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TRAGEREA LA SORTI A MECIURILOR 
DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

IN C.GE.

GIRONDINS DE BORDEAUX-DINAMO BUCUREȘTI
IN CUPA U.E.F.A.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - OLYMPIAKOS PIREU
Mecdrjzila tur an loo la 24 octombrie, tar cele retur la 7 no- 

lembria.
Citiți In pag. a 4-a tabloul complet al tragerii ta sorți st scurte 

prezentări ale adversaretor echipelor noastre.

Miiac, pc Stadionul Tinerelului

DESCHIDEREA ANDLDI SPORTIV ȘCOLAR
PENTRU ELEVII CAPITALEI

Mline, 7 octombrie, de la ora 10, Stadionul Tineretului din 
Capitală va fi scena festivității de deschidere a anului sportiv 
școiar, la care vor lua parte reprezentanți al tuturor unităților 
de învățămint din București.

Cu acest prilej vor avea loc întreceri de atletism, gimnastică, 
handbal, volei, baschet, oină, ciclism, demonstrații de aeromo- 
dcle, un simultan de șah etc. In cadrul festivității vor fl 
premiați sportivii, activiștii sportivi și profesorii de educație 
fizică cu rezultate șl merite deosebite In concursurile și compe
tițiile din cadrul „Daciadei*.

In derbyul de ieri al campionatului de baschet feminin

SPORTUL STUDENȚESC A ÎNTRECUT 
LA LIMITĂ PE „U " CLUJ-NAPOCA: 74-72
Campionatul na

țional de baschet 
feminin a 
nuaț ieri. 
Floreasca. 
meciurile etapei a 
doua a turneului 
inaugural. Rezul
tate : *

CHIMISTUL 
C.S.S. RM. VIL- 
CEA — POLITEH
NICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA 58—52 (24 
—22). Dună 
ciurde de ioi 
timisorencele 
jucat foarte 
si au dispus __
Crișul. iar vilcen- 
cele au dezamă
git si au fost în
trecute mai clar 
decît era de aștep
tat de Progresul). 
era greu de pre
supus că foarte 
tînăra echipă Chi
mistul C.S.Ș. va 
izbîndi in iocul de 
ieri. Totuși, 
s-a Petrecut, 
canatul unei 
treceri în 
lupta pentru 
care punct si 
a scorului au ___ _________ „
calități ale partidei. Politehni
ca a început bine- (Csilla Grădi
nar u a punctat cu precizi i) si 
a condus cu 14—7. dar în con
tinuare Paula Misăilă si-a im
pulsionat partenerele (a si în
scris cînd a trebuit), aducînd 
formația sa tn avantaj (24—22 
Ia încheierea reprizei D. Apoi,

conti- 
în sala 

prin

me- 
(cînd 

au 
bine 

de

Divizia „A" la fotbal, etapa a 7-a

LA CRAIOVA. DERBYUL UNIVERSITATEA - DINAMO, 
CALIFICATELE PENTRU... EUROPA

Aruncă la cos Antonela Boyte, junioară pro
movată _în Divjzia „A“ In cadrul echipei 

din meciul eu 
N. DRAGOȘ

moimtă in Divizia „A“ In ’ < 
Voința C.S.Ș. Brațovia. (Fază 
Crișul Oradea) Foto :

asa 
la 

în- 
care 
fie-
evolutia strînsă 
fost principalele

vîlcencele s-au
28 în min. 26). _ ___ _______
timisorencelor să revină (38—38 
în min. 29. 46—45 în min. 33 
și 48—47 tn min. 36). dar de 
aici apărarea elevelor prof. 
Alex. Moise a stopat acțiunile

Dumitru STANCULESCU

desprins (38— 
a fost rindul

(Continuare In pag. i-S)

0 La Craiova, al treilea derbv al sezonului, intre cam- 
piona „marii iubiri* și campioana „en titre*, echipele 
care merg mai departe in... Europa 0 In Copou, „co
locviu studențesc* între două echipe... corigente, locurile 
17 și 18 I 0 La Pitești, elevii lui Dobrin deciși (și ei) să 
„sancționeze* o echipă, S.C. Bacău, care nu-și găsește 
cadența O Va repeta Rapid, în Giulești, în fața brașo
venilor, seriile de goluri din meciurile cu Jiul și F. C. 
Olt ? 0 Se anunță interesante duelurile la Rm. Vîicea, 
cu „perechile* Gîngu — Zare și Crișan — Teleșpan în 
prim-plan 0 Va rezista, oare, apărarea băimărenilor (8 
goluri primite), in fața celui mai eficace atac (14 goluri 
marcate) ? 0 Buzoienii,
meci greu în compania 
unui „unsprezece* (F. C. 
Olt) hotă rit să „scoată" 
puncte în deplasare 0 
Derbyul hunedorean se a- 
nunță deschis, ca și prece
dentele, oricărui rezultat 
0 La Tg. Mureș, A.S.A. es
te decisă să cîștige, în timp 
ce Steaua dorește să se 
reabiliteze după eliminarea

din „Cupa cupelor"

CLASAMENT
1. STEAUA 6 5 1 0 13- 1 11
2. Dinamo 6 4 2 0 11- 6 10
3. F.C.M. Brașov 6 4 0 2 0- 5 8
4. Sportul stud. 5 3 1 1 14- 5 7
5. Rapid Buc 6 2 2 2 11 6 6
6. Corvinul 6 3 0 3 10- 7 6
7. F. G Argeș 6 2 2 2 8- 6 6
8. Univ. Craiova 5 2 2 1 8- 7 6
9. F. C. Bihor 6 2 2 2 7- 7 6

10. A.S.A. Tg. M. 6 2 1 3 4- 5 5
11. Chimia Rm V. 6 1 3 2 6- 8 5

12-13. F. C. Baia' M. 6 2 1 3 5- 8 5
F. G Oil 6 2 1 3 5- 8 5

14. Gloria Buzâu 6 2 1 3 6-13 5
15. S. C Bacău 6 1 2 3 4- 8 4
16. Jiul 5 2 0 3 4-10 4
17. Politehnica lași 6 0 3 3 5 13 3
18. „Poli" Timiș. 5 0 2 3 3- 9 2

Craiova 
lași 
Pitești 
Rm. Vil cea 
Buzău 
Tg. Mureș 
Petroșani 
București

București

Toate partidele
-

PROGRAMUL I 
UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA 
F. C. ARGEȘ 
CHIMIA 
GLORIA 
JLSJL 
JIUL 
RAPID

(Stadionul
SPORTUL STUD.

(Stadionul Pabtehnlca)

vor începe la ora ÎS.

MECIURILOR XVX\\\X\\X\\\\^^^^^
- DINAMO
- „POLI* TIMIȘOARA
- S.C. BACAU
- F.C BIHOR |

-F.C OLT s
- STEAUA |

- CORVINUL
- F.C.M. BRAȘOV

I Giulești) g
- F. C. BAIA MARE

După Campionatul mondial de pentatlon modern pentru juniori

MEDALIA Of BRONZ, 0 PHÎLORMANTA MULT ĂȘTfPTUĂ,
DAR MUNCA ABIA ÎNCEPE...
Joi seară, după festivitatea de 

Închidere a celei de a XlX-a 
ediții a Campionatului mondial 
de pentatlon modern pentru ju
niori, antrenorul coordonator 
al lotului nostru, Gheorghe To- 
miuc, ne spunea : „Am abor
dat eu încredere fiecare probă, 
convinși fiind că. în final, e- 
forturile noastre trebuie să-și 
găsească concretizarea intr-un 
Ioc cit mai bun în ierarhia ge
nerală. Spre satisfacția noastră 
si a celor care au fost mereu 
alături de noi. am reușit să ur
căm, in cele din armă, pe po-

diurn, realizind 
astfel o perfor
manță de mult aș
teptată, 
însă, că 
treg 
munca 
pe...“.

Intr-adevăr, re
prezentativa Româ
niei a cîștigat me
dalia de bronz, 
lăsind in urma sa 
o serie de forma
ții — din 21 de 
participante — 
foarte bine cotate

Aș zice 
pentru in- 
colectivul 

abia înce

STEAUA (floretă bărbați) - CAMPIOANĂ REPUBHCANĂ
Noile promovate în prima divizie: Politehnica Timișoara și C.S. Șc. Constanța

Dominînd cu autoritate și 
întrecerile din cadrul etapei 
a IlI-a (ultima) a Diviziei „A* 
de floretă bărbați, echipa clu
bului sportiv Steaua a reușit 
să cucerească titlul de cam
pioană republicană pe anul 
1984. Este un succes frumos 
pentru care antrenorul echipei 
militare, prof. Iosif Zilahi, teh
nician cu o mare experiență 
și capacitate de muncă, merită 
felicitări, la fel ca și flore- 
țiștii Petru Kuki. Livius Buzan, 
Zsolt Husti, George Oaneea și 
Nicolae Iile. Prin talent și 
muncă, printr-o ambiție care 
i-aii caracterizat în majorita
tea meciurilor, floretiștii de la 
Steaua au fost în măsură să 
se impună și să se detașeze.

In această ultimă etapă, 
Steaua a întrecut, pe rînd, for
mațiile I.E.F.S. (9—0), C.T.A.S. 
(9—4), Progresul București (9— 
2), C.S.U. Tg. Mureș (9—4) și, 
într-un meci care era socotit 
drept derby-ul competiției, pe 
C.S. Satn Mare, cu 9—7. A fost, 
realmente, un meci cu virtuți 
de derby în care campionii au 
avut în față o formație decisă 
să iși dispute șansele pînă la 
ultimele rezerve de energie ;

Campioana tării la floretă bărbați — echipa Steaua. De la 
stingă : Z. Husti, G. Oaneea, L. Buzan, prof. L Zilahi. antre

norul echipei, P. Kuki și N. Iile
astfel că, deși învinși, flore
tiștii sătmăreni merită, totuși, 
o subliniere de ...rigoare, tn a- 
cest meci, Steaua a punctat 
prin Buzan — cel mai eficace 
dintre componenți echipei — 
3 victorii, celelalte „puncte* 
realizindu-le Kuki, Oaneea Și

Husti — toți cu cite 2 victorii. 
Pentru C.S. Satu Mare. Costa 
a înregistrat maximum de vic
torii posibile (4), armînd în-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag Î-JJ

pe plan interna
tional (Italia — 4, 
Suedia — 5. Ceho
slovacia — 6. Po
lonia — 8 R.F.G. 
— 13 Franța — 
16 etc.) si fiind 
întrecută doar de 
două dintre cele
mal bune echipe, 
U.R.S.S. Ol tit
luri ; între 1976— 
1982 șapte victorii 
consecutive) si Un
garia (7 titluri ; la 
ediția precedentă 
Si pe primele trei
locuri la individual), ceea oe 
spune mult despre modul cum 
s-au pregătit si evoluat sporti
vii noștri Marian Gheorghe (cu 
locul 5 la individual a îmbu
nătățit performanta lui D. Soîr- 
lea din 1971) Dragos rătrul si 
Lucian Țintea. Pentru a avea o

Marian Gheorghe a avut o comportare buni 
la actuala ediție a C.M.

Foto : Dragoș NEAGU

imagine mai completă asupra 
comportării lor, trebuie să a- 
dăugăm si faptul că această e- 
ditle a C.M. a fost extrem da

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

ACT flNNL IN CAMPIONATUL NAflONAL DL OINĂ
După două tentative Jte a «e 

detașa tn campionatul national 
de oină, sale cinci echipe râmase 
tn cursa pentru titlu vor parti
cipa astăzi sl mllne la ultimul 
tur . al finalei pe tară, progra
mat pe Stadionul Tineretului din 
Capitală.

Dacă Dinamo București con
tinuă să fie neînvinsă, emltînd 
justificate pretenții ia primul 
loo, tn sotilmb C. P. București.

Politehnica București st lamino
rul Boman abordează Întrecerii» 
ou dorința unor posibile Îm
bunătățiri *le pozițiilor respec
tive în clasamentul care are ur
mătoarea înfățișare înaintea actu
lui final : 1. Dinam» S4p.ll. 
C.P.B. U p, S. Politehnica U o, 
4. Laminorul 14 p, i. Viată 
Nouă Olteni (Jud. Teleorman) 
4 p. Astăzi jocurile încep la era 
11, tar mllne ia ora •-



Miine, In Divizia „A“ ele handbal DOUA MECIURI DE VIRF: In etapa a 4-a a campionatului Diviziei

STEAUA - „POLI*
La fete, derbyul 

Chimistul — Rulmentul
Supuse presingului timpului, 

campionatele de handbal. Di
vizia „A“ înaintează grăbite 
spre finele turului celei de a 
27-a ediții. Pentru a treia oară 
în răstimp de 8 zile (și nu 
este o excepție 1) divizionarele 
de pe prima scenă se vor pre
zenta la start, băieții — pen
tru etapa a Vil-a. fetele — 
pentru etapa a IX-a.

Runda de miine ere în dis
puta masculină două ..capete de 
afiș". La București. Steaua — 
campioană a țării și lideră a 
clasamentului ectualei ediții — 
întîlneste pe Politehnica Timi
șoara. tînăra și viguroasa echi
pă care a cîștigat „Cupa a 40-a 
aniversare", lansîndu-se de a- 
tunci intr-o susținu ă luptă 
pentru cucerirea unui loc pe 
podiumul de premiere al cam
pionatului. Formațiile pregătite 
de Radu Voina — Otto Telman 
și Constantin Jude au — in ge
neral — aceleași atuuri : joc 
rapid, fantezie, dirzenie. Le- 
separă eficiența mai mare in 
atac a Stelei și apărarea mai 
fermă a Politehnicii. în pers
pectivă. un meci frumos spec
taculos. deschis.

La Baia Mare, sala „Dacia* 
va fi din nou arhiplină. Elevii 
antrenorului emerit Lascăr Pa
nă vor disputa pe teren propriu 
derbyul cu formația Dinamo 
București, pregăti ă de maes
trul emerit al sportului Ghiță 
Licu. Este, desigur, cunoscută 
ambiția ambelor formații de 
a-și asigura locul in elită, mai 
ales acum cind a apărut o 
nouă concurentă. Politehnica 
Timișoara. Deși au jucători cu 
„probleme", accidentați (Mjro- 
niUc — la Baia Mare. Bedivan 
— la Dinamo), cele două for
mații vor fi redutabile, loturi
le lor dispunînd de posibilita
tea de a acoperi aceste even
tuale absențe.

în fine. în campionatul fe
minin. Chimistul Rm. Vîleea 
susține un meci de tradiție, 
miza punctelor fiind amplifica
tă de dorința de a se menține

SI MINAUR - DINAMO BUCUREȘTI
1 4

in lupta pentru titlu. Oaspetele 
sînt handbalistele de la Rul
mentul Brașov, și ele angajate 
puternic în disputa pentru un 
loc pe podium.

în toate aceste întâlniri, par
tide de vîrf ale unei runde 
animate, rezultatele sînt în cum
pănă. Va decide, firește, dispo
ziția de joc de la ora startu

lui,' luciditatea din finalurile, 
desigur, fierbinți. Sperăm că 
indiferent „de miză, de ambiții, 
de dorințe, meciurile se vor 
desfășura în spiritul unui de- 
săvîrșit fair-play, că arbitrii 
vor veghea la realizarea prin
cipalului deziderat : cel mai 
bun să învingă. Si. firește, la 
disciplină.

MASCULIN 
(etapa a Vll-a)

BUCUREȘTI : Steaua — Politehnica Timișoara
(Sala Rapid, din Giulești, de la ora 11,30)

BAIA MARE : 
BACĂU :
BRAȘOV : 
MÎRȘA : 
CLUJ-NAPOCA :

BUCUREȘTI :

PLOIEȘTI : 
CONSTANȚA : 
TG. MUREȘ : 
TIMIȘOARA : 
RM. VtLCEA :

DINAMO-FARUL, UN VERITABIL „CAP

H. C. Mlnaur — Dinamo București 
știința — Constructorul Arad 
Dinamo — Universitatea Craiova
Independența Carpați — Constructorul Oradea 
Universitatea — Minerul Cavnic

FEMININ
(etapa a LX-a)

Progresul — Știința Bacău
(Sala Rapid, de la ora 10,15)

Textila Dorobanțul — TEROM Iași 
Hidrotehnica — Rapid București 
Mureșul — Confecția Bacurești 
A.KM. — Textila Zalău
Chimistul — Rulmentul Brașov

în etapa a patra a campiona
tului Diviziei „A* la rugby, 
„capul de afiș* îl deține meciul 
Dinamo — Farul. Un veritabil 
derby. Prin prisma tradiției, 
cele două formații fiind, mereu, 
protagoniste ale întrecerii, chiar 
cîștigătoare ale titlului. prin 
pozițiile de frunte ocupate și în 
acest început de sezon : Farul 
e lideră. neînvinsă, cu un 
punctaveraj superior Stelei (de 
asemenea cu procentaj maxim. 
9 p). jar Dinamo ocupă locul 
al treilea (7 p).

La stadionul bucureștean Vo
ința. gazdă inedită pentru un 
derby rugbystic, se anunță, prin 
urmare, un meci de toată atrac
ția. Mai cu seamă că fiecare 
echipă joacă eu gîndul la vic
torie ! Antrenorul dinamoviști- 
lor. Ion Tuțuianu, va trimite 
probabil în teren formația : 
Petre — Chiricencu (FI. Iones- 
cu). Lungu. Marghescu, Aldea 
— Podărescu, Paraschiv (Vlă- 
d;!ă) — E. Stoica Borș. Zafies- 
cu II — Caragea, Dărăban (Ve- 
reș) — C. Gheorghe, Gh. Ion, 
Bucan. De partea cealaltă. Mi
hai Naca anunță XV-le : Flo-

SEBIA I
București - DINAMO — FARUL

Stadion Voința, ora 9 ; arbitru : Șt. Cră, 
STEAUA — ȘTIINȚA d

Stadion Steaua, ora 10 ; M. Voina I 
Iași POLITEHNICA — GLORIA P.|

Stadionul tineretului, ora 10 ; Gh. IM 
Bârlad RULMENTUL — ȘTIINȚA Pi

Stadion Rulmentul, ora 9,30 ; I. Vasil
SERIA A II-a

Timișoara

Ougir

București

POLITEHNICA — OLIMPIA a
Stadion 1 Mai n, ora 10,30 ; Gh. Căldl

METALURGISTUL — RAPID Cili 
Stadion Metalurgistul, ora 13 : M. Ga

SPORTUL STUD. — Ț. C. IND. I 
Teren Tel, ora 10 ; P. Soare d

GLORIA — C.S.M. sud
Stadion Steaua n. ora 9 ; Th. Witti 

Focșani I.U.C. MILCOVUL — „U“ 16 FEE
Stadion 23 August, ora 11 : C. Ut 

• Medul R, C. Grivița Roșie — C.S.M. Sibiu 
reștenll efeotuînd un turneu In U.R.S.S.

rea I — Pllofschi, Varga, Hol- 
ban. V. Ion — Bezușcu. N. 
Dinu — Marcu. Șt. Constantin, 
Necula — Galan, Dumitru — 
Prisecaru (Ioniță). Grigore. 
Opriș. Care dintre cele două 
solide pachete de înaintași își 
va impune punctul de vedere ? 
Cine va cîștiga mai multe ba
loane în margini și c:ne va 
reuși mai multe eseuri ? Iată 
doar cîteva întrebări înaintea

unui duel 
deauna. cu 
vrem cît 
limitele fa 

„TROFEU! 
treeerei rea 
Adrian Plld 
rică Mur arii 
ghe Florea 
(Dinamo) 3 
pe echipe, 
eseuri, urm 
Dinamo 9, q

CLASAMENTE

FEMININ

1. ȘTIINȚA BC. Hll 214-15Ș 23 
1. CWm. Rm. V. 3 1(2 211-133 20
3. Hidro. C-ța 13 3 1 163-143 20
4. Rulmentul Bv. I S I 3 145-132 ÎS
5. Texraa Zalău 15*3 161-159 13
8. TEROM Iași 3 4 1 3 207-173 17
7. Mureșul Tg. M. 8 3 2 3 179-177 IC
8. Textfia PL 13 14 142-163 15
3. Confecția Buc. 13 15 146-171 13

1*. Rapid. Buc. 8 1 1 * M7-170 11
11. A.EJ4. Tim. 8 1 1 C 133-172 11
H. Progresul Buc. 3 1 3 7 127-176 13

TROFEUL „SPORTUL*

In întrecerea oelor mai eficace 
handbaliștl. dotată cu „Trofeul 
ziarului SPORTUL-, situația este 
irmâtoarea :

FEMININ (după I etape)
L Maria Verigeanu (chimisf.il 

Rm. VUcea) *4 de goluri, 2. Ro
chea Covaliuc (TEROM Iași) 73, 
3. Mariana dacă (Știința Bacău) 
70, 4. Valentina Cozma (TEB< 
Iași) SL 5—6, Adriana Bărbat 
(Mureșul Tg. Mureș) șl Elena 
Gheorghe (Hidrotehnica Constan
ta) 50.

MASCULIN (după I etape)
L Vasile Stingă (Steaua) 52 de

MASCULN

1. STEAUA 4 6 0 0 164-142 16
X. H. C. 1biinaur • 5 1 0 164-125 17
X. U’oli- Tim. 6 5 0 1 160-132
4. Dtnamo Buc. 6 4 1 1 156-141 15
5. Știința Bc. 6 3 • 3 150-147 12
6. Constr. Or. 1 3 0 3 141-156 12
7. Dinamo Bv. 1 2 1 3 122-130 11
8. Constr. Arad 6 1 2 3 149-165 10
9. Carpați Mirșa 1 1 1 4 135-156 9

10. Univ. Craiova 1 0 2 4 130-147 8
11. Minerul Cav. 1 1 • 5 150-168 8
H. „u- Cj.-N. 1 1 0 5 1-16-156 8
PENTRU EFICACITATE

goluri, 2. Alexandru Folker (Po
litehnica Timișoara) 49, 3. Adrian 
Bondar (Știința Bacău) 48, 4. Ma
rian Dumitru (Steaua) 47. 5—6. 
Măricel Voinea (H. C. Minaur 
Bala Mare) șl Dumitru Jenea 
(Constructorul Arad) 46.

DINAMO BUCUREȘTI Șl STEAUA - VICTORII
iN CAMPIONATUL DE TENIS

Pe terenurile din parcul Pro
gresul șl de la T.C.B. au Înce
put întrecerile campionatului 
național de tenis pe echipe pen
tru seniori și senioare. în primele 
zile de concurs au avut loc me
ciuri mal puțin echilibrate, Stea
ua și Dinamo București (atît la 
masculin cit si la feminin) de- 
păsindu-și la scoruri categorice 
partenerele. în schimb, formația 
feminină Politehnica București 
(favorită) a ieșit din cursa pen
tru titlu ! Dumitru Hărădău, 
Adrian Marcu, Cristinel Ștefă- 
nescu, Mihnea Năstase. Daniela 
Moise, Ileana Trocan (Steaua),-

în etapa a 4-a a campionatelor de volei

DIVIZIA „B“
In eșalonul secund, la jumăta

tea turului. -în întrecerea echi
pelor feminine de handbal si
tuația este următoarea :

CLASAMENTE

Seria I

Seria a n-a

1. CFR CRAIOVA 6 6 0 0 155- 99 18
2. Relonul Săv. 6 5 1 0 140- 95 17
3. CSM Sf,. Gh. 6 4 1 1 139-100 15
4. Textila Buh. 6 4 0 2 149-110 14
5. Chimia Br. 6 4 0 2 120-121 14
6. Precizia Vs. 6 3 0 3 101-1 ÎS 12
7. Trainica P. 6 2 • 4 12 0-128 10
1. I.T.B. 1 2 0 4 113-128 10
9. Vulturul PI. 6 2 0 4 125-147 10

ia Filatura Focș. 6 1 0 5 105-130 1
ÎL Didactica Al. 6 1 0 5 107-149 1
1£L Ind. Tex. Pit. 6 0 0 6 87-130 6

L CONSTR. HUN.. 6 6 0 0 150-106 16
1 CSM Sibiu 1 5 1 0 130- 87 17
2. Ind. Uș. Otr. 6 4 0 2 IU- 91 14
4. Textila Seb. 6 4 0 2 114-112 14
5. „U- Cj.-N. 6 3 1 2 109-106 13
4. Constr, B. M. 6 2 2 2 104-108 12
7. Constr. Tim. 6 2 0 4 110-113 10
L Trico textil s. 6 2 0 4 112-133 10
9. Voința Odorh. 6 2 9 4 95-129 10

10. Gloria Sticla 6 1 1 4 103-102 9
n. Carpatex Bv. 6 1 1 4 98-133 9
IX Voința Sigh. 6 0 0 6 87-117 6

REZULTATE
Seria 1

Etapa a n-a : Filatura Focșani
— CFR Craiova 17—20, Precizia 
Vaslui — Didactica Alexandria 
fiB—15, Chimia Brăila — Textila 
Buhușl 22—21, Trainica Pucioasa
— Industria Textilă Pitești 26—13, 
Relonul Săvlnești — Vulturul 
Ploiești 30-18, CSM Sf. Gheor- 
ghe — IT Buc. 24—14. Etapa > 
in-a : CSM — Filatura 29—20. 
ÎTB — Relonul 21—24. Vulturul
— Trainica 27—28, Ind. Tex. — 
Chimia 13—15, Textila — Pred-

FEMININĂ
zla 23—iO, Didactica — CFR 20—33. 
Etapa a iv-a : Filatura — Di
dactica 22—17, CFR — Textila 22— 
13, Precizia — Ind. Tex. 16—9, 
Chimia — Vulturul 23—19, Trai
nica — ITB 18—13, Relonul — 
CSM 13—13. Etapa a V-a : Relo
nul — Filatura 24—3. CSM — 
Trainica 24—11, ITB — Chimia 
21—20. Vulturul— Precizia 21—20, 
Ind. Tex. — CFR 21—24, Textila
— Didactica 35—16. Etapa a VI-a: 
Filatura — Textila 21—25, Didac
tica — Ind. Tex. 24—20, CFR —. 
Vulturul 25—18. Precizia — ITB 
25—20. Chimia — CSM 13—23, 
Trainica — Relonul 17—24.

Seria a II-a
Etapa a II-a : Gloria Sticla 

Bistrița — Constructorul Bala 
Mare 16—16. TricotextU sighet — 
Voința Odorheiu Secuiesc 31—24, 
Voința Sighișoara — CSM Sibiu 
17—20, Carpatex Brașov — Con
structorul Hunedoara 20—28, Con
structorul Timișoara — Industria 
Ușoară Oradea 17—15, „U“ Far
mec Cluj-Napoca — Textila Sebeș 
24—17. Etapa a IH-a : „U“ —
Gloria 19—16, Textila — Constr. 
Tim. 24—19, Ind. Ușoară — Car
patex 30—19, Constr. Hun. — 
Voința Sigh. 32—14, CSM — Tri- 
cotextil 34—22. Voința Od. — 
Constr. B34. 17—16. Etapa a IV-a: 
Gloria — Voința Od. 22—12, 
Constr. B.M. — CSM 16—16, Tri- 
cotextil — Constr. Hun. 16—21, 
Voința Slg. — Ind. Ușoară ÎS—13, 
Carpatex — Textila 14—15, Constr. 
Tim. — „U- 21—16. Etapa a V-a: 
Constr. Tim. — Gloria 14—12, 
„U* — Carpatex 14—14, Textila
— Voința Slg. 16—14, Ind. Ușoară
— TricotextU 17—10, Constr. 
Hun. — Constr. BJ4. 2S—19, 
CSM — Voința Od. 25—16. Etapa 
a Vl-a : Gloria — CSM 12—13, 
Voința Od. — Constr. H. 16—21, 
Constr. B.M. — Ind. Ușoară 15—14, 
Tricotextfl — Textila 17—15, Vo
ința slg. — „U* 16—18. Carpatex
— Constr. Tim. 21—18.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAiA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 5 OC
TOMBRIE 1981

EXTRAGEREA I : 69 77 50 
64 61 5 68 21 47.

EXTRAGEREA a II-a : 80 72 
3 44 25 10 2 18 13.

FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 1.039.403 lei, din care 
283.740 lei, report la categoria 1.

CIȘȚIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 OCTOM

BRIE 1984

Categoria 1 (12 rezultate) : 2 
variante 25% a 47.179 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) : 7 
variante 100% a. 5.444 lei si 76 
variante 25% a 1.361 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) : 55 
variante 100% a 649 lei și 1.234 
variante 25% a 162 lei.
• M ine, 7 octombrie 1984, va 

avea loc o nouă tragere LOTO 
2, la care se pot obține șl auto
turisme „Dacia 1300" in cadrul 
valorii unitare a câștigului ma
xim. Tragerea se va desfășura in 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. Dr. Stalco- 
vici nr. 43, înbeptnd de Ța ora 
16. Rezultatele vor fl radiodifu
zate la ora 20,15 pe programul I, 
precum și luni dimineața la ora 
8,55, tot pe programul I.

DERBYURiLE SERIILOR FEMININE, 
LA SIBIU Șl RM. VÎLCEA

Andrei Dîrzu, Laurențiu Bucur, 
Mihai Vanță, Ion Șesu, Emil 
Hnat, Diane Samungi, Alice Dă- 
nilă (Dinamo București) au ofe
rit, în general, partide atractive.

Meciul care a suscitat ©el mai 
mare interes a fost acela dintre 
echipele feminine Steaua și Poli
tehnica București. Ambele por
neau ca favorite, dar Politehnicii 
i se acordau șanse sporite, în 
formația studentelor evoluînd 
surorile Lucia și Maria Romanov. 
Dar primele două jucătoare 
înscrise pe foaia de arbitraj, ste- 
listele Daniela Moise și Ileana 
Trocan (antrenoare Eleonora 
Dumitrescu și Dumitru Viziru) 
s-au impus printr-un stil mai 
ofensiv și chiar printr-o tehnică 
superioară. Steaua a Ihvins Poli
tehnica București cu 6—3. Cîteva 
rezultate din această dispută : 
Daniela Moise — Lucia Romanov 
6—2, 6—3, Ileana Trocan — Maria 
Romanov 6—1, 6—3, Daniela
Precup — Luminița Sălăjan 0—6, 
6—2, 1—6, Daniela Ivana — Cos- 
mlna Popescu 1—6, 0—6. într-o
altă partidă, Steaua a dispus cu 
5—4 de Progresul București. în 
celelalte meciuri feminine : Poli-

PE ECH
tehnica Buci 
goviște 6—3.1 
— Metalul I 
greșul Bucul 
7—2, Dinaml 
Galați 9—0. I 

Fără să fl 
tate, stelistii 
puLa mascul 
categoricul I 
namoviștli I 
— Pavel 6-1 
Vîldou 7—3 
T. Bogdan 
Năstase — 
rîndul 
teni |
legii dm 
tot cu 8—1 
T.C.B. (Bud 
4—6, 6—1, I
victorie și, I 
priză a tină 
— M. Nicol 
Hnat — Dq 
Vanță — H 

întrecerile 
de cam plod 
nate duminl 
nurile din d 
sul.

Etapa de miine (a 4-a) din ca
drul campionatelor Diviziei ^A“ 
de volei programează rfteva me
ciuri de real interes. în cede două 
serii feminine au loc derbyurile 
fruntașelor. La Sibiu, localnicele 
var da replica dinamovistelor — 
campioanele țării — în sala un
de a*n obținut victoria și în der- 
byui ediției trecute ; în timp ce

la Rm. Vîleea se întUnesc cele
lalte două echipe de pe podiumul 
campionatului precedent, Chimia 
docul 3) și CUS.U. Galați (locul 
2). localnicele fitad însă acum 
lidere în seria a 2-a. La mascu
lin, două întUnirl se anunță e- 
chllibrate. cea de la Suceava 
rseria I) și cea de la Oradea (se
ria a n-a).

MIINE, START IN CAMPIONATUI

Sibiu : 
Craiova : 
București :

Rm. Vîleea : 
Constanța : 
București ;

Suceava : 
București :

Caransebeș :

Oradea : 
Timișoara : 
Bala Mare :

PROGRAMUL ETAPEI 
Feminin, seria I 

CSM LIBERTATEA — DINAMO
UNIVERSITATEA — RAPID BUCUREȘTI 
FLACARA ROȘIE — FARUL CSȘ CONSTANTA 

(Sala Agronomia, ora 10)
Seria a n-a

CHIMIA — C.S.U. GALATI
CHIM PEN — CSȘ EXPLORMIN CARANSEBEȘ
CALCULA TORUL — ȘTUNJA CSȘ BACAU

(Sala Olimpia, ora W) 
Masculin, ieria I

— UNIV. CFR CRAIOVA
— ȘTIINȚA MOTORUL B. MARE 

(Sala Dinamo, ora 10)
— ELCOND DINAMO ZALAU 

Seria a n-a

C^.M.U. 
DINAMO

C.S.M.

CSU ALUMINA 
„POLI- CSȘ 
EXPLORĂRI

— TRACTORUL BRAȘOV 
__ sm^ATT A
— CALCULATORUL BUCUREȘTI

Cele mal bune echipe de ho
chei din țara noastră își vor În
cepe miine disputa pentru un nou 
titlu național (cea de a 57-a 
ediție a campionatului Diviziei 
,,A“) pe patinoarul artifical aco
perit din Gheorgheni. La startul 
întrecerii vor fi prezente 6 for
mații : Steaua București, S.C. 
Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești, Progresul Miercurea Ciuc, 
Viitorul Gheorgheni |1 Dunărea 
Galați.

O dată cu debutul campionatu
lui este de dorit ca una din 
vechile probleme ale acestei în
treceri, cea a disciplinei, ră Be 
mai bine rezolvată. în primul 
rlnd, arbitrii au datoria să re
prime prompt și cu hotărîre 
orice încercare de a permanen
tiza duritățile și lovirile inten
ționate în acest sport dinamic și 
bărbătesc, iar In al doilea rlnd

antrenorii s 
să-și lndren 
antrenament 
stricta respl 
lui și careJ 
mal sever. 1 

Iată si pn 
cadrul prim 
inaugural a 
hochei de I 
10 : Progres 
Dunărea Ga 
Miercurea 
GheorglMfiaJ 

MV
un
Steaua — 

Celelalte 
pionatulul 
fel : 3—8 n 
14—15 decei 
Ciuc, 7—12 
—27 ianuari) 
aprilie la 1

CAMPIONATUL F
ÎNSCRIERI LA CURSURILE DE GHIZI
Oficiul Național de Turism „Carpați* București anunță 

că în perioada de pînă la 13 octombrie 1984. zilnic, eu 
excepția duminicilor, între orele 12—18. face înscrieri de 
candidați, cunoscători de limbi străine, pentru examenul de 
selecționare la cursurile de ghizi, colaboratori externi, la 
sala Universității cultural-științifice din str. Biserica Amzei 
nr. 7. sectorul I.

Condițiile și actele necesare sînt afișate la sediile O.N.T. 
„Carpați* București și Universității cultural-științifice, să
lile Dalles și Amzei.

(Urmare din pag 1)

formației Politehnica si. in a- 
eelași timp, l-a permis echipei 
Chimistul înscrierea punctelor 
necesare victoriei. Cîteva date 
statistice : baschetbalistele de 
la Chimistul au realizat la a- 
runcările din acțiune un pro
centaj de numai 28,5% (56 de 
aruncări la cos. dintre care doar 
16 izbutite ; dintre acestea. 6 
de la 6,25 m). dar au compen
sat prin aruncările libere fruc
tificate : 20 din 23 (86,30%).

Politehnica 
aruncări din 
dintre care 
1 punct dirl 
(20%). Cele 
ciului au 
Misăilă 16, 
14. Petre 11 
mai jucat P 
pentru invi! 
Armion 16. 
naru 13. B< 
Mătăsaru 2 
trlna, Neus: 
Au arbitrat I 
C. Comănita

AZI - „PREMIUL
„Premiul de Toamnă una 

dintre cursele cflaslce de eeml- 
fiond, se va desfășura, azi după- 
amiază pe hipodromul din 
Ploiești, cu o participare valo
roasă, în frunte cu Hemeiuș. re
centul cîștigător al Criteriului de 
fond. Intim, câștigătorul Derbiu
lui 1984, Bon, campionul genera
ției de 3 ani, Solstițiu si alții. 
Mal remarcăm din program ri 
„Premiul Sadovaîn care se 
vor întrece Iulia, reveflația ulti
mului trimestru, Vlgu. Krauss 
și alții. Deci se anunță o reu
niune interesantă.

Din reuniunea care a avut loc 
joi am remarcat victoria lui In, 
în principala cursă a zilei, care 
a fost condus de G. Sudltu cu 
mult calm și a beneficiat tot
odată de galopurile date de For-

DE TOAMNĂ"
mldabil. Formația care a reușit 
două victorii a fost aceea a lui 
S. lonescu, care a Învins cu 
Hamilton fără prea multe pro
bleme si eu Satlva. singura care 
a acoperit corect parcursul 
cursei. Ttnărul M. Dumitru a 
reușit victoria cu Viviana. in 
fața ghinionistei Aga. Simena. 
lansată din start de V Pătrascu, 
nu a mal putut fl ajunsă. Papin, 
condus In frumoasa cursă de 
așteptare de tlnărul Dumitrescu, 
nu a dat nid o speranță adver
sarilor, iar Oranlța, o frum.>asă 
fiică a Oranjadei, a reușit prima 
victorie din carieră.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Papin (Dumitrescu) 1:30,3, 
2. Fondista, 3. Negruț. Cota : 
cîșt. 1,60, ord. triplă 194. Cursa 
a II-a : 1. Satlva (Iontscu)

HI PI’S M
1:33,2, 2. Jurata. Cota : oișt. 2,
ev. 20. Cursa a III-a ; 1 In 
(Sudltu) 1:29,3, 2. Delicat, 2.
Formidabil. Cota : cist. J, ev. 00, 
ord. triplă 202. Cursa a rv-a : 1. 
Oranlța (Boltan) 1:43,6, 2. Re
crut, 3. Ventuz. Cota : Cșt 1,00, 
ev. 9. ord. triplă 172. Cursa *
V- a : 1. Hamilton (M. lorga)
1:29,2, 2. Halmeu, 3. Suvan. Cota: 
clst. 2, ev. -5, ord. triplă 403, 
triplu n—IV—V 1592 Cursa a
VI- a : 1. Viviana (Dumitru)
1:39,6. 2. Aga, 3. Sumatra. Cota : 
cîșt. 3„ ev. 25, ord. triplă 1139. 
Cursa a VIM-a : 1. Simena (Pă- 
trașcu) 1:38,4, 2. Florian. Cota :
clșt. 4. ev. 10. ord. 7.

A. MOSCU

SPORTUL 
poltSBini 
REȘTI — 
c.s.ș. vin 
POCA 74—1 
reștencele a 
comportare 
tă, practicii 
In apărare, 
atac, datorit 
în majoritai 
final au rfș 
jencele au I 
biție pentru 
a trei dintr 
(Magdalena 
Gheorghița 
ponibilă șl 
suspendată), 
măsură, să 
versare n 
(menționăm 
„U“ au ev



« z
S“ Etapa a 7-a a Diviziei „A"

DERBYUL DE LA CRAIOVA,

bucu-

Cupele europene intercluburi de-a lungul anilor și echipele noastre

I
I
I

întot- 
care-1 
>s. în

n în-

5, Flo- 
Gheor- 
Stoica.

.meniul 
cu 13

i ii, 
:.a.m.d.

ICE

LICITAT DE... CUPELE EUROPENE
Fostul international Dumitru rc dcbutcazâ I

Trei mari „capete de afiș' 
în etapa de mîine :

1) Universitatea Craiova — 
Dinamo, derby-ul de totdeauna, 
pigmentat acum și de faptul că 
cele două echipe sînt singurele 
care continuă cursa Europei.

2) A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, 
un meci echilibrat, cu miză 
mare. între echipa care a pri
mit un singur gol de la înce
putul campionatului și .jos- 
albaștrii" mureșeni, care susțin 
că joacă mai bine fără BolCni. 
în urma unei firești „eliberări"

i a celorlalți jucători de sub tu
tela... maestrului.

3) Derbyul codașelor. Politeh
nica Iași — Politehnica Timi
șoara. un alt meci de mare 
interes, deoarece pentru ambele

I

„TROFEUL FAIR-PLAY
SPORTUL"

SUB
alăturat „oglinda" participării 
de club în cupele europene, 
28 de ani scurși de la prima 
aceea din cadrul Cupei cam- 
dintre

ul Tîr- 
îcureștl 
I, Pro-

Gala-U 
- Dacia

•1). 
titlurile 

l decer- 
>e tere- 
Progre-

Popovlcl 
rvmoasă 
ip, sur- 
1, Dîrzu 
i. 6—2,

6-4,

diflcul- 
Hn difi- 
KÎUt cu 
ne di- 

Tărădău 
iarcu

După 6 etape, clasamentul 
„Trofeului fair-play Sportul* este 
următorul:

„POLI- TIMIȘOARA
F.C. BIHOR 
F.C. OLT 
SPORTUL STUD. 
STEAUA
UNIV. CRAIOVA 
RAPID
A.S.A. TG. MUREȘ 
DINAMO 
GLORIA BUZĂU 
CORVINUL 
F.C.M. BRAȘOV 
POLITEHNICA IAȘI 
F.C. ARGEȘ 
S.C. BACAU 
F.C. BAIA MARE

17-18. CHIMIA RM. VÎLCEA
JIUL

250
245
245

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

echipe „mai jos nu se poate", 
iar pe deasupra. în cadrul aces
tui meci, se anunță reintrarea 
fostului internațional Dumitru 
în echipa studenților timișoreni 
și debutul talentatului virf de 
atac Oancca în cadrul 
echipe.

Acestea ar fi. deci 
de virf. în rest...

Demnă de interes __ __
brașovenilor în Giulești : va fi 
un nou scor-fluviu al echipei 
lui Manea sau are Coidum ac 
de cojorul feroviarilor ?

Plină de promisiuni în,trece
rea a două echipe cu intenții 
ofensive : Chimia și F.C. Bi
hor.

în celelalte jocuri. Sportul e. 
bineînțeles, favorită în meciul 
cu Baia Mare, F.C. Argeș va 
trece, probabil, de... foamea de 
puncte a băcăuanilor, iar Glo
ria Buzău susține un adevărat 
meci de baraj cu propriul său 
potențial, pentru a demonstra 
care este cel real : 2—0 la 
Bacău sau 1—5 la Hunedoara.

în sfîrșit. la Petroșani, derby
ul vecinilor, cu Corvinui 
primire". Va reuși Klein 
prindă cadența de acum 
ani ? Să vedem...

aceleeași

meciurile

apariția

.Ja 
să 

doi

Campionatul speranțelor

STEAUA — NOUL LIDER
Clștigînd >a Urnită (1—0) der

byul cu Glorta-Luceafărul, dis
putat pe unul din terenurfle- 
anexă (! ? !) ale complexului 
din Ghencea, Steaua a devenit 
liderul campionatului. Dar iată 

atașamentul

CHEI
trebuie 

lie. la 
. pentru 
lamentu- 
este tot

rin or din 
turneului 
lut de 
l : ORA

Ciuc — 
,30 : S.C.
Viitorul 
steaua

ȘTIRI • ȘTIRI
„CUPA ROMÂNIEI”. Alte re

zultate înregistrate în etapa des
fășurată joi : Electrica Bala
Mare — CIL-Mecanlca Slghet 
1—3 (1—2). Dunărea Calafat — 
CSM Drobeta Tr. Severin 2—0 
(0—0, 0—0), Unirea Hida — Ar
mătura Zalău 0—3 (0—0), Olim
pia Slobozia — Prahova Ploiești 
1—0 (0—0), Foresta Gugeștl —
A.S. Mlzll 0—2 (0—0), Petrolul
Videle — Mecanica fină Steaua 
București 1—0 (0—0), Minerul
Anina — C.S.M. Reșița 3—5 
(0—3).

cum se prezintă 
după etapa a 6-a :

1. STEAUA
2. F.C. Argeș
3. Gloria-Luc.
4. Sportul £tud.
5. S.C. Bacău

8—7. F.C. Bihor 
Dinamo

8. F.C.M. Bv. 
Univ. Cv. 
F.C. OK 
A.S .A.
F.C. Bala M. 
Rapid 
Chimia 
Poli. Iași 
„Poli* Tlm.

9.
10—11.

12.
13.
14.
15.
16. ..
17. Corvinui
18. Jiul

6 2
8 2
6 2
8 2
6 2
5 2
8 1 14 
SI 1 3

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

1
2
2
1
3
2
3
3
3
3
3
4
3

8- 2 10
8
8
7
7
7
7
8
5
S
5
5
5
5
4
4
3
3

ltt- 4
2- 5
2- 4
8- 6

12-10
3- 1

13-15
7- 4
5- 4
9- 8
7- 8
4- 8
8- 10
5- 13
5-10
4- 9
4-11

fctlv,

ale cam- 
'ate ast- 
ucureștl, 
(iercurea 
lalațl, 22 
l si 8—13

In „Cupa Balcanică"

BEROE STARA ZAGORA F.C. ARGEȘ 4-1 (3-1)
Noua ediție a „Cupei Balca

nice- la fotbal a debutat joi. 
la Stara Zagora. cu partida 
tur dintre echipa locală Beroe 
si F. C. Argeș. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de

4—1 (3—1). golurile fiind mar
cate de Mincev (2). Dragalov 
(2), respectiv Jurcă. Meciul re
tur va avea loc la 28 noiem
brie. la Pitești.

DE BASCHET STEAUA (floretă
39% la 
din 64. 

5 m) Si 
i libere 
ale me- 
e de :

Barbu
1 (au 

Manea) 
espectiv 
Grădi- 

ndul 2. 
cat Ca- 
epetan). 
ache si

oare: Aurora Dragoș, Tunde 
Enyedi și Gabriela Mărginean). 
Au marcat: Netolițchi (cea 
mai bună de pe teren) 20, Zi- 
daru 19, Bărăgan 12, Kercsztcsi 
4, Făgărășanu 4, lonescu 2, 
Prăzaru — Mate 11, Moldovea
na 2 pentru învingătoare, res
pectiv Sandor 22, Kiss 17, Cze- 
gledi 10, Enyedi 6, Lungu 6, 
Mărgineanu 5, Costanașiu 2, 
Dragoș 4. Arbitrii Em. Nico- 
lescu și D. Oprea s-au achitat 
in general bine de o misiune 
dificilă.

(Urmare din pag I)
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ICEMENERG — COMERȚUL 
TG. MUREȘ 70—60 (35—26),
OLIMPIA — RAPID 69—34 
(29—18), CRIȘUL — VOINȚA 
BRAȘOV 76—68 (45—31) VO
INȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL 81—84 (45—39).

Programul ultimelor două 
zile : simbătă. de la ora 9 : 
ICEMENERG — Voința Brașov. 
Crișul — Chimistul ; de la ora 
14 : Olimpia — Comerțul Spor
tul studențesc — Rapid. Pro
gresul — Universitatea Clui- 
Napoca. Politehnica Timișoara 
— Voința București : duminică, 
de Ia ora 8 : Comerțul — Spor
tul studențesc. Universitatea 
Cluj-Napoca — Politehnica Ti
mișoara. Voința București — 
Crișul. Voința Brașov — Chi
mistul. Rapid — Progresul. 
ICEMENERG — Olimpia.

demnul nostru de a se reabi
lita după evoluția destul de 
ștearsă din întrecerile pentru 
„Cupa României", în timp ce 
File a avut 2 victorii, Szent- 
kiralyi, o victorie (efortul din 
„Cupa României" și-a spus cu- 
vîntul, dar este de admirat am
biția acestui floretist care a 
depășit 40 de ani !). în fine, 
Eder n-a reușit să finalizeze 
nici o victorie...

Tot în Divizia „A“, două re
zultate mai puțin scontate ; 
practic două eșecuri ale echipei 
Progresul București. Prima, la 
C.S. Satu Mare, cu 4—9. Pină 
la un punct, firesc, de vreme 
ce unul dintre cei mai rutinați 
trăgători din echipa bucureștea- 
nă n-a obținut nici o victorie, 
FI. Nicolae, iar Roșu și Marc- 
vart doar cite una. Georgescu, 
mai activ decît în „Cupa Ro
mâniei", a înregistrat 2 vic
torii. La sătmăreni, File a 
tras la... concurență cu Szent- 
kiralyi — ambii cu cite 3 vic
torii — Eder a obținut 2 vic
torii, iar Costea o victorie.

Era de așteptat ca floretiștii 
de la Progresul să forțeze ho
ta în meciul cu C.T.A.S., pen
tru a candida — cel puțin — 
la un loc pe podiumul campio
natului. Dar și de data aceas
ta trăgătorii de la clubul din

Iată în tabelul 
echipelor noastre 
de-a lungul celor 
partidă disputată, 
pionilor europeni. 
Galatasaray Istanbul (3—1 
stadionul ..23 August").

Ce se poate constata la - .
în primul rînd. faptul că participarea repre

zentantelor tării noastre — care au avut și 
unele „acute" ce le-au dus pină in semifinalele 
unora dintre competiții, cum au fost C.C.E. 
(Dinamo București) și „Cupa U.E.F.A." (Uni
versitatea Craiova) — nu a atins per total nici 
măcar cota de 50%. Intr-adevăr, așa cum reiese 
din rindul de total al acestui nou „clasament al 
clasamentelor", cele 19 participante au realizat 
mai puține puncte decît meciuri disputate. Cu 
trei excepții, care se numesc Universitatea Cra
iova și Petrolul Ploiești, dar și Dinamo Bacău, 
care, aflată într-o stare de grație în ediția 
1969/’7O. a ajuns pină in sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor tirguri".

în al doilea rînd. că „greul" participărilor 
noastre l-au dus Dinamo București, Universita
tea Craiova și Steaua. Ele au disputat jumătate 
din numărul meciurilor jucate sub egida acestor 
competiții continentale, cu un plus pentru cra- 
ioveni : singurul „unsprezece" dintre cele de 
prim-plan. amintite, care a reușit un număr mai 
mare de victorii decit înfringeri și singurul cu 
procentai peste 50%. în schimb, următoarele trei, 
F.C. Argeș, Petrolul și Rapid, își datorează lo-

50 %

Dinamo București și 
la 26 august 1956, pe

o primă vedere ?

313 115 55 143 408-485 285 (45,50%)

Dinamo Buc. (1« ed.) 68 28 10 30 116-104 66 (M.40%)
Univ. Cv. (12 ed.) 44 19 9 16 56- 45 47 (53,40%)
Steaua (16 ed.) 45 14 H 20 53- 72 39 (43,30%)
F. C. Argeș ( 9 ed.) 32 12 8 12 47- 49 32 (50 %)
Petrolul ( 7 ed.) 23 12 1 10 24- 30 25 (54,30%
Rapid ( 6 ed.) 22 7 2 13 24- 38 16 (36,30%)
Dinamo Bacău ( 1 ed.) 8 4 2 2 13- 10 10 (62,50%)
„Poli" Timiș. ( » ed ) 10 5 0 5 10- 17 10 (50 %)
U. T. Arad ( 4 ed.) 16 3 4 9 16- 31 10 (31,25%)
Steagul roșu ( 3 ed.) 11 3 1 7 14- 25 7 (31,80%)
„U- Cluj-Nap. ( » ed.) 6 3 0 3 8- 12 6 (50 %)
Sp. stud. ( 3 ed.) 8 2 1 5 6- 11 5 (31,20%)
Corvinui ( 1 ed.) 4 1 2 1 8- 9 3 (37,50%)
A.S.A. Tg. M. ( 3 ed.) 6 1 1 4 4- 13 3 (25 %)
Jl-ul ( 1 ed.) 2 1 0 1 2- 3 2 (50 %)
Progr. Buc. ( 1 ed.) 2 0 1 1 1- 2 1 (25 %)
Chimia Rm. V. ( 1 ed.) 2 0 1 1 2- 4 1 (25 •/,)
F.C. Baia Mare ( 1 ed.) 2 0 1 1 . 2- 5 1 (25 %)
C.S.U. Galați ( 1 ed.) 2 0 0 2 2- 5 0

curile fruntașe rezultatelor înregistrate cu des
tui ani în urmă. Ca și Dinamo (Sport Club) 
Bacău, apariție meteorică pe lista prezențelor în 
cupele europene.

Dar tabelul este deosebit de grăitor și cititorii 
noștri pot trage singuri o serie de concluzii asu
pra acestor atît de interesante și de așteptate 
toamne fotbalistice europene.

Mircea TUDORAN

UN-DOI“-uri CU... FALCAO Șl CU ERIKSSON
...Miercuri, imediat după ra

cordul final" al meciului Stea
ua — A.S. Roma. La masa pre
sei, mașinile de scris „țăcăne". 
Ziariștii italieni au și Început 
să vorbească la telefon cu re
dacțiile din Roma. în tribune, 
ciorchini răzleți de oameni nu 
se dezlipesc de lingă tranzis- 
toare. La Craiova, se joacă 
prelungirile cu Betis. La Bucu
rești, la masa presei, Falcao, 
celebrul jucător brazilian de 31 
de ani, de patru ani „asul* Ro
mei. E accidentat din meciul de 
cupă cu Genoa, n-a jucat încă 
în noul campionat italian, n-a 
jucat nici în primul tur din 
„Cupa cupelor"... Falcao e cu
ceritor prin modestie, prin a- 
mabilitate și respectul față de 
cronicarii sportivi. Acceptă un 
scurt „un-doi".„. iși potrivește 
cravata, își verifică nasturii de 
la haină, dacă sînt incheiați, 
vrea să fie impecabil, ca o 
adevărată vedetă mondială ce 
este.

— Cum vi se pare fotbalul 
de la... masa presei ?

— Mai frumos decit din te
ren, dar mai greu pentru mine, 
aici. Aici, la masa presei, e 
foarte frumos, se vorbește mult 
și se spun atitea lucruri inte
resante, afli atitea opinii, ati
tea noutăți, insă pentru mine e 
un chin să stau aici si nu in 
teren...

— V-a plăcut meciul Steaua 
— Roma ?

— Nu știu daci mi-a plăcut, 
sint bucuros că ne-am califi
cat ! Astăzi, in jocurile din cu
pele europene, spectacolul in
teresează tot mai puțin, cali
ficarea primează.

— O spune și un mare jucă
tor brazilian ?!

intr-o echipă ita- 
competlție euro-

ați remarcat din- 
care au evoluat

— Eu joc 
liană, intr-o 
peană.

— Pe cine 
tre jucătorii
în acest meci ?

— De la Roma pe... nimeni ! 
S-au remarcat ECHIPA și AN
TRENORUL. A obținut ceea ce 
și-a propus. De la Steaua, por
tarul, nr. 7 (Lăcătuși, care are 
calități, nr. 10 (Majaru)...

— Cine va cîștiga campiona
tul italian ?

-e- Se bat multe echipe pen
tru asta. Juve, Inter, Fiorenti
na. Verona, Milan și, firește, 
noi, cei de la Roma.

— Credeți că prezența a cite 
doi jucători străini în fiecare 
echipă italiană amenință viito
rul fotbalului italian ?

— Nu, sint convins ci „stra- 
nieri" vor face mereu ceva în 
plus pentru fotbalul italian.

„.La cabine, un alt interlo
cutor, Sven Goran 
antrenorul Romei, cel 
are numai cinci ani 
decît Falcao are o 
vizită impresionantă : 
al „Cupei U.E.F.A.", — ------
cu Goteborg, titlul și cupa Por- 
tugaliei, cu Benfica, în 1983, 
campionatul cu Benfica, in vara 
ce-a trecut, finalist în „Cupa 
U.E.F.A.", cu Benfica, anul tre
cut, „Cupa Suediei" pe la în
ceputul meseriei de antrenor, 
care datează din 1976.
' — De ce ați părăsit Benfica 
și ați ales Roma ?

— Pentru ci Roma m-a 
vitat. Și Roma este unul 
cluburile cele mai puternice 
Europei.

— In meciul cu Steaua.-
— N-a fost un joc deosebit, 

insă ceea ce ne-am propus am

realizat : ne-am calificat. Mi-a 
fost teamă de Steaua ! Am vă
zut-o la Rm. Vîlcea, ne-a pus 
destule probleme la Roma. La 
București, probabil că s-a te
mut și ea de noi. Astăzi e 
mai greu parcă să joci acasă 
decit in deplasare.

întîlnit trei echipe ro- 
Dinamo, Universitatea 
și Steaua, trei nume 
fotbalul nostru. Care

- Ați 
mânești, 
Craiova 
mari în 
vi s-a părut cea mai bună?

— E greu de spus ! Fiecare 
are un stil diferit. $i cu Dina
mo a fost greu, chiar dacă am 
ciștigat la București, ți cu 
Steaua... Cel moi puternic ad
versar a fost, totuși, Craiova ! 
A „remizat" la Lisabona și a 
deschis scorul la Craiova, a 
mai avut și o bară în final, 
tind noi egalasem. Oricum, toa
te trei confirmă progresul fot
balului românesc.

Eriksson, 
care deși 

mai mult 
carte de 
cîștigător 
in 1982,

in- 
din 
ale

bărbați) - CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ
str. dr. Staicovici s-au oprit 
la... 4 victorii (Roșu — 3,
Georgescu — 1 ; Marcvart,
FL Nicolae, apoi Bucur — 0 
v.), în timp ce foarte tinerii 
floretiștl de la C.T.AS. au 
punctat prin Zaharia (3), Mo- 
lea, Ducu și Răduțu (toți cu 
cite 2 v.). O mențiune pentru 
floretiștii de la C.T.A.S„ in 
vizibil progres față de sezonul 
trecut.

în acest fel, după Steaua, 
prima clasată și campioană a 
țării, pe locul 2 s-a situat CJS. 
Satu Mare (in afara victoriei 
la Progresul, 9—0 cu I.E.F.S., 
9—1 cu C.T.A.S. și 9—7 cu 
C.S.U. Tg. Mureș), pe locul 3 
C.T.A.S. (victoriei la Progresul
1 s-au adăugat cele obținute 
în fața I.E.F.S. cu 9—0 și 
C.S.U. Tg. Mureș cu 9—4). 
Progresul București, cu numai
2 victorii în această ultimă e- 
tapă (9—0 la I.E.F.S. și 9—5 
la C.S.U. Tg. Mureș) a înche
iat competiția pe locul 4.

Au retrogradat din Divizia 
„A", formațiile C.S.U. Tg. Mu
reș și I.E.F.S.

în locul lor au promovat 
Poîitehnica Timișoara și C.S.Sc. 
Constanța. Studenții din o- 
rașul de pe Bega au înregis
trat 5 victorii (maximum po
sibil) : 9—0 cu C.S Sc. Ora
dea, 9—1 cu C.S.M. Iași. 9—1 
cu Crișul Oradea și Flacăra

Satu Mare și 9—7 cu C.S.Sc. 
Constanța (derby-ul Diviziei 
„B“). Echipa prof. Mircea Chiș 
(Pordea, Horvath, Pereczesnyi, 
Lenghel) a fost de departe cea 
mai omogenă, meritînd pro
movarea. Șl, față de condițiile 
pe care le are, există temeiuri 
să facă față cu mai mult suc
ces decît în trecut întreceri
lor din primul eșalon al flo
retei noastre masculine, In ca
re a mai fost prezentă...

Cit privește pe O.S.SC. Con
stanța, ea a promovat în pri
ma divizie cu destule emoții 
dștigînd doar trei meciuri (9— 
0 la C.S.Sc. Oradea, 9—2 la 
C.S.M. Iași șl 9—4 la Crișul), 
in timp ce flacăra Satu Mare 
a terminat victorioasă in patru 
meciuri : 9—0 la C.S.Sc. Ora
dea, 9—1 la C.S.M. Iași, 9—4 
la Crișul și... 9—7 la C.S.SC. 
Constanța. La egalitate de vic
torii (7) la capătul celor trei 
etape și cu același număr de 
puncte (14), floretiștii constăn- 
țeni (pregătiți de un spada
sin... Ion Dima) s-au detașat 
prin numărul de asalturi cîș- 
tigate, 79 față de 74 ale săt
mărenilor !...

Astăzi, tot în sala Floreasca 
II (de la ora 8) întrecerile de 
floretă fete pentru „Cupa Ro
mâniei", iar duminică și luni, 
ultima etapă a Diviziilor „A“ 
și „B” la floretă fete.

Mircea M. IONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII

MECIURILOR DIN ETAPA DE MÎINE

A DIVIZIEI „B“
SERIA I : Unirea Dinamo Foc

șani — Metalul Mangalia : T.
lonescu (București), Ceahlăul P. 
Neamț — A.S. Mizil : M. Con- 
stantinescu (București). C.S. Bo
toșani — FEPA 74 Bîrlad : I.
Ghergheli (Baia Mare), Petrolul 
Ploiești — C.S.M. Suceava : D. 
Buciuman (Timișoara). F.C.M. 
Progresul Brăila — Chimia Făl
ticeni : FI. Scoicaru (Alexandria), 
C Fjl. Pașcani — Otelul Galați : 
L Sălăgean (Satu Mare), F.C. 
Constanța — Prahova Ploiești : 
N. Dlnescu (Km. Vîlcea), Dună
rea C.S.U. Galați — Metalul 
Plopeni : J. Grama (București), 
Olimpia Rm. Sărat — Partizanul 
Bacău : M. Doncea (București).

SERIA A II-a : Autobuzul 
București — Chimică Tîrnăvenl : 
M. Georgescu (Constanța) — 
stadionul Autobuzul ; C.S. Tîr- 
govlște — I.P. Aluminiu Slatina:
M. Axente (Arad), Unirea A-
lexandria — I.M.A.S.A. St. 
Gheorghe : M. Feciorescu (Ba
cău), Carpați Mîrșa — Metalul 
București : A. Gheorghe (P.
Neamț), Mecanică fină Steaua 
București — Gaz metan Mediaș :
N. Georgescu (Buzău) — stadio
nul Mecanică fină ; Minerul Mo- 
tru — Automatica București : D. 
Ciolan (Pitești), Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Tractorul Brașov : T. 
Cruceanu (Tecuci), Dinamo Vic
toria București — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : A. Moroianu
(Ploiești) — stadionul Dinamo ; 
Flacăra Autom Moreni — Pro
gresul Vulcan București : I-
Tărcan (Reghin).

SERIA a Ill-a : C.S.M. Reșița
— Aurul Brad : C. Teodorcscu
(Buzău), Olimpia Satu Mare — 
Avîntul Reghin : V. Maxim
(Iași), F.C.M. U.T. Arad — Glo
ria Reșița : S. Panteliftionescu 
(Boldeștl-Scăenl), Gloria Bistrița
— Unirea Alba Iulia : C. Nistor 
(Vaslui), Sticla Arieșul Turda — 
Strungul Arad : I. Vereș (St. 
Gheorghe), Metalurgistul Cugir — 
„U- Cluj-Napoca : M. Niculescu 
(București), Minerul Du peni
— Mureșul Explorări Deva : N. 
Voinea (București), Minerul Cav- 
nlc — C.F.R. Timișoara : Gh. 
Pop (Suceava), Armătura Za
lău — Ind. strmei C. Turzii : S. 
Catană (Drobeta Tr. Severin).



ECHIPELE ROMÂNIEI AU DEBUTAT VICTORIOASE Miine, la Gradea

LA BALCANIADA DE TENIS DE MASĂ
35 it anî âe la întemeierea Republicii Democrate Germane

La Atena au început între
cerilor celei de a XXI-a ediții 
a Campionatului balcanic de 
tenis de masă, la care parti
cipă sportivi din Bulgaria. Gre
cia, Iugoslavia si ltomânia. In 
competiția pe echipe. repre
zentativa masculină a tării 
noastre a învins Bulgaria cu 
5—4 (Crișan-Stoianov —18. —16; 
Fejer-Stefanov 16. 26 ; Florea- 
Lukov 14, 18 ; Fcjer-Stoianov

—22. 19 16 ; Crișan-Lukov —19. 
17. —16; Florea-Stefanov 15, 
15 ; Fejer-Lukov 10. —14. —24; 
Florea-Stoianov 16. —18. —20 ; 
Crișan-Stefanov 19 21). iar e- 
chipa feminină pe cea a Cre- 
ciei cu 3—0 (Alboiu-Skrivanou 
9. 12 ; Lohr-Louka 14. 19 ; Al- 
boiu. Bădescu-Louka. Doumeni 
16. 17). Alte rezultate : Iugos
lavia — Grecia 5—0 (M). Iu
goslavia — Bulgaria 3—2 (f).

Bt MOIOCICIISM
PRESTIGIOASA AFIRMARE

A ÎNCEPUT balcaniada de sah
BELGRAD, 5 (Agcrpres). — 

La Skoplie (Iugoslavia) a în
ceput cea de-a 16-a ediție a 
Balcaniadei de șah. în prima 
rundă a turneului masculin, 
selecționata României a intil- 
nit echipa Greciei, in fața că
reia conduce cu 2—1 
tide întrerupte). Alte 
Iugoslavia — Turcia 
Bulgaria — Albania
La feminin, reprezentativa Iu
goslaviei a învins cu 2—0 e- 
chipa Turciei, iar selecționata

Bulgarei conduce cu 1—• in 
meciul eu formația României, 
o partidă Ciad Întreruptă. Re
zultate din competiția juniori
lor: România — Bulgaria 1—0 
(3); Iugoslavia — Turcia 1—8 
(3).

Fruntasii curselor motociclis- 
te la viteză oe sosea vor par
ticipa. alături de un grup da 
alergători din Ungaria, la în
trecerile „Capei Bihor". care sa 
vor desfășura miine pe un tra
seu ales tn centrul municipiu
lui Oradea. Concursul va con
stitui un ultim test al selec- 
tionabililor noștri pentru Cam
pionatul international al Româ
niei. care va avea ioc la 14 oc
tombrie Pe traseul de 
beta Tr Severin.

în program figurează 
la clasele 50. 125. 250
ataș- Primul start se va da la 
ora 10.

IN ARENA MONDIALĂ
Se împlinesc miine 35 de ani de la întemeierea Republicii 

Democrate Germane, eveniment de o deosebită însemnătate 
in istoria lumii, care a reprezentat o încununare a luptei 
de decenii dusă de clasa muncitoare germani, de forțele 
revoluționare ale poporului, in frunte cu comuniștii, pentru 
realizarea unui «tai liber, iubitor de pace, a unui stat 
democrat.

Sub conducerea Partidului Socialist Unit German, oamenii 
muncit din Republica Democrata Germană au obținut, tu 
«cești 35 de ani, realizări impresionante, in toate domeniile 
de activitate, inclusiv pe tărîmul educației fizice si «portului.

la Dro-

alergări 
cmc si

(trei par- 
rezultate:
4-1 (1);
2—1 (3).

ÎN CAI. DE ȘAH
A 9-a partidă dintre Anatoli 

Karpov și Garri Kasparov s-a 
întrerupt aseară cu un ușor 
avantaj pozițional pentru Kar
pov, care conduce cu 3—0 ta 
scorul ger.eral al * ' "

Meciul feminin 
danidze — Irina 
reia astăzi, după 
cerut de Levitina, la scorul de 
4.5—3â in favoarea sa.

intilnirtL 
Maia Cibnr- 
Levitina se 

un time-out

REZULTATE

IN CUPELE EUROPENE
LA BASCHET

in cadrul cupelor europene 1* 
baschet s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

„Cupa Campionilor Europeni* 
(masculin) : EFES Istanbul — 
Ruda Hvezda Pardubice 80—62 
(41—24) ; Klosterneuburg (Aus
tria) — Real Madrid 63—103 
(24—56) ; Honved Budapesta — 
Virtus Bologna 93—94 (44—49); 
Helsingin NMKY — Den Bosch 
(Olanda) 87—81 (33-40) ; TSKA 
Sofia — Cilxma Zagreb 97—91 
(43—51) ; Sunair Ostende — 
Metals Edimburg 76—30 (37— 
34) ; „T 71“ Dudelange — TSKA 
Moscova 60—161 (22—92) : So- 
lent Stars Eastleigh (Anglia) — 
CSP Limoges 101—114 (46 —60). 
Partizan Tirana — Vevey (El
veția) 87—79 (34—38). La fe
minin. în aceeași competi
ție : Northampton — Madrid 
64—63 (32—34) ; Nyon (Elveția) 
— Vicenza 47—118 (19—61) ;
Banco di Roma — S.I.S.V. Co
penhaga 146—87 (80—46).

în ..Cupa cupelor" masculin : 
Falkirk (Scoția) — Heeksber- 
gen (Suedia) 71—82 (29—33).

DUPĂ C.M.DE PENTATLON (juniori)
(Urmare din two l)

echilibrată (dovadă că doar ul
tima probă a adus decizia fi
nală). Ia start Drezentindu-se 
sportivi foarte bine pregătiți. In 
toate probele, inreeistrindu-ae 
rezultate de un înalt niveL

Așa cum remarca si antre
norul Gh. Tomiuc. performan
ța obținută bucură, 
bligă in același timp 
că susținută in 
pentru a valorifica 
mum potențialul ______
noștri, cu atit mai mult__
cit unii trec la seniorat (tre
buie văzut si aici cum se va 
asigura trecerea), iar locul lă
sat liber trebuie completat cu 
valori certe. In momentul de 
fată, la nivelul juniorilor, fără 
un punctai aproape de 6000 p, 
ceea ce înseamnă un parcurs 
fără greșeală la călărie. un 
procentaj minim de 60—70 la 
sută victorii la scrimă, un timp 
in jur de 3:10,0 la natatie d 
unul de 9 25,0 la cros si 197— 
IM P Ia tir nu ae poate vorbi 
de prezenta In elita acestui ex
trem de dificil sport, care a 
atins o cotă valorică deosebită 
pe plan internați on’ll. Aceasta 
presupune. deci, o pregătire 
foarte bună la toate cele cinei 
discipline. pentru a elimina 
fluctuațiile de la o probă la 
alta sau chiar pe parcursul a- 
celeiasi probe. (Exemple : L. 
Țintea la tir. care a tras 45— 
50—44—49 si brusca scădere 
spre mijlocul competiției de 
scrimă). Un penlatlomst, tn ge
neral. are proba lui preferată, 
dar performantele din celelalte 
Patru discipline trebuie să fie 
cit mai apropiate, pentru că 
numai cu un singur „virf“ sau 
cel mult două nu se poate 
ciștiga. Cel mai bun exemplu 
nl l-a oferit ' _ “
blad. foarte bun la călărie si 
la scrimă, 
tirului a ajuns 
(după ce s-a aflat la conducere) 
ne locul 19 în clasamentul ge
neral. în ceea ce-i privește pe 
sportivii noștri, s-a muncit 
mult si în general bine nînă 
acum. Rămîne să se continue, 
însă, pe aceeași linie. Si. pentru 
că ne referim Ia capitolul pre
gătire. să reactualizăm o idee 
care n-a fost pusă încă în a- 
oiicare deși sînt numeroase ar

dar și o- 
la o rr.up- 
continuare. 
la maxl- 
sportivilor 

eu

suedezul H. Lund-

dar care datorită 
oină la urmă

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM a Raliul de 

la San Remo s-a încheiat cu 
victoria echipajului Ari Vatanen 
— Terry Harryman (Finlanda — 
Anglia) pe o mașină .,Peugeot 
Turbo- 205 16.

CICLISM • „Turul Emiliei- 
^37,500 km) s-a încheiat la Bo
logna cu victoria italianului Ezlc 
Moroni în 5h50:00. In 
timp cu învingătorul au 
australianul Michael Wilson 
italianul Roberto Ceruti.

HOCHEI PE GHEAȚA a La 
Mâgeve (Franța) formația locală 
a dispus în cadrul primului tur 
al C.C.E. de echipa scoțiană 
Dundee Rockets cu 10—1 (2—0.
4—1. 4—0) & Intr-un med ami
cal disputat la Liubliana, echipa 
italiană Aunonzo a dispus de 
Olimpia Liubliana cu 6—4 (3—0, 
2—0, 1—4).

POPICE • La Budapesta a 
avut loc o întîlnire amicală între 
echipele masculine și feminine 
ale Ungariei și R.D. Germane, 
în ambele partide victoria a re
venit gazdelor : la masculin cu 
5 456 — 5 298 p.d., iar ta femi
nin cu 2 501 la ------

TENIS a In 
Barcelona, unde 
lificările pentru _______ __
nâlă, s-au înregistrat rezultatele: 
Wilander — Peed 7—6. 4—6, 10—t.

a cela si 
sosit 

Si

2 475 P.d
turneul de 
s-a ajuns la 
sferturile de

la 
ea- 
tt-

Aria» — Allan »—«, S—4. 6—t, 
Jatte — Slmonsson 8—l. 9—3, 
Schwaler — Tulasne 6—3. 4—1 a.b. 
Sundstroem — Novacck 7—6, 7—8. 
Meclr — Ingaramo 7—9. 8—9 • 
în turneul de la Brisbane, care 
se desfășoară pe teren aooperlt. 
ultimele rezultate sînt : Hooper
— Youl 7—5. 6—2, Testerman — 
Depalmer 4—9, 9—2, 9—3. Gon
zales — Edmonson 6—2. 7—5. Telts- 
cher — Bourne 6—9. 6—2. Leach
— Fleming 9—3. 6—9. Frawley —
Fitzgerald 9—4. 6—1 • Primele
Jocuri din optimile de finali ale 
turneului feminin de la Los An
gele» : Evert Lloyd — Melissa 
Gurney 4—9, 8—4. 6—9, Hanika — 
Benjamin 9—4. 7—5. Turnbull — 
Eva Pfaff 6—2. 5—T, 6—3. Bunge
— Garrison 8—4, 3—6. 8—3 •
Forul de specialitate din S.U.A 
a selecționat următoarele Jucă
toare pentru „Cupa Wightman* 
care va opune Intre 1 șl 3 
noiembrie, la ..Royal Albert 
HaM“. echipele Angliei sl S.U.A : 
Chris Evort-Uoyd, Kathy Jordan. 
Barbara Potter, Sharon Walsh șt 
Gretchen Rush.

VOLEI • La Budapesta. Intr- 
un turneu feminin : Spartakus 
Budapesta — Paloma Brontk 
(Iugoslavia) 1—0 (9, 19. 8) •
Intr-un turneu feminin, la Oîo- 
mouo (Cehoslovacia) : KPS Bmo 
— KSC Budapesta 3—0 (9, I, 11).

gumentele care-i dovedesc uti
litatea. Este vorba de a înscrie 
in competițiile de călărie, scri
mă. atletism, natatie si tir si pe 
pentatlopisti. ei avind. astfel, 
posibilitatea unei pregătiri mai 
intense, a unui plus de exper
iență. a mai multor concursuri, 
pentru că, cel puțin deocamda
tă. campionatul nu oferă supor
tul necesar unui progres pe mă
sura cerințelor actuale. Exem
plul boberilor este un argument.

Existenta unui lot valoros tre
buie să impună si la cluburi 
crearea unui climat capabil să 
promoveze valorile* antrenorii 
avind obligația să-si intensifi
ce activitatea, să depisteze noi 
elemente talentate capabile să 
facă fată rigorilor acestui sport 
foarte dificil si care să se ri
dice la parametrii ceruti de 
marea performantă. Că se poa
te. ne-au dovedit-o si actualele 
întreceri ale C.M.. precum si 
celelalte confruntări la care au 
participat sportivii noștri In 
acest sezon comoetitional.

tn sflrșit. trebuie că mențio
năm și faptul că, din punct de 
vedere organizatoric, totul o-a 
ridicat la cel mal înalt nlveL 
tot! oaspeții avind numai cu
vinte de laudă la adresa specia
liștilor români. Desigur o ast
fel de comoetitie a solicitat e- 
forturi multiple, dar 
de specialitate, cu 
deosebit al celorlalte 
(scrimă tir. natatie. 
si al unor cluburi (Steaua. Di
namo. Olimpia. C.S.M. Craio
va. Petrolul Ploiești. C.S.M. Si
biu. Agricola Tg. Mures s.a.). 
a reușit să se achite de această 
dificilă sarcină. Iar aprecierile 
oaspeților au constituit cea mal 
bună dovadă.

federația 
sprijinul 
federații 
atletism)

Sportivii de performanță 
din Republica Democrată 
Germană s-au afirmat pu
ternic ta arena mondială, 
aproape ta toate discipline
le. dar tn special la atle
tism. natatie. canotaj, caiac- 
canoe, ciclism, handbal, gim
nastică si în sporturile de 
iarnă. Care sînt explicațiile 
acestor importante succese 7 
Desigur buna organizare a 
activității competiționale. a 
cercetării științifice practica
te la un înalt nivel, dezvol
tarea puternică a bazei ma
teriale. competența antreno
rilor. Dar izvorul acestor 
realizări 11 constituie in pri
mul rînd sportul de masă, 
excelent mijloc de depista
re a tinerelor talente.

Așa cum sublinia Man
fred Ewald, președintele 
„Federației de gimnasti
că și sport" din 
Germană „aproape 
marii performeri au 
primii pași în sport cu pri
lejul Spartachiadelor de 
vară și de iarnă*.

La Ioc de frunte — prin
tre competițiile de masă — 
se situează S parta ch iadele 
pentru copii și tineret, care 
se desfășoară periodic. înce
pînd din 1954.

La ultima ediție 
tachiadei de vară. 
Leipzig la cele 19 
ne prevăzute ta program au 
participat, la finale. circa 
11 OM de sportivi intre 12 
St 17 ani dintre cei aproa
pe un milion. * dti au loat 
startul ta fazele prelimina
rii. La finale au mai par
ticipat tacă 15 328 de tineri 
sportivi care prin diferite 
reprize de gimnastică de 
masă au demonstrat frumu
sețea și ingeniozitatea exer- 
cHiBor prezentate pe 
sul covor verde 
dionul Central*.

La conferința 
care a avut loc . _
președintele C.I.O.. Juan
Antonio Samaranch prezent

R.D. 
toți 

făcut

a Spar- 
de la 
discipli-

de pe
imen-
„Sta-

presăde
la Leipzig 

C.I.O..

la Spartachiadă. a spus : 
„Acum, după ee tun urmă
rit amploarea și valoarea 
acestei grandioase competi
ții de masă. înțeleg mai 
bine succesele repurtate de 
sportivii din R.D. Germană 
în marile competiții Inter
naționale".

într-adevăr, se vorbește 
mult și cu admirație, pre
tutindeni în lume. despre 
marile succese obținute de 
reprezentanții sportului din 
R.D. Germană. într-o pe
rioadă istorică relativ scur
tă. în trei decenii și jumă
tate. în foarte multe disci
pline sute de sportivi al 
acestei țări s-au afirmat pe 
plan mondial. Acest lucru a 
fost posibil prin Însuși mo
dul de organizare a între
gului sistem de educație fi
zică și sport din R.D. Ger
mană. in cadrul căruia ac
tivitatea de masă este des
chisă tuturor vîrstelor. dar 
cu deosebire tinerei genera
ții. începînd de la vîrsta 
preșcolară, din grădinițe 
pină la terminarea studiilor, 
copiii sînt angrenați într-o 
activitate de educație fizi
că continuă sistematică, ele
mentele cele mai dotate in- 
trînd apoi in secțiile de 
performanță ale duhurilor 
și asociațiilor sportive. Aco
lo se formează, de fapt, 
campionii de mai tîrzju. 
Organizații, cluburi și aso
ciații sportive care si-au 
făurit un bun renume atit pe 
plan intern cit ji interna
tional cu multe si puterni
ce 9ecții. există tn numeroa
se orașe ale tării. 
Vom da doar citeva exem
ple de organizații sportive 
cunoscute peste 
Institutnl superior 
de cultură fizică din Leip
zig, cluburile Dynamo din 
Berlin. Dresda și Weiss Wa
sser. Eznpor Rostock. Chemle 
Hille. S.C. Magdeburg, pre
cum și Vorwărts Frankfurt 
pe Oder, pentru sporturile 
de iarnă.

hotare : 
german

TRAGEREA LA SORȚI IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Dinamo Masoova 
Bayern Mlinchen 
A. S. Roma

Rapid Vtena 
Lartasa

— Hamrun (Malta)
— TrakLa Plovdiv
— Wrexham (Tara GatUorJ
— Col Mc Glasgow
— sarvette

Ieri, la Zurich, s-a efectuat tragerea ia sorți 
pentru oea de a doua etapă tn cupele europene la 
fotbal. Este vorba de optimile de finală tn „C.C.E.* 
șl „Cupa cupelor* șl de 16-lmtte de finali ta 

„Cupa U.E.F.A.". Această etapă va avea loc La 24 Geneva
octombrie (tur) șl 7 nodiembrie (retur). Lată progra-
mul complet al meciurilor : CUPA U.E.F.A.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI Queen's Park Rangers Partizan Belgrad
Intemazionale — Glasgow Rangers

Dynamo BerUn — Austria Vtena Standard Liege — F. C. K(Mn
Levs kt Spartak — Dnlcpr Lokomotive Leipzig — Spartak Moscova
Panathinalkos — Lin field (Iri.) F. C. Bruges — Tottenham Hotspur
Sparta Prsaga — Lingby (Dan.) Sporting Lisabona — Dinamo Minsk
F. C. Liverpool — Benfica Ajax Amsterdam — Bohemians Pnaga
Bordeaux — Dinamo București F. C. Rijeka — Real Madrid
U.K. GOtabovg — S. K. Bevesnen Paris St, Germain — Videoton
Juventus — Grasshoppers Borussia Moenchen. — Widzew Lodz

I.ASK lftnz — Dundee United
CUPA CUPELOR PSV Eindhoven — Manchester United

Ze.leznicaar Sarajevo — F, C. Sion
Dynamo Dresda — F. C. Metz Universitatea Craiova — Olympiakos Pireu
Sittard (Olanda) — Wisla cracovia Fiorentina — Andedecht
Inter Bratislava — Everton Hamburger SV — TSKA Sofia

ADVERSARELE ECHIPELOR
Girondins de Bordeaux

Actuala lidera a campionatului 
francei, Girondins da Bordeaux, este 
indiscutabR cea mai puternică forma
ție din Franța ta ora de fațâ Clu
bul a fost fondat în 1681 $1 a reu- 

sâ ciștiga de trei ori titlul de

Olympiakos Pireu

campioană (1950. 195Î ș< 1984) și o 
datâ Cupa Franțej, în 1941. Debu
tantă in acest sezoa în QC.E., Bor
deaux a eliminat în primul tur pe 
Athletic BHboo : 3—2 pe teren pro
priu (ț»u marcat : O. Mull-er. Battis- 
ton șl tacombe) șî 0—0 ta Bilbao. 
In lotul selecționatei Franței pentru 
turneu final ol C.E Șordeaux a 
avut 6 jucători : Battiston, Tusseau,

NOASTRE
Girard, Giresse. Țigana șl Lacamba. 
Fată de sezonul trecut. formația are 
doar mo jucător nou : portughezul
Chalaaa, tn prezent accidentat. In 
mod curent. antrenorul Aimăe tor
que! folosește următoarea echipă : 
Orsspsy - Thoaxenel. Specht. Batsre- 
ton, Rohr — Girard. Tusseau, 
Giressa, Țigana — Dietar Muller, 
tacombe.

Olympiaka. Pireu este una din 
cele mal bune formali din Grecia 
Infnoțaîâ tn 1926. ea a cîștîgat de 
24 de ari campionate* târli, de 17 
ori „Cupa Greciei* șl a participa’ 
de 12 ori in C.C.E. in sezonul trecut. 
Olympiolos a ocupat locui secund in 
campionat, ia- acum, dupâ douâ eta
pe, se oflâ pe primul ioc cu 4 o 
(dumînicâ a Învins cu 4-3 pe Porxthor-

Ici). In octua;a ediție a „Cupei 
U.E.F.A.* a eliminat pe Xamax Neu- 
chatel (Elveția) cu 1—0 pe teren 
propriu (a înscris Mitropoulos In 
min. 2y' și apoi in retur o terminal 
la egalitate : 2-2 (pentru oaspeți 
ambele goluri au fost marcate de 
cunosCLrtul international Anastaso- 
poulos. min. 51 și 39, căruia i« 
fost decernată anul trecut „Gheata 
de bronz*, fiind al treilea golgeter 
al Europei cu 29 puncte marcate).

Echipa este aotrenatâ de polonezul 
Kazimierz Gorski șl aliniază de obicei 
următorul „11* ■ Sarganis — Xantiso- 
poulos, Papadopoulos. Michos, Vam- 
rakouloi - Mitropoulos, Kousaufdkie, 
Alberts^,. Cokolatis — Anastasoposz- 
los, Welrl. In afară de Anastasopoa- 
los șl Mitropoulos, formația are șl 

olțî in’emcțiorsafl, printre care pe 
SarganU, Papadopoulos și Michos, 
norvegianul Albertsen și austriacul 
Welzl.
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