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IONEL PANAITE SI fflJDEL OBREJA 
AU OBW VICTORII SPECTACULOASE
• Fiorian Țîrcomnicu învins de... arbitri • Aii, de la ora 18,30, 

prima semifinală

»

BRAILA, 26 (prin telefon). 
După o frumoasă festivitate de 
deschidere, in fata unui nume
ros public, a început, In Sala 
sporturilor din localitate, cea 
de a 22-a ediție a Balcaniadei 
de box pentru seniori. Startul 
a fost marcat de un frumos 
record de participare : 56 de 
pugiliști din S țări : Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia si 
România. Bulgaria, Turcia și 
România prezintă sportivi la 
toate cele 12 categorii de greu
tate, Iugoslavia 11, iar Grecia 
9.

Cei 4 pugiliști români, care 
au evoluat în gala inaugurală 
a competiției, au avut compor
tări contradictoMi. Dar iată 
amănunte de la partidele sus
ținute de sportivii noștri.

„Pana" Ionel Panaite a avut in 
Faruk Karatop (Turcia) un ad
versar ambițios. în primul 
rund Panaite a expediat un 
croșeu la figură și Karatop a 
fost numărat. In continuare ro
mânul și-a menținut în per
manență un avantaj liniștitor și 
a obținut o victorie meritată și 
indiscutabilă, deși judecătorii 
i-au atribuit-o doar la limită 
(2-1).

Tinărul nostru „semimijlociu“ 
Rudei Obfeja a boxat în stilul 
său caracteristic. Cu o tehnică 
bine pusă la punct, cu un joc 
de picioare derutant și cu lovi
turi eficace la cap și corp, el 
l-a învins categoric pe Vedat 
Onsoy (Turcia) după ce și-a 
expediat adversarul la podea în 
prima repriză. Dar, pentru a nu 
se dezminți, juriul l-a văzut 
Învingător doar cu... 2—1.

Reprezentantul nostru la ca
tegoria muscă. Marin Vlșan, a 
început în trombă meciul său 
cu turcul Altan Angin. In pri
mele 3 minute ale partidei, 
Vișan și-a expediat de 2 ori 
adversarul la podea și lăsa 
impresia că nu va avea pro
bleme in obținerea victoriei. In 
continuare, Insă, Vișan a greșit 
tactic, s-a angrenat în boxul 
obstructionist al lui Angin, iar 
acesta, cu o rezistență ieșită 
din comun, a atacat continuu în 
ultima repriză și pe fondul 
unui avertisment primit de 
Vișan, judecătorii i-au acordat 
decizia de învingător lui Angin.

Juriul a greșit grav in meciul 
.ușorilor" Flortan Țîrcomnicu și 
Konstantinos Tzotzos 
Intilnirea a fost la 
sportivului român, 
boxat bine și s-a impus în fața 
campionului Greciei. Dar atunci 
cind toată lumea se aștepta ca 
juriul să-i consfințească succe
sul lui Țîrcomnicu, crainicul 
l-a anunțat cîștigător cu o de
cizie de 2—T pe... Tzotzos ? ! ? 
Printre cei care l-au declarat 
învingător pe Tzotzos s-a aflat 
și arbitrul român D. Banciu.

Alte rezultate : Cat. semlmuscă. 
Dimitar Dimitrov (Bulgaria) b.ab. 
2 Ioan is Hazapis (Grecia) ; co
coș : Cemal Oner (Turcia) b.ab.2 
Stavros Papanlkolopoulos (Gre-, 
cia) ; semlușoără : Regep lakupi 
(Iugoslavia) b.ab.2 Panagiotis 
Kotstkogianis (Grecia) ; mijlocie 
mică : Yaldlrim Alpansan (Tur
cia) b.ab.! Losko Burici (Iugo
slavia) ; mijlocie : Luftl Cambacu 
(Turcia) b.ab.3 Kosmos Papado
poulos (Grecia).

Joi, de la ora 18,30, are loc 
prima semifinală.

Petre HENȚ

(Grecia), 
discreția 
care a

De azi pînă duminică, la bazinul Dinamo
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Etapa a 5-a a Diviziei „A“ de fotbal

STEAUA, LA A DOUA VICTORIE IN DEPLASARE
• Sportul studenfesc a ciștigat net derbyul cu Universitatea Craiova 0 F. C. 
Baia Mare a recuperat un punct mare la Tg. Mureș • Rapid, în serie pe Giulești 
(4-0 cu F. C. Olt) • Dobrin - Dinu, meci egal • O etapă cu 26 de goluri !
• Politehnica lași și Politehnica Timișoara — nici o victorie în 5 meciuri I

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Politehnica lași - Steaua 1-3 (0-2)
Sportul studențesc - Univ. Craiova 3-1 (1-0)
F.C. Argeș - Dinamo 0-0
Rapid - F.C. Olt 4-0 (2-0)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare 1-1 (1-0)
Corvinul - Gloria Buzău 5-1 (2-1)
F.C. Bihor - Jiul 3-0 (2-0)
F.C.M. Brașov - Poli. Timișoara 1-0 (1-0)
Chimia Rm. Vilcea - S.C. Bacău 2-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (29 și 30 septembrie)

Dinamo — Chimia Rm. Vilcea
Steaua - Gloria Buzău
Jiu' — Sportul studențesc
Poli. Timișoara — Universitatea Craiova
F.C. Baia Mare — Rapid
F.C. Olt — F.C. Argeș
Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș
F.C.M. Brașov - Politehnica lași
S.C. Bacău — F.C. Bihor

1. STEAUA 5 4 1 0 10- 1 9
2. Dinamo 5 3 2 0 7- 4 8
3. Sportul stud. 5 3 1 1 14- 5 7
4. Rapid 5 2 2 1 11- 5 6
5. F.C. Argeș 5 2 2 1 8- 5 6
6. F.C.M. Brașov 5 3 0 2 7- 5 6
7. Univ. Craiova 5 2 2 1 8- 7 6
8. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 1 2 4- 4 S

9. F.C. Bihor 5 2 1 2 6— 6 S
10. Chimia Rm. V. 5 1 3 1 4- 4 5
11, Gloria Buzău 5 2 1 2 6-10 S
12. Corvinul 5 2 0 3 9- 7 4
13. Jiul 5 2 0 3 4-10 4

14-16. S.C Bacău 5 1 1 3 3- 7 3
F.C. Baia Mare 5 1 1 3 4- 8 3
F.C. Olt 5 1 1 3 4- 8 3

17. Politehnica lași 5 0 3 2 5-12 3
18. Poli. Timișoara 5 0 2 3 3- 9 2

Citiți cronicile în paginile 2--3

4 ÎN CAMPIONATUL DE POLO GOLGETERII

Campionatul Diviziei „A“ la 
polo — seria I — se reia as
tăzi, la bazinul Dinamo din 
Capitală. Cele patru etape, 
cîte au mai rămas de dispu
tat din primul tur al între
cerii, sînt programate în tot 

Vlad Hagiu, un jucător de la 
care așteptăm să revină la 

valoarea care l-a Impus
atîtea reuniuni : astăzi, mi ine 
și simbătă de la ora 14,30, iar 
duminică de la ora 8.

In etapa de azi : Progresul 
București — Lotul de juniori 
'68, Rapid București — Rapid 
Arad, Crișul Oradea — Indus
tria linii Timișoara, Dinamo 
București — Voința Cluj-Napo- 
ca și Steaua — C.S.U. Con
strucții București.

Disputa se anunță interesantă 
(între altele, Crișul joacă cu 
,;\\\\\\\\\\\^ |n pag 4-5-6

| CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ, j
I DIN CADRUL „DACIADEI", PE ANUL 1985 |

• Exercițiul fizic și spor Iul — prezență constantă
în viața tineretului, a oamenilor muncii

Dinamo ; Steaua cu Dinamo și 
Crișul), după ce în partidele 
din etapele desfășurate în a- 
propierea Oradiei au fost în
registrate și unele rezultate 
surpriză, care au condus la 
următorul clasament :

io
9
6
8
7
3
3

1. Crișul 5 5 0 0 67—29
2. Steaua 5 4 1 0 39—27
3. Dinamo 5 4 0 1 65—39
4. Voința Cj.-N. 5 4 0 1 35—22
5. Rapid Buc. 5 3 1 1 47—40
6. Progresul 5 1 1 3 36—37
7. C.S.U. Constr. 5 1 1 3 28—44
8. I.L. Timișoara 5 0 14 34—58 1
9. Bot juniori 5 0 0 5 32—55 0 

10. Rapid Arad 5 0 1 4 29-61 —!•
•) Penalizată cu 3 puncte

Primul reportaj sportiv la I.U.P.S. Chitila

AICI ERA
UN LOC VIRAN...

• Pe- directorul I.U.P.S. Chi
tila. ine. Alexandru Dumitraș- 
cu. l-am găsit în Davilionul la
boratoarelor de ..cercetări- 
înoercări'* ale unității. în 
halat albastru. cu ecuson 
Pe buzunarul de la piept. „Un 
reportaj despre activitatea 
sportivă la noi ?“ înclină din 
cap si zîmbeste cu toată fata, 
ca în fata unei plăcute surpri
ze. „Este pentru prima dată, 
de cind sînt director aici, că 
sintem solicitați la o dis
cuție pe această temă. Sport ! 
Trebuie, mai intii. să-i vedeți 
Pe oamenii care fac sport. 
Asa că... Să vă însoțesc..."

I.U.P.S.  — întreprinderea de 
utilaje si piese de schimb 
pentru agricultură si in
dustria alimentară, organiza
tă pe baza fostei clădiri a fa
bricii de zahăr din Chitila si 
extinsă pe foste gropi de gu

• 5 GOLURI : Hagi

• 4 GOLURI : 
teuț, M. Sandu,

Cioacă, Ma- 
Moiceanu

• 3 GOLURI : Dragnea, Gro 
su, Ignat, Pițurcă, Mandoca.

Minutul 3 al derbyului : 
M. Sandu, primul din 
stingă, valorifică centra
rea lui Munteanu II, 
inscriind pe lingă Ruieea 
primul gol
Foto : Dragoș NEAGU 

noaie si maidane. Directorul 
tinea să ne prezinte oe oame
nii care fac sport — de fapt 
întregul colectiv al unității, 
„angajat in aceste zile, cu en
tuziasm și răspundere munci
torească. in îndeplinirea u- 
nor importante angaiamente io 
cinstea celui de al XUt-lea 
Congres al partidului*'. Tre
cem prin hale, ne sub poduri 
rulante, oe lingă imenși reci- 
oienti — a căror calitate este 
verificată cu raze X. „Aici lu
crează cîțiva băieți din e- 
chipa de fotbal — știți, am 
promovat anul trecut in 
Divizia „C“ ...aici eitiva hand- 
baiisti — in categoria „Onoa
re**... aici șahiști... cicliști... te- 
nismani. Si aproape toii an-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag a 7-a)

DULCE - AMAR...
Mare a fost distanța din

tre dorință și realitate 
privind mult aștep

tatul derby Sportul stu
dențesc — Universitatea 
Craiova. Echipa bucureș- 
teană s-a prezentat ca 
o impresionantă , .trupă 
de soc“. învingătoare la pas 
a unei formații in care... 
căutam s-o vedem pe Uni
versitatea Craiova. Da. pe 
Universitatea Craiova cea de 
acum 2—3 ani. Din păcate, 
nu am văzut-o. Cu destui 

I jucători accidentați, cu Cri- 
șan mareînd — și Încă de 
două ori! — la... Oradea 
(cine o fi fost supertehnicia- 
nul care l-a dat ?). Univer
sitatea ne-a „explicat** ieri 
și cele două egaluri suferite 
la Craiova cu Rapid și cu 
Politehnica Iași.

Firește. Sportul studen
țesc... nu are nici o vină. 
Ea a fost ieri în situația u- 
nui boxer de categoria grea 
căruia i se opune un adver
sar de categorie inferioară. 
L-a bătut net. elegant, a- 
proape cu o frățească înțe
legere pentru greutățile e- 

| chipei craiovene, înțelegere 
' pe care bănuim că nu o au 
I numeroșii iubitori al fostei 

„mari iubiri" pentru condu
cerea acestei echipe...

Clară. convingătoare — 

poate cniar... prea convin
gătoare — victoria liderului 
la Iași. Steaua oare să știe 
bine ce vrea. Adversarul 
insă (care tocmai făcuse 
3—3 la Craiova ! ? !) ni s-a 
părut timid și fragil. Să nu 
fim insă copii : Roma se va 
prezenta cu totul și cu to
tul altfel !

Obținind o remiză tactică 
— ă la Karpov — la Pitești, 
campionii se păstrează in 
trena liderului, știind ei ce 
știu... După 'derbyul „să în
vii și să mori" cu Sportul 
studențesc urmează derbyul 
„care pe care" cu Steaua, și 
nici atunci, poate, nu se 
vor lămuri lucrurile. Nemai- 
vorbind că mai vine și pri
măvara...

Frumos egalul băimăreni-- 
lor la Tg. Mureș, tonic — 
golul înscris de vîlceanul 
Gingu. băiatul care a avut 
marea neșansă să sufere 
două duble fracturi consecu
tiv. Bravo Sorine, revenirea 
ta este un model. Nu numai 
un model sportiv, ci și un 
model uman !

Ieri a cam fost ziua gaz
delor. cu Rapid și Corvinul 
dezlănțuite.

Iar trei dintre apreciatele 
noastre „ambasadoare" ne-au 
lăsat un gust dulce. A patra 
însă...

Marius POPESCU



ÎN COPOU, CA PE... GHENCEA

DERBYUL N-A AVUT DECIT O PRIMA VIOARA
SPORTUL STUDENȚESC 3 (l>
UNIV. CRAIOVA ‘ 1 W

Stadion Sportui studențesc ; teren 
ud, alunecos, dar bun ; timp ploios; 
spectatori - circa W 000. Șrrtwi : 
25—9 (pe poartă : 14-4). Comer. :
9-5. Au marcat : M. SANDU (min. 
3), HAGI (min. 52). ȘERSANICA 
(min. 71), respectiv CIRȚU (m!n. 45)

SPORTUL STUDENȚESC : Sperau, - 
M. Mihail (min. 47 Munteanu t). k*’ 
gulescu (min. 22 CH1HA1A). CAZAN. 
MUNTEANU II - PANA. ȘBțSAN CA. 
Bozețon - CORAS. M. SANDU. HAGL

UNIVERSITATEA : LUNG - Negr! â. 
Ruicea (min. < So.aci). Ștefăneso.. 
Cioroianu - Ad. Popescu. OTTU. 
Beldeonu (min. 6£ Stănescu) — Geo4- 
gou, CAMATARU. O POPESCU

A orbitrot foarte bine R. Fetrescu ; 
la linie : P Coder (ombri d o Bra
șov) și Fl. Popescu (Ploiești)

Trofeul Petschovsdw : K.
La speranțe : 3—0 (2—0).

psihologie" 
Iorgulescu

Derbi ul etapei a fost O luptă 
inegală, un -colocviu studen
țesc" în care gazdele au Dărui 
în bune perioade de timp -pro
fesori". in timp ce oaspeții, 
handicapați de absenta a pa
tru titulari (Ungureanu. Tl- 
lihoi. Ticleanu si Irimescu toti 
accidentați), au arătat în des
tule faze ca niște -boboci" 
stîngaci. mai ales în fazele de 
apărare. Derbyul are totuși 
meritul de a fi învins marele 
obstacol care s-a numit ploaia 
neîntreruptă șl ne acela de a 
fi oferit în pofida dezechili
brului de forte si faze fier
binți unele de real spectacol. 
Sigur. Sportul studențesc a fost 
prima 
argumentînd excelenta repriză 
secundă din derbvu] da dumi-

vioară, a eistieat le ier.

-tunculu:* CăiBătaru. trecînd 
Pană. Echioa din Regie a do
minat dar prima oarte si nu
mai insoiratul Lung a oorit 
tabela să se Întoarcă in min. 
33. cind Stefăncscu a fost în
trecut la snrint de Cocas in 
min. 34 cind a scos de la 
vindu -ghiuleaua* Iui M. 
Sandu in min. 37. cind a șutat 
periculos Chihaia- sL in min. 
43. cind a ieșit la 22 m. si l-a 
ODrit Drin fault ne H?gi scă- 
Dat singur sure eol. Craiovenxi 
„pilpiiseră" de dteva ori, 
după ieeirea lui Iorgulescu. 
insă Negriiă O. Pooescu (min. 
24) si Cămăiaru (min. 78) n-au 
reușit să profite de situațiile 
favorabile în care s-au aflat.

Oltenii par să schimbe- -fata" 
jocului după pauză, cind e- 
chipa apare în teren cu un 
moral ridicat, datorită intrării 
lui Bălăci, si restructurării for
mației (Ad. Ponescu fundaș 
stingă lateral Cioroianu. cen
tral). Si primele cinci minute 
de dună pauză oferă iluzia re
lansării derbyului. Dar Că
mătarii (min. 49) si. in special 
Geolgău (cap din Dlonion. în 
min. 50) ratează eealarea. Gaz
dele recepționează ..semnalul de 
alarmă" si. in min. 52. „buldo
zerul" Coras pleacă din tere

nul său. face o cursă excelen
tă. Lunx respinge in fată șu
tul năpraznic. Ad. Fepcscu si 
Cioroianu rămin insă in hloc- 
starturi și HAGI inscrie vi- 
deaa. spre eolt. sus. în stingă 
portarului, cu un sut de la 15 
m La 2—0 bucurestenii zburdă. 
Coras. Bozesan si M. Sandu 
mai oot înscrie. însă intervine 
iarăși salutar 
58. 60 si 65) 
Iile in lanț 
eraiovenî. Nu 
nici el nimic in min. 71 
SERBĂNICĂ marchează 
capul, după un corner executat 
de pe suaca. Craiovenii sal
vează _forfait*-ul să— ultima 

de 
cu bara lui Ba- 
si roln! înscris 
min. 85. cind a 
in stiloul din 

stingă lui Soeriatu de unde 
mingea a ricoșat ea la biliard, 
in plasă. Meciul însă se ter
minase. de mult, căci gazdele 
se si gîndeau la._ Internazio- 
nale in timp ce galeria cinta 
in ploaie.

Mireeo M. IONESCU

Lung (mm. 53. 
corectind grese- 
ale fundașilor 

mai poate face 
cind

imoresie orâtr-un sDrlnt 
gczuUx soldat 
Iaci (min. 84) 
de C1BTU. in 
șutat cu efect

IAȘI, 26 (prin telefon). Ra
portul șuturilor la finele primei 
reprize era de 1—13, pe poartă 
0—4, iar tabela de scor indica 
2—0 pentru echipa antrenată de 
Fl. Halagian. Ceea ce arată, 
fără ecbivoc și sintetic, o reali
tate pregnantă în teren. Steaua 
a evoluat astăzi în Copou ca 
în Ghencea, pe propriul teren. 
Ciț dezinvoltură și aplomb, da
torită, în special, unui travaliu 
intens și permanent de la fun
dașul dreapta la aripa stingă 
și, mai ales, datorită unui cvar
tet median laborios, clarvăzător 
și percutant. ~ :

De partea cealaltă, o echipă 
surprinzător de timorată și cu 
un compartiment defensiv care 
n-a putut opri mai nimic din 
acțiunile ofensive ale formației 
militare. Și dacă pînă la pauză 
scorul a fost numai 2—0 pentru 
Steaua (au înscris PUȘCAȘ, în 
min. 26, primind o pasă de la 
Pițureă, și PETCU, în min. 26, 
in urma unei gafe a lui Ursu), 
scorul putea fi mult mai mare 
dacă Pițureă. azi campionul ra
tărilor, n-ar fi irosit multe oca
zii dare de gol (noi le mențio
năm doar pe cele din min. 16 
și 40. <-i nd l-a avut in față doar 
pe r*ij | uni)

La reluare, o .scinteie" a e- 
chipei ieșene a lăsat să se crea
dă că se va putea remonta 
handicapul, M. Radu (min. 46) 
avînd o bună ocazie de a re
duce scorul, cind numai de la 
6 m cu poarta părăsită de Du- 
cadam. a șutat, insă slab, lan
țul fundașilor militari evitind

POLITEHNICA IAȘI 
STEAUA

1 W) 
3 (2)

Stadion ,,23 August"; teren moale; 
timp înnorat; spectatori — circa 
13 000. Șuturi:'7—20 (pe poartă: 3—7). 
Cornere: 4-3. Au marcat; PUȘCAȘ 
(min. 20), PETCU (mîn. 26), PIȚUR- 
CA (min. 5-5), respectiv BURDUJAN 
(mîn. 75).

POLITEHNICA: Cîmpeanu - Sigmi- 
rean, Gheorghiu, Ursu, Cidcîrldn (min. 
31 M. Radu) — Paveliuc, Cânânâu 
(min.' 60 Burdujain), Topolinschi — 
Biro, Damaschin, Sertov,

STEAUA: Ducadam — Bărbuiescu.
BUMBESCU, lovan, Eduard - STOI
CA (mîn. 69 Balinl), PETCU. PUȘ
CAȘ, MAJARU — Lăcătuș (min. 10 
Radu II), Pițureă.

A arbitrat bine O. Ștreng; la li
nie: C. Pâdurăriței (ambii din O- 
ra-dea) și G. Constantin (Rm. Vîl- 
cea).

Cartonașe galbene: PAVELIUC,
PETCU.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 1—2 (0—0).

golul. A urmat un corner, încă 
două șuturi spre buturile Ste
lei și focul de paie s-a’ stins. 
Steaua a revenit în atac și 
PIȚURCA (in sfirșit, benefici
ind și de o minge venită de la 
adversar), înscrie nestingherit 
in min. 55 : 0—3. Abia in min. 
75 BURDUJAN a reușit golul 
de onoare al Politehnicii, trans- 
formind o lovitură liberă de Ia 
aproximativ 25 m : 1—X Și 
chiar dacă pînă in final gazde
le au atacat, n-a mai ieșit ni
mic—

Paul SLAVESCU

REVINE LA GOL GINGU !

REMIZA DE LUPTA

RM. VÎLCEA. 26 (prin tele
fon). După un început bun al 
oaspeților (min. 1 — șut Avă- 
danci razant : min. 4 — pă
trundere periculoasă Mihuț. 
corner Basno). vîlcenii pun 
stâpinire pe joc. domină. și 
Vergu ratează din poziție idea
lă. in min. 13. Presiunea gaz
delor nu scade nici un mo
ment, dar băcăuanii se dove
desc foarte periculoși pe con
traatac. Șoiman (min. 25) și 
Adolf (min. 40) ratind și ei 
mari ocazii la poarta Iui Mîr- 
zea. în min. 42. însă, gazdele 
vor deschide scorul : Vhrea, 
ajuns pe partea dreaptă, cen
trează mai bine deeit • fâcnse 
pină atunci Teleșpan, 
s-a indreptat spre 
care, complet liber pe _____
opusă, stopează ea tehnica lai 
cunoscută și 'apoi șutează fut-

spe- 
L-am 
fostul 
acum

CHIMIA RM. VILCEA 2 (1)
SC. BACĂU 0

GINGU*
partea

Stadion „1 Mo" ; teren bun ; bmp 
noros ; spectatori — circa 7 SOC. 
Șuturi : 14-9 (pe poarta : 5-2). Cor
net ) : 5-2. J.w norcot : GINGU (m n 
421 și BUDURU (min 58).

CHIMIA ; Mirzea — Teîeșpcn, BAS 
NO, PREDA. Cinca - LAZĂR. Ud/ec. 
(min. M lovon), VERGU. Coraba- 
gcee - Budj.ru (min. 84 Verîgeoru). 
GiHGU

S-C. BACĂU: Voinea — Andries,
CĂRPUCI. Arteni, Elisei - ADOLF. 
Avă canei, Viscreanu — ȘOIMA.N (m:f*. 
80 Ghioc ne), Mihut (min. 60 Ursîcâ), 
Penâfff.

A crbvtrot bine AL Mws*â*ee (Pi
tești) ; la linie: D. Petrescu (Bucu
rești) și V. Tftorce (Orobeta Tr. Se
verin).

OxtoaoM —fceoe: ONCĂ. CA- 
RAAAGCAC AfiTB4.

T«
U

F.C. ARGEȘ 0
DINAMO 0

Stadion „1 Moi"; teren foarte bun; 
timp închis; spectatori - circa 25 000. 
Șuturi: 6—6 (pe poartă: 2—2). Coe- 
n<F.C. ARGEȘ: CRISTIAN - Bodeo, 
MOICEANU, STANCU, Tânose - Con
stantin, EL MARIN, IOVANESCU - 
Jurco. Ignat Nico (min. 73 D. Zom- 
lir).

DtNAMO: MORARU - MOVILA. AL. 
NICOLAE. I. Marin. Vod - Suco. 
Andone. DRAGNEA. ORAC - Augus
tin. Tolba (min. 73 Țolnor).

A tsrbîtrtrt bine L igno (Tim sco
re): la ilne: L Torcon (Regtae) ți 
A Porumboiu (Vaslui).

Cartonase gotbene: AL. NICOLAE. 
FL. MAR.N. DRAGNEA. MOCEANU.

Trofeul r Otstbersctri: 9
Io tpeeenee 1-0 (O-W-

PITEȘTI. 26 (priu tetefoa»). 
Joc de bun nivel tehnic, aici, 
in Trrvale, unde a acut loc 
unul din derbyurile etapei. Pa
radoxal, insă echipa fostului 
fundaș Comei Dinu a deținut 
de la început ioițiatâva. obri- 
gind _ll“-le ex-înaintașulu: N.

i: 3-2 P-0>

prudent, 
preajma

Dobrin să acționeze 
cu masare de forțe in _ 
porții lui Cristian. Văzindu-și 
vîrfuriie, Augustin și Tulba, se
ver păzite de Moiceanu și FI. 
Marin (un nou sosit la Pitești), 
campionii și-au susținut ofen
siva cu componența ai liniilor 
dinapoi și puțin a lipsii. in 
min. IX ea formația oaspete să 
deschidă scorul prin Andone, 
care, la centrarea precisă a lui 
Orac. a reluat, din 6—7 m, eu 
capul, alături de poartă Ace
lași Andone, împreună cu Mo
vilă și Dragnea au fost cei 
care, găsind culoare mai libe
re, au mai încercat, ir» repetate 
noduri, vigilența unui Cristian 
mereu sigur pe eL Oprind, în 
toată prima jumătate a meciului, 
pentru jocul de contre, lesne de
jucat de apărarea bucureștea- 
nă. F. C. Argeș n-a creat nici 
o fază realmente pericuksesă 
la poarta lui Moraru.

La reluare. Dobrin iși trimi
te echipa in ofensivă și, in 
consecință, momentele critice 
apar acum destui de des in

„16~-le lui Moraru, bine pro
tejat de masivii lui fundași ; 
goal-keeper-ul dinamovist tre
ce însă o singură dată, in min. 
61, printr-o situație cu adevă
rat dificilă, atunci cind Moicea
nu a reluat, la 10 m frontal, 
peste portar, dar și... peste 
transversală A fost rîndul di- 
namoviștilor să adopte acum 
contraatacul, armă care, în min. 
80, ii va aduce la un pas de 
gol : centrarea lui Tâlnar (abia 
introdus), adresată., capului lui 
Augustin este respinsă in ex
tremis de Moiceanu. Spre final, 
jocul se încinge din ce în ce 
mai mult, apar „clinciurile", cu 
precădere în preajma celor 
două suprafețe de pedeapsă. Tn 
ultimele secunde ale jocului, 
Al. Nicolae, în careu cu Ignat, 
rezolvă in extremis o situație 
critică, piteșteanul reclamă pe
nalty, dar arbitrul, aproape de 
fază, nu îi dă acestuia, pe bună 
dreptate, satisfacție. Am asis
tat la un joc încheiat cu o re
miză de luptă.

Gheorghe NtCOLAESCU

MECI APLAUDAT LA ORADEA
gerător. nelâsiud nici o 
ranță portarului Vomea. 
redescoperit astfel pe 
golgeter al Chimiei de 
doi ani.

Joc de uzură după 
pină in min. 53. cind

pauză. 
.----- Chimia

majorează scorul : Carabageac 
execută rapid. în adâncime. o 
lovitură liberă de la 25 m. 
BUDURU pătrunde impetuos 
in careu, șutează din prin fu- 
leu șî... 2—4. Din acest mo
ment. jocul se... deschide și

fazele alternează 
tă la alta. Este 
moașă parte a meciului. __
nu se mai înscrie nici un gol 
pină in min. 90.

Chimia obține astfel prima 
victorie in actualul campionat, 
după un joc bun. aplaudat de 
spectatorii prezenti pe stadio
nul ..1 Mai*.

de la o poar- 
cea mai fru-

dc<i

ORADEA. 26 (prin teMonl. 
Am . sistat astăzi aux pe «U- 
dfocul F.C. Bihor, la o partidă 
interesantă. spectaniloMâ cu 
foarte multe faze de poartă si. 
după cum se poate vedea din 
caseta tehnică deosebit de 
bogată in suturi.

Jiului ii apart) 
partidei, cind St 
ori). M. Popa si 
primele oct min 
sibilităti de a d 
De abia din min. 
iese atac si L

Șl TOTUȘI f.U FOST
HUNEDOARA. 2d 

fon). Scorul final _ _____
lăsa imoresia că e-hioa locală 
a obținut o victorie lejeră, la 
pas. Realitatea esta insă. că. 
în crima parte a intilnirii hu
nedorenii s-au văzut în situa
ția de a se uita, nu fără e- 
motii. pe tabela de marcaj, 
care, după 45 de minute arăta 
un avantaj minim.

Trebuie să menționăm că e- 
levii Iui Nelu Nunweiller 
avut un start furtunos.

(prin tcle- 
ar putea

au 
-----  ------------ con

cretizat în min. 1 de VÂETUȘ, 
care a transformat penaltyul 
acordat in urma faultului comis 
de Pctrache asupra lui Klcin, 
Si de MATEUT. in min. 
caic a profitat de 
defensivei buzoienc---
uităm. însă, cursa spre gol a 
lui Sumulanschi (min. 10) 
oprit dc Bogdan cu prețul unui 
cartonaș galben. A intervenit, 
însă. min. 37. un minut de

12. 
indecizia 
Să nu

Pag, o 2 oSportuI

răscruce, cind Lazăr a chirii- 
partea la lovitura de la 11 m 
executată de Văetus (fusese 
faultat tot Klein) : peste nn 
minat. ZAHIU * șutat violent, 
de la 18 m. mingea intrind sus 
la colt.

Moment greu pentru gazde, 
emoții, amărăciune pentru că 
Mateut. Gabor, dar mai ales 
Cojocaru. se joacă cu ocaziile 
de goL Emoții si după pauză, 
pentru că Gloria ioacă deschis, 
are o bună ocazie prin Kramer, 
în min. 52. cind Alexa era ieșit 
din poartă. Jocul place, ocaziile 
alternează, dar de punctat vor 
puncta hunedorenii. care. De 
parcursul a 7 minute, iși asi
gură un avantaj, în sfirșit, li
niștitor. 
MATEUT 
trarea lui 
(min. 61) 
frumoase __  ___________
State este și el la un pas de 
a marca. în min. 68. dar trimite 
mingea, cu capul, exact în 
brațele lui Alexa. Localnicii în
cheie meciul exact cum l-au 
început, însă din noianul de o- 
cazii (Colottiru — min. 70 și

prin colurile lui 
(min. 54) — la ccn- 
Văctus — si GABOR 
— in urma celei mai 

șarje hunedorcne.

EMOȚII.
COR VINUL 
GLORIA BUZĂU

5
1

teren otunecos; 
oncot. cu reprize de pkxsie; 

rpertstori — cîrco 3 000.
22-13 (pe poortc: 14-8). Camere î 
15-4 Au Morcat: VÂETU$ (min. 4
- din lovitură de la 11 m), MA-
TEUȚ (mm. 12 ți 54), GABOR (min. 
61 $i 72), respectiv ZAHKJ (min. 38).

COR VI NUL: AJexa — Bc-qdcn, Du- 
binciuc. MĂRGINEAN, VĂETU$ - Nîc- 
șa (min. 77 Petcu), MATEUȚ, KLEIN
— Tîmoveanu, Cojocaru (min. 77 Ște
fane seu), GABOR.

GLORIA BUZĂU: Lazăr - Nâstase, 
Petrache, Mircea, Ticâ (min. 85 Stan- 
ciu) — Andriesei, Balaur, ZAHIU, $u- 
mulanschi - Stc^e. KRAMER.

A arbitrat foarte bine N. Voinea; 
la linie: M. Constantinescu și M. Ni- 
culescu (toți din București).

Cartonașe galbene: BOGDAN, CO
JOCARU. ZAHIU.

Trofeul Petschovschi:
La speranțe: 1—2 (1—1).

(tf

w.

75. Mateut — min. 38 si Gabor 
— min. 89) nu puucteasă deeit 
o sin sură dată. în min. 72, 
prin GABOR la o nouă cen
trare a harnicului Văetus.

Adrion VASftESCU

Gbeorehe execută foarte bine 
• lauirină hberă de la 25 m, 
la Grosu. care prelungește cu 
capul. dar Casai zboară" și . 
respinge. A fost semnalul unor 
atacuri ricueebrx de periculoase , 
la soarta veteranului Caval, 
la min. 14 s> 17. Dia.nj si N 
Muresa.n expediază balonul, 
prunul in transversală, cel de 
al doilea in stupul din stingă, 
lie. _re de-a lungul meciului 
va suta mai mult decit întrea
ga echipă a Jiului, are • Po
ziție excelentă in min. 21. la 
o minnr venită de ne dreapta 
dar.^ Scorul este deschis ia 
■in. 22. de CRISAN eare fruc
tifică • excelență pasă * Iui 
Grosu. pasă eare l-a seas din 
dispomtfrv pe V. Poua : in tra
iectoria ei sare poartă mingea 
a fost atinsă si de apărătorul 
SzekeM. Trei minute mai tîr- 
ziu. Grosu este ne punctul de 
a mări scorul, primind o pasă 
de la Crisan. dar Cavai se do
vedește același portar în formă. 
Internaționala! Crisan a fost azi 
deosebit de activ : la un cor
ner executai de el in min. 37 
N. MURESAN îl învinge pe 
Cavai printr-o lovitură expe
diată cu capul : 2—0.

Notăm în 
ratare, din 
ȘAN (min. 
ia revanșa 
inscrie al 
gol a! Partidei. Ca si Ia pri
mul gol. mingea il lovește pe 
unul din fundașii Jiului. dc 
data asta pe M. Popa, si se

continuare o nouă 
careu a lui CHI
TS). dar acesta iși 
în min. 60. cind 
treilea si ultimui

F.G MHO* 
MUL

3 m
Stadion F.G Bihor; tarta moale; 

taop ploio». roca; •poctotori - circa 
5 006. Sotari: 34-4 (pe poorto: 16-2). 
Cernere: 15-1. Ae marcel: CRiȘAN 
(mia. 22 și 40). N. MUREȘAN (min. 
37).

F.C MHO«: Balou - DIANU, Za
re. Btaot. I. GHEORGHE - N. Mu- 
reșen, TAMAȘ. Groeu (min. •) Har
tan!) - CRIȘAN, He. Georgescu 
(mia. X Filip).

nut: CAVAI - V. Popa. Siekell. 
M. Papa. Stana - VARGA. Doson. 
GAMAN. Vesa (min. 44 Henrel) - 
Sfoinescu, toeconi (min. 71 Horescu).

A arbitrat foarte bine I. Crdciu- 
eescu (Rm. Vilceo); Io linie: Gh. 
lonescu șl R. Matei (ambii <fin 
București).

Cortonon? galbena: LASCONI.
Trofeul Petschovschi: 10.
La aparente: 1-1 (0-0).

duce în plasă : 3—0. S-ar pă
rea că F.C. Bihor a fost tot 
timpul la timona jocului. Rea
litatea este că si Jiul a creat 
frumoase faze de ioc si a avut 
chiar unele bune situații ca f- 
ceea
care

lui Varga (min. 42), 
cîstigat un sprint ,.u- 
umăr" cu Zare, dar 

a intervenit salvator: 
70. la o lovitură liberă 

Szekeli. Balasz 
Pe

a 
a 

măr la 
Balasz 
în min. 
executată de 
respinge cu piciorul etc. 
scurt, un meci de bună factură, 
interesant, palpitant, în ciuda 
scorului net cu care s-a în
cheiat.

Mireeo TUDORAN

• Pentru returul meciului STEAUA — A. S. ROMA, din 
cadrul Cupei cupelor, programat miercuri 3 octombrie, pe 
stadionul ..Steaua", sint valabile legitimațiile C.N.E.F.S., 
pentru tribuna specială (de culoare roșie), de serviciu ale 
aparatului C.N.E.F.S. precum și legitimațiile ziariștilor (de 
culoare verde).

Budj.ru


s'

RAPID
F.C. OLT

GIULEȘTENII

iarăși 
care au 

ploaia 
moti-

ÎN MARE VERVĂ

a

doilea gol al echipei sale in

Constantin F1RANESCU

datade

f

1 (1J
1 (0}

cu un 
Cioacă 

puțin
in min.
75) ră- 
timp ce 
ofensive 
soldează

Pătruns irezistibil in careul oaspeților. Manea însene cel de al 
' ' meciul de ieri din Ciulești.

Foto : Iorgu BĂNICĂ

TIR. CAMPIONUL la pistol liber, Marinîcă Trușcă, de la 
Steaua, i-a împrumutat arma Iul Ilie Petru, de la Olimpia, 
căruia 1 se stricase pistolul la mijlocul probei, în cadrul re
centelor întreceri de la Tunari. Aceasta, deși era vorba chiar 
de principalul său adversar... Pînă Ia urmă, Petru a ieșit pe 
locul 2, după Trușcă.

4 (2)
O

Giulești; teren foarte 
___  , ploios; spectatori ■— circa 
10 000, Șuturi: 1-5—7 (pe poartă: 
7—1). Cornere: 7—4. Au marcat: AGIU 
(min. 14), MANEA (min. 39), CIOA
CA (min. 55 și 64).

RAPID: Toader — Marinescu (min. 
61 Cîrstea), Sameș, GRI GORE, Ba
co? - AGIU, ION ION, Rada, Șt. 
Popa (min. 66 Goanțâ) — CIOACĂ, 
MANEA.

F.C. OLT: Nițu - M. Zamfir, _ I. 
Andrei, lonașcu (min. 65 Prepelița), 
Câțoi — Minea, Ka-llo, Eftîmie (mîn. 
65 Răduț) - M. Popescu, Tureu. 
GEORGESCU.

A arbitrat foarte bine S. Necșu- 
lescu; la linie: I. Tănase (ambii din 
Tirgoviște) ,1 V. Antahi (lăți).

Trofeul Petschovschi: 10. 
La speranțe: 1-0 (1-0).

Stadion 
bun; timp

Evoluînd din nou în 
priu-i fief, echipa giuleșteană 
a reeditat jocul foarte bun și 
victoria la scor din meciul cu 
Jiul, entuziasmîndu-și 
înfocații săi suporteri, 
înfruntat cu stoicism 
continuă. Sigur că în 
varea acestui succes feroviar 
atit- de net trebuie să ținem 
seama și de replica modestă 
pe care a oferit-o formația ad
versă, F.C. Olt, pe ambele pla
nuri — ofensiv și defensiv. Dar 
chiar și în condițiile unui ran
dament superior, în fața ex
celentei verve pe care au ma
nifestat-o rapidiștii, cu greu ar 
fi putut evita oaspeții de ieri 
ai Giuleștiului înfrîngerea. Ei 
n-au reușit să evite deschide
rea scorului decît 14 minute, 
perioadă în care — pe fondul 
unui joc ceva mai echilibrat — 
două șuturi de la distanță ale 
lui Sameș (unul din lovitură 
liberă) au dat primele emoții 
lui Nițu. în acel minut 14, 
însă. Manea a fost obstrucțio- 
nat de M. Zamfir, tot el a e- 
xeculat lovitura liberă de pe 
partea stingă și AGIU, înăl- 
(indu-se frumos în careul oas
peților, a trimis mingea, cu 
capul, în plasă, După acest

gol, gazdele au menținut ini
țiativa, dar nu și-au mai cre
at, o vreme, ceea ce numim 
ocazii clare. De abia în min. 
39 (după ee cu un minut îna
inte Ad. Georgescu, la un a- 
tac mai viguros al oaspeților, 
șutase peste poartă dintr-o po
ziție favorabilă) MANELA. iz
butește să mărească avantajul 
echipei sale în urma unei i- 
rezistibile pătrunderi pe par
tea dreaptă. Prima jumătate a 
meciului se încheie 
splendid șut al lui 
(min. 44>, care trece 
peste poarta apărată de Nițu, 
dar care anunță reușitele vîr- 
fului de atac giuleștean din re
priza secundă.

Intr-adevăr, după pauză, fe
roviarii măresc sensibil pre
siunea ofensivă, din nou și 
îndeosebi sub impulsul neo
bositului Manea, combină spec
taculos în partea da teren ad
versă și pun tot mai frecvent

in pericol buturile oaspeților. 
Și efectele nu întîrzie. In min. 
55, Manea execută din nou, cu 
măiestrie, o lovitură liberă din 
afara careului, mingea lovește 
bara transversală, revine în te
ren șl CIOACĂ, pe fază, o 
reia, cu capul, in poartă. 9 mi
nute mai târziu, la o centrare 
de pe partea stingă, Nițu ra
tează intercepția balonului, iar 
CIOACA, din nou foarte atent, 
îl urmărește și-l trimite in 
poarta goală. Alte două bune 
ocazii de gol (Rada 
72 și Cioacă în min. 
min nefructificate, în 
sporadicele acțiuni 
ale echipei oaspe se 
cu un splendid șut in bară al 
lui Georgescu (min. 68).

îndeajuns de plouați, dar fe
riciți, spectatorii cintă și ova
ționează în final victoria „uns- 
prezecelui" favorit, o victorie 
clară și deosebit de prețioasă.

EGALITATE NESPERATA
A.S.A. TG. MUREȘ
F.C. BAIA MARE

teren bun; 
circa 5 000. 

: 7-3). Cor- 
L. MARTON

Stadion ,,23 August"; 
timp noros; spectatori - 
Șuturi: 12-4 (pe poarta 
nere: 16—4. Au marcat: ________
(min. 21), respectiv SABÂU (min. 58).

A.S.A,: Naște — Szabo, JENEI, Ispir, 
Fodor — Botezan (min. 63 Gali), 
BOTH, C. ILIE - Muntean, Fanici, L. 
Marton (min. 63 Ciorceri).

F.C. BAIA MARE: Mia - Arezanov, 
RAȚ, fanat, Weisonbacher — RUS, 
SABĂU, Mureșan, SEPI — Roznai 
(min. 85 Dorobanțu), Moldovan, 
(min. 59 Catena).

A arbitrat bine M. Nețti (Oradea); 
Ia linie: Cr. Teodorescu (Buzău) și 
D, Buciuman (Timișoara).

Cartonașe galbero: FODOR, SEPI, 
SABÂU.

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 1-0 (1—0).

consem- 
principal 
formației 
deși a 

de

TG. MUREȘ, 36 (prin tele
fon). Băimărenii au realizat o 
„remiză" nesperată, mai ales 
că din formație au absentat 
două piese de bază : Bălan și

Nemțeanu. Egalitatea 
nată se datorează în 
evoluției modeste a 
locale. A.S.A. care, 
avut perioade îndelungate 
dominare, minute Întregi chiar 
categorice, nu a înclinat balanța 
în favoarea sa, deoarece atacu
rile sale au fost fără orizont, 
iar în apărare s-au comis gre
șeli ce puteau să schimbe ega
lul în înfrîngere.

In primele 45 de minute s-a 
jucat lent și au fost construite 
puține faze frumoase. De abia 
în min. 15 am consemnat o 
fază periculoasă la poarta lui 
Mia, cînd Fodor a „urcat" 
pînă in preajma careului ad
vers, a centrat, iar Fanici a 
reluat cu capul un balon pe 
care Mia l-a reținut-. In min. 
21, Both a executat un corner, 
triniițind balonul lui Ispir, a- 
cesta l-a prelungit lui L. 
MARTON, care, cu capul, l-a 
expediat in poarta lui F.C. Baia 
Mare : 1—0. Cu trei minute

l-a

Înainte de pauză, Both a făcut 
o cursă pe partea dreaptă, a 
centrat în careu, Botezan a re
luat cu capul, dar 
asta Mia a reținut.

Primele minute ale 
secunde au aparținut 
nilor. Chiar în min. 
greșește, servindu-1 pe Moldo
van la 17 m, însă acesta ratea
ză de puțin ținta. In min. 58, 
la un contraatac al oaspeților. 
Sepi trimite balonul lui SABĂU, 
aflat la 18 m de poarta lui 
A.S.A., Naște * ieșit în întâm
pinarea lui, incercînd să-i în
chidă unghiul, dar băimăreanul 
a șutat

Pînă la sfîrș'it, A.S.A. a do
minat, 
corner
Muntean (aoin. 73) s-a aflat la 
8 m de poarta adversă, dar șu
tul său a întâlnit piciorul unui 
adversar, și astfel scorul a ră
mas egal.

plasai ș(... 1—1.

NEATENȚIE DE O
F.C.M. BRAȘOV 
POLI. TIMIȘOARA

1 O)
0

teren foarte

reprizei 
băimăre- 
46, Ispir

I
I
I
I

a obținut corner după 
(min. 74—76, 5 cornere!),

Pompiliu VI NT! LA

CLIPA

I
I
I
I
I

BASCHET. UN EVENIMENT RARISIM : la stagiul anual al 
„cavalerilor fluierului" s-a prezentat șl o femeie : Elena Dia 
(toată jucătoare la C.S.Ș. Ploiești). După foarte mulțl ani (ne 
amintim că acum mal bine de două decenii Sofia Hahui- 
Petruțiu șl Cornelia Simionescu erau apreciate pentru presta
țiile lor), tată că o nouă femeie este pe cale să intre în rînclul 
arbitrilor • AM AFLAT, cu surprindere, că echipa divizio
nară „B“ Comerțul C.S.Ș. Timișoara ar urma să aibă la 
conducerea tehnică un antrenor... bucureștean. Este bizară 
această intenție, dacă ținem seama că la Timișoara se află 
mulți foști performeri ai jocului cu mingea la coș (unii dintre 
ei și absolvenți ai I.E.F.S.). Dar, vorba aceea,... de gustibus...

HANDBAL. O ECHIPA trăiește — se știe —• șl prin sprijinul 
entuziast pe care i-1 oferă foștii săi jucători. O ilustrare, fru
moasă, pilduitoare, am avut-o deunăzi la Timișoara. Lingă 
antrenorul Politehnicii, ing. Constantin Jude, se află foștii săi 
elevi, acum ieșiți din arenă, Roland Gunesch șl Adrian 'Diliță. 
Ajutoare de nădejde ale reputatului antrenor, ei preiau o 
parte din grijile celui ce le-a fost profesor, lucrind cu pri
cepere și sîrguință în folosul echipei pe care au slujit-o cîndva 
în teren. „Familia Poli", pentru că Intr-adevăr Poli este o 
familie puternică, unită, poate constitui — spre binele sportului 
nostru — un exemplu demn de urmat. • LA BRAȘOV. Ia 
meciul feminin de divizia „A" Rulmentul — Hidrotehnica Con
stanța, un gest de fair-play : după ce Rodica Marian (Rulmen
tul) a înscris un gol de mare frumusețe, portarul Hidrotehnicii 
(și. al echipei naționale). Viorica Ionică, a felicitat-o. Gest 
foarte frumos, care, parcă a sporit frumusețea meciului dintre 
cele două echipe.

RUGBY. CA INTR-O ADEVĂRATĂ FAMILIE... La meoiul- 
derby susținut de rugbyștii Stelei, sîmbătă, cu Dinamo, în tri
bune se aflau, ca întotdeauna, alături de spectatorii fideli ai 
sportului cu balonul oval, mulțl reprezentanți de seamă, de 
ieri sau de azi, ai clubului militar. I-am văzut, astfel, între 
alții, pe Iolanda Balaș-SSter, Cornel Oțelea, Mihai Nedef, 
Olimpiu Nodea, Cristian Gațu, ca și pe componenții echipei de 
fotbal antrenate de Florin Halagian. * LA FARUL joacă îm
preună („în fine cum exclama tatăl lor) frații Florin și 
ștefan Constantin, amîndoi înaintași, primul mai experimentat, 
celălalt actual internațional în plină afirmare. • CU O RE
PRIZA DE... BOX, practic cu o încăierare, s-a încheiat me
ciul dintre Olimpia Mașini Grele și T. C. Ind. Midia Năvodari. 
Aceasta — ne relatează corespondentul nostru D. Moraru- 
Sllvna — la scorul de 19—0 în favoarea bucureștenilor, in 
finalul partidei ! „De vină este și arbitrai Gh. Voinea, oare a 
tolerat tot meciul obstrucțiile, contribuind astfel ca în final 
nervii jucătorilor să cedeze", apreciază Al. Carnabel, obser
vator federal. Așteptăm... „contrele" Colegiului de arbitri și 
Comisiei de educație și disciplină din cadrul F.R.R.. care să 
„blocheze" asemenea... pugiliști și metode de arbitraj. Sa-u 
să-i treacă pe toți la box, că tot s-au cam rărit rîndurile...

TENIS DE MASA. ÎN ULTIMUL NUMĂR al Buletinului in
formativ al A.I.P.S. au fost date publicității clasamentele in
ternaționale, în care sînt cuprinși cei mal buni jucători șl 
jucătoare (european — 30 clasați ; mondial — 50 clasați).
Notăm cu satisiacție faptul că jucătoarea noastră Maria Alboiu, 
componentă de bază a echipei naționale, legitimată la clubul 
Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcea, ocupă acum în „topul european" 
locul 13, făcînd în acest final de sezon tin salt de 11 poziții. 
De asemenea, pentru prima oară, ea ft fost inclusă și în 
„topul mondial", deocamdată pe locul 45, dar, desigur, cu 
posibilități certe' de a urca... Cum pînă la „Top 12“ (Barce
lona 1—3 februarie 1985) mai sînt cîteva importante competiții, 
poate că Maria Alboiu va face și pasul care o mai desparte 
de intrarea în plutonul de frunte al celor mal bune jucătoare 
europene. Pe cînd și băieții ?

PE CĂRĂRI DE MUNTE
SPRE CABANE

Stadion Tineretului : ___ _ ____ _
bun : timp rece ți noros (ploaie în 
repriza a doua) : spectatori — circa 
8 000. Șuturi: 7—2 (pe poarta: 4—2). 
Cornere: 7—1. A marcat MANDOCA 
(min. 30).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar - BĂLAN, 
V. Ștefan, NAGHI, Manciu — Șoa* 
rece (min. 65 Batacliu), Spirea. 
Mandoca — VAIDEAN, Kramer (mîn. 
81 Gherghe), Bența.

POLITEHNICA : Clipa - Pascu. 
Crăciun, VuȘcan, Lehman — T. Nico- 
lae (min. 72 Bozețan II), Șunda, Ro
taru. Vlătănescu — Botba, Murețan 
(min. 62 GIUCHICI).

A arbitrat foarte bine M. Salomir; 
Io linie M. Man (ambii din Cluj- 
Napoca) țl N. Dinescu (Rm. Vilcea).

Cartonate galbene : BENȚA. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4-C (2-0)

la

BRAȘOV. 26 (prin telefon). 
Vremea rece, mohorîtă. cu ra
fale de vînt și cu ploaie i-a 
inhibat parcă pe iucătorii ce
lor două combatante. Jocul a

lîncezit ne undeva la mijlocul 
terenului, fiind lipsit de spec
taculozitate si de valențe o- 
fensive. Brașovenii au vslori- 

,. ficat avantajul terenului. au 
atacat mai tot timDul. avînd 
în fată un adversar preocupat 
doar de închiderea iacului. 
Astfel. F.C.M. Brasov. deși 
fără sclipiri Ia finalizare, fără 
ocazii clare de aol a reușit să 
obțină victoria, o victorie 
limită dar meritată.

In min. 30. Șoarece a ..în
șurubat" doi adversari la cultul 
careului de 16 m.. a urmat pă
trunderea centrarea si micu
țul MANDOCA a reluat cu 
capul din fata masivilor 
fundași centrali Crăciun si 
Vuscan. invingindu-l pe fostul 
său coechipier Clipa, care a 
atins balonul, dar nu l-a putut 
opri să intre ia plasă. A 
singura fază mai acătării 
orima repriză, o repriză 
care bine o caracteriza 
spectator : „Parcă s-ar 
rugby" !

La reluare iocul sa situează

intre aceiași parametri ai fot
balului slab. Si. ca urmare fa
zele de poartă sînt extrem de 
rare. în min. 60. Muresan șu- 
tează slab, din careu, si Polgar 
retine : în min. 73. Soirea ex
pediază prin surprindere un 
balon care trece de puțin pe 
lingă buturile apărați 
iar 
una 
ale

O 
s-a 
ric 
loare. asa cum de altfel, a fost 
si vremea aici, la Poalele 
Tîmpei.

Gheorghe NERTEA

de Clioa 
în min. 85. Sunda oi arde 
din putinele ocazii de eol 

timișorenilor.
partidă Diată, cenușie care 
încheiat aproaDe oe intune- 
o partidă „închisă" la cu-

I
I
I
I
I
I

fost 
din

D<‘ 
un 

juca

SELECȚIE PENTRU FOTBAL LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1
Clubul sportiv școlar nr. 1 din București organizează. in 

perioada 1—15 octombrie zilnic, între orele 8—10 și 14—18. 
la baza sportivă a clubului din cartierul Dămâroaia (ca
pătul tramvaiului 24 și mașinii 331) acțiuni de selecție 
pentru secția fotbal. «

Se primesc elevi născuți între anii 1968—1975. Clubul 
‘dispune de internat și cantină contra cost.

Pentru cei care simt „che
marea muntelui", Agenția 
de turism din Bd. Republicii 
nr. 68, agenție specializată 
în turismul montan, a re
zervat locuri la cabanele :

BABELE (altitudine 2200 
m) reprezintă baza turistică 
centrală a Bucegilor, aici 
taCrucișîndu-se principalele 
drumuri. Ciupercile de pia- 
U* numite „Babele", aflate 
chiar în fața cabanei, șl 
„Sfinxul" constituie atracții 
in plus, explicînd afluența 
turiștilor.

CARAIMAN (altitudine 
2025 tn.) este situată în 
căldarea de obirșie a Văii 
Caraimanului pe terasa nu
mită Șaua Mică a Caraima
nului. De pe terasa ei se 
poate admira Valea Jepilor.

PADINA (altitudine 1525 
m.) — în Poiana Padina
Strungii de pe Valea_ supe
rioară 
oferă 
dihnă 
tuării 
cursli.

a Ialomiței. Cabana 
bune condiții de o- 
și posibilitatea 
unor interesante

efec- 
ex-

GIRBOVA (altitudine 1350
O 

asupra 
al

vizitatorilortn.) oferă 
frumoasă priveliște 
abruptului prahovean

ADMINISTRAȚIA DE STH LOTO-PRONDSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

SEPTEMBRIE 1984

Extragerea I : 38 16
Extragerea a Il-a : 18 
20. Fond total de 
871.467 lei, din care 
report la categoria 1.

26

9:44 24 26
14 28 40 1 
cistiguri :

68.397 ' 'lei,

Diha-

1350
Baiu- 

sub

Bucegilor și munților 
mului.

SUSAI (altitudine 
tn.), situată în Munții 
lui, pe o poiană de
Vîrful Susai, oferă un adă
post plăcu* pentru drumeții 
care tree din Bucegi spre 
Piatra Mare.

PEȘTERA (altitudine 1610 
m.) — cabana șl hotelul sînt 
baze turistice de mare a- 
tracție atit datorită splendi
dei lor așezări, cit și con
fortului oferit.

Se găsesc locuri și la ca
banele : GURA RÎULUI, 
PLAIUL FOII, TELEFERIC, 
POIANA SECUILOR, PIA
TRA ARSĂ, BRĂDET, GU
RA DIHAM, CĂMINUL 
ALPIN, SCROPOASA.

Transportul este asigurat 
cu trenul, cu 25% reducere.

Prețul este de 178 lei 
pentru adulțî și 165 lei pen
tru elevi.

Plecări in fiecare simbă- 
tâ.

înscrieri și informații la 
Agenția de turism 
zatâ In turismul 
din Bd. Republicii 
(telefon 14.08.00).

speciali- 
montan, 
nr. 68

C1STIGURILE TRAGERII 
CEPTIONALE LOTO DIN 
SEPTEMBRIE 1984. Faza I :

PROGRAMUL CONCURSULUI

EX
IS

Ca-

tegoiia 1 : 2 variante 25% a 
50.001' lei ; cat. 2 : 2 variante
100% a 27.870 lei în cadrul că
reia o excursie de 2 locuri in 
U.R.S.S. și diferența în nume
rar șl 8 variante 25% a 6.967 
lei ; cat. 3 î t variante 100% a 
6.220 lei, în cadrul căreia o 
excursie de 1 loc în U.R.S.S. 
și difereai ța tn numerar și 32 va
riante 25% a 1.555 lei : ’ ' ‘
72,75 a 1.464 lei ; cat. 5 
746 Iei ; cat. 6 : 264.21 a

cat. 4 : 
141,75 a
400 lei;

cat 7 : 404,75 a 200 lei ; cat. 8 S
2.648.75 a 100 lei : Faza a Il-a ! 
Cat A : 5 variante 25% a 12.924 
lei ; cat. B : 5 variante 100% a 
10.770 lei, în cadrul căreia O 
excursie de 2 locuri In U.R.S.S. 
și diferența In numerar și 4 
variante 25% a 2.692 lei : cat. C S 
10 variante a 6.462 lei ; cat. D S
70.75 a 013 lei ; cat. E : 640,50 a 
100 iei.. Cîștigurile de categorial 
(25%) a 50 000 lei flecare 
fost obținute de LIVIU 
GUȚU din Rimnicu Sărat 
Buzău șt respectiv, VASILE 
CHITA din corn. Boldești-Scăeni) 
jud. Prahova.

ău
NE-

RI-
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1.
2.
3.
4.

F. C. Baia Mar 
F. C. Olt
S.C. Bacău 
Prahova

5. Chimjca .
6. Gloria Reșița

— Rapid
— F. C. Argeș
— F. C. Bihor
— Petrolul
— C. S. Tirgoviște
— C. S. M. Reșița

7. Atalanta,
8. Avellino
9. Como

10 Lazio
11. Torino
12. Verona

— Roma
— Juventus
— Fiorentina
— Internazional:
— Napoli
— Udinese



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE 
DE MASA, DIN CADRUL „DACIADEI". PE ANUL 1985
1. PERIOADA DE IARNA

etana ee iudet 
olul București

A „DACIADEJ — finala oe tara :

si municî-

16-n.n 
Lacul Roșu 

2—3.III

resti (participă dsțisâtorii 
celor • sectoare).

— finala De tară :
București 29—30.VI

SANIE FESTIVALUL PIONIERESC 
DE SCHI

PENTATLONUL ATLETIC 
SCOLAR-lNDIVIDUAL

.CUPA PIONIERUL"

Categoria 11—14 ani
V—VIII

clasele
Categoria 11—14 ani

V-VIII
clasele

Categoria 14—19 ani toate ca
tegoriile de tineri

pe clasă si scoală, 
la
ne localitate.

— etapa 
Dină

— etana 
Dină la :

— etapa pe iudet 
piui. București. 
Dină la :

— finala pe tară : 
Vatra Dornei

finala De tară
Băisoara-Cluj 14—20.1

..SANIUTA DE

si

3.II

10.11
munici-

n.n
28.11—3.111

ARGINT"

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

etapa Pe asociație sportivă, 
oină la : C.I
etapa pe comună centru de 

municipii Si 
municipiul

comună, orașe, 
sectoarele din 
București, 
pînă la :

— etana pe iudet 
piui București. 
Dină Ia :

— finala pe tară 
Harghita

si
27.1 

munici-

10.11 
Sărnaas- 
26—27.11

„CUPA

DINAMOVIADA

— etapa Pe cere si asociație 
SDortivă oină la :

XI1.1984—1,1985
— finala oe tară : Vatra Dornei

II

CONCURSURILE SPORTIVE 
SI APLICATIV-MII.ITARE DE 
URNA — M.Ap.N (TRIA- 
TLON ȘTAFETĂ PATRULĂ 

PLUTON)

— etana
— etapa
— finala 

nei

..CUPA

SCHI

U.T.C."
FOND

PROBE

Categoria 14—19 ani (toaic ca
tegoriile de 
ani (tineri

tineri) si neste 19 
din mediul rural)

asociație sportivă.
13.1 

comună centru de 
orașe municipii si 

din municipiul

etapa ne 
pînă la : 
etapa pe 
comună. < 
sectoarele 
București.
Dină la : 27.1
etapa De iudet si municipiul 
București, pînă la 17.11 
finala
Ciuc

ne tară :
17.11 

Miercurea 
28.11—l.III

„CUPA U.T.C." -
ALPINE

PROBE

14—19 aniCategoria 
tegoriile de tineri)

(toate ca-

Participă județele : Alba. 
Arad. Argeș. Bihor Bistri- 
ta-Năsăud. Brasov. Covasna. 
Caras-Severin. Cluj. Dîm
bovița. Gorj. Harghita Hu
nedoara. Mures. Maramureș. 
Neamț Prahova. Suceava. 
Satu Mare. Sibiu Timiș. 
Vîlcea si 
etaoa pe 
pînă la : 
etapa pe 
comună, 
pînă la : 
etapa pe 
pînă la : 
finala pe 
Ciuc

Prahova.
Mare. Sibiu 

Vrancea.
asociație sportivă.

13.1 
centru de 
municipii.

27.1

comuna. 
orașe.

județ.

tară :
17.11 

Miercurea 
2-3.III

BIATLON„CUPA U.T.C." LA
t

Categoria 14—19 ani 
cercurile tehnico-aoliealive

vînători de munie)

(tineri din 
de

etana pe cercuri tehnico- 
aplicative, pînă 
etapa pe iudet 
pînă la : 
finala pe tară :
Ciuc

Ia : 27.1

17.11
Miercurea

2—3.III

..CUPA PIONIERUL- LA 
SCHI ALPIN

Categoria 11—14 ani 
clasele V—VIII

27.1
3.11 

Dor-

I. pină la :
II-a Dină la : 
pe tară : Vatra 

10—17.11

PATINAJ

U.T.C." LA 
VITEZA

PATINAJ

Categoria 14—15 ani 
tegoriile de tineri)

(toate ca-

— etaDa pe asociație sportivă,
pînă la : 30.XII.1981

— etana De comună, centru de 
municipii si

municipiul 
la : 
si

comuna, orașe 
sectoarele din 
București, oină

— etar>a ne iudet 
piui București, 
pînă la :

— finala ne tară : 
Ciuc

20.1 
munici-

3. II
Miercurea

25—26.11

NOTA :

— în perioada de 
vor organiza 
sporturilor 
ale zăpezilor
țări sportive

iarnă se 
festivaluri ale 

de iarnă, serbări 
si alte manifes- 

de masă.

— în toate 
vor organiza 
sub denumirea 
nătătii". cu participarea 
turor categoriilor de vîrstă.

iudelele tării se 
crosuri De schiuri 

.maratonul să- 
tu-

— Pe toate oatinoarele ar
tificiale se vor organiza spec
tacole si carnavaluri oe gheată.

II PERI0AD1 DE VADĂ
A „DACIADEI"

ATLETISM

PE ECHIPE
ȘCOLILOR GENERALE

CAMPIONATUL 
AI.

Clasele V—VIII

— etapa pe clasă si scoală, 
pînă la :

— etapa pe 
toarele 
București.

— etapa Pe iudet si municipiul
București, pînă la : 26.V

— etapa interjudețeană :
8—9. VI

— Zona I — la Satu Mare 
(participă județele : Satu 
Mare. Maramureș, Sălaj, bi
hor).

— Zona a II-a — la 
(participă județele : 
Hunedoara. Timiș 
Severin).

— Zona a III-a — la
(participă județele : ____
Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș).

5.V 
localitate si sec- 
din municipiul 
pînă la : 12.V

Resița
Arad.

Caras-

Bistrița 
Alba.

— etapa ne clasă si scoală. — Zona a IV-a — la Brașov 
(participă județele : Brașov.pînă la : 3.11

— etaoa De localitate. Covasna. Sibiu. Harghita).
pînă Ia : 10.11 — Zona a V-a — la Hm. Vil-

— etapa De județ cea (narticiDă județele :
oină la : 17.11 Doli. Gorj. Mehedinți Vîl-

— finala De tară : Vatra Dornei cea).
26.11—3.III — Zona a Vl-a — la Tîrgovis-

„CUPA PIONIERUL- LA 
BIATLON SCHI FOND $1 TIR

Ar-
Teleor-

Categoria 11—14 ani
V—VIII

clasele

etapa De clasă si 
pînă la :
etapa pe localitate 
pînă la t ___
etapa pe iudet si municipiul 
București, pînă la 17.11 
finala pe tară : Vatra Dor- 
nei 26.11—3.III

Scoală
3.11

10.11

„CUPA U.G.S.R." (SCHI FOND
ȘI ALPIN)

— etana pe localități, 
pînă la 3.II

te (participă iudetele : 
ges. Dîmbovița. Olt. 
man).

— Zona a VII-a — Ia 
(participă județele : 
Ialomița. Prahova. Giurgiu).

— Zona a VlII-a — Ia Tulcea 
(participă județele : 
stanta. Călărași 
Brăila).

— Zona a IX-a — Ia 
(participă județele : 
cău. Galati. Vaslui, 
cea).

— Zona a X-a — la
(participă județele : _ .
ceava. Neamț. Botoșani. 
Iași).

— Zona a Xl-a

Giurgiu 
Buzău.

Con- 
Tulcea.

Bacău
Ba- 

Vran-

îași 
Su-

la Bucu-

— etaoa oe asociație soortivă.
Dină Ia : 7.IV

— etape oe comună, centru de
comună, orașe, municioii si 
sectoarele din municipiul 
București, oină la : 12.V

— etaoa De iudet si munici- 
oiul București
oină Ia : 26.V

— finala De tară :
București 26—27. VI

CONCURS ȘCOLAR DE SE
LECȚIE (PENTRU TINERII 

DIN MEDIUL RURAL)
Categoria 14—15 ani (100 m 
plat si greutate m+D si 16—18 
ani (greutate si 800 <n — fete, 

greutate si 1.500 m. băieți)

— etapa pe asociație sportivă.
pînă la : 14.IV

— etapa De comună.
oină la : 23.IV

— etapa oe iudet si sectorul 
agricol Ilfov
pînă la : 19-V

— finala oe tară :
București 24—25. VI

CONCURSUL
AL ELEVILOR

DE ȘTAFETE

Categoria 14—19 ani (elevi)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 7.IV

— etapa pe comună, centru de
comună. municipii. orașe 
si sectoarele din municipiul 
București pînă la : 12.V

— etapa pe iudet si munici
piul București.
pînă la : 26.V

— finala pe tară :
București 26—27.VI

MARȘUL FACTORILOR 
POȘTALI

— etapa oe asociație sportivă :
l.IV—l.V

— etapa pe iudet si munici
piul București ’ —9. VI

— finala pe tară :
București 29—30.VI

CROSUL PIONIERILOR

Categoria 11—12 ani si 13—14 
ani. clasele V—VIII

— etapa pe clasă si scoală,
oină la : 31.111

— etapa pe localitate si sec
toarele din municipiul Bucu
rești pînă la : 20.IV

— etapa pe iudet si munici
piul București, pînă la : l.V

— finala pe tară :
Buzău 24—26.V

CROSUL TINERETULUI

Categoria 15—16 ani. 17—19 ani 
Si peste 19 ani (toate categorii

le de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 31.111

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 11.IV

— etapa pe iudet si munici
piul București.
pînă la : 28.IV

— finala pe tară :
Băile Felix — Bihor 5.V

CROSUL TINERILOR 
MUNCITORI (ȘTAFETA 

m+f)

— etapa pe asociație soortivă :
l.III—14.IV

— etapa pe iudet si municipiul
București : 27.IV—12.V

— finala pe tară :
Alba Iulia 25—26.V

CROSUL TIPOGRAFILOR

— etapa pe asociație sportivă
pină Ia : 13.X

— finala oe tară :
București 3.XI

CROSUL ARMATEI

— finala pe tară :
Oradea l'O.X

CROSUL LUCRĂTORILOR 
DIN INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ

— etapa oe asociație soortivă :
1-31.HI

— etaoa oe iudet si munici
piul București : 21.IV—5.V

— finala pe tară :
Brăila 13-19.V

VOINTIADA FETELOR LA 
CROS (INDIVIDUAL)

— etaoa pe asociație sportivă.
Dină la: 31.111

— etapa pe iudet si munici
piul București, otnă Ia :

ăl.IV
— finala pe tară :

Ploiești 4—5.V

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
PENTRU ELEVII DIN 

M. L CHIMICE

— etapa pe scoală oînă la :
17.XI.1984

— finala oe minister :
Ploiești 4—5.V

„CUPA U.N.C.A.P." — CON
CURSUL NATIONAL SĂTESC

— etapa de masă oe unitate si
localitate pînă la : 30.VI

— etana de masă oe consiliile 
unice agroindustriale.
pînă la : 7.VII

— etapa pe județ
Dină Ia : U.VTI

— finala ne tară :
Slobozia 27—28.VII

NOTĂ :

Pentru aplicarea măsurilor 
speciale aprobate de Plenara 
C.N.E.F.S. și a prevederilor 
Programului de dezvoltare în 
toate județele . tării se vor 
organiza acțiuni pentru re
dresarea atletismului :

— întreceri Ia diferite pro
be. la nivelul asociațiilor spor
tive.

— divizii locale ne munici
oii. orașe (sectoarele din mu
nicipiul București) la dife
rite probe si categorii de 
vîrstă. sistem tur-retur care 
să cuprindă mai multe etape 
de-a lungul întregului an.

— acțiuni speciale de seiec- 
tie etc.

ALPINISM
ALPINIADA VINĂTOllILOR 

DE MUNTE (M.Ap.N.)

— eiaoa I. oină Ia : 18.VITI
— etapa II-a între : 8—15.IX

CONCURS DE VERIFICARE 
IN ȘCOLILE ALPINE 

(CADRE)

— etapa de iarnă :
Munții Făgăraș 25.III—6.IV

— etapa de vară
Munții Bucegi 10—22.VI

AUTOMOBILISM
..RALIUL FEMEII"

— etapa pe comune. centre 
de comune orașe, municipii 
si sectoarele din municipiul 
București.
pînă Ia : 27.X.1984

— etapa pe iudet si munici
piul București :

l.XI.1984—24.11.1985
— finala pe tară :

Alba Iulia 17.III

„RALIUL ECONOMIEI"

— etapa pe iudet si munici
piul București :

1.IV—25, VIII
— finala pe tară :

Brașov 31. VIII

CONCURS DE ÎNDEMÎNARE

— etapa pe asociație sportivă, 
cerc A.C.R. :

1.XI.1984—31.V.1985
— etaoa pe comune, centre de

comune. orașe. municipii 
si sectoarele din municiniul 
București : l.VI—4.VIII

— etapa pe iudet si municipiul
București, oină la : 25.VIII

— finala ne tară :
Tg. Mureș 5.X

RALIUL AUTOMOBILELOR 
DE EPOCĂ

— etapa de zonă : 
București
Tg. Mures 
Tg. Jiu

— finala pe tară : 
în zona Raliului

6.1—26.V

Dunării, 
iunie

RALIUL STUDENȚESC

— etape pe centre universitare 
— 5 etape
Cluj-Napoea
Iași >
Pitești
Sibiu
Timișoara 9.1—25. VIII

— finala De tară :
Pitești 15.IX

RALIUL
TEHNICO-APLICATIV

— etaoa oe comune, centre de 
comune orașe, municipii si 
sectoarele din municipiul 
București :

l.XII. 1934—31.V.1935
— etapa oe iudet si municipiul

București : l.VI—29.IX
— finala De tară : 

Brăila

ZILELE

Sinaia

27.X

AUTOMOBILELOR 
DE EPOCA

BASCHET
IX

FESTIVALUL NATIONAL 
PIONIERESC DE 

MINIBASCHET
8—10 ani si 11—13 
elasele III—VI

Categoria 
ani

oe iudet— etapa . ____
piui București, 
oînă la :

— finala oe tară : 
Satu Mare

si munici-
l.V)

1—15.VII

..CUPA U.T.C."

Catcgoria 14—19 ani băiet; 
(toate categoriile (le tineri)

— etapa pe asociație sportivă
pînă la : 21.IV

— etapa oe comună centru de 
comună < 
sectoarele 
București. 
Pină la :

— etapa pe iudet 
piui București, 
pînă la :

— etapa interjudețeană :
15—16. VI

— Zona l — lă Alba Iulia — 
participă județele : 
Bistrita-Năsăud. 
Clui. Hunedoara 
res. Mureș. Satu Mare I 
lai. Sibiu.

— Zona a II-a — Ia Bacău 
participă județele : Botoșani. 
Buzău Covasna. Harghita. 
Ialomița Iași. Neamț. Su
ceava Vaslui. Vrancea.

— Zona a III-a — la Deva — 
participă județele : Alba, A- 
rad, Argeș, Caraș-Severin, 
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, 
Timiș, Vilcea.

— Zona a IV-a — la Slobozia 
— participă județele : Ba-

Con- 
Galați. 
Teieor-

orașe.
: din

municipii și 
municipiul

12.V
si munici-

22.VI

Bihor, 
Brașov. 

Maramu- 
Să-

cău. Brăila. Călărași, 
stanta. Dîmbovița. 
Giurgiu. Prahova.
man Tulcea M. București.

— finala oe tară :
București

CANOTAJ
„CUPA M.E.I."

— finala pe tară : 
București 11—12.V

CICLISM 
„FLOAREA PRIETENIEI" 

(EXCURSIE 
CICLOTURISTIC,!)

Categoria 13—14 aai
clasele V—VIII

(m + f)

munici-— etapa pe iudet si 
piui București, 
pină la :
la forumurile județene si al 
M. București.

— etapa republicană : 
la Forumul National

1—18. VIII

FOTBAL

14. VII

„CUPA PIONIERUL"

Categoria 9—12 ani — clasele 
III—VI

— etapa pe clase si școală :
— turul pină la :

1.XH.1984
— returul pînă la 31.III

— etapa pe comună centru de 
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București :
— turul pînă la : l.V
— returul pină la : l.VI

— etapa Pe iudet si municipiul
București, pînă la : 15.VI

„CUPA PIONIERUL" 
Categoria 13—14 ani — elasele 

VII—VIII

— etapa pe clase si scoală.
pînă la : 31.III

— etapa pe comună, centre de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București.
oină la : 30.IV

— etapa oe iudet si municipiul
București.
pînă Ia : 12.V

— etapa interjudețeană :
31. V—2. VI

— Zona I 
pârtiei r 
Năsâud 
ceava

— Zona ;
— oar 
lati V; 
Buzău.

— Zona :
— oar 
Ia Coț 
cea C

— Zona ! 
particit 
vita 
Argeș.

— Zona a 
verin 
Dolj 
mis Hi

— Zona a 
particip 
Severin 
Bihor

— Zona a 
poca - 
Marami 
Mures

— Zona a
— part 
ba Bre 
Prahovi

— finala
Iași

Categoria 
(elevi năs

— etana 
pînă la

— etapa i 
pînă Ia

— etapa 
piui Bi 
pînă Ia

Calegoria 
(elevi 

no

— etaoa 
pînă 1;

— etarj 
pîn.^

— etan 
piui Bt 
pînă la

CÂMPII
PENT

M.

— etapa t 
pînă la

— etana i

— finala i
Pitești

G
CÂMPIE

cl

— etapa r 
pînă la

— etapa p

— etana i 
piui Bi

23—29. V
particip 
Marami 
laj.

— Zona a 
poca — 
Cluj. H 
trita Ni

— Zona a 
lia — 
Alba. / 
mis. Ca

— Zona a
— part: 
Gorj. O

— Zona a 
ghe — 
Covasna 
Brașov.

— Zona a
— part 
cău. Bo 
ceava. 1

— Zona a
— parti 
stanta. 
Tulcea.

— Zona a 
dria — 
Argeș, 
leorman

— Zona a 
viște — 
Dimbovi 
Brăila.

— Zona a
— parti 
lor A6 s

■ f îr^Fa ț
Bucureș

FESTIVAL 
LOR SCO1

TI<

Categoria

— etana d 
pînă la

— etapa n 
comună, 
sectoarel 
Bucurest

— etapa p 
Piui Buc

— finala p 
Bucuresi

„SERI 
Ansambluri 
mică mode
— etapa p< 

nină la :



learnt — 
: Bistrița 
Iași; Su-

Ilarghita 
le : Ga- 
a. Neamț.
1 Giurgiu 
le : Brăi- 
hița. Tul- 
Bueuresti.

Gori — 
Dîmbo- 

eleorman

'aras Se- 
iudetele : 
linii. Ti-•

Arad — 
Caraș 

î Alba

Clui-Na- 
iudetelc : 

Arad.

la Sibiu 
le : Al- 
a. Vileea.

— etapa pe județ si munici
piul București
pînă la : 16.VI

— finala pe tară :
Ploiești 29—30. VI

FESTIVALUL PIONIERESC 
DE GIMNASTICA 

Categoria ani “
clasele II—IV

— etapa oe clasă si scoală
pînă la : l.V

— etapa ne localitate.
pînă ta : 25. V

— etapa ne iudet si munici
piul București.
pînă Ia : ••VI

— finala ne tară :
București 21—26.V1

HANDBAL
..CUPA PIONIERUL" 
Categoria 13—14 ani 

clasele VII—VIII

1—4.VIII

.3—ÎS ani 
> septem-

sportivă. 
23.IV

30.VI 
munici- 
* 14.Vil

7—18 ani 
»ă 15 
o)
sportivă.

16.VI
A l.VI I

^rounici-

21.Vil

3OLAR 
DIN

E

15.XI.1934 
ă :
13—17.III

5—9. VI

Ă 
IOLILOR

I

27.1

l.II—3.III 
munici- 

â la :
3—7.IV 

'‘jBj4.IV 

: Bihor, 
dare. Să-

Cluj-Na- 
iudetele : 
ireș. Bis-

Alba Iu- 
iudetele : 
loara. Ti-

i Tg. J"iu 
le : Ool.i. 
ți Vîlcea. 
f. Gheor- 
județele : 

Sibiu.

1 Focșani 
ele : Ba
rat. Su

la Vaslui 
le : Con-

Vaslui.

i Alexan- 
iudețele : 
rgiu. Te

la Tirgo- 
iudețele : 
Ialomița.

București 
itorii ce-

MBLURI
[1IMNAS-
A

(eleve)

sportivă.
28.IV 

centru de 
nicipii și 
municipiul 
: 19.V

munici- 
la : 9.VI

29—30. VI

DEI“
Siică rit- 
s modern 
localități.

26.V

— etapa pe clase si scoală,
tur-retur. pînă la : 31.III

— etapa pe localitate, tur-re-
tur pină la : 30-IV

— etapa ne iudet si munici
piul București
pînă la : 12.V

— etapa interjudețeană :
7—9. VI

— Zona I — la Botoșani _— 
participă județele : Bacău. 
Iași. Neamț. Suceava. Bis
trița Năsăud.

— Zona a Il-a — la Galati — 
participă județele : Brăi
la Harghita. Vaslui. Vran- 
cea. Botoșani.

— Zona a III-a — la Ialomița
— participă iudetele î Ga
lati Căiărasi. Constanta. 
Tulcea Buzău.

— Zona a IV-a — la Teleor
man — participă județele ! 
M. București. Argeș. Giur
giu. Prahova Ialomița. Dîm
bovița.

— Zona a V-a — la Dolj —
participă județele : Olt.
Vîlcea. Gori. Mehedinți. 
Teleorman.

— Zona a Vl-a — la Timiș — 
participă județele : Caraș 
Severin. Bihor. Hunedoara. 
Arad Dolj.

— Zona a VlI-a — la Mara
mureș — participă județele 1 
Clui. Timiș. Satu Mare. 
Sălaj. Mureș.

— Zona a VIII-a — la Mureș
— participă iudetele : Bra
sov. Covasna Sibiu. Alba. 
Maramureș.

— finala pe tară :
Km. Vîlcea 25—28.VII

„CUPA U.T.C."

Categoria 14—19 ani fete
(toate categoriile de tinere)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 21 -IV

— etapa pe comună, centre de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 12.V

— etapa pe iudet si munici
piul București, pină la : 2.VI

— etapa interjudețeană :
15—16. VI

— Zona I — la Alba lulia — 
participă iudetele : Bihor. 
Bistrița Năsăud. Brașov. 
Clui. Hunedoara Maramu
reș. Mureș Satu Mare. Să
laj. Sibiu.

— Zona a Il-a — la Bacău — 
participă județele : Boto
șani. Buzău. Covasna Har
ghita. Ialomița. Iași Neamț. 
Suceava. Vaslui Vrancea.

— Zona a IlI-a — la Hune
doara — participă iudetele : 
Alba. Arad. Argeș. Caraș 
Severin. Dolj. Gorj. Mehe
dinți Olt. Timiș. Vilcca.

— Zona a IV-a — la Ialomița
— participă iudetele : Ba
cău. Brăila. Călărași. Con
stanța. Dîmbovița. Galați. 
Giurgiu. Prahova Teleor
man. Tulcea. M. București.

— finala pe tară :
București 28—29.VI

CAMPIONATUL ȘCOLAR

Categoria pînă la 14 ani (bă
ieți si fete din școlile generale 

pînă in clasele a VHI-a)

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : l.V

— etapa pe localitate.
pînă la : l.VI

— etapa pe iudet si munici
piul București : 3—9.VI

Categoria 15—16 ani (elevi din 
toate unitățile școlare, 

clasele IX—XII)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : l.V

— etapa pe localitate
pînă la : 12.V

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
PENTRU ELEVII DIN 

M. I. CHIMICE

— etapa pe scoală.
pînă la : 15.XI.1934

— etapa interjudețeană :
— fete 5—7.IV
— băieți 22—24.III

— finala pe minister :
— fete
Iași 17--19.V
— băieți
Rm. Vilcca 25—26.V

„CUPA ENERGIA" țBAlEfl)

Categoria pînă la 18 ani

— etapa ne scoală
pînă la : 21.111

— finala pe tară i liceelor e- 
nergetice :
Hm. Vileea 12—14.IV

ÎNOT

..CUPA PIONIERUL"
Categoria 8 ani — clasa a H-a

— etapa pe 
pînă la :

— etapa ne 
toarele 
București

— etapa pe

clasă si scoală.
LV 

localitate si sec- 
din municipiul 
oină la 20.V
iudet si munici

piul București 
oină ta :

— finala ne tară : 
București

10. VI

28—30 VI

„CUPA U.T.C." (CONCURS 
NAȚIONAL DE SELECȚIE) 

Categoria 14—15 aoi (toate ca
tegoriile de tineri)

— etana oe asociație snort i vă.
pînă la : 25. VIII

— etapa De comună centre de
comună, orașe, municioii si
sectoarele din municipiul
București, oină la : 8.IX

— etapa pe iudet si munici-
piui București
pină la : 22.IX

— finala pe tară :
Pitești 5—6.X

DINAMOVIADA
— etapa oe cerc si asociație

sportivă oină ia : Î9.IX
— finala oe tară :

Ploiești oct

JUDO
CUPA U.T.C. 

(Festivalul sporturilor tebnico- 
aplicative) Categoria 14—20 ani 

(toate categoriile de tineri)
— etapa pe cercuri tehnico-a- 

plicative, pînă la 16.VI
— etapa pe județ și municipiul 

București pină Ia 14.VII
— finala pe tară Timișoara

2—4. VIII 
DINAMOVIADA

— etapa pe cerc și asociație 
sportivă, pînă la 24.XI

— finala pe țară Bacău XII 
FESTIVALUL PIONIERESC

DE JUDO
Categoria 9—10 ani și 11—12 

ani — clasele III—IV
— etapa pe județ Și municipiul 

București, pînă la l.XII
— finala pe țară Tîrgoviște

21—23.XII

KARTING
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICATIVE 
Categoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri)
— etapa pe cercuri tehnico-a- 

plieative, pînă. la 16.VI
— etapa pe județ și municipiul 

București pînă la 14.VII
— finala pe țară Timișoara

2-4. VIII 
CUPA DE PRIMAVARA

— etapa pe orașe, municipii, 
sectoarele din București

7.X.1984—27.1.1985
— etapa pe județ și municipiul

București 3.II__ 31.III
— finala pe țară Cluj-Napoca

20—21. IV 
CUPA DE TOAMNA

— etapa pe orașe, municipii, 
sectoarele din M. București

5.V—28.VII
— etapa pe județ și municipiul

București 4.VIII—29.IX
— finala pe țară Galați

5—6.X

LUPTE

CUPA U.N.C.A.P
Concursul național sătesc de 

lupte greco-romane
— ețaga pe centru de lupte

și consiliu intercooperatist, 
Pînă la 3.II

— etapa pe județ, pînă la 24.11
— etapa interjudețeană 2—3.III
— Zona I la Piatra Neamț — 

participă județele : Bacău, 
Botoșani, Buzău. Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui, 
Vrancea

— Zona a Il-a la Pitești — 
participă județele : Argeș, 
Dîmbovița. Dolj, Gorj, Me
hedinți, Olt, Teleorman, Vîl
cea.

— Zona a IlI-a la Galați — 
participă județele : Brăila, 
Călărași, Constanța, Galați, 
Giurgiu, Ialomița, Sectorul 
agricol Ilfov, Prahova, Tul
cea.

— Zona a IV-a la Miercurea 
Ciuc — participă județele : 
Bistrița Năsăud, Brașov, Co
vasna, Harghita, Maramureș, 
Mureș, Satu Mare. Sălaj.

— Zona a V-a la Cluj-Napoca 
— participă județele: Alba, 
Arad, Bihor. Caraș Severin, 
Cluj, Hunedoara, Sibiu, Ti
miș.

— finala pe țară Zalău
15—17.III

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
Pentru ELEVII DIN M. I.

CHIMICE

— etapa pe școală., pină la
17.XI.1984

— finala- pe minister
Gh. Ghcorghio-Dej 2—3.11 

CUPA ENERGIA 
(lupte libere și greco-romane) 

Categoria pină ia 18 ani
— etapa pe școală, pînă la 6.1
— finala pe tară a liceelor e- 

nergetice Gh. Gheorghiu-Dej
25—27.)

MODELISM
CUPA U.T.C. (Aero, auto, oa- 

vo și rachetomodele)
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICATIVE 
Categoria 14—26 ani (toate ca

tegoriile de tineri)
— etapa Re cercuri tehnico- 

aplicative. pină la 16.V1
— etapa pe județ și municipiul 

București, pînă la 14.VII
— finala pe țară Timișoara

2—4.VII1 
CUPA U.G.S.R. (aero, auto 

navo și rachetomodele)
— etapa pe asociație sportivă.

Pînă la l.VIII
— finala pe țară Bacău

2— 4.VIII
CUPA PIONIERUL 

(aeromodele)
— finala pe tară Galați

1-10.IX 
CONCURS REPUBLICAN DE 
AUTO, AERO, NAVO ȘI RA
CHETOMODELE, DOTAT CU 

„CUPA ROMÂNIEI"
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la 19.V
— finala pe țară Piatra Neamț

29. V—2. VI
TROFEUL TINERE SPERANȚE
— aeromodele Sibiu — în va

canța de vară
— navomodele și automodele

— în taberele centrale
„CUPA VOINȚA- (aero, auto, 

navo și rachetomodele)
a) aeromodele și rachetomodele

— etapa pe asociație spor
tivă, pînă la 19.V

— finala pe țară Deva
1—2.V

b) navomodele
— etapa pe asociație sporti

vă, pînă Ia 30.VI
— finala pe țară Constanța

30. VIII—l.IX
c) automodele

— etapa pe asociație sporti
vă, pînă la 29.IX

— finala pe țară Deva
26_ 27 X

CUPA MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMINTULUI 

(rachetomodele)
— In tabăra națională „Școala 

și cosmosul" Tîrgoviște
20—30. VII

MOTO
MOTOCICLETE MOBRA 

Categoria pînă la 21 ani, clasa 
50 eme

— etapa pe județ și municipiul 
București, pină la 14.VII

— finala pe țară Galați 16.IX

OINĂ

CUPA PIONIERUL 
Categoria 11—14 ani, clasele 

V—VIII
— etapa pe localitate, pînă la

30.IV
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la 15.VI
— finala pe țară Mangalia

17—26. VII 
CUPA U.T.C.

Categoria 14—19 ani 
(pentru tinerii din mediul rural)
— etapa pe asociație sportivă,

Pină Ia 30.VI
— etapa pe comună și centru 

de comună, pînă la 14.VII
— etapa pe județ și sectorul 

agricol Hfov. pină la 28.VII
— etapa interjudețeană

3— 4. VIII
— Zona I la Bistrița-Năsăud

— participă județele: Bihor, 
Brasov. Clui. Covas
na. Gori. Harghita, Ma
ramureș, Mureș, Satu Mare, 
Sălaj.

— Zona a Il-a la Tg. Jiu — 
participă județele : Alba. A- 
rad, Bistrița-Năsăud, Caraș 
Severin, Dolj. Harghita. Me
hedinți, Olt, Sibiu, Timiș, 
Vileea.

— Zona a III-a la Giurgiu — 
participă județele : Argeș, 
Călărași, Constanța. Dîm
bovița, Ialomița, Prahova, 
Teleorman, Tulcea, Vaslui, 
Sector agricol Ilfov.

— Zona a IV-a la Vaslui — 
participă județele : Bacău, 
Botoșani, Brăila, Buzău, Ga
lați, Giurgiu, Iași, Neamț, 
Suceava, Vrancea.

— finala pe țară Șimleul Sil-
vaniei 20—21.VIII

CUPA U.N.C.A.P.
— etapa pe consiliu unic a- 

groindustrial, pină la 14.VII
— etapa pe județ, pină la 28.VII
— etapa interjudețeană

10—ll.VIII
— Zona I la Suceava — parti- - 

cipă județele : Bacău. Bo
toșani, Iași, Neamț, Sucea
va, Vaslui, Vrancea.

— Zona a Il-a la Călărași — 
participă județele: Brăila,' 
Buzău, Călărași, Constanța, 
Galați, Ialomița, Tulcea.

— Zona a III-a la Bistrița-Nă

săud — participă județele: 
Bihor Bistrita-Năsăud Clui. 
Maramureș Satu Mare Să- 
lai „

— Zona a IV-a la Craiova — 
participă Județele : Argeș. 
Dîmbovița. Doli. Giurgiu 
Sectorul agricol Ilfov, Olt, 
Teleorman. Vileea.

— Zona a V-a la Timișoara — 
participă județele: Alba, A- 
rad, Caraș Severin. Gorj. 
Hunedoara, Mehedinți, Ti
miș.

— Zona a Vl-a la Ploiești — 
oarticipă județele : Brașov, 
Covasna. Harghita, Mureș, 
Prahova. Sibiu.

— finala pe tară Seini — Ma
ramureș 1—3.IX

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc șl asociație

sportivă, pînă la 23.VI
— finala pe țară Tulcea VII

CUPA U.G.S.R.
— etapa pe asociație sportivă

1.V—30. VI
— etapa pe județ și munici

piul București 1—9.VI
— finala pe țară București

29—30. VI

ORIENTARE TURISTICA
CUPA U.T.C.

Categoria 14—20 ani 
(toate categoriile de tineri)

— etapa pe cercuri tehnico-a- 
plicative, pînă la 16.VI

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă Ia

14. VII
— finala pe țară Timișoara

2-4. VIII 
CONCURSUL REPUBLICAN

UNIVERSITAR
— etapa pe centru universitar.

Pină Ia 28.IV
— finala pe țară București

10—12.V

VOINȚIADA 
(orientare pe schi)

— finala pe țară 28—29.1
VOINȚIADA 

(etapa de vară)
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la 5.V
— etapa interjudețeană 1—29.VI
— Zona I la Craiova — parti

cipă județele : Argeș, Ca- 
raș-Severin, Dîmbovița, 
Dolj, Giurgiu, Gorj, Olt, 
Mehedinți, Prahova, Teleor
man, Timiș, Vîlcea l.VI

— Zona a Il-a la Galați —
participă județele : Bacău, 
Botoșani, Brăila, Buzău, Că
lărași, Constanța. Galați, Ia
lomița, Iași, Neamț, Tulcea, 
Vaslui, Vrancea. M. Bucu
rești 15. VI

— Zona a III-a la Oradea —
participă județele : Alba,
Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Brasov. Clui. Covas
na, Harghita. Hunedoara, 
Maramureș, Mureș, Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava.

29. VI
— finala pe ,ară 1—3.IX

CUPA ORIENTA1UST
COMPLET

— concurs pentru ridicători 
hărți de orientare

31.III—7.IV
— etapa cursă lungă 17.XI

CUPA 23 AUGUST 
, (Ediție jubiliară)

— pentru categoria minim F-
M 35 17—18.VIII

CUPA ȘCOLARILOR 
Categoria 11—14 ani

— etapa pe județ și munici
piul București, nmă la 14.IV

— finala pe tară 22—23.VI
ziua

ORIENTARn TURISTICE
— toate iudetele si M. Bucu

rești 7.IV—20.X

PARAȘUTISM

CUPA U.T.C. 
Lansări din aeronavă 

Categoria peste 16 ani 
(toate categoriile de tineri)

— finala pe tară Craiova
• 4—8.IX

PATINAJ PE ROTILE
CUPA PIONIERUL 

Categoriile 11—12 ani și 13—14 
ani (băieți și fete)

— etapa de masă, pe școală,
pînă la 15.V

— etapa pe localități și sectoa
rele M. București, pînă la

l.VI
— etapa pe județ, pînă la 15.VI

POPICE
CUPA U.N.C.A.P. 

Concursul național sătesc
— etapa de masă pe unități si

localități, pînă la 29.X
— etapa pe consilii agroindus

triale, pînă la 10.XI
— etapa județeană 24.XI
— finala pe țară Focșani

6—8.XII 
VOINȚIADA

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la 14.VII

— finala pe țară Tg. Mureș
25—27. VII

CUPA U.G.S.R.
— etapa pe asociație sportivă

l.V—30. VI
— etapa pe județ și municipiul

București 6—21.VII
— finala pe țară Tg. Mureș-

31.VIIl-I.IX

RADIOAMATORISM

CUPA U.T.C.
— etapa pe cercuri tehnico- 

aplicative, pînă la 16.VI
— etapa pe județ și munici

piu] București, oină la
14.VII

— finala pe tară Baeău
30. VIII—1.IX

ȘAH

CUPA SĂNĂTĂȚII 
(echipe mixte)

— etapa pe asociație sportivă
6.1—31.111

— etapa pe iudet si M. Bucu
rești 1—14.IV

— finala pe țară Piatra Neamț
26—28. IV 

CUPA SINDICATELOR 
DIN PRESA

— etapa pe asociație sportivă
l.VI—23. VII

— finala pe țară București
2.VIII 

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
PENTRU ELEVII DIN M. I.

CHIMICE
— etapa pe școală, pînă la

17.XI.1934
— etapa interjudețeană

14—17.11
— finala pe minister Piatra

Neamț 25—28.IV
CUPA PIONIERUL

Categoria 9—10 ani — clasele 
III—IV

— etapa pe clasă și școală,
pînă la 28.11

— etapa pe localitate, pînă la
31.III

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la 21.IV 
CAMPIONATUL MILITAR

— finala pe țară Brașov
25—31.III

TENiS DE CIMP
CUPA PIONIERUL

Categoria 11—12 ani și 13—14 
ani — clasele V—VIII

— etapa pe clase și școală,
pină Ia 15.V

— etapff pe localitate, pină la
31.V

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la l.VII

— finala pe țară Timișoara
6—8. IX 

CUPA U.T.C.
Categoria 15—16 și 17—19 ani 

(ioate categoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă.

Pînă la 28.VII
— etapa pe comună, centru 

de comună, orașe, municipii, 
sectoarele din municipiu) 
București, pînă Ia ll.VIII

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la

25. VIII
— finala pe țară Tîrgoviște

14— 15.IX
CUPA U.T.C. — la badminton 

Categoria 14—19 ani 
(ioate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
Pînă la 15.IX

— etapa pe comună, centru de 
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la 29.IX

— etapa pe județ și municioiul
București, pînă la 13.X

— finala pe țară Cluj-Napoca
26—27.X 

CAMPIONATUL UNIVERSI
TAR REPUBLICAN LA BAD

MINTON
— etapa pe centru universitar,

pînă la 5.III
— finala pe țară Cluj-Napoca

15- ^17.111 
CUPA PIONIERUL

(la badminton)
Categoria 11—12 și 13—14 ani, 

clasele V—VIII
— etapa pe județ și munici

piul București, pină la 15.VI
— finala pe țară Tg. Mures

27—29. VIII

TENIS DE MASĂ 
CUPA PIONIERUL 

Categoria 11—12 și 13—14 ani, 
clasele V—VIII

— etapa pe clasă și școală.
Pînă la io.II

— etapa pe localitate, nînă la :
24.11

— etana pe județ si municipiul 
București, pină la 10.III

— finala pe tară : Zalău
22—24.111

„CUPA U.T.C." 
Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tinerii si peste 
19 ani (pentru tinerii din me

diul rural)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 27.1

— etapa pe comună, centru de 
comună, orașe, municipii si 
sectoarele din municinitil 
București, pînă la 10 III

— etapa De iudet si municipiul 
București, pînă la 24.III

— finala pe tară : Rm. Vîlcea
6—7. IV

„CUPA CENTROCOOP"
— etapa de masă. Dină la :

32; IX
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— etapa pe județ si municipiul
București, pînă ia : 20.X

— finala be tară : Arad23—34.XI

TIR
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICATIVE 
Categoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

— etapa de masă în cadrul cen
trelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, 
o dată cu executarea ședin
țelor de tragere.
pînă la :

— etapa pe județ si municipiul 
București, tină la : _ 14.VII

— finala pe tară : Timisoara
2—4. VIII

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc si asociație

sportivă, pînă la : 23. V
— finala pe tară : Cimpina VI

„CUPA ARMATEI''
(intre secțiile de tir din liceele 

militare M.Ap.N.)

— etapa I între : 20.IX—20.X
— finala pe tară : București

3—10.XI 
CONCURSUL DE TRAGERE 

CU ARMAMENT DE INFAN
TERIE (M.Ap.N.)

— etapa Pe unităti de instruc
ție : Lugoj 2t—27.V

TRÎNTĂ
CAMPIONATUL NATIONAL 

SĂTESC DE TRlNTĂ
Categoria 14—19 ani ’’(pentru 

tinerii din mediul rural)

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : . 6.X

— etapa pe comună, centru de
comună, pînă la : 27.X

— etapa pe județ si Sectorul 
agricol Ilfov, pină la 17.XI

— finala pe tară : Focsani
30.XI— LXII

TURISM
EXPEDIȚIILE „CUTEZĂTORII" 

PENTRU PIONIERI 
Categoria 11—14 ani

1. VII-31. VIII

AMICII DRUMEȚIEI
— finala pe tară : Padina

6—8.IX

TROFEUL F.R.T.A. PENTRU 
FORMAȚIILE SALVAMONT

SI SEMINARUL SALVAMONT

3—6.X

SPEO-SPORT

— etapa anuală oe cercuri :
1.1—1.X

VOLEI
CAMPIONATUL ȘCOLAR 
DIN ȘCOLILE GENERALE

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : l.V

— etapa pe localitate, oină la :
l.VI

— etapa pe iudet si municipiul
București. 3—9.VI

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
PENTRU ELEVELE DIN MJ.

CHIMICE

— etapa oe scoală oină la :
17.XI.1934

— etapa interjudețeană :
23—24.11

— finala De minister : Bucu
rești 11—12. V

III ALTE AITIVIIAȚI
$1 ÎNTRECERI SPORTIVE

DE MASĂ
IN CADRUL „DACIADEI"
COMPLEXUL APLICATIV 

„PENTRU APĂRAREA 
PATRIEI"

Categoria II—14 ani — clasele 
V—VIII — etapa de iarnă

— etapa pe centru si detașa
ment. pină la : 31.XII.1984

•— etaba pe localitate pînă la t 
30.1

— etapa pe județ si municipiul 
București, pînă la i 28.11

t— finala pe tară : Predeal
18—24.III

COMPLEXUL APLICATIV 
-PENTRU APARAILV.A 

PATRIEI"

Categoria 11—14 ani — clasele 
V—VIII — etapa de vară

— etapa pe centru si detașa
ment. pînă la : 30.1 V

— etapa pe localitate, pînă la :

etapa pe județ si municipiul 
București, pînă la : 15.VI
finala pe tară : 
Argeș

Nucșoara —
27.VII—7.VHI

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA 

PATRIEI" 
Categoriile 15—16 ani. 17—ÎS 
ani si 19—20 ani (toate catego

riile de tineri)

— etapa pe centre de pregătire
a tineretului pentru apărarea 
patriei, pînă la : 7.IV

— etapa pe județ si municipiul 
București, pînă la _ 21 .IV

— finala pe tară : Bistrița
31.V-2.V1

CONCURSURILE SPORTIVE 
SI APLICATIV-MILITĂRE 

DE VARA — M.Ap.N

— etapa I. intre : 1—23.IV
— etapa a Il-a. intre 12—19.V

ÎNTRECERILE SPORTIVE ALE 
COOPERATORILOR HANDI

CAPAȚI FIZIC 
la atletism, popice si tenis de 

masă

— etapa pe județ si municipiul 
București, pînă la : 7.VII

— finala pe tară : Ploiești
8—10.IX

— etapa de
— etapa pe

București
— etapa pe
— finala pe

ACȚIUNI PENTRU TRECEREA 
NORMELOR DIN CADRUL 
COMPLEXULUI POLISPOR
TIV ..SPORT SI SĂNĂTATE"

— săptămînal si lunar în ca
drul tuturor asociațiilor sr or- 
tive

CUPA „DACIADA" PENTRU 
CEA MAI BUNĂ ACTIVITATE 
SI BAZĂ SPORTIVA (M.Ap.N.)

— etapa pe unităti :
l.VII—31 .VIII

IT. CUPE PE RAMURI
DE PRODUCȚIE

(pentru tinerii si oamenii mun
cii din întreprinderi si instir 

tutii)
„CUPA CONSTRUCTORULUI 

DE MAȘINI" 
la volei (in+f) si handbal 

(m+f)

masă : 1.1II—28.IV 
județ si municipiul 
; 4-19.V
zonă : 9—23.VI
tară : Ploiești

6—7.VII

„CUPA FORESTIERULUI" 
la atletism (m+f), popiee (m+f). 
șah (m+f) si tenis de masa 

(m+f)

— etapa de masă : 1—31. VII
— etapa pe iudet si municipiul

București : 3—18.VIII
— finala pe tară :

— popice si atletism : Or
șova 7—8. IX

— tenis de masă si sah :
București 1—2.IX

„CUPA LUCRĂTORILOR DIN 
AGRICULTURA SI INDUS

TRIA ALIMENTARĂ" 
la popice, volei, caiae-eanoe 

(m+f)

—' etapa de masă : 1—29.IX
— etapa pe iudet si municipiul

București : 12—20.X
— etapa pe zonă : 27.X—3.XI
— finala pe tară :

— caiac-canoe : Tulcea
2—4. VIII 

= popice si volei : Giurgiu 
16—17.XI

„CUPA ÎNVĂTĂMÎNT- 
CULTURĂ" 

la volei (m+f). tenis de cimp 
(m+f). tenis de masă (m+f), 

sah (m+f)

— etapa de masă : 1—31.III
— etapa ne iudet si municipiul

București s 7—21.IV
— etapa pe zona : 18—19.V
— finala pe tară : Arad

15—16. VI

„CUPA INDUSTRIEI UȘOARE" 
la ‘atletism (f). handbal (f) vo

lei (O. popice (f)

— etapa de masă : 1.1—31.III
— etapa pe iudet si municipiul

București : 13—21.IV
— etapa pe zonă : 25.V—9.VI
— finala pe tară : București

29—30. VI

EXERCIȚIUL FIZIC Șl SPORTUL - 
PREZENȚĂ CONSTANTĂ ÎN VIAȚA 

TINERETULUI, A OAMENILOR MUNCII
Este îndeobște cunoscutul făptui că o- 

biectivul de referință al mișcării sportive 
din țara noastră ii reprezintă cuprinderea 
întregului tineret, a maselor largi de oa
meni ai muncii de la orașe și sate la 
practicarea exercițiilor fizice și sportului. 
Un obiectiv deosebit de important, care 
impune cu necesitate din partea tuturor 
organizațiilor sportive și a activului spor
tiv „să se acționeze — așa cum o cere 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al. partidului, prin Mesajul adre
sat Conferinței pe țară a mișcării sportive 
din martie 1982 — cu fermitate pentru 
perfecționarea, in continuare, a desfășu
rării tuturor manifestărilor care au loc în 
cadrul „Daciadei", să se treacă mai hotă- 
rit la organizarea sistematică a acțiunilor 
culiurai-sportive de masă și la permanen
tizarea sistemului competițional de masă, 
ații pe plan local — în școli, unități eco
nomice, instituții, comune, orașe și județe 
— cit și la nivel național".

în întocmirea calendarului activităților 
de educație fizică, sportive și turistice de 
masă pe anul 1985, elaborat de C.N.E.F.S., 
împreună cu C.C. al U.CLS.R., C.C. al 
U.T.C., Ministerul Educației și învățămân
tului, C.N.O.P., U.C.E.C.O.M., Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. Ministerul Apărării Naționale și 
Ministerul de Interne, care au atribuții în 
activitatea sportivă, s-a ținut seama de 
aplicarea strictă a orientărilor și sarcinilor 
cuprinse în Mesaj. în acest sens, în toate 
consiliile locale pentru educație fizică și 
sport, precum și în asociațiile sportive se 
cere acordată o atenție mult mai mare

decît în anul precedent, pentru alcătuirea 
— pe baza calendarului central — a calen
darelor acțiunilor de educație fizică, spor
tive și turistice de masă proprii, precum 
și a programelor cu planificarea acestor 
activități pe trimestre, luni și săptămîni, 
la nivelul grupelor și cercurilor din aso
ciațiile sportive, în așa fel incit să se asi
gure peste, tot o cît mai cuprinzătoare acti
vitate de antrenare a maselor, prin forme 
și mijloace adecvate pentru practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice, a spor
tului.

în structura calendarului intră și o sui
tă de concursuri șl competiții devenite 
tradiționale, organizate de diferiți factori 
cu atribuții. Amintim, de pildă, de „Cupa 
U.T.C.", „Cupa U.G.S.R.", „Cupa Pionie
rul", campionatele republicane școlare ale 
M.E.I., Crosul pionierilor, Crosul tinere
tului, Dinamoviadele, concursurile sporti
ve și aplicativ-militare de vară și de iarnă 

etc. Toate acestea, organizate cu grijă, vor 
face să crească eficiența activității spor
tive de masă.

Este de datoria tuturor activiștilor pe 
tărimul sportului, a profesorilor de educa
ție fizică, a instructorilor și antrenorilor, 
de a elimin* din munca lor deficiențe 
frecvent întilnite pină acum, legate de 
formalism și festivism, căutind să inițieze 
și să organizeze, la parametrii superiori, 
toate competițiile prevăzute în calendar, 
trebuie să se obțină o NOUA CALITATE 
in acest important domeniu de activitate 
socială, cu implicații deosebite asupra dez
voltării armonioase, a sănăt .ții și vigorii 
națiunii noastre socialiste.

„CUPA SĂNĂTĂȚII" 
la volei (m+f). tenis de masă 
(m + f). (enis de cimp (m + f), 

sah (m+f)

— etapa de masă : 1.11—31.111
— etaoa De iudet si municipiul

București : 13—21 .IV
— etapa pe zonă : ll.V—2.VI
— finala pe tară : Tg. Mureș

15—16. VI

CUPA „PROGRESUL" PENTRU 
LUCRĂTORII DIN I.A.S.

SI CONSILIILE POPULARE

la volei (m+f). sah (m+f), te
nis de cimp (m+f). tenis de 

masă (m+f)

— etapa de masă : l.V—30.VI
— etapa De iudet si municipiul

București : 13—21. VII
— etapa De zonă : 3—25.VIII
— finala oe tară : Sibiu

7-C.IX

„CUPA CONSTRUCTORULUI" 
la cros (m+f). popice (m). te
nis de eimp (m), handbal (m). 

volei (m) si popice (m)

— etana de masă : LII—31.III
— etapa pe iudet si municipiul

București : 13.IV—5.V
— etapa pe zonă : 12.V—30.VI
— finala pe tară : București

27—28.VII

„CUPA MINERULUI" 
la popice (m+fl volei (m) și 

handbal (m)

— etapa de masă : l.IV—31.V
— etapa pe iudet si municipiul

București : 8—23.VI
— finala pe tară : Baia Mare

2—4. VIII

„CUPA METALURGISTULUI" 
la handbal (m). popice (m+f), 

volei (m)

— etapa de masă : 1—28.VII
— etapa pe județ și municipiul

București : 3-ll.VIII
— finala pe tară : Buzău

31. VIII—l.IX

„CUPA CHIMISTULUI" 
la handbal (f). popice (m+f), 

șah (m+f). tenis de masă 
(m+f). volei (in)

— etapa de masă : 6.1—31.III
— etapa pe iudet si municipiul

București : 6—21 .IV
— etapa pe zonă : ll.V—16.VI
— finala pe tară : Iași 7—8.IX 

„CEFERIADA" 
la volei, atletism, tenis de masă, 

popice, șah (m+f)
— etapg de masă : l.III—31.V
— etapa pe iudet si municipiul

București : , 8—23. VI
— etapa pe zonă : 3—18.VIII
— finala pe tară : București

7—8.IX

„CUPA TIPOGRAFILOR" 
la fotbal (m) volei, tenis de 

masă si șah (m l f)

— etapa de masă :
— fotbal : l.IV—31.V
— volei, sah. tenis de masă

l.VI—31.VIII
— etapa pe zonă :

— fotbal 16—25.V
— volei, șah. tenis de masă :

7—14.IX
— finala De tară :

— fotbal : București 8. VI
— volei, șah. tenis de masă :

București 21—22.IX

„CUPA PETROLISTULUI"

la handbal (m). (enis de cimp 
(m), volei (m). popice (m+f)
— etapa de masă :

l.VJI—31. VIII
— etapa oe iudet si municipiul

București : 7—22.IX
— finala pe tară : Pitești

4—6.X 
„CUPA ENERGETICIANULUI" 
la atletism (m+f). șah (m + f), 
tenis de cimp (m + f). handbal 

(m). volei (m)

— etapa de masă :
l.VII—3LVIII

— etapa oe iudet si municipiul
București 7—22.IX

— finala pe tară : Piatra Neamț
11—13.X

„CUPA COMERȚULUI" 
Ia sah. popice, tenis de masă, 

cros, concurs de indemînare 
(m+f)

— etapa de masă :
l.VI—31. VIII

— etapa De iudet si municipiul
București : 21.IX—13.X

— finala pe tară : Predeal
26—2T.X

T. COMPETIȚII SPORTIVE
UNIVERSITARE

CAMPIONATUL UNIVERSITAR 
LA SCHI

— finala pe tară : Brașov
7—9.II1

CAMPIONATUL UNIVERSITAR
LA BADMINTON

— finala pe tară : Ciuj-Napoca
15—i7.ni

CAMPIONATUL UNIVERSITAR 
LA BASCHET FEMININ

— finala De tară : Ploiești
19-21.IV

CAMPIONATUL UNIVERSITAR 
LA HANDBAL MASCULIN

— finala oe tară : Bacău
24—26.V

U. ACȚIUNILE W SELECȚIE
A TALENTELOR PENTRU

SPORTUL K PERFORMANTĂ
GRĂDINIȚE 

(pentru copii de 4—6 ani)
— sporturi de iarnă februarie
— sporturi de tară iunie

SCOLI ȘI LICEE 
(pentru tineri de 7—18 ani)

— mai. iunie, octombrie

ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI
TUȚII

(pentru elevii școlilor profesio
nale si tinerii muncitori)

— mai si octombrie

COMUNE. ORAȘE MUNICIPII 
(pentru copii si tineri)

— mai si iunie

NOTĂ :
— în toate județele si locali

tățile se vor organiza lunar si 
săptămînal. crosuri de masă 
sub deviza „Aleargă pentru să
nătatea ta“. cu participarea 
tuturor categoriilor de vîrstă.

— în toate județele tării se 
vor organiza serbări si reprize 
de gimnastică pe stadioane iar 
cu prileiul închiderii si deschi
derii anului de învătămînf se 
vor organiza serbări cultural- 
sportive.

— în toate localitățile se vor 
organiza întreceri la patinai 
viteză pe rotile.

— Cu prileiul zilei de 1 iu
nie. în toate iudetele si loca
litățile tării se vor organiza 
acțiuni și întreceri sportive 
specifice copiilor.



De miine. în sala Floreasca

PENTRU TOȚI ȘAHIȘTII
UN NOU TURNEU DE BASCHET MASCULIN

Amănunte despre jocurile echipelor românești in C. C. E.
Redactorul de ș^h al ziaru

lui este (în sfîrșit) în plăcuta 
situație de a putea răspun
de (pozitiv) zecilor de citi
tori care ne întreabă (prin 
scrisoare sau telefon) : există 
o carte pentru șahiștii în
cepători sau avansați ? iată, 
există. Cel puțin sperăm să 
mai fie de găsit in rafturile 
librăriilor, eînd apar aceste 
rînduri, dacă nu cumva a și 
dispărut într-o singură zi 
așa cum se întimplâ de obi
cei cu cărțile de sport.

In orice caz, fericiții pose
sori ai volumului proaspăt 
apărut „Șahul pentru toți" 
de Elisabeta Polihroniade Rusu 
(Editura Sport-Turism, 407 
pagini) pot fi convinși că. au 
în față exact meterialul de 
studiu care ie trebuie pentru 
a progresa în disciplina ..spor
tului minții", indiferent dacă 
pleacă de la treapta cea mai 
de jos a cunoștințelor în ma
terie, sau de la cele supe
rioare, ale perfecționării și 
cizelării tehnice.

Pentru toți șahiștii, intr- 
adevăr, este scrisă această 
carte șl nu poate fi decit de 
admirat concepția sa unitară, 
bogăția temelor tratate, va
loarea didactică. Parcurgînd 
cele șapte capitole (de la 
noțiunile elementare și pînă 
la ultimele inovații în dome
niul deschiderilor) poți avea

PENULTIMII ACT AI
CAMPIONATULUI BE OINA-

LA POIANA BRAȘOV
Manșa a doua a finalei Cam

pionatului național de oină a 
fost reprogramată pentru s îm
băta 29 septembrie, de la Pre
deal la Poiana Brașov. Participă 
cele cinci echipe calificate după 
primul tur, care reiau între
cerea de la următorul clasa
ment : 1. Dinamo 27 p, 2. C.P. 
București 25 p, 3. Politehnica 
București 22 p, 4. Laminorul Ro
man 19 p, 5. Viață Nouă Olteni 
(jud. Teleorman) 19 p. Se joa
că turneu simplu. Ultimul act al 
campionatului — La 7 octombrie 
pe Stadionul tineretului din Ca
pitală.

AICI ERA UN LOC VIRAN...

o viziune cuprinzătoare a 
stadiului actual în care se 
găsește teoria șahului, direc
țiile spre care se îndreaptă.

Scrisă cu autoritatea marii 
maestre internaționale, aceas
tă remarcabila jucătoare de 
șah și gazetară, pe care o 
stimăm.

Radu VOIA

„REGATA IAȘI“
Pe lacul Dorobanț s-a des

fășurat prima ediție a „Regatei 
Iași", competiție ce a reunit 
ramere și vîslașe din lotul care 
ne-a reprezentat cu cinste la 
J.O. de la Los Angeles, precum 
și canotoare aparținînd clubu
rilor sportive Trakia Plovdiv 
(Bulgaria), Wiolarșky (Polonia), 
Olimpia, U.T.A., Voința, Stea
ua, C.S.U. Construcții și C.S.M. 
Iași. A fost o întrecere deose
bit de frumoasă, urmărită cu 
interes de un public numeros, 
care a aplaudat evoluția meda
liatelor noastre cu aur și ar
gint la ultima ediție a J.O.

• Seria competițiilor nrc- 
■ mergătoare camDiona*elor di
vizionare de baschet continuă 
Drin „Cupa George Modrogan". 
care se desfășoară. în or
ganizarea A.S. I.C.E.D.. jn 
sala Floreasca. începind de 
miine. Programul turneului 
este următorul : vineri, de 
la ora 17 : I.C.E.D. C.S.S. 4 — 
Academia Militară Mecanica 
Fină. Dinamo — Sportul stu
dențesc Politehnica : simbăiă. 
de la ora 17 : Academia Mili
tară — Sportul studențesc. 
I.C.E.D. — Dinamo ; dumini
că, ora MO : Dinamo — Aca
demia Militară. ora 12 ; 
Sportul studențesc — I.C.E.D.

• Debutul echipelor româ
nești în ediția 1981—1985 a 
C.C.E. va avea loc ioi 4 oc
tombrie. în sala Floreasca 
din Capitală 
(la ora 18.30)

se va disputa 
meciul mascu

lin Steaua — Maecabi Tel 
Aviv (arbitri : N. Duran —
Turcia si A. Tonev — Bulga
ria ; comisar F.I.B.A. : A. Pre-
deseu). iar în Sala sporturilor 
din Clu j-Napoca va avea 
loc (la ora 18) partida femi
nină Universitatea — Beșik- 
tas Istanbul (arbitri : W.
Kaszelik — Austria si K. Ko- 
rolewskî — Polonia : comisar 
F.I.B.A. : Al. Dăailă). Dintre

LA CANOTAJ 
Iată echipajele ciștigâtoare : 
SENIOARE : simplu — Valeria 
Racilă, 2 rame — Elena Hor- 
vat-Florea, Rodica Arba, 2 
vîsle — Elisabeta Olenluc, Ma- 
rioara Popescu. 4 El rame — 
Olga Bularda. Maria Fricioiu, 
Mihaela Armăsescu. Camelia 
Diaconescu. Ecaterina Oancia, 
4+1 vîsle — Elisabeta Oleniuc. 
Marioara Popescu Elena Florea- 
Horvat, Rodica Arba, Ecaterina 
Oancia ; JUNIOARE : 4+1 ra
me — Voința București, sim
plu — Daniela Ștraț (S.C. Ba
cău), 2 vîsle — C.S.M. Iași, 
2 rame — Wiolarșky (Polonia), 
4+1 visle — Trakia Plovdiv 
(Bulgaria).

Alexandru NOUR — coresp.

aceste formații, doar Maccabi 
a mai jucat în actuala ediție a 
competiției, campioana Israe
lului eliminînd (în tur pre
liminar) pe Achileas Nicosia 
cu scorul general de 286—99 
(143—43 si 143—56). A treia 
reprezentantă a tării noastre 
în cupele europene — Olim
pia București — va susține 
primul ei meci intr-o astfel 
de competiție la 31 octombrie, 
la Budapesta, unde va juca cu 
echipa M.T.K.. în cadrul ..Cu
pei Liliana Ronchelti".
• Cele 64 de echipe mascu

line si feminine participante la 
Divizia școlară si de ju
niori susțin duminică în- 
tîlnirile etapei inaugurale a 
competiției.

FELICITĂRI PENTRU SUCCES!

FELICITĂRI PENTRU FAIR-PLAY..;
La încheierea Challenge 

round-ului Campionatului 
european de baschet mas
culin (grupa ,,B“). delegații 
Federației Internationale de 
Baschet amator — Nebosa 
Popovici (Iugoslavia) și 
David Turner (Marea Bri- 
tanie) — au adresat felici
tări componenților repre
zentativei României și 
antrenorilor lor 
pentru fair-play- 
ul manifestat, 
pentru sprijinul
dat arbitrilor și celorlalți 
oficiali prin comportarea 
perfect disciplinată avută 
în timpul întrecerilor. A- 
precierile delegafilor foru
lui diriguitor al baschetului 
mondial nu pot decit să 
bucure.

Comportarea exemplară 
avută in orașul suedez 
Linkoping nu constituie, 
însă, unicat in activ - 
tatea din acest an a 
selecționatei României, ba 
putem spune că ea se în
cadrează pe linia bunei e- 
voluții din ultima vreme, la 
toate capitolele, ca ur
mare a întăririi muncii de 
educație desfășurată de

• Divizionarele feminine 
..A“ îsi inaugurează întrecerea 
joi 4 octombrie. în sala Flo
reasca. printr-un program 
non-stop care se va des
fășura. de la ora 3. astfel : 
Comerțul C.S.Ș. Tg. Mures — 
Voința C.S.S. Brașovîa. Poli
tehnica C.S.S. Timisoara — 
Crișul Oradea. Progresul Bucu
rești — Chimistul C.S.Ș. P.m. 
Vilcea. ICEMENERG Bucu
rești — Rapid București și 
Sportul stude'.tesc Politeh
nica București — Voința Bucu
rești. Derbyul Olimpia Bucu
rești — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca progra
mat în cadrul aceleeasi etape, 
se va disputa luni 8 octombrie.

către F. R. Baschet și a 
conduitei impusă ds an
trenorul Gheorghs Novac, 
el însuși avînd o ținută e- 
xemplară. Performanta ca
lificării in grupa ,.A“, de 
elită, a Campionatului eu
ropean este astfel comple
tată cu frumoasele aprecieri 
asupra sportivității jucă
torilor români, ceea ce ne 

îndreptățește să 
afirmăm că in 
baschetul nostru 
s-a schimbat

CEVA și că rezultatele ob
ținute de aproape toate re
prezentativele României în 
ultimii ani se datorează 
nu doar îmbunătățirii acti
vității de instruire, ridicării 
nivelului tehnico-tactic al 
echipei, ci și (poate chiar 
în primul rină1) creșterii 
calității morale a membrilor 
reprezentativei țării, spo
ririi responsabilității fie
cărui jucător, elemente de
terminante (după cum s-a 
și văzut) în obținerea ma
rii performanțe internațio
nale.

Dumitru STANCULESCU

(Urmare din pag 1)
Jtajatii 
cui de 
țiunilc 
nume
de director, nume de 
tișli4* ai sportului : 
Andrieș. ing. Anton 
șeful serviciului C.T.C. 
lumină în unitate, de la servi
ciu la baza sportiva44, fon Zam
fir. om simpatic si cu suflet de 
gospodar. șef de 
împuternicit, acum, 
ducă și lucrările 
stadion al I.U.P.S.. 
sef Dumitru Miroșan 
pescu si medicul întreprinderii, 
dr. Paraschiva Dontilrașcu. 
șeful unei micropolielinici 
cum puține am văzut in unități 
industriale. Oamenii care fac 
producție si care fac sport.

Omul sfinteste’-U locul ! .JSă

fac gimnastică la lo 
muncă, participă la ac- 

«Daciadci»." Notăm 
rostite cu satisfacție 

„sutle- 
Dumitru 

l’ancu.
,zi-

echipă, 
să con- 
viitorului 

mecanicul 
Nelu Po-

vă arătăm și baza sportivă. 
Aici era un loc Tiran"... Acum : 
teren de tenis, terenuri de 
handbal si... marea surpri
ză ! Pe un întins loc. ce 
a fost groapa de gunoi a co
munei Chitila. oamenii con
struiesc un stadion. Prin for
țele lor. prin munca lor. Este 
acolo un mare șantier si direc
torul 
călcînd 
pămînt. 
văd in vis eum 
va fi gata, eu 
tism si tribune, 
microhotel. La 
jucăm pe el". La această rea
lizare va contribui, desigur si 
sprijinul Consiliului municipal 
al sindicatelor. C.M.B.E.F.S., 
organelor locale...

Așadar. primul reportai 
sportiv la I.U.P.S. Sintem si
guri că vom mai reveni aici.

Aiexandru 
peste 
spunea

mormanele de
,11 văd. îl 

va arăta cînd 
■istă de alic
ea vestiare si 
anul vrem să

TALENTELE
Ce frumoase sint pasiunea și 

mîndria afișată pe chipuri, cu 
care iubitorii de sport din ți
nuturile Bihorului vorbesc des
pre marea lor dragoste — clu
bul sportiv „Crișul" din Ora
dea. Și au motive să o facă : 
prestigioasa unitate — școală 
a împlinirilor fizice și intelec
tuale pentru generații întregi 
de copii — are o producție de 
tot mai ridicată valoare. Clu
bul „Crișul" se aliniază alături 
de cluburile de frunte in cla
samentul „producției". Dovadă 
— o seamă de vedete, în înțe
lesul frumos al cuvintului, 
propulsate de aici in arena ma
rii performante : Cristina
Socaci, la natație (sărituri de la 
platforma de 3 m), Mareei Ves-

TREBUIE CĂU
can, Ia lupte, Al. Covaci și V. 
Crăeiunea, la box, Lucia Cre- 
tu și Gabriela Nagy, la hand
bal, și am putea continua a- 
ceastă enumerare.

— Care este secretul acestor 
succese notabile de la „Crișul"? 
— în întrebăm pc prof. Grigo- 
re Cacuei, vicepreședinte al a- 
eestei harnice școli sportive ?

— Nu avem nici un „secret". 
Este vorba dc entuziasmul unor 
cadre de specialiști, în frunte 
cu președintele, Alexandru Tor- 
dai. Simțim răspunderea de a 
apăra prestigiul unui club iubit 
de bihoreni. Avem secții 
frumoase succese, ca cele

cu 
de

natație, baschet, box, lupte, 
scrimă, șah...

— Dc unde găsiți materia 
primă, adică acești copii pe 
care înțelegem că ii iubiți 
mult ?

— Avem mulți copii talen- 
tați, foarte mulți, dar trebuie 
să-i descoperi. Specialiștii noș
tri sînt niște pasionați „vînă- 
tori" de talente la 
petițiile de masă 
dei".

Așadar, pasiune 
descoperi talente și apoi de a 
le șlefui. Un exemplu îl con
stituie însuși profesorul Grigo- 
re Cacuci...

Dumitru MORARU-SL1VNA

toate com- 
ale „Dacia-

pentru a

CUM St POATE PBACIICA BAUMMIMUl IUIR-IM CAMS «RGANIZAT ?“
Răspuns la crilicile ziarului nostru

Din orașul Brașov, 
cititorul nostru lonuț 
Stoia ne-a 
interesantă 
cu păreri 
despre fotbalul româ
nesc. în finalul aces
teia insă, la 
sub titlul „Dorință pen
tru primul club de 
badminton din Brașov", 
I.S. ne spune :

,Sînt student Ia 
anul I și 
Ia Dinamo 
6 ani. Tre- 
mărturisesc 
m-a ajutat 
menținerea

trimis o 
scrisoare 
personale

T. C.M. in 
joc tenis
Brașov de 
buie să vă 
că sportul 
enorm în 
tonusului pentru învă
țătură, în obținerea 
unor bune rezultate 
pe toată perioada ani
lor școlari parcurși. Pe 
plan strict-sportiv, a- 
dică pentru perfor
manță, mi-am dat sea
ma că nu sînt com
petitiv, ceea ce nu mă 
împiedică însă să ră- 
mîn pe mai departe 
un fidel prieten — reți
neți, ACTIV, al spor
tului. Vreau să vă mai 
spun că 
eram în 
imensa 
particip
U. T.C.",

ces, am rămas cu do
rința arzătoare de a 
practica, în mod orga
nizat, această frumoa
să disciplină sportivă 
accesibilă tuturor vira
lelor..."

După succinta in
troducere în temă I.S., 
în numele său și al 
multor colegi de la 
Institutul Politehnic 
Brașov, ne roagă să

cu caracter de masă, 
desfășurate sub gene
ricul „Daciadei". 
misia centrală a 
dus regulamentul 
ficial al Federației in
ternaționale de specia
litate, după care a edi
tat un miniregulament 
(conținînd precizări 
tehnice referitoare la 
desfășurarea propriu- 
zifiă a jocului, execu-

Cititorii înlreabă
„SPORTUL" răspunde

Co- 
tr>- 

o-

în 1982, cînd 
liceu, am avut 

bucurie să 
la „Cupa 

. Ia badminton, 
desfășurată in orașul 
Victoria. Am ocupat, 
atunci, locul II. Din- 
eolo de amintitul suc-

răspundem dacă do
rința lor este realiza
bilă, dacă, acolo, poate 
lua ființă o secție de 
badminton și cam ce 
condiții ar trebui în
deplinite pentru așa 
ceva ?

Un răspuns 
asupra celor 
de cititorul 
l-am primit 
Viorel Manciu 
tarul comisiei 
de badminton 
drul C.N.E.F.S. : 
martie 1983, 
a Hotăririi Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S. 
din 11 XI 19*2, bart- 
mintouul a fost inclus 
în calendarul național 
*1 marilor competiții

detaliat 
solicitate 

nostru 
de la 

— secre- 
centrale 
din ca- 

„Din
ca urmare

tarea serviciilor, jocul 
de dublu, greșelile de 
joc) pe care l-a di
fuzat tuturor organe
lor eu atribuții spor
tive în teritoriu 
(C.J.E.F.S.) ; minire- 
gulament în care se 
dau și amănunte cu 
privire la dimensiuni
le și marcajul unui te
ren de badminton. Pe 
plan național, această 
disciplină capătă o tot 
mai largă răspîndire 
la nivelul elevilor, ti- ' 
nerilor muncitori și 
studenților, în prezent 
badmintonul practicîn- 
du-se în peste 30 de 
centre urbane —- Re
șița, Tg. Mureș, Mu
nicipiul Gh. Gh.-l>cj,

Timișoara, Bucureșiiul 
și lașul ritutada-se Ia 
loc de frunte. Printre 
competițiile cu finale 
pe țară se numără și 
„Cupa U.A.S.C.R.", re
zervată în exclusivita
te studenților. Ea se 
desfășoară pe toată 
durata anului univer
sitar, finalele disputin- 
du-se in lunile februa
rie, martie, în sală."

Deci, tovarășe Ionuț 
Stoia, după cum ve
deți, dv. și colegii dv„ 
aveți posibilitatea de 
a practica în mod or
ganizat badmintonul. 
Pentru aceasta . cereți 
sprijin atît C.J.E.F.S. 
cît și catedrei de edu
cație fizică și sport a 
Institutului Politehnic 
Brașov. Aceasta din 
urmă poate hotărî în
ființarea in cadrul Clu- 
bulu’ sportiv universi
tar a unei secții de 
badminton pentru ac
tivitatea sportivă de 
masă. Vă dorim suc
ces în.tr-o participare 
activă la viitoarea edi
ție (a Vl-a) a cam
pionatelor republicane 
universitare, progra
mată în primăvara a- 
nului 1985.

Rubrică realizată de
Stelian

TRANDAFIRESCU

MASURI PROMPTE
La raidul-anchctă publi

cat în ziarul nostru din 8 
septembrie, privind situa
ția unor baze sportive din 
Capitală înaintea începe
rii anului școlar, am primit 
un răspuns de la Consiliul 
municipal București pen
tru educație fizică si 
sport în care se arată, prin
tre altele : „Materialul a 
scos in evidentă — pe lingă 
unele aspecte pozitive — 
o serie de neajunsuri si a- 
titudini neconforme ale 
celor chemați să aibă in 
permanentă preocupare în- 
tretiner.a bazelor sporti
ve pe care le deliu. La a- 
ceastă nedorită situație a 
contribuit si linsa de în
drumare. control si spri
jin din partea C.E.F.S. ale 
sectoarelor, a organizații
lor cu atribuții în mișcarea 
sportivă din sectoarele res
pective. precum 
exigenței C.M.B.E.F.S.. 
nifestată 
oadă. in 
Dorim să arătăm 
aspectele negative 
șurile relatate in 
sint reale si ne aparțin

si slăbirea 
ma

in ultima peri- 
această direcție, 

că toate 
si lip- 

articol 
in

continuare in seri- 
de răsDuns sînt a- 

măsurile si ter- 
stabilite pentru ca 
sportive criticate 

profesională 49.

exclusivitate. In scopul 
remedierii acestor nea
junsuri. Biroul Executiv 
al Consiliului a aprobat 
planul de măsuri privind 
declanșarea întrecerilor
sportive din noul an in ca
drul „Daciadei". in care 
sînt prevăzute acțiunile ce 
trebuie întreprinse Denlru 
pregătirea tuturor terenu
rilor. a sălilor si spatiilor 
destinate activității spor
tive".

In
soarea
mintite 
menele 
bazele 
(Școala ___________
Liceul industriw.1 21. ..Voini
celul" Liceul industrial 
Sniru Haret. Școala gene
rală 75. Liceul industrial 33. 
Liceul de filologie-istorie 1. 
Liceul „Dimitrie Cante- 
mir" si Liceul industrial 
Optica Română) să asigure 
elevilor, chiar din aces
te zile, cele mai bune con
diții de practicare a spor
tului dc desfășurare a lec
țiilor de educație fizică.



In meciul Karpov — Kasparov

DIN NOU 0 DISPUTĂ TENSIONATĂ
k ROMÂNIEI A PLECAT

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL
'tânji

Ieri, la Moscovă, marii 
maeștri Anatoli Karpov și 
Garri Kasparov au reluat dis
puta lor pentru titlul mondial 
de șah. A 6-a partidă a prile- 
jut o luptă tensionată, asemă
nătoare celor de la începutul 
confruntării. Partida s-a între
rupt la mutarea 41, dată în 
plic de Karpov (care a jucat 
cu piesele negre), într-o pozi
ție complicată. Scorul continuă 
să fie 1—0 in favoarea campio
nului mondial.

MOSCOVA. 25 (Agerpres). — 
Partida a 6-a a meciului pen
tru titlul mondial feminin de 
șah, ce se desfășoară la Vol
gograd, între actuala campioa
nă. Maia Ciburdanidze. si sa- 
langera sa Irina Levitina s-a 
încheiat remiză la mutarea a 
36-a. Scorul se menține egal : 
3—3.

dentesti din Capitală, dotate cu 
trofeul ..Politehnica ’84". care 
se desfășoară în sala Arhitec
tura. Cu trei runde inainte de 
sfîrsit. în întrecerea masculi
nă. primele locuri ale clasa
mentului sînt împărțite în
tre Mihail Marin (România), 
Olivier Renet (Franța) si Stra- 
lios Grivas (Grecia), toți cu 
cîte 7 n. La un punct distanță 
se află al patrulea clasat. Dra
gos Dumitrache. Egalitate si 
în turneul feminin, dar intre 
două fruntașe. Marina Pogore- 
vici si Sorina Dan avînd cîte 
6,5 p. Alte două românce pe 
următoarele locuri Mariana 
Ionită si Mădălina Stroe — 6 p.

TURNEUL INTERNATIONAL
VARȘOVIA. 26 (Agerpres). 

— După șapte runde. în cam- 
Dionatul european de sah pen
tru junioare, care se desfășoară 
la Katowice, conduce Ildiko 
Madl (Ungaria), cu 5.5 d (1). 
urmată de Gabriela Olirașu 
(România) — 4,5 p (1), Iguana 
Erneste (U.R.S.S.) .— 4 p (l) 
etc. în runda a 7-a. Ildiko 
Madl a învins-o De Eva Uon- 
dou. Zorica Poulek De Iguana 
Erneste. Boiena Jecinska a 
pierdut la Suzan Worker, iar 
Irene Zig a ciștigat la Petra 
Gajkova. Celelalte partide 
s-au

Celelalte 
întrerupt.

★

Se 
două

apropie de sfirsit cele 
turnee internaționale stu-

Ieri, in sala din 
fan cel Mare, a 
neul international 
mical de volei la 
pă campioana R.
5.C, Letpxig, Cafcatotoriri Bsew- 
reștt precum și două echipe 
aliniate de clubul organizator, 
Dinamo. In partida de debut, 
s-au intilnit Dinamo I și Di
namo II. in care prima garni
tură a obținut, firește, victoria 
cu 3—0 (7, 8, 7), Campionii au 
aliniat următoarea formație: 
Păușescu (Gizdavu), Marius 
Câta-Chițiga, Enescu. Girieanu, 

Pop, Vrincuț. Au arbitrat 
Ionescu și O. Florea 
București).

în partida vedetă a 
zile au intrat pe teren S, 
Leipzig și Calculatorul, 
final . * * 
rea oaspeților. Meciul

TURNEUL FEMININ DE
BASCHET DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA. 26 (Așerpres). 

— în prima zi a turneului fe
minin de baschet de la Varșo
via. Universitatea Cluj-Na- 
poca a întrecut cu 65—61 (35— 
33) formația suedeză Malbas 
Malmoe. Principala realiza
toare a formației române a fost 
Magdalena Pall, care a înscris 
18 puncte. Alte 
Spuinia Gdansk 
București 93—73 
Wisla Cracovia — 
Budapesta 65—54
Sparta Praga — Rob 
(Polonia) 80—59 (40—29).

rezultate :
— Voința 

(55—34) ;
Tungsram 

(27—22) ; 
Ribriik

forqw cfe ti»\

Șoseaua Ște- 
inceput tur- 
masculin a- 
care partid- 
D. Germane,

N.
(ambii

primei 
" C.
Scor

3—0 (9, 7, 3), in favoa- 
a fost

Echipa de tenis a României 
— care vineri, sîmbătă și du
minică urmează să susțină par
tida cu R.F. Germania, în ca
drul Grupei mondiale a „Cu
pei Davis“ — a plecat ieri în 
Berlinul Occidental. Reprezen
tativa țării noastre este forma
tă din Andrei Dirzu, Adrian 
Marcu, Mihnca Năstase și Mi
hai Vanță și este însoțită de 
antrenorul și căpitanul nejucă
tor Alexe Bardan și de Flo
rența Mihai — secretara res
ponsabilă a F.R. Tenis. Azi la 
ora 14 are loc tragerea la sorți 
pentru stabilirea ordinei meciu
rilor din cele trei zile de con
curs.

Ol VOLEI DIV CAPITAIA
tem. in primul rind din cauza 
replicii slabe a echipei bucu- 
reștene, din rindul căreia s-a 
remarcat, doar in parte. Ion 
Aurelian. Unicul moment mai 
bun al jucătorilor de 
la torul s-a consumat 
2, cind au condus cu 
leibaliștii din Leipzig
Ucat un joc simplu, dar eficace, 
au întrebuințat blocaje de pe
trecut și, în consecință, s-au 
impus autoritar. Au arbitrat 
foarte bine C. Murgulescu și C. 
Gogoașe (București).

Turneul continuă astăzi șl 
miine, de la ora 17,30, cu ur
mătoarele partide : S.C. Leip
zig — Dinamo II și Dinamo I 
— Calculatorul (joi) și Dinamo 
II — Calculatorul și 3.C. Leip
zig — Dinamo I.

la Calcu- 
in setul 

5—0. Vo- 
au prac-

Gheorghe DEDIU

CONCURSURI DE ORIENTARE TURISTICA
Lingă. Novi Sad, în Iugoslavia, 

au avut loc două concursuri in
ternaționale de orientare turis
tică, la care au luat parte, pe 
lingă sportivii țării gazde, prien- 
ta riști din România (din aso
ciațiile sportive Voința Baia Mare, 
Voința Cluj-Napoca șl Voința 
Hunedoara), Bulgaria, Cehoslova
cia, Polonia și Ungaria.

In „Cupa Jasa", pe primul loc. 
la feminin, s-a clasat Irma Pașca 
(Baia Mare) ; Pavel Gligor (Cluj- 
Napoca) s-a clasat al doilea și 
Petre Lupșe (Baia Mare) pe lo
cul patru, la băieți. în „Cupa de 
toamnă" primul loc a fost ocu
pat, la masculin, de Pavel Gligor, 
iar Irma Pașca s-a clasat a treia. 

Au luat parte peste 350 de sportivi. 
(A. CRIȘAN - coresp.).
• De eurînd, -pe Valea Pra

hovei, s-au desfășurat, în orga-

ndzarea asociației sportive I.T.B., 
— cu concursul Consiliului munici
pal al Sindicalelor București șl 
U.G.S.R. — ediția a XXVH-a a 
„Cupei munților", ediția a XVII-a 
a „Cupei C.M.S.B.", ediția a 
XH-a a „Cupei U.G.S.R." șl 
„Cupa Congresul al XIII-lea al 
P.C.B.". Iată cîști -itorii : „Cupa 
munților". 1. Voința Cluj-Napoca,
2. C.S.U. Brașov, 3. Politehnica 
București. „Cupa CJW.S.B." : 1. 
Locomotiva Buc., 2. I.T.B. (I),
3. I.T.B. (II). „Cupa U.G.S.R." a 
fost cîștlgată de Locomotiva 
București, iar „Cupa Congresul 
al XIII-lea al P.C.R." de Poli
tehnica București.

JOCURILE MONDIALE ALE PĂ€H
Lumea sportului este 

lume eminamente a păcii, 
e nevoie, în susținerea aces
tei teze, de prea multe de
monstrații. Exemplele ne stau, 
zilnic, la indemină.

Iată o nouă inițiativă, grăi
toare in acest sens. Federa
ția mondială a orașelor 'înfră
țite (din care fac parte și o 
seamă de municipalități ro
mânești) organizează, ince- 
pind de anul acesta, sub egi
da O.N.U., așa-numttele 
Jocuri mondiale ale păcii, 
menite să creeze un climat 
de emulație prietenească și 
de apropiere pașnică Intre 
popoare, să susțină ideea că 
activitatea sportivă este des
chisă tuturor cetățenilor, din 
copilărie pină la crepusculul 
vieții.

tn acest scop, Jocurile mon
diale ale păcii prevăd între
ceri amicale la diverse dis
cipline (curse pedestre, de 
înot. cicliste, jocuri), pe ca
tegorii de virstă mergtnd 
pină la M de ani, precum și 
intUniri. schimburi de expe
riență pe temele sportului șl 
păcii.

o 
Nu

Prima ediție a Jocurilor a 
avut loc, in primăvară, tn 
Elveția, la Bellegarde, Vrmă- 

■ toarea ediție va fi găzduită 
de orașul francez Echirolles 
(aflat în imediata apropiere a 
centrului olimpic Grenoble), 
distins și pînă acum prin nu
meroase inițiative pe plan 
cultural-spbrtiv, între care 
ediții succesive de bienale 
consacrate relațiilor multiple 
dintre cultură și sport. Bie
nalele de pînă acum au pur
tat următoarele titluri : 1978
— Sportul sau frumusețea 
gestului ; 1980 — Sport, cul
tură și pace ; 1982 — Sport, 
cultură, muncă; 1981 — Sport, 
cultură, mișcare.

Primăria orașului Echirolles 
va primi pe participants la 
Jocurile mondiale ale păcii 
in perioada 19—ZS iunie 1985. 
Ambiția organizatorilor este 
să realizeze ținta acestor ma
nifestări : să unească oameni 
de pe diferite meridiane sub 
semnul sportului.

Vidor BANCIULESCU

CARE N-A FOST
scris și cu alte 
despre activi- 

acelor „gladiatori 
(e drept, inmă- 

bo- 
ti- 
să- 
c-

Am mai 
prilejuri 
tatea 
cu pumnii' 
nușați '.), despre acei 
xeri care-și irosesc 
nerețea, și-și sacrifică 
nătatea pentru gloria 
femeră a vreunui titlu 
de campion și pentru un 
pumn de arginti. Este vorba 
de acei 
„careului 
de 
prige 
preț, 
dei 
telor 
trei 
xului mondial.

..Prețul" succesului 
pentru cei mai mulți, 
nit mat mare decit satisfac
ția unei victorii și im
plicit a ciștigului material. 
Dovadă, lungul șir al bo
xerilor profesioniști care 
au plătit cu viața tentativa 
de a deveni „cineva", a 
celor. încă și mai mulți, 
care au rămas infirmi din 
punct de vedere medical, 
dar și „infirmi" pe plan 
social, deoarece marea 
majoritate a acestor ti
neri n-au îmbrățișat nici 
un fel de meserie dacă au 
norocul să rămini valizi, 
iar atunci cind iși pun mă
nușile In cui se trezesc in 
Jața unei realități crude, to
tal neconcesive.

Una dintre organizațiile 
boxului profesionist mon
dial, este vorba de WBC 
(World Boxing Council), 
s-a arătat, oricum, mai... 
omenoasă prin măsurile 
pe care le-a luat. în ulti
mii ani. pentru protejarea 
pugiliștilor. Unele dintre 
acestea au fost reducerea de 
la ÎS la 12 reprize a dura
tei meciurilor pentru ti
tlurile mondiale, obligati
vitatea vizitei medicale (!) 
etc. Anul acesta, intre 16 și 
20 octombrie, la Montreal, 
la reuniunea sa anua
lă, WBC va adopta — pro
babil — și alte măsuri. Se 
anunță, spre exemplu, in
tenția potrivit căreia un 
boxer care a împlinit 36 de 
ani să nu mai aibă voie să 
dispute meciuri pentru 
titlul mondial, iar acei 
sportivi ‘ care au suferit 
operații pentru desprin-

fier, 
de 
in 

mondiale 
categorii, 

organizații

profesioniști ai 
magic", tineri 
cu dorinți a- 

cu orice 
plrami- 
difeti

celor 
bo-

a urca, 
virful 

ale 
ale 

ale

este, 
infi-

NICIODATĂ UMAN
deri de retină (accident 
frecvent in ooxul profe
sionist) să nu mai fie in
cluși in clasamentul mon
dial pe care WBC 
bilește lunar, 
doua măsuri 
înțelegem 
nificația.
de o parte, de 
control medical 
tate. ceea ce ar 
pas important 
pe de altă parte nu se pre
cizează dacă unui boxer 
neclasat i se mai menține 
sau nu „licența" de profe
sionist, fără de care n-ar 
mai avea dreptul să urce in 
ring...

In sfirșit, 
subliniată. ca 
pozitiv, ideea 
unei 
tru

ii sta- 
Acestei a 
încă nu-i 

deplin sem- 
vorba, pe 
un anume 

de speciali- 
msemna un 
înainte, dar

mai trebuie 
un fapt 

instituirii 
,',case de pensii" pen- 

.. - acei boxeri care, in 
decurs de cel puțin cinci 
ani, vor susține un număr 
oarecare (urmează a fi 
stabilit) de meciuri. Dacă 
acest proiect va fi ac
ceptat de cele 113 țări mem
bre ale WBC. urmează pu
nerea la punct a amănun
telor ■ =-‘-
care și 
mează 
bursele 
derea

(esențiale !). intre 
cota parte care ur- 
a fi reținută din 

boxerilor in ve- 
viitoarei... pensii.

Romeo VILARA

Două chestiuni r.u 
de un anume inte

res, apropo de boxul profe
sionist : marele Cassius
Clay — Muhammad Alt a 
fost internat intr-un spital 
din Columbia, timp de 
patru zile pentru examene 
neurologice ; fostul cam
pion mondial (42 ani) este 
suspect de a suferi de 
..boala lui Parkinson". Me
dicii din Noua Zeelandă. ca 
șl cei din Marea Britanic, 
s-au pronunțat ferm pen
tru desființarea boxului 
profesionist, luind in sea
mă zeci de motive de ordin 
medical, social etc. Apropo, 
iată șl o scurtă declarație a 
unui alt faimos ooxer, 
Larry Holmes : ..într-un 
meci n-am un alt obiectiv 
decît să-mi trimit ad
versarul la podea ! Dacă el 
nu se ridică, asta nu mai e 
treaba mea“...

P.S. 
lipsite

Aspect din meciul din cadrul „Cupei R.F. Germania" dintre Wer
der Bremen și SV Waldhof Mannheim, desfășurat pe „Wese^sța- 
dion" din Bremen.

IN C.E. DE TINEREI
Marți seara s-au desfășurat

două meciuri din C.E. de tine
ret. La Szombathely echipa Un-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATI.ETISM • CîștiigAtoarea 

Cvirsel de maraton de la J.O. de 
Ia Los Angeles, americanca Joan 
Benoit, a primit, recent, titlul 
de cea mai bună sportivă ama
toare din S.U.A.

baschet • lntr-un meci a- 
mical, formația feminină Jedins- 
tvo Aida Tuzla (iugoslavia) a 
învins pe Daugava Riga cu 92—90 
(58—H). • Aflată îa turneu în 
Franța, eelupa cehoslovacă Spar
tak Brno a pierdut tn fața toc- 
mațlei Le Mana cu 97—144 (61—«0).

PATINAJ ARTISTIC • In COtl- 
cursul Internațional care are loc 
în acesta zile la Richmond (An
glia), ta proba de dans, după 
executarea figurilor impuse, 
conduce perechea sovietică Na-

• TELEX • TELEX •
Retenskl,tatia Annenko-Genri _________

urmată de perechea canadiană 
Tracy WUson-Robert McCall.

Tenis • In turneul feminin 
de la New Orleans, în primul 
tur s-au Înregistrat rezultatele : 
Navratilova — Lisa Spain 6—3, 
6—0, Garrison — Sayers 6—3.
6— 0, KUtch — Walsh 6-4, 6—4,
Rinaldi — Torres 0—2, 6—0, lar 
tn turul al n-lea : Casale — 
Fernandez 7—0, 7—5, Shriver — 
Pelps 6—0, 0—3. • A început
turneul de la Honolulu, In al 
cărui prim tur s-au înregistrat 
rezultatele : Alexander — Odizor
7— 0, 0—1, Vinlteky — Shiras 3—6. 
0—3, 0—4, Pate — Visser 7-6. 
0—4, Holmes — Guy 6—3, 6—1, 
Gonzalez — Kamlwavuml 6—3, 
S—2, Korlta — Nixon 7—6, 6—4.

Hooper — Meister 6—3, 6—4, Gia- 
malva — Stefanki 4—6, 6—4, 6—1 
• La turneul de la Tokio și-au 
anunțat participarea Lendl, 
Connors, Wilanider șl Andres 
Gomez. Turneul va avea loc intre 
16 și 21 octombrie.

TENIS DE MASA • In orașul 
Lubeck (R-F.G.) s-a disputat un 
turneu internațional care a fost 
câștigat de HUI Jun (R. P. Chi
neză) Învingător, In finală, în 
fața lut Jlndrich Panskl (Cehos
lovacia) cu 2—0 (15, 13).

VOLEI • Aflată în turneu în 
R. P. Chineză selecționata femi
nină a Franței a evoluat la 
Nanjing în compania unei se
lecționate locale, de care a fost 
Învinsă cu 0—3 (11—15, 11—15,
4—15).

Telefoto : AP — AGERPRES 
gârlei a dispus de cea a Aus
triei (In cadrul grupei a 5-a) cu 
2—0 (1—0), prin golurile mar
cate de Plotar șt Bognar. In cla
samentul grupei conduce Ungaria 
cu 1 p (l j), urmată de Cipru 
1 p a j), Austria 1 p (2 j) și 
Olanda 0 p (nici un joc). In 
grupa a 6-a, la Copenhaga, în 
meciul dintre Danemarca și 
Norvegia scorul a fost egal : 
2—2 (2—0). Pentru gazde au mar
cat Juel șl Jensen, respectiv 
Berg șl Sedând. în clasament 
conduce Norvegia cu 3 p (2 j), 
urmată de Danemarca 1 p (1 j), 
U.R.S.S. 0 p. (nici un meci) și 
Elveția Op (1 j).

CAMPIONATE, CUPE
ANGLIA. Au continuat meciurile 

din etapa a doua a „Cupei ligii" 
(tur). Principalele rezultate : Ar
senal — Bristol Rovers 3—0, 
Bristol City — West Ham 2—2, 
Ipswich — Derby County 4—2, 
Orient — Luton 1—4, Portsmouth 
— Nottingham Forest 1—0, Pres
ton — Norwich 3—3. Sheffield 
Wednesday — Huddersfield 3—0. 
Southampton — Hull 3—2, Sun-

derland — Crystal Palace 2—1, 
Walsall — Coventry 1—2, Wat
ford — Cardiff 3—1, Wigan — 
W. B. Albion 0—0, York — Q. P. 
Rangers 2—I.

R. F. GERMANIA. în primul 
tur al „Cupei R.F.G." (rejucare): 
v.f.L. Bochum — Havelse (echi
pă de amatori) 4—0 (în primul 
meci : 2—2).

franța (et. 9). Sochaux — 
Line 1—0, Rouen — Nancy 0—1, 
R. C. Paris — Toulouse 3—1, 
Strasbourg — Monaco 3—3, Bas- 
tia — Bordeaux 0—0, Tours — 
Paris St. Germain 2—3. Auxerre
— Brest 3—1, Metz — Nantes 1—1, 
Lens — Toulon 3—0, Marseille — 
Laval 0—0. Pe primele locuri : 
Bordeaux 10 p. Nantes 13 p, 
Auxerre 12 p. Pe ultimul : 20. 
Tours 5 p.

BELGIA (et. 6). Lokeren — 
Cercle Bruges 3—1, Standard 
Liege — Beveren 2—4. St. Ni
colas — Racing Jet 2—1, F. C. 
Bruges — Waterschei 2—1, Beer- 
schot — Seraing 2—1, Waregem
— Courtral 2—2, Malines — An
twerp 0—0, Anderlecht — Lierse 
4—0, F. C. Ltege — La Gantolse 
1—1. Pe primele locuri : Ander
lecht 10 p. Beverea șl La Gan
toise cu cite 9 p ; pe ultimele : 
17. Lierse 2 p, 18. Racing Jet 
1 P.

ȘTIRI
• Ieri la SJupsk, In meci a- 

mlcal: Polonia — Turcia 2—0 
(1—0). Ambele goluri au fost în
scrise de Dziekanowski (min. 18 
și 56 — din penalty).
• După două etape In campio

natul Italiei, în clasamentul gol- 
geterilor pe primele locuri se 
află : Brlegel și Di Gennaro 
(ambii de la Verona), Platini 
(Juventus) șl Carnevale (Udlnese) 
toți cu cîte 2 goluri.
• Cea mal „ghinionistă" echipă 

din campionatul francez este 
A.S. Monaco. Formația mone- 
gască l-a pierdut In primele 
jocuri, pe portarul Ettorl, pe Le 
Roux, Simon șl Bijotat — toți 
accidentați. In plus, alț! doi ju
cători s-au accidentat și et. dar 
la. . . încălzire (Benoit șl Bellone), 
înaintea meciului de la Stras
bourg.
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