 
trală a Armatei și în pasajul 
Universității.

Au acces legitimațiile-a- 
bonament eliberate de 
C.N.E.F.S. Sint valabile permi
sele de ziariști, la masa pre
sei fiind necesare și tichete.

250 DE TINERI CONCURENȚI LA CAMPIONATUL

REPUBLICAN DE ORIENTARE TURISTICĂ (j)
In pitorescul cadru al pă

durii Gîrboavele, de lingă Ga
lați, s-a desfășurat campionatul 
național de orientare turistică 
rezervat juniorilor și copiilor. 
Cei peste 250 de concurenți 
din 17 județe ale țării au avut 
de străbătut trasee dificile, cu 
multe obstacole. Ei au dovedit, 
însă, o apreciabilă pregătire, 
atît_ în probele individuale, cît 
și în cele de ștafetă. Cîștigă- 
torii : (f) 11 ani (2500 m) — 
Larisa Pop (Chemin Baia Ma
re), 13 ani (3660 m) — Reca 
Horvath (Voința Cluj-Napoca), 
15 ani (4230 m) — Valentina

Vele (Strungul Arâd), 17 ani 
(5420 m) — Aurelia Alenoru 
(Voința Craiova) ; (b) 11 ani 
(2790 m) — Radu Jurcă (Strun
gul Arad), 13 ani (3770 m) — 
Liviu Țintar (Chemin Baia 
Mare), 15 ani (6100 m) — Tu
dor Vuiu (Strungul Arad), 17 
ani (8160 m) — Ștefan Apli 
(Chemin Baia Mare). Ștafetă : 
(f) 11—14 ani 
15—17 
11—14, 
marcat 
sportivilor de la Danubius Ga
lați.

T. SIRIOPOL

Maramureș.
ani — Galați ; (b)

15—17 — Arad. De re- 
frumoasa evoluție a

coresp.

In Sala sporturilor dih Ba
cău s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de gimnastică 
feminină dintre echipele S.C.

de la Suceava

PATINAJ PE... USCAT

Bacău și Bakony Vegyesz Ves- 
sprem din Ungaria. La capătul 
unei întreceri de bun 
tehnic, disputată în nota 
superioritate a gazdelor. 
Bacău a obținut victoria 
189,90 p. față de 176,20 
echipei oaspete. La individual 
s-a detașat ca învingătoare 
campioana națională Gabriela 
Potoroc. cu un punctaj foarte 
bun : 39,35 p. Pe locurile ur
mătoare : Cecilia Martinaș cu 
37,80 și Lidia Burlacu cu 37,65 
— toate trei de la S.C. Bacău.

Ilie IANCU-coresp.

nivel 
de 

S.C. 
cu 

ale

neața jocului cu Internaziona
le. ședința teoretică va în
cheia programul de pregătire 
al bucureștenilor.

Antrenorul Constantin Arde- 
ne-a făcut următoarea 

„Partidă dificilă, 
ad- 

insă 
cu 

va-

leanu
declatație :
(inind seama de valoarea 
versarilor noștri, Sintem 
deciși să abordăm meciul 
maximă concentrare și să 
lorificăm avantajul terenului 
propriu. Sperăm să fie un prim 
pas in drumul afirmării pe 
plan european a echipei 
Sportul studențesc'*.

Internazionale Milano 
anunțat sosirea pentru astăzi, 
la ora 13.

și-a

Nici n-a pornit 
pionatul la drum 
au și început să 
reri de cap. La 

după cursul de 
.cavalerilor fluierului**, de 
Poiana Brașov, unde s-au ți
nut prelegeri, s-au dat teste 
peste teste ș.a.m.d. - In teren, 
insă, aceleași vechi „păcate**:
1) faulturi iredute cu vederea,
2) gesturi demne de cartonașe 
galbene și roșii ignorate, 3) 
zidul, eterna poveste, mereu 
Ia 5—6 metri in loc de cei 9,15 
metri regulamentari. 4) aceeași 
blindețe excesivă pentru gaz
de și severitate totală pentru 
oaspeți etc. etc. Ba. mai mult, 
și contribuții substanțiale 
stabilirea rezultatelor 
In prima etapă. D. 
nu sancționează un 
care echipa gazdă 
cîștigă ; în etapa a 
șierul G. Macavei 
lizează nici el un ofsaid din 
care iarăși echipa gazdă în
scrie golul care avea să o 
scoată victorioasă, la centru 
figurînd... D„ Buciuman, cel 
care greșise cu trei zile în ur
mă ; in etapa a III-a. un ar
bitraj de pomină, la Brașov, 
unde la derby-ul etapei a fost 
programat un... debutant. St. 
Rotărescu !!!

Ce urmează, ar fi firesc 
ne întrebăm 7 Deși D. Buciu
man a grașit, el a fost, to
tuși, imediat programat ; deși 
G. Macavei a greșit, a fost și 
el programat, tot în prima 
divizie, in etapa imediat ur
mătoare (e drept, tot la 
unde se poate greși în 
Prin urmare, s-ar putea 
trezim cu St. Rotărescu 
gat la un meci...

Lăsind gluma 
parte, credem că e timpul și

Șl DELEGĂRILE
bine cam- 

și arbitrajele 
ne dea du- 

nici o lună 
instruire a 

la

Ia 
finale. 

Buciuman 
ofsaid din 

înscrie și 
II-a, tu- 

nu semna-

linie, 
voie), 
să ne
dele- 

peste hotare! 
amară la o

cazul ca forul central al arbi
trilor (și. implicit, forul 
specialitate!) 
mai multă

de 
să dovedească 

RESPONSABILI
TATE în această problemă im
portantă care este 
Am scris la vremea 
tivă că acel concurs 
movare în „A“. din

arbitrajul, 
respec- 

de pro- 
vară. în 

care valoarea a fost înlocuită 
de... diverse derogări, nu ne 
dă încredere. Noi am zis. noi 
am auzit ! Așa a apărut Rotă
rescu. așa a apărut și Macavei. 
așa vor mai apare și alți ar
bitri care nu au nici talentul 
și nici experiența necesare 
pentru partide din primul eșa
lon. Promovările foriate au un 
dublu efect negativ, atît în 
defavoarea fotbalului, cît și a 
arbitrilor în cauză. Se cere și 
aici puțină judecată, dincolo 
de... preferințe sau relații per
sonale. Pentru că, oricît ar fi 
de dotat un arbitru tînăr. pînă 
nu se călește în meciuri grele 
din ”C-“ S> .B“- Pîhă nu do- 
bîndește o experiență cores
punzătoare. nu poate fi „arun
ca t“, 

acolo 
tele, 
vare 
vării 
ultimele promovări ale colegiu
lui central de arbitri. Dacă s-a 
format un lot tînăr în ultimii 
trei-patru ani dacă avem 
25—30 de arbitri tineri în lotul 
„A“. atunci să-i creștem, să-i 
maturizăm, nu să aducem an 
de an alții cu care să facem 
experiențe (riscante, păgubi
toare — după cum s-a văzut), 
în timp ce cei care au confir
mat și se află 
fie delegați la 
..B“ !

așa, peste noapte, in „A“, 
unde pretențiile sint al- 
Plus că această promo- 
numai de dragul promo- 
se bate cap în cap cu...

în progres să 
meciuri de

Mirceo M IONESCU

După 3 etape în Divizia „A“

DESTULE ECHIPE AU RĂMAS IN
V»

BLDC-STARTURI ■ ■ ■

Om șl 
Lna (C.S. 
:16,3 (v-r. 
na 188,933 
I. Liliana 
100 ; (m)
- T. Ko- 
Suc) 51,2 
,7), 2:44,8 
. Kopacz 
A Erdely 
) 231,833. 
reș Tg. 
I (f) 500 

cl. gen.
l.S.S. Si- 
191,416 p; 
(Mureșul 
1000 m, 
. gen. — 
:54,3 (v.r. 
i), 6:21.5 
; juniori
Dascălu 

5, 1500 m 
Ș. Sibiu)

3:32,3, 500 m și și in cl. gen. — 
Angela Șeulean (Viitorul Cluj-Na
poca) 60,1 și--------  -----------
— M. Râdoi 
56,0, 1000 m,
— Z. Lasco 
1:58,4, 3:06,4
(l) , 500 m, 1 , ____
— Antal Emeșe (Mureșul Tg. ”m.) 
60,2 (v.r. 60,3), 2:09,6 și 125,000 p ;
(m) , 500 m — L. Mathe (Electro- 
mureș Tg. M.) 57,8 (rec. egalat), 
1000 m și in ci. gen. — N. Dicu 
(C.S.S. Sibiu) 2:02,4 și 119,400 p ; 
copii II (f), 500 m, 500 m și în 
cl. gen. — irina Engelleite (C.S.ș. 
Sibiu) 62.2. 62,9 și 125,100 p ; (m), 
500 m, 500 m și in cl. gen. — M. 
Vaida (Petrolul PI.) 59,0 (v.r. 60.3), 
60,0 ș! M9.00 p (v.r. 122,200) ; spe
ranțe (f), 250 m — Anca oltean 
(C.S.Ș. St. r. Bv.) 38,8 , 500 m șl 
cl. gen — ioana Dordea (C.S.ș. 
Sibiu) 76,5 și 155.900 p ; (m). 250 
m, 500 m și Sn cl. gen. — B. Tirlă 
(Petrolul PI.) 31,8 (v.r. 34.6). 64,4 
(v.r. 68,1) și 128,000 p (v.r. 137,300).

i 196.790 p ; (m), 500 m 
. (C. S. Tractorul Bv.)

1500 m și in cl. gen. 
i (Mureșul Tg. M.)

și 177,633 p ; copil 1 
1000 m și in cl gen.

Iată, campionatul a ajuns 
înaintea etapei a IV-a și unele 
echipe — destule, din păcate 
— au rămas în bloc-starturi, 
se urnesc greu, par de acum 
...obosite, pregătirea lor nu 
este nicicum in consonanță cu 
dorințele manifestate inainte 
de începerea campionatului, eu 
pretențiile afișate de conduce
rile acestora și, in cele din 
urmă, cu necesitățile fotbalului 
nostru.

Duminică, 
meciul 
bîndu-1 
cătorii 
cine ar 
acesta 
toți cei 
după un joc de foarte slabă 
factură tehnică, in care Jiul a 
trecut doar de vreo 4—5 ori 
centrul terenului și in min. 83 
a avut singura acțiune in care 
a schimbat mai mult de trei

de pildă, după 
A.S.A. — Jiul, între- 
pe unul dintre condu- 
echipei vizitatoare pe 
remarca din echipa sa, 
ne-a răspuns că... pe 
11 jucători ! 7 1 Și asta

pase ! Este drept, Jiul a în
cercat la Tg. Mureș să scape 
cu fața curată (a se citi: 0—0). 
Și a jucat în consecință, adică 
77 minute, pînă a primit go
lul, numai în apărare. Or, în 
felul acesta fotbalul nu poate 
progresa, iar nume noi pentru 
loturile reprezentative cu greu 
se vor găsi. Din păcate, chiar 
și o echipă mai bine pregătită, 
cum este A.S.A., nu a găsit 
antidotul împotriva unei a- 
părări disperate, nu a știut 
cum să dejoace „tactica*1 Jiu
lui. Și a trebuit să intervină 
singura defecțiune în defensi
va formației petroșenene pen
tru ca Uie Costel să sprinteze 
și să înscrie...

Dar etapa a treia a mai 
scos in evidență și alte echipe 
care nu-și găsesc cadența. Ca, 
de pildă, F.C. Baia Mare, ocu- 
ponta locului 18, cu 0 puncte 
după trei runde. Și este sufi-

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL-
Privită prin prisma disciplinei, 

etapa a 3-a a Diviziei „A- se si
tuează șl ea pe linia celorlalte 
două anterioare, cefle 17 cartonașe 
galbene Înregistrate slmbătă șl 
duminică încadrtndu-se in media 
de un cartonaș de echipă. Clasa
mentul „Trofeului fair-play- — 
decernat de ziarul nostru — a su
portat, așadar, unele modificări, 
cea mai Importantă fiind aceea 
că după 270 de minute nici o 
echipă ifj-șl mai menține imacu
lată rubrica avertismentelor, fos
tele lidere — F.C. Olt și Rapid — 
colecțlonînd șl ele primele carto
nașe galbene. O altă modificare 
s-a produs In subsolul clasamen
tului, acolo unde F.C. Baia Mare 
a pasat „lanterna" echipei Jiul, 
care în trei etape a pierdut deja 
40 de puncte din zestrea de JOO.

Efectul cartonașelor a început să 
se simtă, trei Jucători a-fUndu-sc 
în situația de a sta o etapă pe 
tușă pntru acumularea a două 
avertismente. Ei sint Carabageac, 
Ancuța (ambii de la Chimia) și 
Szekeli (Jiul), jucători ai echipe
lor care ocupă pozițiile 16 și, res
pectiv. 18 în clasamentul sportivi
tății divizionarelor ,,A“.

cient să privim clasamentul 
de jos în sus pentru a vedea 
că și alte participante la în
trecerea primei divizii se do
vedesc rămase în urmă. De 
pildă, S.C. Bacău, cam cu a- 
celași lot ca și anul trecut 
(cînd tot după trei evoluții se 
afla pe locul 8—10), dar cu un 
joc care nu se încheagă. Ca și 
Politehnica Iași, cu două me
ciuri egale pe teren propriu și 
o înfrîngere la scor în depla
sare, formație evidențiată în 
prima jumătate a campionatu
lui trecut (după trei etape se 
afla pe locul 7...), în timp ce 
„Poli“ Timișoara nu confirmă 
în acest debut de întrecere 
rezultatele înregistrate în Di
vizia „B“. Să fi contat oare 
atît de mult prezența lui Bo- 
zeșan și Șerbănoiu în econo
mia echipei ?

Nu aceleași lucruri le pu
tem scrie despre Chimia sau 
F.C. Olt Cu toate că nici ele 
nu se află pe locuri de invi
diat, ambele au demonstrat 
(mai ales Chimia) că potenția
lul lor le dă dreptul la locuri 
mai bune decit cele ocupate 
acum.

Din păcate, campionatul în
registrează echi.pe restanțiere 
chiar de la... start. Cum se vor 
prezenta ele — ne întrebăm — 
mai tîrziu dacă încă de la pri
mele meciuri afișează o greu 
explicabilă oboseală ?

Mircea TUDORAN

MHIWMR1IIA Ot SI AI LOH) PIMSOMMllt I IVtWlMlA
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi 19 septembrie 
are loc in sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. Dr. 
Staicovicl nr. 42, lncepind de la 
ora 16. Numerele cîștigătoare vor 
Ii radiodifuzate la ora 19 pe pro
gramul II si la ora 23 pe pro
gramul I. Rezultatele tragerii vor 
Ii repetate joi dimineața la ora 
8,55 pe programul I, ele mai pu
țind fi aflate și de la serviciul 
telefonie de informații speciale.
• Vă reamintim că vineri 21 

septembrie a.c. are loc TRAGE
REA MARILOR ClȘTIGURI LA 
LOTO, organizată după o nouă 
formulă tehnică, simplă șl foar
te avantajoasă. Se extrag 27 de 
numere in două faze: la Faza I 
— două extrageri de cite 9 nu
mere diferite din 90 și, respec
tiv, din 81, iar la Faza a II-a —

o extragere de 9 numere diferite 
din 90. Autoturismele „OLTC1T 
SPECIAL", plus diferența de 
3.250 lei in obiecte pot fi obți
nute pe variantele care au în
scrise primele 3 numere de la 
extragerea a III-a, indiferent or
dinea. Excursiile in R.P. Bulga
ria le obțin variantele care au 
înscrise 3 numere indiferent or
dinea, din toate cele 9 scoase 
din urnă tot la extragerea a 
III-a. Și celelalte ciștigurl se 
atribuie in condiții avantajoase!

® C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 SEPTEM
BRIE. Cat. 1 (12 rezultate) : 5 va
riante 25% a 30.432 lei ; cat. 2 (11 
rezultate) : 5 variante 100% a 
7.023 lei șt 110 variante 25% a 
1.756 lei ; cat. 3 (10 rezultate) :
43 variante 100% a 1.144 lei și 1.158. 
variante 25% a 286 lei.

organizează selecții pentru elevii 
născuți între anii 19G8 și 1975. A- 
ceste selecții vor avea loc zil
nic Ia baza sportivă „Biruința", 
din cartierul Dămăroaia, între 
orele 8—10 și 14—13. Clubul dis
pune de un internat bine pus 
la punct și asigură școlarizarea 
celor admiși.

După trei etape, situaifia în
„Trofeul fair-play Sportul" este
următoarea : 
1— <- F.C. OLT 2S5 p

F.C-M. BRAȘOV 295 p
^OLI- TIM. 295 p
SPORTUL STUD. 295 p
STEAUA 265 p
UNIV. CRAIOVA 295 p

7. F.C. BIHOR 290 p
t—15. A.S.A. Tg. M. 285 p

CORVINUL 285 p
DINAMO 285 p
F.C. ARGEȘ 285 p
GLORIA BUZĂU 285 p
POLIT. IAȘI 285 p
RAPID 285 p
S.C. BACAU 285 p

16. CHIMIA 270 p
17. F.C. BAIA MARE 265 p
18. JIUL 260 p

ȘTIRI • ȘTIRI
ȘEDINȚA Comisiei de disci-

plină a F.R.F. va avea loc joi
20 septembrie, la ora 14.

SELECȚII LA C.S.Ș 1 Clubul
sportiv școlar nr. 1 București

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ
A DIVIZIEI

F.C. olt — Corvinul Hunedoara: 
fl. POPESCU ; I. Coț (ambii din 
Ploiești) și A. Mustățea (Pitești) •

F.C. Argeș — Politehnica Timi
șoara : C. TEODORESCU ; L Nea- 
gu (ambii din Buzău) și R. Matei 
(București) ;

Steaua — Rapid : D. PETRES
CU ; N. Voinea și V. Alexandru 
(toți din București) ;

S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș: 
V. CURT (Medgidia); M. Doncea 
(București) și G. Macavei (Deva);

Universitatea Craiova — Poli
tehnica Iași : M. NEȘU ; T. Bone 
(ambii din Oradea) și V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin) ;

Sportul studențesc — Dinamo : 
M. SALOMIR (Cluj-Napoca) : M. 
Axente (Arad) și A. Gheorghe 
CP. Neamț) ;

Jiul Petroșani — F.C.M. Brașov: 
M. CONSTANTINESCU ; V. An- 
gheloiu (ambii din București) și 
Gh. Constantin (Rm. Vîleea) ;

Gloria Buzău — Chimia Rm.
Vîleea : V. ANTOHI ; M. Stănescu 
și V. Maxim (toți din Iași) ;

F.C. Baia Mare — F.C. Bihor :
C. GHEORGHE (Suceava) ; Ad. 
Porumboiu (Vaslui) și I. Tărcan 
(Reghin).



Carets iatnnatjol dt crieatare turistică In Pnl&nia

ROMÂNEȘTI - LOCUL I
Cu puțin timp in urmă, a a- 

vttt Loc La Bochuia (IO km de 
Cracovia — R- P. Polonă) con
cursul international de orienta
re turistică „Puchur Rady GLow- 
nej“. La concurs au participat 
500 de sportivi (la. diferite ca
tegorii de vîrstă), reprezentanți 
ai cooperației meșteșugărești 
din Bulgaria, Ungaria, România 
și Polonia. Sportivii români au 
evoluat foarte bine, reușind să 
eîștige majoritatea titlurilor.

Iată rezultatele : indivi
dual (după două etape cumula
te). masculin. 21 ani t 1. PAVEL 
GLIGOR (Voința Cluj-Napo- 
ea). 1 Voi eu Platan (Voința

Cluj-Napoca). 3. Gheorghe Ur- 
dea (Voința Hunedoara) ; femi- 
oiu, 19.ani t I. ALICIA WALE- 
NIK (Polonia). 2. Irma Pa ea 
(Voința Baia Mare). 1 Natalia 
Decaneseu (Voința Craiova). La 
ștafetă, echipele cooperației 
din România s-au situat pe 
locul I, atît la băieți (Gheorghe 
Urdea, Voicu Pîaian, Pavel 
Gligor), cit și la fete (Natalia 
□cconescu, Maria Stanciu. Irma 
Pasca). Ileana Jeler (Voința 
Baia Mare), care a participat 
la categoria F 15. a ocupat te
cul III.

Paal SIMIOXESCU, coresp.

Karpov Kasparov 1-0

CAMPIONUL MONDIAL DE ȘAN DOMINA
Campionul mondial de șah a 

marcat, luni seara, primul din 
cele 6 puncte de care are ne
voie pentru a-și păstra titlul... 
Surprinzător de ușor, Anatoli 
Karpov a deschis scorul iniîl- 
nirii dupâ nuimai 31 de mutări, 
domini nd u-I net pe Garri Kas- 
parev, spre marea decepție 
a suporterilor acestuia. Șa- 
langerul. după ce mai fusese 
la marginea infrîngerii in par
tida a 2-a, nu s-a mai putut 
salva de această dată. Intr-un 
duel pe terenul „apărării Sici
liene* (varianta Paulsen), se 
pare că Anatoli Karpov a a- 
nalizat mai departe decit mai 
tinărul său adversar, care din 
nou a adoptat o linie de joc 
riscantă, sacrificind la mutarea 
a 16-a un pion în centru, fără 
suficientă compensație- In con
tinuare, campionul lumii a ju
cat cu o precizie de ceasor-

DUPĂ CALIFICAREA ECHIPEI DE BASCHET A ROMÂNIEI IN GRUPA „A“ A C E
(Urmare dht nag 1)

pat locul 3 in clasamentul 
Challenge roundului Campio
natului european, obtinind ca
lificarea alături de selecționa
tele Cehoslovaciei, 
(locurile 1 și 2) si 
(locul 4). în legătură 
luția baschetbaliștilor 
în Suedia, la Linkoping. 
solicitat antrenorului 
pal. Gheorghe Novac, 
nunta, prima întrebare 
rindu-se Ia elementele 
determinat succesul 
noastre :

— Pregătirea fizieă 
să facă tată 

impuse de 
toate foarte 
tacticii a- 
intilnire (in 

și respec- 
orga- 

și la evitarea 
discî- 

timpul

Poloniei 
Bulgariei 
cu evo- 
români 

i-am 
princi- 

amă- 
refe- 

care au 
echipei

bună a
permis jucătorilor 
eforturilor intense 
cele nouă meciuri, 
grele : adoptarea 
decvate in fiecare 
atac și in apărare) 
tarea ei au contribuit la 
nizarca jocului 
momentelor de derută ; 
plina manifestată in 
partidelor le-a tăgăduit 
ponențilar etbipei să se P»e»- 
cupe numai de jac (au și de— 
arbitraj, eum din păcate fă-

ceau ciad va), atrăgmdu-le tot
odată simpatia publicului, ori- 
eiaiitor și respectai arbitrilor ; 
jucătorii au avut «credere ta 
posibilitățile ier și ambiția de 
a promova in grupa lrA“ ; pre
zența pentru prima dată in for
mație a unui pivot — Alexan
dra Vinereanu — care ș-a lup
tai de Ia egal la egal cu ad
versarii săi direcți. atît ta atac. 
Cit și in apărare, a sporit malt 
șansele echipei *.

— Ajungi nd Ia
căruia i-ați făcut 
caracterizare, vă 
continuați cu aprecieri 
du-1 și pe ceilalți jucători.

— Florin Ermurache a ma
nifestai deplină siguranță ta 
acțiunile ofensive și combativi
tate ia apărare ; Dan Nicules- 
cu s-a dovedit din nou un om 
de echipă exemplar ; Castel 
Cernat s-a evidential ia atac, 
la unele meciuri ale turneului 
final (eu Finlanda și Bulgaria) 
ar ind un aport decisiv la vic
torie ; Ioan Uglai a foH (aur
ie foi os ilar ta apărare, ude a 
depas eforturi deosebite, in 
același timp mobtlizinda-și per-

«•aducător de Jac

ECHIPA R. F

PENTRU MECIUL

GERMANIA

DE „CUPA

Vinerea»*, 
o frumoasă 
rugăm să 

vizîn-

nic, nelăsîrtd nici 
șansă lui Kasparov, 
tarea 20, avantajul 
albe, conduse de Karpov, de
venise evident. Ceea ce a ur
mat n-a făcut decit să de
monstreze tchrtica înaltă a 
campionului, care și-a concre
tizat superioritatea, obLigînd pe 
șalanger să cedeze rapid.

Iată mutările 
partide decise a

KARPOV —
(Partida a 3-a) l.e4 că 2.CÎ3 
e6 3.dl e.dt t.C:dl Cc« 5-Cb5 
d« tel Cf6 ’.CIe3 a6 8.Ca3 Ne7 
9.Ne2 0—«. 10.0—0 M ll.Ne3
Nb7 l?.Db3 Ca5 13.D:bS C:e4 
1LC®4 
16-Tadl d5 
ed5 19.T-.d5 
21.T:a6 TbS 
Te6 2LM 
26.02 Nd5 27. Tdl Nb3 28.Td7 
Td8 29-T:e6 T:d7 3».Tel Tc7 
31.Nb6 (1—0).

A patra partidă se joacă as
tăzi, șalangerul 
albe.

• In runda a 
lui internațional 
Battony (ULĂ&CLX. bCE/ș
Baumsiark a remizat 
vath, egalitatea fiind 
nată și in partidele 
va — Alehina. 
Ramon, Murucsai 
clasament conduce 
(UXSS) — eu 5,5 
mată de Baumstark 
- 4.5 p.
• După 6 runde, 

internațional de la 
conduce GrunfeW 
cu 5
care 
cu 
află

o contra- 
La mu- 

piesclor
DAVIS* CU ROMÂNIA

N:e4

acestei prime 
confruntării : 
KASPAROV

I5.D:dS N:dS 
17.f3 NfS 18-c:d5 
Ne6 20. Td6 N:a2 
22-Nc5 TeS 23.Nb5 
Cb7 25.NF2 Ne7

avind piesele

7-a a turneu- 
feminin de Ia 

(Ungaria)

Federația 
Germania a 
tul pentru meciul de tenis din 
cadrul „Cupei Davis“ dintre e- 
chipele R. F. Germania și Ro
mâniei, care va avea loc în 
Berlinul Occidental, in zilele 
28, 29 și 30 septembrie. Iată 
componența acestuia : Hana 
Dieter Beu tel. Wolfgang Popp, 
Hans Jorg Schwaier, Michael 
Westphal. Antrenor : Nicola
Pilici. Căpitanul echipei este 
Wilhelm Bungert.

La Baastad se va desfășura 
îrutîlnirea dintre echipele Sue
diei și Cehoslovaciei (finalista 
in 1975, cînd victoria a reve
nit scandinavilor cu 3—2). Au 
fost anunțate următoarele e- 
chipe : Suedia — Mats Wilan- 
der, Stefan Edberg, Anders 
Jarryd, Henrik Sundstrom ; 
Cehoslovacia — Ivan Lendl, 
Tomas Smid, Pavel Slozil, Li
bor Pimek sau Miroslav Mecir.

de resort a R. F. 
făcut cunoscut lo-

Gertrude 
cu Hor- 
consem- 
Semeno-

Keresturi — 
Mate. In 

Semenova 
p (1), ur- 
(România)

in turneul 
Dortmund 

■Israel) — 
(România),p. Mihai Șubă

in runda a 6-a a remizat 
Mihailișin (U.RJS.S.), se 
pe locul 6 — cu 3 p.

chadlîs 'îoritT a ciyneu
JOUR BE L’AHMR"

Tradiționala Întrecere ciclistă tn- 
temațlonaiă „Tour de l’Avenir* 
și-a tacheiat cea de a 23-a edi
ție, tal la Toulouse. Victoria în 
ultima etapă fa 13-a) a disputei, 
Aueh — Toulouse (96.5 km), a re- 
vemt rutierului francez Mare Ga
me» tn » M:4T. Victoria finală 
a revenit tneă francezului Charles 
Mottet (din echipa Renault), cn 
un total de 41h 16:24. El a fost 
urmat de cehoslovacul Jiri Skoda 
la 1:47 și de compatriotul său Phi
lippe Bouvatier la 2:27.

CONCURS ATLETIC LA NANJING

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX TELEX • TELEX

HONG KONG. La începutul lunii 
Kong un mare turneu mlemaponoi de 
între oițele, o primelor trei clasate I* 
la Los Angeles : R. P. Chineza. S.UA. Jopaaia

PORTUGALIA. Alergătorul Carlos Lopes, camp.
1964 și campion olimpic de mmoton Io Los Angeles, se va 
în fața publicului lusitan intr-o postură nouă, de organizator de corn 
petiții, ta 3 noiembrie, din inițiativa sa. se va desfășura la Ljsabaaa 
primul mare concurs internațional de maraton din Portugalia. Ic core 
a invitat o serie de somități in materie.

IUGOSLAVIA. Mandatul de oatreoor al lui kaaislav Pakrajac a 
pirat la 31 august și acesta a anunțat că nu mei dorește să răspundă, 
în continuare, de pregătirea echipei de handbal a ..plawilo»*. Sub con
ducerea lui Pokrajac (Fost component al ..7"-<jbui Iugoslav. cnMpioa 
olimpic la Munchen), reprezentativa Iugoslaviei a obținut aer!Mia de 
aur la IO de Io Los Angeles, iar in urmă cu dai ani pe cea de 
argint la CM. din R.F. Germania. Pokrojoc șLo gropes ea le p 
următoare să-și pregătească leza de doctorat ie educație fizică.

S.U.A. Din cele 50 de state care alcătuiesc .America' _ 
reprezentanți în Votul pentru J.O. de ki Las Angeies i-e avut Celiioe* 
nia — 240. Au urmat : Colorado ?i P an n sylvan ic — 55. Trei state ea 
au avut nici un sportiv in lotul olimpic : Idaho. Delaware p Wyorwtag

LIBAN. Patru dintre fruntarii tenisului mondial, francezi Henry Lecosta 
și Gillos Mcretton, paraguayonul Victor Peeci și argentinianul Guilerrae 
Vilas, vor lua parte, în zîîele următoare. la un turneu demonstrativ ks 
Beirut, primul organizat in Liban dupâ o pauză de mai ouiți am.

FRANȚA. Americanul Joe Kittinger a realizat. In premiere, traversa
rea solitară a Atlanticului, îrrtr-un balon cu gaz. El a „deco^af* vineri 
la Caribou, statul Massachusetts, din S.UA. și marți la ora 1 (Green
wich) ajunsese în sudul Franței, lingă Corcos: 
Mediterană dus de un vînt de peste 75 tan/h.

ATLETISM • Meci la Karlo- 
vac : Iugoslavia — Marea Brita- 
nie 169.5—222,5. Snejana Dancelo- 
vial (D 6.57 m la lungime — nou 
record.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
l ooo km de la Imola, disn cadrul 
C.M. de rezistență, a revenit vest- 
germanilor Bellof. Stuck pe ..Por
sche" care au realizat o medie 
orară de 169,544 km.

BASCHET • Turneul feminin 
de la Lodz a revenit Lokomotive: 
Sofia (86—61 cu echipa locală 
LKS).

CICLISM • Disputată contracro- 
nometru individual, la Albena 
etapa a 6-a a Turului Bulgarie! a

revenit bulgarului Nendo Staicov. 
înregistrat pe 22 km cu timpul de 
27:57. în clasamentul general indi
vidual : *
(U.R.S.S.),
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) la 
se afla pe

1.

BEIJING, ÎS (Agerpres). — 
Proba masculină de săritură in 
înălțime din cadrul concursu
lui internațional de atletism 
de la Nanjing a fost ciștigată 
de Gerd Wessig (RD. Germa
nă) cu 2,30 m, urmat de Zhu 
Jianhua (R. P. Chineză) — 
2.30 m și Atsushi Inaoka (Ja
ponia) — 2,21 m. în proba fe
minină de săritură în lungi
me. pe primul loc s-a situat 
Nieele Boegnun (Australia) — 
6.43 m. urmată 
Ucu (România) 
Laao Wenten (R. P.
— 6,07 m.

de Marieta
- 6,18 m și

Chineză)

Ake rezultate : MASCULIN: 
110 m garduri : Campbell
(S.U.A.) 13,37 ; 400 m : Yon- 
ghua (R. P. Chineză) — 47.24 ; 
aruncarea discului : Danneberg 
(R. F. Germania) — 62,58 m ; 
aruncarea 
(SUA) — 
Bouschen 
16,53 m ;
— 13:51,72 ; FEMININ : 100 m: 
Jayne Andrews (Anglia) — 
11,61 ; 1500 tn : Agnese Possa- 
mai (Italia) — 4:21.19 ; 400 m: 
Ute Thimm (R. F. Germania)
— 53,0

greutății : .Voif
20,34 m ; triplusalt : 

(R. F. Germania) 
5000 m : Hill (SUA)

Hnerrase ■etiiri ie atracție In priaa «snșă a canelor wwne
pauza inde9uagaxă a jucătorilor 
profesioniști aflați ta grevă tn 
campionat. Vom mal consemna 
șl jocurile dintr» Grasshoppers 
Zurich — Honved Budapesta si 
Trabzonspor (Turcia) — Dniepr 
(U.R.S.S.) aflate pe locuri frun
tașe in campionatele respective.

tn „Cupa cupelor*, cfteva me
ciuri de atracție, printre care 
F.C. Meu — CJ. Barcelona. 
Malm5 F.F. — Dynamo Dresda. 
La Gantolse — Celtic Glasgow.

Din noianul de partide care 
figurează In programul „Cupei

U.E.F.A.* le menționam pe ur
mătoarele: Vorwărts Frankfurt 
pe Oder — P.S.V. Eindhoven 
(ambele ta bună formă). Video
ton — Dukla Fraga, Sporting 
Lisabona — Auxerre. Dukla 
Banska Bystrica — Borussia 
Monchengladbach, Anderlecht — 
Werder Bremen, F.C. Koln — 
Pogon Szczecin, Southampton — 
Hamburger S.V., Nottingham Fo
rest — F.C. Bruges. Monaco — 
Ț.S.K.A. Sofia.

Rezultatele celor citeva meciuri 
disputate aseară tîrziu nu ne-au 
sosit 
astfel 
mărul

pină la Închiderea ediției, 
că le vom
nostru de

Campionate, știri
• ta etapa a 4-a a campiona

tului Ungariei: Vjpestl Dozsa — 
Tatabanya 1—». M.T.K. -----
ton 0—0.
2—1.
1—0, Szeged
— Honved I—0, Vasas 
3—0, Zalaegerszeg — 
ros 3—1. Pe primele locuri: Cse- 
pel. /. ■
cite 6 p: pe ultimele: 14—15. Uj- 
pestl Dozsa, Szombathely 
p. 16, Szeged 1 p.

Video- 
Bekescsaba — Pees 

Szombathely — Debrețin 
Eger 0—0. GyOr 

— Csepel 
Ferencva-

Ferencvaros șl Honved cu

cîte 2

1

publica in nu- 
mline.

n-a reușit 
slmbătă, pe 

Leverkusen.

dedt un joo 
teren propriu, 

iar F.C. Kăln 
ultimeSe

burg 
egal 
cu 
a primit 11 goluri In 
două etape. Singura formație ta 
formă este Bayern Munchen, 
oare ta 5 etape a totalizat 10 p.

Slmbătă a învins cu 1—0 pe 
Dortmund, prin golul marcat de 
noua achiziție Matthaus. din 
pasa Iul Augenthafer

• Internaționalul belgian Jean- 
Marie Pfaff continuă să fie ac
cidentat și lipsește din formația 
sa actuală. Bayern Munchen. Se 
menționează insă că rezerva șa- 
Raimond Aumann îșl face pe de
plin datoria In echipa bavareză.

• Peru șl Uruguay se 
tesc pentru preliminariile 
Cele două echipe se vor 
de două ori ta partide amicale. 
Azi, la Lima, 
la Montevideo

pregă- 
C.M. 

intîlnl
16 p. urmată de formațiile Sue
diei CI p. Italiei 73 p șl Belgiei 
97 p. In concursul desfășurat la 
Varberg (Suedia) pe primul loc 
s-a clasat Jeff Ward (S.U.A.)

TENIS • Situația la zl ta cla
samentul „Marelui premiu Vol
vo": 1. John McEnroe 2918 p (9 
turnee). 2. Jimmy Connors 2393 p 
(12), 3. Ivan Lendl----- .... .
Andres Gomez 1721 
Wilander 1328 p 
Sundstrom 1020 p 
dublu situația este următoarea : 
Edmondson, Stewart (Australia 
S.U.A.) 395 p (16 turnee), Fleming 
McEnroe (S.U.A.) 341 p (5). Flach 
Seguso (S.UA.) 271 p (12).

Si la 3 octombrie.K’.lmcv 
Jdanov 

Schur

Stalkov, 
la 1:08, 

la
1:42, Olimpiu Celei 
locul 8 la 2:56. Pe 

echipe conduce Bulgaria, urmată 
de B. D. Germană și U.R.S.S. Se
lecționata română, alcătuită din 
cicliști de la cluburile Steaua și 
Metalul Plopeni. ocupă locul 7, la 
35:42.

MOTOCICLISM • Campionatul 
mondial de motocros, la clasa 250 
omo, pe echipe, s-a încheiat ou 
victoria selecționatei S.U.A. cri

*.
3. 

1:19.

2037 p (10) 4.
p (14). 5. Mats
(9). 6. Henrik 
(17) etc. La

turneului de junl- 
Iugoslavia*. Elve-

• în finala 
ori „Trofeul 
ția a dispus de Ungaria cu 7—6, 
după executarea loviturilor de la 
11 m.

• Brazilianului Dirceu 1 s-a 
desfăcut contractul de către clu
bul Napoli, din 
mari pe care le 
chipă !

causa datoriilor 
avea față de e-

• ta campionatul vest-german. 
F.C. Kuln și Hamburger S.V. 
(locul secund ta ediția trecută), 
ca șl V.f.L. Stuttgart (campioa
na) au o comportare slabă. A- 
ceasta din urmă a pierdut două 
partide pe teren propriu. Ham-

de la Beijing 1 
Afganistan 6—0 :

• In turneul 
R. P. Chineză - 
Qatar — Hong Kong 1—0.

• ta „Cupa campionilor 
cil". în sferturi de finală 
tur) : Red Devils (Zambia) 
Zamalek (Egipt) 1—1.

Atrl- 
(med

S.UA
S.UA
S.UA

