
O frumoasă performanță la C M. de pentatlon modern pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT
MEDALIA DE DRONE

• Titlurile au revenit sovieticului I. Swarts șl formației U.R.S.S.
• Marian Gheorghe. locul 5 la individual

La capătul a cinci 
zile de întreceri de 
un deosebit nivel 
tehnic, reprezenta
tiva României a 
reușit să urce pe 
podiumul celei de a 
XlX-a ediții a Cam
pionatului mondial 
de pentatlon mo
dern pentru juni
ori, Marian Gheor
ghe, Dragoș Pâ- 
truj și Lucian Țin
tea cucerind meda
liile de bronz, după 
echipele U.R.S.S. si 
Ungariei, multiple 
campioane mon
diale. La această 
performantă se a- 
daugă Si locul 5 o- 
cupat de Marian 
Gheorghe în ierar
hia individuală, 
astfel că tinerii 
noștri penlatloniști 
au realizat cea mai 
bună performanță 
din istoria partici
părilor la această 
importantă compe
tiție mondială. O 
reușită pentru care 
sportivii noșțri și 
tehnicienii care i-au ......___
Gh. Tomiuc, S. Soveja, ĂI. Ge- 
red, C. Bărăgan, T. Munteanu 
— merită felicitări.

Așa cum se anticipa, proba 
de tir, penultima din seria ce
lor cinci, a produs importante 
modificări, competitorii anga- 
jîndu-se nu numai într-o dis
pută a... preciziei, ci și în una 
a rezistentei psihice. Unii au 
absolvit cu bine acest examen, 
așa cum au fost sovieticul Igor 
Borovikov — cu trei serii de 
50 — bulgarul Velîzar Iiiev, 
finlandezul Kary Kosunen, so
vieticul Igor Swarts ș.a., în 
timp ce alții, chiar dintre frun
tașii clasamentului, au 
surprinzător, 
pionului 
bian, care 
tru probe, 
suedezului 
(clasat pe 
538 p !), ... _________
(R.F.G.) etc. Drept urmare, re
zultatele de la tir au produs 
numeroase schimbări atit ia 
clasamentul individual, cît și in 
cel pe echipe, decizia finală

Pe podiumul de premiere al'C.M. 1984, re
prezentativele U.R.S.S., Ungariei ți României. 
tn prim-plan, pentatlonițtii noțtri : Lucian 
Țintea, Marian Gheorghe și Dragoș Pătrui 

Foto : D. NEAGU
pregătit — ul- 

de

nu

aminindu-se după .evoluția 
timului concurent in proba 
cros.

Nici reprezentanții noștri
prea s-au simțit in apele lor. 
plătind tribut emoției excesive. 
Din această cauză, ei au evo
luat oscilant de Ia o serie la 

dove- 
i și 

cu

ratat
Este cazul cam- 

mondial Laszlo Fa- 
a cedat, după pa- 
șefia clasamentului
Henrik Lundblad 

locul 59 cu numai 
Marcus Massollek

cealaltă, cei mai buni ( 
dindu-se Dragoș Pătrui 
Marian Gheorghe, ambii 
978 p. In schimb. Lucian Țin
tea a trebuit să se mulțumeas
că cu 868 p. deși i-ar fi fost 
foarte la îndemînă să-și mai 
adauge încă 100 p._ el a ratat 
mult în prima și a treia serie. 
Oricum, pe fondul general, al 
comportării oscilante a tuturor 
concurenților. echipa noastră a 
trecut, după proba de tir. pe 
locul 4 In clasamentul general, 
înaintea ei aflîndu-se U.R.S.S., 
Italia și Ungaria.

Avînd în vedere minimele di
ferențe care despărțeau forma
țiile din prima parte a dasa-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag 2-3)

Divizia ,,A“ de baschet feminin

POLITEHNICA TIMIȘOARA Șl SPORTUL 
STUDENȚESC ÎNVINGĂTOARE

ÎN CELE MAI IMPORTANTE MECIURI
Campionatul național de baschet feminin a început 

ieri, in sala Floreasca. Etapa inaugurală a cuprins 
cîteva meciuri deosebit de interesante prin spectaco
lele sportive oferite și prin evoluția scorului și a 
prilejuit observații utile privind implicațiile produse 
de noul regulament F.I.B.A. In general. întrecerea 
celor 12 echipe se anunță echilibrată, in special în 

pentru calificarea înceea ce privește lupta ce se dă 
grupa valorică 1—6. Rezultate :

COMERȚUL C.S.Ș. TG MU
REȘ — VOINȚA C.S.Ș. BRA- 
ȘOVIA 61—52 (38—23). Meciul 
inaugural al întrecerii a fost 
câștigat de mureșence pen
tru că au știut să fruc
tifice plusul de pregătire 
tehnică si experiență compe- 
tițională. Antrenorul N. Viciu a 
prezentat o echipă fără vedete, 
dar închegată și capabilă să 
ocupe unul din primele sase 
locuri ale clasamentului. Voin
ța (antrenor C. Moraru), reve
nită în ,.A“ după un an de ac
tivitate în Divizia ,.B“. s-a stră
duit (și uneori a izbutit) să 
joace de la egal la egal cu 
partenerele lor de întrecere si 
promit să lupte din răsputeri 
si cu șanse pentru a se menți
ne în prima categorie a cam
pionatului național (mai cu sea
mă că peste cîtăva vreme va 
reintra in formație internațio
nala Camelia Hinda). Referitor 
Ia partida de ieri se cuvine să 
subliniem debutul în Divizia 
..A“ al junioarelor brașovence 
Simona Ănghelescu. Antoneia 
Boyte. Anncmone Orzan si Lă
crămioara Rus. toate provenite
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Dupâ prim ui tur ai cupelor europene la fotbal

DINAMO ȘI UNIVERSITATEA, 
PERFORMERELE EDIȚIILOR TRECUTE, CONTINUĂ CURSA
S-a tras cortina peste primai tur al capelor eu

ropene. Din cele 128 de echipe care s-an aliniat 
la start an rămas acum M.

Fotbalul nostru s-a Încadrat in această fracție, 
răminind in cursă cu două echipe.

Performera primei manșe este Universitatea 
Craiova, care a eliminat-a pe Betis -Sevilla și a 
probat an curaj remarcabil in înfruntarea pro
priilor dificultăți de moment

Dinamo și-a valorificat superioritatea de— cla
sament și * intrat in turul doi. Neașteptat, totuși.

acel 0—2
Sportul 

celei mai

dinspre finalul meciului de la Nicosia, 
studențesc s-a bătui curajos împotriva 
puternice adversare a echipelor noastră 

din această toamnă.
In sfirșit. Sieaoa încheie plutonul. manifesilnA, 

cum s-a și menționat, • lipsi de experiență In
ternațională.

Să arăm succes celor două echipe rămase ta 
cursă și care au de partea lor un frumos trecat 
recent care trebuie valorificat în marile compe
tiții europene.

UN PUTERNIC SUPORT MORAL 
PENTRU RELANSAREA ECHIPEI CRAIOVENE
Acum, dnd totul s-a înche

iat cu bine, mulți vor fi ten
tați să afirme că era firesc ca 
Universitatea Craiova să obți
nă calificarea tn turul II al 
„Cupei U.E.F.A*. Intr-adevăr, 
dintre echipele românești parti
cipante la cupele europene. Uni
versitatea Craiova a fost — 
după Dinamo — creditată cu 
cele mai bune șanse de de
pășire a primului tur. Aceste 
anticipări (cam optimiste) se 
bazau însă mai mult pe un 
artificiu de calcul (Craiova a 
fost egala Benficăi. iar Betis 
Sevilla nu este, totuși, Benfi
ca) decit pe realitatea de mo
ment

Este sigur că dacă Universi
tatea s-ar fi putut prezenta la 
valoarea și forța din anii tre
cut! ea ar fi eliminat mai ușor 
pe Betis. în condițiile actuale 
insă, echipa craioveană a fost 
nevoită să lupte din greu, atit 
în prima manșă, la Sevilla, 
dnd a cedat doar la limită, cit 
$1 pe propriul teren, pentru a 
obține dreptul de a merge mai

departe ta compe
tiție.

Deși nu este o 
echipă de renume, 
Betis Sevilla s-a 
dovedit, totuși. o 
adversară foarte 
incomodă care, pe 
lingă valoarea ei 
intrinsecă, a uzat 
pentru a-și atinge 
scopul de tot fe
lul de mijloace, 
inclusiv pe plan 
psihologic. După 
meciul de la Se
villa. spaniolii au 
făcut unele decla
rații ofensatoare la 
adresa echipei cra
iovene și în același 
timp au dat ca 
certă calificarea 
lor. Că nici nu 
concepeau să piar
dă calificarea s-a 
văzut nu numai 
din maniera tor
de joc. exclusiv defensivă 
pînă la golul Iul Cir tu ci și 
din comportarea, din atitudinea 
nesportivă a celor mai multi 
dintre ei. atit față de arbitru, 
dt si de partenerii lor de în
trecere, fată de public.

Lung apără lovitura de la 11 m executată 
de Rincon ți contribuie astfel decisiv let 

calificarea echipei craiovene 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Georgeta Simioană 
inscrie un nou cos pentru rrogresul

Foto :
N. DRAGOȘ

din pepiniera fostei internațio
nale Octavia Simon, de la 
C.S.Ș. Brașovia. Evoluția sco
rului a fost permanent favora
bilă mureșencelor. care uneori 
s-au și distanțat (44—28 în 
min. 24), dar brasovencele au 
avut capacitatea de a reface din 
handicap (44—40 in min. 30). 
Cele 113 puncte ale întîlnirii au 
fost înscrise de Matbe 16. 
Csenter 15, Szocs 10. Fărcaș 5, 
Cristea 4. Morar 0 Nagy 5 
pentru învingătoare, respectiv 
Grunwald 18. Ochiulet 10. Boy
te 5. Anghelescu 5. Cicio 5, 
Rus 4, Orzan 2, Adîer-Fartaes 
3. Arbitri : I. Breza si Z. Un
duly

CRIȘUL ORADEA — POLI
TEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOARA 
63—65 (40—30). Un meci care

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

După meci, s-a putut remar
ca — din reacțiile lor — dt 
de neașteptată și de dureroa-

Constantin FtRÂNESCU

(Continuare In nag 2-3)

Ieri, In campionaiclc de handbal, Divizia

ÎN DERBY-UL DE LA BACĂU >

ȘTIINȚA - CHIMISTUL 27-23
Campionatele de handbal. 

Divizia ..A“, au programat ieri 
o nouă rundă : la fete, etapa a 
8-a. iar la băieți, etapa

FEMININ
ȘTIINȚA BACAU — 

MISTUI. RM. VILCEA 
(15—8). Derby-ul de la Ba
cău a corespuns așteptărilor, 
ambele formații aruncînd în 
luptă toate cunoștințele teh- 
nico-tactice și resursele fi
zice de care dispun. Cei peste 
2 000 de spectatori au aplau
dat efortul ambelor formații 
și. firesc, victoria meritată a

a 6-a. -

CHI-
27—23

Gheorghița Oprea (Rapid) aruncă la poarta ploieștencelor, rmar- 
cînd din nou

favoritelor. Marcatoare : Hriț- 
cu 7. Moszi 6. Oacă 6, Ciobo- 
taru 3. Lunca 2, Daniiof 2 și 
Cervenciuc, pentru studente, 
respectiv. Verigeanu 9. T3- 
rok 5. Morariu 3. Pestre* 2. 
M. Petre 2 și Tipi. (I. Iancu — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI - TEX
TILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI 23—16 (13—9). Ferovia
rele au obținut în sfîrsit pri
ma victorie în acest campio
nat. succes dobîndit la capătul 
unui meci pe care l-au domi
nat cu autoritate. Au înscris 1 
Grigore 9. Oprea 7. Slanciu 5, 
Ignat și Petre (R), Mocanu 8, 
C. Anton 2. Bănică 2. Scoruș 2, 
Raicn și Stoenescu (T). Au ar
bitrat bine constăntenii C. 
Cristea și Gh. Dumitrescu.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTAN
TA 20—22 (11—11). Formația
de pe litoral a obtinut pe me
rit victoria, dovedindu-se mal 
omogenă, mai bine instruită si 
mai lucidă în fazele fierbinți. 
Marcatoare : Grigoras 7, Ama- 
randei 6. Nuțu 3. V. Constan
tin eseu 2. Simion 2. 
bucureștence. 
Gheorghe 5. 
2, Cazacu 2. 
Sanda de la 
arbitrat : Al.

si V. Ferencz — cu scăpări —. 
ambii din Sf. Gheorghe.

Hristache NAUM

de la
Bocăncală 7, 

Hobincu 3. Gâlan 
Matarangă 2 și 
învingătoare. Au 
Csoma — bine —

(Continuare în pag. 2-3)



UN SPORT ÎNDRĂGIT DT MII DE COOPERATORI
La sfîrșitul săptămînii tre

cute. pe o vreme in care lu
mina soarelui de toamnă alter
na cu norii plumburii ce cobo
rau de pe piscurile Bueegilor. 
transformindu-se în picături mă
runte de ploaie, s-au desfășu
rat. sub egida ..Daciadei". la 
Sinaia (Cumpătul), in organi
zarea UCECOM finalele pe ta
ră ale „Vointiadei" la orien
tare turistică si Campionatele 
asociațiilor sportive Voința.

Tineri si Tinere, aproape 50 
de finalisti (formind categoriile 
F 1 si M 1) ai celor trei zone 
(Iași. Sovata si București), si 
alti aproape 50 de invitați (ca
tegoriile F 2. M 2) — la Cam
pionatele asociațiilor Voința — 
au luat startul în cele două e- 
tape. care, cumulate, au de
semnat cîștigătorii la ..Voinția- 
dă" si la Campionatele asocia
țiilor Voința, concursuri care, 
an de an. atrag zeci si zeci de 
mii de cooperatori. Au fost pre- 
zenti reprezentanți ai județelor 
Arad, Cluj, Gorj, Dolj, Sibiu, 
Maramureș, Hunedoara. Neamț, 
Dîmbovița și București (la cate
goriile F 1 si Ml), cărora li s-au 
adăugat orientaristi din Bistri- 
ta-Năsăud. Vaslui (Birlad) Ga
lati. Mures. Prahova (Sinaia) 
si Buzău (categoriile F 2 și 
M 2).

După prima etaoă. care a mă
surat. în proba feminină 5 000 
Si 7 000 m (la categoriile F 1 
si. respectiv. F 2). iar la mas
culin 6 500 si 7 500 (la M 1 si. 
respectiv. M2), in frunte se a- 
flau Ileana Jeller si Irma Pas
ca (la feminin), ambele repre
zentante ale iudetului Mara
mureș. iar la masculin, la a- 
ceeasi categorie (finalisti ai 
Vointiadei). Gheorghe Urdea 
(Hunedoara) si Pavel Gligor 
(Clui). După disputarea eta
pei a II-a (cu lungimile tra-

ÎN CAMPIONATELE DE HANDBAL (Urmare din pag 1)

(Urmare din pag 1)

TEROM IAȘI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 36—18 
(18—8). Gazdele au dominat 
clar un adversar inferior la 
toate capitolele. Meciul a 
fost aplaudat de un număr 
mare de spectatori. De men
ționat că în min. 43 Tunde 
Biro, de la bucurestence. a fost 
eliminată de pe teren pentru 
atitudine nesportivă și vo
ciferări. iar antrenorul ei a 
primit cartonaș galben. Mar
catoare : Covaliuc 12. Cozma 
11, Anton 4. Popa 2. Vișan 2, 
Haidău 2. Nisipeann 2 și Hor
ta, pentru învingătoare, res
pectiv Cămui 4. Manolescu 3. 
Ivan 3, Panait 3. Biro 2. Guță 
2 și Ignat. (Al. Nour — co
resp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
A.E.M. TIMIȘOARA 20—16 
(11—10). A fost o partidă 
spectaculoasă. echilibrată. tn 
care brasovencele s-au des
prins în învingătoare abia 
spre sfîrșitul meciului. Au 
Înscris : Tache 3 (7 din a-
runcări de la 7 m). Călin 4, 
Tudor 3. Marian 3. Neică și 
Vasu de la gazde. -Luțaș 5, 
Popa 4. Cimpcanu 3. Cojocaru 
2, Ștefanovici și Pop, de la ti- 
mișorence. (C. Gruia — co
resp.).

TEXTILA I.A.S. ZALĂU — 
MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ 19—18 (9—8). Meci deose
bit de echilibrat, victoria re
venind în final gazdelor 
după o partidă spectaculoasă. 
Marcatoare : Chereji 7. Suhai
4. Tadici 3. Petrar 2. Negrea, 
Mureșan și Bartos (T). Laszlo 
7. Dorgo 3. Bărbat 2. Fejer 2, 
Stroia 2. Albeș 2 (M). (I. Do- 
muța — coresp).

MASCULIN
MINERUL CAVNIC — IN

DEPENDENȚA CARPATI MÎR- 
ȘA 31-26 (16-10). Partidă
spectaculoasă în care gazdele, 
mai combative in atac și mai 
exacte în apărare, au cîștigat 
pe merit. Au înscris: Iacob 9, 
Chircu 6, Odae 6, Vîntilescu 5, 
Cojocaru 3, Felecan 2, respec
tiv Cornea 10, Matei 9, Beci- 
cheri 5, Tătgru 1, Cojocaru 1. 
(A. CRIȘAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— STEAUA 23—28 (12—16).

Au înscris : Agapie 8, 
Dumitru 6, Dobeanu 2, Barcan 
2, Oltean 2, Priea 1, Caraș 1, 
Giurgiu 1 — pentru Universi
tatea: Dumitru 11, Stingă 7, 
Petre 3, Niculae 2, Drăgăniță 
2, Daniel 2, Mirică 1 — pen
tru Steaua. (ȘT. GURGUI — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 
27—29 (15—16). Pină în min.
22 tabela de marcaj a indicat 
numeroase „egalități", dar 
sfîrșitul reprizei îi găsește pe 
handbaliștii de la Minaur cu 
un avan tai minim. 

seelor de 4 900 si 6 200. la fete 
și de 6 200 si 9 640 m. la băieți), 
ordinea în clasament s-a in
versat : secunzii au trecut pe 
primele locuri. Si. astfel, titlu
rile de campioni ai Vointiadei 
au revenit concurentilor Irma 
Pașca (la feminin) si Pavei 
Gligor (la masculin).

„Orientarea turistică a devenit 
pentru cooperatori unul dintre 
cele mai îndrăgite sporturi, ne 
spunea tovarășul Constantin U- 
drescu, reprezentantul UCECOM 
la aceste concursuri. De ce ? 
Pentru că acest snort lc oferă 
posibilitatea de a ieși, cu fa
miliile, in mijlocul naturii și 
să practice, săptămină de săp- 
tămînă. exercițiul fizic in aer 
liber. întărindu-si sănătatea, do- 
bindind noi nuteri de munci.»”

O notă bună atit pentru or
ganizatori cit si pentru gazdele 
sinăiene. pi căror reprezentanți 
au reușit să cîstiee locurile 1—
2. la masculin. în Campiona
tele asociațiilor sportive Voin
ța. Rezultatele :

FINALA PE TARA A VOIN
TIADEI : Feminin : 1. IRMA 
PAȘCA. 2. Ileana Jeller. 3, Vio
leta Nano (Gori) : masculin :
1. PAVEL GLIGOR. 2. Gheor
ghe Urdea. 3. Voiea Plaian 
(Clui). Campioni ai Vointiadei: 
IRMA PASCA (Maramureș) si 
PAVEL GLIGOR (Cluj). CAM
PIONATELE ASOCIAȚIILOR 
SPORTIVE VOINȚA: feminin :
1. CRISTINA MATEI (Craiova),
2. Maria Vișan (Piatra Neamț),
3. Maria Neehifor (Bistrița) ;
masculin : 1. DAN UT MATEI 
(Sinaia). 2. Radu Frineu (Si
naia). 3. Andrei Enyedi (Cluj- 
NaDoca). PE JUDEȚE : 1.
MARAMUREȘ (Baia Mare).
2. Cluj (Cluj-Napoca). 3. Pra
hova (Sinaia).

Sever NORAN

Au înscris : Jenea 8, Cer- 
nica 7, Vojtilă 5, Ionescu 4, 
Măcinic 1, Hotoiu 1, Robu 1, 
respectiv M. Voinea 7, Flan- 
gea 6, Boroș 5, Covaciu 3, 
Marta 2, Porumb 2, Răduîescu
2. N. Voinea 2. (N. STRAJAN
— coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA
— DINAMO BRAȘOV 22—20 
(12—13). Meci de uzură, echi
librat incepînd din min. 20 pînă 
în min. 54 (20—18 pentru oră- 
deni) cind dinamovistul Nico- 
lescu ratează o aruncare de la 
7 m permițînd gazdelor să 
încheie victorioase. dar nu 
fără emoții. Au înscris: Cris- 
tache 14, Mirza 3, Croitoru 2, 
Kapornay 2, Fejer 1 — pentru 
Constructorul Oradea: Andre- 
escu 7, Nicolescu 4, Panteiimon
3, Donca 3, Cian 2, Miele 1 — 
pentru Dinamo Brașov. (Ilie 
GHIȘa — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— ȘTIINȚA BACAU 31—27 
(19—14). Timișorenii au luat 
Încă din start jocul pe cont 
propriu și doar In min. 25 bă
căuanii s-au apropiat la un 
gol. Jocul s-a mai echilibrat

DIVIZIA „B“

CLASAMENTE
Seria I

In eșalonul secund, la jumă
tatea turului, In întrecerea mas
culină de handbal, situația se 
prezintă astfel:

1. ARCTIC GĂEȘTI 6 4 11 135-116 15
2. Relonul Sâv. 6 4 0 2 142-105 14
3. A.S.A. Buzâu 6 4 0 2 127-120 144. Calcul a to rul 6 4 0 2 121-126 14
91 C.S.U. Galoți 6 3 12 151-136 13
6. Dacia Pitești 6 3 0 3 117-107 12
7. Petrolul Teleojen 6 2 2 2 124-125 12
a. I.M.U. Bacâu 6 3 0 3 102-117 12
9. Comerțul C-ța 4 2 13 147-104 11

10. Celuloza Br. 6 2 13 135-141 1111. C.S.M. Borzești 6 2 0 4 127-121 10
112. I.E.F.S. Buc. 6 10 5 106150 8

Seria ci II-a
1. METALUL B-ȚA 6 5 0 1 160-122 17
2. Metalul Hun. 6 4 0 2 154-148 14
X Unso S. Mare 6 3 0 3 144-139 12
4. Tractorul Bv. 6 3 0 3 135-134 12
5. Elect romuneș 6 3 0 3 125-125 12
6. Voința Sebeș 6 3 0 3 130-147 12
7. Șuiorul B. Sprie 6 3 0 3 119-137 12
8. Metalul C. Mică 6 2 13 125-116 11
9. Strungul Arad 6 2 13 135-129 11

10. MetaJu4 IURT 6 2 13 98-108 M
11. Utilajul Șt. 6 2 0 4 122-128 10
12. Minaur M B.M. 6 2 0 4 114-130 10

REZULTATE
Seria I

Etapa a II-a: Petrodui Telea-
jen — Relonrul Săvinesti 24—21,
Dacia Pitești — Arctic Găești
20—16, C.S.U. Galați -- I.M.U.
Bacău 30—10, C.S .M.x-, Borzești —
Celuloza Brăila 24—31, A.S.A.
Buzău — Calculatorul IIRUC
Buc. 30—23, I.E.F.S. Buc . — Co-
vnerțul Marina Constanța lfi—17.
Etapa a Ul-a: A.S.A. — I.E.F.S.
23—14, Calculatorul — C.S.M.
21—20, Celuloza -- C.S.U. 27—:22,
I.M.U. — Dacia 21—15, Arctic —
Petrolul 23—17, Relonul —- Comer-
tul 27—15. Etapa a IV-a:! I.E.F.S.

Relonul 14—24, Comerțul —

Hocheiul reintră în actualita
tea /Competițională internă. De 
duminică pe cochetul patinoar 
artificial din Gheorgheni, se va 
da startul în cea de a 57-a edi
ție a campionatului primei se
rii valorice, echivalent cu cam
pionatul Diviziei „A" la care 
iau parte cele mai bune 6 for
mații din tara noastră.

Disputa din acest campionat 
— ca si cea precedentă — com
portă șase turnee, fiecare din
tre ele cu cinci etape, prezente 
fiind aceleași formații de anul 
trecut : Steaua București, cam
pioana ,.en titre". aflată pe ca
le de a ciștiga cel de al 23-lea 
titlu (record !). S.C, Miercurea 
Ciuc, actuala ei rivală. Dina
mo București, aflată în plină 
reconstrucție și cu un lot si o 
pregătire mult mai bune ca în 
sezonul trecut. Progresul Mier
curea Ciuc, Viitorul Gheorgheni 
Si Dunărea Galati, care clasîn- 
du-se la ediția precedentă pe 
ultimul loc a disputat două jo
curi de baraj cu câștigătoarea 
seriei secunde valorice.
I.M.A.S.A.  St Gheorghe. de 
care a dispus cu 4—0 si 5—2. 
Așa că nimic nou în privința 
participării. întrecerea consu- 
mîndu-se și la actuala ediție 
cu aceiași participanți.

Nu încape discuție că prima 
șansă o are tot STEAUA BUCU
REȘTI care, la lotul binecunos
cut si destul de valoros (a- 
mintim doar cîteva nume : Ca- 
zacu, Hălăucă, N’istor. Justinian, 
Ioniță, V. Huțanu, Gcrczuly, 
Chiriță, Popescu si portarul Ne- 
tedu), a adăugat în acest se
zon cîteva nume noi, hocheiști 
tineri și talentați, despre care 
antrenorul principal Ion Gheor
ghiu ne-a spus că vor face o 
plăcută surpriză : Gliga. Antal 
și Sofron (ultimii doi transfe
rați de la S.C. Miercurea Ciuc), 
Daia. Dospin, Herlca si foarte 
tînărul portar Ungurcanu, încă 
junior, dar în care se pun mari 
si — se pare — justificate spe- 

în repriza secundă cind Poli
tehnica a evoluat cu toți hand- 
baliștii înscriși pe foaia de ar
bitraj. Au marcat: Folker 6, 
Dan 6, Ianto 4, Iancovici 4, 
Ionescu 3, Dobrescu 3, Țimpu 2, 
Giurgea 2, Georgescu 1, res
pectiv Bondar 9, Zamfir 7, 
Vasilca 3, Gîriescu 2, Dumitru
2, Viad 2. Uzum 1, Berbccaru 
1. (C. CREȚU — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 25—19 (13—7). Victorie nici 
un moment pusă la îndoială a 
dinamoviștilor, din rîndul că
rora s-a desprins George Do- 
gărescu — remarcabil, eficient, 
cu o mare ambiție. Studenții 
clujeni, lipsiți încă de expe
riență și de omogenitate, au 
impresionat prin puterea de 
luptă, prin dorința aprigă de a 
fi cit mai aproape de valoroșii 
lor parteneri. Au înscris: Do- 
gărescu 11, Jianu 4, Darău 3, 
Grabovschi 3, Mocanu 3, Oprea 
L respectiv S. Pop 6, L. Pop
3, Pali 3, Cristea 3, Jur că 2, 
Moldovan 2, Au arbitrat foar
te bine Tr. Apostol și R. Ma
hler (Brașov). (H.N.).

Arctic 14—18, Petrolul — IJd.U. 
20—16. Dacia — Celuloza 21—16, 
C.S.U. — Calculatorul 26—17, 
C.S.M. — A.S-A. 6—11. Etapa a
V- as C.S.M. — LE.FS. 20—17, 
A.S.A. — C.S.U. 26—23, Calculato
rul — Dacia 16—13, Celuloza — 
Petrolul 26—26, I.M.U. — Comer
țul 14—1B, Arctic — Raionul 
19—18. Etapa a Vl-a : LE.F.S. — 
Arctic 22—35, Relonul — I.M.U, 
23—15, Comerțul — ' Celuloza 
23—19. Petrolul — Calculatorul 
18—20, Dacia — A.S.A. 25—17, 
C.S.U. — C.S.M. 31—27.

Seria a n-a
Etapa a II-a: Voința Sebeș — 

Strungul Arad 33—23, Metalul 
IURT Lugoj — Utilajul Știința 
Petroșanii 19—16, Metalul Hune
doara — Tractorul Brașov 24—21, 
Metalul Copșa Mică — Electro- 
mureș Tg. Mureș 24—22, Unio
S-atu Mare — Șuiorul Bala Sperie 
36—24, Minaur H Baia Mare — 
Metalul Bistrița 24—26. Etapa a 
Ill-a: Minaur — Voința 17—13, 
Met. Bis. — Unio 35—23, Șuiorul
— Met. C.M. 22—20, Electromureș
— Met. Han. 29—28, Tractorul — 
Met. Lug. 29—17. Utilajul — Strun
gul 23—20. Etapa a iv-a: Voința
— Utilajul 22—19, Strungul —
Tractorul 31—-17. Met. Lug. — E- 
lectromureș 17—15, Met. Hun. — 
Șuiorul 25—22, Met. C.M, — Met. 
Bis. 19—19, Unio — Minaur 26—13. 
Etapa a V-a: Unio — Voința
23—16, Minaur — Met. C.M. 16—15, 
Met. Bis. — Met. Hun. 24—21, 
Șuiorul — Met. Lug. 13—11, Elec
tromureș — Strungul 21—15, Trac
torul — Utilajul 22—17. Etapa a
VI- a: Voința — Tractorul 29—26, 
Utilajul — Electromureș 22—18, 
Strungul — Șuiorul 28—17, Met. 
Lug. — Met. Bis. 16—17, Met. 
Hun. — Minaur 29—27, Met. C.M.
— Unio 31—17. 

rante. Principala rivală a echi
pei Steaua rămîne și în acest se
zon S. C. MIERCUREA CIUC, 
care va prezenta — din câte 
sintem informați de la antre
norul Ion Bașa — lotul obiș
nuit. fără tinerii Antal și So
fron (transferați la Steaua) si 
Bedo la Dinamo. Dar S.C. 
Miercurea Ciuc rămîne aceeași 
formație solidă, cu fundași ex
perimentați (E. Antal, I. Antal, 
Bogoș, Balogh) cu cunoscuții 
atacanți Gereb, frații Bela și 
Zoltan Nagy, Bartalis si alții. 
O surpriză poate produce (și 
ar fi frumoasă o luptă în 
trei...) DINAMO BUCUREȘTI, 
care are acum un... „nou val“ 
(Bedo, Caval, Ionescu. Lucaci) 
alături de mai vechii „comba
tanți" — Tureanu, Solyom, Pi- 
săru, portarul Gh. Huțan — 
puțind să dea multe emoții ce
lorlalte două echipe aflate în 
disputa pentru titlu. Aceasta 
cu condiția să fie „rezolvată" 
problema „momentului defen
siv". foarte deficitar de ani si 
ani la dinamoviștii bucureșteni.

Celelalte trei formații (Fro- 
gresul Miercurea Ciuc. Viitorul 
Gheorgheni si Dunărea Galați) 
sînt angajate în lupta pentru 
evitarea ...ultimului loc. Pro
nosticuri sînt greu de făcut în 
această „zonă", dar sperăm ca 
și aceste formații să contribuie, 
printr-o prestație superioară, la 
reușita campionatului, care .va 
trebui să ajute mult mai serios 
pregătirea echipei reprezentati
ve. sudarea ei în vederea obți
nerii calificării în grupa B a 
C.M.. prin cîștiaarea grupei C.

Primul turneu, programează 
jocuri, în zilele de 7. 8, 9. 11 și 
12 octombrie. Cite trei pe zi. la 
orele 10. 15,30 și 17,30. In ziua 
de 10 octombrie este pauză.

Călin ANTONESCU

CM. DE PENTATLON MODERN PENTRU

mentului. proba de cros a fost 
abordată cu deosebită atenție, 
fiecare secundă puțind să atîrne 
greu in balanță. Drept urmare, 
competitorii au încercat să se 
angajeze pe cei 3 000 m ai tra
seului. amenajat in parcul 
I.O.R., cu toate forțele. A fost 
o cursă dură, fără menaja
mente. la capătul căreia pe pri
mul loc s-a situat australianul 
Daniel Esposito, care a terminat 
in 9:26,2, ceea ce i-a adus 1256 
p. Dar, atenția numeroșilor 
spectatori aflați de-a lungul tra
seului s-a îndreptat spre compo- 
nenții echipei României, care 
se aflau In dispută directă pen
tru medaliile de bronz cu for
mațiile Italiei și Ungariei, și 
spre cei doi candidați la titlul 
mondial, sovieticul Igor Swarts 
și ungurul Laszlo Fabian, des- 
părțiți. înaintea cursei, doar de 
18 p. încurajați de spectatori, 
reprezentanții tării noastre au 
alergat intr-un tempo rapid, fă
când totul pentru a „smulge" 
secunde. Cel mai bine a reușit 
Dragoș Pătrui. care a încheiat 
pe locul 5 în 9:47.2 (1172 p). La 
rîndul lor. Marian Gheorghe 
docul 10 în 9:52,9 — 1152 p) și 
Lucian Țintea (locul 13 în 
10 .-00.2 — 1120 p) au contribuit 
substanțial la recuperarea han
dicapului de 45 secunde, profi- 
tînd și de faptul că pentatloniș- 
tii italieni au cedat pe ultimii 
metri ai traseului. învingătoare 
la cros a ieșit. în cele din urmă, 
echipa U.R.S.S., care și-a con
solidat poziția de lideră, urmată

-------------  Tr—- —i a un ii i ui . hi ii ii i- im

DIVIZIA „A" DE BASCHET FE
(Urmare din pag 1)

ar merita premiu pentru ritfnul 
alert în care a fost disputat, 
pentru ardoarea cu care jucă
toarele și-au apărat sansele si 
pentru captivanta evoluție a 
scorului. De la început trebuie 
să precizăm că baschetbaliste
le din Timișoara (antrenor L. 
Bachner) au constituit o plăcu
tă surpriză, ele iucînd (spre 
deosebire de campionatul tre
cut) rapid în atac si cu agre
sivitate în apărare, ceea ce le-a 
permis să refacă dinu, handica
pul ajuns Ia un moment dat 
(min. 22) la 13 puncte și să 
conducă, la rîndul lor. cu 63— 
57. Orădencele, la cîrma căro
ra se află din nou apreciatul 
antrenor Tr. Constantincscu. au 
clat multă vreme impresia că 
vor ciștiga. dar în repriza se
cundă au fost surprinse de ri
posta adversarelor si au avut 
o perioadă (între minutele 23 
și 30) în care au marcat doar 3 
puncte, fată de 21 ale adversa
relor ! în final. Crișul a forțat 
egalarea (prin presing), a ajuns 
de la 57—63 la 63—63. apoi a 
marcat, pentru Politehnica,

DE LUPTE LIB
Duminică, de la ora 10, echi

pele din Divizia „A“ de lupte 
libere susțin partidele din ca
drul penultimei etape (a 
Vil-a). în toate cele patru se
rii întrecerile se anunță viu 
disputate deoarece multe echi
pe sînt fie în cursa pentru ca
lificare în turneul final care 
va desemna campioana țării, fie 
in lupta pentru evitarea retro
gradării. La Brașov vor concu
ra A.S.A. Oradea. U.M. Timi
șoara și Dinamo din localitate. 
Favorită este garnitura dina- 
movistă care se află pînă la 
această etapă pe primul loc în 
serie și. cum concurează și în 
fața propriilor suporteri. e 
greu de crezut că va scăpa pri
lejul unor noi victorii. La Hu
nedoara un triunghiular echi

librat : în 
Armătura 
rul Hunedi 
lău. echipa^ 
dut ambele 
să se reva 
riei a II-a 
performera 
va evolua 1 
Metalului 
C.S.M.-ului 
de astă da 
sanse de st 
pitală, la 
ghiulare : i 
— Electra 
și cel al f< 
ne Rapid - 
bis. Celelal 
la Cluj-Na 
ta. Brașov.
stanța și Ia

CÎȘTIGĂTORII „MtMORIAlUlOf V.CIO
Asociația sportivă I.T. Bucu

rești, din care făcea parte re
gretatul marele maestru Inter
național Victor Ciocâltea. a luat 
inițiativa organizării primului 
turneu de șah dedicat memoriei 
acestuia. încheiate la începutul 
săptămînii, întrecerile au reunit 
la start 159 concurenți și con
curente din 11 centre ale țării, 
reprezentînd 42 de cluburi și 
asociații.

Turneul principal, rezervat 
maeștrilor și candidaților de 
maestru, a fost, cîștigat de unul 
din echipierii gazdelor, primul 
loc revenind maestrului F.I.D.E.

Iulius Arm 
(din 11 po 
Nicolaide ' 
Gavrilă (D 
dan (Sănă 
p. în con< 
categoria 
Ristea (IC! 
tegoria a I 
leru (Stații 
IlI-a D. S 
nedoara) 11

S-a dispi 
pentru 
la băiel 
iar la 
(C.S.Ș. 1)

fiind de Ungaria, care, astfel, 
a trecut pe locul 2 în clasamen
tul general și de reprezentativa 
României. în întrecerea indivi
duală. L. Fahian n-a reușit să-1 

în plină alergare, campionul 
mondial, sovieticul Igor Swarts 

Foto : D. NEAGU 

depășească pe L Swarts, ambii 
terminind cu 1224 p (9:34,5, res
pectiv 9:34,8) medaliatul cu ar
gint al ediției de la Londra 
(1982) cucerind, acum, medalia 
de aur.

Cea de a XlX-a ediție a Cam
pionatului de pentatlon pentru

juniori s-a 
moașă fest 
reia au roi 
mas bun Si 
tde U.I.P. 
Alexa, pri 
Celor mai

• s-au oferi 
„Cupa ziar 
cea mai b 
mânească 
dată jnL.51 

rezot^a 
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(Bulgaria) : 
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1224 p, 4. 
1224 p, 5. 1 
Moflina (Sj 
Gheorghe : 
1120 p ; ec 
p. 2. Ungai 
2444 p, 4. S 
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mânia 15680 
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da 16012 p.

Marcela Bodea, după care oră
dencele au avut atac, dar au 
ratat aruncarea la cos de din
colo de semicercul de 6,25 m 
si cu aceasta victoria. Au în
scris : Bodea 19. Stamin 18, 
Grădinaru 14, R. Chepețan 4, 
Armion 1. V. Chepețan 5. Blin- 
dul 2, Gyorfy 2 pentru învin
gătoare. respectiv Casetti 14, 
Chvatal 9, Pop 8. D. Perța- 
che 14. Nagy 6. Cutuș 6. Aml- 
hăesei 1. Niculescu 2. Constan
tincscu 3. Arbitrii M. Dimancea 
și A. Guță au condus foarte 
bine un meci dificil.

SPORTUL STUDENȚESC PO
LITEHNICA C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
75—65 (38—27). Startul fulgeră
tor al „5“-lui format din Bă
răgan, Netolitzchi, Prăzaru-Ma- 
tc, Tocală, Zidaru a asigurat 
echipei studențești un avantaj 
(18—7 in min. 7. 38—20 în min. 
16 și 43—25 în min. 19) care 
nu a mai putut fi recuperat de 
baschetbalistele de la Voința. 
Menționăm că elevele antreno
rilor Gr. Costescu si C. Dines- 
cu s-au desprins decisiv dato
rită apărării foarte agile prin 
care au realizat intercepții ur
mate de contraatacuri eficiente.
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PROGRE! 
CHIMISTU 
CEA 56—4! 
BUCUREȘ1 
77—42 (41-
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ComerțuL 
Universități 
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București -



La 10 și 11 octombrie, pe stadionul ,,23 August"
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0 CALIFICARE NU SE OBȚINE
DOAR CU... TREI ȘUTURI PE POARTĂ!

O Cu o oră înaintea meciului 
cu Steaua, piciul Nino. nepotul 
lui Neîa, venit de la Roma că 
mascotă a echipei. pronostica 
timid : „Azi va fi 0—0“ ! Cînd 
l-am întrebat de ce, a răspuns 
cu logica lui de copilandru : 
„Pentru că și la Avellino și la 
Bergamo a fost 0—0..." Altfel 
spus. în cele trei etape dispu
tate în campionatul italian. Ro
ma a remizat de două ori în 
deplasare si o dată acasă. 1—1 
cu Como, echipa din „Cetatea 
eternă" devenind din plecare 
recordmana egalurilor. Și la 
București își propusese — în 
mod deliberat — același lucru 
• Fapt pentru care s-a eîndit 
pînă în ultimul moment la 
„schema" cea mai indicată. Așa 
incit antrenorul Sven Goran 
Eriksson n-a anuntat formația 
decît cu ...25 de minute înain
te de joc. Care fusese, de fapt, 
ultima mutare a suedezului ? 
Scoaterea mijlocașului Buriani 
și introducerea unui al cincilea 
fundaș, Bonetti. Maldera a de
venit „închizătorul" din fata 
celor patru, care îsi schimbaseră 
Si ei posturile : Oddi. de regulă 
fundaș lateral dreapta, a tre
cut pe stingă, ca să-1 stopeze 
pe „vitezistul“ Lăcătuș. Nela, 
și el „terzino". a trecut stoper, 
să se bată cu alura lui de 
halterofil. Eriksson studiase 
Steaua la Roma și-și luase toa
te măsurile. Pentru că avea să 
declare după meci : „Steaua
m-a cam pus pe gînduri la 
Roma !“ Și cine gîndește. reu
șește !... ® „Mutarea11 antreno
rului Florin Halagian s-a nu
mit Boioni, „La lipsa de experi
ență a celor mai mulți dintre 
jucătorii mei. am considerat că 
prezenta celui niai bun fotba
list al anului trecut, recordma
nul selecțiilor în echipa națio
nală, va aduce încrederea ne
cesară în rîndul echipei noas
tre și va alerta adversarul, care 
am înțeles că se temea de Bo
ioni !" Din păcate, „soluția Bo
ioni" n-a fost o variantă de 
concurs. Și nici nu putea fi 1

Ducadam ghicește intenția lui Righetti și apără penaltyul !

Cu numai sase antrenamente 
în picioare după operația de la 
tendonul piciorului sting, fără 
nici nn meci in noua sa echi
pă, era foarte greu ca valoro
sul international să renască 
peste noapte și să facă mi
nuni... De altfel, adversarii și- 
au dat imediat seama că Bo
ioni nu-i în plenitudinea for
țelor sale fizice. O spunea Con
ti după ioc : „S-a văzut imediat 
că Stelei îi lipsește acel Bo
ioni ' pe care îl cunoșteam, că 
a stat mult pe tusă“ 9 Sigur, 
nu putem reduce toată ecuația 
doar la „termenul" Boioni. 
„Echipa a jucat sub capacitatea 
ei. Fiecare putea mai mult !“ 
declara Florin Halagian după 
întîlnire. Acesta este primul 
adevăr : STEAUA A JUCAT 
SLAB, N-A AVUT O IDEE 
CLARĂ DE JOC si, mai ales, 
N-A AVUT FORȚĂ MORALĂ. 
Psihicul reprezintă capitolul la 
care echipa bucuresteană este 
descoperită. Si nu de ieri, de 
azi. Să nu uităm că pe același 
teren Steaua a înregistrat 1—3 
cu Barcelona (în 1977), 2—3 cu 
Nantes. 1—2 cu Standard, 1—1 
cu F.C. Bruges, rezultate ama-

PUTERNIC SUPORT MORAL
(Urmare din oag 1) 

să pentru ei a fost lecția pe 
care le-au dat-o craiovenii. Dar 
au și meritat-o. Fiindcă ori- 
cît de dificilă ar fi perioada 
prin care trece formația ol
teană. ea a reușit să demon
streze îngîmfaților lor adversari 
că rămîne un „unsprezece" re
dutabil. cu o forță de joc re
marcabilă. Strîngîndu-și rîndu- 
rile, mobilizîndu-se așa cum 
numai ei știu să- o facă, cra
iovenii s-au dovedit capabili de 
un superb efort — atît pe plan 
individual cit și colectiv —,

Dupo meciul de miercuri, an
trenorul MIRCEA RADULESCU 
ne-o declarat: „Meritam și pu
team obțină calificarea chiar fâ- 
râ prelungiri ți loviturile de la 
11 metri.. Echipa noastră a fost 
net superioară și spaniolii nu ne 
pot contesta victoria. Țin să e- 
vidențiez pe roți jucătorii Uni
versității pentru modul in care 
s-au angajat in luptă, pentru dă
ruirea lor. Marea lor dorință de 
victorie s-a vădit pe întreg par
cursul meciului, dar îndeosebi la 
loviturile de la 11 metri. Dacă 
in anii trecuți echipa noastră a 
pierdut in situații similare (cu 
Dinamo Moscova și Hajduk Split), 
acum jucătorii desemnați să exe
cute aceste lovituri le-au trans
format cu multă măiestrie. O re
marcă in plus pentru tinărul Oc
tavian Popescu, care — executind 
ultima lovitură, decisivă pentru 
calificare — s-a dovedit la Înăl
țimea răspunderii încredințate.

Pentru această calificare — care 
ne oferă un puternic suport mo
ral — fin să mulțumesc din ini
mă și publicului oltean, pur și 
simplu magnific în manifestările 
sale de încurajare".

s-au aruncat in focul luptei cu 
admirabilă ambiție și dorință 
de victorie, manifestînd o su
perioritate evidentă asupra 
oaspeților din Sevilla, sub toa
te aspectele. Chiar dacă a fost 
obținută după prelungiri și 
executarea loviturilor de la 11 
metri (și nu înainte de minu
tul 90. cum era posibil), cali
ficarea Universității ne apare 
ca logică si deplin meritată, ea 
răsplătind deopotrivă și contri

buția înflăcăratului public ol
tean. care — ca de obicei — a 
ținut să fie din nou. in mare 
număr, alături de favoriții săi, 
încurajîndu-i și susținîndu-i cu 
forța unui adevărat vulcan.

Fdicitindu-i din toată inima 
pe craioveni pentru noul și 
splendidul lor succes — care 
le oferă un puternic suport 
moral pentru relansarea lor, 
mai ales pe plan internațional, 
dar care se răsfrînge deopotrivă 
asupra întreg fotbalului româ
nesc — nu putem trece, totuși, 
cu vedera unele aspecte nega
tive din evoluția lor de 
miercuri. Mai ales că ele n-au 
apărut acum pentru prima oa
ră. Știm, desigur, că meciul a 
avut o mare miză, că s-a jucat 
pe „muchie de cuțit", sub o 
mare tensiune nervoasă. că 
adversarii n-au fost niște mie
lușei, dimpotrivă chiar, dar 
toate acestea nu pot justifica 
replicile, ieșirile nesportive ale 
unora dintre echipierii Univer
sității. Unele din aceste ieșiri 
(de care și oaspeții s-au făcut 
vinovați) au fost sancționate cu 
cartonașe. Au fost însă multe 
alte îmbrînceli. piedici, loviri, 
proteste si chiar gesturi obsce
ne rămase nesancționate, unele 
datorate — din păcate — jucă
torilor noștri. S-a văzut astfel 
destul de dar că la echipa cra- 
ioveană se manifestă încă in- 
disdplină în joc, ceea ce poate 
avea — și chiar are — conse
cințe dintre cele mai neplăcute. 
După cartonașele primite în 
meciul de miercuri. Cămătaru 
și Irimescu nu vor avea drept 
de joc în meciul următor din 
„Cupa U.E.F.A.". Acesta este 
prețul — atît de greu pentru 
echipă — care trebuie plătit 
din cauza unor gesturi necon
trolate. a unor izbucniri ner
voase. Oare nu pot fi ele 
curmate odată pentru totdeau
na ?

Iată o serioasă temă de me
ditație și de acțiune pentru 
jucătorii, antrenorii și conducă
torii echipei craiovene în pers
pectiva viitoarelor confruntări 
internaționale (dar și a celor 
din campionat) care vor fi din 
ce în ce mai dificile.

Foto : D. NEAGU

re, care, culmea, au venit în 
majoritatea cazurilor după sco
ruri bune în deplasare • Un 
alt capitol deficitar este cel al 
sportivității jucătorilor steliștt 
Stoica a lipsit încă (si cit a 
lipsit !) pentru acel gest ne
cugetat din 1979. cu Nantes 1 
Miercuri Bărbulescu a jucat ta
re, iar Bumbescu. care l-a avut 
în pază pe periculosul Pruzzo 
(ultimul golgeter italian aL„ 
campionatului italian, pînă a 
venit Platini), a avut și el in
trări tari, iar intr-o fază, si-a 
călcat adversarul, fapt pentru 
care putea fi eliminat. Noroc 
că nu l-a văzut arbitrul, cam 
absent la acest ioc in care (in
credibil. dar adevărat !) și-a 
pierdut de două ori si cartona
șele Pe teren ! Bumbescu n-a 
fost eliminat, însă el. și toți 
cei care au „momente de ner
vozitate" (cum declara după 
joc !). trebuie să rețină greșea
la, să mediteze la ea. chiar dacă 
au scăpat de pedeapsă • Stea
ua a văzut meciul Sportul stu
dențesc — Inter, de la Bucu
rești. la televizor, la Roma. Și 
a înțeles, credem, că Inter a 
jucat mult mai bine decît Ro
ma, însă studenții au îngenun
cheat-o în Capitală, după o 
foarte bună repriză secundă. De 
la acest punct trebuia Steaua 
să-și alimenteze „bateriile" psi
hice. Pentru că de pierdut nu 
avea ce pierde. La 0—1, trebuia 
să joace pe cartea atacului, nu 
să tragă doar trei șuturi pe 
poartă 1 Că a eliminat-o Ro
ma, n-a fost o mare surpriză, 
aceasta fiind o echipă cu ex
periență internațională, nu cu 
debutanți în cupele europene, 
cum au fost miercuri steliștii 
Ducadam. Iovan, Eduard, Petcu, 
Pușcaș^ Majaru, Balint, Lăcătuș, 
Pițurcă. Dacă însă Steaua ar 
fi eliminat pe Roma, era o 
senzație europeană, un șoc care 
ar fi ridicat brusc cota echipei 
bucureștene pe plan internațio
nal. unde_ a absentat patru ani 
• Așa. însă. Eriksson pleacă 
pentru a treia oară fericit din 
România — unde a eliminat pe 
Dinamo, cu Goteborg. pe Craio
va. cu Benfica —. în timp ce 
Lăcătuș, Ducadam și ceilalți 
steliști rămîn doar cu fotbalul 
de acasă, cu campionatul, a 
cărui mediocritate se răsfrînge. 
vrînd-nevrînd. si în contactul 
cu marele fotbal.

Mircea M. IONESCU

DUMINICĂ

• 0 ampla trecere in revistă a potențialului 
actual al fotbalului nostru

între 8 și 14 octombrie. F.R. 
Fotbal organizează o „săptămi- 
nă a fotbalului", în vederea 
evaluării potențialului fotbalis
tic al țării la nivelul reprezen
tativelor noastre.

Miercuri, 10 octombrie — 
stadionul „23 August".

Selecționata Divizionară A 1— 
Selecționata Divizionară A 2.

Selecționata de tineret A — 
Selecționata de tineret B.

Joi. 11 octombrie — pe ace
lași stadion.

Selecționata Diviziei Bl — 
Selecționata Diviziei B 2.

Lotul de juniori A — Lotul 
de juniori B.

Aceste jocuri de evaluare 
vor fi precedate — pentru lo
turile de tineret, juniori și Di
vizia B — de trecerea unor 
teste medicale și de apreciere 
a calităților fizice (îndeosebi 
viteza). Testele vor avea loc 
la Centrul de medicină sporti
vă pentru proba Astrand. dez
voltare fizică, teste psihologi
ce. astfel : marți, 9 octombrie, 
ora 8 — jucătorii echipelor de 
tineret ; miercuri. 10 octombrie, 
ora 8. jucătorii selecționatelor 
Diviziei B. în după-amiaza a- 
cestor zile va avea loc și o 
testare fizică generală, cu pro
be de 30. 60 și 400 m.

Rezultatele vor fi cuprinse în 
fișele întocmite de F.R.F. pen
tru respectivii jucători. Ele vor 
fi completate cu aprecieri in
dividuale de comportament, ca

lități tehnico-tactice. perspecti
vă etc.

Cu prilejul acestei acțiuni va 
avea loc și o ședință lărgită a 
Colegiului central al antrenori
lor. îs. cadrul căreia vor fi 
dezbătute probleme ale echipe
lor reprezentative A, Tineret, 
Juniori, se vor face aprecieri 
asupra actualului stadiu de 
dezvoltare a fotbalului nostru, 
se vor trasa liniile metodice 
directoare pentru perioada ur
mătoare. Totodată se va aduce 
la cunoștință antrenorilor divi
zionari A calendarul intern 
și internațional pentru anul 
1985 și se vor înmîna „Indi
cațiile metodice privind sarci
nile ce revin antrenorilor de 
club pentru jucătorii sclecțio- 
nabili in perioada cind aceștia 
se află la cluburi".

7-

Așadar, săptămîna viitoare va 
trece prin fața publicului larg 
cam tot ce are mai bun fotba
lul nostru la ora actuali. Iu-' 
bitorii fotbalului așteaptă sco
te două cuplaje de mare inter 
res. Confruntările se anunță nu 
doar tehnice.

Se preconizează ca în cazul 
derbyurilor Loturilor A să ne 
adopte una din formulele |

Bratislava 83 — Aspiranții 
sau formula clasică a vechi-’ 

lor trialuri :
Capitala — Provincia.

IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI"
In cadrul popularei competiții 

fotbalistice „CUPA ROMÂNIEI", 
ce se desfășoară sub egidă DA- 
CIADEI, ieri s-a disputat o Im
portantă etapă, cu participarea 
divizionarelor „B“. Tată rezulta
tele:

ȘJ4. Oltenița — Autobuzul 
București 1—0 (0—0), Constructo
rul T.C.I. Craiova — LP. Alu
miniu Slatina 2—0 (0—0), Lacul 
Ursu Sovata — Avlntul Reghin
1— 3 (1—1), C.S.M. Borzeștl — U-
nlrea-Ddnamo Focșani 0—1 (0—0), 
Petrolul lanca — F.C.M. Progre
sul Brăila 0—2 (0—1), Carpați
Gălănești — C.S.M. Suceava 0—1 
(0—0), Mecanica Vaslui — FEPA 
74 Bîrtad 3—1 (1—0). Petrolul Ți- 
denl — Minerul Motru 2—0 
(0—0), Tehnometal București — 
Petrolul Ploiești 1—0 (0—0), Uni
rea Valea lui Mihai — „U“ Cluj- 
Napoca 1—2 (1—1), Dada Pitești 
— Progresul-Vulcan București
2— 3 (2—0, 2—2), Metalul Mija —
Flacăra-Automecanica Moreni 
4—1 (2—0), Minerul Rodna —
Gloria Bistrița 0—2 (0—2), Uni
rea Ocna Sibiului — Unirea Alba 
Tulia 4—0 (0—0), Steaua-C.F.R.
Cluj-Napoca — Stlda-Arieșul Tur
da 2—0 (1—0), Minerul Băiuț — 
Minerul Cavnic 0—2 (0—1), Por
tul Constanța — Metalul Manga- 
Ea 0—1 (0—1), Delta Tulcea — O- 
țelul Galați 2—4 (0—0, 0—0), Chi
mia Găești — C.S. Ttrgoviște 
2—3 (1—1), Sportul muncitoresc 
Caracal — Metalul București 3—2 
(1—1, 1—1). șoimii Lipova —,Mu- 
reșuI-Explorări Deva 2—1 (0—0),
Rapid Arad — F.C.M. U.T. Arad
2— 0 (2—0), MeWm Brașov —
Tractorul Brașov 1—2 (0—1),
Tractorul Miercurea Cluc — Chi
mica Umăvenl 0—1 (0—0), Elec
tro Sf. Gheorghe — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe 4—7 (1—1, 3—2,
3— 3), Mureșul Luduș — Tnd. Blr- 
mei C. Turzii 2—0 (1—0), Precizia 
Săceae — Gaz metan Mediaș 6—4 
(1—0, 2—2, 2—2), Nitramcxnia Fă
găraș — Carpați Mîrșa 6—5 (1—0, 
1—1. 2—î), Minerul Gbelar — Au
rul Brad 2—5 (1—1), Ancora Ga

lați — Dunărea C.S.U. Galați I—* 
(0—1), Victoria Care! — olxaapte 
Satu Mare 5—6 (0—1, 1—1, 2—2» 
Șiretul Pașcani — C.F.R. Pașcani 
1—0 (0—0. 0—0), Petrolul Moinegtt
— Partizanul Bacău 4—5 (0—
1—1, 1—1) Petrolul Băicoi — MOțtt 
talul Plopeni 3—2 (1—1), Viltorxdf 
Chimogi — Automatica București 
0—1 (0—0), F.C.M. Giurgiu — Dfrj 
namo-Victoria București 1—ș 
(0—1), Oeluloza-Bradul Roznov —> 
Ceahlăul P. Neamț 2—5 (0—SU
Viitorul Drăgășani — Șa&nM 
I.P.A. Sibiu 2—1 (2—0), Locomoti
va Buzău — Carpați Nehoiu 4—tl 
(0—0), Recolta Salonta — Struni 
gul Arad 0—2 (0—1), Minerul O 
ravița — Gloria Reșița 2—1 (&—1),' 
Avîntul Frasin) — Chimia Fălti
ceni 1—0 (0—0), Metalul Botoșani
— C.S. Botoșani 1—0 (0—0).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 5 octombrie 1884 va avea 
loc In sala Clubului sportiv Pro
gresul din București, Str. Dr. 
Staicovicl nr. 42, începînd de la 
ora 17,15. Numerele cîștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ora 13 pe 
programul II șl la ora 23 pe 
programul I. Vor fi repetate a 
doua zi la ora 8,55, pe pr. L 
Mal puteți suna și la serviciul 
telefonic de informații specialei 
051 In Capitală și 05 :n provincie.

C1ȘTÎGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 28 SEPTEMBRIE 1984

tragere_ _ _ _ _

mai multe bilete jucate, 
mai multe 

șanse de cîștig!

La tragerea LOTO 
2 de duminică 7 oc
tombrie 1984 se vor 
atribui importante ciț- 
tiguri in bani, precum 
ți autoturisme „DACIA 
1300", in cadrul valo
rii unitare a cițtigului 
maxim.

Ca ți Ia celelalte 
trageri LOTO 2, se 
vor extrage in total 12 
numere diferite din 75, 
repartizate in 3 extra
geri.

Depunerea biletelor 
considerate cițtigătoa- 
re se face pînă joi 11 
octombrie la ora 13 
(in orațele rețedințâ 
de județ) ți pînă 
miercuri 10 octombrie 
(in celelalte locali
tăți).

Cat. 1: 1 variantă 25% — auto
turism Oltdt special plus 3.250 
lei In obiecte din magazinele co
merciale; cat. 2:1 Variantă 100% 
a 83.697 lei șl 7 variante 25% a 
8.424 lei; cat. 3: 11 variante a 
8.424 lei; cat. 4: 30 variante a 
3.0®9 Iei; cat. 5: 138,50 variante 
a 669 lei; cat. 6 : 276,50 variante 
a 335 lei; cat. X: 1.605,50 varian
te a 100 lei. Report Ia categoria 
1: 283.740 lei. Autoturismul „Olt- 
cit special" de la categoria 1 a 
revenit participantului LUPAȘCU 
CONSTANTIN din Vama, județul 
Suceava.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 3 OCTOMBRIE 1984

1. Omonla Nicosia •— Dinamo 
Buc. 1; 2. Steaua Buc. — A.S. 
Roma X; 3. Jnternazionale — 
Sportul stud. 1; 4. Univ. Craiova
— Betis Sevilla 1; 5. Dynamo
Berlin — F.C. Aberdeen 1; 6.
F.C. La Valetta — Austria Viena 
2; 7. Panathinalkos — Feycnoord 
Rotterdam 1; 8. Athletic Bilbao
— Girondins Bordeaux X; 9.
Hajduk Split — Dinamo Mosco
va 2; 10. S.S.W. Innsbruck — 
Real Madrid 1; 11. Raba ETO 
Gyor — Manchester United X; 
12. F.C. Bruges — Nottingham 
Forest 1. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI: 471.789 LEL



Ieri, in C. C. E. la baschet Meciul Karpov — Kasparov

„U“ CLUJ-NAPOCA - BEȘIKTAS ISTANBUL 73-43 CEA MAI SCURTĂ REMIZĂ...
CLUJ-NAPOCA, 4 (prin tele

fon). Localnicii s-au dovedit 
din nou că sînt mari iubitori 
ai baschetului. Dovada — cei 
aproape 2 000 de spectatori prc- 
zersți în Sala sporturilor, la de
butul echipei campioane a țării. 
Universitatea Cluj-Napoca, în 
actuala ediție a C.C.E. la bas
chet feminin. Adversara for
mației noastre in acest prim 
meci din turul inaugural al 
competiției a fost Beșiktas Is
tanbul, care a încercat, pe. cit 
i-a stat in puteri, să opună o 
rezistență onorabilă campioa
nei României și eforturile bas
chetbalistelor de la Bosfor s-au

Dupd un med dc iMlt mid tcmuc

STEAUA-MACCABITELAVTV103-114
Cernat a înscris 63 p!

O splendidă seară de baschet ne-au oferii ieri, in 
sala Floreasca, echipele Steaua și Maccabi Tel Avtv. 
care s-au intilnit, in meci tur. In cadrai C.C.R. In
tr-adevăr, întrecerea a oferit multe din frumusețile 
acestui joc sportiv: acțiuni spectaculoase, serii de coșuri 
înscrise de la distanță, luptă sub panouri epuizantă, 
execuții tehnice de mare virtuozitate șl — in repriza 
secundă — o captivantă cursă 
de urmărire dusă de campio
nii României, din păcate r.efi- 
nalizată, deoarece oaspeții au 
cîștigat cu 114—103 (59—42).
Deși au părăsit terenul în
vinși, elevii lui Mihai Ncdef și
Mircea Cimpeanu au fost răs
plătiți de numerosul public — 
ca și partenerii de întrecere, 
de altfel — cu aplauze pentru 
demonstrația de baschet făcu
tă. Un cuvânt in plus pentru 
Castel Cernat, autorul a nu 
mai puțin de 63 de puncte în
scrise, un adevărat record in 
materie!

Partida a debutat intr-o notă 
de echilibru, dar din minutul 
10 Maccabi și-a fructificat su
perioritatea in lupta sub pano
uri (Johnson — 2,10 m, McGee 
-— 2,04 m și Perry — 2,08 m 
au demonstrat și calități atle
tice de mare clasă) și, benefi
ciind și de eficacitatea lui 
Berko viei (25 de puncte în a- 
ceastă repriză), s-a distanțat, 
dînd impresia că va cîșțiga 
clar. )

Dar, in continuare. „scutu- 
rîndu-se“ parcă de tracul ma
nifestat destul de des in pri
mele 20 de minute (cînd au și 
ratat 10 aruncări libere), ste- 
liștii au dat o ripostă mult 
mai hotărîtă. Opșilaru a lup
tat din răsputeri pentru recu
perarea mingilor, Cernat și-a 
continuat seria de coșuri (mul
te înscrise de mai departe de 
6,25 m), Căpușan și-a adus și 
el un aport substanțial (ca și 
Ermurache și Netolitzchi), iar 
ca urmare diferența a scăzut 
vertiginos, tabela electronică 
ajungind să arate spre sfîrșit

ALTE REZULTATE DIN
A început noua ediție 1984/85 a 

.cupelor europene de baschet in- 
teroluburi. Iată rezultatele înre
gistrate în turul primei etape:

„Cupa cupelor**: Csepeâ Buda
pesta — PAOK Salonic 73—99 
(38—51).

„Cupa Koraci**: Crystal Palace 
Londra — Dem Header (Olanda) 
80—89 (33—37). Liverpool Warring
ton — Liege (Belgia) 78—74 
(39—31) Aris Salonic — Levski 
Spartak Sofia 90—65 (48—38), lo- 
nikos Pireu — Ilapoef Haifa 
74—77 (40—35) Zalaegerszeg (Un-

„CUPA MONDIALĂ" LA VOLEI CU 8 ECHIPE DE CLUBURI
Inire 13 și 20 octombrie se 

vor desfășura la Rio de Janeiro 
și Sao Paulo întrecerile primei 
ediții ale „Cupei mondiale” a 
cluburilor campioane la volei. 
Competiția se va desfășura in 
cadrul a două grupe cu parti
ciparea formațiilor campioane 
din Italia (Santal — cSștigă-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In cadrul unui 

con-curs disputat la Brindâsl, 
sprinterul italian Pietro Mennea 
a parcurs 200 m în 20,07, realizînd 
a treia performanță mondială a 
sezonului. Reamintim că Mennea 
este deținătorul recordului mon
dial cu timpul de 10,72, stabilit 
la Mexico. în 1979.

AUTOMOBILISM • După patru 
probe speciale din cadrul raliu
lui de la San Remo conduce e- 
chipajul Ari Vatanen — Terry 
Harryman (Finlanda — Anglih) 
pe o mașină Peugeot 205 Turbo 
15. 

arătat lăudabile. O dată cu 
scurgerea timpului, jucătoarele 
pregătite de Nicolae Martin au 
început să acționeze din ce in 
ce mai bine și scorul a luat 
proporții In favoarea clujence- 
lor. Deși a învins clar, asigu- 
rlndu-și un avantaj liniștitor 
pentru meciul retur, Universi
tatea a manifestat incă nesi
guranță, nesincronizări ale ac
țiunilor și a ratat din poziții 
favorabile, ceea ce demonstrea
ză lipsa intUnirilor oficiale (de 
altfel, tot joi a început și cam
pionatul național de baschet).

Magdalena PaU este aceeași 
jucătoare de excepție (păcat că 

înscrie Cernat ; 
Netolitzchi și John
son tint gaia sd m- 
tervind, dar nu va 

fi nevoie.
Foto :

Dragoș NKAGU 

numai 4 puncte diferență - in 
favoarea oaspeților (93—94 șl 
100—96). In final, Maccabi 
(despre care nu trebuie să ui
tăm că a cucerit de două ori 
C.C.E., este nelipsită din tur
neele finale ale prestigioasei 
competiții șl e întărită cu ju
cători din S.U.A.) și-a valori
ficat plusul de experiență in 
ceea ce privește meciurile de 
mare dificultate și a clștigat la 
capătul unei dispute de înal
tă valoare tehnică, datorată 
ambelor echipe.

Au înscris: Cernat 63, Op- 
șitaru 10, Ermurache 9, Câpu- 
șan 7, Netolitzchi 7, Vinereanu 
5, Carpen 2 (au mai jucat Ar
delean, Pogonaru, Oczelak) 
pentru Steaua, respectiv Ber- 
kovici 35, Johnson 35, Ferry 13, 
Silver 10, McGee 9, Lassoff 6, 
Aroestl 4, Kadman 2. Au arbi
trat bine A. Tonev (Bulgaria) 
șt N. Duran (Turcia).

Returul are loc joi 11 oc
tombrie, la Tel Aviv.

Dumitru STÂNCULESCU

COMPETIȚIILE EUROPENE
garia) — Fenerbahce Istanbul 
34—78 (tt—42), Itu Istanbul — A- 
loademik Vama 71—95 (36—45).

FEMEI: „C.C.K”: Sporting 
Luxemburg — B.B.C. Koksijde 
(Belgia) 36—104 (22—46).

„Cupa Liliana Ronchetti”: Crys
tal Palace Londra — Walferdange 
(Luxemburg) 121—29 (47—17). 
Spartacus Budapesta — Villeur- 
barme (Franța) 101—71 (48—40), 
Appolotn Salonic — AvelUno (I- 
talia) 48—93 (19—49), Royal Bru
xelles — Tuzla (Iugoslavia) 96—68.

toarta CCE), Iugoslavia (Mladost 
monter Zagreb), Egipt (Zanaleh 
— campioana Africii), Cuba 
(Cub Havana — campioana A- 
merieil), Argentina (Argentines 
Femocartfl), Japonia (Fuji — 
campioana Asiei) și două echipe 
din Brazilia (Pirelli și Attantlea).

BASCHET • După 5 etape, in 
campionatu’. Uniunii Sovietice 
conduc neînvinse echipele ȚSKA 
Moscova și Jalghiris Kaunas. In 
etapa a V-a ȚSKA Moscova a 
dispus de Dinamo Tbilisi cu 
123—75 (55—35). iar Jalghiris a 
întrecut pe Stroitel Kiev cu 
111—89 (54—43). • ..Cupa Dună
rii" a revenit anul acesta for
mației austriece Landis Viena, 
urmată în Clasament de S.K. Ba
ja, B. K. Klostemburg, Dozsa 
Kermendy și S.K. Bratislava, în 
ultima zi a competiției, Landis 
Viena a dispus de Sparta Praga 
OU 103—95 (53—52). 

ea s-a accidentat in min. 33 — 
entorsă), dar colegele sale mai 
tinere au obligația de a mun
ci înzecit pentru a se apropia 
cit mai mult de valoarea aces
tei sportive. Scor final : 73—43 
(35—20). Au marcat Pali 20, 
Kiss 14, Șandor 12, Bagiu 9, 
Czegledi 6, Dragoș 4, Costana- 
șiu 3, Enyedi 3, Lungu 2, res
pectiv Kesad 19, Figen 9, Aiev 
4, Zeytied, Nil, Tulin, Bade, 
Bercis cîte 2, Șevilai 1. Au 
arbitrat foarte bine Walter 
Koszelik (Austria) și Krystof 
Koralewski (Polonia).

Paul IOVAN

Dupâ prima etapă a cupelor europene la fotbal

CITEVA SURPRIZE Șl UNELE SCORURI CATEGORICE...
• Astăzi, la Zurich, vom cunoaște programul 8-imilor de finală 

al 16-imilor in „Cupa U.E.FA.”
Prima etapă a cupelor euro

pene s-a încheiat, așa oum era 
de așteptat, cu multe rezultate 
normale, dar șl ou unde surpri
ze. Insistăm asupra unora mai 
importante.

In „C.C.E.“: Levski-Spartak a 
eliminat pe V.f.B. Stuttgart, gra
ție golurilor marcate în depla
sare (1—1 la Sofia și 2—2 la Stut
tgart), după un meci retur pal
pitant. După oe gazdele au oon- 
duo de două ori prin golurile lui 
AUgdwer (min. 14 și 28) oaspeții 
au înscris prin Iliev (min. 29) și 
Țvetkov (min. 50). Partida dra
matică la Berlin, unde Dynamo 
a eliminat pe F.C. Aberdeen, 
2—1 după prelungiri, detașlndu-se 
apoi la loviturile de la 11 metri, 
ou 5—4 ! Panathinaikos a scos 
din cursă pe una dintre fruntașele 
fotbalului olandez, Feyenoord 
(2—1 în retur 0—0 în tuf) ! ta 
tine, lată șl două echipe de eli
tă care n-au avut probleme. De
ținătoarea trofeului, F.C. Liver
pool, a cîștigat cu 4—0 returul 
în fața polonezilor de la Lech 
Poznan, fără să primească vreun 
gol în ode două manșe (In cea 
de a doua Wark puncttnd de 
trei ori), iar Juventus Torino, 
după ce a surclasat în tur pe 
Ilves, la Tampere, cu 4—0. tn 
manșa a doua a făcut un ușor... 
antrenament, apărindu-șl presti
giul : 2—1, prin golurile mar
cate de Platini.

în „CUPA CUPELOR”, unele 
partide au furnizat rezultate co
tate la od mai înalt nivel al... 
neprevăzutului. După ce C.F. 
Barcelona, fruntașă In campiona
tul spaniol, a eîștlgat cu 4—2 la 
Metz, ea a fost învinsă, acasă, 
cu 4—1 (11), Kurbos fiind auto

rul a trei goluri. Hamrun este 
prima - echipă din Malta oare s-a 
calificat în etapa a doua, elimi
nând 11-Le irlandez Ballymena 
fi—0 ta deplasare șl 2—1 acasă) ! 
Rezultatul dintre F.C. Porto șl 
Wrexham (care a lipsit din zia
rul de ieri) a fost de 4—3 în

RUG By • Aflată in turneu în 
Japonia echipa Franței a învins 
la Fukuoka selecționata de vest 
a Japoniei ou 42—5 (14—3).

TENIS • Rezuitate din 16-imile 
turneului de la Barcelona: Siinds- 
trom — Navratll 6—0. 6—0. Nys- 
trbm — Gelem 6—3. 6—l, Mecir 
— Mmiussi 6—3 6—4, Schwaier — 
Casteilan 5-4 6—0, Wilander —
Karlsson 6—3. 6—3, Peeci — A- 
dams 6—9 6—3 Simonsson — So
ler 7—6, 7—6, Arias — Bardou
6— 4. 6—1, TuJasn.e — Arrsese 6—1,
7— 5.

Contraatacul iui Garri Kas
parov nu s-a produs... La ca
pătul celei de a 8-a partide, în 
care a avut piesele negre, Ana
toli Karpov păstrează avansul 
confortabil de 3—0 și acum, în 
runda următoare, va avea el al
bele. Joi pe estrada Sălii Coloa
nelor din Moscova, a fost — 
de fapt — un „time-out“ tacit, 
jocul încheindu-se încă în faza 
de deschidere a partidei, atunci 
cînd ar fi trebuit realmente să 
înceapă- încă de la mutarea 11, 
in această „apărare Catalană** 
foarte des întîlnită în șahul 
modern, campionul mondial a 
propus remiza. Șalangerul a re
fuzat-o. Ca apoi, după ce a mai 
jucat 9 mutări, să fie el acela 
care propunea egalitatea. Bine
înțeles, acceptată de Karpov.

O nouă tactică, în meci, a 
celui care atacă titlul 7 Se pa
re că da, Kasparov convingîn- 
du-se că atacurile intempestive 
nu au sorți de izblndă în fața 
unui virtuoz al apărării pe eși
chier, așa cum este actualul 
campion. Tînărul adversar al 
acestuia s-a convins poate că

TROFEELE INTERNATIONALE
FAIR-PLAY

Comitetul internațional pen
tru fair-play, prezidat de fran
cezul Jean Borotra, a stabilit, 
pentru anul 1983, ca „trofeele 
internaționale fair-play“ să fie 
acordate fotbalistului turc Ismeț 
Karababa și luptătorului sovie
tic Aleksandr Medved. Altor 
șapte sportivi le-au fost de
cernate diplome de onoare.

favoarea portughezilor. dar gale
rii s-au calificat grație golurilor 
dta deplasare. Un alt rezultat 
neașteptat la Osijek, unde a ju
cat Hajduk Split (terenul gazde
lor fiind suspendat), cu Dinamo 
Moscova. Echipa sovietică, pen
ultima acum in clasamentul 
U.R.S.S., a cîștigat cu 5—2 I L„ 

Și lată cîteva amănunte despre 
unele jocuri dta „CUPA U.E.F-A.**. 
Werder Bremen a pierdut cali
ficarea ta fața Iul Anderiecht, 
conduclnd cu 2—0 (tn tur 0—1), 
dar vest-germaidl și-au înscris, 
prin Stdka, un autogol !...; Au
xerre a fost eliminată de Spor
ting Lisabona, după prelungiri, 
S—S (după 90 de minute 2—0 
pentru francezi); Hamburger S.V. 
a scos dta competiție pe Sout
hampton (2—0) ; P.S.V. Eind
hoven a obținut calificarea 
tn fața formației FrankftirVOder 
abia tn mta. 88, ctad Valke a 
înscris al treilea punct; Ț.S.K.A. 
Sofia a cîștigat cu 2—1 (ta tur 

McGhee (Hamburger S.V.) a trecut de Wright (Southampton) în
scriind al doilea gol al vest-germanilor in minutul 89 ! 

Telefoto : A.P. — AGERPRES
ECHIPELE CALIFICATE

Astăzi, la Zurich, va avea loc tragerea la sorți a mecluraor dta 
etapa a doua, programată la 24 octombrie și la 7 noiembrie, tată 
echipele calificate, oare vor fi puse în urnă:

„C.C.E.”: Levski Spartak, F.C. Liverpool, Dynamo Berlin, Dinamo 
București, Juventus Torino, Panathinaikos, Austria Viena. Benfica, 
i.f.k. Goteborg, Bordeaux, Grasshoppers, Sparta Praga, Dniepr, 
S.K. Beveren, Linfield (Irlanda de Nord), Lingby (Danemarca).

„CUPA CUPELOR”: Rapid Viena, Bayern Munchen, Wrexham (Ța
ra Galilor), Metz, Dinamo Moscova, A.S. Roma, Sittard (Olanda), 
Dynamo Dresda, Wisla Cracovia, Trakia Plovdiv, Larissa, Hamrun 
(Malta), Everton, Celtic, Servette Geneva și Inter Bratislava.
„CUPA U.E.F.A.”: Partizan Belgrad. Standard Liege, Ajax. Q.P. 

Rangers, Glasgow Rangers, Tottenham, F.C. Sion (Elveția), P.S.V. 
Eindhoven, Real Madrid, Videoton, Sporting Lisabona, Manchester 
Utd., Borussia Monchengladbach, Rijeka, Paris St. Germain. An- 
deriecht, Dundee Utd., Dinamo Minsk, F.C. Koln, F.C. Bruges, Lo
komotive Leipzig, Spartak Moscova. Hamburger S.V.. LASK Linz, 
Bohemians Praga, Olympiakos Pireu, Zeleznicear Sarajevo, Uni
versitatea Craiova, Ț.S.K.A. Sofia, Fiorentina, Widzew Lodz și m- 
ternazionale. ,

un joc de așteptare, de uzură, 
i-ar da șanse mat bune. Așa 
cum și le-a valorificat el și în 
finala candidaților, cu Vasili 
Smislov, cînd a surprins pe 
specialiști cu tehnica să de șah 
pozițional. In orice caz — mul
te păreri opinează în acest sens 
— meciul mai poate fi relansat. 
Să așteptăm !

Iată mutările acestei partide, 
cea mai scurtă de pînă acum :

KASPAROV—KARPOV (Par
tida a 8-a) : l.d4 Cf6 2.c4 e6
3.g3  dS 4.N&2 Ne7 5.CÎ3 0—9 
6.9—0 d:c4 7.Dc2 aS 8.D :c4 b5 
9.DC2 Nb7 19.Nd2 Ne4 ll.Dcl Nb7 
12.Ne3 Cd5 13.Cc3 Cd7 14.Tdl 
Tc8 15.C:d5 N:d5 16.Cel c6 
17.Cd3 Db6 18,Dc3 b4 19.Dd2 aS 
2O.Tdel (*/i—'/,).

A 9-a partidă are loc astăzi.

$1 LA VIITOAREA EBlflf A J.O.
BASSE BALl-Ul VA FIGURA 
CA SPORT DEMONSTRATIV
Cu toate că a fost sport de

monstrativ la J.O. de la Los 
Angeles, basse-ball-ul va ră- 
mine. tot ca sport... demonstra
tiv. si în programul viitoarelor 
Jocuri Olimpice din 1988. O de
clarație în acest sens a fost 
făcută, recent, de Moniaue 
Berlioux, director al C.I.O.. care 
a precizat că turneul de basse- 
ball de la Los Angeles s-a bu
curat de succes, motiv pentru 
care forul olimpic internatio
nal a decis să-l păstreze in 
program și Ia viitoarele Jocuri 
Olimpice de vară, insă tot eu 
caracter demonstrativ.

in „C.C.E* și „Cupa cupelor* ți

2—Z) cu Monaco, oanducând ptaă 
ta mta. 75 era 2—0; unele rezul
tate au surprins prin diferențele 
categorice: Ajax — Differdange 
14—o (ta tur 9—0) 1 I (Van Bos
tan a tascris 5 goluri); Totten
ham — Sporting Braga 6—0 (Cro- 
ock3 — 3 goluri); Helsingin J.K. 
— Dinamo Minsk 0—6 (Goțma- 
nov — 4 goluri) t Vom mal nota 
că dintre echipele eu „firmă” 
doar Nottingham Forest a fost 
eliminată, dar — oe e drept — 
de un „team” belgian valoros: 
F.C. Bruges. (I. O.).
• Ieri, ta „Oupa cupelor : Ku- 

usysi Lahti — Inter Bratislava 
0—0 (in tur 1—2).
• In preliminariile C.M. (zona 

AfriaM) Zimbabwe — Egipt 1—1 
(ta tur 0—1). Egipt — calificată 
ta turul următor. • în C.E. de 
juniori: Norvegia — Finlanda 1—0. 
• în meci amical la Lima: 
Peru — Uruguay 1—S (0—1). Au 
înscris Lobaton, respectiv, Bar
rios, Aguilera și Nadal. _
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