
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
9
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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri dimineața, o 
vizită de lucru in unități de 
cercetare si producție agricolă, 
în întreprinderi ale industriei 
alimentare.

Noul dialog de lucru a fost 
consacrat examinării unor pro
bleme esențiale nrivind spori
rea continuă a producției agri
cole. vegetale si animale, în 
actualul cincinal si in anii ur
mători. potrivit importantelor 
prevederi ale Proiectului de Di
rective ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân. care asigură dezvoltarea 
susținută a agriculturii noastre 
socialiste, ca ramură de bază 
a economiei naționale.

Această cuprinzătoare si a- 
profundată analiză a început la 
Institutul de cercetări pentru 
cereale si plante tehnice — 
Fundulea, puternică unitate a 
stiintei agricole românești. _

Conducătorul partidului si sta
tului a fost primit — si de 
această dată — de specialiștii 
institutului, de cetățenii comu
nei Fundulea si ai așezărilor 
învecinate, cu flori, cu nemăr
ginită bucurie, eu manifestări 
emoționante de aleasă stimă si 
prețuire. Ei reafirmat. în- 
tr-o impresionantă unitate de 
simțire, sentimentele lor de ne
țărmurită dragoste si recuno
ștință față de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru activitatea 
neobosită ce o dedică zi de zi 
propășirii patriei, bunăstării si 
fericirii poporului, triumfului 
nobilelor idealuri de pace, pro
gres. libertate si independentă 
ale tuturor națiunilor.

Miile de oameni ai muncii 
veniti în intîmpinare si-au ma
nifestat — și în aceste momente 
deosebite — dorința fierbinte ca 
apropiatul forum al comuniș
tilor români să realeagă în su
prema funcție de secretar gene
ral al partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cel mai iu
bit fiu al poporului român, e- 
minent om politic, militant de 
frunte al mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale, per
sonalitate marcantă a lumii 
contemporane. S-a dat. astfel, 
o vibrantă expresie convingerii 
ferme că reinvestirea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român re
prezintă chezășia sigură a îna
intării neabătute a tării pe ca
lea socialismului si comunismu
lui. a prosperității si păcii.

A fost vizitat, mai întîi, un 
cîmp experimental pentru a- 
meliorarea sorgului, cercetările 
întreprinse urmărind atît o 
mai bună folosire a terenurilor 
nisipoase, sărăturoase. secetoa
se. cit și obținerea unor pro

ducții sporite de furaje pentru 
animale.

S-a vizitat, apoi, o solă des
tinați produoerli de sămință 
pentru hibrizi noi de floarea- 
soarelui, in cultură succesivă, 
avindu-se in vedere valorifica
rea superioară a suprafețelor 
irigate, precum și o mai bună 
polenizare a plantei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, in continuare. lotul 
de cultură intensivă a porum
bului. unde se experimentează 
diferite densități.

S-a vizitat, de asemenea, 
cîmpul de ameliorare a porum
bului în cultură succesivă, aici 
urmărindu-se crearea unor hi
brizi specifici pentru a fi culti
vați după recoltarea orzului 
sau a griului. în condiții de 
irigare.

In încheiere, secretarul gene
ral al partidului a adresat fe
licitări specialiștilor institutului 
pentru succesele obținute și 
le-a urat multă sănătate și 
multă fericire.

în continuare, a fost vizitat 
Institutul de cercetare și pro
ducție pentru cultura și indus; 
trializarea sfeclei de zahăr și 
substanțelor dulci Fundulea, 
care a luat ființă din inițiativa 
secretarului general al parti
dului în februarie 1981.

Cei ce își desfășoară activi
tatea în arSeastă importantă u- 
nitate de cercetare, cărora li 
s-au alăturat numeroși locui
tori ai comunelor călărășene, 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire entuzias
tă, în care s-au regăsit cele 
mai profunde sentimente de 
dragoste și recunoștință față 
de conducătorul partidului și 
statului pentru activitatea sa 
neobosită pusă în slujba înflo
ririi multilaterale a patriei, a 
ridicării necontenite a bună
stării materiale și spirituale a 
tuturor locuitorilor săi.

Secretarului general al parti
dului i-au fost înfățișate pe larg 
preocupările si realizările tină; 
rului colectiv ce-si desfășoară 
activitatea în această puternică 
unitate de cercetare cu un rol 
deosebit de important în înfăp
tuirea programului de dezvolta
re a culturii si industrializării 
sfeclei de zahăr și de atragere 
în circuitul economic a unor 
noi materii prime indigene pen
tru substanțe dulci.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat. în continuare, cîteva 
dintre laboratoarele institutului.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului in 
județul Călărași a continuat la 
întreprinderea de industrializa
re a sfeclei de zahăr Fundulea,

(Continuare in pag. a 4-a)

in cupele europene la fotbal

DINAMO Șl UNIVERSITATEA - IN TURUL II
Reprezentantele fotbalului nostru în cupele eu

ropene interduburi au susținut ieri partidele din 
manșa a doua a primului tur. Deși calificarea 
campioanei noastre, Dinamo București, și a Uni
versității Craiova a fost obținută în urma unor 
mari emoții, ea â fost pe deplin meritată în am
bele cazuri.

în C.C.E., Omonia

Așadar, fotbalul românesc va fi reprezentat în 
turul doi al Cupei campionilor europeni de echipa 
Dinamo, performera ediției precedente, iar în 
Cupa U.E.F.A. de Universitatea Craiova, de ase
menea o prezență de prestigiu în competițiile eu
ropene.

Nicosia - Dinamo 2-1 (0-0)

CAMPIONII NOȘTRI SI-AU APĂRAT AVANTAJUL9 •

PE CARE
Miercuri seara. De stadionul 

Makarios din Nicosia. în man
șa a doua a primului tur al 
C.C.E.. echipa noastră cam
pioană. Dinamo București, 
deși a pierdut în fata ferma- 
tiei cipriote Omonia Nicosia 
cu 2—1 (0—0), a obținut cali
ficarea în turul următor. Cele

Cupa U.E.F.A., Universitatea Craiova - Betis Sevilla 6-3 (0-0, 1-0, 1-0)

CALIFICARE MERITATĂ, DUPĂ UN MECI DRAMATIC
CRAIOVA, 3 (prin telefon).

Un entuziasm general domneș
te aici. în Cetatea Băniei, după 
acest meci pe care cu greu îl 
vom putea uita si care a adus 
îndrăgitei echipe locale o ca
lificare (în turul doi al ..Cupei 
U.E.F.A."). pe cit de meritată. 
De atît de prețioasă. obținută 
in dauna unui adversar valo
ros. care si-a apărat cu străș
nicie minimul avantai de un 
gol luat în prima manșă, dis
putată la Sevilla. A fost un 
ioc de mare luptă, dar si de un 
rar dramatism, care a necesi
tat prelungiri si executarea lo
viturilor de 11 m oentru de
semnarea formației ce va 
merge mai departe in compe
tiție.

De fapt, s-ar fi putut aiun- 
ge la același deznodămînt si 
fără acest supliment de emoții 
din prelungirile prevăzute de

Constantin F1RANESCU

(Continuare in pag 2-3)

L-AU OBȚINUT LA
trei goluri au fost marcate de
Jevizov (min. 54) si Mavris 
(min. 62) pentru gazde, respec
tiv Movilă (min. 88).

Arbitrul îvan Iosivov (Bul
garia) a condus următoarele 
formații :

OMONIA : Praxitelus —
Iakovu. Patikis. Klitos. Gre->

Portarul lui Betis, Esnaola, este învins de excepționalul șut al 
lui Cirțu Foto : Iorgu BĂNICA

în Cupa cupelor: SIE4UA - A. S. ROMA 0 0
(Cronica in pag. 2—3)

BUCUREȘTI9

gory (min. 75 Grigoriou) — 
Sawidls. Philippou. Kandilos, 
Tsikos — Jevizov (min. 79 
Kanaris). Mavris.

DINAMO : Moraru — Red- 
nic. Al. Nicolae. I. Marin. Vlad 
(min. SO Mirea) — Tălnar. 
Dragnea. Movilă Orac (min. 
88 Tulba) — Augustin. Suciu.

Campionatul mondial de pentatlon modern pentru juniori In Cupa U.E.F.A: INTER - SPORTUL STUDENȚESC 2 0 (0 0)
(Cronica în pag. a 4-a)

„DECIZIA" A FOST AMÎNATĂ 
PENTRU ULTIMELE DOUĂ PROBE

Competiția se încheie, azi cu probele de tir și cros

GREU A MAI FOST!

Nici cea de a treia probă, na- 
tațîa, din cadrul celei de a 
XlX-a ediții a Campionatului 
mondial de pentatlon modern 
pentru juniori, la care partici
pă sportivi din 21 de țări, n-a 
adus clarificările așteptate, 
deși, după desfășurarea îno
tului. liderii — L. Fabian (Un
garia). campionul mondial 
en-titre. si echipa U.R.S.S. — 
au un oarecare avans. Tinînd 
seama de imorevizibilitatea 
competiției de tir, precum 
si de surprizele pe care le mai 
poate produce crosul, noi mo
dificări în clasament sînt posi
bile disputa pentru celelalte 
poziții fiind încă departe de a 
fi tranșată.

Așadar si înotul, care a avut 
loc într-o perfectă organizare

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

Intr-o miercure de mari 
emoții pentru iubitorii fot
balului nostru, polul ten
siunii s-a înregistrat, cre
dem, in clipa in care pe 
calea undelor ne sosea din 
Insula Afroditei incredibila 
frază : „in minutul 17 
din repriza a doua este 
2—0 pentru Omonia și cali
ficarea se joacă pe muchie 
de cuțit !“ Eram uluiți, deși 
știam că Hitchcock-ul fot
balului este in stare de o- 
rice, dar nici chiar așa ! 
Gîndul că Omoniei Nicosia 
(tocmai ei !) îi mai trebuie 
1 (un) gol — unul singur !
— pentru calificare ni se 
părea o glumă nebună, 
tocmai pentru că era reali
zabilă... Tensiune insu
portabilă... Au urmat 26 de 
minute in care vrind-ne- 
vrind hamletizam pe je
ratic : a fi 7 — a nu fi 7 — 
rezistăm 7 — nu rezistăm 7
— marchează el 2 — mar
căm noi 7 Si am marcat noi, 
golul lui Movilă venind ca 
un Extraveral...

Si ne întoarcem la Craio
va, de unde Cirțu ne-a o- 
ferit două „acute" superbe, 
un gol ca. in filme și o bară 
după o execuție braziliană... 
A trebuit insă ca bravul 
nostru portar Lung să-i a- 
pere, după ^prelungiri, 
penaltyul faimosului Rin
con pentru ca Universitatea 
să-și ia (ca și Dinamo) tiza 
pentru continuarea dru
murilor sale europene.

Pe stadionul din Ghencea. 
celebra A. S. Roma nu 
ne-a arătat mare lucru. Ce 
folos, pentru că Steaua ne-a 
arătat și mai puțin... Si așa 
a zburat un vis...

Admirabil efortul lui 
Iorgulescu — Speriatu et 
comp., la un pas de o 
foarte mare performanță in
ternațională. Aproape de 
miezul nopții insă. Ru- 
mmenigge a reușit să ne ia 
complet somnul...

Dar ăsta e fotbalul. cu 
speranțe, cu bucurii și cu 
necazuri...

Marius POPESCU



E
După „naționalele" de viteză la motociclism MIAzi, meciuri in C. C. E. la baschet

La jocul de baschet Steaua 
Maccabi Tel Aviv, de azi 

4 octombrie, sînt valabile le
gitimațiile roșii și legitimați
ile de serviciu eliberate de 
C.N.E.F.S., legitimațiile verzi 
de ziariști (la masa presei 
cele însoțite de tichete spe
ciale).

LA CLUJ-NAPOCA: „U
TITLURILE DE CAMPIONI SÎNT ÎN MÎINI BUNE

Dacă alergătorii de dițt-track 
Si de motocros sînt dotati mai 
mult sau mai puțin cu moto
ciclete noi si piese de schimb 
originale, trebuie să spunem 
însă că oârticipantii la Campio
natul republican de viteză pe 
sosea concurează în exclusivi
tate ne mașini vechi ne care 
motociclistii si antrenorii lor le 
regenerează" oerfectionînd ci

lindrii. transformînd clasicele 
frîne de De tamburi ne discuri, 
aducind îmbunătățiri la cadrul 
motocicletelor sau confectionînd 
carenele necesare mașinilor de 
curse. Cunoscutul sportiv L. 
Ferenczi (Torpedo Zărnești) a 
mărit atît de mult forța micii 
lui mașini (50 cmc) incit a 
adus motoreta .Mobra" la per
formanta de aproape 130_ km 
la oră antrenorii Tr. Mihăiles- 
cu (I.M.G. București) A. Vik
tor (Voința Oradea) si alergă
torul M. Cretu (C.S.M. Reșița), 
ca să dăm numai cîteva exem
ple vor adaota motoare cu ră
cire cu aer la răcire cu apă. 
ceea ce va mări considerabil 
puterea motocicletelor. Prin ur
mare se poate afirma că spe
cialiștii curselor de viteză sînt 
în același timp mecanici iscu
siți. care aduc inovații de na
tură nu numai să lungească 
viata motoarelor îmbătrânite, 
ci chiar să le aducă la perfor
mante sporite.

în campionatul de viteză r>e 
sosea ediția 1984. încheiat la 
Sibiu, si-au disoutat întiietatea 
aproximativ 100 de concurenti. 
marea maioritate oregătindu-si 
temeinic mașinile pentru con
curs. Cei mai conștiincioși și- 
au văzut eforturile încununate 
de succes invidiatele titluri a- 
flindu-se in mîini bune. La 50 
cmc fostul ciclist C. Bea (I.T. 
București), un talent autentic, 
a cucerit cununa de lauri la 
numai un an duoă ce a pără
sit pista de beton tinărul si 
inimosul lui antrenor I. Con
stantin. avînd încă un alergă
tor la fel de ambițios în AI. 
Stancu. care s-a numărat si el 
printre principalii animatori la 
clasa națională. Bucuresteanca 
Emilia Dinu (I.M.G. București), 
bine îndrumată de antrenorul 
Tr. Mihăilescu. a reușit să îm
brace pentru a eincea oară 
consecutiv tricoul de campioa
nă la 50 cmc-soort iar L. Fe
renczi (Torpedo Zărnești) si-a

dintre 
aparfin - 
motoci- 

an 
performer,

reconfirmat înalta 
clasă de pilot și 
mecanic în între
cerile masculine. 
Frații A. și I. 
Viktor (Voința O- 
radea) — pregătiți 
de tatăl lor. A. 
Viktor — și-au în
scris in palmare
sul familiei al 12- 
lea titlu, 
care 9 
primului
clist in acest 
dublu 
la 125 și 250 cmc. 
în sfirșit, 
P. Popescu 
cuplu r 
ani cu i 
apărînd 
culorile 
Torpedo 
timp în 
urcat de 
pe cea i 
treaptă s 
mului 1 
amindoi 
nindu-și 
de maestru 
sportului. In prim- 
planul campiona
tului s-au mai si
tuat C. Șerb (Tor
pedo Zărnești), L 
Jian (C.S.M. Re
șița), marele ghi
nionist al campio
natului. N. Bon
doc (Energia Cimpina) la 
250 si 500 cmc A. Glutie (CS.M. 
Reșița). Nieulita Frincu Ener
gia Cimpina). C. Berke (Vointa 
Oradea) la 50 cmc-sport. T. Dră- 
ghici (I.M.G. București) si V. 
Haralambic (I.T. București) la 
125 cmc. iar duelul dintre vete
ranii sportului nostru cu motor 
L Pas cotă (Progresul Timișoa
ra) si I. Lăzărescu (Rapid 
Arad) — aflați la trei decenii 
de activitate competitională — 
a fost cîștigat de primul, cla
sat pe locul 4 la 500 cmc.

Ce fac in aceste zile fruntașii 
curselor de viteză ? Se pregă
tesc intens pentru a obține re
zultate dt mai bune în com
pania unor valoroși alergători 
de Dește hotare care si-au a- 
nuntat participarea la prima

pilotul 
face 

șapte 
Popa, 
cinste

de
A. 
cu 

asociației 
Zămești, 
care a 

• patru ori 
mai înaltă 
a podiu- 
laureatilor, 

indepli- 
nonnele 

al
Campionii pe anul 1984 (de la stingă, la 

Popescu. A Popa Ia 
Si 250 cmc, I. Viktor 
L. Ferenczi. Emilia 
si C. Ilea la clasa

dreapta} : (sus) — P. 
etaj. A. Viktor la 125 
la 500 cmc; (jos) — 
Dinu la 50_ eme-sport
nationaid (50 emc)

Foto : Vasile CÎRDEI Sibiu

ediție a Campionatelor inter
naționale ale României la vi
teză De șosea, programate la 
14 octombrie De traseul din 
municipiul Drobeta Tr. Severin.

Traian IOANIȚESCU

în „Cupa speranțelor11 la dirt-track

TINERII BAT LA USA CONFIRMĂRII»

„Cupa speranțelor11 
track, competiție de 
fate care a aiuns la 
13-a. desfășurată la

la dirt- 
regulari- 
etapa a 

Sibiu, a 
reunit un număr sporit de ju
niori. majoritatea talente au
tentice. Dominînd întrecerile, 
tinerii M. Agrisan. L. Maier 
(Metalul București, antrenor- 
mecanic D. Gheorghc), A. Oa- 
neș. I. Gherghe (I.P.A. Sibiu, 
antrenor — N. Riureanu) si H. 
Iasch (Voința Sibiu, antrenor 
— Al. Pis) au fost promovați 
ca rezerve sau chiar titulari 
în formulele de concurs ale 
seniorilor, unii reușind să se 
remarce în compania experi
mentărilor lor adversari.

Din etapa a 5-a au intrat în. 
concurs si reprezentanții noii 
secții Petrolul Ianca (iud. Bră-
» - „___

ila). Tinerii si inimoșii antre
nori voluntari de aici. I. Dra- 
gu si N. Nită, au aliniat la 
start 5 copii, care au progre
sat văzînd cu ochii (P. Zainea 
si L. Lavrenti au acumulat cîte 
11 puncte pînă în prezent), iar 
ultimul debutant, micuțul Tom» 
Alexandru. duDă numai două 
concursuri oficiale, la a 
etană s-a numărat printre ani
matori. realizînd 5 Duncte. Prin 
urmare, micii piloti din Ianca 
accelerează tot mai mult...

13-a

CLASAMENTELE : etapă
1-3. A. Oanes. M. Agrișan
Spița (C.S. Brăila! 6 p. 4-5.

A. 
L. 

Maier. T. Alexandru 5 n ; ge
neral — 1. A. Oanes 56 p. 2. 
M. Agrișan 52 p. 3. H. Iasch 
51 p. 4. L. Maier 46 p. (Tr. I-)

RUGBY. • SIBIUL are acum maeștri al 
sportului și in această disciplină sportivă 
Au primit acest titlu de onoare, într-un 
cadru festiv, ing. Marian Zamfir, unul 
dintre cel mai experimentați rugbyști divi
zionari, fost component * al selecționatei 
universitar*, și Olimpiu Becheș, talentatul 
centru, cu șase prezențe în reprezentativa 
națională. • BÎRLADENII ișl reconfirmă 
marea dragoste pentru sportul cu balonul 
oval. O nouă și concretă dovadă : sta
dionul Rulmentul complet refăcut, o plă
cută surpriză pentru oaspeții orașului mol
dav, rugbyștii de la Steaua șl Farul, care 
au și susținut meciuri în cadrul campio
natului Diviziei „A*. Teren îngrijit, gazon 
excelent, tribună pentru 3—4000 de spec
tatori, grup social (Inclusiv saună), ves
tiare noi... Numai cuvinte de laudă pentru 
conducerea întreprinderii de rulmenți, care 
manifestă atita grijă față de echipa de 
rugby. Rămîne ca aoeasta să aibă o com
portare pe măsură... • TÎNAra ECHIPA 
DIN FOCȘANI întrece așteptările, 
satisfacția tot 1.1 
ținători la meciul I.U.c 
tehnica Timișoara au 
cum ne spune prof. 
5 000 de spectatori I

. . spre
mai numeroșilor săi sus- 

" .J Mileov — Poll- 
fost prezențl, după 
C. Fugigi, aproape

POLO. ÎN ECHIPA
conu, Șerban, Duculeț.___ ____
rof, Oprișan, Ragea au devenit studențL

Steaua, uupă Dia- 
lată că șl Grance-

IN CAPITALĂ; steaua - maccabi tel aviv
kk -BEȘIKTAS ISTANBUL

Echipele românești de bas
chet participante la C.C.E. sus
țin astăzi primele meciuri 
ediția 1984—1985 a competiției. 
Tn Capitală (sala Floreasca, ora 
18,30), Steaua întîlneste pe 
Maccabi Tel Aviv (cîștigătoa- 
rea trofeului în 1977 și 1978), 
formație întărită prin legitima-

în

Si 
a- 
la 
de

rea a doi jucători din S.U.A. : 
Kevin McGee ți Lee Johnstohn, 
dintre care primul este cunos
cut publicului nostru din peri
oada Universiadei. în a cărei 
finală a avut o comportare 
excepțională. Baschetbalist» de 
la Steaua s-au antrenat cu sîr- 
guintă pentru această întrece
re. pregătirile lor cuprinzînd 
jocuri de verificare, ultimele 
vind loc în Cehoslovacia. 
Olomouc. unde au dispus 
Dukla cu 83—80 si de Legia
Varșovia cu 99—88. Din lotul 
campioanei României fac parte, 
printre alții. internaționalii 
Cernat, Opșitaru. Ermurache, 
Netolitzchi, Oczelak, Ardelean, 
iar din cel al oaspeților Ber- 
covici. Aroesti, Silver (si. bine
înțeles. McGee si Johnstohn). 
Arbitri : A. Toncv (Bulgaria) 
si N. Duran (Turcia) : comisar 
F.I.B.A. : A. Predescu.

In Sala sporturilor din Cluj-

De azi, In sala Floreasca

12 ECHIPE FEMININE DE BASCHET
INCEP LUPTA PENTRU TITLU

întrecerile ediției a 36-a a 
Campionatului republican de 
baschet feminin programează 
astăzi. în sala Floreasca. me
ciurile primei etape a turneu
lui inaugural care va avea loc 
pînă duminică. Cele 12 parti
cipante isi vor disputa întîie- 
tatea pe parcursul a două tu
ruri (fiecare cuprinzînd ciie 
trei turnee). duDă care vor f: 
departajate în grupele valorice 
1—6 si 7—12. urmînd să con
tinue întrecerea în alte două 
tururi, cu etape săotămînale (cu 
jocuri duble), si să o încheie, 
in luna aprilie, prin turnee fi
nale.

Firesc lupta principală se va 
da pentru cucerirea titlului si 
a _ celorlalte locuri de pe po
diumul de onoare, dar se cu
vine să menționăm că acest 
campionat trebuie să constituie 
si un prilei de permanentă se
lecție si verificare a baschet
balistelor care vor forma lo
turile reprezentative pentru 
Campionatul european de anul 
viitor, ca si pentru alte com
petiții internaționale oficiale. 
Tn acest sens, așteptăm cit mai 
multe meciuri în care buna 
pregătire fizică si tehnică a 
jucătoarelor să fie concretiza-

A fost. In general, o vară prolifică pentru 
tlnăra generație a sportului cu mingea pe 
apă de la noi : „Cupa Prietenia* a fost 
ciștigată de echipa României, alte lzbinzl 
— susținerea cu succes a examenului de 
admitere la facultăți — aparțlnlnd, după 
cum aCăm cu plăcere, lui Rujan, fraților 
Ion, Iul Giurgiu, Geambașu etc., jucători 
la diferite echipe divizionare. Tuturor 11 sa 
cuvin calde felicitări ! • PREZENTA INE
DITA ÎNTRE arbitrii bucureșteni — Liliana 
Leabu, deocamdată arbitru secundar. 
Vom avea curînd șl o femele arbitru con- 
ducînd partidele divizionare 1 • CEL MAI 
EFICACE pololst al campionatului 1983— 
1984, internaționalul orădean Cornel Gor
dan (184 de goluri marcate), a primit 
duminică, înaintea derbyulul Dinamo — 
Crișul, „Trofeul Sportul", instituit de re
dacția noastră pentru stimularea jocului 
ofensiv.

VOLEI • ÎNTRE echipele bucureștene, 
Calculatorul are acum cea mal înfocată 
galerie. în etapa a doua însă, cîțiva păti
mași nu au recurs numai la încurajări la 
adresa favoritelor lor. ci și la descurajări 
(ofense !) la adresa oaspetelor, eonstăn- 
cențele de la Chlmpex. S-au potolit însă 
Îndată ce crainicul sălii le-a făcut perti
nenta observație. 9 REFLECȚII de pe 
marginea (șl din interiorul) terenului la 
meciul de mal sus. In dificultate, bucu-

tă în evoluții 
spectaculoase și de 
valoare cit mai 
ridicată. în același 
timp, este de dorit 
ca echipele noas
tre fruntașe să se 
acomodeze dt mai 
grabnic cu noul 
regulament FI BA, 
ale cărui modifi
cări pot influența 
mult evoluția a- 
cestui joc sportiv.

Programul 
Udelor 
de la 
merțul 
Mureș 
C.S.S.

p ar
de astăzi : 

ora 9: Co-
C.S.S. Tg. 

— Voința 
Brașovia, 

Politehnica _ 
Timișoara — 
șui Oradea, 
greșul

css. 
Cri- 
Pro- 

București 
— Chimistul C.S.S. 
Rm. Vileea, 
MENERp 
rești — 
București, 
tesc Politehnica C.S.5. 
rești — Voința București. Me
ciul Olimpia București — Uni
versitatea C.S.S. Viitorul Cluj-

Napoca, echipa feminină Uni
versitatea joacă (la ora 18) cu 
campioana 
Beșiktas 
Kaszclik 
lewski
F.I.B.A. :

în iocurile de marți, din ca
drul cupelor europene de bas
chet (masculin) s-au înregistrat 
următoarele rezultate. în ..Cupa 
Cupelor" : Alvik Stockholm — 
Kotkan Kotka (Finlanda) 97— 
86 (48—43). Karsiyaka Izmir — 
Spartak Pleven 72—58 (40—27). 
Maccabi Bruxelles — Villeur- 
banne (Franța) 75—82 (32—33) : 
în „Cupa Koraci“ : Stade Fran- 
cais — Sparta Bertrange (Lu
xemburg) 106—85 (54—39) și 
Glasgow — CBL Barcelona 86— 
108 (38—50).

Turciei. formația 
Istanbul. Arbitri : W. 
(Austria) și K. Koro- 
(Polonia) ; comisar 
Al. Dănilă.

BASCHETBALIȘTII DE IA C S Ș. 4
AU ClȘTIGAT TURNEUL

DE LA BYDGOSZCZ
de baschet C.S.Ș. 4 
a cîștigat, neînvinsă,

Echipa 
București 
turneul de juniori desfășurat în 
Polonia, la Bydgoszcz, juniorii 
antrenați de L. Călin și H. 
Giurgiu au obținut următoarele 
victorii : 93—77 cu ZNICZ
Pruszkow, 84—74 cu V.S. Asto
ria Bydgoszcz și 103—91 cu 
Lech Poznan. Cele mai bune 
prestații le-au avut Gherasim 
Tzachis, Tiberîu Rist, Cătălin 
Pintea și Mircea Ivanov.

ICE-
Bucu-
Rapid
Sportul

Baschetul feminin oferă deseori faze dina
mice, asa cum ilustrează imaginea de mai 
sus pe care_o dorim repetată cit mai des in 
întrecerile

Foto
Diviziei „A“.

• Ioan LESPUC Cluj-Napoca

studen-
Bucu-

n
Dre 1

reștencele au fost chemate la time-out. 
sfârșitul căruia una dintre ele a spus, spre 
Încurajarea colegelor : „Hal fetelor, vor
bim :*, ia care cineva de pe margine a 
replicat : „Ar fl mal bine să tăceți, dar 
să jucați !«. Sfat care le-a priit... • 
ÎNAINTEA setului 3. antrenorul constăn- 
țean L. Topciov a Inversat, din greșeală. 
In fișa predată la foaia de arbitraj, două 
jucătoare, modificlnd astfel componența 
liniilor. Cînd a vrut să remediere, Liliana 
Văduva a Insistat să le lase așa „că e mai 
blne“. Si Chlmpex a cîștigat detașat setul. 
In următoarele două seturi, liniile n-au 
mai fost... încurcate șl Chlmpex a pier
dut ! Din greșeli se-nvață ! T • 
NORUL-jucător — - -
Dinamo Zalău) 
proteste In setul 
București... Fără 
trebuit să joace 
la care Insă „tunarul1 
vedit necruțător, cel din Zalău cîștigind 
setul ! • ARBITRUL Al. Ignat din Tg.
Mureș nfe scrie referitor la articolul nos
tru din 12 septembrie, despre noile reguli 
de joc, că trebuie specificat faptul că ju
cătorii din linia a doua pot trimite (ataca) 
mingea șl din zona de 3 metri (zona de 
atac) dacă aceasta nu se află cu tiuită 
circumferința peste nivelul benzii supe
rioare a fileului. Desigur, în această pri
vință regula nu se modifică. Facem acum 
precizarea pentru cine a dedus altfel • 
ÎN SALA Agronomia, duminică nu a 
existat tabelă de scor. Pînă mai Ieri func
ționa cea electronică, acum nu funcțio
nează nici... tabela manuală, nici crainic. 
Cum e regulamentul T

Napoca va avea loc luni, la 
ora 18 In sala Floreasca.
• Pentru absente sau întîr- 

zieri de la acțiuni ale loturi
lor naționale, următorii bas
chetbalist! au fost sancționați : 
Verginia Popa („U“ Clui-Na- 
poca) si C. Chioreanu (C.S.S. 
Arad) — suspendați pînă la 31 
decembrie : T. Bocea (Rapid) 
— suspendat 4 etape ; S. Ar
delean (I.C.E.D.). M. Chirie 
(C.S.S. Steaua). Rodica Jugăna- 
ru (C.S.Ș. Constanta). Elena 
Filip (Voința Bucuretil — sus
pendați 2 etape : Antoaneta
Barbu și Gabriela Petre (C.S.Ș. 
Rm. Vileea) — suspendate 4 
etape din Divizia școlară si 
de junioare.

ANTRE- 
Vaslle Mășcășan (Eloond 
a fost eliminat pentru 
4 al meciului cu Dinamo 
coordonator, oaspeții au 

numai cu „pasă normală" 
Tutovan s-a do-
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PDOJ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 3 OCTOMRIE

EXTRAGEREA I : 14 19 29 12 
25 20

EXTRAGEREA a II-a : 24 8 
41 33 15 3.

Fond total de cîștiguri: 783.056 
lei.
• Participați in număr cit 

mai mare la tragerea LOTO de 
miine 5 octombrie 1984 l Este 
vorba despre o tragere obișnuită, 
dar e poslbil ca tocmai dv„ care 
citiți acest anunț, să obțineți un 
cîștig neobișnuit. Facem această 
afirmație, pentru că nu chiar în 
orice zi tse poate alege omul. cu 
un autoturism „Dacia 1300“ sau 
cu o sumă deloc neglijabilă de 
bani. Nu încercați t Miine se

mal poi 
ta corn; 
un astf< 
ce un i 
autoturi 
• in* 

le parii 
to-Pron< 
octombr 
atribuit* 
EXPRES 
cum șl 
SPORT. 
1300“. q 
turism , 
nă și p 
trațlel I 
„Dada 
inedita 
guri PB 
tombrie 
guri IX 
atenției..



fOtȘ INI. SURPRIZA | >n CuP3 cupelor

A 111-a LA RU6DY j intLRIVATIOÂIALĂ, BUCUHTSTEMI
a Diviziei ® Excelenta pentru rugby, J J ’ ■>

baza sportivă a clubului Voința s 
București, din zona Herăstrău, ®
De altfel, președintele acestui 
club, P. Anghel, ne-a dat să 
înțelegem că ar fi îneîntat să 
ofere găzduire pentru sportul 
cu balonul oval unei echipe din 
Capitală, pe baza unui protocol 
concret. Are în vedere în spe
cial pe „XV“-le din șoseaua 
Ștefan cel Mare... (t.st.)

- • i

consemnează 
toria Gloriei 
a lui R. C. 
lai ales cea 
(F (poua pro- 
ita cu Poli- 
în urma a- 
>tat, studen- 
l Bega „cad"
)

îamo, victo- 
i Rulmentu- 
i" de pe lo- 
iptarea der- 
de dumini- 

i, Rulmentul 
de prudent, 

căzii în care 
leze unele...

I

Steaua - A. S. Roma

primelor e-
— C.S.M.

(nici acasă, 
în trei me- 
antrenorului 
concura la 

tpa valorică 
pete contu-

Serio
1. FARUL C-ȚA
2. Steauo
3. Jîinamo
4. C.S M. Sibiu
5. Șt. Petroșani
6. Șt. CEMIN B.M.
7. Polit laș!
8. R.C. Grivița Roșie
9. Gloria PTT Aed

10. Rulmentul Bîrlad

3 3 0
3 3 0 

o 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o

1
1
1
1
1

3 2 
3 2
3
3
3 
3
3
3 0 

Seria a ll-a
1. C.S.M. SUCEAVA 3 3
2 Unîv. 16. Febr. Cj.-N. 3 2
3. Milcovul Focțani
4. Sp. stud. C-țiî
5. Politehnica Tim.
6. Rapid Chimia Bs.
7. M.G. Olimpia

3 2
3 2
3 2
3
3

8. T.C. Ind. Mid. Năv. 3
9. Metolurg. Cugir 3

10. Gloria București 3

o 
o 
1
1
2
2 
2
2
2
3

0 
0
0
0
0

2 0 
1 0 
1 0 
0 o 
o o

mpionalclc de Handbal, Divizia

90- 
85- 
78-
42-
43- 
16-
27- 
18-
21-

25
42
43
47
40
18
31
31
56

14-101

o
1
1
1
1
1
2
2
3
3

30- 6 
72-32 
52-31 
44-33 
42-32 
32-30 
28-23 
19-33 
10-28
6-87

A“

PIO, Tfifl MTCIUIll ATRACTIVE
PROGRAMUL MECIURILOR

FEMININ
— Textila Dorobanțul Ploiești 

Rapid, din Giulești, de la ora 16)
— Hidrotehnica Constanța 

(Sala Rapid, de la ora 17,30)
— Progresul București
— Chimistul Rm. Vîlcea
— A.E.M. Timișoara
— Mureșul Tg. Mureș 

MASCULIN’
— Universitatea Cluj-Napoca 

(Sala Rapid, de la ora 18,30) 
Cavnic 

itructorul 
rersitatea 
ehnîca 
itructoruJ

H^Sala
licția

OM 
ița 
nentul 
lila

IO

irul — Independența Carpați Mîrșa
— Dinamo Brașov
— Steaua
— Știința Bacău
— H.C. Minaur Baia Mare

61e dehand- 
programează 
au ajuns la 
; în timp ce 
în etapa a 

bogat 
î Rapid 

a trei par- 
itrecerea fe- 
icea mascu- 
tiș” al zilei 
Bacău, ‘ din- 
iai

>
ă

ă a țării 
|ea — cîș- 
fimâniei" 
echipe a- 
locuri ale

9
9
7
7
5
5
5
5
5
3

9
7
7
7
7
7
5
5
3
3

clasamentului actualei ediții a 
campionatului. în disputa for
mațiilor masculine, două dintre 
fruntașe — Steaua și H. C. 
Minaur Baia Mare — susțin 
meciuri în deplasare și au, de
sigur, emoții, în timp ce cele
lalte două — Politehnica Timi
șoara și Dinamo București — 
evoluează pe terenurile lor.

Desigur, nici celelalte partide 
din runda de astăzi nu sînt lip
site d6 semnificații, lupta pen
tru puncte 
acum, din 
de a 27-a 
lor primei

fiind acerbă încă de 
prima parte a celei 
ediții a campionate- 
divizii de handbal.

DE EINAIISTA C.C.E.
Stadion Steaua; teren foarte bun; 

timp frumos, călduros; spectatori - 
peste 30.000. Șuturi: 16—7 (pe poar
tă: 3—3) Camere: 9—6.

STEAUA? DUCADAM — Bârbulescu, 
lovan, BUMBESCU, Eduard — Petcu 
(min. 64 Radu II), Boloni (min. 57 
Balint), Pușcaș, MAJARU - Lâcâtuș, 
Pițurcă.

ROMA: Tancredi — Bonetti, Righet
ti, NELA, Oddi - CONTI, CEREZO, 
Maldera, Giannini — Pruzzo, Gra
ziani (min. 22 ANTONELLI; min. 69 
CHIERICO).

A arbitrat slab B. Galler; la linie: 
Al. Heinis și K. Schurmony (toți din 
Elveția).

Cartonașe galbene : BUMBESCU, 
ODDI, PETCU, RIGHETTI, IOVAN, 
CONTI.

CALIFICARE MERITATA,
După patru ani, mai 

la 1 octombrie ’80, de 
1—2, cu Standard Liege, Steaua 
a reapărut pe terenul său în- 
tr-un meci de cupă europeană. 
A avut, ieri, ca adversar pe 
finalista ultimei ediții a C.C.E., 
echipă în față căreia 
greu, la Roma, cu 0—1, 
Ce părea remontabil la 
rești. Numai că elanul cu care 
a început formația bucurcștea- 
nă disputa de ieri, încurajată 
de freneticul ei public, nu a 
putut suplini lipsa de experien
ță internațională a majorității 
jucătorilor steliști. Acesta a 
fost, credem, elementul care a 
decis calificarea. Pentru că 
Roma, care n-a strălucit nici 
ea, a venit să joace „la remi
ză", folosind antijocul și tot 
arsenalul clasic, sub privirile 
unui arbitru cum de mult nu 
ne-a fost dat să vedem într-o 
competiție europeană. Roma are 
însă experiență și a știut să 
se „strîngă" în primul sfert de 
oră, cînd Steaua debordase 
(mari ocazii Lăcătuș in min. 9, 
și Majaru în min. 12), a reu
șit apoi să „macine" eforturile 
izolate ale jucătorilor bucureș- 
teni și să apară, pentru... im
presia artistică, în final, cînd 
putea chiar cîștiga. In fața li
nei echipe cu firmă, cu forță 
de joc, cu mulți internaționali, 
eftinui Stelei s-a diminuat 
treptat, mai ales că fiecare a 
vrut, parcă, să' apară în prim- 
plan, ceea ce a subminat jocul 
de ansamblu șl așa fără clarita
te, fără convingere și, în special 
fără forță de atac. De fapt, 
celebrul jucător Falcao, prezent 
la... masa presei, definea foar
te bine „acest meci de Inptă, 
în care Roma a venit na să 
etaleze valoarea unui jucător 
sau a altuia, cî puterea echi
pei de a se califica". Și Roma 
s-a calificat, meritat — trebuie 
să recunoaștem sportiv — după 
meciul de ieri (despre cel 
de la Roma nu putem face a- 
precieri întrucît nu l-am văzut).

Antrenorii Florin Halagian și 
Victor Dinuț au crezut că vor 
atenua lipsa de experiență in
ternațională a echipei prin in
troducerea lui Boloni, însă a- 
cesta, după numai o săptămînă 
de antrenamente, a jucat mai 

Imult cu sufletul, chiar dacă a 
reușit — din cele trei „ghiule
le" caracteristice — una peri- 

I culoasă (min. 27). Boloni nu a 
avut (și nu putea avea !) forța 

• fizică și forma necesare, iar 
. coechipierii lui n-au reușit să 

valorifice măcar atuul moral al 
prezenței lui în teren (Boloni

exact de 
la acel

I
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I
I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
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DUPĂ UN MECI DRAMATIC
(Urmare din pag l)

cedase 
scor 

Bucu-

deoarece Univer- 
a avut suficiente Do

si ocazii să tran- 
favoarea ei soarta ca- 
mai devreme înain-

S SUCCES AL TINERELOR NOASTRE ATLETE
MECIUL CU R.S.S. UCRAINEANĂ

funea Sovie- 
, la sfîrșitul 
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ale R.S.S. 

piei. La ca- 
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tlete român- 
t opt probe 
rea cu 81— 
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kie 143—76 p. 
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ir bilete ga- 
?ți însă că și 
. poate adu- 
țial. inclusiv

această ca- 
stemele Lo- 

toată luna 
sie ce vor fi 
e PRONO- 
TO 2, pre- 
ile PRONO- 
ipul „Dacia 
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e să-l obți- 
ul Adminds- 
auto turisme 
itribui și la 
arilor cîști- 

din 17 oc- 
larilor cîști- 
tmpus deja

m. aparținea Doinei Spînu 
anul... 1973 !

Iată cîteva rezultate din in- 
tîlnirile de la Vinița : FETE : 
100 m : Irina Kot (U) 11,5. El.

_ 71,.. Ramona 
200 m : Kot 23,6, 

. 4. Danie-

Constantinescu 11,6 
Steici 11,7 ; 2G0 ... 
Constantinescu 23,7. _____
la Gămălie 24,5 ; 400 m : Gămă
lie- 53,6. 4. Tudorița Ghidu 54,6; 
800 m : Ella Kovacs 2:01,2. Ma
ria Semeanu 2:02,4; 1 500 m: 
Kovacs 4:15,0, Iulia Ionescu 
4:19,0 ; 3 000 m : Mariana Stă- 
nescu 9:23,6. Ionescu 9:25,4 ; 
4 X 100 m : RSS Ucraineană 
45,0, România 46,0 ; 4 X400 m : 
România (Ghidu. Kovacs. Gă
mălie. Vornicu) 3:34,0. RSS U- 
craineană 3:34,8 ; 100 mg : Sve
tlana Gherevici (U) 13,2, Cristi
na Petricanu 13,9 ; 400 mg : Ni- 
coleta Vornicu 57,6, Liubov 
Borodeț (U) 60,0. Cristina Vlăs- 
ceanu 65,2 ; înălțime : Gabrie
la Mihalcea 1,80 m. Irina Pri- 
siajniok (U) 1,75 m, Ortensia 
Iancu 1,75 m ; lungime : Ina 
Suliak (U) 6,42 m. Olimpia 
Constantea 6,37 m — record 
junioare II, Estera Szabo 6,08 
m ; greutate : Irina Fedcenko 
(U) 16,53 m. Mihaela Samoilă 
16,30 m. 4. Daniela Costian 14,17 
m ; disc : Costian 62,78 m. 4. 
Samoilă 47,34 m : suliță : Na
talia Cernenko (U) 59,78 m. 3. 
Mihaela Popescu 52,30 m.

în întrecerea băieților au ob
ținut victorii pentru reprezen
tativa noastră următorii : Con
stantin Militaru 2,18 tn la să
ritura în înălțime, Gheorghe 
Frecățeanu 43:39,0 la 10 km 
marș. Un rezultat promițător a 
înregistrat și aruncătorul de 
disc Stelică Turbă (54,10 m), 
clasat pe locul secund.
AFLUENȚA DE CONCURENȚI

Probele combinate din cadrul 
concursului republican al ju-

L
S:.

OLIMPIA CONSTANTEA

niorilor II. desfășurate 
trecute pe stadionul 
tean din parcul „23 _
s-au ‘bucurat de o afluență cu 
totul deosebită de Darticipanti. 
La decatlon, spre exemplu, au 
terminat întrecerea 31 de atleți, 
iar la pentatlon. 45_de fete ! Ia
tă rezultatele : 
Claudiu 
6537 p.
4 Buc.) 
dreescu 
5821 p ; 
niela Ene (CSȘ Brăila) 3618 p, 
2. Iustina Niculescu (CSȘ C- 
lung Muscel) 3458 p, 3. Ionica 
Domniteanu (CSȘ C-lung Mus
cel) 3437 p.

zilele 
bucureș- 
August".

DECATLON :
Popa (CSȘ 5 Buc.) 

2. Marius Păuna (CSȘ 
5963 p. 3. Lucian Ăn- 

(CSȘA Cluj-Napoca)
PENTATLON : 1. Da-

CAMPIONATELE 
MĂRȘĂLUITORILOR

Concursul pentru desemnarea 
campionilor naționali în nro- 
boțe de 10 km marș femei și 
50 km marș se va desfășura 
simbătă. 6 octombrie, la ora 9. 
în Pădurea Băneasa din Capi
tală.

nefiind uitat de... toată Italia, 
de la acel gol de aur al „trico
lorilor" de la 16 aprilie 1983). 
Și fără luciditate la mijloc 
(doar Majaru a „răsărit" in u- 
nele faze), fără forță în atac 
(unde Lăcătuș a pornit ca din 
pușcă, însă, vaî, s-a stins prea 
devreme), Steaua avea să cede
ze treptat, să-și consume 
van eforturile. Și numai 
trei șuturi pe spațiul 
dintre care unul singur 
pauză (9, era greu să îngenun
chez! o defensivă forte. Sigur, 
au existat și cîteva faze care 
puteau aduce golul psihologic 
(min. 32 Eduard ; min. 45 Puș
caș șut mult peste, dintr-o po
ziție excelentă, creată in urma 
unei acțiuni de toată frumuse
țea Majaru — Lăcătuș ; Pițur
că, min. 55, cînd s-a încurcat 
la 12 m în fața golului ; Iovan, 
șut năpraznic, scos de Tancre- 
di în min. 60 ; Balint, min. 79), 
au fost și unele faulturi în 
preajma „careului roman", tre
cute cu vederea de arbitru, în
să tot atit de adevărat este că 
și formația italiană putea cîș- 
tiga disputa. A avut prima o- 
cazie în min. 24, cînd Conti l-a 
deschis pe Bonetti, acesta a 
țîșnit, însă Bumbescu l-a oprit 
prin fault, la 17 m. După pauză 
și.mai aJes spre final, cînd 
Steaua se stingea treptat, e- 
chipa antrenată de Sven Goran 
Eriksonn putea înscrie de cîte
va ori. A și marcat în min. 53, 
însă experimentatul Cerezo, scă" 
pat singur spre gol, în loc să 
înainteze, i-a pasat... copilă
rește lui Antonelli, care era în 
ofsaid. Apoi s-a opus Ducadam 
de două ori, în min. 81, cînd a 
respins, în corner, șutul trimis 
sub bară de Chierico, și, în 
mod. deosebit, în min. 88, cînd 
a apărat penalty-ul executat 
de Righetti, răscumpărîndu-și, 
astfel, greșeala de a-1 fl faul
tat în careu pe vicleanul Con
ti, ajuns singur în fața golu
lui. Cum, pentru a respecta a- 
devărul, trebuie să mai spu
nem că, în min. 81, Pițurcă a 
jucat mingea cu mîinile (!) în 
careul nostru, însă arbitrul a 
lăsat jocul să continue. Și to
tuși, pe acest final al oaspeți
lor, în min. 90 Balint a reușit 
un slalom frumos, insă a șu
tat imprecis. Astfel, după patru 
ani de așteptare, Steaua pără
sește tot după primul tur „dru
murile europene" ale fotbalu
lui. Sigur, a fost eliminată — 
la Jimită — de finalista C.C.E. 
Dar, să fim sinceri, nici Roma 
n-a mai fost ieri... Roma. Ceea 
ce amplifică regretul nostru.

in 
eu 

porții, 
după

Mircea M. IONESCU

regulament, 
sitatea 
sibilităti 
seze in 
lificării___
te de minutul 90. Cu Ticleanu 
si Ungureanu incomDlet refă- 
cuti 4 Dentru recuoerarea a-
cestuia -din urmă s-au depus 
mari eforturi în ultimele 24 
de ore dinaintea Dartidei dună 
recidivarea vechii sale rup
turi musculare la f.ntrena- 
mentul de marți), echipa cra- 
ioveană a evoluat în Drima re
priză 
duoă 
bune, 
olar, 
bitie _ ______
le clubului lor elevii antren 
norilor Mircea Radulescu și
Silviu Stănescu și-au afirmat 
clar superioritatea în ioc. au
dominat insistent (spaniolii 
au trecut rareori centrul_ tere
nului în 
au dus 
do arta 
Totuși.
a întîrziat să se Droducă. 
ocazii au fost destule. 
odus cu brio de cîteva ori 
calea golului portarul Esnaola 
(în min. 1 — la șutul înșelător 
al lui Negrilă. min. 22 — la 
„bomba" de la aproximativ 30- 
m a lui Beldeanu. min. 28 — 
la un sut din aoropiere al lui 
Cămătaru si mai ales în min. 
43. cînd a intervenit de-a 
dreptul miraculos. cu evi
dentă sansă. la o minge expe
diată Drintr-o oădure de 
picioare de către Ad. Pooescu). 
Același lucru avea să-l facă si 
una din barele Dortii sDtniole 
la ..ghiuleaua" trasă de 'Ne
grilă (min. 42). în min. 38 a 
ezitat Cămătaru. într-o si
tuație foarte bună, iar alteori 
suturile în serie ale lui Iri- 
mescu au ocolit mereu poarta.

Inevitabilul avea, totuși, să 
se producă imediat după pau
ză. CÎRTU tructificînd prin- 
tr-un frumos si plasat sui 
splendida Iui acțiune din 
min. 
tare 
bună 
min.
57) ale aceluiași Cîrtu. 
aceste prime 60 de minute 
presiune craioveană. în 
spaniolii au fost nevoiti să ră- 
mină mereu în defensivă, 
recurgind deseori la vizibile 
trageri de timp si la alte mij
loace 
dei a 
spre 
moții 
trebuintîndu-se . serios 
89. la un periculos sut 
dasului 

în i 
unui 
situația 
sebit 
craioveni după eliminarea 
Diego (min. 92. în urma 
fault grosolan asupra lui 
Popescu : fundașul spaniol
mai primise înainte un carto
naș galben tot pentru o intra
re violentă) si accidentarea lui 
Suarez. care a rămas apoi 
aproape figurant în loc. Dar 
localnicii — vizibil marcati de 
marile eforturi depuse Dină

si vreun sfert de oră 
Dauză ca in zilele ei 

Mobilizîndu-se exem- 
luDtînd cu o mare am- 

si dăruire Dentru culori-

Stadion Centrai: teren foarte bun: 
timp frumos; spec.atori — circa 35 000. 
Șuturi: 33—19 (pe poartă: 19—5). Cor
ner»: 11—2. Au marcat: CIRTU (min. 
461 si din lovituri de la 11 m: IRI
MESCU, BICU, CIRȚU, ȘTEFANESCU. 
O. POPESCU, respectiv - CASADO. 
MANTILLA ți CALLEJA.

UNIVERSITATEA: LUNG - Negrită. 
IRIMESCU, ȘTEFANESCU, UNGUREA- 
NU (min. 91 O. POPESCU) - țlcieo- 
nu (min. 82 Bîcu), Beldeanu. Geci- 
gău. AD. POPESCU - Câmâtaru. 
CIRȚU.

BETIS: ESNAOLA - Diego, Mantil
la, Alex, Gordillo — PARRA, Ortega, 
Cardenosa (min. 84 Casado), Suarez 
— Paco (min. 68 Calleja), RINCON.

A arbitrat bine H. Fahnier (Aus
tria) .

Cartonașe qalbene : CĂMĂTARU, 
ALEX, GEOLGAU, DIEGO, IRIMESCU.

Cartonașe roșii: DIEGO (min. 92), 
CĂMĂTARU (min. 104).

această Derioadă) 
frecvent în 

excelentului 
deschiderea

si 
nericol 

Esnaola. 
scorului 

deși 
S-a 

în

CÎRTU 
frumos

Iui
46. A urmat o mare ra- 
(„caD“ Dește Doartă la o 
centrare a lui Geolgău în
51) si o ..bară" (min.

După 
de 

care

antijoc, aspectul parti- 
devenit mai echilibrat si 

final chiar cu unele e- 
Dentru gazde. Lung în- 

în min. 
al fun- 
în atac, 
fondul 

i tensionat, 
devină deo- 

pentru 
lui. 

unui 
O.

Gordillo, urcat 
Drelunsiri. De 
ioc tot mai 

l avea să < 
de favorabilă

atunci — nu se dovedesc 
în măsură să profite de noua 
conjunctură. Mai mult chiar, 
căzînd pradă unei nervozități 
excesive. angrenîndu-se 
iocul obstructionist al 
oetilor si replicîndu-Ie 
tora nrin acte si cesturi la fel 
de nesportive, craiovenii vor 
rămîne si ei în 10 oameni prin 
eliminarea lui Cămătaru. 
(primise si el mai înainte un 
cartonaș galben). în min. 104. 
Dentru lovirea unui 
sar. la o busculadă creată 
careul 
nou sut în bară tras de Cîrtu. 
tn min. 106. Cîrtu este faultat 
în careu, dar arbitrul 
ză altfel faza 
dună un minut
Doartă. Lung să se remarce la 
Dericulosul. sut

Urmează enisodul lovituri
lor de la 11 m. ne care craio
venii IRIMESCU BÎCU. CÎR
TU. ȘTEFANESCU si O. PO
PESCU le transformă impe- 
cabil. în timo ce Lung reu
șește să anere Denalty-ul e- 
xecutat de Rincon (celelalte au 
fost fructificate de CASA- 
DO MANTILLA si CALLEJA). 
Scor final, așadar 6—3 Dentru 
Universitatea (ultima lovitură 
din seria SDaniolă nu s-a 
executat) care realizează 
fel. în condițiile dificile 
noscute. un frumos succes, 
merită din olin aDrecierile iu
bitorilor fotbalului.

în 
oas- 

aces-

adver-
. ________________ in
oaspeților, după un

anrecia- 
nentru ca 

la cealaltă

al lui Calleja.

mai 
ast
ru- 

care

Astăzi, la stara ZatȚora,

în cadrul „Cupei Daltaniec"

BEROE-F. C. ARGEȘ
Actuala ediție a „Cupei Bal

canice" programează astăzi, la 
Stara Zagora, partida de debut, 
față în față aflîndu-se echipele 
Beroe (cîștigătoarea ediției pre
cedente) și F. C. Argeș. Lotul 
pitestean a ajuns aseară la Sta
ra Zagora, antrenorii Nicoiae 
Dobrin și Constantin Cirstea 
deplasînd, printre alții, pe 
Cristian, Stancu, Moiceanu, Ig
nat, Nica, Jurcă. Nu a făcut de
plasarea Iovănescu, accidentat.

para

FLORETISTUL Z. HUSTI (Steaua) CIȘTIGATOR AL „CUPEI ROMÂNIEI Ai

Azi, ultima etapa a Diviziilor
Festivalul de scrimă din 

Floreasca II din Capitală a 
inaugurat miercuri dimineață 
de către floretiștii partiapanți 
la întrecerile pentru „Capa 
României". Numărul lor — 68 
— reprezintă o cifră demnă de 
semnalat, fiind în creștere tn 
raport cu edițiile precedente.

Cîștigătorul a fost desemnat 
în persoana tenacelui reprezen
tant al clubului sportiv Steaua, 
Zsoît Husti. După o evoluție 
frumoasă, sigură și plină de 
acurateța, Husti a ajuns să-și 
dispute asaltul final al între
cerii în compania trăgătorului 
nostru nr. 1 la această probă, 
care este Petru Kuki, coleg de 
club. Dar, mai ambițios decit 
adversarul său, mai mob l 
mai puțin „sofisticat" în 
fraze decisive, 
să se detașeze 
dece asaltul la 
de concludent :

Pentru locurile 3—4, 
File (Clubul sportiv Satu 
l-a întrecut pe Nicoiae

Husti a 
și să-și 
un scor 
10—5.

„A" $1 in proba masculină dc floreta
sala 
fost

Si 
cîteva 
reușit 
ad.ju- 

destul

Atila
”-’-C)

Iile

mai

(Steaua) cu 10—3. El și-a valo
rificat ceva mai bine rapidita
tea acțiunilor și plusul de 
calm și luciditate.

Pe locul 5 s-a situat George 
Oancea (Steaua), care a avut 
o evoluție, parcă, ceva
curajoasă. L-a stopat, în drum 
spre asaltul final, Kuki, care 
l-a depășit fără dificultate, cu 
10—3. Dar Oancea, în pofida 
acestei poziții, are disponibili
tăți mult mai mari.

Locul 6 l-a ocupat Petre
Ducu (C.T.A.S.), ceea ce a
prilejuit, într-un fel, o mică 
surpriză ! Și el a intrat cu 
brio, ca și Oancea, în turneul 
final de 8, dar l-a oprit File 
(5—10). Oricum, Ducu — flo
retist descoperit de prof. Maria 
Teodoru, cea care nu cu prea ■ 
mulți ani în urmă a lansat în 
performanță pe floretista Elisa- 
beta Guzganu — 
ajungă un bun 
calitățile fizice și 
t"i s ■> -decvate

promite să 
scrimer, prin 
tempera.nen- 

acestui snort. 
Fiorin Nicoiae (Progresul) s-a

s

clasat pe locul 7, 
cîteva asalturi, 
cîndva, unul dintre 
noștri de frunte. Ar putea re
veni in rindul elitei, cu mai 
multă constanță în pregătire !

Tot o surpriză a constituit-o 
prezența în turneul final (locul 
8) a foarte tînărului _ floretist 
sătmărean Andrei Borsodi. 
care anunță un viitor titular al 
echipei reprezentative. Felici
tări și lui, dar și antrenoarei 
care îl modelează la Clubul 
sportiv din orașul de pe So
meș, Eva Lengyel.

Ne așteptam la mai muțt de 
la Buzan. ~ ' — -
cu, Roșu, 
oprit, unii 
recte, alții 
Rămîne ca

amintind, în 
că a fost, 

floretiștii

Costa. V. Georges- 
Bucur, care 

în eliminările 
între primii

_  ei să se revanșeze 
la întrecerile din cadrul 
etape a Diviziilor „A“ 
care înceD astăzi, tot 
Fl^rc-sca II de la ora 
încheie vineri după-ami,

s-au 
di- 

21...

ultimei 
Și „B", 
la sala 
8 si seJ

Tiberiu STAMA



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
V

în unități de cercetare și producție agricolă,
în întreprinderi ale industriei alimentare

rt’rmare din vag 1}

siluată în imediata vecinătate 
a institutului.

în fata unor grafice si 
chcte, directorul întreprindem. 
Vasile Panturu. informează că 
noua unitate, racordată zilele 
acestea la circuitul productiv, a 
fost realizata potrivit indica
țiilor date de secretarul gene
ral al partidului cu privire la 
proiectarea și execuția fabri
cilor cu o capacitate de prelu
crare de 1 000 tone sfecli de 
zahăr ne zi. construcția lăein- 
du-se în același timp eu mon
tarea utilajelor.

în continuare a fost sizitatâ 
hala de fabricație 3 întreprin
derii.

Vizita a continuat la Staț*u- 
nea didactică experimentală 
Bclciugatele. creată la indicația 
secretarului general al partidu
lui pentru instruirea practică a 
studenților de Ia Institutul a- 
gronomic ..Nicolae Bălcescu" 
din București, în scopul per
fecționării continue a procesu
lui de învățămînt, al integrării 
invătămîntului cu cercetarea și 
producția.

De la Stațiunea didactică ex
perimentală Belciugatele. eli
copterul prezidențial a aterizat 
în incinta întreprinderii de ure-

narate si conserve ăia carne 
Popești — Leordeai.

După ee a vizita» țecuile de 
prelucrare iovarăsat Nicolae 
Ceausescu, ia discuția avută eu 
conducerile ■iaivtrreier agri
culturii si industriei alimeatare. 
industriei construcțiilor de ma
șini si construcțiilor industriale, 
a indicat ea in acest ueiim. tr» 
să fie amplasat noul abator al 
întreprinderii de preparate șs 
conserve de came din Popești 
— Leorden L

Pretutindeni cei BrtzfUă an 
făcut o caldă manifestare de 
dragoste să icra —rtiată secre
tarului general al partădateL 
președintele KepnMicăi. pentru 
grija ce o manifestă in perma
nență pentru derraitarea eco
nomică si socială a patriei, nea 
tru asigurarea unui înalt rivei 
de trai material si spiritual tu
turor celor ee muncesc. Miniș
trii. celelalte cadre de condu
cere au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceausescu cele mai vii 
mulțumiri neutru aeeasti vizită, 
pentru aprecierile si indicatSa 
făcute si au exprimat. in nu
mele colectivelor de muncă, ho
tărî rea He a transnune in viată 
orientările stabilite, de a întim- 
nina cu alese fante de muncă 
apropiatul forum al comuniș
tilor români, al XIIT-lea Con
gres al partidului.

MECIURILE PENTRU C.M. DE ȘAH
• Ieri, la Moscova, în a 

opta partidă pentru titlul mon
dial de șah, Garri Kasparov 
(cu albele) și Anatoli Karpov 
au convenit asupra remizei, 
după 20 de mutări. Scorul me
ciului continuă să fie _ 3—0 in 
favoarea lui Karpov. Următoa
rea partidă este programată 
pentru vineri.

• Din nou, șalangera la titlul 
mondial Irina Levitina a luat 
un punct avans in fața actua
lei campioane Maia Ciburdanid-

ze, in meciul de la Volgograd. 
Partida a 8-a, desfășurată dra
matic, cu o acută .criză de 
timp* de ambele părți și între
ruptă marți seara intr-o poco- 
ție net avantajoasă pentru Le
vitina. a fost dștigată ieri de 
aceasta, la mutarea 68. după re
luare. Șalangera conduce acum 
cu scorul de L5—3A și mai are 
nevoie de 4 p pentru a carer, 
titlul. Campioana tnonf ală ar 
rămine in posesia Llub. la w- 
talul de S p.

MARATONUL DE LA NEW YORK

ECHIPELE CAUflCAIE
Ieri s-au încheiat meciurile 

prime: etape ale cupelor euro
pene. în tabelul de mai jos, 
echipele calificate pentru eta
pa a doua sint cele subliniate, 
în prima coloană figurează re- 
ndtatele din tur (intre paran-

Vi

scor general e- 
calificat echipele

teze). La 
gal s-au 
care au marcat mai multe go
luri in deplasare, rezultatele cî- 
torva jocuri care lipsesc (nu 
ne-au sosit pînă la închiderea 
ediției) le

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

vom publica în zia-

A CUPELOR LUIIOPLNE
rul de mîine.

Reamintim că tragerea 
sorți a întîlnirilor din etapa 
doua va avea loc 
prînz, la Zurich 
fi programate la 
7 noiembrie).

la 
a 

.,.............—, la
(meciurile vor 

octombrie și

vineri,
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CUPA U.E.F.A.

— Levskl Soartalr (I—11 2-2 Partizan Belgrad — Rabat Malta (2—0) 2—0
— Lech Pozr-an (1—0) 4—0 Standard Li&ge Glentoran Belfast (1—1) 2—0
— F.C. Aberdeen (1—2) 7-5 Ajax Amsterdam — Ditferdange (Lux.) (0—0) 14—0
— Buc. (1—4) 1—1 Q. P. Rangers — F.C. Reykjavik (3—0) 4—0
— Ilves Tampere (4—« 2-1 Glasgow Rangers — Bohemians (Irl.) (2—3) 2—0
— Feyenoord (0-0) 2—1 Tottenham — Braga (3—0) 6—0
— Austria V>en> (0—4) 0—4 Atletico Madrid — F.C. Sion (0—1) 2—3
— St. roșie B-* grad (2—3) 2—0 P.S.V. Eindhoven — Frankfult Oder (0—2) 3—0
— CLuxJ (0-01 »—0 Wacker Innsbruck Real Madrid (0—5) 2—0
— Bordeaux O-»> 0-0 Dukla Praga — Videoton (0—1) 0—0

Graast<-Ppes T—I) >—1 Auxerre — Sporting LLsabona (0—2) 2—4
— Vaaiertengea a—n »—o Raba GySr — Manchester Utd. (0—3) 2—2

— T.- iT: r‘rspoe W— D >-« Borussia M3m — Banska Bystrica (3—2) 4—1
— Akrxxes (KJ 0—23 5—4 Rijeka — Real ValladoUd (0—1) 4—1

TlafliM <lr<-) •) 1—’ Midlothian — Paris St. Germain (0—4) 2—2
— Anderlecht

CUPA CJPELO»

Mea

*~-î

CCD
La Gxxtc
ADoel •

au

La închiderea

o—e
Dundee United — Soina (Suedia)
J K. Helsir.gln — Dinamo Minsk
Pogon Szczecin — F,c7 Koht
P-U- Brugen — Nottingham Fbrest
LEestrCm (Norv.) — Lok. Leipzig
Spartak Moscova — Odense (Dan.)

— Southampton
— Oester (Suedia)
— Bohemians Praga
— Olympiakos pireu
— SHven
— Betis Sevilla
— Monaco
— Fenerbahce
— Widzew Lodz

•portul stud.

(0-1) 
(0-1) 
(0-4) 
(1—2) 
(0—0) 
(0—7) 
(5-1) 
(0—0) 
(1—0) 
(1—6) 
(0-1) 
(0-1) 
(0—1) 
(2—2) 
(1—0) 
(0-2) 
(0-1)

2—1
3—0
0—6
0—1
1—0
3—0
2—1
2—0
1—0
2—2
2—2
5— 1
6— 3
2—1
2—0
1—0
2—0
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ELIMINAȚI IN ULTIMELE 5 MINUTE
Asra pe 

xeppe Meaxc
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CAMPIONATE,
PORTUGALIA (et. 5). Braga — 

Academica 2—0, Boavista — .Ben
fica 
5—0.
2—1,
4—5. 
V2c 
ses — Saigueiros 4—3. . _ 
mele locuri : Sporting 10 p, por
to, Boavista și Portimonense, 

t p ; pe ultimele : 15—16.
Sabrjeiros s: R:o Ave cu cite 1 p.

GEECL4 (el 2). Panionios — 
Panathînaikos 1—1, Olympiakos
— PanahaiU 4—0. PAOK — Aris 
2—0. Larissa — Doxa 1—0, AEK
— Heraklis 2—1, Pierikos — Etn-
nikos 2—4, OFI — Apollon 1—0, 
Kalamaria — Aigaleo 3—0. Pe 
primele locuri : Olympiakos,
Ethnîkos. PAOK șl Larissa cu 
cite 4 p.

0—0, Sporting 
F.C. Porto — 
Portimonense 
Rio

— Varzian
Guimaraes 

Penafiel 
Ave — Setubal 0—0, 

a — Farense 0—0, Belenen- 
— Saigueiros 4—3. Pe pri-

<3S
35).

NEW YORK (Agerpres). — 
La startul tradiționalul;ii con
curs international feminin de 
maraton de la New York. oe 
se va desfășura la 22 octaa- 
brie, va fi orezentă si rznos- 
cuta atletă norvegiană Grete

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SCRIMĂ
ORGANIZAT DE DINAMO BUCUREȘTI>

Re

CAMPIONATUL MONDIAL DE PENTATLON MODERN (juraori)
(Urmare din peg. I)

in sala Floreasca din 
ă. s-a disputat un inte- 

r -sânt concurs internațional de 
s r.r.1 organizat de clubul 
bucureștean Dinamo. Pe planșe 
s-au intUnit Coretiste si sa- 
breri din tară si de peste ho
tare. ea invitate fiind duburi- 

și Tarnowi

la bazinul -23 August*. s-a 
desfășurat sub semnul e- 
chilibrului. cei mai multi din
tre cei 61 de competitori cobo- 
rind cu multe secunde sub cel 
mai bun timp al lor astfel că 
baremul de 3 .54.B care aducea 
un minimum de p. a fact 
depășit doar de doi coocu- 
renti ! Cel mai bun ir.ttător 
s-a dovedit a fi. in cele din 
urmă, italianul Cesare T«ral- 
do. care a terminat cei 3M m 
în 3:12.7 — si care a urcat de 
pe locul 14 pe 6 in dasamend 
— el fiind secondat de sovieti
cul Vaktang Iagorasvili (3J3J) 
si suedezul Peter Vidner 
(3:16,20), în timp ce formația 
U.R.S.S.. foarte omogenă — 
doi sportivi în primele 4 
locuri — s-a impus destul de 
clar.

L.a rîndul lor. sportivii nos- 
tri au coborît si eî sub ..pra- 
BuF" atins Dînă acum, cel mai 
rapid dovedindu-se Marian 
Gheorghe (3:22.6). urmat de 
Lucian Țintea (3:26,5) și Dra- 
goș Fătrui (3:29,5). Evoluția 
din această nrobă. în care echi
pa noastră s-a situat De locul 
T. a permis reprezentanților 
noștri să mai facă un nas în 
ierarhia generală, ureînd a- 
cum pe poziția a V-a. cu reale 
Posibilități de a-si îmbu
nătăți situația. Depinde. Insă, 
foarte mult de concentrarea la 
tir si de modul cum vor abor
da ultima confruntare. Ori
cum. disputele se anunță 
extrem de strînse în fata

sei si te

a. 4. FT4 =» i Sue-
a, » i sex
RosxAnix ?■*■*■} pc

3SI4 P. T.

CXASAMLNT GZNZBAI. M-pd
trei probe) z indindaX1 — L U

(Ungaria) p. L H_
Laadhlad (Suedia) 3*t P. 2. L
Scam (U-B-S-S») r-M P. 4. V.
ligurașT-Jr (T-AS.SJ roa p. 1.
M- MarsoCek 22S4 X C
C. Toraftdo (TtalM) Z2S4 p.

p. 2. ▼.
Pi X P. Vxtoer
p, 4. G. G*rea 

p. i. L Swarts 
p, €. E. River (S

fU-R-S-S.)
.'Suedia) 
(Spania) 

(U-R-S-S.)

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
• D€ UN 

AJUTOR ta 
desfășurată Io 
unde 
C.M.
care 
decit______ ___ .___
realizat de întreprinde
rea de calculatoa
re electronice Bucu
rești, o veritabilă „biju
terie- în materie, insta
lație concepută în în
tregime de specialiștii 
români.
• PRINTRE SPECTA

TORII nelipsiți ai între
cerilor se află șî fostul 
nostru campion. Dumi
tru Spîrlea, medaliat cu 
bronz (echipe) la C.M. 
de seniori din 1974. El

ou tec 
este 

nu este 
un mic

Niță, Dumitru Schuster, 
Eugen Pop, Adrian Băr- 
bulescu șa. O muncă 
anonimă, care, însă, nu 
este trecută cu vede
rea.~

le Dynamo Berlin
(Pal zaua).

Proba individuală 
la care au participat 
«ui eu ți de la Dynamo 
Tarnowi. C. S Satu Mare. Vic
toria Cărei.
CTA Steaua. I.M.U.C. Bucu
rești. CSȘ. 1 București și clu- 
txil organizator, a revenit 
brerului dinamovist L Pante- 
limonesca. învingător cu 10—3 
în ultimul asalt disputat cu N. 
Stoian (Voința Slobozia). Pen
tru locurile 3—4 : Frunză (Di
namo Buc.) — M. Florea (Voin
ța Slob.) 10—9. De notat că tî- 
nărul M. Florea a pierdut în 
semifinală in fata ciștigătorului 
probei, cu același scor. 10—9. 
Proba pe echipe a revenit e- 
chipei sabrerilor dinamoviști din 
R.D.G.. învingătoare în finală 
in fata formației Voința Slobo
zia G0—6). aceasta din urmă e- 
liminînd in 
ză ?) prima 
bucureștean

întrecerea 
dominată de sportivele clubu
lui organizator. In proba indi-

de sabie.
52 de con-

Berlin.

Voința Slobozia.

sa-

semifinală (surpri- 
eebipă a clubului 

Dinamo.
floretistelor a fost

• O BOGATA MUN
CĂ se desfășoorâ In 
„culisele* C.M., pen
tru ca totul să se des- 
fășoare fără 
Printre cel care 
precupefit orele, astfel 
ca toți oaspeții să #e 
simtă cit mai bine, se 
numără Victor Bogdan, 
Nîcolae Prescure, Con
stantin Călina, Octavian

rateuri.
n-au

IUN EVENTUAL „pre
miu de popularitate'’ 
trebui atribuit < 
nu.’ui Bentley 
Grotele rTH3‘ m‘c 
Michael Storm, 
la ultima ediție 
S ;-a dovedit 
mai ixi bun | 
nist, dar și un 
foarte yese! și pus pe... 
șotii. „Este și acesta un 
mijloc de a mâ deco
necta, adică sâ fiu prie
ten cu toți adversarii..

ar
□ Tterico 

Storm, 
: al lui 

locul 5 
a J.O 

nu nu- 
pentotlo- 

i băiat

todoețl» p admlnl,trefla i cod nm «ucuratll, «b. 4. Conta 14, at. M IA l. lat. centrală 
Pontrs tvainătata abonamente arin ROMPRESFILA1EL1A > teefarul „nod Import arară

viduală (36 de concurente. de 
la Dynamo Berlin. Tarnowi; 
Steaua. C.T.A.S.. C.S.Ș. 1 Bucu
rești și Dinamo București), 
Georgeta Beca și-a adjudecat 
asaltul final întrecînd cu 9—7 
pe reprezentanta clubului Dy
namo Berlin. Fashe. Pentru 
locurile 3—4 : Cristina Mihăilă 
(Dinamo Buc.) — Tommasch 
(Dynamo Berlin) 8—5. In pro
ba ne echipe, formația dinamo- 
vistelor bucureștene a întrecut 
cu 9—7 pe colegele lor din 
Berlin.

CAMPIONATELE BALCANICE
DE TENIS DE MASĂ

Incepînd de 
se desfășoară 
de a XXI-a ediții a Campiona
telor balcanice de tenis de ma
să. la care DarticiDă reprezen
tativele feminine și masculine 
ale Bulgariei, Iugoslaviei, Româ
niei și Greciei.

Tn vederea acestei competiții, 
au făcut deplasarea Maria Al- 
boiu, Otilia Bădescu, Kinga 
Lohr, Andras Fcjer, Vasile Flo- 
rea, Simion Crișan și Călin 
Toma.

astăzi, la Atena, 
întrecerile celei

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Multiplul campion 

olimpic american, patinatorul de 
viteză Eric Heiden. de 5 ori me
daliat cu aur la j.O. de ' iarnă 
din 1980, are rezultate excelente 
și în ciclism El a trecut recent 
la profesionism, în acest sport, 
urmînd ca de anul viitor să a- 
lerge în echipa campionului mon
dial de fond. Claude Criquilion.

TENIS • Rezultate din turul al

Il-lea al turneului de la Barce
lona: sch waler — Smid 4—6, 6—1,
6— 4, Merdr — Avenado 6—4. 5—7,
7— 6, Peed — Arguello 6—7. 6—3, 
11—9, Villas — Beutel 6—3. 6—2, 
Arrias — M iurer 6—3, 7—5, Sund-
strom — Brown 3—6. 6—2, 6—4,
Wilander -— De Miguel 6—2 6—3,
Cancellotti — Tideman 6—4. 6—4,
Nystrom -- Ganzabal 7—5, 6—3,
Arrays Nealon 6—3. 6—2.
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