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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAjIE FIZICA $1 SPORI
• Concurenți valoroși, din 21 do țări
• Se anunță întreceri foarte echilibrate
• Echipa tării noastre este alcătuită din 
Gh. Marian, D. Pătrui ți L Țintea • 
Duminică, de la ora 9, la stadionul Olim
pia se desfășoară prima probă : călaria
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Azi fi miine, etapa a Vl-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

Antrenamentele se desfășoară cu 
de pildă, pentatloniștii japonezi 
turi de scrimă in serie

asiduitate. La sala ,^3 August-, 
și australieni au susținut asal- 

Foto : D. NEAGU

STEAUA Șl DINAMO- ULTIMA REPETIȚIE
0 La București, campionii joacă meciul cu vîlcenii gindindu-se la Omonia @ Pe 
stadionul Steaua, în fieful liderului, poposesc foștii steliști Constantin, Zahiu ți 
Marcu 9 La Boia Mare, totul poate depinde de „duelul" Manea — Arezanov 
• La Slatina, echipa lui Ion Voica vizează (după „șocul — Giulești") reabilitarea în 
fața Argeșului 9 Internaționalii hunedoreni, în vervă, primesc replica unei echipe ----- - - - .... . ....................... cU 

lui
in dificultate @ Brașovenii nu uită că au mai pierdut puncte acasă in disputele- - - - - - - ....................................... • acei din Copou

București :

$ București :

£ La Bacău, balanța va putea fi înclinată de pofta de joc 
Criță nAvădanei sau a ex-craioveanului

După 
care va ___  __ _______ _
sala „Rapsodia* din Capitală, 
miine, la ora 9, se va da star
tul în cea de a XlX-a ediție a 
Campionatului mondial de pen
tatlon modern pentru juniori, 
competiție la care participă ti
neri sportivi din 21 de țări.

Disciplină cu o frumoasă tra
diție. pentatlonul modern, prin 
cele_ cinci sporturi ale sale 
înmănunchiate (călărie, scrimă, 
înot. tir. cros), constituie, din 
multe puncte de vedere, o în
trecere cu un farmec aparte, 
solicitînd concurenților o pre
gătire muiltiplă. In ultimii ani 
acest sport a cunoscut o dez
voltare tot mai mare, dovadă 
că în prezent se organizează 
campionate mondiale pentru 
juniori, seniori și femei, că 
face parte din programul Jocu
rilor Olimpice (neîntrerupt din 
1919). acestor importante com
petiții adăugîndu-li-se și alte 
întreceri regionale (Cupa Eu-

deschiderea festivă, 
avea loc • astăzi. în 

din Capitală,
ropei. Cupa Țărilor Latine 
etc.). Numărul practicantelor 
este în continuă creștere. Un 
argument îl constituie, printre 
altele, fi faptul că la întreceri
le care încep miine In Capi
tală — notăm cu acest prilej 
faptul că organizarea acestui 
campionat constituie o premie
ră pentru specialiștii noștri — 
participă un număr record de 
sportivi : 63 din 21 de țări de 
pe toate continentele.

La start se vor afla, con
form listelor de Înscrieri, 
sportivi bine cotați în arena 
internațională. Astfel, formația 
U.R.S.S. — de 10 ori campioa
nă mondială — va alinia la 
start și pe Igor Swrats, locul 
secund în 1982. alături de care 
va mal concura și Vakhtang 
Sagorașvill. campionul U.R.S.S.

Emanuel FANTĂNEANU
(Continuare In pap. a 4-a)
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PROGRAMUL MECIURILOR~ o
SIMBATA

Dinamo
(Stadionul Dinomo, d.

Steaua
(Stadionul Steaua, de I

DUMINICA
Fotbal club
F.C. Olt
Corvinul
F.C.M.
Sport Club

M dispută duminică vor încep, la ora ÎS.

— Chimia Rm. Vilcea 
la ora 17)
- Gloria Buzău

la ora 17)

- Rapid
- F.C. Argeș
- A.S.A. Tg. Mureș
- Politehnica lași
- F.C. Bihor

Baia Mare : 
Slatina : 
Hunedoara : 
Brașov : 
Bacău :

Meciurfl. cari
Partida!* Jiu! — Sportul studențesc șl Politehnica Timișoara — Uni

versitatea Craiova au fost aminate, els urm!nd sâ se desfășoare la
17 octombrie.

In campionatele de handbal. Divizia „A"• T1

CLASAMENT

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Sportul stud.
4. Rapid
5. F.C. Argeș
6. F.C.M. Brașov
7. Univ. Craiova
8. A.S.Ă. Tg. Mureș
9. F.C. Bihor

10. Chimia Rm. V.
11. Gloria Buzâu
12. Corvinul
13. Jiul 

14-16. S.C.
F.C. 
F.C.

17. Politehnica lași
18. „Poli" Timișoara

Bacâu
Baia Mare 
Olt

O RUNDA DOMINATĂ

Balcaniada de box de la Brăila

DE MECIUL MÎNAUR-„POLI
O nouă secvență în campionatele naționale de 

handbal. Divizia „A“ programată miine, cu un nou 
meci de vîrf : H.C. Mînaur Baia Mare — Politehnica 
Timișoara. Partida dintre maramureșenii pregătiți 
de antrenorul emerit Lascăr Pană și studenții de 

pe Bega. antre
nați de ing. Con
stantin Jude, 
prezintă 
ritabil 
atracție, 
caliii* 
Mare —
genitatea.
rienta. valoarea si 
forța lor (mult

re
ve
de

8 PUGIUȘTI ROMÂNI VOR EVOLUA ÎN FINALE
BRĂILA, 28 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din loca
litate au fost desemnați, vi
neri seara, ultimii finaliști ai 
celei de a 22-a ediții a Balca
niadei de box pentru seniori. 
După ce in prima semifinală 
de joi 5 sportivi români și-au 
cucerit dreptul de a lupta în 
finale (Virgil Iordache, Nico
lae 
Doru
Preda), în cea de a doua se
mifinală li s-au adăugat alți 
trei (Ionel Panaite, Marcel 
Marcu și Teodor Pîrjol).

„Pana" Ionel Panaite a făcut

în fața lui 
(Bulgaria), 
studiu, în 
puține lo- 
rundul se- 

dez-

Brinzei, Rudei Obreja, 
Maricescu și Gheorghe

un meci foarte bun 
Tontcho Romanov 
După o repriză de 
care s-au schimbat 
vituri, începînd din
cund românul a atacat 
lănțuit și a reușit să-și pună 
adversarul în vădită dificul
tate. Romanov a fost trimis la 
podea de două ori in rundul 
secund, fiind la un pas de 
k.o. In ultima repriză, Roma
nov a mai ascultat o dată nu
mărătoarea arbitrului și Pa- 
naite a cîștigat la puncte cu 
singura decizie acordată in u- 
nanimitate (3—0).

„Semigreul" Marcel Marcu 
l-a intilnit pe iugoslavul Dra- 
ghișa Djoghici intr-un meci 
echilibrat, cu schimburi puter- _ j- ■ — j a

insis-

Ieri, In Divizia „A“ la polo, o etapă sub semnul echilibrului

nice de lovituri, 
obținut victoria 
tenței din final.

Partida dintre
ban și Giorgios __  .___
cîa), din cadrul categoriei mij
locie mică, a plăcut pentru ri
sipa de energie făcută de am
bii combatanți. învingător cu 
2—1 Douris, dar verdictul pu
tea reveni la fel de bine și ro
mânului.

„Mijlociul* Doru Maricescu 
(joi) și „super-greul“ Teodor 

Pîrjol (vineri) s-au recalificat 
in finalele categoriilor respec-

Românul 
datorită

Nicolae 
Douris

Eala- 
(Gre-

CRIȘUL ÎNVINGE LA LIMITĂ STEAUA: 11-10
Petre HENȚ

(Continuare tn oao • <-a)

un 
punct 

..Porto- 
din Baia

■ cu omo- 
expe-

(Continuare 
in duo 2-3)

BAIA MARE: 
ARAD : 
BACAU: 
BRAȘOV: 
MlRȘA: 
BUCUREȘTI:

plo iești: 
CONSTANTA: 
TG. MUREȘ: 
TIMIȘOARA: 
RM. VtLCEA: 
BUCUREȘTI:

4 1 o
3 2 0
3 1 1
2 2 1
2 2 1
3 0 2

5
5
5
5
5
5
5 2 2 1
5 2
5 2
5 1
5 2
5 2
5 2
5
5
5
S
5

I 9
4 8
5 7

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

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

10-
7-

14-
11- S 8
8- 5 6
7- 5 6
8- 7 8
4-4 5
6-6 5
4-4 5
6-10 5
9- 7 4
4-10 4

5
3
3
3
2

3- 7
4- 8
4- 8
5 12
3- 9

Băimăreanul Mironiuc in atac, la poarta lui 
„Poli“ Timișoara

PROGRAMUL PARTIDELOR DE MÎINE
MASCULIN (etapa a V-a)

H.C. Mînaur
Constructorul
Știința
Dinamo
Independența Carpați
Steaua

(Sala Floreasca, de
FEMININ (etapa

Textila Dorobanțul
Hidrotehnica
Mureșul
A.E.M.
Chimistul
Rapid 

(Sala Rapid, de la ora 11,30)

la
a

— Politehnica Timișoara
— Dinamo București
— Universitatea Craiova
— Minerul Cavnic
— Universitatea Cluj-Nap.
— Constructorul Oradea 
ora 101
VH-a)
— Confecția București
— Textila Zalău
— Rulmentul Brașov
— Știința Bacău
— Progresul București
— TEROM lași

Ieri, în cadrul Diviziei „A“ 
— seria I la polo, o etapă (cu 
numărul 7) aflată, în general, 
sub semnul echilibrului, evi
dent, spre pildă, în cel mai 
important meci al zilei : CRI
ȘUL ORADEA — STEAUA 11— 
10 (2—3, 5—3, 3—2, 1—2). Un 
derby onorat, cu un remarca
bil angajament de amibele 
părți, cu multe faze rapide și 
abil construite, dar și nelipsit 
de ratări, cu o evoluție a 
scorului care a pasionai tri
buna. Tînăra garnitură bucu- 
reșteaină — ajuinsă după numai 
un an de la reînființare între 
protagoniste — a început în 
trombă, a înscris prima, s-a 
văzut egalată, pentru ca parti
da să continue în acest „ritm“ 
pînă în finalul reprizei secun
de. Atunci (min. 13, 54), Crișul 
a luat pentru întîia oară con
ducerea, 7—6, iar după alte 
cinci minute s-a distanțat la 
trei goluri, 10—7, lăsînd pe 
moment impresia că se des
prinde în cîștigătoare deta
șată. Nu a fost așa, adver
sara nu a dezarmat, chiar

dimpotrivă : cum puternicul 
„șapte* orădean a dat sem
ne de firească oboseală, ju- 
cînd, practic, cam tot timpul 
în aceeași formulă, Steaua a 
revenit spectaculos, egalînd 
în min. 25, la 10. Intr-un final 
tensionant, șansa a surîs pe 
rînd combatantelor. Oprișan 
(S) a șutat pripit, Gordan (C) 
a înscris un gol ce avea să fie 
decisiv, în min. 20, pentru că 
Șerban (S) a nimerit bara la 
un atac viguros, cu puțin timp 
înainte de scurgerea timpului 
regulamentar, iar același Gor
dan a trimis apoi pe lingă 
poartă... O victorie a expe
rienței superioare pentru echi
pă antrenată de Ion Alexan- 
drescu, dar și un nou pas 
spre afirmarea deplină a for
mației pregătite de Gh. Zam- 
firescu. Au punctat : Costrăș 
5, Garofcanu 2. Fejcr. Kovacs, 
Gordan. Fr. Kiss pentru Cri
șul, Chețan 3, Șerban 3, Ra-

Geo RAETCHI

La Reșița, un debut semnificativ:

PRIMUL CENTRU DE GIMNASTICĂ MASCULINĂ
A PORNIT LA

(Continuare In pag ?-3)

Chiar dacă a „punctat* pri
ma în tabloul medaliaților cu 
aur ai gimnasticii românești — 
ne amintim desigur cu plăcere 
de titlul de campion mondial 
cucerit de Dan Grecu în 1974. 
la Varna —. în ultimii ani 
gimnastica noastră masculină 
s-a aflat mereu în urma celei 
feminine, atît sub aspectul in
teresului și preocupărilor. cit 
și al performanțelor. Deși mun
ceau adeseori cel puțin cît fe
tele. alteori chiar mai mult 
băieții au fost privați timp de 
multi ani de satisfacția unor 
rezultate de valoare europea
nă sau mondială, fiind nevoiți 
să se mulțumească, de regulă.

DRUM
cu afirmări mo
deste in diferite 
concursuri cu ca
racter regional. 
S-a apreciat că 
între cauzele care 
au determinat a- 
ceastă stare de lu-

• Dan Grccu, In căutarea 
urmașilor săi ♦ Primele luni 
de activitate - primele rezultate 

promițătoare
cruri s-a aflat si
lipsa unei structuri organizato
rice adecvate mai direct spus 
s-a considerat că absența, timp 
de multi ani. a unor centre de 
gimnastică masculină a cîntărit 
foarte mult în balanța rezulta
telor obținute. Acum, cel puțin 
tn parte, această lacună este pe 
cale sâ fie remediată pentru 
că de cîtva timp se poate vor
bi șl în gimnastica noastră

masculină de Un centru de 
gimnastică asemănător celor de 
la fete, chiar dacă statutul ca 
atare îl va obține abia în a-

Startul s-a dat în luna mar
tie. prin reunirea la Reșița a

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag t—3)



la slîrstt ft sud însemnele „Daciadcr In Divizia „A" de rugby Turneele de șah „Polite!

BOGATA ACTIVITATE 0 w

SPORTIVA DE MASA
ETAPA COMPLETA, CU POSIBILE MARINA POGOIIIVICI ȘI 0. «[\[TI

întrece-

Ultimee iile ale lunii sep
tembrie sint marcate de o bo
gată activitate sportivă de 
masă sub însemnele ..Dacia- 
dei". concursu i și competiții 
eare vor avea Ioc in Întreaga 
țară, unele cn finale repu
blicane.

Astfel rețin atenția
rile pentru Cupa petrolistu
lui" (handbal popice. tenis, 
volei) care vor fi găzduite de 
municipiu] Tg. Mureș, cele do
tate cu Cupa forestierului* 
(popice), programate îa Fieni- 
Dîmbovița, precum și concur
sul de tenis de masă rezervat 
lucrătorilor din retemia sani
tară avînd ca loc de desfă
șurare orașul Tg. Jiu.

Interesante 
vel județean 
de semnalat 
ffit de lună.

competiții la ni- 
sau municipal sint 
tot în acest sfir- 

Sxlon ta-Bihor

iun festival ai sportului pen
tru tinerii muncitori care se 
vor intrece la ciclism, fotbal, 
handbal volei etc). Sinaia (un 
concurs de orientare turistică 
rezervat amatorilor din județul 
Prahova), iar la București — o 
duminică sportivă pe stadio
nul Voința. cu participarea 
cooperatorilor de la unitățile 

Sporul" Muncă yt artă". în
călțămintea manuală*. „Arta 
populară*. „Tricotextil* ș.a., 
precum si o întrecere de cros 
organiza ‘ă de asocia ■ii sporti
vă I.T.B. ta parcul 1.0 R. as
tăzi. de Ia ora 16.

Un îndemn o invitate, desi
gur. și pentru alte colective 
sportive de a iniția, in aceste 
frumoase zile de toamnă. cât 
mai multe competiții sportive 
ta aer liber.

SCHIMBĂRI DE POZIȚII
SERIA I

București: DINAMO — RULMENTUL BIRLAD
stadion Voința, ora 9; arbitra: A. Briceag — București 

Constanța: FARUL
stadion Farul, ora I 

Arad: GLORIA
stadion Gloria, ora

Petroșani: ȘTIINȚA

Baia Mare: 
teren

— C.S.M. SIBIU
1,30; arbitru: V. Marinescu — București 
P.T.T. — K.C. GRIVIȚA ROȘIE 
10; arbitru: ȘA Crăclunescu — București 

— STEAUA
stadion Știința, ora ifl; arbitru: Gh. Huștiu — București 

ȘTIINȚA CRMIN — POLITEHNICA IAȘI
Femezlu, ora ÎS,30; arbitru: P. Soare — București

SERIA A ll-a
Suceava: C.S41. — SPORTUL STUD. CONSTR.

stadion Unirea. ora 9,30; arbitru: M. Gavrid — București 
Buzău: RAPID CHIMIA — M.G. OLIMPIA BUCUREȘTI

teren Chimia, ora 10; arbitru: Oct. Ionescu — Constanța 
Mldla-Năvodari: T.C. IND. — METALURGISTUL CUGIR

teren Chimia, ora 10,30; arbitru: Al. Pavlovicl — București 
Cluj-Napoca: UNIV. 15 FEBR. — GLORIA BUCUREȘTI

stadion Babeș. ora 11; arbitru: Șt. Manea — Sibiu 
Focșani : MILCOVUL — POLITEHNICA TIMIȘOARA

stadion ,43 August”, ora 11; arbitru: C. Stanca — Constanța

Ieri s-au Încheiat in Ca
pitală cele două turnee Inter
nationale studentesti de .șah 
dotate cu trofeul ..Politehnica 
'84*. în grupa feminină. în
trecerea a fost cîstigată de ma
rea maestră 
viei, cu 
sibile). 
fruntașe 
menea.
Sorina Dan si Mădălina Stroe 
— 7 p. Mariana Nechifor si 
Mariana Ionită — 6.5 p. în 
continuarea clasamentului fi
nal : Martine Dubois (Fran
ța) 6 p. Edith Kozma si Clau
de Bauman (Elveția) — 5,5 p. 
Elena Gavrilă 5 d Lavinia

Marina Pogore-
7.5 puncte (din 11 po
pe celelalte locuri 

figurînd de ase- 
șahistele românce

/

Popescu 4.3 
min 3,5 p. I 
gia) 1.5 p.

în turneu 
a revenit I 
Olivier Req 
13), urmat 1 
tării noasd 
cu 8.5 p. Id 
clasați A. 
slovacia) sil 
— 8 p, L. 1 
p. D. Wern 
Dumitrache 
(Franța) 6,5 
Berechet — 
5.5 p. L. B 
5 p. A. Cr 
(retras) —

JOCURI INTERESA
ÎN DIVIZIA „A“ DE

Bloca) de netrecut al voleibalistelor de la 
Calculatorul, Marcela Mărgăritărescu fi E- 
len Sander, la atacul constănțencei Euge
nia Dumltrașcu, In partida de duminica 

trecută din sala Olimpia
Foto: D. NEAGU

ETAPA
Mîine este programată cea de 

a 3-a etapă tn campionatul pri
mei divizii de volei. Dintre par
tidele care se vor disputa se de
tașează cele feminine de la Con
stanța, Bacău șl București (în
deosebl cel din Glulești, între ra- 
pidiste șl sibience), fn timp ce 
la masculin reține atenția parti
da de la Suceava, în care evo
luează campionii țării. In rest, 
gazdele pornesc favorite. De 
aemnalat faptul că Biroul federal 
a hotărît ca reprezentantele noas
tre în cupele europene, echipele 
masculine Dinamo și Steaua, sâ

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Mir. ne a Năstase, In lotul de „Cu
pa Davis- al Romănicl: 
Ctnd al un mare nume 
Și totuși debutezi, 
Firesc, întreaga lume 
Așteaptă să-t păstrezi !

VIOREL GROSU, B1RLAD. Nu
• vorba de alt Croitoru, ci de a- 
celași Croitoru, care fusese anun
țat tn lotul Rapidului. Ei joacă, 
ta continuare la CMmia Fălti
ceni. tn ceea ce-l privește pa FL 
Marin, el s-a transferat la F.C. 
Argeș, unde a și jucat tn meciul 
de miercuri cu Dinamo.

AUREL PETRU, BUZĂU. Nu ați 
greșit cîtuși de puțin. Un micro
model cîntărește in jur de... 1 
gram, cit de migăloasă este, deci, 
confecționarea unui astfel de „a- 
parat- de zbor I

EMANUEL DORU, BRAȘOV. 
Jucătorul care, la executarea ti
ne! lovituri de la 11 metri, a tri
mis mingea In bard nu are voie 
să țuteze din nou (acest lucru 
tt poate face oricare alt jucător, 
coechipier sau adversar). Arbitrul 
tl va sancționa intr-o astfel de 
eventualitate cu o lovitură libe
ră indirectă, dar nu pentru că 
ar fi rămas tn ofsaid, cum credeți 
dumneavoastră (lucru imposibil 
din moment ce mingea venea din 
bară, iar jucătorul se afla îna
poia mingii), ci pentru faptul că
• jucat pentru a doua oară min
gea fără ca ea să fi fost atinsă 
do un alt jucător.

Turneul international masculin de volei, desfășurat 
timp de trei zile in sala Dinamo din Capitală, a luat 
sflrșit aseară cu victoria previzibilă a campioanei tării 
noastre, Dinamo București, care a câștigat partida deci
sivă cu S.C. Leipzig : 3—1 (6 —11. 7, 7), după mai bine 
de 100 de minute de joc. Cele două echipe au oferit 
o dispută interesantă, ele uzind cu precădere de .ar
tileria grea*, tn atac, dar și de combinații de finețe 
realizate de cel doi coordonatori. Căta-Chițiga la în
vingători și Bohne (cel mai bun din echipa oaspete) 
Ia Învinși. Dinamo a avut o prestație remarcabilă 
pină la jumătatea setului al doilea, dominlndu-și cu 
autoritate adversara, dar elevii lui Will Schreiber s-au 
relaxat prematur la 8—3 (setul 2) și au permis oaspe
ților o spectaculoasă serie de 8 puncte consecutive, ob
ținute îndeosebi pe seama forțării oportune a servi
ciului. Și Dinamo nu șl-a mai regăsit tonusul decît 
după prima treime a setului 3. rind a trecut din nou 
autoritar la cirma jocului. De la bucurcșteni. care au 
folosit sextetul Căta-Chițiga. Enescu (Gheorghe). 
Girleanu, Pop. Vrîneut, Păușescu (omogen ca presta
ție). au făcut impresie reunitele în atac ale Iul Pop 
și la blocaj ale cuplului Gîrleanu-Enescu. In timp ce 
de la oaspeți — Kleine (Wagner), Dassler, Bohne, Krah- 
nefeld, Pietzonka (Helnold), Meschke (Tappendorf), 
virtuozitatea coordonatorului.

în deschidere, pentru locurile 3—4. Calculatorul a 
valorificat experiența superioară a jucătorilor săi : 
Steriade, Nicolau, Bîră. Ion. Antonescu, Ionită. ta 
fața rezervelor dinamoviste : Gheorghe, Slabe, GIz- 
davn, Drăgușin. Bălan, Rădulescu (Dumitru), ciștigînd 
cu ; ‘"
au fost arbitrate de L Covaci și A. Dinicu. (AB.)

3—0 (12. 10. 14), dar nu fără dificultăți. Partidele

IlI-a IN DIVIZIA

în Divizia ..A" de rugby, 
mîine se dispută o etapă com
pletă. a IlI-a. un bun prilej 
pentru formațiile fruntașe de 
a-și consolida pozițiile in cla
sament sau pentru altele de a 
și le îmbunătăți. In avantaj se 
prezintă in special Farul, care 
pornește favorită în partida de 
pe teren propriu, cu C.8.M. Si
biu. Mai dificilă apare sarcina 
campioanei. Steaua, care va 
juca la Petroșani, cu Știința. 
Avantajată de calitatea de gaz
dă. Dinamo va căuta să „urce" 
câteva locuri in clasament (pen
tru a reintra in disputa pentru 
titlu !) pe seama 
Birlad.

In seria a n-a. 
tapei precedente. 
Focșani, va primi _ 
l.tehnieii Timișoara, 
partidă deschisă oricărui 
zultat. în timp oe la Suceava, 
C.S.M. va încerca să treacă 
de actualul lider. Sp. studen- 
țese-Construețil și să preia 
conducerea. în fine, valorifi
când avantajul terenului. T.C. 
Ind„ care a debutat cu două 
eșecuri consecutive In campio
nat va căuta să se reabiliteze, 
in fata Metalurgistului din 
Cugîr. de asemenea fără nid 
o victorie ta primele două 
etape.

In campionatul Diviziei ..A" 
de popice se dispută astăzi e- 
tapa a Il-a. care are în pro
gram o serie de jocuri intere
sante. Echipele campioane — 
Voinfa București (f) și Aurul 
Baia Marc (m) — care peste 
două săptămîni vor evolua in 
turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni", in orașul 
vest-german Mannheim, au de 
susținut meciuri destul de di
ficile : Voința joacă pe arenă 
proprie cu Laromet București, 
o formație bine cotată în ulti
mele ediții ale campionatului, 
iar Aurul întîlnește. in depla-

sare, ambițl 
tria sîrmei I 
partide cari 
disputate : I 
Gloria Buci 
dea — Elel 
reș, Voința I 
Reșița — la 
naia — Voii 
Satu Mare I 
șoara șj Col 
res — Tebl 
Secuiesc —I

• Intr-un 
etapa a III-I 
ra — Elect 
(m) 4884 —

Rulmentului

revelația e- 
Milcovul 

replica Po- 
intr-o 

re-

o»

MÎINE, STARTUL DIVIZIE

Șl DE JUNIORI
Cele 64 de echipe masculine șl 

feminine de baschet participante 
la Divizia școlară și de juniori 
susțin milne jocurile etapei Inau
gurale a competiției, urmând să 
oontlnue Întrecerea până la 5 mai 
1005, când se vor disputa ultimele 
meciuri ale turneelor finale. Iasă 
programul etapei Inaugurale :

MASCULIN, SERIA I S CJS.Ș. 
Rm. Vllcea — Lte. mat. flz. Pi
tești, CjS^. Tlrgoviște — CJS.Ș. 
Pitești, 2 Mediaș — CE.Ș.
2 Oradea, C.S.Ș. Sibiu — C.S.Ș.

LA

O inedită expoziție — concurs de navomodele

TROFEUL „AMIRAL MURGESCU"

Brașovia ; S 
Viitorul CTul 
Lie. „BoJyall 
Recolta Arad 
re, CBiș. 1 
mlșoana, C.S. 
tru Maior” G1 
C^JȘ. < Lț 
Automatica
Steaua Bucui 
Constanța, C 
Carpațl Grup 
rești, C.S.Ș. 
Plodești ; SE: 
Bacău 
CJ3JȘ. 
rești, 
Brăila,
namo Bucure 
RIA i : C.s.J 
poca — CS| 
Mediaș — Cj 
Oradea — C.s 
șovia — CJS.l 
bia a n-a : i 
Deva. C.S.Ș. I — cjs.ș. si 
l Oradea —I 
C.S.Ș. Satu»J 
dea : 
lărașl — 
București 
CB.Ș. Rm. v| 
nul Petrolist] 
Tuflcea — Ol 
SERIA a rvl 
rești — C.sJ 
București — I 
Bacău — C.I 
Ploiești — R1

internaționale) penteu a se obiș
nui cu ele în vederea startului 

____ _ tn cupe.
PROGRAMUL ETAPEI 

FEMININ 
Seria I

UNIVERSITATEA — FLACARA ROȘIE BUC.
RAPID — C.S.M. LIBERTATEA SB.

(Sala Gtulești, ora 9.30)
DINAMO — FARUL C-S.Ș. C-TA

(Sala Dinamo, ora 11)
Seria a n-a

CHIMPEX — CHIMIA RM. VtLCEA
C.S.Ș. EXPLORMIN — CALCULATORUL BUC.
ȘTIINȚA CJS.Ș. — C.S.U. GALAȚI

MASCULIN
Seria I

joace partidele de campionat nu
mai cu mingi „Mlkasa* (mingi 
care se folosesc in competițiile

Craiova : 
București

Constanța: 
Caransebeș: 
Bacău:

Suceava: 
Craiova: 
Zalău:
Baia Mare 
București:

(Urmart

— DINAMO BUCUKEȘTI
— CJ5.M. CARANSEBEȘ
— ȘT. MOTORUL B. MARE

CS.M.U. 
UNIVERSITATEA CJ.R. 
ELCOND DINAMO

Seria a n-a
EXPLORĂRI
CALCULATORUL

(pala Olimpia, ora 9,30)
STEAUA — TRACTORUL BV.

(Sate Agronomia, ora 10)

— C.S.U. ALUMINA ORADEA
— „POLI” CJS.Ș. TEM. în sălile Muzeului tehnic din Capitală, peste 100 de nave de 

toate tipurile .^ancorate" ta rada ineditului „port"
Foto : N. DRAGOȘ

AZI, O REUNIUNE ATRACTIVA
Azi du pă-amiază, de la orele 

ÎS, se va desteșura pe hipodro
mul din Ploiești o reuniune de 
trap cu participare selectă, in 
frunte cu Trifoi, Hemeluș, Ră
sad, Trudin, Robust, pentru a 
anumena numai pe 
coacurențl. Se vor 
alergări echilibrate, 
— poate — a aceleia 
slna se află Intr-o 
avantajoasă față de 
curenți.

Joi după-amlază, pe același hi
podrom, s-au desfășurat 7 curse 
de trap, In care tînărul V. Pă- 
trașcu, făcind dovada valorii sale, 
a obținut două victorii, una mal 
frumoasă ca alta. Astfel, Porto-' 
cala, adusă la atac pe a doua 
parte a cursei, a mal obținut o 
victorie, ilar Samaala, atacind pe 
linia dreaiptă lia sosire, și-a do
minat net adversarii, producând 
surpriza zilei șl stabilind un nou 
record al cartere!. Osvald, condus 
de V. Molse cu mare precizie, a 
reușit să clșitige principala cursă 
a zllest, Draga, făctad o cursă de 
tren fals, ștea învins adversarii, 
Iar Saliva, energic suvținjută tn 
lupta Anală de 8. Ionescu, a 
salvat partida ta 4ața ghinionis
tei Repetiția. Hărman, condus cu 
brio de Unărul DumltaeBcu, a

HI PIS M
unii dintre 
deslășura 9 
cu excepția 
în care Or- 
potziție mal 
ceilaJți con-

condus din cap In cap, respin
gând atacul lud Suaiv, tar Romă- 
naș, prezentat în formă la rein
trare de către T. Marinescu, a 
completat lista Învingătorilor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I s 1. Draga (Simian) 1:32,4, 2.
Rovln, 3. Suvan. Cota : clșt. 3, 
ord. triplă 777. Cursa a Il-a : 1. 
Sativa (S. IOnescu) 1434, 2. Re
petiția. cota : clșt. 5, ev. 27. Cursa 
a Ill-a : 1. Osvald (Moise) 14S.3, 
z. Fondista, 2. Portuiaca. Cota : 
clșt. 2,40, ev. 55, ord. trtplă 404. 
Cursa a IV-a : 1. Românaș (Ma
rinescu) 1:49,9, 2. Razna, 3. Stre- 
Mt. Cota : clșt. 10, ev. 35, ord. 
triplă închisă. Cursa a V-a : 1. 
Somalia (Pătnașcu) 1:35,1, 2. Aga. 
3. Fanela. Cota : ctșt. 10, ev. 120, 
ord. triplă 522, trtpdu n-IV-V 1019. 
Cursa a Vl-a : 1. Portocala (Pâ- 
trașou) 1:28,9, 2. Cochet, 2. Negos- 
tina, cota : ctșt. *, ev. S3, ord. 
triplă 52. Cursa a Vn-a : 1. Hăr- 
man (P. Dumitrescu) 142.5, 2.
Suav. Cota: dșt. 4, ev. 14. ord. 30.

In sălile Muzeului tehnic „Ing. 
Dlmltrie Leonida”, aflat în Par- 
oul Libertății din Capitală, a în
ceput Joi Concursul Internațio
nal de navomodeie-machete de 
vitrină dotat cu trofeul „Amiral 
Murgescu”, organizat de asocia
ția sportivă bucureșteană „Aero
nautica" și, concomitent, finala 
Campionatului republican de na- 
vomodele^machete. tn organiza
rea federației de specialitate.

în cadrul celor două concursuri 
participă peste 100 de nave de 
cele mai diferite tipuri, adevă
rate bijuterii tehnice. realizate 
de navomodeliștl din țară fl

sportivi 
da. Ele 
de Juriu pentru 
pentru redarea fidelă — firește, 
la scară — a unor vase din toa
te timpurile, care au brăzdat mă
rile șl oceanele lumii, tn funcție 
de măiestria lucrărilor, acestea 
vor fl premiate cu medalii de 
aur, de argint și de bronz. Com
petițiile oferă șl o mare șl Ine
dită expoziție care poate fl vi
zitată de marele public. Se aș
teaptă ca tn aceste zile zeci de 
mii de copil șl tineri să treacă 
pragul muzeului care găzduiește 
cele două evenimente.

A. MOSCU

invitați din Cehoslova- 
urmează a fl punctate 

complexitate,

gea 2, Ducul 
autoritar al 
moc și A. Ci

C.S.U. COS 
REȘTI — n 
ORI ’68 7—1 
1—1). Nu tre 
minute și ri 
ducea cu 4-d 
ții săi s-au 
matur lnvi 
zut egalați, 
nou avans 
toreînd Insă 
foarte aproa 
Oricum, să 
dinții punct 
„A" ! Au ms 
lanov 2, Ad 
(C.S.U.), Lui 
R. Pari. Art 
— Șt. Rfracs

CAMPIONATELE DE HANDBAL DIVIZIA ,A"
(Urmare din pag. 1)

ul-
oe

reanul 
excelent 
oare).

Alex. Buligan fiind 
in meciurile anteri-

amplificată In condițiile 
cuiul pe teren propriu), 
vedlte cu prisosință în 
timii ani. si ..violetll” de 
Baga — revelația acestui cam
pionat (se află De primul loc 
în clasamentul Diviziei .A’, 
după 4 etape) pot realiza un 
ioc de valoare, spectaculos. 
Rezultatul său depinde atit 
forța de atac a celor două 
chlpe (mai mare, desigur, 
maramureșenilor), dt si 
evoluția portarilor

de
e- 
a 

de 
(tlmișo-

★
Au fost fixate datele locu

rilor echipelor noastre mas
culine în cupele europene. 
Astfel. STEAUA va luca — 
in „Cupa campionilor euro
peni" — cu Ionikos A. S. Ate
na (Grecia) la 13 octombrie, 
la București, si la 21 oc
tombrie, Ia Atena ; DINAMO 
BUCUREȘTI susține parti
dele — din cadrul „Cupei cu
pelor" — cu Simtel Dernegi

Istanbul (Tui 
brie, la Bucii 
tombrie, la 
MINAUR BA 
tîlnl — în .,( 
I.T.U. Istanbi 
octombrie, li 
la 21 octomb 
Meciurile vo 
în manșa tu 
Andorka — I 
Kiss — Hum 
— respectiv 
Sever (Iugo 
echipe îsi voi 
de campionat 
14 octombrie, 
octombrie.



La ordinea zileiIn Divizia ,,A‘‘
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i SE ANUNȚA O ETAPA LINIȘTITA

VITEZA CARE DA ARIPI
Venia- 
i (Bel-
■ictoria 
rancez 

D (din 
ntantul 
farian. 
IU fost 
(Ceho- 
Irecia) 
ia) 7.5
P. D. 

liralles 
i si O. 
efanov 
olonla) 
Urzică

I
I
I
I
I
I
I

Indus- 
i. Alte 

viu 
iov — 

Ora- 
;. Mu- 
C.S.M. 
ați Si- 
, Unio 
Timi- 

;. Mu- 
lorheiu

I
I
I
I

at din 
mișoa- 
Mureș

I
I

RE I
T I
C.S.Ș.
C.S.Ș. 

u Ma- 
•Ș. Ti- 
!. »Pe- . IlI-a:

I
I

C-S-Ș. 
it. flB. I
Bucu- 
CJSJȘ. 
Cflfl. I

Iuj-Na-
■S.Ș. 1 
l. Bra- 

; SE- 
C.Ș.Ș. 
Mureș 
C.S.Ș. 

lșoara,
Că- 
hța 
nța, 

Ttaă- 
CJS.Ș. 
rești ; 
Bucu- 
S.Ș. 1 
C.S.Ș. 
Cfl.Ș.

I
I
I
I
I

------------- - j
Etapa a Vl-a a Diviziei „A" 

(cum se știe, incompletă, prin 
amânarea jocurilor „Poli" Ti
mișoara — Universitatea Cra
iova si Jiu] — Sportul studen
țesc) are ca „uvertură** cele 
două partide programate azi 
(ora 17) în Capitală. Este vor
ba de meciurile Dinamo — 
Chimia Rm. Vîlcea si Steaua — 
Gloria Buzău, de fapt ultime 
repetiții cu public Înaintea re
tururilor din cupele euro
pene de miercuri. 3 octombrie. 
Intîlnirea de pe stadionul din 
sos. Stefan cel Mare are ca 
puncte de atracție si ambiții
le profesionale ale celor doi 
tineri antrenori — Cornel Dinu 
si Ion Oblemeneo. Sigur că 
..alb-rosii“. în speță Dragnea. 
Andone, Suria. Orac. Au
gustin. Tulba sau Tălnar (să-i 
numim doar pe cei care se vor 
afla cu siguranță mereu In o- 
fensivă) abordează meciul *1

cu următoarea iudecată : 
dacă rivala noastră. Steaua, l-a 
învins ne „1 
ee n-am face 
cru pe teren 
că nu va fi 
prin barajele 
că mai este 
drăzneala" 
(care a adus 
la Iași. Timișoara 
dar Dinamo este decisă să lup
te cu toată energia oentru vic
torie. asa cum a demonstrat-o 
te atâtea rîndurt Cil priveș
te jocul de pe Gbencea. el a- 
pare mai liniștit fiindcă e- 
chipa stelistâ a olecat ea din 
pușcă ta acest campionat: 
liderii campionatului n-ar 
avea in mod normal motive de 
Îngrijorare ta fata buzo- 
ienilor. deși fostul antrenor 
al Stelei. Gh Constantin. și 
foștii ei jucători Marco. Sn- 
mulanschi. Zahiu se rin-

.tunar** in Zăvoi, de 
$! noi același lu- 
propriu ? 
ușor de 
vilcenilor.

la miiloc 
echipei 
puncte mari 

si Buzău).

Sigur 
trecut 
sigur 

si ..în- 
vilcene 

de

dese probabil, la proverbul 
cu ..buturuga mică...**.

Dintre partidele programa
te mâine se detașează, parcă, 
aceea de la Baia Mare, unde 
echipa locală, după ce a luat 
două guri mari de oxigen in 
acest campionat (victoria de 
acasă cu F. C. Bihor, cu care 
a ..spart gheata", si egalul de 
la Tg. Mures) primește pe Ra
pid. _echipa-revelatie“ 
multi debutant!) clasată 
în actuala ierarhie. Deci, 
med echilibrat. ca »i

Campionatul de speranțe

(cu 
bine 

un 
___  ______________ ace
lea de la Slatina (F. C. Olt — 
F. C. Argeș). Brasov tF.C.M. 
— Politehnica Iași) si de la 
Bacău (S. C. — F. C. Bihor), 
in care oaspeții se anunță par- 

_ 1 greu de tre- 
__  Să notăm că. exceptind-o 
pe F. C. Bihor, celelalte echi
pe vizitatoare se prezintă 
start Încărcate de povara 
reușitelor 
In etapa 
angajate 
terenul

teneri dificili, 
cub

• Azi, la București, primul derby al întrecerii

LA POLO

Prezențe inedite in fruntea 
campionatului echipelor de 
speranțe : Steaua și Gloria-La- 
ceafăruL Ultima, de fapt re
prezentativa de juniori U.E.F.A. 
’85. care efectuează rodajul 
premergător startului ta preli
minariile Campionatului euro
pean. Un cadru adecvat pentru 
Luceafărul, dacă avem in ve
dere faptul efi majoritatea 
competitoarei or prezintă o me
die de virată apropiată echipei 
noastre de juniori Miercuri, 
la Hunedoara, elevii antrenori
lor Nicolae Belizna și Gheor- 
ghe Manga au câștigat cu 2—1 
ia fața speranțelor Corvinului. 
Este adevărat scopul fiecărei 
echipe într-o competiție este 
acela de a se clasa dt mai 
rus pe scara ierarhiei. Pentru 
formația noastră de juniori, o- 
biectivul principal este insă acela 
de a asimila dt mai multă 
experiență și a se pregăti dt 
mal bine in vederea debutului 
el internațional din primăvară.

Urmărind meciul de miercuri, 
de la Hunedoara, ne-am putut 
da seama că selecționata de 
juniori se află pe un drum 
bun. dovadă nu numai rezul
tatele de pir,ă acum, d mai 
ales modul ei de exprimare ta 
joc. Starea terenului. influ
ențată de ploaia căzută, a con
stituit si ea o probă exigentă, 
trecută însă cu succes. ..Topul" 
partidei de la Hunedoara II are 
In frunte pe Lupu. un jucător 
de mare travaliu, tehnic si cu 
acțiuni-surpriză. îl urmează 
Radu, fundaș central de mar
caj. si mijlocașii Biciu și Pis
tol. Să mai menționăm că am
bițioșii jucători al echipei

Gloria-Lucealărul au avut de 
depășit un «obstacol* dificil 
in persoana arbitrului I. Petri 
(Arad). care a condus sub 
Orice critică. deciziile juj 
sdnd o stare de nervozitate. 
Primul care a cedat a fost Ba
dea: dar atitudinea conducerii 
tehnice n-a lntirziat, el fiind 
chemat pe banca de rezerve ! 
Alei, la capitolul 
trebuie acționai ___ ___
ferm, iar ca rodajul u»lec(juxtei 
să fie eu adevărat eficient, 
este necesar ca meciurile e- 
ehipei Gloria-Luceafirul se 
dispute Intr-un cadru cores
punzător : teren, public, arbi
traj. Pentru că miercuri. la 
Hunedoara, acest cadru nu a 
fost ed optim.

disrlplixi. 
■uit aud

Adrian VAS1LESCU

Astăzi, pe stadionul Steaua 
are ioc primul derby al între
cerii : Steaua — Gloria-Lucea
fărul, înaintea căruia clasamen
tul se prezintă astfel :

14-

S3

î-a. Steaua 14 3 1 7-2 8
CHor^a-LASC. 1411 3-4 8

3. Sportul «tud. 13 11 3-4 7
4. FjC. Biter S 3 1 1 U-7 7
5. FjC. Argeș 5 3 3 2 W-4 8
t. Dinajno 3 2 2 1 3-1 8
7. Universitatea 5 2 13 7-4 3
L YJC. Olt 13 12 5-3 5
3. SX2. Bacău 12 12 5-5 5

13. A^^A. 5 2 3 3 0-8 4
11. FX2. Baia Mare SUI 7-8 4ia. Rapid 3 2 8 3 4-8 413. Chimia 5 2 8 3 8-10 4

1-13. P.CM. Brașov 5 2 8 3 10-15 4
„Poli- Ttan. 5 2 0 3 5-10 4PoU. Ia$l 5 2 8 3 S-l« 417. Jiul 5 113 4-11 3IC Corvinul 5 10 4 4-0 2

•biitraj
L Tl-
iUCU-

Z-2, 
patru 
con- 

onen- 
pre- 
vă- 
din 

ii in- 
fiind 

•priză, 
n cel 
livizi» 
l. Ba
nes cu 
tolici, 
enara

ictom- 
!0 oc- 
3. C. 
•a !n-
— DC 
la 14

ilurile 
’aria). 
0 Si 
ci — 
• trei 
tidele 
! la 
la 11

INDUSTRIA LINII TIMI
ȘOARA — RAPID ARAD 8—8 
(2—1, 3—4, 2—2, 1—1). Și ta 
această întîlnâre rezultatul ■ 
stat in cumpănă pină ta ulti
mele secunde, disputa fiind 
strînsă, interesantă. Au înscris: 
Fărcuță 4, Friedman 2, Green 
2, pentru I.L.T., Senceac 3, 
Popovits 2, Miclea 2, Marc. Au 
condus : V. Median și C. Fră- 
(ilă.

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 10—4 
1—2, 2—0, 3—1, 4—1). Succes 
dar, in cele din urmă, ai giu- 
leștenilor. Ei au primit în pri
mele două reprize o replică 
puternică, dar „subțirimea" nu
merică a efectivului clujean, 
altfel cu reale posibilități, și-a 
spus cuvîntul. Realizatori : E. 
Ionesou 4, Gaiță 2, Niță 2, 
Ilie, Chirîță pentru învingă
tori, I. Blaga 2, nea, Marosi. 
Au arbitrat : V. Goian — A. 
Soos.

DINAMO — PROGRESUL 
10—8 (3—2, 2—1, 3—1, 2—4).
Au marcat : Hagiu 2, Moi-
ceanu 2, Ardelean 2, Rus, Un- 
gureanu, Ciobăniuc, Geambașu 
(D), I. Ionescu 2, Neagoe 2, 
Ivănescu, Tătaru, Mădescu, L. 
Cretu. Au arbitratj D. 
chivescu

Astăzi, de la ora 12
— Lotul de
— Rapid 
Steaua, Crișul 
pid Buc. — C.S.U. Mâne, 
la ora’8: Rapid Arad 
juniori, I.L.T. — C.S.U.,
— Voența, Dinamo — 
(un așteptat derby), 
București — Progresul.

Tătaru, Mădescu,
_ Paras- 

M. Ștefan.
* I.L.T. 

juniori. Progresul 
Arad, Dinamo — 

Voința, Ra- 
' — i, do

Lot 
Steaua 
Crișul 
Rapid

la 
ne

ne teren propriu 
precedentă, dar si 

să refacă ceva din 
pierdut Asa 

va încerca să facă 
Tg. Mores la Hunedoara, 
fata Corvinului. 
foarte grea...

Să sperăm că 
Dutelor arbitrii 
nevoiti să scoată 
cartonașele 
etapa precedentă 
bBcul spectator 
numai note bune 
Petschovschi".

cum 
A-S.A 

ta 
Misiune grea.
te focul dis- 

fi 
des 

ta 
pu-

nu 
atit 

galbene.
si 
va

la ..Trofeul

vor 
de
ca
că

primi

Dezideratul mereu repus pe 
1 — mărirea vitezei jocului 

• începe să mijească și ta 
campionatul nostru, care e do
minat. în continuare, de meciu
ri disputate în tempo lent.

Miercuri, după-amiază. în 
dubla transmisie TV. am sim
țit o creștere a accelerărilor. 
La Steaua s-a văzut tot mai 
pregnant intenția de a pasa ta 
viteză și de a dubla procedeul 
cu o demarcare la fel de ra
pidă. Sigur că Politehnica Iași 
nu a fost un obstacol care să 
permită concluzii definitive, 
forma sub orice critică a lui 
Ursu .deschizînd" adevărate 
magistrale pe gazonul din fața 
porții lui Cîmpeanu, dar inten
ția de a juca mai rapid a fost 
manifestă începînd din linia 
de fund (Eduard), continuând 
cu linia de mijloc (în care pînă 
și lentul Petcu a prins mai 
multă viață) și sfîrșind cu Lă
cătuș (ale cărui sprinturi au 
determinat, probabil, și menți
nerea pe banca rezervelor a 
lui Radu II).

La București, in ..Regie", s-a 
văzut încă o dată că noul ritm 
impus de Hagi și Bozeșan se 
repercutează asupra întregii e- 
chlpe. Jocul de mișcare al 
lor doi a stimulat 
energiile celorlalți. 
Munteanu II a fost 
om de sprint, dar 
miercuri el a venit 
pliment inedit, sprintind irezis
tibil. pe culoarul cindva al 
foarte lutelui FI. Grigore. ta 
cadsol unei translații tactice 
determinată tot de mișcarea 
browniană — dacă permiteți 
imaginea — a lui Hagi și a 
emulului său Bozeșan.

Sigur că și acest plus 
. jalb-negrilor" trebuie 
prin filtrul replicii mai 
a studenților craioveni, 
au Înlesnit parcă, prin 
Iot. desfășurările echipei 
Iorguleecu. dar apăsarea 
accelerator este evidentă 
Spartul studențesc și nu 
teaptă decit confirmări la 
vel mai înalt.

Si pentru că am ajuns 
studenții craioveni. Ce-ne

parcă. 
Sigur 
deseori 

iată 
cu un

ce- 
și 
că 

un 
că 

su-

al 
privit 
slabe 
care 

jocul 
lui 
pe 
la

la 
în-

găduită părerea că absenta 
prelungită a compresorului e- 
chipei (Bălăci) a afectat jocul 
echipei mai mult decit toate 
accidentările șl oboseala acu
mulată a învingătorilor Iul 
Trăsor. Prin absența lui Balad. 
craiovenii nu au mai avut un 
artificier care să aprindă fi
tful echipei lor cindva cu po
tențial de dinamită. Revenirea 
unui Bălăci mai puțin aprig 
(cel de duminică) a accentuat 
parcă impresia că Universita
tea Craiova a adoptat tempoul 
valsului lent, un vals care a 
seînteiat o singură dată. cînd 
nu prea rapidul Sorin Cîrțu a 
avut acea execuție de maestru 
la gol.

Rolul jucătorilor de viteză în 
angrenajul unei echipe este 
deosebit de important, pentru 
că determină, aproape pe ne
simțite. reacții in lanț. La 
Rapid. Manea are un rol deo
sebit în stimularea artistului 
cam abstract care este Ion Ion 
șl a celorlalți jucători. Gloria 
Buzău este datoare 
menea — atît cit e 
demarajelor fostului 
Marcu, de numele 
leagă și prima mare ascensiune 
a Universității Craiova.

Bineînțeles că între tempoul 
genera] al unei echipe și apa
riția a doi-trei jucători de vi
teză nu se pune semnul egali
tății. dar rolul lor nu poate 
minimalizat în trecerea de 
metronomul x la y.

E de la sine înțeles că 
cadrul acestei discuții nu poa
te fi omisă viteza de execuție, 
care compensează deseori in
suficiente ale vitezei de aler
gare. Dobrin a „executat" în
tr-o fracțiune de 
ce marii viteziști 
să facă. iar și 
Orac își dublează 
viteza ...gleznei șj a șiretului 
care frige.

Ne bucură faptul că putem 
vorbi despre accelerări. Fie de 
Si incipiente. Fotbalul nostru 
are nevoie de un joc mai ra
pid I

de ase- 
posibil — 

vitezist 
căruia se

fi 
la

in

secundă ceea 
nu au reușit 
așa rapidul 
reacțiile prin

loan CHIR1LA

„VICTORIA PRIN INTIMIDARE" NU A REZISTAT
Unele echipe — șl mentalitatea 

aceasta o Inffinlm mal ales ta 
Divizia ^C“ — consideră că, ju
când acasă, nu trebuie «ă ce 
bizuie atit pe forțele proprii, cât 
pe ajutorul... arbitrului, care, M 
nevoie, să le acorde un gol din 
ofsaid sau o lovitură de la 11 
metri gratuită. Așa au gtadlt șl 
cel de ia Minerul Anina, la me
ciul cu Metalul Bocșa. Și cum 
penaaty-ul -cadou nu venea, 
iac jocul se apropia de sttrșlt, 
ta minutul tS câțiva jucători ad 
echipei gazdă au tăbărât asupra 
arbitrului, care nu te acordase 
o tavitură de la 11 metri, cum 
ac fi dorit ei, ruipîndu-1 ecuso
nul șl cămașa, aimenlnțînda-4 și 
apoi lovindu-1. Arbitrul ar fi tre
buit, potrivit regulamentului, să 
fluiere sfârșitul medului, dar, In 
situația In care se afla, ei n-a 
avut acest curaj, d, două minute 
mal târziu, Ie-a făcut pe plac 
celor de la Anina, dlctlnd un

penalty imaginar, cu care gaz
dele au obținut „victoria* 1

Am pus ta ghilimele cuvtotul 
„victoria* fiindcă, evident, n-a 
fost vorba de o victorie, ei de 
un gol obținut din... tatimlxtare. 
De altfel, Comisia de disciplină 
a anulat rezultatul de pe teren, 
Metalul Bocșa «âștlgînd mectal 
cu 2—0. Minerul Anina s-a ales 
și eu o suspendare pe 3 etape, 
ceea ee Înseamnă 4 puncte pier
dute fără joc. — ’
eătorii el - 
la „asaltai* 
aa fost șl 
se cuvine : 
suspendare, 
Schlopu — 
lunL. Poate 
pedepse nu
na, el șl alte echipe și alți jtt- 
cătort, care recurg la astfel ri ' 
mijloace pentru a obține victoria.

lack BERARIU

Patru dintre ju- 
care au participat 

asupra arbitrului — 
el sancționați cum 
Platagă — doi
Ghițâ — 18

1 an și Steiner — 3 
că Învață din aceste 
numai Minerul Ani-

ani 
luni,

PRIMUL CENTRU DE GIMNASTICĂ MASCULINĂ
(Urmare din pag. I)

câtorva dintre cei mai buni ti
neri gimnaști ai tării, sub con
ducerea unui colectiv de teh
nicieni al cărui numitor 
mun este tot tinerețea și ta 
condiții de învățătură, cazare, 
masă și pregătire dintre cele 
mai bune, asigurate de orga
nele locale de partid și de stat, 
dornice să creeze un cadru de 
lucru optim unui lot de spor
tivi căruia îi va reveni, ta 
perspectivă, sarcina să repre
zinte culorile tării In întreceri 
de anvergură.

Dan Grecu. medaliatul cu 
aur de la Vama și deținătorul 
unei impresionante colecții de 
distincții în campionate euro
pene. mondiale și Jocuri Olim
pice. a fost împuternicit cu 
responsabilitatea noului lot 
creat. începîndu-și 
alături de antrenorii 
Hărgălaș, loan Albu șl 
stantin Petrescu, cu un efectiv 
de 20 de gimnaști_ de la C 
nr. 7 Dinamo, f~ 
C.SJ5. Brașovia. 
Olimpia Craiova, 
81 C.S.S. Reșița, 
prioritare pentru 
petitional 1984 au 
unor rezultate bune la campio
natele europene de juniori și 
la „Cupa Prietenia", iar „ar
gintul" lui Marius Tobă de la 
C.E. de la Rimini și „aurul" 
lui Marian Stoican de la „Prie
tenia" reprezintă, fără îndoia
lă primele roade ale i- 
deii de a se creea un centru de 
gimnastică pentru băieți. După 
cum nu e lipsit de importantă 
să spunem că și la campiona

co-

noului
activitatea

Ștefan 
Con-

C.S.Ș. — Sibiu, 
C.S.Ș. Lugoj, 
C.S.Ș. Buzău 

Obiectivele 
anul com- 

fost obținerea

tele naționale de la Buzău de
vii „centrului" au avut evoluții 
aplaudate, exercițiile lor fiind 
tatr-adevăr competitive la ni
velul maeștrilor.

I-am găsit deunăzi pe tine
rii gimnaști în Sala clubului 
sportiv școlar din Reșița. ta 
plină activitate, reuniți acolo 
în primele zile de după înce
perea anului școlar. Cu ambi
ții și dorințe reînnoite de per
fecționare și ridicare continuă 
a măiestriei cu planuri îndrăz
nețe de învățare a unor de
mente Si mișcări noi. cu hotă- 
rîrea de a deveni dt mai cu- 
rind componenți de nădejde ai 
lotului reprezentativ 
de a reînnoda șirul 
lor succese din anii 
gimnasticii noastre 
Se află acum în pregătire 
Reșița 16 sportivi — 
Tobă. Marian Stoican, 
Bîcă (Reșița) Marius 
man. Adrian Sandu, 
Vinereanu (Sibiu) Nicolae Bă- 
jenaru. Marian Teodorescu, 
Petrică Pătăiuță. Adrian Cătă- 
noiu, Cosmin Licaciu (Dina
mo), Gabriel Manta, Nicușor 
Pascu (Brașov), Radu Bora 
(C.S. Arad). Radu Sideris (Bu
zău). Csaba Vagași 
Gheorgheni). La cițiva 
cei care s-au antrenat 
primăvara s-a renunțat, 
lipsă de progres.

Se lucrează intens, atît la 
pregătirea sportivă propriu-zisă 
(în cadrul colectivului de teh
nicieni Elena Grecu răspunde 
de latura artistică, de aspecte
le de mobilitate și ținută, ea 
pregătește combinațiile și le-

al tării, 
frumoase- 
trecuți ai 
masculine.

la
Marius 

Mirel 
Gher- 

Claudiu

(C
dintre 

aici în 
pentru

ADMINISTRAȚIA DE STAT
L0T0-PR0H0SPMT INFORMEAZĂ
• Ultima zi când se r.iri pot 

procura biiete cu numele prefe
rate pentru tragerea multiplă 
PRONOEXPRES de mfine, 30 sep
tembrie 1984, este astăzi. Se atri
buie autoturisme „OLTCIT SPE
CIAL** la ambele faze, excursii in 
R. P. Ungară, sume variate de 
bani, pe baza celor 48 de numere 
repartizate în 2 faze si 8 ex
trageri. lată câteva dintre avan
tajele tragerilor multiple PRONO
EXPRES, comparativ cu tragerile 
excepționale : 8 extrageri, față 
de numai 6 ; 48 de numere, față 
de 42 ; toate extragerile „lega
te** două câte două, In vreme ce 
la tragerile excepționale Prono- 
expres toate extragerile sînt in
dependente.
• Tot astăzi este ultima zi $1 

pentru depunerea buletinelor 
PRONOSPORT.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 28 SEPTEMBRIE 1984LOTO DIN 28 SEPTEMBRIE

gâturile artistice pentru exer
cițiile liber alese la sol și coor
donează încălzirea dinaintea an
trenamentelor). dt și. ta para
lel. la mai buna amenajare a 
sălii, prin asigurarea unor spa
ții de lucru adecvate pentru 
bară fixă și inele, ca si pen
tru pîrtia acrobatică. In etapa 
actuală, accentul se pune pe 
realizarea unei pregătiri fizi
ce corespunzătoare, dar nu s 
neglijate nici antrenamentele 
tehnice, cu antrenori speciali
zați pe aparate. Dan Grecu ur
mărește antrenamentele la sol 
și paralele. Ștefan Hărgălaș 
pregătirea la cal și bară fixă, 
loan Albu la inele și sărituri. 
Din discuțiile pe care le-am 
avut cu acești tehnicieni a 
reieșit limpede faptul că ei 
alcătuiesc un colectiv sudai, 
unit de aceleași obiective și 
planuri — perfecționarea și ri
dicarea măiestriei tinerilor 
gimnaști.

în unanimitate, se apreciază 
că orașul Reșița reprezintă o 
alegere fericită ca sediu al 
centrului de gimnastică
cui in ă. federația de specialita
te și organele locale — 
C.J.E.F.S. și inspectoratul șco
lar județean — " manifesting 
mult interes pentru rezolvarea 
tuturor problemelor inerente 
care se ivesc, pentru 
narea unor neajunsuri 
tente.

Băieții noștri nu vor. 
să se lase mai prejos 
bravele gimnaste care 
adus în ultimii ani atîtea mari 
succese. Important este că s-a 
pornit la drum...

mas-

elimi- 
exis-

30 27Extragerea I: 73 79 US 14 
69 21.

Extragerea a fl-a : 74 44 
90 39 80 85.

Fond de câștiguri: 977.580 ....__
care 199.293 lei report la cotegoria 1.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 2 
DIN 23 SEPTEMBRIE 1984

33

8 54 W

lei, din

Cat. 1: 4 variante 25’/. a 17573 
le*, cat. 2: 3 variante 100*/, s 
2.758 ’el șl ia variante 25% a 3.439 
tel; cat. 3: 31.25 variante a 1.374 
lei; eat. 4: ira variante a S37 lei; 
cat J: 333 variante a 300 lei; cat 
*1 3254,75 variante ■ 109 lei.

BALUL TOAMNEI
Intreprinderea de turism hote

luri șl restaurante București orgo- 
abaczâ In zilele de 6-7 octom
brie, la POIANA BRAȘOV, tro- 
dlțlonolul „BAL AL TOAMNEI*.

Plecarea va avea loc slmbâtâ 6 
octombrie, la ora 14, din fața ho
telului Intercontinental, pe traseul 
București — Ploiești — Sinaia — 
Predeal — Polono Brașov.

Din program: diverse concursuri 
cu premii, surprize, tombolă, muzi
că, dans. _

A doua zi dimineața — ascen
siuni cu teleca-bina Io cabanele 
„Cristianul Mare* și „Postăvarul*.

Preț: 375 lei.
Înscrieri și informații la toate 

agențiile de turism din: str. Lu
terană nr. 4 (telefon 14.21.77/2958), 
str. Tonitao nr. 13 (14.95.94), Bd. 
1648 IW. « (14.98.81), Bd. BSI-
cascu nr. 35 (15.74.11), Cal. Mo
ților bloc 55 bis (19.28.50), Bd. 
Republicii nr. «8 (14.08.00), Cal. 
Grlvițel nr. H» (17.3B.2d). orașul 
Buftea - str. 16 Februarie «r. W 
(tel. 909(2.07.48).



!
ACTUALITATEA ȘAHISTA

R.F. GERMANIA ROMANIA 2-0
Dt BĂSCiiU Dt LA VARȘOVIA

BERLINUL OCCIDENTAL, 
28 (prin telefon). Ziua inau
gurală a meciului de ..Cupa 
Davis", care opune echipele 
R. F. Germania și României, 
a fost, contrar previziunilor 
meteorologice pesimiste, cu 
soare si fără ploaie. Astfel că, 
deși temperatura a fost destul 
de scăzută pentru această pe
rioadă a anului, jucătorii 
semnați pentru a evolua 
primele partide de simplu 
acestei importante L.U 
s-au prezentat la teren la 
ora fixată. Spațiile de ioc ale 
Clubului de tenis Rot-Weiss 
sînt mai rapide decît cele cu 
care componentii echipei noas
tre sînt obișnuiti. fapt care i-a 
împiedicat vizibil în tenta
tivele lor de a se impune în 
fata gazdelor. Astfel că. după 
orima zi. scorul este favorabil 
iucătorilor vest-cermani. care 
conduc cu 2—0. Iată amănun
te de la primele două 
de simplu :

de- 
în 

ale 
întîlniri 

teren

meciuri

MARCU 
Repre-

H. SCHWAIER — A. 
8—2, 6—0, 6—1. 
zentantul nostru a evoluat deo
sebit de timorat, abordînd fie
care dintre cele 3 seturi com
plet blocat de miza intîlnirii si 
de responsabilitatea de a 
susține meciul inaugural.

DIR- 
A- 

zilei

M. WESTPHAL — A. 
ZU 6—2. 7—5. 7-5.
ceastă a doua partidă a 
a fost mult mai echilibrată. în 
ciuda faptului că Dîrzu n-a 
reușit să cîstige nici el vreun

BALCANIADA DE BOX
(Urmare din pag. 1) 

tive prin neprezentarea boxe
rilor turei. ,

Joi dimineața a avut Ioc 
Conferința reprezentanților fe
derațiilor de box din țările 
balcanice. Printre altele, s-a 
hotărit ca începînd din anul 
1983, tind Balcaniada de se- 
nori se va disputa în Bulgaria, 
iar cea de juniori in Iugosla
via, să se apeleze șl la doi 
arbitri neutri. Considerăm că 
măsura este binevenită și va 
contribui la acordarea unor 
decizii conforme cu realitatea.

Sîmbătă este zi de pauză, 
iar duminică de la ora 10 vor 
avea loc finalele, după urmă
torul program, in ordinea ce
lor 12 categorii :

Vlrgil Iordache (România) — 
Dimiter Dimitrov (Bulgaria), 
Mehmet Osmanov (Bulgaria) — 
Radomir Skarița (Iugoslavia), 
Kristo Șandor (Iugoslavia) — 
Alexander Hristov (Bulgaria), 
Ionel Panaite (România) — Ned- 
jad Ramadani (Iugoslavia), Nico- 
lae Brînzei (România) — Redgep 
lakupl (Iugoslavia), Konstantinos 
Tzotzos (Grecia) — Slobodan Pa- 
vlovicl (Iugoslavia), Rudei Obre- 
ja (România) — Jelici Neboița 
(Iugoslavia), Valentin Voltcev 
(Bulgaria) — Giorgios Dourls 
(Grecia), Doru Maricescu (Ro
mânia) — Ilici Dragutin (Iugo
slavia), Marcel Marcu (România) 
— Milko Danovskl (Bulgaria), 
Gheorghe Preda (România) — 
Ranko Vasilievicl (Iugoslavia), 
Teodor Pîrjol (România) — Sli- 
ven Rușinov (Bulgaria).

set. Tn treimea a doua a parti
dei. bunăoară, tenismanul nos
tru a condus cu 3—0, dar nu s-a 
mai concentrat 
fost egalat 
pierde, în 
timele două 
ultim s-a desfășurat, de aseme
nea. sub semnul echilibrului, dar 
finalul tensionat a revenit lui 
Westphal, mai experimentat.

Pentru partida de dublu, 
tehnicienii delegației noas
tre iau în considerație posibi
litatea alinierii. alături de 
Andrei Dîrzu, a lui Mihnea 
Năstase. Să așteptăm. însă, 
pînă în imediata apropiere a 
partidei, prevăzută pentru 
mîine (n.r. azi), de la ora 14, 
ora Bucureștiului, tind va fi 
anunțată în mod oficial echipa 
română.

suficient și a 
(5—5). pentru a 
continuare, si ul- 

ghemuri. Setul

★

Alte rezultate dta aceeași com
petiție, înregistrate vineri : East
bourne: Anglia — Iugoslavia 1—2 
(Slobodan Zlvojinovici — John 
Lloyd 4—6, 7—5. 5-7, 6—3, 13-8 ; 
John Lloyd. Colin Dowries well — 
Marco Ostoja, Slobodan zivojtao- 
vid 6—3, 9—7, 6—1) ; Aarhus :
Danemarca — India 0—2 (Vijay 
Amritraj — Michael Mortensen 
6—0, 6—1, 6—2; Ramesh Krishnan
— Peter Bastiansen 6—0, 6—1, 
6—4) ; Rawalpindi : Pakistan — 
Japonia 9—2 j Baas tad : Suedia
— Cehoslovacia 2—4 (Mats Wilan- 
der — Tomas Smld 7—5, 7—5, 
6—3; Henrik Sands trrim — Ivan 
Lendl 4—6, J—6, 6—3, 6—1, 4—1).

VARȘOVIA. 28 (Agerpres). — 
In ziua a treia a turneului inter
national feminin de baschet de 
la Varșovia, echipa Universitatea 
Cluj-Napoca a intilnit formația 
locală „Polonia", pe care a în
vins-o cu scorul de 89—58 (37—30). 
Principala realizatoare a forma
ției române a fosț Magdalena 
Pall, care a înscris 30 p. Alte 
rezultate : Row Rybnik — Voin
ța Butucești 65—57 (35—23) ; 
Sparta Praga — MAFC Budapesta 
92—44 (42—24) ; Tungsram Buda
pesta — Malbas Malmb 82—56 
(33—29).

Aseară, la Moscova, a 7-a par
tidă pentru campionatul mon
dial de șah dintre marii maeș
tri Anatoli Karpov și Garri 
Kasparov s-a întrerupt la mu
tarea 42, înscrisă în plic de de
ținătorul titlului 
Karpov păstrează 
vantaj pozițional.

★
La Volgograd, 

meciul pentru 1 
dintre Maia 
(campioana 
na Levitina (șalangeră). 
treruptă joi 
ziție egală, partida a 7-a a 
fost reluată ieri, eonsemnîndu-

(cu albele), 
un sensibil a-

a continuat 
titlul feminin 

Ciburdanidze 
mondială) si Iri- 

în- 
seara într-o po-

de remiză, 
continuă să 

3,5.
*

După 9 runde. în 
tru junioare de la 
conduce Ildiko Madl . 
cu 7,5 p. urmată de Gabriela 
Olărasu (România) — 7 p, 
Johana Jagodzinska (Polonia). 
Iguana Erneste (U.R.S.S.) și Su
san Worker (Anglia) — cu cita 
5,5 p etc. In runda a 9-a. Olă- 
rașu a învins-o pe 
(Grecia). Erneste De ________
Worker pe Lisowska, Leroi a 
pierdut la Gajkova. iar Madl a 
remizat cu Jagodzinska.

se rezultatul 
Scorul meciului 
fie egal : 3,5 —

C.E. pen- 
Katowica 

(Ungaria),

Kohdou 
Carmsen.

FOT BAL meridiane
0 Au fost stabiliți arbitru care 

vor conduce meciurile reprezen
tativei Franței tn preliminariile 
C.M. din acest an : M. Sorensen 
(Danemarca), la 13 octombrie, cu 
Luxemburg ; Trischler (R.F.G.), 
la 21 noiembrie, cu Bulgaria, șl 
Casarin (Italia), la 8 decembrie, 
au R.D. Germană. Ultimele două 
jocuri le va susține pe teren 
propriu.

0 Iată datele finalelor cupelor 
europene ta 1985 : „C.C.E." la
29 mai, la Bruxelles ; „CUPA 
CUPELOR" la 15 mal, la Rotter
dam ; „CUPA U.E.F.A." — tur- 
retur la I șl 22 mal (pe tere
nurile finalistelor).

0 Patru echipe din Africa au 
fost suspendate din toaite com
petițiile oficiale organizate de 
Confederația africană de fotbal! 
Este vorba de echipele Great 
Olympic (Ghana), Sanga Balende 
(Zair), Young Africa (Tanzania) 
și Gor Mahla (Kenla), care ta 
diferite competiții africane au

LM. Dt PtNIATLON MODERN (juniori)

avut atitudini huliganice împotri
va arbitrilor. „Este o măsură 
drastică, dar dreaptă, a afirmat 
președintele Confederației de fot
bal din Africa, Tessama. Fără a- 
semenea sancțiuni exemplare nu 
vom putea restabili ordinea șl 
disciplina pe terenurile de sport".

0 Antrenorul echipei Lazio, 
Paolo Carosi, a fost înlocuit cu 
Carlos Lorenzo (62 de ani), de 
origine argentinaană.
• Internaționalul francez Didier 

Six va evolua la echipa engleză 
Aston Villa.0 Cunoscutul internațional por
tughez Chalana (acum la Bor
deaux) a fost operat la pulpa 
piciorului drept șl va fi indis
ponibil mal mult timp.0 Federația vest-germană a 
hotârtt ca înaintea fiecărui med 
amical sau oficial lotul repre
zentativ să se reunească într-un 
stagiu de pregătire în comun. 
Măsura a fost luată ta urma ta- 
fringerîl reprezentativei RJ.G. 
în fața Argentinei șl a fost pro
pusă de noul antrenor, Franz 
Beckenbauer.

0 Brazilianul Dirceu (fost la

Napoli) a semnat un contract ca 
echipa As coli.
• Antrenorul reprezentativei 

Elveției, Paul Wolfisberg, care 
îșl înaintase demisia din această 
funcție, a hotărît să rărnînă, to
tuși, la conducerea echipei pînă 
la 17. octombrie, zl în care va 
avea loc medul cu Danemarca.

0 Celebrul jucător peruan 
Hector Chumpitaz, în virată da 
39 de ani, a decis să abandone
ze activitatea competițională. Bl 
lasă ta urmă 21 de sezoane șl 
170 de meciuri susținute ta re
prezentativa țării. Momentul re
tragerii, la 31 octombrie, va fi 
marcat de o partidă dintre Peru 
și Restul lumii.

0 La 37 de ani, faimosul fot
balist olandez Johann Cruyff, 
după ce șl-a anunțat retragerea 
dta activitatea competdțlonală 
(fiind chiar sărbătorit de for
mația Feyenoord din Rotterdam 
cu care a devenit campion na
ționali), nu pare totuși hotărit să 
se despartă de stadion. Clubul 
Wellington Diamond Utd din 
Noua Zeelandă l-a Invitat pentru 
ctteva conferințe șl lecții de an
trenament. Se spune că Johann 
va îmbrăca șl tricoul echipei 
din Wellington pentru mal mul
te meciuri.. în fond, ce-o să fta 
dacă se mal „lasă" tacă • 
dată 7 I...

Carnet extern
PROGRAMUL

ora
ora 
ora 
ora 
ora 
ora
ora

Sîmbătă, 29 septembrie
18, sala „Rapsodia" — Deschiderea festivă

Duminică, 34 septembrie
9, stadionul olimpia — Călărie

Luni, 1 octombrie
9. stadionul Olimpia — Călărie

Marți, 2 octombrie
8,36, sala „23 August" — Scrimă

Miercuri, 3 octombrie
16,30, bazinul „23 August" — înot

Joi, 4 octombrie
8,30, poligonul Tunari — Tir
17, parcul I.OJL — Cros

Festivitatea de închidere

(Urmare din pag. 1)

La rîndul el. campioana mon
dială. echipa Ungariei — 6 tit
luri în. palmares — emite pre
tenții justificate la medalia de 
aur. cu atît mai mult cu tit 
beneficiază și de aportul Iul 
Laszlo Fabian, campion mon
dial en-titre. De asemenea, 
printre echipele care se im
pun atenției se mai află Po
lonia — medaliată cu argint. 
S.U.A. — bronz. Italia — lo
cul 4 Suedia — locul 5 (cu 
Henrik Lundblad între primii 
clasați la Coto de Caza în 
1983), Franța — locul 6. că
rora li se adaugă și alte for
mații — R.F. Germania. An
glia. Elveția, Canada, Ceho
slovacia etc. — dornice de 
afirmare.

In această companie valo
roasă — specialiștii sînt unani

REVIN BRAZILIENII LA ZILELE LOR DE GLORIE ?

mi de acord că va fi o ediție 
foarte echilibrată —. sportivii 
români sînt hotărîți să albă o 
comportare tit mai bună. 
Gheorghe Marian, Dragoș Pă- 
trui. Lucian țintea șl Dan 
Groza, sub îndrumarea antre
norului coordonator Gheorghe 
Tomiuc și a altor tehnicieni, 
s-au pregătit cu asiduitate. Ei 
se află la prima lor partici
pare la o astfel de competiție, 
dar dispun de resursele nece
sare pentru a obține rezultate 
de bună valoare. Desigur, se 
impune ca ei să abordeze în
trecerile cu maximum de con
centrare. să demonstreze că 
merită încrederea ce li s-a 
acordat.

Așadar, la cea de a XlX-a 
ediție a Campionatului mondial 
de pentatlon modern pentru 
juniori se anunță întreceri viu 
disputate, echilibrate.

Urăm succes tinerilor parti
cipant !

Cind va „reînvia" fotbalul 
brazilian 1 Iată o întrebare 
pe care fi-o pun, de mai mult 
timp, iubitorii fotbalului de 
pe glob, pentru ci. în ultimii 
ani, reprezentativa Braziliei 
a fost departe de cea care a 
strălucit cîndva in ierarhia 
mondiali. Specialiștii apre
ciază că selecționata Bra
ziliei se situează, in prezent, 
pe locul al treilea in soccerul 
sud-american, după Uruguay 
— campioana „en titre" a A- 
mericii latine — și Argentina, 
care s-a prezentat excelent 
pregătită în recentul tur
neu întreprins in Europa.

Se pare insă, după cum a- 
firmă un corespondent al A- 
genției „France Presse". că 
„momentul" de criză prin care 
a trecut sportul cu balonul ro
tund în Brazilia este pe cale 
de dispariție. Cel puțin așa a 
părut, zilele trecute, la finala 
„Cupei Guanabara" dintre Fla- 
mengo și Fluminense. După 
cum se relatează din Rio, acest 
foc s-a ridicat la un înalt ni
vel tehnic, a fost susținut în
tr-un ritm rapid și a avut faze 
de toată frumusețea, care cu 
amintit de zilele de glorie ale 
fotbaliștilor carioca. Cu toate 
că s-a înscris un singur gol 
(Flamengo a învins cu 1—0, 
prin punctul înscris de Adilio), 
subtilitățile tehnice, suturile 
năpraznice la ambele porți

au fost răsplătite cu aplauze 
de zeci de ori, de către cei 
peste 100 000 de spectatori. 
Se mai vorbește si de „noul 
val" in fotbalul brazilian, car» 
a apărut in ultima vreme, 
foarte evident, în acest meci. 
Tinărul atacant de la Fla
mengo, Bebeto (20 de ani), 
este un autentic talent. El 
posedă un dribling irezistibil 
și o viteză debordantă. S-a 
remarcat și Adilio, pentra 
calitățile sale tehnice, el a fost 
aplaudat deseori la scenă 
deschisă.

Si încă o noutate, demnă de 
toată lauda pentru Zagalo, fos
tul celebru international, acum 
antrenorul formației Flamen
go : pe postul de fundaș cen
tral a fost introdus ex-inter- 
naționalul Leandro (fost fun
daș dreapta), care dă un 
randament excelent. Dar nu 
numai atît. „Zagalo, men
ționează A.F.P., a deschis pof
ta de joc ofensiv, spectaculos, 
a formației sale, iar specia
liștii apreciază că va veni din 
nou timpul — și asta cit de cu- 
rind — cind noi stele ale fot
balului din țara lui Pele, 
Garrincha, D. Santos etc., vor 
străluci pe firmamentul mon
dial".

Jon OCHSENFELD
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CALEIDOSCOP — Viața efemeră a unor recorduri

I

Continuăm povestea recordurilor, să le 
zicem, efemere, a acelor cifre care pro- 
duo o bucurie mare, e drept, dar numai 
de scurtă durată. De fapt, recordurile 
nu-s realizate ca să țină o veșnicie, căci 
atunci nici sportul n-ar mal fi sport.

Așadar, să continuăm să derulăm po
vestea...

0 Proba de alergare feminină pe 1504 m 
șl-a făcut debutul olimpia la Munchen, ta 
1972. La ora primului start pe „Olympia 
Stadion", recordul lumii aparținea semi- 
tondistei sovietice Ludmila Braghina (4:06,9), 
fiind stabilit la Moscova, la 18 iulie. 
Braghina era deci, la Munchen, princi
pala favorită șl ea a confirmat din pUn. 
Iată cum : în serii, la 4 septembrie, a 
alergat 4:06,5 (de fapt 4:06,47), după tre! 
zHe, în semifinale, a obținut 4:05,1 
(4:05,07), iar în finala de la 9 septem
brie a ciștigat în 4:01,4 (4:01,38). Mal rar 
un asemenea buchet de recorduri.
0 La Ciudad de Mexico, în prettmtaa- 

rllle probei de triplusalt, la Jocurile O- 
llmpice ’68, Italianul Giuseppe Gentile a 
realizat o surpriză de mari proporții și 
a corectat cu 7 cm recordul de 17,03 m 
al faimosului săritor polonez Josef Schmidt, 
campionul olimpic de la Roma șl Tokio. 
Discuții dintre cele mai aprinse au însoțit 
acest rezultat, pe care nu puțini chiar din
tre cel de față, de pe Estadio Universl- 
tario, îl puneau sub semnul îndoielii. Dar 
chiar a doua zi, adică la 17 octombrie, 
Gentile începe concursul cu un nou re
cord, de 17,22 m. Ceea ce Ieri fusese o 
îndoială, devenise acum o certitudine. 
Gentile nu are însă la dispoziție prea 
mult timp să-sl savureze recordul și pers-

pectdva medaliei de aur, deoarece so
vieticul Viktor Saneev realizează 17,23 m. 
Povestea se repetă aidoma și iată-1 pe 
brazilianul Nelson Prudendo sărind 17,27 
m... Dar cum de Ia bucurie la tristețe 
nu-1 decît un simplu pas, este rîndul 
proaspătului recordman să guste din cupa 
învinșilor. Saneev găsește resurse nebă- 
nuite șl redevine recordman al „cangu
rilor-, cu 17,39 ml De altfel, acest su
perb atlet a mal tiștigat tatluriie olim
pice ta 1972 (17,35 m), 1976 (17,29 m), iar 
fa 1980 a fost al doilea cu 17,24 m.
• La 18 Iulie 1976, ta bazinul oilimpic

de la Maisonneuve din Montreal, în seria 
a șasea a cursei feminine de 100 m liber, ‘ ‘ . ...
56,61 
care 
pînă 
care 
fost _________ _______
mifinalele au fost, oricum, mal liniștite, 
deși Ender s-a apropiat pînă la o sutime 
de recordul din serii, înottad totuși cu 5 
sutimi mal repede pe prima lungime de 
bazin (27,32 față de 27,37 s). în finală, 
tasă, celebra sportivă n-a înregistrat nu
mai un record olimpic, cl șl unu! mon
dial : 55,65 s (cu 27,10 s pe primii 50 m).
• Tot la Jocurile de la Montreal, șl tot

lă* înot, la ștafeta masculină de 4 X 200 m. 
echipa ‘ ................
7:30,33 
vechiul 
finală. 
7:23,22 
mery).

olandeza Enith Brigitha a înotat 
s — nou record olimpic, preformanță 
a rezistat exact șase minute, adică 
la încheierea seriei următoare, ta 
Komelia Ender (R. D. Germană) a 

înregistrată cu timpul de 55,81 s. Se-

americană a parcurs distanța în 
(cu 21 de sutimi de secundă sub 
record), pentru ca mal apoi, tn 

să realizeze un timp excelent — 
(Bruner, Furnlss, Naber, Montgo-
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„Recordurile sînt fâcute pentru o 11 
doborite. Să nu facem greșeala de a 
compara recordurile diferitelor epoci. Fie
care record îșl are semnificația și viața 
sa"...

lolando BALAȘSOTER
de 14 ori recordmană mondială 

la săritura în înălțime

0 Alte recorduri, ta atletism mal ales, 
au avut un caracter de simultaneitate, 
lată ctteva dintre ele 
stadionul Republicii din 
drul „Triunghiularului" 
Polonia-R.F. Germania, 
Eva Gryzlecka aruncă 
— record mondial. In

în iunie 1972, pe 
București, ta ca- 

femlnin Românla- 
atleta poloneză 

sulița la 62,70 m 
_____  __________ aceeași zl de 11 

iunie, la Potsdam, Ruth Fuchs (RDG) a 
înregistrat cu 65,06 m primul din cele 
șase recorduri mondiale pe care le-a 
realizat ta cariera sa. 0 Pe stadionul din 
Izmir, la Balcaniada din august, 1972, 
Argentina Menis a aruncat discul la 
66,58 m — record al lumii, primul record 
mondial stabilit intr-un concurs ta Tur
cia. In aceeași dupâ-amlază, la Moscova. 
Faina Melnik a trimis discul la 66,76 m 1 
0 La 23 septembrie 1953, echipa Ungariei 
(Garay, Beres, Rozsavolgy, Iharos), pe 
Nespstadion din Budapesta, a înregistrat 
ou 13:29,2 un nou record mondial la 
4 X 1500 m. Cam ta același timp, la Lon
dra, reprezentativa Marii Britanii (bun* 
kley. Law. Pirie, Nankeville) obține însă 
un timp mal bun cu două secunde...

Romeo VILARA

$
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TELEX • TELEX
ATLETISM • Două noi recor

duri ale Cehoslovaciei, stabilite 
într-un concurs la Villeneuve 
d’Ascq, în Franța: Zemec Adamek 
la suliță — 91,12 și Dana Var- 
nacova la 5 km marș — 24:533.

CICLISM • Alți învingători din 
concursul de velodrom de la 
Pereira (Columbia) : Edmundos 
Piassiatkis (U.R.S.S.) — concura 
pe puncte ; Leszek Stepnlewskl 
(Polonia) — eliminare ; Iuri Lu- 
pulenko (U.R.S.S.) — urmărire.

HOCHEI PE IARBĂ 0 Primele 
rezultate din cadrul CAI. de jit- 
niori care are loo la Roma 2 
R.F.G. — Italia 5—0 (2—0) și 
Franța — Irlanda 3—2 (2—1J în 
grupa A, Belgia — Anglia 1—0 
(0—0) șl Olanda — Gibraltar 3—1 
(2—0) In grupa B.

PATINAJ ARTISTIC 0 Proba 
de dans din cadrul concursului 
de la Richmond (Anglia) a fost 
căști gată de cuplul T. Wilson — 
R. McCall (Canada), urmat de 
perechea A. Annenko — G. Kre- 
tenskl (U.R.S.S.).

TENIS • tn turneul feminin 
de la New-Orleans : Navratilova 
— Piatek 6—2, 6—0, Klitch — Ri
naldi 0—6, 6—2, 6—3, Turnbull — 
Vermaak 7—6 6—I, Garrison —
Minter 6—4, 6—0, Holladay —
Shaefer 2—6, 6—4. 6—4.

VOLEI • Echipa feminină a 
Franței, aflată în turneu în R. P. 
Chineză, a jucat la Nanjing cu 
selecționata provinciei Jiangsu. 
Voleibalistele din R. P. Chineză 
au terminat învlngăoare cu sco
rul de 3—1-


