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START IN CEA DE A 22-a EDIȚIE
A CAMPIONATELOR BALCANICE DE BOX

& Sala sporturilor din Brăila este gata să-și primească oaspeții

• Mai mulți pugiliști români își fac debutul în echipa naționala

• Interes deosebit în jurul întrecerilor

Mai sînt patru zile pînă se 
va da startul în cea de a 
XlX-a ediție a Campionatelor 
mondiale pentru juniori la 
pentatlon modern, competiție 
de amploare, la care vor lua 
parte 21 de echipe, stabilindu-

DE PARTICIPAȘI
de dificilă — ne spune antre
norul coordonator Gheorghc 
Tomiuc —, dar component!! 
lotului sint mobilizați $1 vor 
căuta să găsească drumul spre 
... podium. Repet, nu va fi 
ușor, mai ales că Ia locurile

Toate delegațiile partici
pante la cea de a 22-a ediție 
a Balcaniadei de box sînt pre
zente. la această oră. la Brăi
la. Pugiliștii din reprezenta
tivele Bulgariei. Greciei. Iugo
slaviei. Turciei si României 
vor face în această dimineață 
vizita medicală și cînta- 
rul oficial. După aceasta, 
organizatorii vor alcătui pro
gramul galelor : o reuniune 
preliminară, două semifinale și 
finala . Această 
competiție se va 
după cum am mai anunțat. în 
Sala 
si i 
merosii 
sport din 
asista la 
atractive, 
angrenați 
din Balcani.

Antrenorii lotului
Ion Popa și Caiistrat Cuțov, au 
avut de rezolvat, împreună cu 
dr. Petru Radovici, multe pro
bleme legate de absenta unor 
sportivi cum sînt Viorel Ioana, 
Mircea Fulger sau Gheorghe 
Simion. care nu au fost se
lecționați în echipa Româ
niei. Tehnicienii noștri 
preferat boxeri care 
bracă pentru prima dată tri
coul naționalei, animați, firesc, 
de dorința afirmării : Marin 
Vișan. Nicolae Balaban. Marcel 
Marcu s.a.

Ultima delegație sosită Ia 
Brăila este cea a Iugoslaviei, 
în a cărei componentă sînt 12 
pugiliști (la toate categoriile).

importantă 
desfășura.

sporturilor din Brăila
sîntem convinși că nu- 

iubitori ai acestui
orașul dunărean vor 
partide interesante, 
în care 

pugiliști de
vor fi 
valoare

nostru,

au 
îm-

Florian Țîrcomnicu va evolua in echipa țării noastre la cat. ușoară, 
Se așteaptă ca el să împlinească speranțele selecționerilor

se astfel un prim 
record, 
rea este 
desigur, 
interes 
iubitorii 
din Capitală, 
ceasta fiind 
dinții găzduită 
tara noastră.

Se anunță 
dispută mai 
chilibrată ca 
cind, avînd 
vedere valoarea 
particioantilor — 
multi 
deja 
in 
seniori 
impune 
gătire 
toate 
Este 
pentru 
ceste 
sportjvi — 
dinții sosiți 
tre oaspeți 
pentatlonistii 
Australia — 
pregătesc cu 
duitate. Pe 
prezentantii 
tri — Gheorgbe 
Marian. Dragos 
Păirui, Lucian țintea și Dan 
Groza — i-am întîlnit. ieri. în 
două ..reprize". Mai întîi la 
bazinul .,23 August" înotînd de 
zor. fiecare lungime de bazin 
parcurgîndu-se în regim 
concurs, iar după-amiază. 
sala de scrimă, executîndu-se 
asalt după asalt, fiecare cău- 
tînd să-și perfecționeze lovitu
ra preferată. „Sîntem conșticn- 
ti că va fi o întrecere extrem

fntrece- 
asteptată. 
cu mult 

de către 
sportului 

a- 
cea 
de

o 
e- 

ori- 
în

ei 
si 

de 
ce 

dtc-
De

dintre 
lansați 

concursuri
— ceea 

o 
atentă 

planurile, 
si motivul 
care in a- 

zile tinerii 
*cei 
din- 
sint 
din 
se 

asi-
re- 

nos-
Start intr-o nouă cursă, ieri. la antrenamen
tul pentatloniștilor noștri, desfășurat laba- 
zinul „23 August1 Foto : I. MIHAICA

candidează sportivi 
Este suficient să-1 
pe sovieticii Vakhtang

de 
la

fruntașe 
valoroși, 
amintesc 
Iagorașvili și Igor Shvarts, un
gurul Laszlo Fabian, america
nul Bentley Storm, deja obiș
nuit! ai marilor competiții".

Sportivii noștri au. desigur.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în vag a 4-a)

usa cum se 
marile com- 
România va 

international

de desfă- 
a 22-a ediții 
box pentru 

gală 
se-
se- 

zi 
10.

Se va judeca la 5 mese, iar 
după ședința tehnică de azi 
vom afla dacă va funcționa si 
juriul de apel, 
procedează la 
petiții. Din 
oficia arbitrul 
Dumitru Banciu.

Iată programul 
șurare a celei de 
a Balcaniadei de 
seniori : astăzi, ora 18. 
preliminară ; joi, ora 18, 
mifinala I ; vineri, ora 18 
mifinala a II-a ; simbătă, 
de pauză, duminică, ora 
finalele.

ÎNTRECERI INTERNATIONALE DE VOLEI 
Șl SCRIMA ÎN CAPITALĂ

Clubul sportiv Dinamo București organizează in această 
săptămină două interesante competiții internaționale, 
începînd de azi și pină vineri, în sala Dinamo, 
din Șos. Ștefan cel Mare, se va desfășura turneul interna
țional de volei băieți la care participă campioana R. D. 
Germane, echipa S.C. Leipzig, alături de primele două 
echipe ale clubului Dinamo și Calculatorul București. Azi, 
meciurile vor Începe la ora 16. iar cele de mîine și vineri 
la ora 17,30.

Joi va debuta intîlnirea internațională de scrimă, care, in 
sala Floreasca din Capitală, va reuni pe planșe floretiste 
și sabreri de la Dynamo Berlin, Tarnowo (Polonia) și Di
namo București. Competiția, care se va încheia duminică, 
se va derula zilnic. între orele 9 și 16.

Azi, in etapa a V-a a Diviziei „A“ de fotbal: la IAȘI și PITEȘTI

DUEL INDIRECT STEAUA DINAMO
• In Dealul Copoului, liderul in fața performerei etapei trecute • F.C. Argeș - Dinamo, un 

meci care întotdeauna stirnește pasiuni • Va reuși Chimia să cucerească primele puncte și pe 
teren propriu 1 • In „Regie", două semne de exclamare : Hogi și... Bălăci I • La Hunedoara, 
un nou „duel" de tradiție : Nunweiller - Constantin • In ultimele 10 campionate, „Poli" Ti
mișoara nu a cițtigat nici un punct la Brașov I Va reuși azi ? • Giuleștiul poate fi din nou plin : 
Rapid - F.C. Olt, echipe care pinâ acum au terminat de două ori la egalitate • Meci foarte 
greu pentru F.C. Baia Mare la Tg. Mureș I • Va rezista, oare, Cavai in fața lui Crișan și Grosu î

Augustin forțează. Moiceanu 
nu cedează I Vom revedea și 
azi, pe stadionul din Pitești, 

această secvență 7 
Foto : D. NEAGU

CLASAMENTUL
1. Steaua 4 3 1 0 7 0 7
2. Dinamo 4 3 1 0 7 4 7
3. Univ. Craiova 4 2 2 0 7 4*6
4. Sportul stud. 4 2 1 1 11 4 5
5. F.C. Argeș 4 2 1 1 8 5 5
6. Gloria Buzău 4 2 1 1 5 5 5
7. Rapid 4 1 2 1 7 5 4
8. F.C,M. Brașov 4 2 0 2 6 5 4
9. A.S.A. Tg. Mureș 4 2 0 2 3 3 4

10. Jiul 4 2 0 2 4 7 4
11. F.C. Olt 4 1 1 2 4 4 3
12. S.C. Bacău 4 1 1 2 3 5 3
13. Chimia Rm. V. 4 0 3 1 2 4 3
14. F.C. Bihor 4 1 1 2 3 6 3
15. Polit. lași 4 • 3 1 4 9 3
16. CorvinuT 4 1 0 3 4 6 2
17. F.C. Baia Mare 4 1 0 3 3 7 2
18. „Poli** Timișoara 4 0 2 2 3 8 2

După campionatele naționale pentru arme cu glonț
PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

TIRUL ÎȘI AȘTEAPTĂ NOII PERFORMERI I

loan Joldea. un tînăr de perspectivă

Campionatele naționa
le pentru arme cu glonț 
recent desfășurate la po
ligonul Tunari au confir
mat unele vechi realități 
ale tirului nostru la nive
lul seniorilor. Astfel clu
burile bucurestene Steaua 
și Dinamo domină, nor
mal. performanta națio
nală. ele ad.iudecîndu -și 
majoritatea probelor. Tră
gătorii stelisti au dîs- 
tigat. în total. 8 titluri, iar 
cei dinamovisti 6. Cite un 
titlu individual a in
trat în oosesia renrezen- 
tantilor altor cluburi 
C.S.U. Brasov si C. T. 
Alexandria, din orovincie 
I.E.F.S. si Olimoia din 
Capitală.

Privită mai atent a- 
ceastă repartiție a trico-

urilor de campioni pe 
anul în curs lasă să se 
întrevadă unele aspecte 
care trebuie analizate 
cu- toată atentia. pen
tru că dat fiind caracterul 
lor negativ pot impieta, 
în continuare, asupra pro
gresului general al acestei 
discipline. Surprinde, bu
năoară. că rezultatele în
registrate. în snecial de 
comnonentii eelor două 
secții de frunte ale ti
rului românesc. Steaua si 
Dinamo. au fost slabe 
pentru pretențiile celei 
mai importante rompe-

Rodo ÎIMOFTE

(Continuare In pag 2—3)
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CHIMIA RM. VILCEA - S.C. BACĂU
(AI Mustățea - Pitești; D. Petrescu - București; V. Titorov - Drobeto 
Tr. Severin)

RAPID - F.C. OLT
(S. Necșulescu; I. Tânase - ambii din Tîrgoviște. V. Antohi - lași) 

stadionul Giulești

A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. BAIA MARE
(M. Neșu - Oradea; C. Teodorescu - Buzâu. O Buciuman - Timișoara)

POLITEHNICA IAȘI - STEAUA
(O. Ștreng; C. Pâdurâriței — ambii din Oradea; Gh. Constantin - 
Rm. Vîlcea)

CORVINUL - GLORIA BUZĂU
(N. Voinea; M. Constantinescu și M. Niculescu - toți din

F.C. BIHOR - JIUL
(I. . Crâciunescu - Rm. Vîlcea; R. Matei și G. lonescu - 
București)

F.C. ARGEȘ - DINAMO
(I. Igna — Timișoara; I. Târcan - Reghin, A. Porumboiu

F.C.M. BRAȘOV

București'

ambii din

Vaslui)

7 - POLITEHNICA TIMIȘOARA
(M. Salomir; M. Man - ambii din Cluj-Napoca șl N. Dinescu - 
Vîlcea)

SPORTUL STUDENȚESC - UNIVERSITATEA CRAIOVA
(R. Petrescu; P. Cadar — ambii din Brașov, Fl. Popescu - Ploiești) 

stadionul Sportul studențesc
Toate partidele încep la ora 17.

Rm

i
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JOCURILE SPORTIVE LA UN NOII START! CE SE ÎNTÎMPLÂ CU HANDBALUL

Toamna, ca în fiecare an. aduce la 
startul competițional majoritatea disciplinelor 
sportive, o caravană a speranțelor pentru 
noile ediții ale întrecerilor divizionare.

Startul din această toamnă are pentru mul
te din jocurile sportive — cele care figurea
ză în programul Jocurilor Olimpice — aus
picii deosebite, mareind debutul unui nou 
ciclu olimpie. Se pleacă deci. Ia un nou 
drum lung lăsind in urmă regretul că doar 
o singură disciplină olimpică dintre jocurile 
practicate în țara noastră, handbalul (de 
fapt o... jumătate de disciplină, cea mascu
lină. întrucit echipa feminină nu și-a cîști
gat dreptul de a evolua la J.O. 1984) a fost 
prezentă Ia întrecerile de la Los Angeles. în 
urmă regretul, firesc -x
stimuleze Ia rîn- 
du-i — credem — 
AMBIȚIA DE A 
ADUCE JOCU
RILE SPORTIVE
AL MARILOR REZULTATE 
ȚIONALE. Acolo unde. prin 
se află, de ani și ani. handbalul româ
nesc (cel feminin rămas totuși în urma ce
lui masculin), acolo unde voleiul nostru se 
impunea nu numai prin valoarea echipelor 
sale reprezentative, ci și a celor de club, 
acolo unde de o bună bucată de timp, poto
ul aspiră să revină, iar baschetul doar să 
ajungă...

în noul ciclu olimpic, aceste discipline cu 
priză mare la tinerii aspiranți la performan
tă (oare ee atrage mai mult tn copilărie de
cît mingea 7). dar și 1a public (spectacolul 
sportiv are dintotdeauna un pivot in jocuri, 
in întrecerea echipelor) au deci. obligația 
de a depăși zona mediocrității, de a atinge 
noi cote superioare, in ierarhia internă și 
internațională. în primul rînd. prin renun
țarea totală Ia spiritul rutinier de muncă al 
unor antrenori și tehnicieni, la jumătățile de 
măsură sau Ia „duhul blîndetii" care însoțesc 
adeseori formalismul în pregătire, la îngă
duința pe care unele federații o manifestă 
după ee au constatat derogări sau abateri de 
la propriile planuri de pregătire, de la pro-

dar rare trebuie să

ÎN PRIMUL PLAN 
INTERNA- 

tradiție.

priile regulamente.
Cu alte cuvinte 

un suflu nou de 
campionatele care 
vențe. Pentru că

FEMININ BUCUREȘTEAN?
această toamnă să aducă 
exigență și calitate, în 

și-au derulat primele sec- 
în aceste întreceri care 

constituie cadrul cel mai eficient pentru 
simbioza pregătire-verificare se făurește 
NIVELUL VALORIC al sportului respectiv, 
apt sau nu să releve ELEMENTE CAPABILE 
să facă față cu succes celor mai importante 
confruntări internaționale — campionate 
mondiale și europene, cupe continentale in- 
tercluburi. toate, teste periodice și grăitoare 
intr-un ciclu olimpic. O premisă îmbucură
toare o constituie la acest început de sezon 
preocuparea unor federații pentru revigora
rea întrecerilor divizionare. Astfel, la volei, 

prin noul sistem 
de desfășurare a 
diviziei ,A“ se 
sporește numărul 

echilibrul dintre com
unei pregătiri mai 
a revenit — în 

campionat cu eta- 
un ciclu firesc în

locurilor. crește 
pețitoare si obligația 
sistematice. Handbalul 
sfîrșit ! — la un

pe săptămînale urmînd
timp, și nu formule periodice, de „laborator". 
După cum recentele calificări ale reprezen
tativelor. feminină și masculină, de baschet 
ale României la campionatele europene ce 
se vor desfășura în anul următor vorbesc 
despre semnele unui reviriment, aducindu-ne 
aminte, totodată, că în campionatul trecut la 
întrecerea divizionară a participat — cu re
zultate pe planul perspectivei — și lotul na
țional al baschetbaliștilor juniori.

Ceea ce face acum și federația de polo, 
care a trimis în campionat în dispută eu 
cele mal bune echipe de dub din țară, lotul 
juniorilor mici (15—16 ani). Si sperăm să 
putem consemna, nu peste mult timp, rezul- 
tatele-surpriză ale .viitorului 11“ și. peste 
doî-trei ani. marile sale performanțe inter
naționale sub culorile primei echipe repre
zentative. la cotele înalte ale competitivi
tății internaționale.-

Paul SlAVESCU

In Divizia ,,A" de popice

7 ECHIPE AU DEBUTAT CU STINGUL

Priviți, stimați cititori, clasamentul 
actualei ediții a campionatului fe
minin, Divizia ,,A“, și vă veți da 
seama de situația precară în care 
se află formațiile bucureștene. ,,Tan
demul" codaș este alcătuit din Ra
pid și Progresul, ceva mai sus - nu 
firea... sus — găsindu-se Confecția. 
Și nu este o surpriză.^ De cîțiva ani, 
handbalul feminin bucureștean - 
altădată in frunte — se zbate în
tr-o supărătoare mediocritate. El o 
pierdut contactul cu realele valori 
ale primei divizii, aflate acum la 
Bacău, Brașov, Rm. Vîlcea sau Con
stanța, râmînîndu-i alternativa nave
tei între ,A“ și ,,B". Ce-i determi
nă acest regres care, din păcate, nu 
pare sâ afecte-ze pe nimeni ?

Nefiind vo'ba de o echipă sau 
de o situație trecătoare, am încercat 
sâ aflăm cauzele. Am solicitat, de 
aceea, opinia antrenorului federal 
pentru handbal feminin, prof. Pompi
liu Simion: „Deși Capitala are cita
ră „centre" de juniori, mâ refer la 
cele de la Cluburile sportive școlare

„Trofeul SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE 

tn noul campionat situația 
întrecerea eficacității dotată 
„Trofeul ziarului SPORTUL- 
prezintă astfel :

FEMININ' (după 6 etape)
1. Maria Verigeanu (Chimistul 

Rm. V.) 63 de goluri ; S. Rodica 
Covaliuc (TEROM Iași) 57 ; 3.
Mariana Oacă (Șt. Bacău) 54 ; 4. 
Adriana Bărbat (Mureșul Tg. M.) 
42 ; 5. Elena Gheorghe (Hidro. 
C-ța) 39 ; S. Rodica Grigoraș 
(Confecția Buc.) 36.

MASCULIN (după 4 etape)
1. Vasile Stingă (Steaua) 38 de 

goluri; 2—3. Măricel Voinea (H.C. 
Minaur) șl Alexandru Folker 
(„Poli” Tim.) 33 ; 4. Adrian
Bondar (Șt. Bacău) 29 ; 5. La- 
dislau Kapornay (Constr. Ora
dea) 28 ; 6. Dumitru Jenea
(Constr. Arad) 27.

DIN JURUL
Prima etapă în Divizia „B*

în 
cu 
se

nr. 1 și 2, de la cluburile Progresul 
și Rapid, în handbalul feminin bucu
reștean n-au mai apărut de mulți 
ani elemente de valoare care să per
mită formațiilor divizionare să-și re
împrospăteze loturile. Este motivul 
pentru care se folosesc atît jucătoare 
lipsite de valoare reală, cit și spor
tive cane ar fi trebuit sâ părăsească 
de mult arena performanței. Apoi, 
n-ar trebui omis faptul câ — în pri
vința condițiilor necesare obținerii 
performanțelor de prim-plan - echi
pele bucureștene se află mult în 
urma celor dintr-o serie de centre 
provinciale. In fine, la situația evi
dent nemulțumiloare a handbalului 
din București contribuie și plafonarea 
profesională a antrenorilor care asi
gură instruirea echipelor".

Antrenorul federal Pompiliu Simion 
are, fârâ îndoială, dreptate. Dar 
oare nu este de competența 
C.M.B.E.F.S. sâ constate care sînt 
cauzele productivității slabe a sec
țiilor de junioare și să ia măsuri 
de eradicare a lacunelor ? In ceea 
ce privește profesionalitatea tehni
cienilor care se ocupă de pregăti
rea jucătoarelor de pe prima scenă 
a handbalului, nu este firesc ca fe
derația, antrenorul federal, colegiul 
de antrenori să analizeze oportuni
tatea menținerii lor, precum și ne
cesitatea ’ promovării unor tehnicieni 
cu reale aptitudini și cunoștințele 
necesare handbalului de performanță?

Pasivitatea cu care este privită 
degringolada handbalului feminin din 
primul oraș al țării surprinde Se 
cere, socotim - în sprijinul revenirii 
formațiilor divizionare din Capitală 

' la potențialul afirmat odinioară, la 
ponderea pe care o dețineau In re
prezentarea handbalului românesc — 
Intervenția Consiliului municipal 
Bucureșt’ pentru Educație Fizica și 
Sport și o federației de specialitate, 
sprijinul entuziastului și competentu
lui activ obștesc.

Hrîstache NAUM

Un pivot 
București, 
păți Mirș

IN D
In cam 

handbal, 
este progi 
la băieți ■
— etapa 
este doml!
— în ace; 
primei di’ 
H. Minau: 
tehnica Ti 
mul loc t

1. ȘT. BAG
2. Chimistul
3. Hidroteh.
4. Rulmentu
5. Textila 2
6. Mureșul
7. TEROM
8. Confecția
9. Textila F

10. A.E.M. Ti
11. Progresul
12. Rapid B

în campionatul ind

FILEULUI
Rcstanffi în A":

N. PURAVEȚ NOUL LIDER
A început campionatul di

vizionar de popice, ediția 1984/ 
1985. în prima etapă a turului 
competiției toate echipele frun
tașe (in campionatul trecut) 
au terminat învingătoare, in
diferent dacă au jucat acasă, 
sau în deplasare. în schimb, 
noile promovate n-au reușit 
șă facă față, ele debutind cu 
înfrîngeri. O excepție. Petrolul 
Cimpina. care a cîștigat pe 
arena ei meciul cu Olimpia 
București. Dar iată rezultatele: 

FEMININ — SERIA SUD. 
GLORIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2507 — 
2 577 p d (scor individual 2—4). 
Formația Voința a avut mai 
multe jucătoare cu rezultate 
de peste 430 popice doborîte și 
astfel a cîștigat acest derby 
bucureștean. Cele mai precise 
concurente au fost : Elena
Pană — 445, Mariana Borta — 
440 de la învingătoare, și. res
pectiv, Margareta Cătineanu — 
453. (O. Guțu — coresp.) • 
VOINȚA PLOIEȘTI — ME- 
TROM BRAȘOV 2438 — 2369 
O—2). Principalele realizatoa
re : Minela Mihăilă — 444 și, 
respectiv. Viorica Botezata — 
428. (I. Tănăsescu — coresp). 
• LAROMET BUCUREȘTI — 
VOINȚA GALAȚI 2552—2485 
(4—2). • RAPID BUCU
REȘTI — DACIA PLOIEȘTI 
2407—2255 (6—0) • PETRO
LUL BAICOI — CHIMIA 
ROMAN 2454—2249 (5—1). SE
RIA NORD : • U.T. ARAD— 
VOINȚA ORADEA 2261—2277 
(3—3). Partidă deosebit de dis
putată. cîștigată la o diferență 
mică de orădenee, care au 
avut în Ibolya Mathe (398) cea 
mai eficace concurentă. De la 
U.T.A. s-a remarcat Gabriela 
Pintea — 403 (M. Gheorghe — 
coresp.) • VOINȚA TG. MU- 
“”T — DERMAGANT TG.

2299 (5—1) • ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — VOINȚA TI
MIȘOARA 2437—2399 (4—2).

MASCULIN - SERIA SUD : 
• CARPAȚI SINAIA — RUL- 
MENTRUL BRAȘOV 4996—4994 
(2—(). Un joc extrem de dis
putat în care victoria s-a de
cis la ... ultima bilă, 
jucători ai celor două 
au fost campionul mondial 
Tismănar — 882 de Ia brașo
veni și V. Ovidiu — 881 (V.
Feldman — coresp.) • PE
TROLUL CIMPINA - OLIM
PIA BUCUREȘTI 5079 — 5014 
(4—2). Popicari remarcați din 
cele două formații : Șlai — 920 
și. respectiv, Belivacă — 
(E. Stroe — coresp.) • 
GOL BUCUREȘTI —

Duminică s-au desfășurat par
tidele primei etape din cadrul 
noii ediții a campionatelor di
viziei secunde de 
zultatele:

volei. Iată re-

,,Poli“ Explorări 2-J
• Bucurcștcnii D. Cașpar și S. Halagia

Primii 
echipe 

I.

879.
FRI- 

CON- 
ȘTRUCTORUL GALAȚI 4936— 
‘ Noua promovată,

proprie, 
experi-

FEMININ, seria 
rești — Penicilina 
conf Brăila 
Suceava 
Focșani
I- 3, I.T. București — Flacăra ro
șie II București 3—0; seria a
II- a: Chimia Tr. Măgurele — 
C.S.U. I.E.F.S. București 3—0, 
C.S.Ș.U. Dacia Pitești — Confec
ția București 3—0, Chimpex II 
Constanța — A.S.S.U. Craiova 
1—3, Voința București — C.S.Ș. 
Oțelul Tîrgoviște 3—2 ; seria a
III- a: Metalotehnica Tg. Mureș — 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara 2—3, 
.,U“ Cluj-Napoca — G.I.G.C.L. 
Brașov 1—3. Olimpia Metal 33 
București — Armătura Zalău 1—3, 
Steaua roșie Sibiu — Maratex 
Baia Mare 1—3.

I: C.P. Bucu
rași 0—3, Brai- 

C.S.Ș. Zimbrul 
3—0 (n), C.S.Ș. Unirea 
- Ceahlăul p. Neamț

La Timișoara. în sala Olim- 
nia. s-a desfășurat ieri partida 
dintre divizionarele „A“ 
masculine Politehnica si Ex
plorări Baia Mare, restantă din 
etapa a Il-a. La canatul unui 
joc extrem de echilibrat și cu 
multe faze frumoase, victoria a 
revenit echipei Explorări cu 
3—2 (6, —12, 15, —12, 13). Re
marcați : Urzică, Semenciuc, 
Ciontea (P), Arbuzow, Tutelea, 
Ignișka (E).

C. CREȚU, coresp.

S C. LCipiitf,

REȘ
MUREȘ 2451-2342 (4—2). pTr- 
formera reuniunii a fost n- 
diko Szasz (V) cu un foarte 
valoros rezultat — 454 p d din 
100 de lovituri mixte și cu 
nici o bilă în gol (I. Păuș — 
coresp.) • HIDROMECANICA 
BRAȘOV — MUCAVA MO- 
LIDU-VAMA 2430—2387 (5—1). 
Cele mai mari rezultate le-au 
obținut junioarele Elena 
nev (H) 422 și Adriana

MO-

Sta-
(M) 42Î (C. Gruia-coresp.) • 

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
ODORIIEIU SECUIESC 2438—

5159 (1—5)
deși juca pe arenă 
n-a putut ține piept 
mentatei ei adversare. Cei mai 
preciși au fost Băiaș (C) —
904 și Stoian (F) — 847 (N.
Ștefan — coresp.) • C.F.R. 
CONSTANTA — METALUL 
ROMAN 5163—4885 (4—2) •
VOINȚA BUCUREȘTI —GLO
RIA BUCUREȘTI 4995—4913 
(4,5—1,5). SERIA NORD : •
C.F.R. TIMISOARA — AURUL 
BAIA MARE 5057—5078 (3—3). 
O partidă atractivă, cîștigată de 
Aurul, echipa mai omogenă. 
Cele mai mari rezultate le-au 
avut Bice — 880, de la .băimă- 
reni și Matho — 881 de la ti
mișoreni. (C. Cretn — coresp.)
• TEHNOUTILAJUL ODOR
HEIU SECUIESC — UNIO 
SATU MARE 4988—4861 (5—1). 
Cu toate că a fost învinsă, 
noua promovată. Unio. a jucat 
bine. Interesant de amintit că 
principalii realizatori au avut 
rezultate identice. 850. Rozsa 
de la localnici și Ardelean de 
la oaspeți. (A. Pialoga—coresp.)
• METALUL HUNEDOARA—
JIUL PETRILA 
(4—2). Țălnar, de _ _______
a obținut cel mai mare punc
taj dintre toti cei 12 jucători 
care au evoluat în cele două 
formații — 897. (I. Vlad — 
coresp.) • CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ — INDUSTRIA 
SÎRMEI CÎMPIA TURZII 
5159—5111 (4—2) • VICTORIA 
TIMIȘOARA — ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ 4728—5014 
(0—6).

MASCULIN, seria I: Viitorul
Bacău — I.T, București 3—1, E- 
lectromagnetica București — 
C.S.U. Galați 1—3. Reionul săvi- 
neștl 
3—1, 
rul II București 3—1; seria 
SAHO Tîrgoviște — Oltul 
vncea 3—0, PECO Ploiești 
cia Service Pitești 3—2, 
Delta Tulcea — Electra 
rești 3—0, I.O.R. București 
pld București 3—0; seria a IlI-a: 
„U- Cluj-Napoca — Oțelul Oraș 
dr. P. Groza 3—0 (n). Voința 
Alba Iulîa — A.S.A. Sibiu 3—1, 
Tractorul n Brașov — Metalul 
Hunedoara 3—0, Voința Zalău — 
A.S.A. Eleetromureș Tg. Mureș

— Prahova I.P.G. Ploiești 
A.S.A. Buzău — Calculato- 

a Il-a: 
Rm.

— Da- 
C.S.M. 
BUCU- 

— Ra-

1—3.

*
Corespondenți: N.

Gh. Lazăr, O. Guțu, I. 
Domuța. P. Comșa, M. 
Ionescu. C. Albu. C. 
Mareo, L. Handler, O.

Mateescu, 
Covad, I. 
Avanu, I. 
Gruia, N. 
Bălteanu.

două meciuri la Brașov
Campioana masculină de volei 

a R. D. Germane, cunoscuta for
mație S. C. Leipzig, și-a început 
turneul tn țara noastră, jucînd 
luni șl marți două meciuri ami
cale la Brașov în compania di
vizionarei „A- din localitate, 
Tractorul. Cele două întâlniri, 
găzduite de sala clubului brașo
vean, au prilejuit dispute Inte
resante și posibilitatea folosirii de 
către ambele echipe a întregului 
efectiv de care dispun. Campioa
na R. D. Germane a Ieșit vic
torioasă șl în primul joc : 3—0 
(13, 12, 12), șl în cel de al 
doilea : 3—1 (10, —9, 9, 10). în 
pofida scorului, disputele au fost 
în cea mai mare parte a timpu
lui echilibrate, oaspeții lmpunîn- 
du-se însă In finalurUe de set. 
Brașovenii au condus adesea în 
seturi pînă spre finei cu 2—3 
puncte, dar numai o dată au 
rezistat sprintului voleibaliștilor 
din Leipzig. în cele două zile, 
de La oaspeți ne-au făcut o im
presie deosebită Tappendorf, Klei
ne, Pietronka, Meschne și Dass
ler, iar de la gazde consacrații 
Sterea, Hinda și Zamfir, alături 
de tinerii Kosma, Ferariu ș! Căș- 
vean.

Carol GRUIA — coresp.

Campionatul individual de 
dirt-track a continuat ieri după- 
amiază pe pista stadionului Me
talul din 
doua. In 
lor s-au 
raveț și 
par, elevi __ ___ T____ ____
I. Bobîlneanu și, respectiv, Gh. 
Sora. Lor 11 s-a mai alăturat 
metalurgistul S. Halagian, care 
— după o indisponibilitate de 
aproape 2 ani — se pare că 
este pus pe fapte mari. Manșa 
a 5-a. care a reunit candidații 
la un loc pe podium, a satisfă
cut pe deplin așteptările, fiind 
cea mai gustată de spectatori. 
Ordinea sosirii : N. Puraveț, D. 
Gașpar, M. Dobre și S. Posto- 
lache, învingătorul realizînd cel 
mal bun timp al zilei — 1:18,6. 
în continuare, favoriții manșelor 
respective au fost urmăriți de... 
neșansă, S. Ghibu, M. Gheorghe, 
D. Stoica, N. 
nai, liderul 
Dobrje, fiind

Capitală cu etapa a 
prim-planul . întreceri- 

sltuat siblanul N. Pu- 
bucureșteanul D. Gaș- 
al maeștrilor sportului,

Puraveț și, In fi- 
campionatulul, M. 
nevoițl, din cauza

unor defect 
dă puncte 
ție sporită 
lor pentru 
etapei a t 
pe stadionu 

CLASAME 
N. Puraveț 
2. D. Gașp 
p (mal putl 
lagian (Met: 
Dobre (Met 
neral — 1. 
GasparVsi : 
tolache^TSt 
lagian (Met: 

în „Cupa 
mula de 14 
manșe (din’ 
au aparținu' 
Ianca, preg 
Dragii șl N. 
au fost ocu

M. Ag 
la Metal 
Gheorghe ... 5 

r

6 P. 
de 
D.
ta Sibiu)

CONCURSUL REPUBLICAN
PITEȘTI, 24 (prin telefon). La 

sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
stadionul „1 Mai** de la Trivale, 
s-au desfășurat întrecerile finale 
ale concursului republican al 
juniorilor de categoria a IlI-a 
(băieții născuți • în anii 1969 și 
1970, fetele născute în anii 1970 
și 1971). Au fost Înregistrate 
două recorduri, ambele în pro
ba de 800 m: Denisa Zâvelcă la 
fete 2:09,3 (v.r. 2:09,8 Niculina 
Radu 1983) șl Marius Codrea la 
băieți 1:56,1 (v.r..................... ’
Tomescu 1982).

1:56,42 Ionel

de conours am 
bune rezultate

Răsfoind listele 
extras cele mai 
pe probe. Iată-Ie: BĂIEȚI: 80 m: 
Lucian Marclari (C.S.Ș. Motru) 
9,2, Marian Dobre (C.S. Brăila) 
9,3; 200 m: Dobre 23,0, Cornel 
Mihai (C.S.Ș. Tg-vlște) 23,1;

5095—4988 
la Metalul, TIRUL CONTINUA SA-ȘI AȘTEPTE NOII PERFORMERI

(Urmare din pag 1)

D
Mar 
1:56. 

(C.S. 
Miro:

800 m: 
Pitești) 
Rapolți 
Vasile 
8:55,8, Sandi
Triumf Buc. 
D-tru Vasil 
Daniel Des 
24:34,1; 90
(C.S.Ș. 4 Bl 
ternațional 
Oaidă) 12,3. 
(C.S.Ș. Tecu 
nuț Mltirici 
Oaidă 26,8; 
Oniță (Glorl 
Băltaru (C.S. 
lungime: Ni 
Buc.) 6.38 r 
Itorul Buc.) 
Dragomir (i 
1,91 m, Mltl 
Bogdan Tud<

ÎNSCRIERI la cursurile de ghizi
Oficiul Național de Turism „Carpați" București anunță 

că in perioada 26 septembrie — 13 octombrie 1984, zilnic, 
cu excepția duminicilor, între orele 12—18. face înscrieri 
de candidați, cunoscători de limbi străine, pentru examenul 
de selecționare la cursurile de ghizi, colaboratori externi, 
la sala Universității cultural-științifice din str. Biserica 
Amzei nr. 7, sectorul I.

Condițiile șl actele necesare sînt afișate la sediile O.N.T. 
„Carpați" București și Universității cultural-științifice, să
lile Dalles și Amzei.

tiții interne. Doar Corneliu 
Ion, la pistol viteză, și, într-o 
oarecare măsură Maria Ma- 
eovei, la pistol standard, și-au 
onorat cărțile de vizită. Este 
mult prea puțin din partea u- 
nor secții puternice, cu tradiții 
bogate, dotate material.

Steaua, de pildă, a cîștigat 6 
titluri pe echipe (două au re
venit dinamovistilor și unui 
Olimpiei). Ceea ce trebuie să 
stea de acum înainte în aten
ția specialiștilor de la Steaua 
este formarea unor' vîrfuri 
sportive capabile să facă 
fată cu succes în competiții in
ternaționale. A 
unele probe, tirul 
poate constitui un 
mordiai pentru 
de calibrul si 
tiile aceleia de

Ia 
nu 

nri-

domina. 
intern 
scop 
o secție

cu breten- 
la clubul

Steaua. Faptul că acest 
performer de excepție care 
este Corneliu Ion rămîne — 
de mulți, prea mulți ani 
— unicul sportiv stelist ci din 
lotul reprezentativ care a 
prezentat garanții la orice 
mate întrecere si că în urma 
Iui nu se mai impune nici u- 
nul dintre tinerii care au ve
nit să se perfecționeze la po
ligonul Domnești, e mai mult 
decît semnificativ.

Secția clubului Dinamo este 
Si ea. de mai multi ani defi
citară. în activitatea de forma
re a unor veritabili campioni. 
Unica probă pe care trăgătorii 
din Sos. Stefan cel Mare o 
domină pe plan intern si în 
care obțin notabile rezultate 
internaționale (existînd to
tuși si recenta excepție ne
plăcută. care a fost Olimpiada 
de la Los Angeles...) rămîne

cea de pistol standard, adusă 
si menținută Ia înalt nivel 
de acest vrednic ' animator, 
antrenorul emerit Stefan Pe
trescu. Petre Sandor mai are 
de muncit oină cînd unul din
tre elevii săi se va impune De 
olan international în pro
bele de pușcă. Nici un specia
list tînăr nu se arată capabil 
să ia. cu succes, locul mai ve
chilor antrenori. Tn ultimii ani. 
pistolarii de viteză ai lui 
Dinamo nu se mai văd“ (cel 
mai bine clasat la .naționale". 
G. Cristache s-a clasat 
6-lea). probele feminine 
pușcă standard au 
în ..mîinile" altor 
(la campionatele 
titlurile au revenit 
vencei Eva Olah si 
tei bucurestence 
Iosif). în ambele arme, spor
tivii dinamovisti străluceau

al 
de 

trecut 
cluburi 

naționale, 
braso- 

studen- 
Niculina

un
adu 

noștri
Acu 

aminl 
de nu

acum 
mult, 
tului 
cese. 
sînt 
bele
pe care te
mele .cam 
sectisr*41ubi 
reușit, pin 
să-l forme 
campion c 
reze cu sai 
cînd si orii 
teptăm în 
tre tineri i 
a fi unul c 
un performt 

insis 
Drol 
frun 
pent

Am 
dintre 
secții 
nostru
rînd. în sare 
ti a de a fo 
trasatori de 
final să fie 
nivel națio1, 
de titluri si 
competiții i 
tru sportul



UN TANDEM
al etapei a 5-a a Diviziei

ATIT DE AȘTEPTAT

UNIVERSITATEA
si duelul Hogi - Bălăci

poate 
mai 

și cu 
blon- 

în

MECIUL SPORTUL

e“ spectaculos este Mocanu de la Dinamo 
iind în poarta formației Independența Car- 

Foto : D. NEAGU I
trecută a fost 
meciul Spor- 

„două din cele

A" n™ r O NOUĂ RUNDĂ I
țlonale de 

duminică 
dă rundă : 
-a, la Cete 
>ua rundă 
Unire care 

întrecerii 
ie derby : 
! — Poli- 
ită pe pri-

4ilui, cu

victorii consecutive, ..Poll- va da 
piept eu una dintre principalele 
contracandidate la „podium**. In 
perspectivă, un meci de mare a- 
tracție între o echipă cu pal
mares șl experiență, cea pregă
tită de antrenorul emerit Lascăr 
Pană, și o 
„noul val", 
tin Jude.

formație dominată de 
aceea a 1-ng. Constan-

MASCULIN

I
I
I

0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
5

163-115 
162-135 
121-107 
110-100 
121-116
145- 143
146- 136 
112-130 
107-131
104- 128 

88-114
105- 129

17
16
14
14
14
12
11
11
11
9
8
7

1. „POLI" TIM.
2. Steaua
3. H.C. Minaur 

Dinamo Buc. 
Științo Bocâu 
Constr. Oradea 

Dinamo Brașov 
Constr. Arad

Craiovo
Cj.-Napoca

I

CK
ccnsiunc
te să piar- 
peci aten
ta mașinl- 
p vederea 
[amată joi 
h sibiu. 
Iapă — 
piu) 13
1 Buc.)

3. S. Ha-
2 p, 4. M. 

[10 p ; ge- 
16 p, 2—3.

Pos-
Ha-

1. 
P, 
13

| 20 p.
L“, în for- 

tot atîtea 
alergători 

[11 Petrolul 
[tar de I. 
mele locuri 
L Maier — 

p (ambii 
Lntrenor — 
sch (Voln-

IIJESCU

ETISM
L (C.S.M. 
Ird, Iosif 
|6,6; 3000 m: 
! Bistrița) 
le (C.S.Ș. 
I km marș: 
fcița) 24:25,8, 
I. Reșița) 
ka Oaldă 
fostului in
ii Nlcolae 
I Georgescu 
BO mg: Dă- 
t-lung) 26,6, 
pbst.: Dinu 

2:46,6, Fi.
Inescu Iași): 
I (C.S.Ș. 4

Luca (VI- 
kălțime: Șt. 
li Timiș.) 
n; prăjină: 
5 BUC.) 3,80

I sau mai 
linei spor- 
liă de suc- 
|e acestea 
■ci în nro- 
I seniorilor 
lat la ulti- 
I naționale.

[ceasta oră. 
[acel mare 
kă concu- 
[ucces. ori- 
[ă mai as- 
ree că din- 
lldea
, să 

ML
pra 
celor 
le 
în
stă obligă
ri sportivi, 
căror scon 

ematia la 
obținerea 
la marile 

male pen-

nare 
apară

unora 
două 

tirului 
Drimul

4.
5.
5.
7.
8.
9. Unîv.10. „u-

11. Carpoțl Mirșo
12. Minerul Covnîc

4 4 0 0
4 4 0 0
4
4
4
4
4
4
4 0 2
4 1 O

3 1
3 0
2 0
2 0
1 1
1 1

o
1
2
2
2
2
2
3

4 0 13
4 0 0 4

110- 81 12 
121- 99 12 
111- 79 
105- 96 
102- 94 
99-101 
80- 90 
96-110 
85- 89 
77-110 
88-106 

101-110

11
10
8
8
7
7
6
6
5
4

I
I
I

CAMPIO^ATUI DE MOTOCROS
țn etapa a doua a campiona

tului de motocros pe echipe, des
fășurată duminică la Cîmplna, in 
organizarea bună a asociației 
sportive Poiana din localitate, a- 
lergătoril au fost supuși la un 
serios examen, gradul de dificul
tate al traseului de pe Dealul 
Mușcelului mărlndu-se conside
rabil In urma ploii căzute in 
prima manșă. întrecerile la cla
sa 125 cmc tineret au avut in 
prim-plan, pe Paul Schmidt, Flo
rian Pop șl Laszlo Tomoșvarl, 
principali realizatori al echipe
lor Poiana Cîmplna, I.R.A. Tg. 
Mureș și, respectiv, Steaua, an
gajate într-o luptă strînsă pen
tru primul loc. In cursa seniori
lor, stelistul Alexandru Ilieș a 
condus în ambele manșe, dar, 
de fiecare dată, campionul țării, 
Ernest Millner, șl-a impus în fi
nal superioritatea.

CLASAMENTELE: etapă, 125 
cmc — tineret — 1. Poiana Cîm- 
pina 61 p. 2. Steaua 51 p. 3. 
I.R.A. Tg. Mureș 41 p; 250 cmc
— seniori — 1. Torpedo Zărnești 
63 p, 2. Steaua 41 p. 3. Flacăra 
Automecanica Moreni 41 p; ge
neral — 125 cmc — tineret 
1—2. I.R.A. și Poiana 109 P,
Steaua 107 p; 250 cmc — seniori
— 1. Torpedo 129 p, 2. Steaua 87 
p, 3. Flacăra Automecanica Mo
reni 83 p.

3.

AL JUNIORILOR III
m, Lucian Balica (C.S.Ș. 5 Buc.) 
3,70 m; greutate: Eug. Mihuțescu 
(C.S.Ș. Drobeta Tr. Severin) 16,51 
m, Marian Dragomir (C.S.Ș. 2
C-ța) 14,88 m; disc: Mihai Pal- 
maghl (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 60,16 
m, FI. Pețan (C.S.Ș. Arad) 50,50 
m ; suliță : Sandor Fazekaș 
(C.S.Ș. Oradea) 58,12 m. Marian 
Căldărescu (C.S.Ș. i Buc.) 55,20 
m; ciocan: Eleodor Roșea
(C.S.Ș.A. Cv.) 59,90 m, Gh. chi
ria® . (C. A. Roman) 56,34 m ; 
FETE: 80 m: Carola Popa (C.S.Ș. 
2 C-ța) 10,0, Silvia Roman (Viito
rul Buc.) 10,1; 200 m: Florina 
Neder (Viit. Buc.) 25,0, Izabela 
lonașcu (C.S.Ș. 5 Buc.) 25,5; 800 
m: Denisa Zăvelcă (C.S.Ș. Slati
na) 2:09,3 — record, Simona Stal- 
cu (C.S.Ș. Cetatea Deva) 2:12,3; 
2000 m: Staicu 6:19,9, Rodlca Mo- 
rolanu (C.S.M. pitești) 6:21,4; 
2 km marș: Miharia Cucu (C.S.Ș. 
Bacău) 10:10,6, Luminița Bibic 
(C.S.Ș. Focșani) 10:34,0; 80 mg: 
Daniela Neaga (Viit. Buc.) 11,1, 
Carmen Ciupei (C.S.Ș.A. Cluj- 
Napoca) 11,5; 200 mg: Neder 28,7, 
Dana Potlog (C.S.Ș. 5 Buc.) 29,7; 
lungime: Maria Căldură (C.S.Ș. 
PI.) 5,42 m, Mirela Belu (C.S.Ș. 
Caracal) 5,40 m; înălțime: Bea
trice Guttman (C.S.Ș. 1 Orșova) 
1,62 m, Petronela Brumă (C.S.Ș. 
Suceava) 1,59 m; greutate: Cris
tina Fătu (C.A. Roman) 13.24 m, 
Delia Hnat (C.S.Ș.A. Cluj-Napo- 
ca) 12,80 m; disc: Diana Dugu 
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea) 37,57 m, El. 
Bîrsan (C.S.Ș. 3 Steaua Buc.) 
35,24 m; suliță: Daniela Coman 
(C.S.Ș. Bistrița) 36,75 m. Mirela 
Andrei (C.S.Ș. Roman) 35,98 m.

Gheorghe IRIMINOIU, cores p.

Aflăm cu tristețe vestea în
cetării din viață a lui VIC
TOR DONA, în vîrstă de 50 
de ani, vechi activist pe tă- 
rîmul sportului, fost antre
nor, cercetător științific, se
cretar al Federației române 
de lupte, arbitru internațio
nal.
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Dacă etapa 
dominată de 

. tul—Dinamo.
patru", cea de astăzi are un 

1 nou derby, de data aceasta in- 
. trînd în arenă Universitatea 

Craiova care, după startul so- 
I văielnic din acest campio

nat. are prilejul de a rupe 
I trecutul apropiat si de 

demonstra că are resursele 
nui nou start în istoria atît 
bogată din ultimul deceniu 
fotbalului craiovean. Bineîn
țeles că misiunea craiovenilor 
nu e deloc ușoară, gazdele lor 
fiind studenții bucuresteni. 
care au rămas în memoria te
lespectatorilor cu imaginea 
unui Inter învins si cu dema
rajul neobișnuit din finalul 
partidei cu Dinamo.

Venirea craiovenilor în Re
gie mai are. insă. încă un mare 
punct de atracție. Este vorba 
de duelul de prestigiu dintre 
Bălăci si Hagi. 
angajate două 
care susține că Balad nici nu 
are de gînd să-si depună co
roana. si cea a lui Hagi. care 
a si operat succesiunea în 
voarea mezinului echipei 
tionale.

Un foarte frumos derby 
perspectivă, chiar dacă echipa 
olteană pare handicapată de 
unele absente sau de unele ac
cidentări.

Dacă Sportul — Craiova e 
derby-ul etapei. alte două 
jocuri sînt la fel de im
portante si în orice caz. cu o 
încărcătură specială. La Iași, 
Steaua Joacă un meci pentru 
poziția de lider. în același 
timp, însă, Politehnica va lupta 
să nu piardă (cel puțin) mai 
ales după ce Constantin Oțet 
s-a întors cu un semisucces de 
la... Craiova, orașul ascen
siunii sale ca antrenor. Cu alte 
cuvinte, un meci aprig în care 
una din chei poate fi duelul 
Ciocîrlan — Lăcătuș, fără să 
omitem și ..armele" perechii 
Sertov — Biro în fata apărării 
bucurestene.

Al treilea derby al zilei este 
F. C. Argeș—Dinamo. Un meci 
în care prima tentatie ar fi lo
cul egal, deși ambele variante 
ale victoriei nu sînt ex
cluse. Oricum. țesăturii de

cu
a 

u- 
de

a

în care sînt 
tabere : cea

fa- 
na-

fn

pase conduse de Dragnea 
îi vor fi opuse zvîcnirile de
seori derutante ale lui Nica si 
forța lui Jurcă. într-un mo
ment în care Dinamo are pro
bleme cu fundașii săi laterali, 
nerefăcuti.

Programul etapei. în care 
în toate celelalte meciuri gaz
dele par favorite 
tuși, cîteva semne 
bare :

1) Va reuși Rapid 
streze in 
că eclipsa 
ua este... 
eclipsă ?

2) Va 
bilizeze 
doara. 
punctul 
casă 1

Există bineînțeles si mul
te alte variante posibile In a- 
ceastă etapă în care oas
peții ar putea obține destule 
puncte, tinind seama în primul 
rind de faptul că trei dintre 
cel patru joacă Ln deplasare, 
iar echilibrul tuturor ce
lorlalte partide oferă des
tule contrasanse oaspeților.

Dincolo de aceste 
iubitorii fotbalului 
ea „echipele 
treacă, toate, __
ta care să anunțe doritele să
rituri record din ziua de 3 oc
tombrie...

ridică, to- 
de intre-

să demon-
F. C. Oltmeciul cu 

din partida cu Stea- 
pasageră ca orice

reuși Gloria să-si mo- 
ambițiile la Hune- 

pentru a face uitat 
pierdut cu Chimia, a-

O reintrare in arenă de 
genul aceleia semnată re
cent Ilie Bălăci nu 
trece neobservată ; 
ales cind ea coincide 
o comportare în stilul 
dului craiovean, care, 
numai o jumătate de oră, a 
reamintit publicului de fru
moasele clipe petrecute îm
preună in fructuoasa „epo
pee europeană".

Marele absent din „U"-le 
Universității n-a înscris 
la ...redebut 
dar, cu măiestrla-i 
alterată de pauza 
petitională, și-a servit 
chipierii cu mingi 
de ..transformat" și produ- 
cind, de fiecare dată, pani
că in careul ieșean.

N-a fost vorba, ne spun 
martorii oculari, numai de 
binecunoscuta artă a lui 
Bălăci in manevrarea ba
lonului, ci de mult mai 
mult .* in cele doar 30 de 

care au văzut o 
Universitatea Cra- 
Balaci a arat, in 
în lat, gazonul Cen- 

craiovean precum 
in zilele lui de ma- 

Sub

n-a
nici un gol. 

deloc 
com- 
cce- 
bune

ealcule. 
așteaptă 

europene** să 
peste stache-

minute. 
altă... 
iova, 
lung și 
traiului 
o făcea 
ximă formă sportivă, 
impulsul lui. locul se ..lega" 
din nou de la mijloc, vir- 
furile si îndeosebi Cămăta- 
ru redeveneau.. vîrfuri.

„Cit de mult mi-a lipsit 
Bălăci la Euro "84. ni se 
destăinuia Mircea Luces- 
cu, aflat lingi noi In timpul 
cuplajului de pe .,23 Au
gust", informat, pe calea

undelor. de reușitele lui 
Iliuță. Pînă la recupera
rea totală a lui Bălăci, pe 
care o doresc dir. tot sufle
tul. a mai spus antrenorul 
echipei noastre naționale. 
mă bucură creșterea e- 
videntă, de la un meci la 
altul, a lui Hagi".

intr-adevăr, ca și Bălăci, 
Hagi poate fi în curind ju
cătorul mult dorii, in stare 
să dea randament atit in 
faza de construcție (vezi 
pasa ideală de gol fructifi
cată de M. Sandu, dumini
că, în prima jumătate de 
oră a meciului cu Dinamo) 
cit șî în aceea de finalizare 
(vezi golul cu care el a 
restabilit echilibrul pe ta
bela de scor).

Revenind la Bălăci, pe 
care, firește, toți iubito
rii fotbalului îl vor com
plet refăcut cit mai repede 
cu putință, ne aducem a- 
minte ce tandem reușit a 
alcătuit el împreună cu 
Hagi. anul acesta, la 1 
februarie, ziua primei con
fruntări fotbalistice Alge
ria — România. Un drep- 
taci. craioveanul. și un 
stîngaci, Hagi. au întors 
în cîteva rînduri. pe am
bele flancuri, un întreg 
sistem defensiv

Din motivele cunoscute, 
la Euro ’84 respectivul tan
dem n-a putut prinde via
ță. Să ne gîndim la el cu 
speranțe pentru viitorul 
sezon...

Gheorghe NICOLAESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B"
SERIA I: C.S. Botoșani — 

C.S.M. Suceava: L Caraman (O- 
radea) Metalul Plopenl — Uni
rea Dinamo Focșani: D. Busuioc 
(Craiova), Prahova Ploiești — 
Petrolul Ploiești: I, Coț (Plo
iești), Chimia Fălticeni — -C.F.R. 
Pașcani: M. Niculescu (Bucu
rești), Partizanul Bacău — Cea
hlăul P. Neamț: R. Petrescu
(Brașov), Metalul Mangalia — 
F.C. Constanța: D. Drăcea (Cra
iova), Dunărea C.S.U. Galați — 
Oțriul Galați: O. ștreng (Ora
dea), A.S. Mlzil — Olimpia Rm. 
Sărat: I. Tărcan (Reghin), FEPA 
74 Bîrlad — F.C.M. Progresul 
Brăila: Gh. Toth (Aiud).

SERIA A II-a: Minerul Motru 
— Flacăra Autom. Moreni: Gr. 
Maca vei (Deva), Gaz metan Me
diaș — Unirea Alexandria: R.
Ctmpeanu (Arad), Progresul Vul-

can București — Autobuzul Bucu- 
rștl: V. Alexandru (București) — 
stadionul Progresul; Chimica Tîr- 
năvenl — C.S. Tîrgoviște: Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Tractorul 
Brașov: D. Ciolan (Pitești),
I.M.A.S.A. St. Gheorghe — Șoi
mii I.P.A. Sibiu: V. Antohi (Iași), 
Automatica București — Dinamo 
Victoria București: L. Ciucu
(București) — rtadionul Automa
tica; I.P. Aluminiu Slatina — 
Carpațl Mîrșa: M. Neșu (Oradea), 
Metalul București — Mecanică 
fină Steaua București: D.P. Ma- 
nole (București) — stadionul Me
talul.

can (Reșița), Armătura Zalău — 
Avîntul Reghin: V. Titorov (Dro
beta Tr. Severin), .,U“ CluJ-Na- 
poca — Minerul Lupenl: A. Co- 
mănescu (Bacău), Mureșul Ex
plorări Deva — Olimpia Satu 
Mare: J. Grama (București), Sti
cla Arieșul Turda — Ind. sirmei 
C. Turzii: L. lakab (Cluj-Napo- 
ca). Unirea Alba Iulia — Minerul 
Cavnlc: L. Măierean (Brașov), 
Aurul Brad — Gloria Bistrița: 
M. Constantinescu (București), 
Strungul Arad — F.C.M. U.— 
Arad: A. Mițaru (Rm. Vîlcea).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

GOLURILE
Nu ! Costel Orac nu a 

marcat nici un gol. dumini
că. în derby 1 Si greu poa
te fi vorba despre... golurile 
sale in acest început de 
campionat, pentru simplul 
motiv că el a marcat o sin
gură dată, cu Corvinul. la 
București, din acțiune. Ne 
referim — in titlu — la 
loviturile libere superb 
transformate de atacantul 
dinamovist in meciul eu 
Omonia Nicosia, la cele 
două goluri care au renăs
cut echipa noastră campi
oană. Orac • marcat acele 
două spectaculoase goluri 
pentru că el este un specia- 

al genului (loviturile 
aici vrem

list 
libere), dar (si 
să ne oprim !) si pentru eă 
a avut condiții regulamen
tare, pentru eă ZIDUL A 
FOST AȘEZAT LA DIS
TANȚA REGULAMENTA
RĂ. în campionatul nos
tru. insă, zidul a rămas e- 
terna poveste. Si în etapa 
de duminică. în maioritatea 
cazurilor, el a fost așezat 
la 5—6 m. Arbitrii tree cu 
vederea iregularitatea, deși 
au la îndemînă cartonașul 
galben care, foarte rar. este

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, 26 septembrie, 
va avea loo în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. Stalcovici nr. 42, mce- 
pînd de la ora 16. Numerele cîș- 
tigătoare vor fi radiodifuzate la 
ora 19 pe programul n, la ora 
23 pe programul I, precum și a 
doua zi la ora 8,55, tot pe pro
gramul I. Mal puteți afla rezul
tatul tragerii și de la serviciul 
telefonic de informații speciale. 
051 în București și 05 în pro
vincie.
• Ca urmare a numeroaselor 

propuneri făcute de participanții 
la concursurile PRONOSPORT de 
a se reveni la programele cu 13 
meciuri în loc de 12. conduce-

LUI
scos pentru nerespectarea 
distantei. Si cind distan
ta este mai mică de 9.15. a- 
tunci pînă si specialiștii lo
viturilor libere se văd han
dicapați. unghiul devenind 
mai mic. aproape imposi
bil pentru a putea atinge 
spațiul porții.

Probabil că arbitrii nos- 
au văzut si meciul Spor-tri

studențesc — Inter. Nu 
vom repeta eu „poves- 
zidului". așezat si In

tul 
ne 
tea ______ _ ____
acel meci la distanta reală, 
atunci cind Hagi a execu
tat impecabil, iar M. Sandu 
a reluat în gol mingea care 
revenise din bară. în me
ciul „Sportului" cu echipa 
milaneză arbitrii noștri 
au mai primit o „lecție": 
lovitura liberă indirectă a- 
eordată pentru nașii fă- 
euti în careu de Speriatu. 
Sigur e vinovat portarul 
bucurestean care nu a 
respectat litera regula
mentului. însă tot aiît de 
vinovaii sînt si arbitrii din

SERIA A m-a: C.F.R. Timi
șoara — Metalurgistul Cugir: M. 
Buciumeanu (Tîrgoviște), Gloria 
Reșița — C.S.M. Reșița: C. Coro-

Campionatul speranțelor

ORA C...
campionatul nostru. Pen
tru că nu ne amintim să se 
fi dictat în campionatul nos
tru vreo lovitură liberă pen
tru „mai mult de patru 
pași". Si ar mai fi Si car
tonașele. S-au primit si la 
Sevilla, și la Roma, avem 
încă iucători care nu au e- 
voluat în prima manșă pen
tru cartonase primite în e- 
ditiile anterioare ale cu
pelor europene Si aceas
ta pentru că acasă se arbi
trează intr-un fel, adica 
se trec cu vederea atîtea 
gesturi. atîtea faulturi, 
atîtea acte de nervozitate, 
atîtea proteste, pentru care 
oriunde s-ar acorda carto
nase galbene si chiar roșii 
(să ne gîndim numai la 
derby-ul Sportul studen
țesc—Dinamo de dumi
nică). si. cum acasă nu se 
acordă cartonașe, se creea
ză reflexul că asa se poate 
1uca. Si uite că asa nn se 
poate juca pe Dian interna
tional. Nu cerem mare lu
cru. Cerem un lucru ele
mentar : să se respecte — 
de totî — regulamentul !

Mircea M. IONESCU

STAT LOTO —PRONOSPORT
rea Administrației de Stat Lo- 

to-Pronosport a ljiat in studiu 
această posibilitate, căutind tot
odată căi practice de 
atractivitățli formulei 
Aplicarea acestora ar 
conducă la creșterea 
de particlpanți dar și 
tajarea valorii cîștigurilor 
cluslv la asigurarea unei valori 
mal mari a cîștigului nominal 
Vom reveni cu amănunte.

sporire a 
propuse, 

urma să 
numărului 
la depar- 

in-

CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 SEP

TEMBRIE
DIN 23

1984

Categoria 1 <12
13 variante 25% a

Categoria 2 <11

0 ETAPA CU SCOBUUI STVUtf
Spre deosebire de primele trei 

etape, în a patra s-au înregis
trat scoruri severe, în prim
plan apărînd acri 5—0 de la 
Craiova, cu care echipa pregăti
tă de Nicolae Zamfir a între
cut formația de speranțe a Po
litehnicii lași. Scoruri de... for
fait au înregistrat și F.C. Argeș, 
Jiul (fosta lanternă) șl F.C. Ba
ia Mare, care a stopat pe F.C. 
Bihor, neînvinsă în primele trei ■ 
etape.

Un singur „zero" a mal rămas 
pe coloana înfringerilor — cri 
din dreptul echipei Dinamo, 
„ll“-le pregătit de Gheorghe Ti
mar fiind acum singurul neîn
vins după 360 de minute de Joc 1 

Bun startul lui F.C. Olt, com
parativ cu edițiile precedente. 
Dovadă că afirmația lui Con
stantin Deliu, președintele clu
bului. are acoperire, fostul ju
cător șl antrenor al craiovenilor 
spunîndu-ne că în vară s-au luat 
toate măsurile pentru formarea 
unei echipe de speranțe capabi
lă să obțină rezultate mult su

INFORMEAZĂ
10 variante 100% a 2.331 lei si 
332 variante 25% a 583 lei '.

Categoria 3 (10 rezultate) :
124 variante 100% a 343 lei Si 
3.659 *>s% a 87 lei.

LOZ PLIC

perioare crior din campionatele
trecute.
1-3. F. C. Bihor 4 3 0 1 10- 6 8

Steaua 4 3 8 1 5- 1 8
Gloria 4 3 0 1 7- 3 8

4. Dinamo Iii 0 3- 0 8
3. Universitatea 4 111 7- 1 5
8. F.C. Olt • 211 5- 2 9

7-8. Sportul etud. 4 111 8- 4 5
S.C. Bacău 4 2 11 4- 2 5

1. F.C. Argeș 4 2 0 2 9- 4 4
18. F.C. Bala Mare 4 2 0 2 7- 7 4
n. „Poli" Tlm. 4 2 0 2 5- 6 4
u. Polit. Iași 4 2 0 2 4- 8 4
13. A.S.A. 4 18 3 8- 8 2
14. Rapid 4 13 3 3- 6 2
15. Corvinul 4 10 3 3- 7 2
K. Chimia 4 8 0 3 3- 8 2
17. Jiul 4 10 3 3-10 2
18. F.C.M. Brașov 4 10 3 8-15 2

ȘTIRI • ȘTIRI
• F. R. FOTBAL face cunoscut 

că, Incepînd cu etapa a 6-a, pro
gramată duminică 30_ septembrie, 

»>A“f 
start la

toate partidele de Divizia 
vor avea lovitura de 
ora 15.
• PRIMA EDIȚIE A 

SATELOR". In perioada 
tombrle, se va desfășura 
zonă a primei ediții a 
competiții dotate cu „r 
telor*

„CUPEI 
1—6 oc- 
faza de 
amplei 

„Cupa Sa
telor". Cele 4 zone .sînt progra
mate în Județele Caraș-Severin, 
Alba, Brăila și Galați.



ACTUALITATEA DIN ȚĂRILE SOCIALISTE KARPOV Șl KASPAROV VOR AVEA UN „OUEL" LONG...
ATLETICĂ
INTERNAȚIONALĂ

BEIJING, (Agerpres). — Re
zultatele înregistrate In concursul 
internațional dș atletism desfă
șurat la Shanghai: MASCULIN: 
100 m : Ullo (Italia) — 18.61;
1500 m: Bergmann (R.D. Germa
nă) 3:49,65; 118 m garduri: Jie- 
«jiang (R.p. Chineză) 14.20 ; 50*6 
m: Salvatore (Italia) 13:53,34; 
greutate: Wolf (S.U.A.) 28,00 m; 
disc: Danneberg (R.F. Germania) 
62,33 m; suliță: Ottley (Anglia) 
84,10 m; FEMININ: 208 m: Ute 
Tliimm (R.p. Germania) 23,61; 
lungime: Nicole Beegman (A- 
ustralla) 6,33 m; disc: Margltta 
Pufe (R.D. Germană) 53,72 m.

KATMANDU, (Agerpres). — 
Proba de maraton din cadrul 
Jocurilor federației sportive a 
Asiei de Sud s-a încheiat cu 
victoria atletului nepalez Bal- 
kuntha Manandhar, cronometra* 
pe 42,105 km cu timpul de 
2h 27:11. Pe locul secund s-a 
situat compatriotul său Ar; un 
Pandit — 2h 41:43. Ștafeta mas
culină de 4X100 m a revenit e- 
chipei Bangladesh in 42,«. iar su
lița s-a încheiat eu victoria to- 
dianului Sarnam Singh eu 68.48 m.

ZURICH. (Agerpres). — Cursa 
internațională de la Berna a fost 
ciștigată de elvețianul Markus 
Ryflel, cronometrat pe distanța 
de 8 km cu timpul de 23:07,86. 
Pe locurile următoare s-au situat 
austriacul Dietmar Millonig 
23:09,43 și polonezul Boguslav 
Maminskl 23*11,91.

MOMCHEN, (Agerpres). — La 
Kamp-Lintfort atletul vest-ger- 
man Dietmar Moegenburg a ciști- 
gat proba de săritură în înălțime 
cu performanța de 2,31 m. In 
proba de aruncarea ciocanului, 
pe primul loc s-a situat Chris
toph Sahner cu 75,60 m.

CM. DE PENTATLON MODERN-JUNIORI
(Urmare din pag I)

emoții. Ei sint de altfel. la 
primul lor start la o compe
tiție de asemenea amploare. 
Vor căuta, după cum ne-au 
spus, să estompeze tracul de
butului printr-o evoluție cit 
mai bună, pc măsura pregăti
rilor efectuate Antrenamentele 
continuă cu o densitate spo
rită. la toate bazele fâcîndu-și 
apariția, am spune în fiecare 
oră noi delegații Concurente
lor din Australia, le-au urmat 
pentatloniștii din Canada. Ja
ponia -și Marea Britanie. pînă 
sîmbătă urmînd să sosească și 
restul de 16 echipe.

în timp ce competitorii se 
antrenează, organizatorii pun 
la punct ultimele amănunte. 
Stadionul Olimpia va fi. ca de 
obicei, gazda probei de călărie. 
„Există toate condițiile pentru 
ca această probă să se desfășoare 
fără erori de parcurs — ne 
spune Aurel Dobincă. preșe
dintele clubului gazdă —. noi 
luind toate măsurile pentru a 
contribui Ia realizarea unui 
spectacol sportiv de calitate", 
într-adevăr. la stadionul Olim
pia se lucrează intens. La rta- 
dul lor, delegații tehnici ai 
forului internațional —. Igor 
Novikov (U.R.S.S.). vicepre
ședinte al U.I.P.M.B., și Rober
to Curcio (Italia), vicepreșe
dinte regional al U.I.P.M.B. — 
au vizitat bazele care vor găzdui 
cele cinci probe, au asistat la 
testul cailor. „Din 1956. cînd 
am venit pentru prima oară ta

TENISMANI ROMÂNI
LA CAMPIONATUL

BALCANIC DE JUNIORI
începînd de azi in orașul 

grec Phillpplada se . desfă
șoară . Campionatul balcanic 
de fe*iis. pentru echipe de ju
niori și junioare. Echipele țârii 
noastre, antrenate de Gbeor- 
țhe Boaghe si Mihai Tăbăraș, 
sint formate din Manuel Nieo- 
lae. Marius Comănescu. Ga
briel Oniceag, respectiv Diane 
Samungi, Teodora Tache sl 
Alice Dăniiă.

MARILE COMPETIȚII
Pe programul competlțional al 

acestei săptămîni figurează ctte- 
va întreceri de mare interes, 
cum sint > Cupa Europei la ho
chei pe iarbă-Junlorl. la Roma ț 
meciul pentru titlul european de 
box la categoria super-seml- 
mljlode, la MUnchen, Jimmy 
Cable (Anglia) — Georg Stelnher

UNGARIA. Intre 2 și 9 septem
brie, la Budapesta s-au organi
zat întreceri ale unei noi edi
ții a Spartachiadei. competiție 
care are loc în fiecare an si se 
bucură de o mare popularitate, 
în program au fost prevăzute 
dispute finale la atletism, te
nis de masă, mini-fotbal. tir 
si volei (pentru femei si băr
bați). La dispute au parti
cipat eiteva mii de concurente 
(Pe categorii de virată) si au 
fost descoperite o serie de 
autentice talente care vor 
fi încadrate in asociații si 
cluburi, ba chiar si in... lotu
rile naționale !

CEHOSLOVACIA. Un grup 
de 19 alpinisti conduși de ing. 
Jiri Novak din Kladno. fac o 
tentativă de a cuceri vîr- 
ful Everest Deocamdată a- 
cesti temerari alpiniste, care 
fac pentru prima oară o ase
menea încercare, si-au in
stalat baza pentru ultimele a- 
salturi. la o altitudine de 
3 000 de metri, in Himalaia.

BULGARIA. Cu ori le iul 
celei de a 40-a aniversări a e- 
liberării tării. Asociația zia
riștilor de sport din Bul
garia a organizat o anchetă 
privind desemnarea celor mai 
buni sportivi ai tării din ul
timele patru decenii. Pe lis
tele de candidați au figurat 47 
de sportivi. Trofeul a revenit 
halterofilului Ianko Rusev, 
campion olimpic la Mosco
va. de 7 ori campion mondial 
si european, multiplu record
man al lumii. Este interesant 
faptul că în urmă cu 10’ ani el 
si-a Început activitatea spor
tivă iuand fotbal (extremă 
dreaptă) ta echipa Volov 
din Sumen Antrenorii vă- 
zîndu-1 încă de la vîrstă 
iunioratului foarte bine dez
voltat l-au sfătuit să practice 
halterele. Si n-au greșit...

România și pină in prezent —, 
ne-a spus Igor Novikov. fost 
multiplu campion mondial — 
am avut prilejul să văd conti
nua dezvoltare a tării dum
neavoastră. să constat că spor
tul a făcut pași însemnați. Și 
acum, bazele sportive sint puse 
la punct, iar cunoscind expe
riența organizatorică a specia
liștilor români sint convins că 
intrecerile campionatelor mon
diale se vor desfășura in cele 
mai bune condiții/* Roberto 
Curcio împărtășește părerea 
colegului său : „Ce pot spu
ne ? Am fost prezent și la 
cele două ediții ale Cupei Eu
ropei, fapt care mi-a permis 
să constat capacitatea dumnea
voastră organizatorică. Bazele 
sinf puse Ia punct. Călăria are 
un teren excelent de concurs, 
iar lotul de cai pus la dispo
ziție este foarte bun ; la scri
mă, sala asigură o luminozi
tate dintre cele mai bune, iar 
poligonul și bazinul sint Ia co
tele celor mai inalte exigente. 
Rămine doar ca tinerii sporti
vi să-și pună in valoare toată 
priceperea și să ofere publicu
lui românesc întreceri specta
culoase".

Antrenamentele ca și cele
lalte preparative continuă. Du
minică dimineață se va da pri
mul start ta proba de călărie...

O NOUĂ ETAPĂ ÎN „CUPA DAVIS"
începînd de vineri si pînă 

duminică se vor desfășura mai 
multe partide din cadrul marii 
competiții de tenis ..Cupa Da
vis".

în semifinale, vor avea loc 
nartidele: Statele Unite — 
Argentina si Suedia — Ceho
slovacia. în meciurile de ba
raj pentru rămînerea în prima 
erupă valorică a competiției 
se întîlnesc i Marea Brita
nie — Iugoslavia. R. F. GER
MANIA — ROMÂNIA, Dane
marca — India. Ecuador — 
Noua ZeelandL \

Se vor desfășura, de aseme
nea. finalele zonale s zona 
americană t Chile — Brazilia, 
zona asiatică I Pakistan — 
Japonia, zona europeană .A" : 
U.R.S.S. — Israel, zona euro
peană „B" î Ungaria — Spania.

ALE SAPTAMINII
(R.F.G.) ț medul de rugby, pe 
Twickenham, Intre reprezentati
va Angliei șl „XV-le președin
telui» (selecționat de președin
tele lui „Rugby-Footbal Union" 
care este federația engleză) ț 
meciul de rugby Japonia — 
Franța (primul test), la Osaka. 

pentru că în 1977. fiind încă 
iunior. a devenit recordman 
mondial la seniori, la categoria 
pană (60 kg) cu 287.5 kg !

R. D. GERMANA. „Sportul 
pentru toate vîrstele". com
petiție care atrage in fiecare an 
sute de mii de participante 
(de la copiii de vîrstă preșco
lară si pîna la octogenari) des
coperă nenumărate talente 
sau confirmă faptul că educa
ția fizică și sportul pot adu
ce succese sportive de perfor
mantă si celor trecuți de 60 
de ani. Un exemplu în această 
direcție îl. oferă polisporti
vul Hcinz Braasch. din co
muna Demmin. în apropiere 
de Neubrandenburg, acum în 
vîrstă de 62 de ani care a cîș- 
tiaat campionatul national la 
badminton. Și să nu uitam 
că printre participant! au fost 
zeci de tineri care n-au îm
plinit vîrstă de 30 de ani ! Tot 
el a fost anul trecut la cea de 
a Vll-a ediție a Festivalului 
de gimnastică si snort campion 
absolut la gimnastică, la cate
goria celor peste 60 de ani. 
întrebat cum îsi poate men
ține această vigoare si cum 
poate obține rezultate valo
roase. Heinz Braasch a răs
puns : ..Pentru mine practica
re* sportului este o preocupare 
zi tai că. In afară de badmin.oh, 
tenis, gimnastică, practic șach- 
tingul si eiclismuP.

CAMPIONATE • ȘTIRI • CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 7). Pristina 

— Novi Sad 2—0, Osijek — Ti
tograd 1—2, Niș — Partizan 
1—0, Sarajevo — Split 1—0, Mos
tar — Dinamo Zabreb 2—0. Is
kra — Zeleznîcear 0—0. Vârdar
— Tuzla 5—2, Steaua roșie — 
Vinkovici 3—0, Sutieska — Ri
jeka 1—2. Pe primele locuri : 
Zeleznîcear și Sarajevo cu cîte 
10 p. Partizan și Mostar cu cîte 

9 p; pe ultimul: 18. Dinamo Za
greb 3 p.

PORTUGALIA (et. 4). Boavis- 
ta Porto — Portimonense 2—1, 
Benfica — Rio Ave 2—0, Setu- 
bal — F.C. Porto 0—3, Guima
raes — Braga 0—1, Coimbra — 
Vizela 1—3, Farense — Belenen- 
ses 1—0, Salgueiros — Sporting 
2—6, Varzim — Penafiel 4—0. 
Pe primele locuri : Sporting
8 p, Boavista 7 p, F.C. Porto, 
Portimonense și Benfica cu cîte 
6 p ; pe ultimul : 16. Rio Ave 
0 p.

OLANDA (et. 6). p. S. V. Eind
hoven — Volendam 5—0, Ker- 
krade — Hâarlem 2—1, Feye- 
noord — Zwolle 5—1, Gronin
gen — Maastricht 3—0, NAC 
Breda — Alkmaar 0—0, Utrecht
— Twente 2—0, Sparta — De
venter 2—1, Excelsior — Den 
Bosch 1—1. Meciul Ajax — Sit- 
tard s-a întrerupt din cauza 
unei furtuni, în min. 18, și a 
fost reprogramat la 31 octom
brie. Furtuna a fost deosebit 
de violentă, jucătorul Dekker 
(Sittard) și un arbitru de tușă 
suferind arsuri la brațe de pe 
urma fulgerelor ! în acest timp, 
la Amsterdam, într-un meci de 
amatori (juniori), tînărul Jo- 
engbloed (fiul cunoscutului por
tar Jan Joengbloed care joacă 
acum la Deventer) a încetat din 
viață în urma unul trăznet. 
După etapa de duminică. în

Australiei.__
finală, echipa 
la Melbourne, 
trofeului a 
anul acesta

Ediția trecută a competi
ției a fost cîstigată de repre
zentativa 
învins, în 
diei (3—2). 
tinătoarea 
eliminată, 
formația S.U.A.

care a
Sue-
De- 
fost 

de

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM a „Marele 

Premiu" de la Detroit, cursă 
conttad in C.M. de formula 
„Indy", a revenit, surprinzător, 
dar meritat, americanului Mario 

(44 de ani) care a 
km cu o medie 
km. Pe locurile 
clasat in ordine 
Tom Seva și

2.

Andretti 
parcurs cei 321 
orară de 271,15 
următoare s-au 
compatriot!! săi 
Danny Ongais.

BASCHET • Turneul feminin 
de la Budapesta a revenit for
mației locale Tungsram, tn ulti
mul joo c MTK Budapesta — 
Lokomotiv Kosice 60—59 (42—37). 
Clasament c 1. Tungsram ț 
MTK ; 3. Lokomotiv Kosice.

CICLISM • In concursul in
ternational de velodrom de la 
Caii (Columbia) proba de viteză 
a revenit pistardului sovietic Ser- 
ghe! Kopftov care in finală a 
dispus de Nelson Valls (S.U.A.). 
Pe ultimii 200 m ai cursei Ko- 
pîlov a realizat 10,77.

MOTOCICLISM * Tradiționala 

în timp ce seria remizelor 
(de luptă sau mai puțin...) 
continuă pe scena Sălii Coloa
nelor din Moscova, o solemni
tate din afara întrecerii a stat 
în centrul atenției. Vineri 
după-amiază, înaintea startului 
in partida a 4-a, președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic, J.A. Samaranch. aflat 
pentru un colocviu în capitala 
Uniunii Sovietice, a înminat 
celor doi competitori. cam
pionul mondial Anatoli Kar
pov și șalangerul său Garri 
Kasparov, medalii de onoare 
ale C.I.O.. consfințind astfel 
atenția pe care o acordă miș
carea olimpică marilor eveni
mente șahiste.

A 5-a partidă, după cum se 
știe, a fost cea mai scurtă de 
pînă acum. Numai 21 de mu
tări. într-o variantă Najdorf 
foarte cunoscută a Sicilienei și 
în care nici nu erau de aș
teptat surprize. Un ,,respiro“ 
al campionului lumii (care a 
avut albele) sau poate, mai 
curînd. o mică viclenie strate
gică. invltîndu-1 din nou la 
atac pe Kasparov la partida 
următoare, de azi. în care a- 
cesta din urmă va avea drep
tul la prima mutare.

Scorul este ta continuare de
1—0 pentru Karpov, dar meciul 
se lungește... Ceea ce l-a făcut 
pe arbitrul principal Svetozar 
Gligorici (Iugoslavia) să de

clasament, pe primele locuri : 
P.S.V. Eindhoven 10 p, Utrecht 
și Groningen, cu cîte 9 p ; pe 
ultimele : 16—18. NAC Breda,
Alkmaar și Zwolle cu cîte 2 p.

Fază din meciul Tottenham — Q. P. Rangers (W)A desfășurat in 
campionatul Angliei. In dreapta, 
culege balonul din fața lui

(Tottenham)
GRECIA (et. 1). Panathinaikos 

— O.F.I. 2—0, Heraklis — Olym- 
piakos 0—1, Aris — Pierikos 2—0, 
Apollon — P.A.O.K. 1—3, Aiga- 
leo — A.E.K. 0—0, Larissa — 
Kalamaria 3—0, Doxa — Pani- 
onios 0—3.

CEHOSLOVACIA (et. 5). Bo
hemians — Dukla Banska Bys
trica 4—0, Ostrava — Trnava 3—1, 
Petrzalka — Slavia 0—5, Olomouc
— Cheb 0—4, Zifina — Presov
4—0, Kosice — Vitkovlce 4—0, 
Dukla Praga — Slovan 7—1 1 Pe 
primele locuri r Bohemians 9 p, 
Ostrava 8 p, Slavia și Sparta 
cite 7 p. Pe ultimele 1 14—15.
Slovan și Petrzalka cîte 2 p, 16. 
Presov 1 p.

LUXEMBURG (et. 5). Olympique
— Union Luxemburg 3—1. Avenir 
Beggen — Dudelange 1—0, Nle- 
dercorn — Jeunesse d’Esch 2—2,

TELEX • TELEX
competiție dotată cu trofeul 
„Casca de aur" disputată la 
Pardubice, In Cehoslovacia, a 
revenit alergătorului englez 
John Davis, urmat tn clasamen
tul final de americanul Lance 
King șl de cehoslovacul Jlri 
Stanei s După disputarea ulti
mei curse, cea de la Le Castellet, 
în C.M. de rezistență clasamentul 
final este următorul r Gerard 
Coudray-Patrick Igoa (Franța) 
pe Honda, 70 p ; Guy Bertin- 
Domînlque Sarron (Franța) pe 
Honda. 46 p ț J.-P. Oudln-Pa- 
trick de Ra.adigues (Franța-Bel- 
gia) pe Suzukl.

NATAȚIE • în campionatele 
naționale ale Cubei, proba de 
100 m spate femei a fost cîști- 
gată ou record național, de Ta
nia Coffigny tn 1:09.27.

TENIS • în finala turneului 
de la Geneva, tînărul jucător a- 
merican Aaron Krickstein l-a 
învins pe suedezul Henrik Sun- 

cu 6—7, 6—1. 6—4. • tn 

clare spiritual : „Am prevăzut 
o luptă prelungită, motiv pen
tru care am adus Ia Moscova 
nu numai hainele de toamnă, 
ci si un palton gros...**

KARPOV _ KASPAROV 
(Partida a 5-a) l.cî c5 2.Cf3 
d6 3.d4 c:d4 4. C:d4 Cf6 5. Cc3 
a6 3. Nc2 e6 7. 0—0 Nc7 8. f4 
0—0 9. Rli'l Dc7 10. Nf3 Cc6 11. 
a4 Te8 12. Nc3 Tb8 13. Tel 
Nd7 14. Dd3 Call 15. N:d4 e5 
16. Na7 Tbc8 17. Ne3 Dc4 18. 
a5 h6 19. h3 Nf8 20. Nd2 Ddl 
21. Ne3 Dbl (‘/2—’/a).

A
VARȘOVIA, 25 (Agerpres).

— La Katowice. în campiona
tul european de șah pentru 
iunioare, după 6 runde în 
clasament conduce Ildiko Madl 
(Ungaria) cu 4,5 p (1). urmată 
de Gabriela Olărașu (România) 
4,5, Iguana Erneste (U.R.S.S.) 
4 P (1) ete. în runda a 5-a tî- 
năra maestră româncă a re
mizat cu lidera clasamentului, 
Ildiko Madl. iar ta runda a 
6-a a împărțit punctul cu po
loneza Anna Liszowska.

DORTMUND, 25 (Agerpres).
— în turneul internațional de 
șah de la Dortmund pe primul 
loc s-a clasat Grunfeid (Israel) 
cu 7,5. urmat de Zapata (Co
lumbia) și Adorjan (Ungaria) 
cu cite 7 p. Mihai Șubă 
(România) a ocupat locul 9. cu 
4,5 p.

Aris Bonnevoie — Stade Dude- 
lange 3—2, Spora Luxemburg — 
Rumelange 3—2, Wiltz — Dif- 
ferdange 2—4. Pe primele locuri: 
Jeunesse d’Esch și Differdange 
cu cîte 9 p ; pe ultimul : 12.
Rumelange 2 p.

• In meciurile-tur din semi
finalele „Cupei Finlandei" : 
Ilves Tampere — T.P.S. 2—1, 
Kuusysi — Haka Valkeakoskl
2—0. Meciurile retur sânt pro
gramate la 30 septembrie.

portarul învingătorilor, Clemence, 
Bannister. în stingă. Falco 

Telefoto : A.P. — AGERPRES
• Astăzi, in preliminariile 

C.M. : Ungaria — Austria (gr. 5), 
Danemarca — Norvegia (gr. 6) ; 
vineri, 28 septembrie, în C.E. de 
tineret : Iugoslavia — Bulgaria 
(gr. 4) ; sîmbătă, 29 septembrie, 
in preliminariile C.M. : Iugo
slavia — Bulgaria (gr. 4).

• In turul al doilea al „Cupel 
ligii** engleze s-au desfășurat 
primele meciuri : Stokport (liga 
4) — Liverpool 0—0, Scunthorpe 
(liga 4) — Aston Villa 2—3, Port 
Vale (liga 4) — Wolverhampton 
(liga 2) 1—2. • tn preliminariile 
C.M. de juniori (zona Africii), 
meci retur : Ghana — Gambia
3—1 (In tur : 0—1) Ghana — ca
lificată pentru turul următor. • 
în semifinalele „Cupei campioni
lor Africii" se vor lntîlni : Tizi 
Uzu (Algeria) — Zamalek (Egipt); 
Shooting Stars (Nigeria) — Se- 
massi Sokode (Togo).

• TELEX • TELEX
clasamentul „Marelui Premiu- 
Volvo", după consumarea ultime
lor mari turnee (San Francisco 
șl Los Angeles), conduce John 
McEnroe cu 3118 p. urmat de 
Jimmy Connors cu 2393 p și de 
Ivan Lendl cu 2037 p.

TENIS DE MASA • tn Super- 
llga europeană (prima divizie) 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Austria — Franța 2—5, 
Belgia — Italia 4—3. Norvegia — 
Finlanda 4—3, Norvegia — Lu
xemburg 5—2. In clasament conduc 
la egalitate Franța și Norvegia, 
învingătoare tn prima etapă la 
același scor.

VOLEI • Turneul internațio
nal feminin din localitatea Al- 
masfuzlto (Ungaria) s-a încheiat 
cu victoria echipe! vest-germane 
Viktoria Augsburg care, tn fi
nală. a dispus de Ujpesti Dozșa 
Budapesta cu 3—2 (8. —13. 13,
—7. 9).


