
Campionatele Diviziei ,,A“ de handbal

POLI TIMIȘOARA CONFIRMA
28-21 CU DINAMO BUCUREȘTI!

mai
a 
de 
time
Politeh- 

a

din

Runda mixtă de 
ieri a campionate
lor de handbal (e- 
tapa a IlI-a la 
masculin și a V-a 
la feminin) a con
firmat așteptările, 
oferind peste tot 
confruntări aprige 
si de un bun ni
vel. Din cele două 
derby-uri. 
chilibrat 
doar cel 
fete. în 
la băieți 
nica Timișoara 
învins net pe Di
nam-o București.

MASCULIN
POLITEHNICA 

TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCU
REȘTI 28—21 (12— 
9). Peste 2 000 de 
spectatori au asis
tat in sala Olim
pia la un joc 

cu ritm debordant și 
ze dinamice și cu „Poli" 
reu la cîrmă. Cei mai . 
din ambele echipe au fost por
tarii : Buligan — Politehnica 
si Marchidan — Dinamo. Se 
impune a fi precizat faptul 
că întreaga echipă studen
țească. antrenată de ing. C. 
Jude, a fost superioară ros- 
albilor. cucerind o meritată 
victorie chiar și la acest scor! 
De altfel diferența finală n-a 
fost cea mai mare de pe par
cursul jocului, timișorenii con- 
ducînd în min. 52 cu 23—15 ! 
Frumusețea 
superior al 
lor" de De 
vingerea că 
finitiv în _ 
handbalului _____  _______
si va avea un cuvînt greu de

Drăgățină 
meciul

fa
me- 
buni

partidei si nivelul 
evoluției 

Bega ne 
„Poli" a 

..cvartetul" 
nostru

„violeti- 
dau con- 
intrat de- 
fruntas al 
masculin

Start in noul campionat divizionar de popice

— PREOCUPĂRI PRIORITARE ALE TUTUROR ECHIPELOR
Apropierea startului într-un 

nou sezon oficial de popice 
s-a simțit pretutindeni unde 
activează cele 40 de echipe fe
minine și masculine din cam
pionatul Diviziei „A". S-au re- 
amenajat pistele și s-au asigurat 
materiale de joc pentru a pu-

Iosif Tismănar (Rulmentul 
Brașov) — campion mondial la 

perechi cu I. Bice
tea fi omologate, sportivii au 
dat normele de control, iar în 
ultimele zile majoritatea com-

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
PENTRU BALCANIADA DE ȘAH
Intre 3 și 12 octombrie vor 

avea loc la Skoplje (Iugosla
via) întrecerile Balcaniadei de 
șab 1984. Pentru această im
portantă competiție, lotul re
prezentativei României va avea 
următoarea alcătuire: Fl. Gheor
ghiu, M. Șubă M. Ghindă, 
V. Stoica, Th. Ghițescu, D. 
Bărbulescu, M. Pavlov (mascu- 
lin-seniori); Margareta Mure- 
șan, Gabriela Olărașu (femi
nin) ; A. Ardeleanu, C. Navro- 
tescu, M. Marin, I. Cosma 
(masculin — juniori). Antrenor 
este Em. Reicher, maestru 
F.I.D.E.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA Iportul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Fotbal Cupa U. E. F. A.

SPORTUL STUDENȚESC
Celebra echipă milaneză pentru a treia oară mvinsâ la București !
Ieri, pe stadionul „23 August" 

din Capitală. în prima manșă a 
Cupei U.E.F.A.. Sportul stu
dențesc a obtinut o victorie de

(Steaua)
Steaua

sous în 
Dioane.
Giurgea

6. 
o-
2,

în plină acțiune. Fazi 
— „U“ Cluj-Napoca. 

Foto : D. NEAGU
stabilirea echipei cam- 

Marcatori : Fdlker 11, 
8. D. Petru 4. Ianco- 

vici 3. Dobrescu si Ionescu — 
pentru Politehnica. Durau 
Grabovschl 3. Mocanu 3. 
prea 3. Bedivan 2. Jianu 
Stefan si Matei. Au arbitrat 
foarte bine Gh. Sandor si Fr. 
Lacomcik (Oradea).

Hristoche NAUM
H.C.  MINAUR BAIA MARE 

— CONSTRUCTORUL ORA
DEA 27—22 (16—9). Cele mai 
multe goluri : Covaciu 5. M. 
Voinea 5. Mironiue 5. Flangea 
4 — H.C. Minaur Baia Mare, 
Kapornay 9. Cristache 5, Croi- 
toru 3 — Constructorul Oradea. 
(A. Crișan — coresp.).

(Continuare In pag 2-3)

petitoarelor au susținut me
ciuri de verificare, antrenorii 
completînd loturile respective 
cu o serie de tinere talente.

Campionatul care va începe 
simbătă are ca scop prioritar 
asigurarea unui cadru compe- 
tițional de natură să reconfir
me prestigiul internațional al 
popicarilor noștri, multipli 
campioni mondiali de seniori 
la probele pe echipe, perechi 
și individual, valoare demon
strată și la C.M. din acest an, 
de la Ljubliana, unde sportivii 
români au cules din nou o bo
gată recoltă de trofee. De data 
aceasta, în prim-planul aten
ției trebuie să se situeze juni
orii promovați, conform regu
lamentului, în toate echipele 
divizionare, tinerii noștri ju
cători, medaliați și ei în ma
rile confruntări din arena In
ternațională, urmînd a-șj etala 
măiestria la „mondialele" pro
gramate în luna mal 1985, in

(Continuare In pag 2-3)

Astăzi încep la Tunari

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE TIR PENTRU SENIORI

Incepind de astăzi, poligonul 
Tunari din Capitală va fi din 
nou în atenția iubitorilor de 
tir. Pe standurile sale vor in
tra cei mai buni trăgători se
niori și senioare pentru a-și 
disputa titlurile naționale pe 
anul în curs. In programul în
trecerilor, care vor lua sfirșit 
duminică, figurează toate pro
bele olimpice pentru arme cu 
glonț.

La festivitatea de deschidere 
a campionatelor naționale edi
ția 1984, care s-a desfășurat 
ieri pe platoul central al po
ligonului, s-au aliniat țintași 
de la toate cluburile și asocia
țiile fruntașe din țară, din 
rîndul cărora n-au lipsit, bine
înțeles, sportivii participant! 
la Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles, în frunte cu 
multiplul campion de nistol vi

Foto : N. DRAGOȘ
Goool! Mireea Sandu, mai prompt ca oricind, reia in plasă min
gea șutată în bară de Hagi

TREBUIE RATIFICATĂ LA NICOSIA
MARGINALII LA 0 VICTORIE CARE

Iuliu Bice (Aurul B. Mare) — 
dublu campion și recordman 
mondial (individual și la perechi)

teză Corneliu Ion. în total, 
s-au înscris la întreceri, în 
cele 7 probe, peste 250 de per
formeri.

Astăzi se dispută probele de 
pistol liber (m) și pușcă stan
dard 60 f.c. (f).

DE AZI, „CUPA OLIMPIA** 
LA BASCHET (F)

Activitatea baschetbalistică 
premergătoare campionatelor 
naționale șl cupelor europene 
intercluburi continuă prin tur
neul dotat cu .Cupa Olimpia", 
care are loc de astăzi pînă du
minică. în sala Olimpia din 
CaDitală. Programul întrecerii: 

prestigiu, cu 1—0, 
lui Internazionale 
una dintre cele 
dutabile echipe de

în fața
Milano, 

mai re- 
pe conti

nent. A fost un joc specific de 
cupă europeană, la calificare, 
care a plăcut celor aproxima
tiv 25.000 de spectatori. prin 
dinamismul lui. prin maniera 
angajantă. prin .mulțimea faze
lor de poartă. Sportul studen
țesc a început timid jocul, fiind 
surprinsă de forța de joc a for
mației milaneze. reprezentată

După meciul Dinamo Omonia

Partida de miercuri după-a- 
miază, de pe Dinamo, nu va 
„trece în istorie", cum se zice, 
decît după meciul-retur de la 
Nicosia. Atunci se va trage li
nie și se vor face calculele. 
Desigur, Dinamo are prima 

Șutul lui Tulba a fost necruțător și Dinamo a luat conducerea 
in fața Omoniei... Foto : N. DRAGOȘ
șansă. Asta nu numai datori
tă victoriei la scor obținută pe 
teren propriu, dar și valorii 
de ansamblu superioare a 
campioanei noastre. Ba a și 
reușit eiteva acțiuni de toată 

azi, de la ora 16,30 : Olimpia— 
Progresul. Gwardinski (Polo- 
nial — Politehnica ; simbătă, 
de la ora 16,30 : Olimpia — 
Politehnica. Gwardinski — 
Pregresul ; duminică, de Ia ora 
II : Politehnica — Progresul. 
Olimpia — Gwardinski.

Stadion „23 August-, teren bun j 
timp frumos ; spectatori — circa 25 000. 
Șuturi : 21—10 (pe poartă : 9—7).
Cornere : 6—5. A marcat : M. SANDU 
(min. 84).

SPORTUL STUD. : SPERIATU - M. 
MTHAFL, Caron, IORGULESCU, MUN- 
TEANU II - TERHEȘ (min. 88 Murv 
teanu I), Pana, Bozeșan (min. 83 $er< 
bânicâ) — Coraș, M. Sandu, HAGI.

INTERNAZIONALE « Zenga - Bergo- 
mi, Col'lovati, BINI, BARESI — Matn- 
dorlinl, BRADY, Marini - CAUSIO, 
ALTOBELLI, Muraro (min. 78 Pasinato).

A arbitrat cu greșeli La mo Castillo; 
la linie î Antonio Navarette și Ramos 
Maroo — toți din Spania.

prin contraatacurile tipice fot
balului peninsular, trei dintre 
ele fiind la un pas de gol. Să 
amintim cele trei faze din star
tul partidei, care l-au surprins 
in fată de fundașii bucureșteni, 
cînd. din fericire, balonul a 
întilnit barele porții apărate de 
Speriatu. Era în minutul 5 cînd 
subtilul si neobositul Causio 
(35 de ani 1) l-a angajat cu o 
pasă în diagonală pe Altobelli 
și mingea șutată de el a șters 
„transversala". A urmat o ma
re ocazie a lui Terheș (min. 6) 
cînd s-a remarcat Zenga. Apoi, 
în min. 10, același Altobelli, pă
truns în careu, a expediat balo- 
nfril puternic. Speriatu a res
pins în stîlpul din dreapta per

Gheorghe NERTEA

(Continuare In pao 2-3)

frumusețea, care au contribuit 
din plin la rotunjirea scoru
lui. Totuși, aceste acțiuni au 
fost destul de ^puține, pentru 
că Dinamo, în acest început de 
sezon, nu pare în forma sa 
cea mai bună. Dimpotrivă, e-

chipa ni se pare obosită, su- 
praantrenată, poate. A fost
suficient să intervină cele 
două indisponibilități (suspen
darea lui Andone și Al. Nico- 
lae) ca în centrul apărării să 
apară improvizații. E drept, 
Movilă a mai jucat fundaș 
central, dar cam de mult, și 
golul oaspeților a venit exact 
prin centrul terenului, pe aco
lo pe unde, în partea finală a 
meciului, ciprioții au forțat un 
aî doilea gol.

De altfel, comportarea Omo
niei a fost mai bună decît se 
aștepta. Aliniind un „11“ clă
dit pentru apărare-contraatac, 
antrenorul At. Dramov a fă-

Mirceo TUDORAN

(Continuare In pag 2-3)



De azi, la Sebeș-Alba IA VfltEI, STEAUA (m) Șl CHIMPEJE (f) IN VINGATO ARE CAMPIONATELE DIV
(Urmare din pag 1)

PRIMA MANȘA A FINALEI CAMPIONATULUI DE OINĂ
Ieri au fost programate cele 

două restanțe din etapa I a 
campionatelor primei divizii de 
volei. Iată amăpuntele :

de 
in

Campionatul republican 
oină ediția 1934. a ajuns 
fazele superioare : incepînd de 
azi. pe stadionul din Sebes- 
Alba se vor desfășura Între
cerile primului tur al finalei 
Pe țară. Dintre numeroasele 
participante la etapa de masă 
în cursa Dentru un loc pe do- 
dium au mai rămas : Dinamo 
București — deținătoarea tit
lului Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii" București. Po
litehnica București. Laminorul 
Roman. Viata Nouă Olteni 
(îud. Teleorman) Vulturii Dej 
Energia Rîmnicelu (jud. 
zău) Metalul 
luloza Călărași 
Baia Mare.

du-se in turul al doilea al fi
nalei campionatului. progra
mată la 30 septembrie pe sta
dionul din Predeal.

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— STEAUA (m) 1—3 (4, —4, —4, 
—4). Joo de nivel tehnic modest, 
presărat cu numeroase servicii

greșite și atingeri' de fileu, in 
special la Calculatorul. După un 
Început slab. i ' 
organizat mal 
fost mult mai 
atac, cît șl la 
mare, victorie 
Uștllor. De la 
remarcat Pralea, Dascălu șl lo- 
nescu, iar de la învinși, parțial 
Antonescu. (N. MATEESCU).

vicecampionii și-au 
bine locul, au 

I efldenți atlt in 
i blocaj. Prin ur- 

meritată a ste- 
Invingătorl s-au

Se va iuca

Bu-
Tîrgoviște. Ce- 

și Tricolorul

Se va juca sistem turneu 
simplu, primele cinci echipe, in 

clasamentul manșei I ealîficîn-

„CUPA ORAȘELOR“ LA CICLISM
CONSTANȚA, 20 (prin telefon). 

Litoralul a fost gazda ospitalieră 
a cicliștilor prezenți la startul ul
timei etape a „Cupei orașelor". 
Prima semietapă desfășurată pe ruta Constanța — Mangalia — 
Constanța (74 km) a prilejuit o 
sosire strînsă. în pluton. Clasa
ment : 1. T. Rlzescu (Ploiești)
1.56:25. medie orară 38,200. 2. V. 
Buduroi (București) 3, A. Florea 
(Ploiești) — toți tn același timp 
eu alți W de alergători. Clasa
ment pe echipe : 1. Ploiești 5.49:18 
(8 p) 2. București 5.49:18 (34 p). 
3—4. Brăila șl Constanța 5.49:18 
(48 d). Semietapa a n-a. Constanta

1. T.

— Aglgea — Techlrghlol — Movi
lita — Topralsar — Amzacea și 
retur (70 km). a revenit iul D. 
Ionescu (Brăila) cu 1.49:09, m.o. 
38,470, urmat de S. David (Mureș) 
șl V. BuduroL Clasament echipe : 
1. Ploiești 5.30121, 2. București
5.30:31, 3. Brăila 5.31:50. Clasament 
general final : I. S. David (Mu
reș) 24.57:57 — campion republican 
de mare fond 2. V. Grosu (Bra
șov) 24.57:59 3. E. Solun (Constan
ța) 25.03:14. Clasament final pe 
echipe : 1. București 76.55:33. 2. 
Ploiești 77.24:33, 3. Brașov 77.27:14.

Horațiu SIMA

CHIMPEX CONSTANTA — 
C.S.U. GALATI 3—1 (8, —9, 1, 9). 
Cele două echipe au oferit spec
tatorilor o partidă atractivă și 
de bun nivel tehnic. Superioară 
ca eficientă ofensivă șl eu o 
linie a doua mai mobilă, Chlm- 
pex a obținut pe merit victoria. 
Oaspetele au resimțit lipsa din 
teren a coordonatoarei de joo Cri- 
na Răuță. Dar nu numai organi
zarea locului lor a fost In su
ferință. d șl blocajul. prins 
adesea pe. .. picior greșit. S-au 
remarcat : Viorica Geapana, Ro
xana Avram și Mioara Paraschlv 
(Chlmpex), Ileana Berdilă, Ma
ria Muscă și Livla Gliga (C.S.U.). 
(Cb. GOLDENBERG, coresp.)

DINAMO BRASOV - CAR- 
PATI MÎRSA 18—18 (9—7). 
Partidă cu un final dramatic, 
în ultimele 4 secunde brașo
venii conduceau cu 18—17. A 
urmat o 
15 m a 
rapide si 
litate De 
care o considerăm 
Un argument : Carpati a ratat 
7 aruncări de la 7 m, toate a- 
părate de portarul Jerebie. Au 
marcat : _ '_____
lescu 5, Cian 2, Panteiimon — 
Dinamo Omer 4. Paraschîv 4. 
Cornea 3 Matei 3. Tătaru 2. 
Becicheri 2 — Carpati. 
Gruia — coresp.).

lovitură liberă de la 
sibienilor două oase 
un sol frumos. Ega- 
tabela de marcat ne 

echitabilă.

Andreescu 10 Nico-

(C.

START ÎN NOUL CAMPIONAT DIVIZIONAR DE POPICE

CONSTRUCTORUL ARAD - 
..U“ CRAIOVA 25—25 (13—11). 
După un început bun gazdele 
au scăzut, permitînd craiove- 
nilor să egaleze și chiar să con
ducă. Au înscris: Jenea 
Ionescu 3 Cernîca 4 !
nie 2. Vojtila 2. Rabu 
văt — Constructorul. Dobeaau 
7. Agapie 6 Pricii 3 Dumitru 
3 Lucian 3. Barcan 2 Neagu 
— „U“. (N. Străjan — coresp.)

12. 
Muce- 

si Cri-

(Urmare din pag 1)

R.F. Germania. Prin urmare, 
sportivii, antrenorii, toți cei 
care au atribuții mai mari sau 
mai mici în dezvoltarea aces
tui popular sport au datoria 
ca, printr-un efort colectiv, să 
ridice necontenit ștacheta exi
genței muncii pentru creșterea 
calității întrecerilor. Iubitorii 
jocului de popice din țara 
noastră așteaptă cu Încredere 
ca actualul campionat să 
6ub toate aspectele, mal 
decit cele anterioare.

fie, 
bun

Iată loturile comunicate

SERIA SUD, feminin : VOINȚA 
BUCUREȘTI (antrenoare — Crista 
Sziics) — Elena Andreescu, Nineta 
Badea Mariana Borta, Marllena 
Burcea. Mihaela Gavrilescu, Cor
nelia Ignatencu, Elena Pană, Ell- 
nabeta Puțaru, Liliana Băjenaru, 
Mariana Pătrașcu. Mariana Duml- 
trache. Cristina Georgescu, Geor
geta Moise, Elisabeta Badea ; 
GLORIA BUCUREȘTI (antrenori 
— C. Neguțoiu și Florica Negu- 
țolu — Jucătoare) — Ana Petres
cu, Margareta Cătineanu, Octavia 
Ciodrlan. Stela Bobîrnea, Luciana 
Alecu, Jana Balaban. Silvia Plai- 
no, Georgeta Țigăneșteanu, Da
niela Ciucă, Florica Lungu. Ma- 
rioara Dobre. Iuliana Radu ; LA- 
ROMET BUCUREȘTI (P. Tranda
fir și Elena Trandafir — jucă
toare) — Stela Andrei, Elena Nl- 
chlta. Dumitra HîrzoL Bălașa Tă- 
nase. Silvia Boboc. Rodica Pădu
reții, Florica Luoan, Mariana Gaș- 
par, Daniela Rolea Laura Andrei. 
Luminița Zamfirescu ; VOINȚA 
PLOIEȘTI (Eleonora Ioan) — 
Constanța constantin. Doina Ll- 
xandru, Minela Mlhăilă, Aurora 
Cfclăvie. Stela Godeapu. Marlnela 
Ivan, Daniela Vlntilolu, Mihaela 
Nuță, Constanța Nuță. Daniela 
Manole ; PETROLUL BAICOI (C. 
Păunescu șl I. Bădescu) — Marie- 
ta Opresou, Elena Vasile, Magdale- 
no Turtol, Stela Bucur, Liliana 
Negreanu, Aura Pană, Elena 
geariet. Lucia Ungureanu. Elena 
Roșu, Tânla Olteanu, Florina 
Mânu Georgeta Calțaru, Vasllica 
Dragomlr, Ionica Boldojan ; VO- 
WȚA GALAȚI (A. Anastaslu) - 
Mena Radu, Aristica Dobre, 1Elena Radu, Aristica Dobre, Pa- 
CUMa Zăinescu Angelica Vasile. 
Elena Chlrilolu, Elisabeta Mun- 
teanu, Dorina Mircfineanu. Car
men POaf, Mlrela Covaliu. Elena 
Pușcașu, Llca ștefan, Marta Bu
jor, Mihaela Gheorgheiu, Iulla 
Tofan, Daniela Istrate, Maria Clo- 
botaru ; METROM brașov (Ma
lta Bleandă șl Margareta Bodeanu 
— Jucătoare) — Tatiana Cărămi
dă, Constanța Tutin, Emma Ist
van, Viorica Botezanu, Eugenia 
Slmlhur Ioana Mindună, Adina 
Gruman, Mariana Ghițescu, Lore
na Mateescu ț RAPID BUCU
REȘTI (T. Buzea șl Vasllica Pîn- 
țea — jucătoare) — Ioana Dogaru, 
Georgeta Anton. Elena Anton, E- 
tena Găman, Mlrela Manole, Ma
lta Badea. Doina Toponolu, Elena 
Radu, LBlana Ian ; DACIA plo
iești (C. Popa) — Maria Anghel, 
Daniela Bădrâgan, Elena Popa, 
Maria Coteanu, Luminița Popa,

Ta.'ița Pană. Constanța Chixu, 
Steliana Dima, Carmen Cond ; 
CHIMIA ROMAN (N. S bare ea și 
C. Lâzărescu) — Elena Avram, 
Profira Botezatu, Valeria Bitca, 
Doina Crăciun, Cecilia Martișca, 
Teodora Mircea. Ana Pal Elena 
Protopopescu. Paula Ripan, Ro
dica Rusu, Constanța Tonea ; 
masculin : RULMENTUL BRAȘOV 
(L Lateș și L Tismănar — Jucă
tor) — p. Radu. Gh. Marin, Fl. 
Ghiță, L Novao, Al. Ionescu. E. 
Costache, C. Turdtu, L Matlș, D. 
Marin, N. Popescu, V. Stolan, D. 
Szabo, I. MăglL Fr. Acx ; GLO
RIA BUCUREȘTI (C. Cristea și 
AL Cătineanu — jucător) — A. 
Marcu P. Botogan, C. Stamates- 
cu, T. Vasile. M. Andrei, D. Pre- 
dușca, N. Tone, C. Andrei, M. 
Vasile, L. Ghiță ; OLIMPIA 
BUCUREȘTI (F. Popescu șl Al. 
Tudor — Jucător) — G. Marin, s. 
Belivacă. N. Croitoru, C. Marin, 
C. Volcu, N. Dumitru, C. Cernea, 
G. Marinescu, C. Dinu, D. Iancu ; 
VOINȚA BUCUREȘTI (P. Purge)
— H. Ardac, C. Bănescu, C. Ră- 
dulescu, I. Grigorescu. M. Piștalu. 
Fl. Ion, O. Ion, T. Gomboș ; 
C.F.R. CONSTANȚA (G. Dinu) - 
St. Postolache, A. Bucevschl, c. 
Frigea,!. Frigea, V. Vizlreanu, C. 
Antimirescu. N. Șotnlc, S. Șer- 
ban, T. Orezeanu. I. Căllnescu, S. 
Găitan, C. Silvestru, V. Donos ; 
METALUL ROMAN (Gh. Popa — 
jucător) — M. Iscluc, M. Roman. 
C. Isduc, O Slăvuc, T. Popa. V. 
Albu. I. Tiron, A. Panțirue, D. 
Matd, A. Teslaru, G. Covăsală, I. 
ISdUC, C. GOgU ; CONSTRUCTO
RUL GALAȚI (I. Băiaș șl C. Le
bădă — Jucători) — V. Ivan, J. 
Pletosu, Gh. Zlsu, M. Codiță. D. 
Sabău, M. Cadinoi-J. V. Petru, G. 
Bocloc, D. Chlrilă ; CARPATI SI
NAIA iS. Vlăsceanu șl L Sindri- 
laru — Jucător) — S. Nlcoară, I. 
Radu, F. Iriminescu, O. Vasile. A. 
Ștefănlcă, V. Dănescu, C. Durlcu, 
A. Dlcu, C. Cojocaru. V. Goran, 
C. Constantin. C. Neguțescu, P. 
Marcu ; FRIGUL BUCUREȘTI 
(Smaranda Oprea) — N. Stănescu. 
I. Olteanu. C. Badea. D, Tone, D. 
Nicolae, L. Muceag, I. Loghln. L 
Pascu, C. Panaitescu, Gh. nie ; 
PETROLUL CtMPINA (Gh. Pascu 
și L Scheftz — Jucător) — A. 
Slay, N. Oancea. Q. Ionescu, A. 
Plrvu, L. Radu. V. Sehlopescu, N. 
Șchlopescu, D. Constantin, M. 
Vartic, A. Bogdan, I. Zecheru, I. 
Mihai, M. Șerban, A. Botu, D. 
Stanică V, Preda ; SERIA NORD, 
feminin : VOINȚA TG. MUREȘ 
(Margareta Szemanyi) — Elisabeta 
Albert. Jutka Andrasi, Rodica 
Barta, Elisabeta Bonta. Aneta 
Bota, Marcela Casvan, Maria Du
daș Monica Foit, Anna Gyeresi. 
Ileana Majos. Marla Poto, Anna 
Szabo, ndlko Szasz, Maria Todea: 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ (I. 
Radovici șl S. Sereș) — Maria 
Martina. Aurelia Serdan, Doina 
Țagean. Bona Bartha, Rodica Ba
riu, Dona Simon, Melinda Deme
ter. Lenuța Cîmpian Maria Șop- 
terian ; C.S.M. REȘIȚA (C. Ior- 
dache) — Maria Zslzsik, Dorina 
Stoica, Eugenia Lăcătușu, Mariana 
Csepei, Floarea Stanca, Irina 
Nagy, Rodica Bontașiu, Glcuța 
Burd, Marloara Vetoes. Metania 
Lăcătușu, Maria Stanca. Elena 
Kovacs, Liliana Solomon ; HI
DROMECANICA BRAȘOV (M. 
Constantin șl Mariana Constantin
— jucătoare) — Ana Ardelean, 
Anicuța Cristea, Paoenta Dlncâ, 
Alexandra Hlrdotu, Adriana

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE 
(sâmbătă 22 septembrie)

Seria Sud, feminin : Petrolul Băicol — Chimia Roman (arbi
tru — Simona Tomescu — Buc), Rapid — Dada Ploiești (Gh. 
LaLa — Brașov), Voința Ploiești — Metrom Brașov (Cornelia 
Grec eseu — Buc.), Gloria Buc. — Voința Buo. (D. Georgescu 
— Buc.). Laromet Buc. — Voința Galați (Oo. Dumitrescu — 
Ploiești) ; masculin : Carpațl Sinaia — Rulmentul Brașov (St. 
Călin — Buc.), Voința Buc. — Gloria Buo. (Tr. Ondulescu — 

Petrolul Cîmplna — Olimpia Buc. (Al. Tampa — Brașov), 
Buc. — Constructorul Galați (Nie. Dima — Constanța), 
Constanța — Metalul Roman (V. Carlanopol — Buc.) ; 

Nord, feminin : Voința Tg. Mureș — Dermagant Tg. Mu
lg. Mureș), U.T. Arad — Voința Oradea (V. 

Voința Tlml-

STIINTA BACAU - 
RUL CAVNIC 27—22 
la capătul 
putat. Un 
privință ii 
cele două 
trei ori la _.........................
11. 14 si 51. după care băcăua
nii s-au detașat. De notat fap
tul că Vald (Știința Bacău) a

MINE- 
(13—9). 

unui meci viu dis- 
argument în această 
constituie faptul că 
formații au fost de 
egalitate în minutele

Buc.), 
Frigul 
C.F.R.
Seria
roș (A. Peterfl 
Suclu — Timișoara) Electromureș Tg. Mureș 
șoara (Fr. Molnar — CluJ-Napoca), C.S.M. Reșița — Voința Odor
heiu Secuiesc (V. Hălmagiu — Timișoara), Hidromecanica Bra
șov — Mucava „Molidul* Vama — jud. Suceava (Nlc. Ivanovld
— Buc.) : masculin : Constructorul Tg. Mureș — Ind. «îrmd C. 
Turzll (R. Scheer — Mediaș), Tehnoutllaj Odorheiu Secuiesc
— UNIO Satu Mare (C. Trif — Tg. Mureș), Victoria Timișoara
— Electromureș Tg. Mureș- (E. Scherbauer 
Hunedoara — Jiul Petrlla (N.
— Aurul B. Mare (S. Balla —

Oradea), Metalul 
Man — Arad), C.FJl. Timișoara 

Oradea).

fost descalifl 
Ichim 6. Za 
Girlescu 3.
ru 2. Dumitri 
Cliircu 8 d 
Feher 2. Vi 
Pinzaru. (L.

STEAUA 
FOCA 31—a 
de scor desd 
șitul meciul] 
na en-titre 
movată se e 
te. prin fap] 
norilor Voia 
apăsat prea 
tor. iar pe 
dentii nu s-J 
invitați si j 
joc. Stelistii 
lot. toti iucs 
cînd. Realii 
Mirieă 5. D
4. Stingă 3.1 
2. Mare 2. I
5. Pop 5 Ji 
Botorce 2. 1 
2 (U). Au i 
mion si V. 
HAIL).

HIDROTEB 
ȚA — ȘTI III 
(12—13). Add 
eelent ioc p 
echipe, cu ■ 
de scor. Col 
tat victoria 
ale partidei 
mai eficace 
dus 
cău. oWpI

UTIL Șl FRUMO

DAR PE CÎND Șl • ••

Lămîița 
Elena 

_____ . _ . Lenuța 
Toader. Tudorița Tofăn, Florica 
Zaharia ; VOINȚA ORADEA (Al. 
TOro) — Ibolya Mathe, Eva Gay- 
da, Olga Pslchas, Gyorgyne Mes- 
zaros Elisabeta Szabo, Ecaterina 
Bagdy. Silvia Berinde, Katallna 
Kovessy, Teodora Gheorghevlcl ; 
U.T. ARAD (Gh. Moisa) — Au
rica Bota, Maria Tarcea, Florica 
Hegel, Melania Besenyl. Emilia 
Papp, Gabriela Pintea, Elena Pas- 
cariu, Maria Coduban, Barbara 
Brebean ; VOINȚA TIMIȘOARA 
(Ildiko Grozăvescu — jucătoare 
șl șt. Nemțeanu) — Lenuța Bo- 
dea. Sanda Constandache, Ma- 
rloara Davlțoiu, Elisabeta Drago
mlr, I.eontlna Dumitrescu. Emilia 
Ebel, Annemarie Flohr, Adriana 
Mațac, Maria Miclmik. Car
men Pascălău. Mioara Pitiș- 
teanu, Elisabeta Reuț ; VOINȚA 
ODORHEIU SECUIESC (L Vass)
— Margareta Abraham, Maria Fe- 
renezi. Erzsebet Farkaș, Ana 
Gergely, Aranka Mo’.nar, Rozalia 
Molnar. Bona Ileș-Magyari, Ana 
Laszlo ; MUCAVA ..MOLIDUL" 
VAMA. Jud. Suceava (M. Frunză 
șl Maria Moreanu — Jucătoare)
— Mariana Axentol. Adriana Nlga. 
Fiorentina Havriliuc, nomnica 
Hie, Eugenia Axentoi, Georgeta 
Trufan, Elena Axentol, Mariana 
Danlș Rodica Ignăescu, Maria 
Volcu ; DERMAGANT TG. MU
REȘ (E. Fodor și S. Bande) — 
Agneta Cruceru-Papp, Eszter Mi
klos!, Viorica Varga, Viorica 
Mathe, Eva Asztalos, Ana Făgă
raș, Eszter Katona, Margit 
Gyărgy, Victoria Pop, Viorica 
OtvBs. Simina Vodă ; masculin : 
AURUL BAIA MARE (R. Cernat 
șl I. Bice — Jucător) — I, Bkduș- 
că. S. Boarlu, E. Gergely, AI. 
Mitre, Al. Naszodl, St. Bakos, V. 
Silagyl, A. Sinkulicl, I. Vuță, N. 
Vise. St. CUC ; ELECTROMUREȘ

și L. 
L. Slk- 
Onișor, 
Albert.

Peste, Rosemarie Peter, 
Stamate Angela Stanei, 
Stanei, Rodica ștefan, 
Toader. Tudorița

ciu, V. Roman, I. Bor ; TEHNOU- 
TILAJ ODORHEIU SECUIESC (A. 
Rozsa — jucător) — F. Mikloș. B. 
Mathe, I. Nagy, I. Szegedi, I. 
Gergely, M. Fancsali, D. Mathe, 
M. Biro I. Marosi. I. Mathe, I. 
CsergO, I. Kadar, I. Gergely II ; 
VICTORIA TIMIȘOARA (I. Sze- 
redl — Jucător) — V. Popa. 
Nyarl, St. Streanga, A. Wlnyar- 
szky, V. Chis, I. Ruge, I. Erdelyl, 
M. Sandu, M. Mato. I. Szeredl II, 
Z. Hartman ; INDUSTRIA SIR- 
MEI C. TURZH (C. Donici) — St. 
Deak, Al. Fogoroși, C. Maier, I. 
Suhuturdean, R. Ori alean, C. Ga
vrilescu, L Dudaș. I- Roșea. R. 
Donid, St. Balogh, I. Maier. S. 
Ploscaru ; C.F.R. TIMIȘOARA 
(L Holcz și M. Mato — jucători)
— Gh. Niță, L Vida, N. Barșeni,
M. Chirițolu, S. Negru, D. Căpă- 
țînă, R. Petla, I. Ruge. N. Duraș, 
E. Behlen, K. Tester ; METALUL 
HUNEDOARA (N. Timar șl M. 
TOrOk — Jucători) — M. Craițer,
N. Popa, N. SzHagy, Tr. Țelnar, 
L Nlcoară C. Călugăru. D. Uded,
M. Manea V. Nlcoară, Gh. Pa- 
naite, V. Țelnar, L Gherghel, A. 
Engel. V. Sologon ; CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ (Fr. Bereczki
— jucător) - A. Bene, L. Bokor, 
L. Dosa, A. Kilyen. J. Magyar!,
L. Moldovan, P. Orhan, I. Szo- 
verfl, L. Horvath, J. Vadasi, A. 
Zilinczkl ; JIUL PETRILA (V. 
Miclea — Jucă-or și B. Kozma) — 
I. Popa, C. Dobrică, L Scorțea,
N. Păsărică. V. Plscd, N. Croi- 
toru G. Dumbrava. M. Bodjen,
M. ’Dobrică, A. Demeter. M. 
Ghețea : UNIO SATU MARE (1- 
Bosnyak șl A. Pop — Jucători) — 
T. Botoș, Gh. Dudaș, V. Imre, 
I. Roman. F. Szekely, Gh. Nagy, 
AL Ardelean.

E.

Nu de multă vreme, tn Ca
pitală au apărut mid centre, 
In care băieți șl tete, școlari 
și chiar mal vtrstnld, învață 
practicarea judoului, In ideea 
cunoașterii „exerdțlllor de 
autoapărare*. Unele centre 
țin de cluburi ca Dinamo, 
Olimpia etc., dar unele au fost 
„Înjghebate* de diverși antre
nori sau... pretinși antrenori.

Fără îndoială că secțiile de 
care 
adus 
prin 
Cioc 
toți

Am stat 
cursanțU. Lia 
care in acest 
men la Făcu 
netică. venise

— Îmi place 
e un sport I 
să fii calm, 
- Și să ai 

ționat. adaug 
cam pllnuță, 
Nr. 1 de fild

Daniel Brt 
scris pentru 
puternic, iar 
berger — per 
..adevărat băl

Fină aid - 
Adresîn

învățare a judoului — 
la Los Angeles ne-a 
două medalii de bronz 
Mircea Frățică șl Mihai 
— nu pot cuprinde pe 
cel care doresc să învețe 
acest sport. De aceea 
apărut secții de Ju
do șl la unele a- 
sociații sportive, de 
pildă la asociația

sportivă de la întreprinde
rea de cinescoape. După 
cum ne-a informat an
trenorul Alois Gurschl, a- 
ceastă asociație patronează 

4 secții : la „Metalul* (instruc
tor Gb. Nistor), la Liceul Ma
tei Basarab (instructor Ilie 
Ghepeș), la Școala generală 
145 din cartierul ColenUna și 
la Școala generală 50, din 
zona Obor (instructor Marian 
Dragomlr).

Intr-una din ser! am asis
tat, la acest ultim centru 
citat, la u-n antrenament. In 
sală se aflau peste de 20 de 
cursanți, Intre oare 7 fete. 
La început s-a tăcut „încăl
zirea* (care a durat 45 de 
minute, lucrlndu-se metodic, 
cu exerciți! pentru toate gru
pele de musculatură, specifice 
Judoului), apoi s-au aranjat 
saltele (din păcate, prea pu
ține) pentru exerciții de 
„cădere*, „tehnica deplasării*, 
„tehnica dezechilibrării”, 
tacul ți apărarea* etc. Se 
muncea serios, se transpira 
din greu, iar instructorul — 
care are doar 19 ani (anul 
acesta a absolvit Hceul) se 
ocupa de fiecare „cuplu* tn 
parte demonstrlnd fiecare 
procedeu. Ajutoarele sale — 
V. Banu și D. Costache — 
lucrau cu începătorii : pri
mul cu fetele, iar cel de al 
dofiea — cu băieții. Toți trei 
erau posesorii al „centurilor 
negre".

»,a-

fiind 
Gurschl 
cursanțl (la 
dar că nu { 
echipă cu <a 
in carr.^BjJS 
din 
„elevi! “^al, 
doar circa 9i 
La asociație 
nominale eu 
pentru a se 
rea totală a 
de alta, dar 
sate s-ar pu 
saltele, pentr 
poată lucra 
oare ar pute; 
de elevii școli 
Iile de sport 
taxe). In “ 
întrebare, pe 
secretarul fe< 
eialitate, to 
Muraru ; „TI 
oare, cu un 
slnt apțl per 
Judoului 7“

Ar mai fl 
Deocamdată 
cu co-ncluzia 
util și (run 
se va intra ti 
ales pe plan 
trebarea acei 
pune, poate, 
centre de 
țillor de

fine

TG. MUREȘ (I. Radovici 
Martina) — Gh. Silvestru, 
lodl. I. Hosu, L. Sereș, M. 
M. Farkaș. I. Fekete, K. 
Z. Fazakaș, G. Mureșan,

Autoturismele „Olcit special* de 
la categoria 1 au revenit partici- 
panților : Dumitru Petre din 
Prahova șl Mlu 
reștl.

Ion din Bucu-

PRONOSPORT

dln Județele

BUCUROȘI de 
un nou spațiu

RUGBY. FOARTE 
e* U •-• repartizat

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea marilor cîștiguri 

LOTO de astăzi 21 septembrie 
▼a avea loc in sala clubului 
•portiv Progresul din București, 
•tr. Dr. Stalcovlcl nr. 42, ince
pînd de la ora 17,15. Numerele 
dștigătoare vor fl radiodifuzate 
la ora 19 pe programul H șl la 
ora 23 pe programul I, repetin- 
du-se a doua zl dimineața la 
ora 8,55, tot pe programul I. 
Rezultatele tragerii mal pot fi 
insă aflate șl de la serviciul 
telefonic de informații speciale 
— 051.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 14 SEPTEMBRIE 1984
Cat. 1 : 2 variante 25% — au

toturisme Olcit special plus 3.250 
lei in obiecte din magazinele co
merciale; cat. 2: 14 variante 25% 
a 6.251 lei ; cat. 3 : 26,25 variante 
a 3.334 lei ; cat. 4 s 24 variante a

Dr.

3.648 lei ; cat. I : 161 variante a 
544 lei ; cat. 8 : 292,25 variante a > 
299 lei ; cat. X : 1.767,25 variante 
a 100 lei.Report la categoria 1 : 49.796
lei.
REZULTATELE CONCURSULUI

TEMBRIE
— Omonia Nicosia 
— Steaua Buc.
— Univ. Craiova 
— V.f.B. Stuttgart 
— F.C. Liverpool 
— Dynamo Berlin 
— Benfica
— Athletic Bilbao
— Honved Budapesta
— Juventus
— I.F.K. Gbteborg 
— Sparta Praga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.

10.
11.
12.

, Dinamo Buc.
A.S. Roma

. Beds Sevilla 
Levski Sofia 

. Lech Poznan 

. F.C. Aberdeen 

. Steaua roție Belgrad 

. Bordeaux 
, Grassoppers 
. Ilves Tampere 
. Avenir Beggen 
. Valerengen Oslo ...._______.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 512.143 LEI.

19 SEP-

• tn unele Ioturi figurează 
sportivi cu cereri de transfer de
puse la F.R.P., care urmează a 
fi rezolvate ulterior.

JUDO. CU OCAZIA campionatelor Inter
naționale ale Romănld rezervate juniorilor, 
de la Tlrgoviște, un grup de patru specia
liști Japonezi, in frunte cu reputatul Șino- 
maki. au făcut demonstrații spectaculoase 
in fața numerosului public aflat in sala din 
localitate, precum șl a antrenorilor prezenți 
la cursul de perfecționare special organizat, 
care s-a încheiat Joi. Cu prilejul menționat, 
»-au făcut demonstrații de tehnică de luptă 
tn picioare (nage vaza) șl tehnică de 
luptă la sal (ne vaza). Apredațil tehnicieni 
Japonezi stat invitați al C.N.E.F.S. intr-un 
schimb de experiență pe care-1 dorim cit 
mai util pentru Judoka șl antrenorii români.

OINĂ. PENTRU UNII ușor, pentru alții 
imposibil, in ultimele Jocuri zonale ale 
campionatului național, desfășurate la Slo- 
bozia, au evaluat și oiniștid din comuna 
Rîmnicelu (jud. Buzău). Conflrmind bunele 
aprecieri Jucătorii de aici, sub Îndrumarea 
profesorului de Bmba română Ion Enache,

au reușit să ie califice in primul 
finalei pe țară, programat la Sebe 
După ce au dștlgat „Cupa U.T.C.* g 
„Cupa U.N.C.A.P.*, prestigioase coi 
ale sportului nostru național, iată-1 
nlștll de la Energia Rîmnicelu part! 
la toate concursurile din actualul ee 
bondlnd lupta pentru un loc pe po 
celei mal importante întreceri — c 
natul republican. • ÎN SCHIMB, rei 
tantele județelor Bihor, Mureș, V 
VDcea. Covasna, Bacău, Tulcea, 
Brăila, Mehedinți, Timiș și Careș-i 
au absentat de la Jocurile zonale, 
nea vin d posibilități de participare, 
(am aflat) pentru că tn județele res 
nu există echipe de... seniori. Ce păi 
factorii eu atribuții 
această privință 7



A“ DE HANDBAL
narcat : 
dar 5 
lerbeca- 
Stiinta. 
îdae 4 
■'elecan. 
loresp.).
UJ-NA- 
iferents 
sla sfîr- 
ampioa- 
itâ pro- 
: o par- 
i antre- 
in n-au 
iccelera- 
rte. stu- 
ea mult 
rajos la 
întregul 

nn mar- 
itru 6.
Niculae 
Ghimeș 

Jre (Șt.), 
dovan 3. 
I Cristea 
3 A. Si- 
V. MI-

de-a iungul meciului Hidroteh
nica s-a distantat în multe riri- 
duri la două goluri, elevele lui 
Traian Bucovală și Lucian Riș- 
nită nu au putut trece de cam
pioane. Și de această dată bă- 
căuancele au dovedit că for
mează o echipă deosebit de re
dutabilă. foarte active in atac, 
cu o apărare exactă, nelăsînd 
să le scape decît un punct pe 
terenul constăntencelor. în fata 
cărora au pierdut de atîtea ori. 
Au înscris : Bocăneală 7. Cazacu 
5 Leonte 5. Gălan 4 Hobincu
2. Matarangă 1. respectiv Oa
ră 15. Lunca 4 Mozsi 3. Da
nilor 2. Au arbitrat excelent P. 
Cirligeanu si M. Marin (Bucu
rești). (C. Popa — coresp.).

a

I
I
I
I
I
I

NSTArf- 
U 24—21 
’. un ex- 

ambele 
•ecvente 
au ra- 

secunde

A.E.M. TIMIȘOARA — CHI
MISTUL RM. VlLCEA 21—25 
(11—13). Victorie meritată 
vîlcencelor care au condus în 
marea majoritate a timpului, u- 
neori la diferente mari. Au în
scris : Ștefanovici 6. Luțaș 8, 
Popa 4 Neurohr 2. Cojocarii 2. 
Cîmpeanu 1. respectiv Verigea- 
nu 13. M. Petre 4. Morariu 3. 
T3rok 2. Pestrea 2. Tipi 1. Au 
arbitrat bine D. Dordea si A. 
Kcnzcl (Sibiu). (H. N.)

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — PROGRESUL BUCU
REȘTI 24—16 (11—7). Mureșen- 
cele au obtinut victoria fără a 
se întrebuința excesiv. De la 
învingătoare s-a remarcat por
tarul Angela Bloj. Au Înscris : 
Bărbat 7. Biro 5. Dorgo-Buciu- 
man 3. Stroia 3. Kibedi 3 
Laszlo 1. Albeș 1. Begedus 1. 
respectiv Militaru 3. Panait 3.

Manolescu 2. Cri-
1. T. Biro 1. Ivan 
(A. Szabo — co-

I

I

Preofescu 2. 
Șu 2. Cămui 
1, Arvatu 1. 
resp.). I

IDOROBANȚUL
RULMENTUL

fomlr, 
I exa- 
kdber- 
l el.Lru el 
I face 
ea.ropor- 
puțln 

Liceul

TEXTILA
PLOIEȘTI _____________
BRAȘOV 13-17 (8-5). Ploleș- 
tenoele au meritat victoria da
torită jocului bun al întregii e- 
chipe. evidentiindu-se totuși L. 
Anton. E. Scoruș și L Maio- 
rescu. Au înscris : Scorns C. 
Mocanu 5. L. Anton 3. Bănică 
2. Stoenescu 1. C. Anton 1. res
pectiv Tache 7. Demeter 41 Că- ■ 
lin 3. Neică 2. Patru ț 1. (O. I
Bălteanu — coresp.). ■

SI

— TEX- I 
(10—13). I

de

lunar, 
tabele 

hsanțîl, 
▼alo®- 
. Nu 
înca

dra fd 
Eril al 
[saltele 
te fl Au să- 
retlnde 
o Utâ 

pune 
B fpe-Anton 
nseriu, 
cal, el 
ttcarea

RAPID BUCUREȘTI . 
TILA ZALAU 19—22 
în sala Rapid din Capitală gaz
dele au fost din nou Învinse I 
Nu scorul final reprezintă așa- 

ci modul în care 
Si de această da- 
giuleșteană: cu 

greșeli de pasare 
mobilitate redusă.

Murcșan de la 
Ignat 7. Iagărn 
gore 3. Stanciu

zisa surpriză, 
s-a prezentat 
tă formația 
foarte multe 
a mingii, cu _______ _______
cu acțiuni de atac statice, fără 
nici o perspectivă In fata unei 
echipe care a alergat mult si cu 
folos. Echipa vizitatoare s-a in
stalat de la Începutul meciului 
la conducere si n-au mai ce
dat inițiativa pînă la fluierul fi
nal al arbitrilor D. Purică si V. 
Erhan, care au condus bine o 
partidă fără prea multe mo
mente de spectacol. Marcatoare: 
Suhai 6. Petrar 5. Mihalyfalvi 
< Țadicl 3. Chereji 2. Morar și 
“ "a Învingătoare.

4. Oprea 3. Gri- 
$i Petre (Rapid).
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CONFECȚIA 
TEROM IAȘI _
Disproporție mare Intre modul 
de exprimare în teren al celor 
două echipe. în timp ce iesen- 
cele au acționat variat, cu a- 
runcări precise de la semicerc 
si de la distantă, cu contra
atacuri tăioase, bucureștencele 
au apărut ca... echipa tn de
plasare și, ceea ce este mai 
trist, fără orizont. Au marcat : 
Cotaliuc 9. Cozma 6, Avădanei
5. Popa 2. Nisipeanu 2 si Hai- 
dău pentru ieșence. Grlgoraș 4. 
Nuțu 3. V. Constantinescu 2. 
Mălureanu 2. Simion 2. si Pă- 
dureann pentru gazde. Au arbi
trat bine AI. Isop si G. Miha- 
lașcu. (Mibail VESA).

BUCUREȘTI — 
14—25 (7—11).

I
I

etate complexului „1 Mal*, tinerii jucători 
*1 Politeîmicid. Timișoara (media de vtrstă. 
a echipei a acâzut in cîteva luni de Ja so 

ani la 21 de ani) și-au suflecat mlnedle, cuxn se spune, șl in toată vacanța... compe- 
tîțiqgțiA de vară au lucrat la teren, care 
est^SBhm Împrejmuit, prin munca lor vo
luntară, cu panouri de prefabricate. Veșnic 
«neastimpAratul- antrenor emerit TI ti Io- 
nescu afirmă că in primăvară se vor pu
tea juca pe noul teren chiar partide oft
eze. Un sincer bravo rugbyștilor timișo
reni ! • IEȘENII au lăsat o foarte bună 
impresie în meciul de debut al actualului 
campionat susținut ta compania dinamoviș- 
tfler bueureșteni. Puțin a lipsit ca scorul 
al devină egal în ultimele minute de joc, 
dnd mingea expediată de Mitltelu, din lo
vitură de pedeapsă, a lovit bara transver
sală... așa că a rămas 9—€ pentru Dinamo. 
Dacă impresia tehnică a fost foarte bună, 
nu același lucru se poate spune despre 
impresia... artistică a ieșenilor. Ne referim 
la echipamentul lor, care lasă mult de do
rit : uzat, fără numere vizibile pe tricouri, 
jambiere de diferite culori etc., etc. Și este 
păcat că acest aspect este neglijat, deoa
rece echipa se prezintă bine din celelalte 
puncte de vedere.
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SPORTUL STUDENȚESC - INTERNATIONALE 1-0 (0-0)
(Urmare din pag D 

ții sale si Munteanu II a înlă
turat Dericolui. degaiînd in cor
ner. Peste un minut, din 
nou mari emoții, Collovati 
trimițînd, in urma unui 
corner, balonul în bară. 
Sportul studențesc și-a găsit 
destul de greu cadența, acțiu
nile exagerate individuale ale 
lui Hagi fiind stopate de de
cizia in intervenții a lui Bini. 
Bergomi și Barest în min. 22, 
milanezii sînt iarăși foarte a- 
proape de deschiderea scorului 
cînd Causio nu a outut să-l în
vingă pe Speriatu cu un sut 
din apropiere.

Treptat jocul începe să se e- 
chilibreze si o splendidă combi
nație între Coraș și Bozeșan se 
încheie cu un șut „bombă* al 
ultimului, dar balonul trece pe 
lingă poarta oaspeților. O oca
zie rarisimă de a deschide sco
rul irosește M. Sandu (min. 26), 
care. în urma luftului lui Ba
rest întîrzie șutul de la... 4 me
tri. Subtila combinație din min. 
33 între Hagi — Coras — Ter- 
hes râmîne fără rezultat, min
gea șutată de ultimul oprindu- 
se exact în brațele lui Zenga. 
Repriza se încheie cu interven
ția de ultim moment a lui Spe- 
riatu. la șutul lui Mandorlinl. 
din min. 42.

La reluare. Sportul studen
țesc pare decisă să dea o re
plică mult mai viguroasă mila
nezilor. Atacurile se Înmulțesc 
la poarta lui Zenga. Ratează 
Hagi (min. 47) si Munteanu II 
(min. 49). Un minut mai tîrziu, 
însă. Bozeșan centrează, balonul 

I DUPĂ MECIUL DINAMO - OMONIA
(Urmare din pag l)
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cut să se întrevadă unele din
tre calitățile reale ale jucăto
rilor săi, cele care au dus la 
o serie de rezultate-surpriză 
pe teren propriu, cum sînt 
cele — le reamintim — cu 
Ajax (4—0), Ț.S.K.A. Sofia 
(4—1) sau Bayern Miinchen 
(1—0). Puterea de luptă, vigoa
rea fizică, viteza sînt cîteva 
dintre calitățile de bază pe 
care le-au dovedit, miercuri, 
oaspeții iul Dinamo.

Așa cum ne spunea zilele 
trecute unul din conducătorii 
delegației cipriote, „Ia Nico
sia forțele noastre se triplea
ză I". Iată o declarație de care 
Dinamo trebuie să țină seama, 
mai ales că și antrenorul Cor
nel Dinu ne spunea după meci, 
referindu-se tot la prestația 
Omoniei, că, Intr-adevăr, „va
lorile se egalizează", după cum 
s-a demonstrat și la ultimul 
„Mundial". Și vicepreședintele 
clubului Dinamo, Vasile An- 
ghel, afirma, tot după meci, că 
„trebuie să ținem seama de 
rezultatele înregistrate de O- 
monia la Nicosia".

Revenind la Dinamo, trebuie 
tras un semnal de alarmă pri
vind starea dtorva dintre ju
cători care nu numai că nu 
au dovedit prospețime în joc, 
dar unii nici destul „suflet" 
nu prea au pus. „Avem pro
bleme", ne spune C. Dinu. Ele 
trebuie rezolvate, și cit mai 
repede. Dar meciul a scos In 
evidență și destule lucruri fru
moase, de aplaudat, ca de

ȘTIRI • ȘTIRI
• duminica, primul cuplaj 

INTER-BUCUREȘTEAN AL SE
ZONULUI. Etapa a 4-a ■ Diviziei 
„A* programează duminică pri
mele jocuri — din tur — intre 
echipele bucureștene. Ele se vor 
desfășura, pe stadionul „23 Au
gust*, după următorul program : 
ora 15 : Steaua — Rapid : ora 17: 
Sportul studențesc — Dinamo.
• ARBITRI LA PARTIDELE- 

RETUR ALE ECHIPELOR NOAS
TRE IN CUPELE EUROPENE. 
Jocurile retur ale cluburilor noas
tre ta cupele europene vor fi oon- 
d-jse la centru de următorii ar
bitri : Omonia Nicosia — Dinamo: 
L Ioslvov (Bulgaria) ; Steaua — 
A.S. Roma : B. Galler (Elveția); 
Universitatea Craiova — Betls 
Sevilla : H. Fahnler (Austria) ; 
Internazionale — Sportul studen
țesc : E. Fredlrksson (Suedia).
• ARBITRI ROMANI LA ME-

CIURILE-RETUR DIN CUPELE 
EUROPENE. u.E.F.A. a delegat 
următorii arbitri români la me- 
ciurlle-retur din cupele europene: 
la partida Larissa F.C. — Siofoki 
Banyasz (Cupa cupelor) : I. Cră- 
ciunescu — D. Buciuman, Fl. Po
pescu : Besiktas Istanbul — Ra
pid Viena (Cupa cupelor) : I.
Igna — C. Teodoreseu, N. Di- 
nescu. 

ricoșează din Blni si Baresi 
scoate balonul din poartă. Gol 
perfect valabil, care nu este, 
însă, validat de arbitrul Cast.llo 
influențat si de lipsa de fair- 
play a tușierului Marco. 
„Ghiuleaua* lui Hagi (min. 68) 
de la 25 m este scoasă uimitor 
din „vinclu" de Zenga. Efor
turile studenților din repriza 
secundă sînt răsplătite însă de 
golul victoriei : Hagi a executat 
cu măiestrie o lovitură liberă 
de la 25 m. balonul a intilnit 
bara, a rexenit în teren și M. 
SANDU l-a expediat în plasă. 
Un succes meritat al echipei 
pregătite de C. Ardeleanu și T. 
Dima, care a apărut complet 
schimbată după pauză, cînd a 
reușit să-l anihileze De Alto- 
belli. să taie „plecările" pe con
traatac ale valoroșilor mijlocași 
italieni, să lărgească mult fron
tul ofensivei sale, prin activi
zarea lui Marian Mihail, prin 
jocul avîntat al stoperului Ior
gulescu (care nu s-a limitat 
la neutralizarea completă a Iui 
Altobelli) și să macine o a- 
părare care marchează o lungă 
serie de 15 meciuri fără înfrîn- 
gere si care a reușit recent b!- 
nă si performanta de a nu pri
mi gol în fața campioanei eu
ropene, Franța.
- Să sperăm că alb-negrii au 
depășit complexul primului 
sfert de oră. cînd au jucat tn 
fața „mitului* Inter, si că vor 
reuși să joace la Milano asa 
cum au jucat după pauză la 
București, cînd au avut puterea 
să depășească pînă si încărcătu
ra psihică a unui gol neacor
dat.

pildă excelenta formă sportivă 
dovedită de Orac și Stănescu 
(ce păcat că s-a accidentat). 
Primul a marcat două goluri 
superbe, din tot atîtea lovituri 
libere din preajma careului; 
cel de-al doilea a jucat ca un 
om nou pentru fotbalul nos
tru, peste ceea ce se credea 
că știe și că poate. Socotim 
că amîndoi ar trebui să fie 
în atenția selecționerilor.

Cîteva precizări șl despre ar
bitraj. In min. 16, un stadion 
întreg a văzut cum arbitrul 
St. Uijevski l-a sancționat cu 
cartonaș galben și pe Klitos și 
pe portarul Haritu. La sfîrșit, 
conducătorul jocului ne-a spus 
că cel sancționat la acea fază a 
fost doar Klitos, iar lui Ha
ritu l-a făcut doar semn (cu 
cartonașul!) să se Îndepărteze...

F.C.M. U.T. A.
Se consumaseră 270 de mi

nute din parcursul actualei e- 
diții a Diviziei „B" și una 
dintre pretendentele la pro
movare pe prima scenă — 
F.C.M. U.T. Arad — își men
ținea imaculată „rubrica vic
torii". amînînd astfel startul 
în pasionanta și aspra luptă a 
revenirii in eșalonul de elită 
al fotbalului nostru. Duminică, 
elevii tinărului antrenor Ni
colae Pantea se aflau in fața 
unui nou examen, examen care 
în teren a confirmat coordo
natele dificultății lui, de vre
me ce adversara, echipa Aurul 

Brad, s-a dovedit același par
tener tenace cu disponibilități 
tactice incomode nu numai In 
defensivă, ci și în ofensivă, 
prin tăioasele el raiduri lan
sate de o linie mediană labo
rioasă si lucidă, care a știut 
să profite de debutul ezitant 
al arădenilor. Debut marcat și 
de stupidul autogol al lui 
Hlrmler, gafă care . a cintărit 
enorm în continuare, minute 
bune. în exprimarea In joc a 
gazdelor, «cotind în evidență 
unele tare In planul psihic, 
Treptat, arădenii și-au strîns 
rîndurile, au devenit mai or
donați în joc. acțiunile lor au 
înregistrat salturi calitative, 
gradul de periculozitate atin- 
gînd cote dintre cele mai înal
te. Acest drum sinuos coincide 
exact cu traseul parcurs pînă 
în prezent de echipa din Arad 
în acest campionat, iar dere
glările survenite au avut și 
ele un anume punct de spri
jin pentru a readuce angrena
jul la turația optimă. Ultima 
jumătate de oră din meciul cu 
Aurul Brad ne-a arătat o e- 
chipă arădeană descătușată si

SPERANȚE
Cu o jumătate de oră 

înaintea meciului cu 
Omonia Cornel Dinu 

(la primul său meci de 
C.C.E. — In calitate de an
trenor principal), un băiat 
tare, de regulă greu impre
sionabil. era palid si avea 
fruntea transpirată. Emotiii 
explicabile si griji mari. Fără 
Multescu Nicolae și Andone 
în teren, cu Augustin și 
Rednic semivalizi sarcina 
campionilor noștri se pre
zenta mult mai grea decît o 
arătau așa-zisele „calcule 
ale hîrtiei". A venit și golul 
lui Savvidis care parcă a 
turnat plumb peste o forma
ție marcată de trac, un trac 
sporit vizibil de priveliștea 
evoluției .într-un picior" a 
lui Rednic și mai ales a lui 
Augustin (omul cu golurile, 
cel care adeseori „dă aer" și 
încredere echipei), doi fot
baliști cu suflete mari (dar 
sufletul, aricit de mare, nu 
poate înlocui un picior in 
fotbal). Prima șansă a di- 
namoviștilor s-a numit Orac. 
Acest „volante" de clasă a 
înscris două senzaționale go
luri din lovituri libere. 
(După opinia noastră, este 
specialistul nr. 1 al tării în 
această materie). Iar Dina
mo a marcat 4 goluri in 10 
minute (!), perioadă in care 
campionii noștri s-au prăvă
lit irezistibili peste nn ad
versar k.o. în picioare ! Și 
totuși, meciul, in ansamblu, 
nu a fost ușor. A avut 
„cheile" lui ... Normal ar fi 
ca Dinamo să înscrie și in 
deplasare și să se califice 
in turul doi. Cum Insă nici 
la București nu a fost ușor, 
cu atît mai mult la Nicosia 
nu va fi ușor. Mare atenție 
la „plecarea în meci" a ci- 
priotilor (cu un start de i<v 
periculos, care te poate des
cumpăni — să nu uităm me
ciul Cipru—România 0—1).

Steaua și Universitatea 
Craiova s-au Întors 
acasă cu același avion 

și cu același scor : 0—1. Cei 
care susțin că este un „scor 
bun pentru un meci în de
plasare" au dreptate numai 
pe sfert! Evident, 0-1 este un 
scor bun (în cupe) în compa
rație cu 0—2 sau 0—3. dar 
atît... După părerea noastră. 
0—1 este cel mai periculos 
scor într-o cupă europea
nă. în care una dintre cele 
două competitoare urmează 

a fi eliminată. Pentru că 
învingătorii din tur vin în 
deplasare supermobilizați să 
marcheze golul care pe te
ren străin înseamnă două 
goluri, el producînd de obi
cei demoralizarea echipei 
care luptă să remonteze. 
Pentru uzul lui FI. Halagian

Priviri spre eșalonul secund

A LUAT (totuși) STARTUL
dornică de a porni vijelios la 
drum pentru a reface terenul 
pierdut. Victoria (3—2) de 
duminici — prima din acest 
campionat — este de bun au
gur in relansarea echipei. în 
cadrul eăreia experiența mai 
vechilor jucători Bodi. Bube- 
la, Lupău se poate alia cu do
rința de afirmare a mai tine
rilor Erdei (o piesă de bază 
Ia mijloc). Țlrlea (un vîrf in
cisiv. care insă nu este sufi
cient angajat pentru a-și eta
la realele sale ealități) și VI- 
nătoru (o extremă debordan
tă). Se pare, totuși, că echipa

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA
• SERIA I : Oltaapte Rra. Sărat

— Metelul Mangalia : M. Pencea 
(Roșiori). F.C. Constanța — C.S. 
Botoșani : L T&nase (Tlrgovlște), 
C.S.M. Suceava — Chimia Fălti
ceni : M. Man (CIuj-Napoca), Me
talul Plopenl — Petrolul Ploiești: 
M. Niculescu (București), C.F.R. 
Pașcani — A.S. Mirii : F. Keres- 
les (Tg. Mureș), FEPA *M Blr- 
lad — Dunărea C.S.U. Galați : 
R. Petrescu (Brașov), Partizanul 
Bacău — F.C.M. Progresul Bră
ila : D. Teodoreseu (București), 
Oțelul Galați — Unirea Dinamo 
Focșani : S. Necșulescu (Tirgo- 
vlște) Prahova Ploiești — Cea
hlăul ' p. Neamț : M. Lăzărescu 
(București).
• SERIA A n-a : Progresul 

Vulcan București — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : A. Nlcolescu (Pitești)
— stadionul Progresul, Flacăra 
Autom. Morenl — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : P. Buhalău (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Unirea Alexan
dria — Minerul Motru : Gh. Pîr- 
vu (Constanța), I.P. Aluminiu Sla
tina — Mecanică fină Steaua 
București : D. Buciuman (Timi

a
Si M Rădulescu. reamintim 
cazul Liverpool — Dinamo, 
din primăvară. La Liver
pool. Dinamo a pierdut tot 
cu 0—1 (scor .bun" ?). pen
tru ca la București să fie 
surprinsă de „contraatacurile 
mortale* finalizate de Rush. 
Cine se grăbește și simplifi
că artificial : Liverpool este 
Liverpool (!) și Rush este 
Rush (!) — greșește. Roma a 
făcut meci egal cu englezii 
în finala CC.E. (fiind între
cută doar la penaltyuri) iar 
italianul Conti sau spaniolul 
Rincon sînt oricînd în stare 

să-ți ia ... somnul în noap
tea meciurilor revanșă (de 
3 spre 4 octombrie).

Ce-i așteaptă pe stelișfi și 
pe craioveni în partidele-re- 
vansă ?

Ii așteaptă o luptă foarte, 
foarte grea 1

O luptă Pe care o pot 
cîștlga numai dacă dăruirii 
lor (totale) i se vor adăuga 
multă inteligentă de joc și 
nervi de otel.

Nu am văzut meciurile 
de la Roma si Sevilla dar 
am auzit că ai noștri au 
luptat cu o inimă mare si 
cu mult foc. La București 
insă și la Craiova va fi ne
voie — repetăm — și de 
multă inteligentă.

Meci extrem de greu 
pentru Sportul studen
țesc Internazionale lă- 

sînd o puternică impresie 
ieri la București într-un joc 
pe care l-a început în trom
bă, cu 3 bare în 6 minute ! 
Și totuși, Iorgulescu et comp, 
au ciștigat printr-un frumos 
gol înscris de Mircea Sandu 
(coautor : Hagi) după ce ar
bitrii spanioli le-au refuzat 
studenților un gol care se 
vedea șl de la Milano... Fe
licitat de numeroși italieni 
la sfîrșitul meciului, arhitec
tul Mac Popescu președin
tele clubului bucureștean. ne 
spunea următoarele : „ome
nește. mi-e foarte greu să 
trec de Ia marile emoții ale 
acestei partide foarte grele 
la o sinteză limpede a idei
lor. Două lucruri îmi sînt 
însă foarte clare : 1) am în
vins o echipă mare ; 2) vom 
intra pe celebrul stadion San 
Siro cu fruntea sus !“

La urma-urmei. faimoasa 
finalistă europeană A.S. 
Roma a învins în cetatea e- 
ternă Pe Steaua cu același 
scor cu care Sportul studen
țesc a întrecut-o la Bucu
rești pe renumita Interna
zionale...

Ne așteaptă mari emoții 
la 3 octombrie! Dar totul e 
posibil ! Avem speranțe.

Mult succes !

Marius POPESCU

• • •

arădeană mai păstrează încă 
din nostalgia stagiunilor de 
pe prima scenă, cînd era o 
„echipă cuminte", uitînd că 
rigorile Diviziei .,B“ sînt al
tele, cu un angajament spo
rit. cu uncie intervenții bărbă
tești. lupta pentru puncie fiind 
mult mai aspră. In atari condi
ții, jucătorii arădeni trebuie să 
schimbe „hainele de domni
șoară". devenind adevărati 
candidați la promovare. Bine
înțeles. în limitele regulamen
tului !

Adrian VASILESCU

șoara), Automatica București — 
C.S. Tîrgoviște : N. Dlncscu (Rm. 
Vîlcea) — stadionul Automatica, 
Tractorul Brașov — Dinamo Vic
toria București : I. Velea (Craio
va), Metalul București — Șoimii 
IJA. Sibiu : I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea) — stadionul Metalul. Gaz 
metan Mediaș — Autobuzul Bucu
rești : I. Igna (Timișoara), Car- 
pați Mîrșa — Chimica Tlrnăvenl : 
C. Pădur&riței (Oradea).
• SERIA A IlI-a : Avîntul Re

ghin — Sticla Arieșul Turda : 
C. Olteanu (Drobeta Tr. Severin), 
Aurul Brad — Mureșul Explorări 
Deva : L. Frunză (Sibiu), Olim
pia Satu Mare — Unirea Alba lu
lls : I. Floricel (Brașov), Strun
gul Arad — C.S.M. Reșița : O. 
Ștreng (Oradea), Ind. rirmel C. 
Turzil — F.C.M. U.T. Arad : C. 
Popa (Iași), Metalurgistul Cugir 
— Armătura Zalău : N. Gogoașe 
(Buzău), Gloria Reșița — Gloria 
Bistrița : G. Ionescu (București), 
Minerul Cavnlc — Minerul Lu- 
penl : L. Clucu (București), „U“ 
Cluj-Napoca — C.F.R. Timișoara:
J. Grama (București). Toate par
tidele vor începe la ora U.



COMPORTARE BUNĂ A CĂLĂREȚILOR NOȘTRI’ f

LA CONCURSUL DE LA PLOVDIV

DEBUT VICTORIOS Al GABRITLEI OLĂRAȘU 
LA C. I, Dl

Călăreții noștri au luat parte 
la puternicul Concurs interna
țional oficial (C.S.I.O.) de la 
Plovdiv, concurind in compania 
formațiilor R. F. Germania, 
R. D. Germane, Ungariei, Po
loniei și Bulgariei.

Sportivii români, pregătiți de 
antrenorul Dumitru Hering, au 
avut o comportare meritorie, 
aflindu-se, în fiecare probă, 
printre fruntași. Astfel, în „pro
bă in două faze” (1,60 m), Flo
rin Stoica cu Ficus a ocupat 
locul* 2, iar in cea mai impor
tantă probă a concursului — 
„Marele Premiu” — Mircea 
Neagu cu Licurici s-a clasat pe

locul 4. De asemenea, la „șta
fetă", Florin Stoica cu Aida și 
Dumitru Velea cu Jan s-au si
tuat pe locul 5.

La sfîrșitul lunii, călăreții 
noștri vor lua parte la tradițio
nalul concurs de la Tripoli.

VARȘOVIA (Agerpres) — La 
Katowice a început cea de-a 
6-a ediție a campionatului eu
ropean de șah pentru junioa
re, la care participă 18 jucă
toare din 16 țări.

In runda inaugurală, maes
tre româncă Gabriela Olărașu 
a învins-o cu piesele negre pe 
Bojena Jeczinska (Polonia),

TURUL CICLIST
SOFIA, 29 (Agerpres). — 

Cea de-a 8-a etapă a „Turului 
Bulgariei", disputată pe traseul 
Sliven — Kirdjali (181 km), a 
revenit olandezului Bojker in 
4h50:40. în primul pluton, so
sit la 2 25 față de Învingător,

O mare vedetă a schiului alpin, Irene Epple (a doua in ie
rarhia acestui sport din R.F.G.) se antrenează vara jucînd te
nis... Dar racheta pe care o folosește este cea mai mare fi 
cea mai grea cunoscută pînă acum : are o lungime de 137 cm, o 
greutate de 2,3 kg și un diametru de 58 cm. Firește ji mingea 
este mai grea decit cea obișnuită. Un antrenament foarte bu» 
pentru pregătirea fizică — apreciază specialiștii. ,

Telefoto : A.P. — AGERPRES

ACTUALITATEA LA TENIS
• In primul tur, la Geneva, 

Ilie Năstase a pierdut la H. 
Sundstrom cu 2—6, 6—7. Alte 
ezultate: Wilander — Stadler 

6—2, 6—1, Krickstein — Tarr
6— 4, 6—2, Aguillera — CI. Pa-
natta 6—4, 6—0, Keretic — Ku- 
harsky 6—3, 7—6, Smid — 
Bardou 6—2, 7—6. In proba de 
dublu, cuplul Smid — Pimek 
a învins perechea Ostoja — 
Năstase cu 6—3, 7—6 • La
Bordeaux, în optimi de finală: 
Nystrdm — Castellan 3—6,
7— 5, 6—2 Cancelotti — Tulas-

ne 6—4, 6—1, Forget — Mazza- 
dri 6—2, 6—1, Pecci — Yunis 
6—2, 6—4. • Turneul de la 
Los Angeles a fost câștigat de 
Jimmy Connors, care l-a în
vins, în finală, pe Eliot Telt- 
scher cu 6—4, 4—6, 6—4. • A 
început turneul de la San 
Francisco. Iată primele rezul
tate: McEnroe — Tim Wilkin
son 6—3, 6—4, Peter Fleming 
— Gulikson 3—6, 7—6, 7—6, 
Moor — Bauer 6—4, 6—3, Hog- 
staedt — Doyle 7—6, 4—6, 7—6.

O „MAȘINĂRIE" DE TENIS PERFECTA I
Martina Navratilova și Pam Shriver alcă

tuiesc. indiscutabil, cel mai bun dublu femi
nin. din ultimele decenii, al tenisului mon
dial. Ele au obținut zeci de victorii in marile 
turnee clasice ale tenisului. In 1983 Martina 

și Pam au cîștigat ..Internaționalele" de la 
Wimbledon. Flushing Meadow și Melbourne, 
iar anul acesta 
la Wimbledon și 
zilele trecute 
la New-York. 
Wendy Turnbull.

la Roland Garros, din nou 
iarăși la Flushing Meadow, 

ele au învins. în finala de 
cuplul australiano-englez. 
Ann Hobbs cu 6—2. 6—L

MAI REPEDE DECIT AVIOANELE 
DE ACUM ClȚIVA ANI

într-o cursă auto
mobilistică de formu
la I se fac numeroa
se cronometrâri cu 
aparate dintre cele 
mai perfecționate. La 
antrenamentele care 
au precedat „Marele 
premiu" 
la Monza 
trele au 
in linie 
teze de 
peste 300 
ții care 
mașinile 
BMW" au
Nelson Piquet 311,419 
km/h Teo Fabi 310,256 
km/h. Nigel Mansell

al Italiei, de 
cronome- 

înregistrat, 
dreaptă, vi- 
ordinul a 
km/h. Pilo- 

conduceau 
„Brabham 
realizat:

307,430 krtVh. Mai re
pede decit zburau 
avioanele, cu câțiva 
ani în urmă'— Dar 
apropo de Monza și 
de cronometraj, aus
triacul Nikl Lauda, 
ciștigâtorui cursei. a 
parcurs cel 295.800 
km al circuitului cu 
o medie orară de 
220,514 km. Inregis- 
trînd în al 42-lea tur 
un nou record al cir
cuitului. cu o viteză 
de 227.173 km. Ve
chiul record aparți
nea din 1982 france
zului Rend Arnoux cu 
223,031 km/h.

PLOAIA Șl VINTUL, ADVERSAR! 
DE NETRECUT...

mult chiar. în timpul 
desfășurării celei de 
a șaptea probe a de
catlonului. săritura oi 
prăjina, vîntul extrem 
de puternic a pus tn 
pericol chiar Integri
tatea corporală a con- 
curenților. Șl atunci, 
de comun acord, or
ganizator] șl con
curent! au hotărit a- 
nularea competiției!

I

Anul acesta R. F. 
Germania nu are 
campion la decatlon 
și aceasta dim cauza 
condițiilor atmosferice 
cu totul nefavorabile! 
In timpul întrecerilor 
fi» acum două săp- 
famînl. de la Ahlen. 
■ început sâ plouă 
torențial, fără vreun 
lemn că s-ar putea 
opri într-o perioadă de 
timp rezonabilă. Mai

AL BULGARIEI
se afla și ciclistul român O- 
limpiu Celea. In clasamentul 
general nu au survenit modi
ficări importante : conduce
Nencio Staikov (Bulgaria) ur
mat de Klimov (U R.SB.) la 
1:03, Jdanov (U.R.S.S.) la 1:19, 

Schur (RDG) la 1:42, Anghelov 
(Bulgaria) la 2:09. Olimpiu Ce
lea se află pe locul 8, la 2 56. 
Etapa a 9-a se desfășoară pe 
ruta Kirdjali — Sndlian.

$A1I-JUNIOARE
Powels (Țara Galilor) pe Kon- 
dou (Grecia), Erneste (URSS) 
a cîștigat la Gajkova (Ceho
slovacia), iar Peitceva (Bulga
ria) a pierdut la Madl (Unga
ria).

MUNCHEN, 30 (Agerpres) — 
După 7 runde în turneul in
ternațional de șah de la Dort
mund conduce Grunfeld (Isra
el) cu 5,5 p, urmat de Mihaill- 
șin (URSS) 4,5 p și Mihai 
Șuba (România) 4 p. In runda 
a 7-a Șubă a remizat cu Geor
gadze (U.R.S.S.).

ACORD DE COOPERARE 
U.N.E.S.C.O. — C.I.O.

PARIS, 20 (Agerpres). — La 
Paris a fost semnat un acord 
de cooperare in domeniul 
sportiv între reprezentanții 
UNESCO șî ai Comitetului In
ternațional Olimpic (CIO). A- 
cordul prevede, între altele, 
formarea de tehnicieni, la di
ferite discipline sportive, în 
țările în curs de dezvoltare, 
precum și sprijinirea întrece
rilor sportive cu caracter in
ternațional, avînd ca scop dez
voltarea educației fizice șl 
sportului în toate țările.

CURSA DE 0 MILĂ
Sîmbătă va avea loc la New 

York o competiție atletică tra
dițională. Este vorba de cursa 
de alergare denumită „Mila 
de pe V-th Avenue". La între

cere vor fi prezente unele 
dintre cele mai valoroase se-

DE PE V-th AVENUE
mifondiste din lume, între 
care și atleta noastră Maricica 
Puică, deținătoarea . recordului 
mondial Pe o milă, pe pistă, 
din 1982. 16 septembrie, de la 
Rietti (4:17,44).

m ei ef 4 / ta / « rai
Cupele europene in actualitate

CALIFICĂRI CERTE, DAR Șl DESTULE SEMNE 

DE ÎNTREBARE DUPĂ MANȘA INAUGURALĂ
Startul tn Cupele europene 

(meciurile tur. ale primei eta
pe) furnizat, ca de obicei, câteva 
rezultate strînse, dar și destule 
scoruri categorice.

In „C.C.E.-, F.C. Liverpool, 
deținătoarea titlului, a cîștigat cu 
1—0, la Poznan, In fața forma
ției Lech, prin golul marcat de 
Wark (mln. 62) șl se poate gîndl 
deja la turul următor. Juventus 
Torino (cîștigătoarea „Cupei cu
pelor") a evoluat la Tampere, 
în fața lui Ilves (25 000 de spec
tatori tn tribune, un adevărat 
record în Finlanda!) șl a ctștl- 
gat ou 4—0 prin golurile lut 
Rossi 3 șl Platini (din penalty), 
Austria Viena, I.F.K. Goteborg 
șl Llngby (câștigătoare la sco
ruri categorice) se pot conside
ra ca șl calificate. Șanse mari 
au desigur șl formațiile care au 
terminat la egalitate pe terenu
rile adversarelor (Stuttgart, Spar
ta Fraga, S.K. Beveren, Pana- 
thinaikos șl Shamrock Rovers).

Celelalte partide, citind doar 
dteva, s-au încheiat cu scoruri 
strînse. Athletic Bilbao a fost 
întrecută doar cu 2—3 la Bor
deaux (autorii golurilor, pentru

Iată-! pe 
rul unui

for-

SĂRITORII ȘI-AU LUAT ZBORUL...

este, 
una 

bune 
lume 
velo- 

cea 
cele 

mon-

cele 
prestații : 

pe 
km 
(în 
cu

eoperită. Iată-i 
mai bune 
1 km cu start de 
loc - 14.249 și 1 
lansat — 1:10,463 
aer liber). 1 km 
start de pe loc 
1:13.377 1 km lansat
— 158.24 și 3 km cu 
start de pe loc — 

3:55,835 fin sală).

învingători, Muller, 
Battlston șl Lacom
be. respectiv Endika 
șl Saltaas). Tot cu 
2—3 a pierdut șl Benfica, cu Steaua 
roșie, la Belgrad, (In 
fața a 90 000 de spec
tatori) , după ce lu
sitanii au condus la 
pauză cu 2—0 (Els
ner — autogol și 
Diamantino). dar la 
reluare Janjanln a 
marcat trei goluri, 
ultimul din penalty! 
O oarecare surpriză 
a furnizat-o echipa 
turcă Trabzonspor 
(1—0 cu Dniepr), 
prin punctul lui 
Lemi (min. 7). Dy
namo Berlin s-a 
comportat bine la 
Aberdeen unde a 
pierdut cu 2—1, iar 
golul Iul Schulz 
(min. 82) poate fi 
hotărâtor In jocul 
retur 1

In „Cupa cupe
lor", două mari sur
prize realizate de 
F.C. Barcelona (4—2, 
la Metz) și de i
mație malteză Hamrun (1—o, 
cu Ballymena, în Irlanda de 
Nord) ! Catalanii au con
dus chiar cu 4—1 plnă în 
min. 87, cînd Rohr a transfor
mat o lovitură de la 11 m. Go
lurile învingătorilor au fost sem
nate de Sonor (autogol), Schus
ter, Caldere și Carrasco. In ce
lelalte tntîlniri sânt de consem
nat rezultatele strînse, care o- 
feră șanse de calificare forma
țiilor care au evoluat în depla
sare. Printre acestea, alături de 
Steaua, se află : Hajduk Split, 
Celtie Glasgow șl F.C. Porto. 
Pe de altă parte, scorurile e- 
gale realizate ..afară* avanta
jează pe Larissa, Everton, Sit- 
tard, în timp ce Bayern Mun- 
chen și Rapid Viena, ciștigătoa- 
re cu 4—1 pe teren propriu, nu 
pot avea. în mod normat pro
bleme In retur.

în „Cupa U.E.F.A." succesele 
realizate în deplasare, la seb- 
ruri mal mici sau mal mari, vor 
da. probabil, ciștig de cauză în
vingătoarelor: Partizan Belgrad, 
Q.P. Rangers, Tottenham, Bo
russia MOnchengladbach. dețină
toarea trofeului. Tottenham (3—0 
la Braga — rezultat care a Up- 
slt In ziarul nostru de Ieri), 
Spartak Moscova (5—1 la Oden
se!) L.A.S.K. Linz șl Fiorenti
na. Dar șl alte rezultate obținu
te pe teren propriu avantajează 
echipele cîștlgătoare la diferențe

„bătrinul“ Juanito (in alb) auto
gol in meciul Real Madrid — 

Innsbruck (5—0).
Telefoto : A.P. AGERPRES

categorice: Real Madrid, Man
chester United, Paris St. Ger
main. Dinamo Minsk, Lokomoti
ve Leipzig, Bohemians Praga. 
Iată și un alt scor care nu ne 
sosise miercuri pînă la închide
rea ediției: Sporting Lisabona — 
Auxerre 2—0. Există șl o grupă 
alcătuită din formațiile învinse 
la limită, care pot avea desigur 
șanse de calificare (Universitatea 
Craiova, Atletico Madrid, Glas
gow Rangers, Werder Bremen, 
Neuchatel, Zeleznicear Sarajevo, 
cî și cele care au obținut acum 
rezultate egale tn deplasare: 
Ajax, F.C. Bruges, Hamburger 
S.v. șl Ț.S.K.A. Sofia.

Desigur, ne punem speranțe șl 
tn calificarea reprezentantei 
noastre Sportul studențesc, care 
pleacă în retur cu avantajul 
victoriei de ieri.

In fine, vom consemna că 
după multe discuții a luat sfirșit 
greva fotbaliștilor profesioniști 
din Spania, fapt ilustrat șl de pre
zența echipelor Iberice, miercuri, 
în cupele europene. Forurile 

competente. împreună cu asocia
ția jucătorilor profesioniști din 
Spania au căzut de acord ca 
meciurile din campionat să fie 
reluate duminică, cu etapa a„. 
doua, jocurile cu echipe de ju
niori și tineret fiind anulate.

Ion OCHSENFELD
• Ieri, in Cupa U.E.F.A. Wid- 

zew Lodz — Aarhus 2—0.

In așteptarea zăpezii. .zburătorii" cu 
schiurile nu stau cu miinile în sin. Dimpo

trivă— Recent, la Frenstat. in Cehoslovacia, 
79 de schiori din 11 țări au luat parte la 
un concurs de sărituri. în toată regula, des
fășurat. pe o trambulină de 70 m. din ma
terial plastic. Pe primele locuri s-au clasat: 
Jiri Parma (Cehoslovacia) cu sărituri de 92,5 
m și 865 m. Rolf Age Berg (Norvegia) cu 
88 m și 875 m și Miroslav Slusny (Ceho
slovacia) 875 m și 88 m.

O COLECȚIONARA DE RECORDURI
Ciclista sovietică E- 

rika Saloumiaee 
la această oră. 
dintre cele mai 
specialiste din 
ta probele tie 
drom. Dovada 
mai bună stat 
cinci recorduri
diale pe care le de
ține. atît în aer liber 
cît ri pe o pistă a-

MATUSALEMUL CICLIȘTILOR
Și pentru că veni vorba de ciclism, iată 

o poveste adevărată, unică în istoria acestui 
sport. La recentele campionate mondiale de 
la Barcelona printre concurenți s-a aflat și 
un ciclist spaniol. Guillermo Timoner. Acest 
ciclist are respectabila vîrstă de... 58 de ani. 
Intre anii 1955 și 1965 el a fost de șase ori 
campion mondial la semifond. Constatând că 
are o sănătate perfectă, medicii și-au dat 
avizul înscrierii lui Timoner printre con- 
curenții de la C.M. EI a reintrat acum pe 
pista unui velodrom, după a pauză compe- 
tițională de... 16 ani. dar rezultatele n-au 
fost, firește, la înălțimea participanților. de 
vîrsta fiilor săi.

Rubrică realizată de Romeo VI LARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

I

CICLISM • Cea de a 64-a ediție 
a cursei Paris — Bruxelles (301 
km) a fost dștigată de belgianul 
Erik Vanderaerden care a parcurs 
distanța în 7h 10:00. tn același 
timp cu învingătorul au mai so
sit alțl trei cicliști, pe locul doi 
fiind înregistrat Charles Mottet, 
recentul Învingător din ,,Tour de 
1’Avenir".

handbal • S-a încheiat cam
pionatul mondial școlar din Fran
ța. In clasamentul echipelor mas
culine pe primele locuri sînt : 
Franța I, Polonia șl Italia, Iar 
la feminin : Franța H. Danemarca 
și Polonia. Au luat parte cite 11 
echipe în fiecare turneu. Iată d- 
teva rezultate din ultima etapă, 
băieți : Austria — Spania 20—15 
Danemarca — Wtrcla 22—21. Is
rael — Belgia 20—15. fete : Spania 
— Luxemburg 6—6, Turcia — Is

rael 13—13, Franța I — Austria 
19—16, Polonia — Italia 20—13.

HOCHEI PE ROTILE • La No
vara (Italia) șe dispută campio
natul mondial, tn a 5-a etapă s-au 
înregistrat rezultatele : R.F.G. — 
Brazilia 2—1. Argentina — Elveția 
7—2, Portugalia — olanda 4—2, 
Chile — Spania 5—2, Italia — 
S.U.A, 5—3. în clasament conduc 
la egalitate de puncte (10) Italia 
șl Argentina.

TENIS DE MASĂ • Rezultate 
din prima rundă a campionatu
lui super ligii europene: Cehoslo
vacia — Iugoslavia 4—3, Olanda 
— R.F.G. 1—6. Anglia — Polonia 
5—2, Suedia — Ungaria 4—3.

VOLEI • tn campionatul Asiei, 
pentru junioare : R.P. Chineză — 
Australia 3—0 și Japonia — Noua. 
Zeelandă 3—0.
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