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MULT SUCCES FOTBALIȘTILOR NOȘTRI !
OMONIA - DINAMO

Astă-seară, cu începere de la 
ora 20.30, echipa noastră cam
pioană, Dinamo București, va 
da replica formației Omonia 
Nicosia în cadrul Cupei cam
pionilor europeni. Dinamoviștii, 
care au ajuns la Nicosia luni 
după-amiază, au făcut două an
trenamente pe terenul pe care 
vor evolua, și vor alinia — 
probabil — următoarea forma
ție : Moraru — Rcdnic, Al. Ni- 
colae, I. Marin, Vlad — Drag- 
nea (Țălnar), Movilă, Augustin, 
Suciu — Tulba, Orac.

Meciul va fi condus de Ivan 
Iosivov (Bulgaria).

PRIN DĂRUIRE TOTALĂ Șl AUTODEPĂȘ IRE, CRAIOVENII

GEOLGĂU

CRAIOVA, 2 (urin telefon). 
Mereu înnoita si mai frumoasa 
Cetate a Băniei trăiește din 
nou atmosfera marilor eveni
mente fotbalistice. Partida 
dintre Universitatea si for
mația spaniolă Betis Sevilla 
polarizează la o înaltă cotă

După Balcaniada de box

SĂ PRIVIM CU REALISM (și modestie)
CELE ȘASE TITLURI

Balcaniada de box. tradițio
nala competiție a pugilistilor 
din țările balcanice, si-a des
fășurat săptămîna trecută cea 
de a XXII-a ediția în tara 
noastră, la Brăila. La startul 
competiției s-au aliniat 56 de 
sportivi din Bulgaria Grecia, 
Iugoslavia. Turcia si România, 
un nou record de participare 
la această tradițională întrece
re. Organele locale s-au stră
duit si au reușit să asigure 
competitorilor condiții excelente 
de concurs, confirmind tradițio
nala noastră ospitalitate. Exis
tau, deci, premisele unei com
petiții reușite din toate punc
tele de vedere. Așteptările 
noastre au fost. însă, doar par
țial împlinite.

După cum se știe, boxerii ro
mâni au jucat rolul principal 
la marea majoritate a edițiilor 
„Balcaniadei" disputate pină 
acum. Așa a fost si la Brăila. 
Dovadă, cele 6 titluri balcani
ce cucerite prin Virgil Iorda- 
che (semimuscă). Rudei Obreja 
(șemimiilocie). Dorn Maricescu 
(mijlocie). Marcel Marcu (se
migrea). Gheorghe Preda (grea) 
si Teodor Pir joi (supergreă). Ne 
bucură, desigur, faptul că boxe
rii români au reușit să-și păs
treze locul fruntaș la întrece
rile balcanice. Succesul trebuie 
apreciat, însă, cu realism (și 
modestie), deoarece obiectivele

DRAGNEA

POT OBȚINE
interesul iubitorilor de fot
bal.

Faptul că Universitatea a 
pierdut în prima manșă — dis
putată în urmă cu două săp- 
tămîni la Sevilla — doar la li
mită (0—1). deci la un scor 
remontabil. îndreptățește spe
ranțele în calificarea echi
pei craiovene. Dar fructifica
rea șanselor reale pentru a- 
ceastă performantă nu va 
fi deloc o treabă ușoară.

în primul rind. pentru că — 
după cum ne-am putut da sea
ma urmărind marți după- 
amiază împreună cu fotba
liștii craiovcni. înregistrarea 
video a meciului de la Sevilla 
— echipa spaniolă constituie 
un adversar redutabil, care 
practică un ioc modern, cu o 
foarte bună circulație a balo
nului. Ea este capabilă să a- 
pere rezultatul obtinut în pri
ma manșă, ba chiar să si joace 
aici, la Craiova oentru victo

pugilistilor noștri nu se opresc 
aici, ele vizînd comportări cit 
mai bune la competiții interna
ționale de mai mare anvergură, 
cele mai apropiate fiind cam
pionatele europene de anul vi
itor. în perspectiva „europe
nelor" din 1985, putem afirma 
că evoluția reprezentativei ro
mâne la Balcaniadă a fost doar 
în parte satisfăcătoare. După 
părerea noastră, doar 3 pugi
list!. reprezentanți ai genera
ției tinere, si-au afirmat la a- 
ceastă Balcaniadă candidatura 
la viitorele campionate conti
nentale : Virgil Iordache, Rudei 
Obreja și Doru Maricescu. Cei
lalți sportivi din echipa noas
tră (inclusiv cîștigătorii titlului 
balcanic — Marcu. Preda și 
Pîrjol) nu au reușit să ne con
vingă. de data aceasta, că au 
posibilități să lupte cu șanse 
pentru podiumul campionatelor 
europene. Ne vom referi doar 
la doi dintre aceștia.

Tînărul Marian Fiuătan, de 
mai multă vreme titular în lot 
la categoria cocos, nu a reușit 
să confirme nici acum, codind, 
chiar în primul meci, prin a- 
bandon în rundul secund după 
ce suportase două K.D.-uri !

Campionul „semiușorilor", Ni-,

Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2-3)

fl. halagian •. „ÎN CONFRUNTAREA STEAUA—A.S. ROMA, 
CALIFICAREA VA fl DECISĂ Df MOMENTUL APĂRĂRII4'

Steaua — A.S. Roma, partida 
retur din prima manșă a Cupei 
cupelor, programată astăzi, de 
la ora 14.30. pe stadionul Steaua 
din Capitală, iată un meci aș
teptat cu justificat interes de 
iubitorii fotbalului din tara 
noastră. Pentru că să amintim, 
la 19 septembrie, la Roma, ju
cătorii pregătiți de Florin Ha- 
lagian și Victor Dinuț au pier
dut la limită, cu 1—0. intilni- 
rea din tur. rezultat care le 
păstrează șanse reale de cali
ficare In etapa a Il-a a com
petiției. Va fi. cu siguranță, o 
partidă dificilă pentru jucătorii

CALIFICAREA
rie (așa cum de altfel au și de
clarat — cam prea siguri pe ei
— conducătorii și antrenorii Iul 
Betis). deoarece dispune de 
jucători foarte percutanti. deo
sebit de periculoși pe contra
atac. cum sînt fundașul stingă 
Gordillo sau înaintașii Suarez 
și Rincon. în al doilea rind. 
trebuie recunoscut că nici e- 
chipa locală nu are. la ora ac
tuală. anvergura si forța 
demonstrate cu un an-doi 
în urmă. în aceste condiții, 
devine limpede eă numai 
printr-o mare angajare în 
ioc. printr-o dăruire totală, 
chiar printr-o autodepășire
— atît pe plan individual, cîl 
si colectiv — vor putea cei 
unsprezece purtători ai cu
lorilor Universității în me
ciul de mîine (n.r. azi) să ob
țină victoria la două goluri -

(Continuare in pag. 2-3)

Timp de 14 ore, proba de scrimă i-a supus pe pentatloniști la 
un sever examen Foto : I. BĂNICĂ

Campionatul mondial de pentatlon modern pentru juniori

JROBA MARATON" A PUS LA GREA ÎNCERCARE 
FORȚELE CONCURENȚILOR

• 14 ore de scrimă non-stop • Echipa României a învins pe 
campioana mondială, formația Ungariei • Dispute strânse pentru 

fiecare tușă • Astăzi, de la ora 16,30, se desfășoară înotul

în „proba maraton" a pentat
lonului. scrima, tinerii partici
pant! la cea de a XlX-a ediție 
a Campionatului mondial pentru 
juniori s-au angajat într-o 
dispută strînsă. care s-a desfă
șurat pe parcursul a peste 14 ore, 
fiecare concurent avînd de sus
ținut 60 de confruntări fără 

echipei militare ținind seama 
de valoarea recunoscută a for
mației italiene, finalista din 
acest an a Cupei campionilor. 
Meci dificil, spunem, fiind bine 
cunoscută forța de joc a echi
pei italiene, știința închiderii in 
apărare și mai ailes a declan
șării unor periculoase contra
atacuri.

Cu toate acestea. jucătorii 
echipei Steaua privesc cu în
credere și optimism întilnirea 
de astăzi, fiind hotărîți să facă 
totul pentru a tranșa in fa
voarea lor soarta calificării. 
După meciul de sîmbătă. cu 
Gloria Buzău, ei au urmat un 
program special de pregătire 
pentru întîlnirea cu A.S. Roma, 
din care n-au lipsit antrenamen
tele. ședințele teoretice. stu
dierea în amănunt a caracteris
ticilor adversarilor urmăriți pe 
video.

După antrenamentul de ieri 
cu care Steaua și-a încheiat

INTERNAZIONALE- SPORTUL STUDENȚESC

IORGULESCU

aproape nici o pauză, ceea ce 
a impus un mare consum fizic 
și psihic.

Dată fiind valoarea sporti
vilor și probele care urmează, 
fiecare tușă cîștigată a însem
nat un important plus de punc
te la .zestrea" generală, scrima 
fiind singura probă în care

LĂCĂTUȘ 

pregătirile practice,, antrenorul 
Halagian ne-a făcut următoarea 
declarație : ..Ne așteaptă un 
meci extrem de greu, pe care 
insă trebuie să-1 cîștigăm, noi 
urmărind — evident — califi
carea. Va trebui, in primul 
rind. să nu primim gol. De

(Continuare în cao ’-îi

Formația pregătită de Cons
tantin Ardeleanu și Tănase Di
ma a plecat ieri dimineață Ia 
Milano. Au efectuat deplasarea 
toți jucătorii, adică Speriatu și 
Zariosu — portari ; M. Mihail, 
lorgulescu, Cazan, Munteanu 
II, Mezaroș, Pană, Terheș, Bo- 
zeșan, Șerbănică, Munteanu I, 
Hagi, M. Sandu, Coraș, Fl. Gri- 
gore, Bucurescu, jucători de 
cîmp. Ieri seară, la lumina re
flectoarelor, „alb-negrii“ au e- 
fectuat un antrenament de aco
modare.. lorgulescu, Terheș, și 
M. Mihail au lucrat mai ușor, 
acuzînd unele traumatisme, dar 
se speră în recuperarea lor 
pină la ora jocului.

Meciul va fi arbitrat de sue
dezul E. Fredcriksson.

se........culege" 1 de la adeversar
in confruntare directă. Drept 
urmare, am asistat la intilniri 
extrem de echilibrate. încheia
te pe muchie de cuțit, confrun
tări in care nici favoriții n-au 
fost scutiti de infringeri.

în competi-ia individuală s-au 
detașat cîtiva pentatlo-''"' 
s-au impus prin‘r-o tehnică su
perioară așa cum a fost II.

Lundblad (Sue
dia) N. Marsoliek 
(R.F.G.) L. Fa
bian (Ungaria) — 
campionul mon
dial an-titre — 
F. Guilluy (Fran
ța). I Boledovic

(Cehoslovacia) ș.a.. care și-au 
demonstrat calitățile de buni 
scrimeri. Desigur, insă pen- 
tatlonul se compune din cinci 
discipline.

în acest context al unui ni
vel foarte ridicat, sportivii noș
tri au avut o comportare me
ritorie. ei aflîndu-se perma
nent în prima jumătate e cla
samentului probei ceea ce Ie 
aduce, firesc, si pun'te in ie
rarhia generală. Marian Gheor- 
ghe Dragos Vătrai si Lucian

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)



Milne, începe Divizia „V (Ic Baschet feminin

LOTURILE CELOR 12 PARTICIPANTE „CĂLCÎIUL LUI ACHILE"
UN VERITABIL FESTIV

De astăzi, 12 zile de activitate

Iii ediția 1984—1985, a 36-a, a 
Campionatului republican de 
baschet feminin cele 12 echipe 
participante vor prezenta urmă
toarele loturi:

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA: Mariana
Bagiu (1,68 m). Magdalena Pall 
(1,82 m). Adriana Lungu (1,78 m). 
Gabriela Kiss (1,83 m). Carmen 
Costanașiu (1,72 m). Elisabeta
Czegledi (1,77 m), Aurora Dra- 
goș (1,83 m), Tiin.de Enyedi (1,72 
m), Gabriela Mărgineanu (1,76 
m). Suzana Sandor (1,83 m) ; . an
trenor: Nicolae Martin.

(1,78 m), Viori ta Ilie (1,70 m),
Antoaneta Barbu (1,74 m). Ga
briela Petre (1,80 m), Cristina 
Dodoc (1,68 m). Maria Ionescu 
(1,70 m) Ciistlna Preduțoiu (1,81 
m), Magdalena Manea (1,75 m), 
Delia Sacerdoțeanu (1,66 m). Da
niela Ilie (1,79 m). Alieta Mate- 
escu (1,74 m). Nicoleta Dumitres
cu (1,66 m), Amalia Trandafir 
(1,72 m),Marinela Stocheci (1,73 
m), Constantina Nicolescu (1,84 
m), Georgiana Barbu (1,70 m) ; 
antrenor: Alexandru Moise.

OLIMPIA BUCUREȘTI: Măn-
dica Ciubăncan (1.84 m). Dorina 
Pîrvan (1,73 m) Romela Cris- 
tea (1,83 m), Marilena Marina- 
che (i.79 m), Melania Lefter 
(1,8? m) Daniela Popa (1,82 m) 
Tatiana Parcanschi (1,83 m). E- 
cațerina Siîngă (1.80 m). Maria
na Bădinici (1.91 m) Luminița 
Păvăloaie (1.73 m) Alexandrina 
Bârâ (1,6:; m). Mi’ica Gavriliuc
(1,7’6 m); antrenor: Constantin 
Parăschivescu.

POLITLHNICA C S.Ș. TIMIȘOA
RA: Rodica Armion (1,85 m). Ga
briela Catrina (1,70 m). Rodica 
Chepețan (1.88 m). Valeria Che- 
pețan (1,81 an). Monica Neuzatz 
(1.82 m). Marieta Binkits (1,81 
m), Mihaela CibJ (1J0 m). Mar
cela Boder (173 m). M.haela 
Laszîo (1.84 m). Gyongy Gydrfy 
(1.79 m). Dorina Mătăsaru (1,79 
m) Luminița Stamln (1.83 m).
Csilla Grădinara (1.77 m). Lavi- 
nia Blîndul (1.81 m); antrenor: 
Ladislau Bachner.

VOINȚA BUCUREȘTI: ștefania 
Borș (1.90 m) Elena Filip (1,85 
m). Ileana Bodnar (1.84 m). A- 
namarla Gera (1.84 m). Este] a 
Tomescu (1.69 m) Elena Vasile 
(1.70 m). Margareta Anghelina
(1.67 m) Costela Mușat (L.74 m). 
Alexandra Hegheduș (1.82 m),
Gabriela Strugaru (1.70 m), Ma
riana Nină (1,70 m). Roxana
Ștefan (1.80 m) Rodica Jugăna- 
ru .(L8r mi: antrenor: Marian 
Strugs ru.

ICEMENERG BUCUREȘTI: Flo
rentina Nicola (1.67 m). Adriana 
Nicolau (1,77 m). Daniela Dăn- 
ciue (1.67 m). Ana Iatan (1.80 m). 
Lenuța Trică (1,87 m), Vasîlica 
Socol (1.74 m) Aurora Cirstoiu 
(1.83 m). Corina Zaharia (1,78 m). 
Adriana Drăghici (1.72 m), Mi- 
haela A?afi (1.80 m). Violeta An- 
ghei (1.76 m); ântrenor: Gheor- 
ghe Lăzărescu.

SPORTUL STUDENȚESC PO
LITEHNICA bucurești: Ma
ria Bărăgan (1,72 m). Mihae’a 
Netdlitzchi (1,64 m), Denisa Fă- 
gărășanu (1.72 m), Ramona Stă- 
nuleț (1,75 m). Maia Zidaru (1,80 
m) Suzana Keresztesi (1,80 m). 
Carmen Tocală (1.80 m). Sanda 
Ionesdu (1.87 m). Doina Prăzaru- 
Mathe (1,89 m), carmen Duțică 
(1,94 m), Simona Duțu (1,78 m), 
Corina Rădulescu (1,70 m); an
trenori : Grigore Costescu și Con
stantin Dineseu.

crișul ORADEA: Mirela Ca- 
setti (1,63 m). Camelia Amihăe- 
sei (1.69 m). Maria Bagosi (1,78 
m). Maria Cigan (1.69 m), Ilona 
Chvatal (1,82 m). Adriana Con- 
stantinescu (1.84 m). Luciana Cu- 
tuș (1,75 m,. Katalin Feder (1,73 
m), Maria Leitner (1,82 m), A- 
driana Nic-ulescu (1.66 m). Codri- 
na Oancea (1,88 m) Daniela Per- 
țache (1,8? m), Elena Pop (1.73 
m): antrenor: Traian Constanti- 
nescu.

COMERȚUL C.S.Ș. TG.
Elena Fărcaș (1,74 m), 
Szocs (1,80 m). Elena 
(1.85 m), Maria Oprea

MUREȘ:
Melinda 
Cri stea 

(1,75. m),
Nicoleta Costinescu (1,82 m). E- 
dith Mathe (1.73 m), Melinda
Nagy (1.81 m). Adriana Ilieș (1,75 
m), Letiția Bulgăr (1.82 m). Lu
cia Moraru (1.82 m), Erika Po- 
povici (1.71 m). Marinela Mun
tean u (1,6b m). Elisabeta Csenteri 
(1,71 m). Gabriela Ilieș (1,79 m). 
Maria Cioloca (1,70 m). Marta 
Benko (1,69 m) ; antrenor: Ni
colae Viciu.

RAPID BUCUREȘTI: Angela 
Iordache (1,80 m), Violeta Mîn- 
zînă (1,80 m). Camelia Tatu (1,81 
m). Eugenia Ivan (1,76 m), Vasi- 
lica Ion (1,61 m). Tatiana Popes
cu (1,75 m). Liliana Slăvei (1,79 
m), Adriana Carpen (1,76 m),
Cristina Ghița (1,73 m), Moni
ca Gafita (1,72 m), Mariana O- 
prea (1.70 m). Anișoara Vartolo- 
mei (1.65 m), Eleonora Ticu (1.62 
m). Gabriela Pandrea (1,83 m). 
Iulia AH oman (1.81 m); antre
nori: Haigazun Tursugian și Du
mitru Vintilă.

PROGRESUL BUCUREȘTI: E- 
milia Alixandru (1,75 m), Viorica 
Ciocan (1,76 rri). Gebrgeta Simioa- 
nă (1.84 m). Elena Pușcașu (1,78 
m), Maria Kapelovies (1.84 m), 
Constanța Ivănescu (1.74 m), Ga
briela Divoiu (1,72 m), Ancuța
Miron (1,78 m), Florica Anghel 
(1,91 m). Mihaela Nuță (1,73 m). 
Liliana Andrei (1,71 m): antre
nori: Gabriel Năstase și Valeriu 
Pruncu.

CHIMISTUL C.S.Ș. RlMNlCU 
V1LCEA; Constantina Nicolescu 
(1,83 m), Felicia Trușescu-Rusă- 
nescu (1,80 m). Viorica Cruțescu

VOINȚA C.S.Ș. BRAȘOVIA : 
Monica Cicio (1,66 m), Eva Adler- 
Farfaes (1,79 m), Agate Kloos 
(1,72 m). Anemone Orzan (1,72 
m). Camelia Hînda (1.78 m), Si
mona Angheleseu (1,75 m), Mar
cela Ochiuleț (1,76 m). Carmen 
Căsvean (1,77 m), Nicoleta Me- 
nyha^t (1,79 m). Luminița Vrap- 
ciu : <1.75 m). Lăcrămioara Rus 
(1.80 m). Suzana Griinwald (1.82 
m). Gerlinde Hintz (1,82 m). An- 
tonela Boite (1,86 m); antrenor : 
Constantin Moraru.

• Jucătoarele subliniate sînt 
nou venite în echipele respective.

SPECTACOL SPORTIV ClT

IATĂ CE URMĂREȘTE NOUL
Congresul F.I.B.A. a adoptat 

noul regulament oficial al jo
cului de baschet, care, ulterior, 
a fost expus si dezbătut cu pri
lejul. stagiului arbitrilor inter
naționali din Eurona. Arbitri
lor divizionari din România le- 
au fost nrezgntate aceste mo
dificări în cadrul stagiului a- 
nual. ținut recent în Capitală.

Numeroasele modificări au 
drept scon nrincinal sporirea 
ritmului de joc. cu influență 
directă asupra măririi specta
culozității întrecerilor Totoda
tă. ele vizează .încurajarea jo
cului agresiv în apărare si în
cearcă să compenseze handica
pul baschetbalistilor cu talie 
normală (față de „giganți") 
nrin acordarea a 3 nunețe pen
tru coșurile înscrise de la o 
distanță mai mare de 6,25 m. 
Desigur, implicațiile noului re
gulament sînt mai multe.

între cele mai importante 
modificări care interesează si 
ne spectatori se află :

ACORDAREA DE 3 PUNCTE 
pentru cos înscris de la 6.25 m. 
si de mai departe. în. acest 
scop, terenul va avea trasat un 
semicerc cu rază de 6,25 m 
(măsurată de la centrul ine
lului. pe verticala lui). Preci
zări : dacă un jucător atinge 
linia de 6,25 m, i se acordă doar 
2 puncte : dacă aruncă la cos 
din exteriorul semicercului si 
apoi cade în interiorul aces
tuia. i se acordă 3 puncte.

LA MARCAJUL SPAȚIULUI

AL JOCULUI
DE 3 SECUNDE apare un spa
țiu liber — neutru — de 30 cm. 
între atacant! Si apărători, în 
felul acesta, se evită împinge
rile si obstrucțiile prilejuite de 
recuperările la panou (după 
executarea aruncărilor libere).

7 GREȘELI DE ECHIPA. Du
pă 7 greșeli personale (si nu 
după 8. ca Pînă acum), orice 
fault comis în afara acțiunii de 
aruncare la cos este sancționat 
cu aruncări la cos asifel : în 
caz că se înscrie cos după 
prima aruncare liberă, se exe
cută si a doua ; în caz că pri
ma aruncare liberă este ratată, 
jocul continuă.

REGULA CELOR 33 (24) DE 
SECUNDE. O echipă aflată în 
posesia mingii are posibilitatea 
să arunce la cos în decurs de 
30 de secunde. Pentru a spori 
si mai mult viteza acțiunilor 
de atac. în țara noastră, in di
viziile ,.A“ si ,B“ limita de 
timn este de 24 de secunde, iar 
în Divizia școlară si de juniori 
de 20 de secunde. Dacă un ju
cător apărător încearcă o in
tercepție si scoate mingea în 
afara terenului de ioc. echipa 
aflată în atac va repune mingea 
în joc și va beneficia nu
mai de numărul de secunde ră
mase din momentul întreruperii 
jocului. Dacă. însă, apărătorul 
comite o abatere lovind mingea 
intenționat (cu pumnul sau cu

DEVINE SI MAI
Schimbările de reguli la jo

cul de volei, operate la 
Congresul F.I.V.B. de la Los 
Angeles, au dat jocului mai 
multă cursivitate și l-au fă
cut mai interesant pentru 
public. Acest ciștig a ieșit la 
iveală chiar din debutul 
campionatelor primei divizii. 
Care ar fi, in noul context, 
șansele de reafirmare a vo
leiului nostru pe plan inter
național ? Părerile specialiș
tilor au fost de la început 
împărțite, punctul de plecare 
in estimarea situației fiind 
același : raportul de efici
ență al execuțiilor de bază 
inițiale tn faza de joc — 
SERVICIUL ȘI PRELUAREA. 
Unii specialiști susțin că a- 
ceste puncte sensibile, care 
au reprezentat mereu „cal
ci iul 1 ii Achile- în voleiul 
nostru, nu vor fi mai ocro
tite prin simpla schimbare a 
regulilor (serviciul nu se 
mai blochează, preluarea „in 
manșetă- capătă mare îngă
duință în privința aprecierii 
sMuației de „dublă-, „ținută- 
sau „condusă-), alții sint de 
părere că In special înlesni
rile la preluare creează a- 
vantaj pentru echipele (in
clusiv reprezentativele) care 
stăteau — tradițional, cum 
este cazul și al alor noastre 
— mai slab la acest capitol, 
a lit ia preluarea din servi
ciu, cit și la cea din atac, 
sau la dublaj.

Ce arată începutul campio
natelor interne, dincolo de 
realitatea, pe care am mai 
subliniat-o, că spectacolul 
sportiv este mai atrăgător ? 
Fără îndoială, primele trei 
etape au demonstrat câ aces
te puncte nevralgice de ieri 
continuă să rămînă și astăzi, 
sub alte forme, elemente de 
mare nesiguranță în jocul e- 
chipelor noastre. Serviciul se 
forțează, firește, cel mai a- 
desea, dar cu ce precizie, cu

VULNERABIL ?
ce finalitate ? Procentul foar
te ridicat de greșeli devine 
supărător nu atât în cazul 
ratâriior la limită (care pre
supun și încercări tactice), 
cit în cazurile foarte frec
vente ale trimiterii mingii la 
distanțe foarte mari de țintă, 
ceea ce dovedește deopotrivă 
lipsă de exercițiu, neglijență, 
concentrare scăzută la o exe
cuție care începe să capete 
importanța celei din tenis. 
Preluarea din serviciul ad
vers (în cazul cinci acesta 
este precis și bine orientat) 
se soldează de cele mai mul
te ori cu punct : direct sau 
ca o consecință imediată. 
Spectator duminică la meciul 
masculin Steaua — Tractorul, 
antrenorul Mircea Zeli»nschi 
a avut curiozitatea să-și no
teze greșelile de serviciu și 
preluare de ambele părți, în- 
tr-un set (cel mai scurt : 
15—1). Rezultatul ? 14 greșeli 
de serviciu și 18 de preluare! 
Și, nota bene, la echipe so
cotite fruntașe !

Situația este generală și cu 
atît mai inexplicabilă cu cit 
regulile noi avantajează aces
te execuții. Adevărul este că 
antrenorii și sportivii alocă 
un spațiu restrins în cadrul 
pregătirii acestor procedee de 
precizia și eficiența cărora 
depinde in cea mai mare 
parte destinul fiecărei faze 
de joc. al fiecărui punct. 
Fără un serviciu de mare 
dificultate nu se poate spe
ra intr-o eficiență a apărării 
în faza la cîștigarea punctu
lui, iar fără o preluare 
precisă din serviciu nu 
se pot realiza combinațiile și 
viteza în atac !

Aceste adevăruri continuă 
să fie ignorate în voleiul nos
tru și vulnerabilitatea „căl- 
cîiului lui Achile- crește, în 
loc să se limiteze...

Aurelian BREBEANU

între 3—14 octombrie frun
tașii scrimei noastre vor fi pre- 
zenti la startul principalelor 
competiții interne care vor face 
cunoscute pe noile campioane 
ale tării pe anul 1934. forma
țiile care vor promova în Di
vizia „A" precum si pe câști
gătorii ..Cupei României".

Debutul va fi consemnat as
tăzi. prin floretistii participantă 
la asalturile pentru ..Cupa. Ro
mâniei", practic, va fi o reedi
tare (poate eu alti orotagoniști) 
a întrecerilor din cadrul cam
pionatelor ' naționale individu
ale. Joi si vineri vor urca pe 
planșe echipele masculine de

floretă di 
vor susții 
etape, cai 
campioană 
se vor drJ 
matiilor q 
se va cun 
activa, ani 
vizie. I 

în conți 
cestui adel 
mei româ| 
6 X — ,1 
retă fete ;l 
Dă a Divl 
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mâniei", sl 
tima etani 
..B" la sa

Campionatele nai

AURORA CHIN iSI CONTINUĂ ASiJ
La București, pe poligonul 

Herăstrău, s-au desfășurat 
Campionatele naționaie ale ar
cașilor. 24 de senioare și 25 de 
seniori reprezentind 8 cluburi 
și asociații sportive din țară 
și-au disputat titlurile naționa
le pe anul în curs in cadrul 
unui concurs de simplu F.I.T.A. 
Vremea foarte bună și mai a- 
les o formă deosebită au aju
tat-o pe Aurora Chin să do
boare vechiul record al probei, 
adăugindu-i 13 puncte și adu- 
cîndu-1 pînă la 1291 p, rezul
tat deosebit de- ridicat. Arcașa 
clubului Steaua a cîștigat, de 
altfel, toate cele 1 distanțe de 
o manieră categorică, fapt care 
a determinat o diferență fina
lă, față de urmăritoarca sa, 
foarte tinăra Marina Prelipcean

(CSȘ Râdă
100 de pu 
schimb, lu

După turul inaugural al Diviziei „A“ la polo

SEMNE BUNE CAMPIONATUL ARE...
Campionatul de polo și-a con

sumat primul tur, pînă lă ora 
celor dinții decizii — împărți
rea competitoarelor în grupele 
1—6 și 7—10 — mai e de dispu
tat un altul, de asemenea cu 
două miniturnee. Ce se poate 
spune după cele 45 de partide 
de pînă acum ?

Prezentîndu-se în haină nouă, 
cu zece participante în loc de 
opt și cu o fază inițială avînd 
drept scop trierea echipelor 
pentru întrecerea din grupele 
valorice, campionatul Diviziei 
„A“, seria I, a dezvăluit din 
mers, și apariția unor lucruri 
noi, benefice pentru sportul cu 
mingea pe apă. Ar fi, mai întii, 
sporirea gradului de interes, 
creșterea procentului de specta
culozitate a disputei. Plutonul 
de frunte nu se mai reduce, 
astfel, la cunoscutul trio Dina-

mo — Crișul — Rapid Bucu
rești, acestuia alăturîndu-irse 
acum și Steaua, o formație fra
gedă numai ca vîrstă, cu o 
exprimare în joc tot mai vigu
roasă. Sînt semne de nou la 
Progresul și Voința, clujenii 
trebuind însă să prezinte garni
tură completă la fiecare turneu. 
Se poate vorbi, apoi, despre 
remarcabila infuzie de tinerețe, 
poloul avînd la această oră una 
dintre cele mai scăzute medii 
de vîrstă dintre toate jocurile

La Industria linii Timișoara, un 
aspect inedit : apariția a doi 
cunoscuți, pînă mai ieri, înotă
tori, Alexandru Friedman și 
Sorin Plev. Vechiul deziderat 
al colaborării între cele două 
discipline înrudite se poate, ia
tă, împlini, cu amendamentul 
că, pentru mărea performanță, 
„pasul" ar trebui făcut mai de
vreme, atunci cînd perspective
le înotătorului devin, în mod 
limpede, reduse.

Probleme rămîn însă în po-

Aurora CtJ 
record na(
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REGULAMENT

DE BASCHET
piciorul), echipa aflată în atac 
va avea la dispoziție o nouă 
Perioadă de 30 (24) de secunde, 

GREȘEALĂ TEHNICA. Orice 
fault tehnic dictat împotriva 
unui antrenor, jucător de re
zervă sau însoțitor se va trece 
în foaia de arbitrai la rubrica 
antrenorului si vor fi dictate 2 
aruncări libere, urmate de re
punerea mingii în ioc de la 
linia laterală (în dreptul liniei 
de centru). După trei greșeli 
tehnice înscrise la rubrica an
trenorului. acesta va fi desca
lificat si va trebui să părăseas
că terenul de ioc.

DREPTUL DE OPȚIUNE. La 
aruncări libere există dreptul de 
a opta între a arunca la cos 
si a repune mingea în ioc de la 
linia laterală țexceptind arun
carea liberă suplimentară după 
cos reușit, care trebuie execu
tată întotdeauna).

3 aruncări libere. în 
caz de fault comis asupra unui 
iucător care aruncă la cos din 
afara semicercului de 6.25 m 
(si dacă aruncarea este ratată), 
se execută 3 aruncări libere ; 
în caz că faultul este comis din 
interiorul semicercului, se exe
cută 2 aruncări libere. Se exe
cută toate aruncările, chiar dacă 
se ratează vreuna din ele.

George CHIRALEU
— antrenor federal, arbitru 

F.I.B.A.

Ungureanu șuteasă cu sete, înscriind al optulea gol al campioa
nei. (Fază din meciul Dinamo — Crișul 13—10) Foto : D. NEAGU

sportive, la nivelul primelor 
„scene" competiționale. Sigur, la 
aceasta contribuie într-o în
semnată măsură prezența între 
competitoare — alături de alte 
veritabile garnituri ale tinereții 
numite Steaua și C.S.U. Cons
trucții — a lotului de juniori 
mici, Lupescu, Stemate, Necula, 
Staciuc, Tomoșoiu și ceilalți 
abia părăsind copilăria, spre a 
crește spectaculos în compania 
elitei din polo. Dar și celelalte 
formații, practic toate divizio
narele, au venit în întrecere cu 
schimbări în loturi. Impresio
nează, spre pildă, consecvența 
cu care este încurajat, la Ra
pid București, Ionuț Angelcscu, 
un jucător de doar 16 ani, ta
lentat, disciplinat, receptiv. Este 
un exemplu dintr-o listă pe 
care se află destule nume, din- 
tr-o formație sau din alta. Teh
nicienilor le revine obligația — 
o obligație de mare răspunde
re — de a cultiva cu grijă 
aceste talente, de a le da' posi
bilitatea să joace tot mai mult.

loul nostru. Se joacă încă, ade
sea, prea static, se înregistrea
ză căderi mari de la repriză la 
repriză, indisciplina continuă să 
apară într-o formă sau alta (cîț 
de urîte apar discuțiile în con
tradictoriu. De un ton necivili
zat, între cel din apă și teh
nicianul de pe bancă, cum a 
fost aceea dintre feroviarul 
bucureștean Gaiță și antrenorul 
Cornel Rusu), corpul de arbitri 
e mic și eterogen. Există și greu
tăți obiective, programarea an
trenamentelor reprezentind una 
dintre ele. Sînt, toate aspecte 
care se cer remediate, astfel 
incit schimbările inspirate, rea
lizate în poloul nostru, să poată 
contribui la un evident progres 
valoric al principalei competiții 
interne și — implicit — la for
tificarea naționalei. Pentru a 
putea privi cu optimism reve
nirea în arena internațională, 
începutul l-a făcut, în definitiv, 
un lot al tinereții, recent cîști- 
gător al Cupei Prieteniei,,.,.

Geo RAEȚCHI
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1DN1NISTRATIA »E STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAîA

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 SEPTEMBRIE : 
Cat. 1 (12 rezultate) : 3 variante 100% 
a 3.679 lei și 274 variante 25% o 
920 lei; cat. 2 (11 rezultate): 343 
variante 100% o 322 lei și 6,241 va
riante 25% a 81 lei. Intrucît valoarea 
unitara a ciștigurilor de cat. 3 (10 
rezultate) a fost sub plafonul minim

de 40 lei, fondul acestei categorii a 
fost repartizat, conform regulamentu
lui, celorlalte doua.

@ în legătură cu revenirea (de 
la 14 octombrie a.c.) la con
cursurile PRONOSPORT cu pro
gram de. 13 meciuri, menționăm 
că repartiearea fondului de câș
tiguri nu va suferi nici o schim-

bare. Astfel, 
considerat 100 
In modul um 
File cu oiști g 
— 20% la cate 
2 și 50% la 
cursurile cu i 
gorii — 30% 
la categ. 2 ; 
cîștiguri pe o 
acesteia îi v. 
fond alocat co

Tiin.de


SCRIMEI ROMÂNEȘTI |
planșele din sala Floreasca li |

K". care 
ultimei 

na pe 
Paralel 

puie for- 
ecund și 
caro va 

rima di-

României", spada ; 13—14 X — 
ultima etapă a Diviziilor „A" 
si .,B“ la spadă.

întreaga competiție va avea 
loc la sala Floreasca II special 
pregătită în acest scop.

I
I Astăzi, returul m cupele europene

PROGRAMUL
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Gradul avansat de pregătire 
a tuturor competitorilor ne ofe
ră speranța că vom asista la 
asalturi de bună calitate. Mai 
mult, reactualizînd o promisi
une a scrimerilor tineri (și 
foarte tineri), considerăm că 
avem toate temeiurile să asis
tăm la un puternic asalt al 
..noului val", acum. în preaj
ma inaugurării ciclului olimpic 
1985—’88.

I
I
I
I

le tir cu arcul I
I

1291 p LA SIMPLU F.I.T.A
Imult de 
aieți, în 
kult mai

valoros

tIHAICA 
iind cu- 
'ectuarea 
concurs.

Primii 5 clasați 
de-a lungul a 
învingătorul, 
(330 p, și doar 
tanța de 30 m) 
nicei reveniri 
Berki (locul 1, cu 336 p în 
manșa finală). Meritorie este 
urcarea pe podium a junioru
lui Gheorghe Pop, reprezentan
tul Minerului din Aninoasa, un 
centru in care se muncește 
serios la edificiul tirului nos
tru cu arcul.

REZULTATE TEHNICE, simplu 
F.I.T.A. feminin : 1. Aurora Chin 
(Steaua) 1291 p (nou record na
țional), 2. Marina Prelispcean 
(C.S.Ș. Rădăuți) 1169 p. 3. Dori
na Urițescu (Minerul Aninoasa) 
1139 p, 4. Mariana Axane (C.S.Ș. 
Rădăuți) 1136 p. 5. Angela Ștefan 
(Minerul) 1126 p. 6. Daniela 
Robu (Olimpia) 1125 p ; mascu
lin : i. r. ștefan (Olimpia) 1185 
P, 2. A. Berki (Voința Tîrgu 
Mureș) 1182 p, 3. Gh. Pop (Mi
nerul) 1178 p, 4. v. Sîănescu (Pe
trolul) 1175 p. 5. R. Tănase (O- 
limpia) 1174 p. 6. A. Urițescu 
(Minerul) 1159 p ; echipe, femi
nin : 1. Minerul Aninoasa 3366 p. 
2. Olimpia București 3304 p. 3. 
Voința Satu Mare 3246 p ; mas
culin : 1. Olimpia 3469 p, 2. Vo
ința Tîrgu Mureș 3446 p, 3. Mi
nerul 3426 p.

Radu TIMOFTE
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blemă ! Probabil că se va re
zolva în momentul in care se 
va pune în practică hotărirea 
luată cu prileiul conferinței re
prezentanților federațiilor bal
canice. tinută la Brăila, de a 
se apela în viitor la doi arbi
tri neutri.

'ts
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r jtbcușlu de 1 
ieri după-amiaz 
dionul S'r-aui

STEAUA
(Urmare tin pao I)

altfel, calificarea.
va fi hotărită de momentul apă
rării". La rîndu-i. mijlocașul 
Petcu a adăugat : „Sintem con
știent de dificultatea partidei 
și ne-am pregătit ca atare 
dornici de a obține un rezultat de 
mare prestigiu international", 
în replică. Iovan ne spu
nea : 
să fie 
rajeze 
tru nu 
siguri 
cătorii. 
obținerea victoriei, 
care poate fi obținută 
cu calm și inteligentă tactică".

replică. Iovan ne
: „Suporterii noștrii trebuie 

răbdători. Să ne încn- 
chiar și dacă golul nos- 
va veni devreme, să fie 
că noi. absolut toți ju- 
vom face totul pentru 

O victorie 
numai

Iată si „ll“-le probabil anun
țat dc FI. Halagian :

Ducadam — Bărbulescu. Io- 
van. Bumbescu. Eduard — Pet
cu, Pușcaș, Belodedici (Balint), 
Majaru — Lăcătuș. Pițurcă. Pe 
lista de rezerve 
Iordache. Lauren* iu. 
Soare și... Boloni.

A.S. Roma a sosit 
prînz în Capitală cu _______
complet în cursul după-amiezii 
antrenorul Eriksson a condus un 
antrenament de acomodare pe 
terenul Steaua după care a 
făcut ziariștilor următoarea de
clarație : „Ci nd te prezinți 
cu un fragil 1—9. obținut in 
prima manșă, la Roma, no mai 
incape îndoială despre dificulta
tea returului eo Steaua. Din 
păcate n-am putut «ă-1 recu
perăm t>e Falcao, deși el a ye
nii la București.
spectator. Deși 
nu și-au găsit 
obișnuită, sper 
rezultat bun eare să ne per 
mită calificarea in turul al 
II-Iea al Cupei cupelor. Ne vom 
apăra organizat si vom ineer- 
ca să contraatacăm surprinză
tor. Dacă vom reuși să marcăm

urcă in autocarul care i-a dus 
:-lentul pe care l-au efectuat pe s‘<x- 

Foto : I. BĂNICA

vor figura : 
Radu n.

ieri la 
efectivul

ia Calitate de— 
iueăiorii mei 
încă cadența 

totuși intr-un

Toate partidele vor fi 
transmise în direct de pos
turile noastre de radio, iar 
intilnirile de la București și 
Craiova vor putea fi urmă
rite și pe micul ecran, de la 
ora 14,30, In transmisii al
ternative.

CAMPIONATUL MONDIAL DE PENTATLON
(Urmare din paș 7)

Țintea se mențin astfel în dis
puta Pentru un ioc fruntaș in 
actuala ediție a C.M. Să notăm, 
printre altele, victoriile reali
zate în fata campioanei mon
diale. echipa Ungariei (D. Pă- 
trui înscriindu-si un succes în 
fata lui L. Fabian). Italiei. Su
ediei — două din cele mai bune 
formații în această probă —. 
Canadei, Bulgariei. S.U.A.. O- 
landei. în altele cedind cu mul
tă dificultate, asa cum s-a în-

timplat in meciurile cu U.LS.S. 
Cehoslovacia, Spaaia (4—5) etc.

CLASAMENTUL PROBEI : in
dividual — 1. L. Fabian (Ungaria)
1 090 p (47 v), X M. MarsoUek 
(R.F.G.) 1054 (45 V), J. H. Lund- 
blad 1 p (44 V), 4. F. Guilluy 
(Franța) 1 *1» p (« v), 5—«. D. 
Mahony (Anglia) și L Swarts 
(U.R.S.S.) 1*0* p (42 V) ...*. M. 
Gheorghe *10 p (37 V) „.17. D. 
Pătrui 174 p (35 V) ...25. L. Țintea 
820 p (32 v) ; echipe — 1. R.F.G.
2 748 p. 3. Italia 2 694 p, 3. Unga
ria 2 676 p, 4. U.R.S.S. 2 658 p, ‘ 
Franța 2 640 p, 6. Suedia 2 622

Invitatul nostru: Sven Tholelt - președintele U.I.P.M B.

„PENTATLONUL ESTE UN SPORT CARE
TE ÎNVAȚĂ SĂ ÎNVINGI Șl ÎN VIAȚĂu

5. 
p.

la București, atunc 
vă snride nouă. Dacă nu_“

A.S Roma va 
cu următoarea 
eredi — Oddi 
Maldera

formație : Tan-
Righetti. Nela. 

Conti. Giannini,

Cerezo. Chieriee 
Graziani. Pe lista 
vor figura : Malg 
Bon^tti. Antonelli

— Pruzzo, 
de rezerve 

ioglio, Lucci. 
și Iorio.

Partida va fi condusă de 
?tianul Bruno Gallcr 
■ntra).

el- 
(la

UNIVERSITATEA CRAIOVA - BETIS
(Urmare Jrs pag t)

.1;.diferență Si. implicit califica
rea. Aceeași idee o împărtă
șește de altfel si antrenorul 
Mircea Radulescu, in declara
ția pe care a fâcut-o • „Dacă 
vom reuși să ne mobilizau.- e- 
xemplar. treeind neste dificul
tățile momentului, vom pu
tea obține calificarea care ar 
constitui un puternic suport 
moral pentru activitatea noas
tră viitoare".

Din nefericire fundașul 
Ungureanu — de abia refăcut 
— a recidivat la mai vechea 
sa ruptură musculară. astfel 
că folosirea lui în meciul cu 
Betis nu mai este posibilă Se 
speră în schimb în recuperarea 
lui Ticleanu. în această situa
ție. formația probabilă comu
nicată de antrenorii craioveni 
ar fi următoarea : Lung — Ne
grită. Irimescu. Stcfâncseu, 
Ad. Popescu — Ticleanu. Bcl- 
deanu (Bicu). Geolzău — Cîr-

an

MODERN (juniori)
7. Romania 2 604 p.

CLASAMENT GENERAL : 
vidaal — 1. L. Fabian 2 188
H. Lundblad 2 136 
sollek 2 094 p.. 4.
p, 5. S. Quaglieri
I. D. Mahony
Gheorghe 1 940 p 
1 914 p. 1». “ “
echipe 
Italia 5 822 p 3. Finlanda 
4. Suedia 5 7»s p. 5. 
5 772 p, *. România 5 744

tu. CămăUru. O. Popescu. 
Despre Bălăci ni s-a spus că 
el a prins din nou încredere 
in posibilitățile sale că se 
Drecăteste cu multă ambiție 
si sîrauin’.â. dar că introduce
rea lui de la început intr-un 
meci de mare angajament cum 
se anunță cel cu Betis i-ar 
outea fi dăunătoare. De aceea, 
el va figura ca rezervă.

Sosiți de luni după-amiază la 
București. • oaspeții din Se
villa. au apărut la Craiova 
marți seara si vor lua contact 
eu terenul de ioc. Pentru o u- 
șoară acomodare. în diminea
ța meciului. După toate proba
bilitățile în partida de aici 
va fi aliniată formația stan
dard. aceeași care a evo
luat si în prima manșă, adică : 
Esnaola — Diego, Mantilla, 
Alex. Gordillo — Parra. Orte
ga, Cardenosa — Suarez, Rin
con. Paco.

Partida de la Craiova va în
cepe la ora 14.30 si va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
din Austria, avindu-l la cen
tra pe H. Fahnler.

Miine, in cadrul ..CUPEI RO
MÂNIEI- la fotbal, competiție 
care se dispută sub egida DA- 
CIADEI. are toc o nouă etapă, 
de data aceasta cu participarea 
divizionarelor „B“. Programul 
meciurilor este următorul :

Avîntul Frasini — chimia Făl
ticeni, Carpați Gălănești — C.S.M. 
Suceava Metalul Botoșani — 
C.S. Botoșani. Șiretul Pașcani — 
C.F.R. Pașcani, Celuloza-Bradul 
Roznov — Ceahlăul P. Neamț, 
Mecanica Vaslui — FEPA 74 Bîr- 
lad, Petrolul Moinești — Partiza
nul Bacău, C.S.M. Borzești — 
Unirea-Diinamo Focșani, Chimia 
Mărășești — Olimpia Rm. Sărat, 
Foresta Gugești — A.S. Mizil, 
Petrolul Ianca — F.C.M. Progre
sul Brăila, Delta Tulcea — Oțe
lul Galați. Cimentul Medgidia — 
F.C. Constanța, Portul Constanța
— Metalul Mangalia. Olimpia 
Slobozia — Prahova-C.S.U. Plo
iești, Locomotiva Buzău — Car
pați Nehoiu, Petrolul Bălcoi — 
Metalul Plopeni, Tehnometal 
București — Petrolul Ploiești, 
Metalul Mija — Flacăra Moreni, 
Chimia Găeștl — C.S. Tîrgoviște, 
S.N. Oltenița — Autobuzul Bucu
rești. Viitorul Chiirnogi — Auto
matica București, F.C.M. Giurgiu
— Dinamo-Victoria București, 
Dacia Pitești — Progresul-Vulcan, 
București. Sportul muncitoresc 
Caracal — Metalul București. Pe
trolul Videle — Mecanica Cna 
Steaua București, Cetatea Tr. 
Măgurele — Unirea Alexandria, 
Dunărea Calafat — C.S.M. Dro
beta Tr. Sev_ Viitorul Drăgășanl
— Șoimii I.P-A. Sibiu. Petrolul 
Ticleni — Minerul Motru. Con
structorul T.C.l. Craiova 
LP.A. Aluminiu Slatina. Minerul 
Anina — C.S M Reșița. Minerul 
Oravița — Gloria Reșița. Lami
norul Nădrag — C.FJL Timișoa
ra. Rapid Arad — C.S.M. U.T. 
Arad. Recolta Salor.ta — Strun
gul Arad. Șohfiii Lipova — Ma- 
reșui-Explorări Deva. Minerul 
Aninoasa — Minerul Lupeni. M - 
oerui Ghețar — Aurul Brad. U- 
nlrca ILda — Armătura Zalău. 
Victors Cărei — Olimpia Satu 
Mare. Unirea Valea lui Mihai —
— „U" Cluj-Napoca, Electrica 
Baia Mare — C.I.L.-Mecanica Si- 
ghet. Minerul Băruț — Minerul 
Cavnlc, Steaua-C.F.R. Cluj- 
Napoca — Sticla-Arieșul Turda. 
Mureșul Luduș — Ind. sârmei C. 
Turzii. Minerul Rodna — Gloria 
Bistrița. Lacul Ursu Sovata — 
Avtntul Reghin. Șurianui Sebeș
— Metalurgistul Cugir. Unirea 
Ocaa Sibiului — Unirea Alba Iu- 
lia. Tractorul Miercurea Ciuc — > 
Chimica TirnăvenL Electro St. 
Gheorghe — LM.A.S.A. SL 
Gheorgh-. Nitramonia Făgăraș
— Carpați Mirșa. Precizia Săcele
— Gaz metan Mediaș. Metrom
Brașov — Tractorul Brașov. An
cora Galați — —
Galați-

Jocurile încep 
caz de egalitate 
nute. se joacă _ 
reprize a 15 minute

DiLnârea-C.S.U.

la ora 14 și. in 
după 90 de mi- 
prelungiri, două 

----- ----  ----- t ; iar dacă 
egalitatea persistă învingătoarei 
va fi desemnată prin lovituri de ■ 
la 11 metri.

indi- 
P. ». 
Mar-
2 *70

p, 3. M.
I. Swarts 
(Italia) 2 010 p, 
2 016... J3. M.
...17. D. Pătrtri 

L. Țintea 1 <99 p ;
1. U.R.S.S. 5 990 p. î. 

-----  • 5>lt p.
Ungaria 
P-

Astăzi, de la ora 16,38.______.___ _ ___ , . are loc 
la bazinul „23 <ngust" proba de 
înot.

HAGI SI CEILALȚI...

Printre personalitățile pre
zente la București cu ocazia 
Campionatului mondial de 
pentatlon modern pentru ju
niori se află și SVEN 
THOFELT (Suedia), pre
ședintele forului internațional 
(U.I.P.M.B.), fost campion o- 
limpic (Amsterdam, 1928), u- 
nul dintre cei mai buni pen- 
tatloniști ai perioadei 1924— 
1948, care a avut amabilitatea 
să ne răspundă la cîteva în
trebări.

— în primul rînd, trebuie să 
mulțumesc, călduros oficiali
tăților române pentru, organi
zarea acestui campionat, in
tr-un moment în care ne-am 
aflat în impas, prin imposibi
litatea de a le mai desfășura 
în locul programat inițial. în- 

’ tr-un timp extrem de scurt, 
mai puțin de șase luni, dum
neavoastră ați reușit ceea ce 
nu se poate face decît. prin 
eforturi extraordinare. Și reu
șita este deplină. încă o dată, 
mulțumesc !

— Care este opinia dumnea-

voastră despre pentatlon ?
— Este o disciplină dificilă, 

dar un mijloc extraordinar de 
educare a tineretului pe mul
tiple planuri. Un sport care 
te ajută să învingi ji in viață. 
El a cunoscut in ultimii ani o 
tot mal largă răsptndire, do
vadă că și acum, la Bucu
rești, sînt prezenți sportivi 
din toată lumea și că, 
1981, organizăm anual și 
campionat mondial pentru 
mei.

— Ce loc au juniorii 
preocupările U.I.P.M.B. ?

— In 1980. un junior a ieșit 
campion olimpic I A fost o 
confirmare a faptului că tini, 
ra generație se poate întrece 
de la egal la egal cu seniorii, 
ceea ce impune crearea unui 
larg cadru de afirmare. Este 
și motivul pentru care orga
nizăm anual campionate mon
diale, precum și alte impor-- 
tante competiții cu caracter 
regional sau local. Juniorii re
prezintă viitorul. Fără a con
solida acum acest „viitor", nu

ca

în marea familie a fotbalului 
european, locul jucătorilor este 
din ce fn ce mai distinct. La 
aceasta a contribuit mult echi
pa nationaid. care a lansat pe 
p'.an european jucători de talia 
unul Balact Ște'dnescu, Bolti ni 
sau Lung. Dar, la această pro- 
pulsare spre arena europeană au 
contribuit fi cupele, care l$l des
fășoară astăzi jocurile retur ale 
primei etape.

Fotbaliștii noștri — ți mal ales 
cei tineri — au astăzi prilejul de 
de a face alți pași spre notorie
tatea europeană. Așa de pildă, 
foarte tînărul Bozeșan are pri
lejul de a se confrunta pe San 
Siro cu binecunoscutul Causio, 
iar Hagi, revelația ultimelor 
jocuri, are posibilitatea de a de
monstra că poate juca mai bine 
decît Altobelli sau Brady, așa 
cum a făcut-o de altfel și la 
București, in meciul tur. în a- 
celași timp, la București, Petcu 
are ocazia de a cîștiga dueluri 
directe cu cel mai bun jucător 
italian la Mundialul spaniol ~ 
l-am numit pe Conti. în sfîrșit,

craio venii, cu bogata lor expe
riență internațională, nu ies doi 
cauză, deoarece și a ici se pot 
declanșa dueluri de prestigiu, 
dueluri in care, de pildă, tinărul 
Geolgău U va avea ca adversar 
direct pe cel mai bun jucător 
spaniol al turneului final din 
Franfa, Gordillo.

Cupele europene sînt un mare 
prilej de afirmare in primul rlnd 
pentru cei tineri.

tn așteptarea marelui sezon 1985 
al echipei naționale, jucătorii ti
neri pot trece primul mare exa
men de selecție in disputele de 
astăzi și in toate cele care zor 
urma.

Și-așa cum Hagi a stlrnit la 
București admirația jucătorilor și 
antrenorilor de la Inter, toți cei
lalți, cot la cot cu „bătrlnii" e- 
chipelor, sint datori să arunce in 
luptă tot ce au mai bun, pentru 
ca echipele noastre să avanseze 
spre iarna „europenelor" și — de 
ce nu ? — să trăiască visul tu
turor echipelor de club ale Con
tinentului: revederea pe gazonul 
primăverii. (I. Ch.)

din 
un 
fe-

ani. 
că- ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA

în

ne vom putea dezvolta 
sport.

— Au fost, în ultimii' 
discuții pentru înlocuirea 
lăriei cu alte sporturi...

— Intr-adevăr, dar am ajuns 
la concluzia că echitația re
prezintă- nu numai tradiția, ci 
și un sport cu mare priză, cu 
foarte mulți simpatizanți șl 
in același timp foarte educa
tiv. Iată de ce am renunțat 
la schimbări.

— Puteți să ne oferiți un 
pronostie pentru actuala edi
ție a C.M. ?
. — Este foarte dificil, tinerii 

fiind deseori imprevizibili. Un 
pronostic, deci, nu pot oferi. ’ 
tn schimb, remarc faptul că 

i concurența sînt foarte 
- ' pregătiți, iar întrecerile 
'' echilibrate ca orictmt:

t 
i
r.
(EK. F )

DE DUMINICĂ A DIVIZIEI r,A“
Unwersitatea Craiova — Dina

mo București : R. Petrescu (Bra
șov) ; Gr. Macavei (Deva) și 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) ;

Politehnica Iași — Politehni
ca Timișoara : I. Crăciunescu ;

Mițaru (ambii din Rm. Vîl-
■ lonescii (București).

— S.C. Bacău : FI. 
Coț (ambii din Plo- 
AntQhi (Iași) ;

F.C.M. Brașov : 
C. Bîtlan (ambii din 

și C. Gheorghe (Su-

A.
cea) și G.

F.c. Argeș 
Popescu ; 
iești) și

Rapid 
I. Velea ;

„Craiova) 
csava) ;

Chimia 
hor : V.

I. 
V.

Rm. Vil cea — F.C. Bi- 
Curt (Medgidia) ; M.

Salomir (Cluj-Napoca) și 1. Tă- 
nase (Tîfgoviș(e) î

Sportul studențesc — F.C. Ba
ia Mare : Al. Mustățea ; A. Ni- 
colescu .(ambii din Pitești) și V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin) ;

Gloria Buzău — F. C. Olt : 
B. Petrescu; V. Angheloiu (am
bii din București) și ‘ 
boiu (Vaslui) î

A.S.A. Tg. Mureș 
I. Igna ; I. Fercnczi 
Timișoara) și S. 
(Tîrgoviște) ;

Jiul Petroșani — Corvinul Hu
nedoara : O. Streng (Oradea) ; 
S. Rotărescu (Iași) și L. Măercan 
(Brașov).

A. Porum-

— Steaua : 
(ambii din 
Necșuleseu
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CUPELE EUROPENE

CUPA U.E.F.A.

prezen-

CAMPIONATE
TELEX • TELEXOdesa Ros-

i B.

1—1, Donețk — Di- 
3—3. Pe primele 
34 p, Dniepr 34 p, 
(37 j). Pe ultimele:

SCOȚIA. In semifinalele ..Cupei 
ligii* (meciuri tur) : Glasgow 

‘ ‘ ‘ Dundee

„S-th Avenue", una dintre principalele artere ale acestui 
„megalopolis" care este New York-ul, devine, o dată pe an, 
locul de desfășurare a unei competiții atletice care a in
trat in tradiție : cursa de o milă, pentru bărbați și femei, 

startul întrecerilor sint prezenți numeroși sportivi de 
prestigiu din lumea întreagă. Anul acesta, la prima ei par
ticipare, campioana noastră olimpică Maricica Puică a obți
nui un succes categoric, aplaudat de zeci de mii de spec

tatori și subliniat de mediile de informare
Laserfoto : — AGERPRES

MEXIC. Floretista Pilar Roldan (45 ani), medaliată cu argint 
la Jocurile olimpice de Ia Ciudad de Mexico — a obținut 3 
victorii față de.cele 4 realizate de sovietica Elena Novikova — 
a fost aleasă în funcția de președinte al Federației mexicane 
de scrimă. Este recunoașterea nu doar a unei cariere sportive 
strălucite, ci și a unei competențe in materie de scrimă.

FRANȚA. Cei mai buni piloți din nouă țări europene vot 
participa la 30 decembrie la un mare concurs de motociclism 
pe gheață. Acesta se va desfășura în munții Alpi. în stațiunea 
Houches, pe o pistă de 400 m din gheață naturală. Sint anun
țați, între concurenți, cei mai buni motocicliști sovietici, sue
dezul Erik Stenund, campionul mondial din acest an, vest- 
germanil Helmut Weber și GUnther Elwzu, componenț: ai for
mației cîștigătoare a C.M. din 1983. Organizatorii scontează pe 
un mare succes, intr-un sport care se bucură acum de tot mai 
multă popularitate internațională.

SUEDIA. Ricky Bruck, fost recordman mondial la aruncarea 
discului (68,40 m la Stockholm. 5 iulie 1372), acum în vîrstă de 
38 de ani, deși a spus de cîteva ori „adio" atletismului com- 
petițional, n-a țăsit, totuși, puterea s-o... rupă cu acest sport. 
El și-a continuat antrenamentele și cum toate probele de
monstrau că este încă în puteri el revenea de fiecare dată 
pe stadion. Anul acesta. în luna iulie, spre exemplu, Bruck 
și-a îmbunătățit recordul național cu' -o aruncare de 69,10 m, 
dar n-a fost reținut in lotul pentru J.O., deoarece rezultatul 
nu fusese obținut intr-o competiție cu caracter selectiv. Re
cent, la Malmoe, Ricky Bruck a intrat și el în „clubul" arun
cătorilor de peste 70 m, cu o performanță de 70,48 m. Recordul 
mondial al sovieticului Iurl Dumcev, care măsoară 71.87 m, a 
început, zice atletul suedez, să ,nu-i dea pace !...

BRAZILIA. In urma unei noi scumpiri a biletelor de intrare 
la meciurile echipei FLamengo din Rio de Janeiro, suporterii 
echipei (și nu sint puțini !) au organizat o „înmormintare" 
simbolică a fotbalului carioca. Un purtător de cuvînt al su
porterilor a arătat că „noua scumpire a biletelor, în plină 
perioadă de criză economică și de șomaj, nu este în folosul 
fotbalului ! Decit să se joace in fața unor tribune goale, clu
burile din Rio ar trebui să mediteze asupra exemplului oferit 
ele cele din Sao Paulo, unde menținerea prețurilor biletelor in 
limite rezonabile se traduce prlntr-un public numeros și, deci, 
prin rețete, excelente t"

După 175 de ani
■ ■

Astăzi au loq meciurile retur ale primei etape 
a cupelor europene. în ,,C.C.E.“ programul este 
complet, în „Cupa cupelor** întîlnirea dintre 
Hamrun (Malta) și Ballymena a avut loc (1—0 în 
tur, 2—1 în retur) și echipa maltcză s-a calificat 
pentru tuYul următor, iar în „Gupa U.E.F.A.“ s-a 
disputat jocul dintre Videoton și Dukla Praga 
(1—o și 0—0), echipa ungară calificindu-se pentru 
turul II. Celelalte jocuri disputate aseară tîr- 
ziu (Everton — U.C.D. Dublin, în tur 0—0, în 
„Cupa cupelor**, și Q.P. Rangers — F.C. Reykja
vik, în tur 3—0) nu r.e-au sosit pînă la închide
rea ediției și le vom publica în ziarul de miine. 
Iată meciurile de astăzi (intre paranteze 
tăm rezultatele din tur) :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
V.f. Stuttgart 
F.C. Liverpool 
Dynamo Berlin 
Omonia Nicosia 
Juventus Torino 
Panathlnaikos 
La Valetta
Benfica
I.FJC. Goteborg 
Athletic Bilbao
Honved Budapesta 
Sparta Fraga
Dniepr
S.K. Beveren 
Shamrock Rov. (Dl.) 
Lingby (Dan.)

Beslktas
Moss (Norv.) 
F.C. Porto
C.F. Barcelona 
Hajduk split 
Steaua București

Sittard (Olanda) 
Dynamo Dresda 
Westaiannaeyjar 
U.S. Luxemburg 
Larissa (Grecia)
Kuusysi
Celtic Glasgow 
Servotte Geneva

— B.K. Copenhaga
— Malmo F.F.
— Wisla Cracovia
— Trakia Plovdiv
— Siofoki Banyasz (Ung.)
— Inter Bratislava
— La Gantoise
— Apoei

(O-O)
(0-2)

— Levski Spartak
— Lech Poznan
— F.C. Aberdeen
— Dinamo București
— Ilves Tampere
— Feyenoord
— Austria Viena
— Steaua roșie Belgrad
— Avenir Beggen (Lux.)
— Bordeaux
— Grasshoppers Zurich
— Vaalerlengen (Norv.)
— Trabzonspor
— Akranes (Isl.)
— Linfield (Iri. Nord)
— Elbasan (Albania)

CUPA CUPELOR
— Rapid Viena
— Bayern Munchen
— Wrexham
— Metz
— Dinamo Moscova
— A.S. Roma

(meciuri tur) : i 
Rangers — Thistle 4—6; 
Utd. — Hearts 2—1.

SUEDIA. S-a încheiat 
parte a campionatului, 
opt clasate vor juca, in 
nuare, .sistem cupă*, cu 
de finală, semifinale și 
Pe primele locuri (după 
etape): Goteborg 32 p. AIK 31 p, 
Malmo 27 p. Hammarby S p. Pe 
ultimele: ELfsborg și Gefle. care 
au retrogradat în divizia ,.B*.

1N C.E. de tineret, la Zrenja- 
nin: Iugoslavia — Bulgaria 
(1—0). Au înscris Asano viei pen
tru gazde, respectiv Stolnov și 
Pașev.

U.R.S.S. (et. 28). Dinamo Mos
cova — Ț.S.K.A. 0—0. Alma Ata 
— Tașkent 6—2, Harkov — Baku

prima 
Primele 

conti- 
sferturi 

finală.
22 de

(1-1) 
(1-0) 
(1—2) 
(1—4) 
(4—0) 
(0—0) 
(0-4) 
(2—3) 
(8—0) 
(2-3) 
(1—3) 
(3-3) 
(0—1) 
(2—2) 
(0-0) 
(3-0)

<1—*) 
(1—4) 
(O—l) 
(4—2) 
(#—1) 
(0-1)

Partizan Belgrad 
Standard Liege

■ Aiax Amsterdam 
Glasgow Rangers 
Tottenham
Atletico Madrid 
P.S.V. Eindhoven 
Wacker -Innsbruck 
Auxerre
Raba Gyor 
Borussia Mon. 
Rijeka 
Hearts
Werder Bremen 
Dundee United 
J.K. Helsingiin 
Pogon Szczecin 
F.C. Bruges 
Lilies trom - (Norv.) 
Spartak liloscova 
Hamburger S.V. 
L.A.S.K. Linz 
Limassol (Cipru) 
Neuchatd (Elv.) 
Zelezniciar Sarajevo 
Univ. Craiova 
T-S.K.A. Sofia 
Fiorentina
Aarhus (Dan.) 
mternazionale

— Rabat Malta
— Glentora.n Belfast
— Differdange (Lux.)
— Bohemians Dublin
— Braga
— F.C. Sion
— Frankfurt Oder
— Real Madrid
— Sporting Lisabona
— Manchester United
— Dukla Banska Bystrica (3—2)
— Real Valladolid
— Paris St. Germain
— Anderiecht
— A.I.K. Soina (Suedia)
— Dinamo Minsk
— F.C. Koln
— Nottingham Forest
— Lokomotive Leipzig
— Odense (Danemarca) 

Southampton
— Oester (Suedia)
— Bohemians Fraga
— Olympiakos Pireu
— Sliven
— Betis^ Sevilla
— Monacd"
— Fenerbahce
— Widzew Lodz
— Sportul studențesc

(2—0) 
(1-D 
(0—0) 
(2—3) 
(3-0) 
(0—1) 
(0-2) 
(0-5) 
(0-2) 
(0-3)

(0—1)
(0-4)
(0-1)
(0—1)
0—4)

.(1—2)
(0—0)
(9-7)
(3—1)
(0-0)
(l-O)
(1—6)
(0—1)
(0-1)
(0—1)
(2-2) 
(1—01 
(0-2) 
(0-1)

4—0. Cemomoreț 
tov 0, Torpedo — Spartak 3—0. 
Dinamo Kiev — Dinamo Minsk 
0—1, Dniepr — Erevan 2—0, Ze
nit — Vilnius * * *
namo Tbilisi 
locuri: Zenit
Torpedo Up.
IS—17. Tașkent și Dinamo Mosco
va cu cite IS p. It. T.S.K.A. 13 p.

BELGIA (et. 7). La Gantolse — 
BeersciMX 3—1, Waterschei — F.C. 
Liege 1—1, Șt- Nicolas — F.C. 
Bruges 1—2. Cercde Bruges — 
Standard 2—1. Lierse — Lokeren 
0—4, Antwerp — Anderiecht 1—1, 
Courtrai — Malines 2—1, Seraing 
— Waregem 1—0, Racing Jet — 
Beveren 1—0. Pe primele locuri: 
Anderiecht și La Gantoise cu 
cite 11 p. F.C. Bruges 10 p. Pe 
ultimul: 18. Lierse 2 p.

ȘAHIȘTII NOȘTRI AU PLECAT LA BALCANIADA
Ieri au plecat la Skoplje (Iu

goslavia) echipele care vor re
prezenta tara noastră. între 4 
si 12- octombrie, in întrecerile 
Balcaniadei de sah. Au făcut 
deplasarea : FL Gheorghiu, M. 
Șubă, M. Ghindă, V. Stoica, Th.

Ghitescu. D. Bărbulescu, M. 
Pavlov, precum si Margareta 
Muresan si Gabriela Olirasu. 
Juniori : C. Navrotescu, A. Ar- 
deleanu, M. Marin si I. Cosma. 
Antrenor, maestrul F.I.D.E. Em. 
Reicher. .

ZURICH-UL, CENTRU DE ATRACȚIE AL ELITEI SAHISTE

ATLETISM • La competiția de 
cros „Grand prix ’84“ desfășu
rată în Cehoslovacia, la Nitra» 
timișorean ud Cos tel Ene a cîști- 
gat cursa rezervată semifondiș- 
tilor (5 km) în 15:02,0. Au lu.ait 
parte alergători din Polonia, 
România, Ungaria și țara gazdă 
• Cursa internațională de marș 
de la Walbrzych (Polonia), pe 
distanța de 20 km, a revenit lui 
Andrzey Hiiiinski (Polonia) cu 
timpul de lh51:38. La femei (10 
km) prima a sosit Jama Vorbo va 
(Cehoslovacia) 53:08,0.

BASCHET • In primul tu-r al 
„Cupei Koraci“ : Amicale Stein- 
sel (Luxemburg) — BC Klagen
furt 71—68 (44—37).

KARTING > în cea de a 4-a 
manșă a 
(250 cmc), 
„Bugatti**, 
a revenit 
Bohlin cu _ _ 
lizînd 37 de p în 
general, Bohlin a cucerit titlul.

MOTOCICLISM • La Asseri 
(Olanda), în cadrul C.M. de vi
teză pe circuit s-au înregistrat 
următoarele rezultate ; - — 
— Honk 
„MBAil ; 250 cmc 
dorfer “
500 cmc 
landa) pe „Suzuki“ și peste 
cmc — T. Rutter (Anglia) 
„Ducarti**.

ȘAH • Turneul desfășurat 
Chorzow a fost câștigat de

C.M. de suiper-kartog 
disputată pe circuitul 
La Le Mans, victoria 

suedezului Lennart 
0 p penalizare. Tota- 

clasamentul

125 cmc 
van Hessel (Olanda) pe 

H. Bessen- 
(R.I\G.) pe „Yamaha* ; 

van Dulmen (O- 
500 
pe

La început de sezon autum
nal itinerarul șahist al semna
tarului acestor rînduri a avut 
punct de oprire la Zurich, acolo 
unde își dădeau întîlnire cîte
va stele de primă mărime ale 
eșichierului mondial. Un turneu 
vechi de 175 de ani. dar cu 
tradiție mereu reînnoită, unde 
triumfaseră odinioară Alehin 
(în 1934) șl Tal (1959). tot aco
lo unde se lansase în arena in
ternațională Bobby Fischer, 
dacă nu cel mai marc în orice 
caz cel mai ‘discutat dintre 
campionii lumii. A fost o edi
ție jubiliară a turneului elve
țian. avînd drept capete de 
afiș pe excampionul mondial 
Boris Spasskj și de două ori 
șalangerul la titlu Viktor Kor
cinoi. concurați de nume pres
tigioase ca V. Hort. Y. Seira
wan. G. Sosonko. J. Nunn și 
alții. Un punct de atracție a 
fost și participarea tinerei ma
estre suedeze Pia Cramling, pe 
linia eforturilor ce se fac în 
ultima vreme d* a apropia va
lorile șahului feminin de cele 
masculine. A reprezenta culo
rile țării în această concurență 
de elită nu era o misiune ușoa
ră și m-am străduit (poate că 
am și reușit...) s-o duc cu bi
ne pînă la capăt. Iată. într-o 
succintă retrospectivă, momen
tele principale ale disputei care 
pot interesa pe cititorii noștri.

Turneul a debutat cu o sur
priză de proporții, spaniolul 
Juan Bellon, considerat de toa
tă lumea drept un outsider 
simpatic. învi’ngîndu-1 într-o 
splendidă partidă de atac pe 
Korcinoi ! Surprizele au conti
nuat cu veteranul Duckstein 
întrecîndu-1 (cu negrul !) pe 
Spasski. După primele patru 
runde la conducere era Bellon, 
cu 3 puncte, urmat la 1/2 p de 
Nunn, Seirawan, Hort și 
mine. în runda a 5-a ___
Fortuna i-a surîs însă lui John 
Nunn, care a reușit să trans
forme în victorie o poziție

compromisă la Bellon, trecînd 
pe primul loc.

,slop-cadru' 
care 
albe) 
34.

Bellon 
putea 
N:c6 ! 
d7 ar 
avan- 
timp.

»
ei. mărind astfel gradul de 
atractivitate al turneului. Spas
ski îl învinge într-o splendidă 
partidă de atac pe Seirawan în 
penultima rundă, pentru ca 
acesta să-și ia o superbă re
vanșă în ultima, făcindu-1 K.O. 
pe Hort. Această ultimă rundă 
a avut o desfășurare dramati
că. ținînd trează atenția nume
roșilor spectatori pînă in ulti
mul moment. După ce Nunn — 
care prin jocul rezultatelor ră
măsese lider după remize suc
cesive cu Hort. Gheorghiu și 
Korcinoi — termina cu o nouă 
remiză rapidă la Spasski, asi- 
gurindu-și cel puțin locul X 
„ex aequo". iată că Hort pierde 
la Seirawan. Bellon nu poate 
trece de apărarea tenace a lui 
Kindermann. iar partida Gheor
ghiu — Korcinoi se îndreaptă 
spre o mare criză de timp a a.----------------- . mon-

numai

eu 
zeița

Iată un ultim 
al acestui duel în 
(conducînd piesele 
cîștiga jucînd aici 
fiindcă la 34... T:c6 35.
fi rămas practic cu mare 
tai material. în criză de 
însă spaniolul a continuat cu 
34. Ne6 + și după 34... Kg7 35. 
N:c4 Cd4 ! 36. Nd3 Tc3 37. 
Nbl Td8 38. Te7+ Rh6 39. d7 
Tel 40. Nd3 Cc2 ! ! contraatacul 
lui Nunn s-a "dovedit decisiv.

Intre timp urmăritorii nou
lui lider schimbau lovituri du
re, întrecerea fiind foarte 
strinsă din cauza apropierii va
lorice dintre marii maeștri. Aju
tat de șansă Korcinoi cîștigă 
0 partidă... pierdută la talen
tatul maestru elvețian Zuger 
(Hivins de mine in prima run
dă) și remizează alta în care 
era aproape mat pe tablă, la 
Sosonko ! Seirawan si Hort 
joacă sigur și sobru, fiind ală
turi de Bellon (si Gheorgl 
mereu în plutonul fruntaș in 
timp ce Spasskj se menține în
tr-o espectativă curioasă, rcrrri- 
zînd partidă după partidă. Ul
timele runde, care urmau să 
decidă ordinea finală, au făcut 
— conform ..sistemului elve
țian" — ca o serie de favorit! 
să se întîlnească direct între

negrului. Vicecamplonul 
dial mai dispunea de
8—9 minută de gindire pentru 
restul de 22 de'mutări 
poziția înfățișată pe diagramă) :

»
cauza crizei de timp a adver
sarului. albul a continuat cu 
18. fi și după 18.... Db4 ’ 19. 
Df2 Nh6 ! ! 20. Nc5, partida s-a 
încheiat remiză datorită spec
taculosului șah etern 20... N:f4-j- 
21. Rbl Ca3 I 22.Ral Ce2+! 
etc... Păcat. întrucît desfășura
rea de pînă atunci a partidei 
(bazată pe o analiză proprie în 
Apărarea Grunfeld) îmi promi
tea un frumos succes final, ob
ținut imediat după victoria din 
turneul pentru premiul „Mep
histo", de la Hanovra.

în acest fel. clasamentul fi
nal al turneului jubiliar de la 
Zurich 1984 a fost următorul : 
1. Nunn 6 puncte din 
bile. 2—7. Gheorghiu, 
wan. Korcinoi. Spasski. 
Sosonko 5,5 p ; 8—9.
Kindermann 5 p etc. (22 pâr
tiei panti).

9 posi-
Seira- 

Bellon, 
Hort,

(din

Florin GHEORGHIU
mare maestru international

Continuind liniștit acum
18. N:b6! C:b6 19. f 4! albul ră- 
mînea cu un pion în plus, pozi
ție stabilă și mari șanse practice 
de victorie (desigur. nu mergea 
intermediar 18... N :e5 19. f4 '. 
N :c3 20. N :c4 căci negrul pier
de o piesă). Pripindu-se din

la 
. _ A.

Manecha (Polonia) ou 7,5 p (diai 
11 posibile). Pe loc'*' secund 
s-au clasat românul Alin Arde- 
leanu, Dj.mitcr Palev (Bulgaria) 
și R. Grabczewskl (Polonia) — 
toți ou 6,5 p • La Volgograd, 
campioana mondială Mala Cibur- 
dianidze șl șalangera Irina Levi
tina au întrerupt partida a 8-a 
în poziție avantajoasă pentru a- 
ceasta din urmă. Scorul meciu
lui : 3,5—3,5 (1).

TENIS • Turneul feminin de 
La Richmond s-a încheiat cu vic
toria americancei Joanne Russel,
care a diispuis, în finală, de Mi-
chelei Wahsinigton cu 6—2, 4-6,
6—2 • în primul tur la Barce-
îona : Piimek — Vizcaino 7—6,
1—6, 6—4, Jelen — Gimenez 6—4,
4—6, 6—4, Perez — Soler 6—2.
6—1, Simonsson — Urpi 6—0, 3—6.
6—2. Tulasne — Freund 6—1. 6—4,
Adams — Forties 7—5, 3—6, 6—1
• în ultimul joc al maciulul—de 
„Cupa Davis" dintre U.R.S.S. — 
Israel, întrerupt din cauza întu
nericului. Zverev l-a învins pe 
Chakar Perkiiss cu 2—6, 7—5, 
10—8, 6—4. Rezultat final : 3—2, 
U.R.S.S. cîștigînd. astfel, zona 
europeană „A".

...VÎRSTELE MARATONiȘTILOR
O veste transmisă de agențiile de presă a făcut senzație în lumea 

sportului. La tradiționalul concurs de maraton ce are loc anual la 
Ciudad de Mexico, printre concurenți s-a numărat și... un copil de 
9 ani, pe nume Mario de Ia Maro. Făcînd parte din celebrul trib 
de alergători Tarahumara, micul Mario nu a dezmințit renumele stră
moșilor săi șl pornind curajos în cursă a alergat kilometru după 
kilometru, alături de atleții maturi, care la un moment dat au forțat 
serios alura, simțfndu-se oarecum......... jigniți" de prestația ieșită din
comun o lui Mario de la Maro. Micuțul maratonist a mai ținut pasul 
un timp șl apoi a cedat, trecînd totuși linia de sosire după 3 ore 
și 59 de minute de la plecare, timp excelent pentru un alergător de... 
9 ani I

Ca să fim sinceri, ni se pare ieșită din comun o asemenea ispravă; 
mal ales dacă avem in vedere duritatea acestei probe atletice. Totuși, 
este remarcabil faptul că Mario de la Mora a terminat maratonul, 
ceea ce scoate în evidență capacitatea uriașă de efort a organismului 
uman. Cu atît mai evident este acest lucru, cu cit, in aceeași probă 
de maraton, la care participarea și rezultatul lui Mario de la More 
au făcut senzație, un alt concurent a reușit și el o ispravă demnă 
de reținut: Angelo Suarez a trecut linia de sosire după mai bine de 
4 ore de la plecare. Timp slab ? Nicidecum. Fiindcă concurentul in 
coază ao 88 de ani I Intr-adevăr, sportul poate fi practicat — și, 
iată, chiar cu succes — la orice vîrstă...

Călin ANTONESCU
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