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în prima gală semifinală a campionatelor balcanice de box

MECIURI SPECTACULOASE, VIU APLAUDATE
• Sportivii români au avut o bună comportare • Arbitrajele lasă, încă, de dorit
BRĂILA, 27 (prin telefon).— 

Joi seara a avut loc prima 
semifinală a Balcaniadei de 
box, la care au fost prezenți 
și șase pugiliști români, la 
toate cele șase categorii pre
văzute în program : Virgil 
Iordache, Marian Finățan. Ni- 
eolae Brinzei, Rudei Obreja, 
Doru Maricescu șl Gheorghe 
Preda.

Pe fondul bunelor evoluții 
din ultima vreme, „semimusca"

Virgil lordache a făcut și de 
data aceasta o partidă 
moașă în compania 
sului sportiv turc 
Polat. Românul a 
te încercările de 
versarului și cu directe 
stingă a acumulat .

victorii 
boxa in finala ca- 
bulgarul Dimitâr

cesare unei 
tabile și va 
tegoriei cu 
Dimitrov.

„Cocoșul"

fru- 
ambițio- 
Ramazan 

anihilat toa- 
atac ale ad- 

de 
punctele ne- 

indiscu-

Marian Finățan

S a reluat întrecerea in Divizia „X" la polo

FAVORITELE S-AU IMPUS PE LINIE
• Azi, o nouă etapă, cu meciul Crișul - Steaua In prim-plan

La bazinul bucurcștean Di
namo s-a reluat ieri întrecerea 
din cadrul turului inaugural al 
campionatului Diviziei „A" — 
seria I la polo. Cele cinci par
tide din această a șasea rundă

strîns. Au punctat Ivănescu 4, 
Tătaru 4, Mădescu 2, I. Io- 
nescu, Dingu pentru Învingă
tori. Lupescu 3. Staciuc. To- 
tolici, Olaru. Arbitru : St. Ka- 
racsony —

In ofensivă... tinerețea : juniorul Staciuc 
șutează și înscrie (Fază din meciul Progre- ...... ,6g)

MIHĂICĂ -
sul — Lotul de juniori 

Foto : Ion
s-au încheiat cu rezultate res- 
pectind calculul hirtiei.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
LOTUL DE JUNIORI ’68 12— 
6 (4—0, 2—2, 2—1, 4—3). Puși 
In gardă de la Oradea, unde 
cei mai tineri divizionari s-au 
dovedit adversari incomozi, ca
pabili de surprize, jucătorii de 
la Progresul au intrat in apă 
cu decizie și, jucînd exact am
bele momente, și-au asigurat 
diferența în prima repriză. Ju
niorii au mai echilibrat disputa 
în continuare, dar handicapul 
experienței reduse — vizibil 
mai cu seamă la finalizare — 
i-a privat de un rezultat mai

A. Czegeny.
RAPID BUCU

REȘTI — RAPID 
ARAD 16—5 (3—1, 
4—1. 4—2, 5—1).
Un meci dominat 
net de feroviarii 
bucuresteni. su
periori la toate ca
pitolele. Scorul 
este, de altfel, e- 
locvent. Realiza
tori : Gaiță 3. 
Nită 3. Florin- 
cescu 2. Jianu 2, 
Chirită 2 Gh. llie, 
Ciomîrtan, B. Tu- 
fan. E. lonescu. 
respectiv Onea 2. 
Ghitan 2. Popovit3. 
Au condus A. 
Soos si V. Goian. 

CRISUL ORA
DEA — INDUS
TRIA LINII TI
MISOARA 16—12 
(4-2,5-2. 2-4. 5-4). 
Vicecampioana și-a 
impus punctul de 
vedere în primele 
două „sferturi", 
după care a mai 
slăbit ritmul, 'per- 
mițînd 

rei (formație cu 
tăți) să se apropie pe țabela 
electronică. Victoria orădeană 
nu a stat insă nici un moment 
in cumpănj, Au marcat Fejer 
4. Kovacs 4. Garofeana 3 Cos- 
trăs 3. Bone. Illes (Crisul). Făr- 
cuță 6, Sterpu 2, Boroș 2, 
Vamos. Grecu. Au arbitrat B. 
Băjenaru — A. Gere.

DINAMO BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 14—7

nu a putut face față puterni
cului boxer iugoslav Kristo 
Șandor. După un început echi
librat, promițător. Finățan a 
recepționat în repriza secun
dă un croșeu la bărbie și a 
fost numărat. El a reluat lup
ta, dar marcat de lovitura pri
mită, Finațan a mai recepțio
nat aceeași lovitură și a fost 
din nou trimis la podea. în 
vădită dificultate, sportivul ro
mân a fost, pe bună drep
tate, abandonat de arbitrul de 
ring Ilmaz (Turcia).

Campionul „seșniușorilor", 
Nicol3e Brinzei, a trebuit să 
se întrebuințeze foarte serios 
pentru a putea obține ver
dictul in fața tînărului de 17 
ani Hristo Kovatcev (Bulgaria), 
un sportiv cu alonjâ, cu un 
bun joc de picioare și frumoa
se cunoștințe tehnice. Brin
zei, mai puternic și mai ruti
nat, a obținut victoria la punc
te și a acces astfel în finala 
categoriei. Cealaltă partidă a 
.semiușorilor" Mehmet Dcmir 
(Turcia) — Iakupis Redjep (Iu
goslavia) a avut un final ne
așteptat. Deși boxerul turc a 
fost superior, 
l-au apreciat __ ____
Rediep. Delegația Turciei a fă
cut contestație împotriva ver-

doi judecători 
învingător pe

Petre HENȚ

(Continuare în pag a 4-a)

adversa- 
unele nou-

Gec RAETCHi
Marian NEGOIȚA

(Continuare tn pap. 2—3)

COMPETIȚII SPORTIVE DE AAASĂ
• Anchetă realizată in cinci Judele ale țârii

Pretutindeni in țară — in cadrul competiției sportive naționale 
„Daciada" — se organizează diferite acțiuni sportive, la startul 
cărora se adună mii de oameni — tineri și adulți. In dorința, pe 
de o parte, de a populariza asemenea acțiuni, iar pe de alta de a 
răspîndi experiența căpătată, am întreprins un sondaj în cinci 
județe din țară. Interlocutori ne-au fost : Ion Intze — pre
ședinte al C.J.E.F.S. Bacău, Petre Lăcătuș — metodist la 
C.J.E.FJS. Harghita, Dumitru Constantinescu — secretar 
al C.J.E.F.S. Prahova. Florin Braicu — secretar al C.J.E.F.S. 
Sibiu. Constantin Scutaru — președinte al C.J.E.F.S. Su
ceava — cărora le-am solicitat să ne vorbească despre cele mai 
reușite manifestări sportive inițiate în cursul acestui an, să ne 
împărtășească concluziile la care au ajuns pe plan organizatoric. 
Iată, pe scurt, cele relatate :

Frumusețea ji binefacerile drumețiilor și excursiilor fac să 
sporească, an de an, in întreaga 
gesc această activitate sportivă de

țară, numărul celor care indră- 
masă

BACĂU. Un județ cu activi
tate sportivă tumultuoasă — 
putem spune. Cu multe com
petiții reușite, la startul cărora 
vin numeroși tineri și adulti. 
bărbați și femei. între cele mai 
reușite acțiuni ale anului 
s-a amintit de „Cupa 
telor băcăuane" (care 
lește" întreprinderile si 
tiile județului). .Cupa 
tie" (căreia i se acordă 
tie deosebită : se 
la 7—9 discipline ; ajunsă 
cum cea de a 9-a ediție).

ni 
sindica- 
„răsco- 
institu- 
8 Mar- 
o aten- 

desfășoară 
a-

„Cupa județului Bacău la at
letism" (în care se pune mare 
preț pe selecție) „Turul ci
clist aî județului". Secretul 
succeselor acestor manifes
tări ? Popularizarea lor temei
nică. din vreme ; organizarea 
întrecerilor la discipline îndră
gite. cu „priză"; crearea unei 
atmosfere propice sportului.

Anchetă realizată de
Modesto FERRARINI

(Continuare in vag 2-3)

Campionatul mondial de pentatlon modern»juniori
A

TINERII COMPETITORI IN „FEBRA STARTULUI"
• Pregătiri intense

antrenamente ale

așteaptă cu

pe toate

oaspeților

încredere

bazele •

• Sportivii

Primele

noștri

întrecerile
si ia sala de scri-

.23 Au-
. ■

■

- ■

■■ X’

.. ■

Reprezentantul n 
meniului de ieri

Marian Gheorghe. în timpul antrena-
Foto : I. MIHĂICĂ

Deși sintem doar la început de toamnă

NU E PREA DEVREME SA VORBIM DESPRE BOB!

miercuri 
în- 

competitori 
vremea bună 
nou. astfel că 
antrenamentele 
XIX-a ediție a 
mondial de 

pentru iu-
BOBERII NU AU AVUT VA

CANTĂ în vara acestui an. 
Pregătirile efectuate aproape 
non-stop au fost punctate prin 
trecerea probelor șl normelor 
de control, la care au luat 
parte componentil lotului na
tional si cei mai buni membri 
ai secțiilor din cluburi și aso
ciații. Probele și normele au 
constat din starturi cu bobul 
pe role, probe atletice de 
sprint, detentă, triplusalt de 
Pe loc aruncarea greutății si 
ridicarea de haltere (stilul 
aruncat). LOCUL 2 LA C.N. 
DE ATLETISM obținut de șta
feta 4X100 m. alcătuită din 
componentii lotului de bob 
(Cornel Popescu — Gildo Tu
dor — Csaba Nagy — Costel

Petrariu) a fost un test trecut 
cu deplin succes. Ștafeta hohe
rilor a fost Întrecută cu nu
mai o sutime de secundă (41,56 
fată de 41.55) de ștafeta cam
pioană. a Universității Cluj- 
Napoca. DUPĂ TREI SELEC
ȚII (ultima efectuată recent, 
la Poiana Brașov) lotul repu
blican are următoarea alcă
tuire Dorin Degan, Cornel 
Popescu. Costel Petrariu Gildo 
Tudor. Gheorghe Peptea. Csaba 
Nagy Radu Vasile. Marin Col- 
ceriu. Adrian Ciobotar și Cris
tian Coteanu. Dintre aceștia. 
Vasile Colceriu Ciobotar și 
Coteanu sînt debutant) in lot. 
PRIMA IEȘIRE PE GHEAȚĂ 
va avea loc la Începutul lunii 
noiembrie, la Oberhof (R. D.

Germană), cu prilejul școlii de 
pilotaj organizată de F.I.B.T„ 
România fiind prezentă cu 
două echipaje a 2 persoane. 
PRIMA PARTICIPARE LA UN 
CONCURS este programată 
pentru a doua jumătate a lunii 
noiembrie, cînd, la Winterberg 
(R.F. Germania), se va dis
puta tradiționalul concurs do
tat cu ..Cupa Veltins" PRIN
CIPALELE OBIECTIVE ale 
lotului reprezentativ sînt în 
sezonul 1984—1985. Campionate
le mondiale de seniori (Cer- 
vinia — Italia în luna ianua
rie) și Campionatele europene

Dumitru STANCUIESCU

După ploaia de 
care a produs o oarecare 
griiorare printre 
si organizatori, 
s-a instalat din 
pregătirile si 
centru cea de a 
Campionatului 
pentatlon modern 
niori au continuat cu o inten
sitate sporită. Este si fi
resc. dacă avem în vedere 
faptul că duminică la stadio
nul Olimpia din Capitală (ora 
9). cei 63 de sportivi din 21 de 
țări de Pe toate continentele 
vor trebui să demareze în com
petiție cu toate forțele.

La poligonul Tunari, la bazi-

nul de înot 
mă de la Complexul 
gust" sau în parcul I.O.R. an
trenamentele s-au desfășurat 
si ieri conform programului, la 
viitoarele locuri de concurs 

.'„(tivii din 
Australia Canada Marea Bri- 
tanie. Japonia. Olanda si Ceho
slovacia.

Desigur printre aceștia s-au 
aflat si reprezentanții noștri. 
Marian Gheorghe. Dragos _Pă- 
trui. Lucian Țintea 
Groza. Startul l-au 
un antrenament da 
parcursurile efectuate 
dind. în general o destul de 
rapidă acomodare cu diverși 
cai — să nu se uite în aceas
tă probă calul este 
sorti duoă care 
dispune doar de 
înaintea întrecerii 
comodare — 
mat cîteva 
Dună-amiază. 
tatlonistilor 
scrima si crosul, 
trecere dificilă ■ 
campionul 
Gheorghe 
prezintă 
valoroși.
la călărie 
sa unui cal cu antîtudini 
săritor la celelallc nrobe toa
te... Dunetele se afiă m pu
terea noastră de a le culege

Emanuel FANTANEANU

si Dan 
luat cu 
călărie, 

dove-

tras la 
concurentul 
20 minute 
centru a- 

care au urdupă
lungimi de bazin. 
..itinerarul" Den- 

nostri a cuprins 
Va fi o în- 

ne 
national

— pentru 
concurenti

Dacă. intr-un 
depindem si de san-

sounea 
Marian 
«ă se 
foarte 

fel.

de

(Continuare In oao a 4-a)

(Continuare în gag 2-3)

ECHIPA ROMÂNIEI-
Intre 29 septembrie și 7 oc

tombrie, reprezentativa de ci
clism a României va participa 
la „Turul Turciei". Au făcut 
deplasarea cicliștii Constantin 
Căruțașu — cîștigătorul „Turu-

LA „TURUL TURCIEI"
lui României". Mircea Romaș- 
canu. Costică Paraschiv. Ionel 
Gancea. Valentin Constantines
cu si Gheorghe Lăutaru înso
țiți de antrenorul Stefan Le- 
mândroiu.



TENIS CLUB ȘCOLAR „CHIMISTUL" LA PRIMUL... SERVICIU4
Cînd era pe cale să iasă din 

circuitul tenisului, Ploicștiu! 
s-a întîlnit cu cițiva oameni 
care iubesc ..sportul alb" < 
dacă se poate spune așa 
s-a intors din drum ! Rer 
tul 1 într-o zonă a munic: 
lui cu zeci de mii de cop 
tineri angrenați in unități 
învătămint de toate gradele 
apărut într-o bună zi o 
dernă arenă cu șase teri 
de zgură. Despre argume 
care au declanșat această 
tiativă ne vorbește profei 
Magdalena Antoneșcn, direc
toarea Liceului industrial 
chimie : ..Fără să îmbine 
vățătura cu spcriul un copil 
se poate dezvolta armonios, 
liceul nostru, cei peste dooă 
mii de elevi indiâgese eu pre
cădere fotbalul, apo atlet:; 
mul. Ne-am dat seama câ fe
telor le place tenisul. Se iute 
lege că nu numai ele vor ave- 
acces pe terenuri. Mi mol: 
intenția noastră este ea aeeoo- 
tă bază de tenis să d'viuă ■» 
centru al peifet mati Zaaa 
in care este amplasat Secol 
este populată de foarte ■«! 
copii, așa că ne ciodiaa ea 
incă in zilele rare arm-ază să 
trecem Ia o primă selecție".

Ideea amenajări; Teais eio 
bului școlar „Ch mistui* - f-r 
îmbrățișată. fără teze»*e 3e 
municipalitate, de coattetrie 
județean *1 muaicipol WafcMI 
al Uniunii TinereAoM COmo- 
nist. de Ministerul Indntriei 
Chimice. Pasionat al spertu- 
lui. avînd încredere in vii futile 
lui educative primarul Pîo- 
ieșțiului. Mireea Ioneiev. a fost 
permanent alături de 
didactice. snrijinind 
tarea și finisarea no i 
Primul secretar al Cocdtets

- n-------------- --------- -----
județean U.T.C. A exandru 
Apostol, poate fi. de asemenea, 
inclus printre 
ajutorul său

— dar d.-spre 
am mai putea 
zentaatul Ministerului Industri
ei Chimice, inspectorul Ion To 
mită. precum și reprezentanți:

meroase întreprinderi plo- 
ie. Pasiunea acestora 

bucuria

constructori, 
concretizindu-sc 
câL Ar mai fi 
ciți oameni nu 

scrie ? — repre-

un plan de selecție, precum și 
unul de antrenamente pentru 
copiii talentați. Alina Vădana. 
Andreea Ștefan. Adina Nită. 
Victoria Manta și-au început 
pregătirile la Tenis club șco
lar „Chimistul". Peste puțin 
timn. cînd vor obține rezultate 
in tenisul de performanță, ele 
iși vor aminti că aici li s-au 
creat cele mai bune condiții 
de afirmare.

Ion GAVRiLESCU

.Chimistul1
□A-N POPESCU — Ploiești

:oa.

cadrele
- — - -

baze.
oc

Duminica, in Divizia .A 4c lupic jrcc» romane

în etapa a 3-a a campionaî-ilui (te dirt-trach

SIBIU, 27 (prin telefon). în 
pofida ploii, cîteva mii de 
spectatori au venit ioi după- 
amiază pe stadionul Voința din 
localitate pentru a asista la 
cea de-a 3-a etapă a Cam
pionatului individual de dirt- 
track rezervat seniorilor. La 
capătul celor 20 de manșe 
publicul a plecat satisfăcut, 
marea majoritate a concuren- 
ților disputîndu-și întîietatea cu 
ardoare, pe o pistă alunecoasă. 
Confirmînd aprecierile, repre
zentanții generației tinere au 
fost la înălțime. Localnicul D. 
Bogdan (antrenor : Al. Pis). în 
vîrstă de 16 ani. s-a întrecut 
pe sine, realizînd cel mai bun 
timp al zilei: 1:13,3. 
du-i. pe rînd. pe toti 
pină la ultima manșă 
el s-a întîlnit direct 
rul campionatului.
Puravet. cu care a fost i’evoit 
să împartă primul loc în etapă 

în ciuda timpului nefavora- 
biL cele 
constituit 
atracție, 
du-se N. 
(elevi ai

ACUM
Gh. 
Dan

ATLETISM

0 ETAPĂ CU MULTE MECIURI ATRACTIVE

Depășin- 
favoritii. 
(a 20-a) 
cu lide- 
Nicolae

mai multe manse au 
tot atîtea puncte de 

în prim-plan situîn- 
Puravet. S. Ghibu 

maestrului sportului

LA SFIRSIT DE SAPTAMINA...
Două evenimente atletice 

rețin atentia nubitonlor acestui 
sport din tara noastră pentru 
șfîrsitul săntăminlL Mai 
tii_ in localitatea Vinita 
V-R-S^. are loc 
competiție dintre 
tineret ale

In Divizia „A“ de lupte 
greco-romane, duminică, de la 
ora 10 vor avea Ioc „triun
ghiularele" celei de a Vl-a 
etape. în program sint înscrise 
multe meciuri care se anunță 
deosebit de interesante. 
București, in sala clubului 
Calea 
lupta 
Mureș 
poca.

sfirșit, la Iași toate cele trei 
meciuri sint sub semnul echili
brului : Nicolina Iași cu Dună
rea Galați și cu C.S.M. Sucea
va și Dunărea — C.S.M.

Celelalte „triunghiulare
avea loc la Arad. Craiova. Slati
na, Tg. Jiu.Tuloea. Bacău, Piatra 
Neamț-

La 
din 
va 

Tg. 
Cluj-Na-

vor

Ion Bobilneanu). stelistul Ste- 
lian Postolache (antrenor maes
trul emerit al sportului 
Voiculescu) si Iuniorul 
Gașpar (antrenor maestru!
sportului Gh. Sora), ultimul din 
cauza unei neatenții fiind pri
vat de un loc mai- bun 
clasament. 
goliu“. S. 
B. Stoica 
impus în 
cu adversarii.

Clasamentele : etapă : 
N. Puravet (IPA Sibiu) 
Bogdan (Voința Sibiu) 14 
S. Ghibu (IPA Sibiu) 13 
St. Postolache (Steaua) 12 
5. S. Halagian (Metalul Bucu
rești) 10 p ; general : 1. Pura
vet 40 p. 2—3. Postolache si 
Gașpar (Metalul București) 
34 p. 4. Bogdan 31 p. 5—6 M 
Dobre (Metalul București) și 
Halagian (Metalul București) 
30 p.

.. ___ ___ în
în cursele „de or- 
Halagian A. Hack, 

si Gh. Sofran s-av 
confruntările directe

1—2. 
D
3
4.
p.

4
P.
D.

Troian IOANIȚESCU

IN „CUPA RONCHETTI“
MTK BUDAPESTA

Plevnei, Steaua 
cu Electromureș 
și cu A.S.A.

Dacă în Intîlnirea cu 
A.S.A. nu se pune problema 
învingătoarei deoarece Steaua 
este de departe favorită, in 
confruntarea cu Electromureș, 
care a produs surpriza etapei 
anterioare întrecind pe Steagul 
roșu Brașov cu 9—1, formația 
gazdă se vede nevoită să ali
nieze cea mai bună garnitură. 
La Marghita, Steagul roșu 
Brașov va încerca să se reabi
liteze deși șansele sale sînt 
reduse în partidele cu echipa 
din localitate Bihoreana și cu 
C.F.R. Timișoara, una dintre 
fruntașele seriei respective 
Multipla campioană a țării, 
Dinamo București, va evolua la 
Medgidia în compania formații- 

' lor Muscelul Cîmpulung și 
I.M.U. din localitate. Firește, 
Dinamo nu are emoții, în ambe
le partide I.M.U. își pune însă 
speranțe mari în această etapă, 
ea aflîndu-se în zona retrogradă
rii. O întîlnire care se anunță 
aprig disputată este aceea de la 
Constanța dintre Metalul Bucu
rești și Farul din localitate. A 
treia echipă care va concura la 
Constanța, Industria sirmei Bu
zău, nu poate să emită preten
ții în acest „triunghiular". In

in- 
din 

tradiționala 
echipele de 

_____ ___  R. S. S. Ucrainene 
si României, un meci de tra
diție. Din reprezentativele 
noastre fac parte, printre _al- 
ui. 
vaes. Nicoleta 
ela Mihaleea. 
Constantin 
Cngureanu, 
Acest meci 
desfășoară
15 ani. a oferit de fiecare dată 
un bun prilej de afirmare pen
tru atletii din noua generație, 
din rindul cărora s-au ridi
cat numeroși sportivi de mare 
valoare. Amintim, de exem-

Daniela Gămălie. Ella Ko- 
Vornieu. Gabri- 
Danicla Cost ian. 
Militaru.
Stelieă 
anual.

de mai

Jcan 
Turbă, 

care se 
bine de

olu. pe recordmanii mondiali 
Vladimir lascenko. Văii Iones- 
cu si Anisoara Stanciu.

Tot la sfirșitul săptăminii 
loc si finalele Concursului 
publicau al juniorilor de 
II (băieți născuti 
1969. fete născute 
1968). întrecerile 
loc simbătă si 
stadionul „23 August", din Ca
pitală. în prima zi concursul 
începe la ora 15 (ultima probă 
este prevăzută la 18,55) și 
continuă duminică dimineața, 
la ora 8,30 (ultima orobă. pro
gramată la 12.30).

au 
re- 
cat.

Si 
și

avea
în 1968 
în 1967
vor 

duminică pe

DIVIZIA „A‘‘ DE POLO
(Urmare din pag t)

Turneul international masculin de volei din Capitală

AZI, DERBYUL DINAMO I - S. C LEIPZIG
Turneul international mascu

lin de volei din Capitală a 
continuat ieri în sala Dinamo. 
Partida de deschidere a pro
gramului din ziua a doua. S.C. 
Leipzig — Dinamo II a oferit 
o dispută strînsă Pe parcursul 
a 130 de minute de ioc. Re
zervele campionilor noștri — 
Slabu. Gizdavu. Drăgusin, Bă
lan, Rădulescu (cel mai bun). 
Gheorghe — au avut o presta
ție foarte bună în primele două 
seturi, cînd oaspeții au trimis 
în teren un sextet lipsit de doi 
titulari (Bohne si Kleine). Din 
setul al treilea. campioana 
R.D. Germane a aliniat forma
ția de bază cu care a reușit să 
răstoarne situația, cîstigînd par
tida cu 3—2 (—9. —12. 7. 8.15). 
Dar rezervele dinamoviste. in 
terenul cărora a mai fost in
trodus si Dumitru, au avut o 
frumoasă revenire in setul de
cisiv. fiind la un nas de victo
rie (tinerii bucuresteni au con-

NU ESTE UN SIMPLU AMĂNUNT..

dus eu 14—12 si au ratat o o- 
cazie favorabilă, la mecibol). 
învingătoarea, S.C. Leipzig, a 
folosit jucătorii Dassler, Hei- 
nold (Bohne), Krahnefeld. Piet- 
zonka. Wagner (Meschkc), 
Taapendorf (Kleine).

în cel de al doilea meci. Di
namo I a învins net : 3—0 
(8. 11. 0) pe Calculatorul Bucu
rești, în urma unui ioc sub aș
teptări. Replica învinșilor a 
fost satisfăcătoare partial. în 
crimele două seturi (în al doi
lea Calculatorul a condus chiar 
cu 8—5). pentru’ ca mai apoi 
să dispară complet. în urma u- 
nei surprinzătoare capitulări si 
a nervozității fără obiect în 
terenul „albaștrilor", ceea ce a 
stat la baza setului la zero cîs- 
tigat de dinamovisti. care au 
folosit pe : Căta-Chitiga, Enes- 
cu. Girleanu, Pop. Vrincut, 
Pâușescu. Au arbitrat G. Si- 
mulescu. M. Zenoviu. V. Iones- 
cu. Azi. de la ora 17.30 — -ul
timele jocuri : Calculatorul — 
Dinamo II si Dinamo I — 
S.C. Leipzig, aceasta din urmă 
stabilind ciștigătoarea.

A. B.

(2—1, 5—2, 4—2, 3—2). Jocul a 
debutat cu un gol înscris de 
clujeni, care au mai ținut... ca
dența cîteva minute, pentru ca 
echipa campioană să reușească 
apoi — treptat, sigur — des
prinderea într-o cîștigătoare 
incontestabilă, după o partidă 
cu destule faze de efect. Cel 
mai eficace — Hagiu, cu 5 go
luri, celelalte fiind marcate de 
Gcambașu 2, Ciobăniuc 2, Za- 
haria 2, Răducanu, Ș. Popescu, 
Ardelean (D), respectiv Colce- 
riu 5. Sebok. Stanko viei, 
condus M. . — .
chivescu.

STEAUA 
STRUCTH 
(1—0, 2—1, 
întîlnire din programul 
fost și cea mai spectaculoasă. 
Fazele s-au derulat în ritm ra
pid, s-a înotat iute, s-a comoinat 
frumos. Mai lucizi, 
pregătiți, tinerii de 
și-au concretizat superioritatea 
in ultima repriză, obținînd o 
meritată victorie. Autorii golu
rilor : Nuțu 3, Pantea, Duculeț, 
Chețan, Geantă, Oprișan pen
tru învingători, Toma, Balanov, 
Ad. Ion. Stefănescu. Arbitri : 
R. Timoc — V. Median.

Astăzi, de la ora 15 : C.S.U. 
— Lotul de juniori, I.L.T. — 
Rapid Arad, Rapid București — 
Voința, Crișul — Steaua (par- 
tidă-vedetă a zilei), Dinamo — 
Progresul.

Ștefan șl D.

— c.s.u. 
BUCUREȘTI 
1-2. 4-1).

Au 
Paras-

CON- 
8—4 

Ultima 
zilei a

mai bine 
la Steaua

OLIMPIA BUCUREȘTI
Deoarece formația elvețiană 

Pully, participantă la competi
ția feminină de baschet dotată 
cu .Cupa Ronchetti", nu se va 
prezenta, adversara sa, MTK 
Budapesta, se califică din ofi
ciu, pentru turul doi in care 
urmează să întilnească Olim
pia București, la 31 octombrie 
și 7 noiembrie.

Trei d 
nități J 
Medgidia 
ciada» <1 
lor pentl 
lat să fi 
întrecerii 
lă, iar d 
propulsai 
tă“ (Di 
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D. Negru

A fost

TRIBUNA INIȚIAT
(Urmare din oao 1)

mișcării în aer liber, care 
duce din ce în ce mai mult la 
practicarea — 
sportului, din

HARGHITA, 
de la dorința 
ganiza 
tractive, 
Așa s-a 
piu. la 
lății", care se desfășoară în 
două anotimpuri (vara și iar
na) pe jos. sau. evident, pe 
schiuri, pe zăpadă, parcurgîn- 
du-se pină la 30 de km. Par- 
ticipanții ? De toate vîrstele, 
de la 14 la 70 de «ani. De 
cinci ani de cînd a fost inițiat 
maratonul, numărul partici- 
panților (familii întregi) creș
te mereu, la ultimele ediții so
sind oaspeți — fără să-i mo
bilizeze nimeni — din Bucureș
ti și din județele Prahova, 
Neamț, Mureș. „Maratonul să
nătății" are însă acum, un 
rival : „Profamilia", o altă în
trecere. de schi alpin, rezerva
tă familiilor, ajunsă Ia etapa 
a treia. Și aici participarea 
este numeroasă, entuziastă.

Din experiența organizatori
lor : „Totul este să inițiezi 
acțiuni interesante. Nu se 
poate ca ele să nu aibă priză, 
sportul este iubit".

PRAHOVA. O opțiune pre
cisă : cea mai reușită compe
tiție sportivă de masă a anu
lui a fost ..Festivalul sportu
lui feminin prahovean", aiuns 
la cea de a 13-a ediție. Local
nicii susțin că au fost primii 
din tară care s-au gindit la o 
astfel de întrecere rezervată 
femeilor — are loc în fiecare 
an în alt oraș din județ (Mi- 
zil. Cîmpina. Bușteni. Slănic.

în județ — a 
convingere.
Totul a pornit 
de a sie or- 

cît mai a- 
eficiente. 

de exem- 
sănă-

competiții 
cit mai 

ajuns. 
„Maratonul ■ 
se desfășoară

Scăieni ș.a.j 
ne dintre d 
letismul. d 
muncitoare, 
re. La ultirl 
de la Ploios 
1300 de pan 
ția avînd 
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ției are m.J 
delegarea dl

care pregăti 
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cale ; formd 
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SIBIU. Ca 
țiuni : ,.ZiuJ 
tice“ și^M 
izvorite 
lor pentnr J 
rism. „Să « 
plăcute, pe 
este cheia

(Urma:

O știe toată lumea : regula
mentele sînt făcute pentru crea
rea unui aadru propice — legal 
și egal — desfășurării oricărei 
activități. O pledoarie în plus 
pentru necesitatea acestora, Oâre 
statuează bunul mers și al în
trecerilor sportive este oricînd 
binevenită.' Și aceasta cu atît 
mai mult ou cît apar situații 
cînd „litera" regulamentului este 
încălcată sau este aplicată for
mal. De exemplu, în articolele 
189 și 56 din Regulamentul de 
funcționare al F. R. Handbal 
privitoare la „Echipamentul și 
ținuta sportivilor" este scris 
clar : „Fiecare echipă va avea 
un căpitan de echipă care va 
purta o banderolă distinctă pe 
brațul stîng« (s.n.). în continuare 

se face precizarea : „Arbitrii jocu
lui au obligația de a controla 
înaintea începerii jocului respec
tarea acestor prevederi, semna- 
lînd în raportul de arbitraj a- 
baterile constatate (inclusiv de
legatului echipei). Pe baza a- 
cestor sesizări, F.R. Handbal va 
stabili măsurile în consecință" 
(s.n.).

S-ar putea sipune : de ce atâta 
vorbă despre o siimpflă banderolă? 
Despre un amănunt ? Nti este un 
simplu amănunt I Banderola este 
simbo-Iul autorității celui ce o 
poartă față de colegii de echi
pă, al respectului meritat de

acest lider. Ea impune respectul 
adversarilor și al spectacoi-Lcr. 
Iată de ce aducem In discuție 
acest semn distinctiv. banderola 
de căpitan de echipă, care este 
tratată, In unele cazuri, cu dez
interes, cu dispreț. Dispreț, da ! 
Cum altfel putem numi practi
cile : o bucățică de plasture li
pit pe umărul sting sau pe 
piept (!?). care de cele mal multe 
ori se dezlipește după câteva mi
nute de la taceperea jocului de 
pe tricourile transpirate, o bu
cată de tifon sau o panglicuță, 
inestetice, ori lipsa totală a ban
derolei de căpitan de echipă, 
situațiile cd mai des Intîlnîte 
pe terenurile de handbal ? . Și 
atunci, întrebăm : pentru cine și 
pentru ce sînt întocmite regula
mentele ? Cum veghează arbitrii 
la aplicarea acestora 1 Este un 
aspect al problemei. Un altul : 
cine dorește (daaă mai este ca
zul !) un model de banderolă 
de căpitan de echipă corectă, 
distinctă, regulamentară, să se 
adreseze cit mai urgent portaru
lui Nicolae Munteanu, căpitanul 
echipei ‘ 
dd de 
echipei 
așa de 
(frumos) exemplu ?

„CUPA VOINȚA- LA POLIGONUL DINAMO, TRIUNGHIULAR INTERNAȚIONAL

Steaua (cu adevărat mo- 
echipare corectă) și al 

naționale. Oare este chiar 
greu de urmat acest

Mihail VESA

LA NAVOMODELISM
Ultimul concurs republican de 

na vom odele al anului s-a des
fășurat pe lacul Jupiter din sta
țiunea Neptun, în organizarea 
compartimentului sport din ca
drul UCECOM. Peste 100 de 
sportivi reprezentind 20 de aso
ciații și cluburi din țară s-au în
trecut la opt probe, pentru a 
desemna câștigătorii celei de a 
Vl-a ediții a competiției dotată 
cu „Cupa Voința". S-au organi
zat întreceri la clasele veliere 
liber lansate și teleghidate. Câș
tigătorii ediției 1984 ai acestui 
concurs sînt: seniori, D-M: Eu
gen Chițu (Voința Ploiești); D-10: 
Teodor Cucerzan (Voința Re
ghin) ; D-X: Gheorghe Barbu 
(Cimentul Turda); F 5 X: Nicu
Mitu (Oțelul Galați); juniori, 
D-M: Dorin Săulea (A vin tul Re
ghin); D-10: Alexandru Pașca 
(Avîntul Reghin) ; D-X: Ciprian 
Barta (Cimentul Turda); F 5 X: 
Cătălin Evoescu (ICEMENERG 
București). Pe echipe: 1. Voin
ța Reghin 57 p, 2. Cimentul Tur
da 52 p, 3. AvîntuJ Reghin 48,5 p.

Liviu MAIOB — coresp.

Astăzi, miine și duminică se 
desfășoară, la poligonul Dina
mo din București, intîlnirea de 
tir dintre echipele 
Olsztyn (Polonia),

Gwardia 
Olimpia

București și Dinamo. întrece
rile încep de la ora 9 și cu
prind probe de pușcă și pistol 
Si arme cu aer comprimat

ÎNCEP CURSURILE DE PREGĂTIRE
POLITICO-IDEOLOGICĂ PENTRU ANTRENORII,

Vineri 28 septembrie, la ora 12 se vor inaugura cursurile de 
pregătire politico-ideologică pentru antrenorii, instructorii și 
sportivii fruntași din Capitală inițiate de C.M.E.F.S. și Cabi
netul de partid al municipiului București.

Cursurile, care vor cuprinde prelegeri susținute de cadre 
didactice de la Academia „Ștefan Gheorghiu" și activiști de 
partid și de stat cu munci de răspundere, vor dezbate teme 
de o deosebită importanță, cum sînt: Directivele Congresului 
al Xlll-Iea al P.C.R.; educația patriotică a tineretului; activi
tatea educativă cu sportivii In cluburi și asociații etc.

Ședința inaugurală a cursurilor va avea loc la sediul Ca
binetului de partid al municipiului București, din strada Po
vernei nr. 2, sectorul 1.

de tineret d 
luna februaq 
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ADMINI
• Tragerea 

astăzi 218 sep* 
în sala dubi 
sul din Bucrj 
co viei nr. 42, 
17,15. Numeri 
fi transmise 
(pr. H) și la 
ind repetate 
ța la ora 8, 
numere se pc 
viciul telefoni 
ciaile: 051 în 
provincie.
• Sin tem îi 

noi amănunte 
punerea forn 
pârtiei panți 1, 
NOSPORT, d 
programele < 
ministrația d



NSEMNAT INIȚIEREA,
SPECIALIZAREA

Inor u- 
L din 
L .,«Da- 
f copii- 
I stimu
li toate 
li școa- 
I ei i-s 
lorman-
fiu — 
br. 6, 
I Liceul 
ied nr. 
țul in- 
\nr. 2). 
Inea de 
leipiine 
Ide in- 
lia, ac
rii sus- 
I de e- 
l/i s-au 
I larg 
pri din 
I Școala 
I o pe- 
țletism, 
Iproape 

selec
te pro
to, On- 
ttiile de 
sport» 
idăugat 
și fot- 
\ind. 1, 
[sorilor 
kzăr și 

atiția 
(băieți 

lind. 2, 
Zor de 
cu și

iPentru 
I uni

tăți de invățămînt - a fost 
urmat, la scurtă vreme, de 
altele : Școala generală
1 a devenit pepinieră pen
tru handbal (prof. Gh. 
Rașcu și Coca Geama), ge
nerala 4 pentru atletism, 
fotbal și handbal (prof. D. 
Bordea și I. Abduraman), 
generală 5 pentru fotbal 
(prof. V. Geama), iar Li
ceul ind. 3 pentru volei 
fete (prof. Ioana Vlad). 
Zoaie din Medgidia. „Aces-

li se vor alătura — 
acesta — și alte școli 
vecinătatea orașului., 
comunele Castelu și 

din Nicolae

tora 
anul 
din 
din 
Mircea Vodă,
Bălcescu și din orașul Cer
navodă" — ține să remarce 
prof. Theodor Crăciun, 
directorul Clubului spor
tiv școlar din Medgidia, 
care, se 
asemenea 
rajează, 
gure un 
bogat, 
din aceste prime săptămîni 
ale noului 
mint, cind selecția, 
concursurile 
le 
prinde . ___
de elevi și eleve.
pentru a descoperi noi ele
mente pentru performan
tă, in oraș, in Medgidia, în 
județ (Constanta) și 
în țară.

Promițător început 
an sportiv școlar la 
gidia. Așteptăm • și 
lelalte roade...

înțelege, salută o 
inițiativă, o încu- 
caută să-i 
conținut cit 

mai
asi- 
mai 

eficient, chiar

an de învăță- 
prin 

Si competiții- 
.,Daciadei“, va cu- 

mai bine de 3 000 
Temei

chiar

‘ de
Med- 

ce-

Tiberiu STAMA
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„NU VA PUTETI ÎNCHIPUI
CIT DE MULT MI-AM
DORIT ACEST GOL..."

Multă vreme, luni de zile, 
așteptat strîngind din dinți, 
făcut tot ce era omenește 

reveni pe 
îndenărta-

a 
a 
Dosibil 
gazonul 
seră două fracturi la același 
bicior. A avut încredere în el 
însuși, a avut tărie de carac
ter. a avut luciditatea 
forțeze 
marea 
bătut.
antrenorul 
cei din conducerea clubului, 
toti cei cărora le nlace fotbalul 
în orașul de ne Olt. I-a ascul
tat pentru că e un băiat inte
ligent si iată-1 acum 
în atacul echipei care 
sat ne scena Drimei 
Chimia. La Timișoara 
la Buzău a ratat.

ce 
centru a 
de care-1

să nu 
prematur. a avut 

ambiție de a nu se da 
Oamenii l-au ajutat. 

Oblcmenco. toti 
din conducerea

din nou 
l-a lan- 

di vizii, 
a ratat 

___  _ ____ miercuri 
însă. în partida cu S. C. Bacău, 
după ce a încercat mereu să 
spargă frontul apărării 
verse, a reușit să înscrie, 
gol superb, 
poposit 
Voinea, 
simplu, 
chipierii

Cînd mingea 
în plasa nortii 
a... explodat, pur 

descătusîndu-se.
l-au îmbrățișat

ad- 
Un 

a 
lui

Si
Coe- 

tri-

an-bunele l-au aplaudat, iar 
trenorul lui s-a bucurat poate 
mai mult ca oricare. „Nu vă 
puteti închipui cit de mult 
mi-am dorit acest gol.„ — a- 
firma după meci, cind 
licitat pentru reușita 
iubesc mai mult decit 
care altul dintre cele

era fe
lul. n 
Pe ori- 
mareate

ACUM, CRAIOVA TREBUIE 
SĂ ȘI STRÎNGĂ RÎNDURILE!

Cind. înaintea 
Sportul studențesc, 
craiovenilor cineva 
„drum bun 
Cîrțu a zîmbit 
caracteristică, 
că... asa ceva

jocului cu 
in cabina 
le-a urat 
victorie", 

ironia lui 
I de înțeles 
j imposibil. 

Cel puțin la ora aceasta. Cau
zele erau prea evidente, prea 
multe, pentru a se mai forța 
o asemenea performantă. La 
indisponibilitatea mai veche 
a lui Tilihoi. i-a adăugat acum 
si „lanțul" de accidentări : Un- 
eureanu — ruptură de mușchi. 
Ticleaou — entorsă. Irimescu 
— fisură la picior. Plus tînă- 
rul Săndoi, retinut de o he
patită. Si nici o echipă nu 
poate acoperi din mers pa-

snre 
cu 

dînd 
este

cind 
aur", 

de 
dra-

de mine si nu are rost să mai 
spun de ce". Gingu. pentru 
că despre el e vorba, a reve
nit și redevenit golge’.er. Chi
mia are acum două virfuri. 
oentru că si Buduru. cel refu
zat de F. C. Constanta, ma
nifestă o bună formă sportivă. 
Iar atunci cind Carabageac 
vrea să joace si mai ales să 
coordoneze acțiunile ofensive 
spre Gingu si Buduru. Chimia 
e greu de depășit acasă si în 
deplasare, cum a demonstrat-o 
si în acest început de cam
pionat.

Laurențiu DUMITRESCU

tru mari „goluri", oricit de 
ambițioasă ar fi ea. Mai ales 
cind nu mai ai nici rezervele 
de altădată (renuntînd ușor la 
unii jucători si nereușind să-i 
transfere pe cei, vizați). Pen
tru că. miercuri, rezervele se 
numeau Stănescu. Șoro'ian, 
Bicu, Boldici și Bălăci, ulti
mul revenit recent Pe gazon, 
fără o pregătire corespunză
toare. Meciul cu Sportul stu
dențesc 
învins 
restene 
Sportul

a trecut 
toate echipele 
în Capitală, mai puțin 
studențesc ! N-a în-

Craiova a 
bucu-

vins-o la București nici 
avea garnitura ei ..de 
asa incit înfrîngerea 
miercuri nu înseamnă o 
mă.

Problema principală este alta 
acum pentru echipa craiovea- 
nă. Să-și stringă rîndurile. 
Fără alarmă, fără disensiuni. 
Echipa are „cheagul" ei. are 
valorile ei care trebuie să 
cună serios umărul. Mai ales, 
acum, cind vine Betis Sevilla. 
Craiova are valențe. Are ex
periență. Antrenorul Mircea 
Rădule~cu declara după meci 
că nu l-a indispus atit rezulta
tul. nici jocul în condițiile de 
excepție, cit „greșelile indivi
duale care au dus Ia primirea 
Rolurilor, la creare., altor oca
zii ale bucurestenilor și Ia ra
tarea unor acțiuni de atac 
bune". Acum. la Craiova, 
trebuie făcut totul pentru tre
cerea actualului moment greu. 
La eforturile doctorului Vasile 
Frinculescu de a recupera ceva 
din „efectivul accidentat" se 
cer adăugate cele ale antreno
rilor. ale fiecărui jucător, cu 
Stefănescu în frunte, ale con
ducerii clubului. ale celor 
din jurul echipei, care iubesc 
cu adevărat Universitatea Cra
iova. După atîta „vînt si ploa
ie" trebuie să vină si soarele 
ce ...strada Craiovei. Cind ? 
In meciul cu Betis !

Mircea M. IONESCU

BLAZONUL CARE OBLIGĂ
FORȚA RAPIDULUI LA EL ACASĂ

iscipli- 
bte at- 

eleve. 
leratoa- 

finala 
Iproape 
mpeti- 
Iminare 
orașe), 

impeti- 
Dicatii : 
hstruc-

lor lo- 
număr 

(tivi — 
H suc- 
petarea 
iță, an 
condi- 

: în ce

ite ac- 
turis-

Qpetiții 
îenilor, 
Prima.

întrecere din ce în ce mai 
completă, la care participă atît 
echipe școlare cît și echipe de 
oameni ai muncii. A doua, cu 
mai multe probe (excursie pe 
crestele Făgărașului, de la Suru 
la Podragul ; prim-ajutor o- 
rientare turistică ș.a.) atrage 
aproape toate cercurile de tu
rism din Sibiu. Cisnădie, Me
diaș. din întreprinderi și insti
tuții. O condiție : „Organizato
rii să fie oameni care iubesc 
muntele, care cunosc tara și 
știu să respecte sănătatea lor 
și a semenilor lor“.

SUCEAVA. Două competiții 
rezervate femeilor : „Crosul 
textilistelor" — ediția a 9-a 
și „Crosul fetelor sucevene" — 
ediția a 11-a. O preocupare 
pornită de La faptul că jude- 

' țul are — în industria ușoară 
și alimentară — multe femei. 
Mobilizarea serioasă, din vre
me. a dus în fiecare an la par
ticipări remarcabile. Pornindu- 
se de la etapele din școală. în
treprinderi. cooperative mește
șugărești. orașe (Suceava, V. 
Dornei. Fălticeni. Cîmpulung 
Moldovenesc. Gura Humorului. 
Rădăuți. Șiret) și pînă la cea 
finală.
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M DESPRE BOB I
!)

Iria, în 
IOADA 
[află în 
Iregăti- 
f înce- 
Isincro- 
I boburi 
namen- 
lu pri- 
li“ și 
fi (pe 
p avea 
petom- 
L ȘI 
p s-au 
Lmpeti- 
antre- 
natio- 
a ab- . 
numit 

zică la 
ki alt 
ni, Lu- 
puperat 
|n hțlt-

1983. 
pentru 
pilot 
tricolorul.

SECȚII- 
asociațiilor

DE
)TO de 
7 ea loc 
?rogre- 
■. Stai- 
la ora 

ne vor 
ora 19
I), fi- minea- 

uceleașl 
la ser
vil spe-

05 în
iduicem 
îu pro- 
imeroși 
! PRO- 
ai la 
i. Ad- 
Prono-

iar 
a 

al

decembrie a anului 
acum se pregătește 
candida să redevină 
unui bob purtînd 
DIN ACTIVITATEA 
LOR cluburilor și 
sportive se evidențiază cea de 
la Tractorul Brașov, unde, după 
ce în sezonul trecut l-a avut 
De Dorin Degan în lotul 
limpic i-a promovat recent pe 
Radu Vasile și Adrian Cijobo- 
taru.
tudor 
din 
publican) _ ..............
preună tot cu un fost bober, 
Gabor Bara, nu numai de pre
gătirea sportivilor, ci și 
construirea unor boburi 
să poată fi folosite 
1984—1985. în acest 
tia de bob primește 
partea conducerii și 
lor întreprinderii 
precum și din partea clubului 
sportiv cu același nume.

Antrenorul Dorel 
(care este si 

antrenorii lotului 
se îngrijește.

o-

Cris- 
unul 

re- 
îm-

de 
care 

în sezonul 
scop, sec- 
sprijin din 
tehnicieni- 
Tractorul.
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Pentru cine n-a urmărit me
ciul de la Pitești este dificil să 
admită că Dinamo, o campioa
nă si a... remizelor în trecuta 
ediție a Diviziei „A", n-a ju
cat si miercuri cu gîndul la un 
egal. Si totuși, acesta este ade
vărul... adevărat : la Pitești, ca 
si cu nutin timp în urmă, la 
Slatina. Dinamo a intrat 
teren 
RIE !
cele din urmă. în pofidă unei 
nete superiorități manifestată 
o bună parte din ioc. ni se 
oare — pentru ceea ce urmă
rim să argumentăm în prezen
tele rînduri — mai puțin im
portant, 
consecință 
niat este modul diferit 
trecutul . . . ___
înțelege campioana tării ră-si 
respecte. . 1 1___ „„
tia internă, cartea de vizită : 
un blazon care poartă. între 
altele. însemnele 
repurtate în < 
nor prestigioase 
continentului 
Hamburger S. 
nale Milano. _ 
Dukla Praga s.a.

Schimbarea de atitudine a 
dinamovistilor bucuresteni o 
punem, desigur, pe seama pro
misiunilor — pînă acum res
pectate — făcute de noul si tî- 
nărul lor antrenor principal. 
Cornel Dinu, cel care, recent, 
la startul actualei ediții a Di
viziei „A" — ca într-o verita
bilă profesiune de credin
ță fată de frumoasa Drofesie 
pe care a îmbrătisat-o — anun-

în 
cu consemnul VICTO- 
Că n-a obtinut-o. în

Semnificativ si în 
demn de subli- 

de 
în careapropiat

acum, si în competi-

succeselor 
compania u- 
i echipe ale 

nostru, precum 
V.. Internazio- 

Dinamo Minsk,

ta. într-un interviu 
în aceste coloane, o 
-- - o

seama 
ei.

eăzduit 
jiouâ e- 
formatie 

de 
sâ trea-

chipă Dinamo". 
caDabilă. tinind 
valoarea lotului 
că si Dește ștacheta (reală) va
lorică a anului competitional 
1983—’84 si să-si verifice ast
fel adevăratul potential in 
jocuri disputate cu o maximă 
mobilizare de forte.

Temperament aprins, proas
pătul antrenor principal Cornel 
Dinu ne promite în continuare, 
ne place să credem, partide 
edificatoare, de luptă : spre
binele competiției interne a 
fotbalului nostru, care do
rește să vadă în protagonistele 
ei echipe decise să joace 
cîstig în actuala ediție, 
start si pînă la finis.

la 
din

Gheorghe NICOLAESCU

Revenirea Rapidului acasă, in 
Giulești, s-a dovedit de bun 
augur pentru „unsprezecele" 
feroviar. In cele două meciuri 
susținute pină acum pe pro
priul stadion, echipa antrenată 
de Victor S tancul eseu și Viorel 
Kraus a realizat victorii cate
gorice, marcind nouă goluri și 
primind doar unul Este un a- 
devărat record pentru rapi- 
diștl, care nu mai departe de- 
cît în campionatul trecut — e- 
voluînd „acasă" pe alte sta
dioane din Capitală — cîștigau 
de obicei destul de chinuit, 
alteori scoteau cu greu rezulta
te egale, ba chiar și pierdeau 
meciurile susținute cu echipele 
provinciale.

Ca și în partida din etapa 
a II-a, cu Jiul, Rapid a atacat 
in meciul de miercuri dezlăn
țuit, reușind să învingă la un

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• „CUPA ROMÂNIEI", com

petiție fotbalistică ce se des
fășoară în cadrul „Daciadei", 
programează joi, 4 octombrie, 
o nouă etapă la care participă 
și divizionarele „B“, alături de 
formațiile calificate din cam
pionatele Diviziei „C“ și jude
țene. în total au loc 56 de me
ciuri, gazde fiind echipele din 
„C“ și „județ". Ora de începe
re a jocurilor — 14.

• ASTĂZI, de la ora 14. va 
avea loc, la sediul F.R.F., o șe
dință a Biroului federal.

• Pentru a da posibilitate 
echipelor Sportul studențesc și 
Universitatea Craiova să se 
pregătească cit mai bine în ve
derea partidelor-retur cu Inter- 
nazionale Milano și Betis Se
villa, din cadrul cupelor euro
pene, F.R. Fotbal a hotărît a- 
mînarea jocurilor Jiul Petro
șani — Sportul studențesc și 
Politehhnica Timișoara — Uni
versitatea Craiova, din etapa a 
Vl-a a Diviziei „A", la data de 
17 octombrie.

scor sever pe F.C. Olt, o echi
pă care — in ciuda formei sa
le mai slabe din acest început 
de sezon — rămîne destul de 
redutabilă și incomodă pentru 
orice adversar, pe oricare te
ren.

Este evident că, în obținerea 
acestor frumoase succese, de 
mare importanță s-a dovedit 
ambianța Giuleștiului, cu tri
bunele lui atit de familiare, cu 
publicul său atît de înflăcărat, 
care poartă realmente pe aripi 
Rapidul spre victorie, cu te
renul de joc atît de cunoscut, 
în acest cadru, parcă și echipa 
este alta față de trecut, nu nu
mai datorită faptului că în rîn- 
durile ei au fost promovați — 
împreună cu consacratul Cioa
că — mai mulți jucători talen- 
tați, dar ca și necunoscuți pînă 
acum, printre care Toader, Ma
rinescu, Bacoș, Geantă, ci în
deosebi pentru că jocul ei ac
tual a devenit mai realist, mai 
iute, mai ț. enetrant, mai efica
ce.

Poate-i încă prematur să fa
cem anticipări, mai ales în ca
zul unei echipe care ne obiș
nuise pînă de curînd cu com
portări oscilante, uneori chiar 
de la o etapă la alta. Ne în
cumetăm, totuși, să afirmăm 
că Rapid se află pe un drum 
bun, cu perspectiva de^a deve
ni — pe măsura sporirii expe
rienței de joc a noilor promo
vați, a creșterii omogenității 
sale valorice — o echipă capa
bilă să lupte pentru un Ioc de 
frunte în campionat.

Constantin FIRANESCU

ARBITRII ETAPEI A 6-a A
SIMBĂTĂ 29 SEPTEMBRIE

Dinamo — Chimia Rm. Vîl
cea, : S. Necșulescu ; M. Iones- 
cu (ambii din Tîrigoviște) și C. 
Gheorghe (Suceava) ;

Steaua — Gloria Buzău : I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) ; D. 
Huciuman (Timișoara) și FI. 
Popescu (Ploiești).

DUMINICA 30 SEPTEMBRIE
F.C. Baia Mare — Rapid : M. 

Salomir ; C. Popovici (ambii 
din Cluj-Napoca) și V. Curt 
(Medgidia);

— F.C. Argeș : A. 
(P. Neamț); M. Stă-

F.C. Olt 
Gheorghe 
neseu (Iași) și M. Nieolau (Ba
cău) ;

Corvinul Hunedoara — A.S.A. 
Tg. Mureș : R. Matei ; G. Io- 
neseu și M. Lăzărescu (toți din 
București);

5»

DIVIZIEI „A"
F.c.M. Brașov — Politehnica 

Iași : Al. Mustățea ; A. Nicoles- 
cu (ambii din Pitești) și A. 
Porumboiu (Vaslui) ;

S.C. Bacău — F.C. Bihor : 
M. Axente (Arad) ; I. Vele» 
(Craiova) și L Ghergheli (Ba

ia Mare),

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI-

STAT LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
• F.C. Olt - un singur cartonaș galben in 450 de minute, iar 
Carabageac a „colecționat” dej'a 3 avertismente

DUPĂ 5 ETAPE ÎN DIVIZIA „V‘
Fără îndoială, oglinda fidelă a 

realizărilor înregistrate de cele 
ÎS divizionare „A" pe parcursul 
primelor cinci etape este dată 
de „clasamentul adevărului", care 
are următoarea configurație „la 
«ă* (intre paranteze este trecută 
diferența de golaveraj) :

sport a decis să dea curs aces
tei doleanțe începind cu 
cursul etapei din 14 _ .
1984, care nu va mai cuprinde 
12 meciuri ca pînă acum, ci 13. 
Taxa de participare va fi de 5 
lei varianta simplă întreagă, cîș- 
tigurile atribuindu-se in conti
nuare pe 3 categorii. Concursu
rile își vor spori astfel atrăcti- 
vitatea sub toate aspectele. Ne 
exprimăm convingerea că parti- 
clpanții vor primi cu satisfacție 
rezultatele primelor omologări.

CIȘTIGURILE TRAGERII „MA
RILOR CÎȘTIGURI" LA LOTO 
DIN 21 SEPTEMBRIE. FAZA I 
— Categoria a 2-a : 2 variante 
100% a 21.105 lei și 9 variante 
25% a 5.276 lei ; cat. a 3-a : 
17,25 variante a 5.200 lei ; cat.

con- 
octombrie

a-4-a : 15,50 
cat. a 5-a : 
lei ; cat. a 
400 lei ;
100 lei.

Report
lei.

FAZA _____
1 variantă 25% —
„Oltcit special" plus 
obiecte existente în 
comerciale ; cat. B : 
100% a 14.067 lei. în 
rora o excursie de 
R. P. Bulgaria și diferența în nu
merar și 21S variante 25% a 
3.514 lei.

Autoturismul „Oltcit special" 
de la categoria A a revenit par
ticipantului Erdel Ladislau din 
Arad.

cat.
la

variante a 5.787 lei ;
121,25 variante a 740 
6-a : 224
X : 1.327

variante a 
variante a

categoria 1 : 199.253
a n-a — Categoria A : 

autoturism 
3-260 lei în 
magazinele 

33 variante 
cadrul că
lin loc în

In etapa de miercuri a Diviziei 
„A" s-au acordat 17 cartonașe 
galbene, ceea ce reprezintă me
dia avertismentelor înregistrate 
pină in prezent (87). Este un 
număr destul de mare de carto
nașe, dacă avem în vedere fap
tul că înaintea începerii , cam
pionatului s-au luat angajamen
te că starea disciplinară pe sce
na primului eșalon se va îmbu
nătăți. Numai că — iată —, din 
nou, de la vorbe la fapte este 
cale lungă. O excepție, totuși, 
echl.pa F.C. Olt, eu numai un a- 
vertisment în 450 de minute. La 
polul opus, ' formațiile Jiul și 
Chimia Km. Vîlcea, care au și 
coborit sub' „cota 250“. Aceste 
două echipe au și cei mai m-u’ți 
jucători cu cartonase g-"--- - : 
8 și, respectiv, 7. Un nedorit re
cord a înregistrat și vîlceanul

Carabageac : miercuri a primit 
al treilea avertisment.

După etapa a 5-a, clasamentul 
„Trofeului fair-play Sportul* este 
următorul :

1.
2-3.

10-13.

14.
15.
16.

17-16.

4-6

F.C. OLT 295 p
F.C. Bihor 290 p
„Poli" Timișoara 290 p
Sportul studențesc 285 p
Steaua 235 p
Univ. Craiova 2®5 p
A.S.A. Tg. Mureș 280 p
Gloria Buzău 260 p
Rapid 280 p
Dinamo 275 p
F.C.M. Brașov 275 p
Politehnica Iași 275 p
S.C. Bacău 275 p
Corvinul 270 p
F.C. Argeș 265 p
F.C. Baia Mare 255 p
Chimia Rm. Vîlcea 245 p
Jiul 245 p

1. DINAMO +4
2. Steaua +3
3. Rapid 4 2
4. Sportul stud. 4-1 (+6)
5. Chimia Rm. Vîlcea +1 (8)
6. F.C. Argeș 0 (+3)

7-6. Corvinul 0 (+2)
F.CJd. Brașov 0 (4-2)

9. Univ. Craiova 0 (+D
W. Jiul 0 (—6)

11-12. A.S.A. Tg. Mureș -1 (0)
F.C. Bihor —1 (0)

13-16. F.C. Olt -1 (-4)
Gloria Buzău —1 (-4)
F.C. Baia Mare —1 (-4)
S.C. Bacău -1 (-^)

17. .,Poii“ Timișoara —2
18. Politehnica Iași —3

grupul 
remarcă

Rapid,
Se detașează, evident, 

„bucureștenelor", cu o 
specială pentru echipa _ .
una dintre revelațiile acestui în
ceput de campionat. O plăcută 
surpriză și poziția Chimiei, ne
învinsă în deplasare, cu trei re
mize la activ. Grea este „sesiunea 
de toamnă" pentru echipele stu
dențești din Timișoara și Iași, 
care încheie plutonul.



ANATOLI KARPOV iȘI MĂREȘTE AVANSUL: 2-0!
Aseară, în Sala Coloanelor 

din Moscova, campionul mon
dial de șah Anatoli Karpov 
primea aplauze pentru cea de 
a doua victorie a sa, în meciul 
pe care-1 susține în compania 
salangerului la 
Kasparov. După o luptă aprigă, 
in care fusese din nou în de
fensivă, Karpov a redresat ad
mirabil poziția figurilor sale, 
luînd inițiativa și după a 33-a 
mutare (înfățișată pe diagrama 
noastră) a forțat trecerea într- 
un final cu minim 
dar care pînă la urmă 
vedit suficient pentru

Desigur, un moment 
tant al confruntării, 
strînd încă o dată că lui Kas
parov îi este foarte greu, chiar

titlu Garri

avantaj, 
s-a do- 
victorie.

impor- 
demon-

C. M.

cu piesele albe, să încerce o 
breșă în strategia atît de pre
cis elaborată 
său. Finalul 
a fost jucat 
tuozitate de 
titlului.

a adversarului 
partidei, în special 
cu adevărată vir- 
către deținătorul

★
KASPAROV

(Partida a 
e6 3.Cf3 b6 
6.Nd2 Ne7 
dă 9.Ce5 cS 
C:d7 12.Cd2 
d:c4 15.b:c4 Cb6 16.c:b5 c:b5 
17.Tcl Na3 18.Tc2 Ca4 19.Nal 
T:c2 2O.D:c2 Da5 r21.Ddl Tc8 
22.Cb3 Db4 23.d5 e:d5 24.e-.d5 
Cc3 25.Dd4 D:d4 26.C:d4 C:a2 
27.Cc6 Nc5 28.Nh3 Ta8 29.Nd4 
N:d4 3O.C:d4 Rf8 31.ri6 Cc3 
32.Cc6 Nb7 33.Ng2 Te8.

KARPOV
6-a) l.dl CÎ6 2.c4 
4.g3 Na6 5.b3 Nb4 +

7.Ng2 0—0 8.0—0
10.Nc3 Cfd7 ÎÎ.C:d7 
Tc8 13.e4 b5 ll.Tel

începînd de astăzi, pe mari 
arene ale tenisului, au loc par
tide, decisive. pentru 
eșaloane din cadrul 
Davis". în afara semifinalelor 
grupei mondiale, au loc patru

Vineri :

Sîmbătă :

Duminică

Intilnirii R.F. Germania-România

diferite 
..Cupei

tîlnirile finale în 
zone.

In salonul de 
clubului Rot-Weiss 
Occidental a avut 
nrînz. tragerea

cele oatru

recepție al 
din Berlinul 
loc. ioi la 

la sorti a

Hansjorg Schwaier — Adrian Marcu 
Michael Westphal — Andrei Dîrzu
Partida de dublu (perechile vor fi comunicate 
de antrenori cu o oră înainte de ioc)
Michael Westphal — Adrian Marcu
Hansjorg Schwaier — Andrei Dîrzu

PENTATLON MODERN-JUNIORI
fUrmare din pap I)

sau risipi. Noi dorim să adu
năm cit mai multe, pentru a 
putea ocupa la sfirsitul com
petiției un loc cit mai bun în 
eiita mondială a nentationisii- 
lor juniori". Intr-adevăr, fie
care secundă la înot sau cros, 
fiecare tușă la scriiaâ sau foc 
la tir au o importantă deose
bită uneori o singură reușită

BALCANIADA DE BOX
(Urmare din pag. 1)

dictului arbitrilor. Partidele D. 
Maricescu — L. Camboku 
(Turcia) si R. Vasilievici (Iugo
slavia) — H. Yildiz (Turcia) au 
fost reorogramate in semifinala 
a Il-a. _Semimi ilociul* Rudei 
Obreja și-a confirmat valoarea 
și in partida cu Valentin Pop- 
iolev (Bulgaria) pe care a ciș- 
tigat-o in ir-o atmosferă entu- 
ziasmantă, urmind să evolueze 
în finală în compania iugos
lavului J. Nebodța. Și „greul* 
Gheorghe Preda a obținut o 
victorie clară în fața bulga
rului Boni Iliev.

ALTE REZULTATE : semi-
muscă : D. Dimitrov (Bulgaria) 
b.p. F. Bronislav (Iugoslavia) ; 
cocoș : A. Hrlstov (Bulgaria) 
b.p. c. Oner (Turcia) ; semlmij- 
locie : J. Neboița (Iugoslavia) 
b.p. A. Karadinos (Grecia) ; 
mijlocie : D. Ilici (Iugoslavia) 
b.p. z. Vaslliev (Bulgaria).

Vineri, de la ora 13,30 cea de a 
semifinală.

puțind C hotărîtoare in stabi
lirea ierarhiilor.

Pe standurile de la moder
nul 
si 
lia. 
ei 
tele 
In 
I.OR.. _________
da si Cehoslovacia 
doar la scurt timo de la sosire 
— căutau să se acomodeze cu 
viitorul 
dintre 
engleze 
emoții.
min teste _  ap____ ___
ani, la Londra, echipa sa a 
cent medalia de bronz, ca si 
R, Phelrxs. care ma: apoi a a- 
iuns... pe locul 4 la Jocurile 
Olimpice. Este, după cum ne 
spune, si dorința sa de a ajun
ge un valoros nentatlonlst 
Dorința lui si a celorlalți spor
tivi. De altfel. Intr-un fel sau 
altuL dar 
condițiile 
vorbit si 
Kiely. 
Toshihiro 
niel EsDOzito. _____ __
mi tind o evoluție de un bun 
niveL

Pregătirile pentru start au 
intrat in linie dreaptă. Astăzi 
și miine sînt așteptați ultimii 
oaspeți. In timp ce la bazele 
sportive se fac cele din urmă 
retușuri. Să mai adăugăm că. 
după festivitatea de deschi
dere. delegațiile participan
te vor fi oaspeții ansamblu
lui ..Rapsodia Română*. pri- 
lei cu care vor putea urmări 
un interesant si atractiv spec
tacol folcloric.

poligon Tunari s-au aflat 
Dantatlonistii din Austra- 

Canada. Anglia si Japonia, 
continulndu-si antrenamen- 

la 
în 
din OLan- 
—■ ultimii

după-a-niază. 
același timp, 

concurentii

bazin 
parcul

traseu. Cel mai tlaăr 
componentii ____

Jason Lawrence.
Firesc. Dar îsi 

că in urmă cu

formației 
are 
a- 

do: 
cu-

cu totii îneîntati de 
de concur? ne-au 
canadianul Andrew 
japonezul Kuroki 

si australianul Da- 
tiecare nro-

Td8 36.N :b7 
38.N :bă C:b5 
10.T:b5 Rc6 
Aici partida

34.Ce5 f6 35. d 7 
f:e5 37.Nc6 Re7 
39.T:e54- R:d7 
41.Th5 h6 42.Te5. 
s-a întrerupt si ioi. la reluare, 
a continuat astfel : 42...Ta8
(mutarea din plic) 43.Taă Rb6 
44.T&2 aă 45-Rfl a4 46.Re2 Rea 
47.R42 a3 48-Rcl Rd4 49.14 Re4 
50-Rbl Tb8+ 51.Ral Tb2 52.

53.Rbl Td2 M.Tafi 
g5 56.Ta6 gl(!) 

58,Th54- Re4 59.f5
Rf3

63.Tg5

partide de barai intre care si 
meciul R. F. Germania — 
România (celelalte sînt ur
mătoarele : Ecuador — Noua 
Zeelandă, Marea Britanie — 
Iugoslavia. Danemarca — In
dia). Tot acum au loc si în-

Sl.Rdl R:g3 
g3 64.Th5 

66Jtd3 Rf3
Rg4 «9.Tb8

T:*3 T:h2 
RfS 55-Ta7 
5T.T:hS Tg2 
Tt2 6«.Rcl 
62.Rel Rgî
Tfl 65Jte2 Te44- 
67.TU ft 68.Th3- 
TI4 TtJteî TtfS (8-1).

A fost o prestație 
excepțională a 
mondial Acesta 
avansul in scorul 
2—0 ! Tot lui Karpov ii revine 
$i avantajul primei mutări in 
partida următoare, a 7-a, în 
care va avea piesele albe. Ea 
este programată pentru după- 
arr.taza de astăzi.

tetmică 
campionului 
iși mărește 

meciblui:

MECIURI IN PRELIMINARIILE
C.M. ’86

• La Budapesta s-a disputat 
cei de-al treilea joo din cadrul 
grupei a V-a europene, din care 
fac parte Ungaria, Austria. Cipru 
și Olanda. S-au IntUnit (pentru a 
126-a oară !) selecționata țării 
gazdă șl cea a Austriei, echipe 
care au oferit o dispută extrem 
de dirvă, ma! ales In repriza 
secundă. Victoria a revenit re
prezentativei Ungariei cu scorul 
de 3—1 (6—1). în prima parte, 
oaspeții, cu Schachner. Pezzey și 
Prohaska în mare formă, au 
realizat clteva contraatacuri foar
te periculoase, la unul dintre ele 
Schachner deschizlnd scorul (min. 
23). La reluare, gazdele, frenetic 
susținute de public, au atacai 
ta valuri, supunlnd formația 
austriacă la o apărare permanen-

CAMPIONATUL EUROPEAN

DE ȘAH (junioare)
KATOWICE, 27

După opt runde, _ _ . ____
european de șah pentru junioare, 
pe primul loo se află Ildiko 
Madl (Ungaria), cu 7 p. urmată 
de Gabriela Olărașu (România) 
6 p. Iguana Erneste (U.R.S.S.), 
Jessie Carmsen (Olanda) — 4,5 p. 
In runda a opta, Gabriela Olăra- 
șu a cîștigat. juclnd cu piesele 
negre, la olandeza Carmsen, după 
ce anterior remizase cu polo
neza Jagodzinska.

(Agerpres). — 
In campionatul

meciurilor pentru tntîlnirea 
de tenis din cadrul ..Cupei 
Davis" dintre echipele R. F. 
Germania si României. Ploaia 
care cade. în reprize prelungi
te. de cîteva zile împiedică 
desfășurarea antrenamentelor. 
Terenurile se prezintă to
tuși în stare bună si. deocam
dată ele pot găzdui. în con
diții normale. Întrecerea. Or
ganizatorii au fixat ora 11 
pentru începerea meciurilor 
de simplu si ora 13 pentru 
meciul de dublu (12 și. res
pectiv. 14 la București).

Competiția este așteptată cu 
mult interes.
toare ___ ”_____ _
de a activa si în ediția vii
toare a ..Cupei Davis" în gru
pa mondială.

Conform tragerii la 
efectuată in prezenta 
truluî principal al 
rii. Alan Mills (Marea 
nie). ordinea meciurilor este 
aceea din chenarul de mai sus.

echioa invingă- 
mentinîndu-si dreptul

sorti, 
arbi- 

întîlni- 
Brita-

4

juniori

CEA MAI DURĂ COMPETIȚIE SPORTIVA !

întîlnite

ROMANIRECORDURI ALE TINERILOR ATLEȚI

I
I
I
I

De 
orice 
este 

în 70

Rubrică realizată de
Romeo VHARA

tă. Șarjele fotbaliștilor unguri 
n-au rămas fără rezultat, el în
scriind de trei ori : Nagy (min. 
5»), Esterhazi (min. 61), la o gre
șeală a portarului Koncillia. care 
a scăpat mingea In plasă, pe 
sub el, și Kardos (min. 78). în 
clasament conduce Ungaria cu 
2 P (+2) după un singur meci, 
urmată de Austria 2 p (—1) din 
două meciuri. Primul joc al gru
pei : Cipru — Austria 1—2.
• Echipa Danemarcei, revelația 

ultimei ediții a C.E., a Intnnit 
pe teren propriu reprezentativa 
Norvegiei in cadrul grupei a 
Vl-a europeană. Meciul a avut 
loo la Copenhaga șl s-a încheiat 
cu victoria gazdelor care au cîș- 
tigat cu scorul de 1—0 (0—0).
Singurul gol al jocului a fost 
marcat de Elkjaer-Larsen In 
min. 56. Este al treilea rezultat 
1—0 Înregistrat In această grupă: 
Irlanda — U.R.S.S. 1—0. Norve
gia — Elveția 0—1 și Danemarca 
— Norvegia 1—0. în clasament 
con duo trei echipe la egalitate 
de puncte (2) și cu 
raj lndentic : 1—0 !
meci din grupă, la 10 
Norvegia — U.R.S.S

JOC AMICAL
Milano s-a desfășurat. In 
unul număr restrins de 

spectatori (doar 25 000). partida

un golave-
Urmă torul 

octombrie:

amicală dintre echipele Italiei și 
Suediei. ~ 
vrut 
unei 
vins 
rille

Ei ....(1—0) prin golul marcat
fundașul Cabrinl, In min. 2. 
notăm că, mal ales în repriza 
secundă, oaspeții au dominat, 
uneori insistent, fără însă a 
reuși să marcheze. Italia a folo
sit formația : Tancredi — Bergo- 
ml, Vierchowod, Sclrea, cabrinl 
— CoUovatl (Righetti), Conti 
(Fanna), Bagni, Dossena (Tar- 
delli) — Rossl, AltobeUl.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• In primul tur al Cupei cupe

lor, In meci retur : Hamrun 
Spartans (Malta) — Ballymena 
United (Irlanda de Nord) 2—1 
(1—1). Echipa malteză, Învingă
toare și în meciul tur (1—0), s-a 
calificat.
• Celebrul fotbalist sovietic Lev 

Iașin (55 de ani), care a apărat 
aproape 20 de ani poarta repre
zentativei U.R.S.S.. In care a fost 
selecționat de 78 de ori, a fost 
operat la Moscova, amp-- îndu-i-se 
piciorul drept (mai sus de genun
chi) din cauza agravării unei 
maladii cardio-vasculare.

Fotbaliștii italieni au 
să-și ia revanșa în fața 
reprezentative care l-a în
de două ori In prelimina- 
C.E. '84.
au reușit, cîștigînd cu 1—0 • 

prin golul marcat de
Să

s

C

II

în anul 1988 va fi 
sărbătorit bicentenarul 
Australiei. Cu acest 
prilej. în., numele gu- 
vernului /acestei țări, 
Barry Cohen, tninis- 
trul de interne, a lan
sat ideea organizării 
unei „Cupe mondiale" 
de rugby. El nu a 
prezentat însă detalii 
asupra sistemului de 
desfășurare a compe-

tiției. dar a anunțai 
că, în principiu, echi
pele din Marea Bri- 
tanie șl Noua Zeelan- 
dă ar fi dispuse* să 
participe la întreceri. 
Dar cine sînt celelalte 
competitoare ? 
subliniat. în 
caz, că rugbyul 
practicat astăzi 
de țări, din toate con
tinentele...

Campionatul mondial de „triatlon", disciplina 
aceea sportivă de-a dreptul nebunească 
pentru eforturile pe care le pretinde, s-a 
desfășurat nu cu mult timp în urmă, la Nisa, 
în sudul Franței. Au luat startul peste 400 de 
concurenți între care 24 de femei.

întrecerea, fără pauze, constă dintr-o cursă 
de inot de 3,2 km, în apele Mediteranei (des
tul de reci si prea puțin prietenoase ?), ur
mată de o alergare pe bicicletă pe un tra
seu de 120 km. pe chiar „Coasta de Azur* și, 
în sfîrșit, un maraton redus (32 km), cu 
sosirea pe famioasa „Promenade des Anglais", 
întrecerea, de o duritate extraordinară, a în
semnat o triere foarte severă a competitorilor. 
Numai la inot, de pildă, au abandonat sau 
au fost eliminați din concurs peste 70 de 
concurenți, atît din cauza apei foarte reci, cit 
și din cauza... bancurilor de meduze care 
le-au provocat răni serioase pe obraji și pe 
corp, Serviciul de prim ajutor a avut serios 
de lucru in ziua aceea 1

Victoria a revenit unui „as9 în materie, 
americanul Mark Allen, ta al... șaselea suc
ces în acest an. care a totalizat timpul de 
6h.05:22,23. El l-a întrecut la limită pe cona
ționalul său Dave Scott, cronometrat în 
6h.07:58,13. Restul concurenților au fost cu 
mult în urmă. Pe locurile 16 și 17 s-au clasat 
două concurente, ambele americane, Colleen 
Cannon și Julie Moss. înregistrate în 
7h.05:15,73 și, respectiv. 7h.O7 JH.18. lăsind în 
urmi mulți, chiar foarte mulți bărbați..:

Hamburger S.V. este apreciată ca una din
tre cele mai bune formații de fotbal din cam
pionatul R.F. Germania și chiar din fotbalul 
internațional. în primăvara anului trecut, 
H.S.V. a învins Juventus Torino (1—0) în fi
nala „C.e.E." de la Atena și a intrat in po
sesia trofului, dar chiar la ediția următoare 
a competiției, in toamnă, a fost întrecută de 
Dinamo București și eliminată la prima sa 
apariție (3—0 la București și 2—3 la Ham
burg). Seria surprizelor neplăcute pentru 
Hamburg a continuat mai deunăzi, cînd fai
moasa echipă a lui Ernst Happel a fost eli
minată din Cupa R.F.G. de S.C. Geislingen, 
o formație de amatori din localitatea Geislin- 

. gen, cu numai 30 000 de locuitori (față de cei 
peste 3 milioane ai Hamburgului !). H.S.V. 
a utilizat formația sa cea mai bună (N-au 
lipsit Jakobs. Kaltz. Magath Milewski. Mc 
Ghee, von Heesen etc.). Gazdele au cîștigat 
cu 2—0, spre entuziasmul celor 7000 de spec
tatori. Unde se vede că „buturugi" mici ca
pabile să răstoarne care mari pot fi 
pretutindeni....

Concursul Prietenia 
este în mod cert, 
competiția de juniori 
tea mai valoroasă a 
atletismului interna
tional. An de an 
mai valoroși 
din tînăra 
(băieții de 
tele de 18 
unele țări 
iau parte 
întreceri foarte puter
nice Pe tabelul de 
recorduri al competi
ției au figurat mai

atleți 
generație 

19 ani fe- 
ani) din 

socialiste 
la aceste

mulți atleti 
români. La ora actua
lă sînt trei reprezen
tanți ai atletismului 
nostru. Sorin Matei 
2.22 m la săritura în 
înălțime din 1981 (re
cord egalat anul tre
cut de bulgarul 
Pe ev) Cristieana Co- 
îocaru 2:03.50 la 800 
m din 1979 si Cleo
patra Pălăcean 4:13.85 
la 1500 m din acest 
an.

ECHIPE ROMANEȘT! DE BASCHET
VICTORIOASE PESTE HOTARE

PRAG A, 27 (Agerpres). — în 
turneul masculin de la Olomouc 
(Cehoslovacia), echipa Steaua Bu
curești a învins cu 85—82 (după 
prelungiri) formația locală Dukla.

VARȘOVIA. 27 (Agerpres). — 
In turneul feminin de la Varșo
via. Voința București a Învins 
cu 69—80 (23—37) formația MAFC 
Budapesta, principala realizatoare 

învingătoarelor fiind Rodica

Jugănaru. 
versitatea 
cu 78—77 
ram Budapesta. Magdalena Pall, 
autoarea a 24 de puncte, a fost 
cea mal bună jucătoare a clujen- 
celor. Alte rezultate : Sparta 
Praga — Spojna Gdansk 66—60 ; 
Polonia Varșovia — Malbas Mal
mo 70—58.

La rîndul său, Unl- 
Cluj-Napoca a întrecut 
(34—44) echipa Tungs-

TELEX • TELEX • TELEX S TELEX
ATLETISM • Proba jîe 50 km 

marș din cadrul Campionatelor 
R.P. Chineze, care au loo în o- 
rașul Fuxin a revenit atletului 
Xiao Guang In 4h 10:26. iar cursa 
feminină de 5 km lui Yan Hong 
Top în 22:18,20.

BOX • La Londra, ugandezu) 
John Mugabi, unul dintre cha- 
langerll titlului mondial la mij
locie mică a obținut a 23-a vic
torie consecutivă, întreclnd prin 
k.o. în prima repriză pe ameri
canul Mike Gonzalez.

CICLISM • în cadrul unei reu
niuni desfășurată pe velodromul 
din orașul columbian Pereira 
francezul Yves Cahard a stabilit 
un nou record mondial (profesio
niști) In proba de 500 m eu tim
pul de 28.58. Vechiul record era 
de 28.70 șl aparținea elvețianului 
DUl-Bundl.

HANDBAL • în turneul inter
national de la Vilnius: R.D. Ger
mană — Egle Vilnius 22—22 
(10—11) și U.R.S.S. (tineret) — 
Talghiris Kaunas 31—21 <17—11).

HOCHEI PE GHEAȚA • A În
ceput campionatul Uniunii Sovie
tice în a cărui nrimă rundă s-au

Înregistrat rezultatele: 
Moscova — Spartak
5— 3 (2—1, 3—2, 0—0),
Moscova — Himik Voskresensk
6— 0 (2—0. 1—0, 3—0), Avtomobl- 
list — Dinamo Riga 2—2 (0—0, 
1—2, 1—0). Traktor Celiablnsk — 
S.K.A. Leningrad 0—0 (I). SokoJ 
Kiev — Aripile Sovietelor 2—3 
(0—1. 1—0, 1—1).

• PATINAJ ARTISTIC • în con
cursul de la Richmond, proba 
feminină individuală a revenit 
tinerei americane Kathryn Adams 
(16 ani !), care a devansa* pe 
C. CouU (Canada) și C. Vlllinget 
(Elveția).

ȘAH • în turneul masculin de 
la Zajeka (Iugoslavia) conduce 
Margarita Voiska (Bulgaria) cu 
4,3 p. Ea este urmată de șahiștii 
Djordjevlvi 4 p (1). și Petrovici 
3 p. In runda a 5-a Margarita 
Voiska l-a Învins pe Mllenkovld I 

TENIS • Rezultate din primul 
tur al turneului din Honolulu t 
Davis — Dowen 6—3. 6—4 Sadri 
— Manson 6—2. 6—4. Glamalva — 
Mitchel! 6—2, 6—2, Annacone — 
Lfeach 6—2. 6—7. 7—6 Gilbert — 
Bourne 7—6 6—4.

T-S.K.A. 
Moscova
Dinamo
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