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Pasionantă, cu multe asal
turi de excelentă calitate. în
trecerea de sabie oentru „Cupa 
României”. probă care s-a 
bucurat de o narticipare-re- 
cord : 77 de scrimeri 1 Practic, 
tot ce are mai valoros la a- 
ceastă oră scrima românească. 
A cistigat Corneliu Marin 
(Steaua), după o dispută dusă 
aproape de limită de timp 
(12—10) cu colegul său de club. 
Ioan Pop. învinsul a condus in 
asaltul final cu 5—0 si totul 
lăsa să se întrevadă o victorie 
facilă. Dar. C. Marin a avut 
resursele necesare pentru a 
modifica scorul : a ajuns la 
9—9. apoi, la 10—10. SL cu cm 
plus de decizie în ultimele 
fraze ale asaltului s-a distan
țat la două tuse I

învingătorul a avut si an
terior o evoluție bună. A tras 
economicos în preliminarii, a- 
poi a sporit cadența în elimi
nările directe, unde a dispus, 
mai întîi. de Filinoiu (Steaua), 
cu 10—4. apoi de Pantelimones- 
cu (Dinamo), dar după eforturi 
vizibile (11—10). acest asalt 
puțind reveni si adversaru
lui său... In acest fet C. Ma
rin a intrat direct in turneul 
final.

Aici. cîstigătorul ..Cupei 
României” s-a... reîntîlnit cu 
I. Pantelimonescu (intrat în

Cu 14 titluri la activ

DINAMO BUCUREȘTI —0 PREZENȚĂ
REMARCABILĂ IN CAMPIONATUL DE OINĂ
Cea mai veche si mai impor

tantă competiție a sportului 
nostru național. Campionatul 
republican de oină, a fost do
minată ani si ani de echipele 
bucurestene. cu precădere de 
formațiile Dinamo București si 
Combinatul Poligrafic „Casa 
Scinteii”. Din 1961. cînd aveau 
la activ patru titluri, dinamo
vistii au fost stooati de tipo-

Dincmo București - rindul de sus (de la stingă): Gh. Vlase - antrenorul echi
pei. Tr. Perșinaru, Gh. Grigore, Gh. Chițu, L Paulescu, N. Păsărică - căpi
tanul echipei. N. Paulescu, M. Andrușcă, FL Dlncă, V. Sebe - președintele 

. u-u.u u. ■— . . ...---- c Oancea, Al. Bobeică, T. Sirbu șl
Foto : I. BĂNICA

secțioi î rindul de jos : I. Minac, 
1. Fundâțeanu

grafi, care intrau atunci cu 
succes în arena performerilor. 
In continuare, am asistat la 
un lung duel între iucătoril 
celor două echipe pentru su
premație în campionatul tării, 
după ediția din 1961 scorul de
venind favorabil oinistilor ti
pografi. de 13 ori pe cea mai

Astăzi, pe stadionul „23 August“ din Capitală

VIRfURILE FOTDALULUI NOSTRU IN ÎNTRECERE
In meci vedetă, ora 15,30

BRATISLAVA 83 + HAGI ASPIRANȚII PENTRU MEXIC '86
In deschidere, ora 13,45: TINERET TINERET 2

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust”. un interesant cuplaj fot
balistic in care sint angajați 
cei mal buni fotbaliști români 
ai momentului. Un cuplaj in 
care iubitorii fotbalului var 
urmări mai puțin evoluția sco
rului, dar vor avea posibili
tatea de a face comparații, de 
a înregistra forma actuală a 
selectionabililor. relațiile de joc 
cu partenerii, intr-un cuvînt îsi 
vor putea exercita capacitatea 
de... selecție. „ '

Meciul cel mai interesant va 
fi. bineînțeles, cel din „vede
tă”. un adevărat trial al ju
cătorilor de vîrf.

Acest meci e un prilej de a-

_______ CU 
Marin a avut o 
mai convingă- 

de sezonul tre-

turneul final. duDă recalifi
cări). dar s-a desurins destul 
de lejer de acesta. cu 10—5, 
sabrerul dinamovist. nemulțu
mit de unele decizii ale arbi
trilor. evoluînd fără nici un 
aplomb. După aceea. C. Ma
rin l-a întrecut De M. Mustață, 
cu 10—5. ajungînd astfel la... 
ultimul asalt al turneului. 
I. Pod... C. " 
comportare 
toare față 
cut. mai ordonată si mai luci
dă pe care am dori-o repetată 
Ia toate concursurile viitoare.

Ioan Pop (Steaua) a ocuoat 
locul 2. făcînd si de data a- 
ceasta dovada 
deosebite : 
mobilitate 
scăderea 
naiul asaltului decisiv ooate că 
i-ar fi dat si mai mult de fur
că Iul C. Marin sau„. ar fi cîs- 
tlgat ..Cupa” !

Prezenta 
(Steaua) oe 
intr-un fel 
ne care în 
trebuit să-l 
(Steaua). 1 _ _________
însă, cu un aer de totală bla
zare. in acest asalt oentru po- 

unor calități 
gîndire tactică si 
îndeosebi. Fără 

de ritm din fi-

lui Fi. Păuneseu 
! locul 3 constituie 

o surpriză, loc 
mod normal ar fi 
ocupe ăl. Mustată 

Ultimul a tras.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

înaltă treaptă a podiumului, 
iar veșnicii lor adversari îm- 
brăcaseră de 11 ori tricourile 
de campioni. Urmează p eerie 
a dinamovistilor. care au cis
tigat consecutiv ultimele trei 
ediții. Duminică, ne Stadionul 
Tineretului din Capitală, ei au 
reușit să redevină recordmani 
ai titlurilor, cu 14 victorii in 
campionat. Dinamovistii — bine 

condusi de maestrul sportului 
Gheorghe Vlase si fostul inter
national de rugby Victor Sebe, 
acum un inimos președinte de 
secție — au obtinut această 

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In na a 2-3)

firmare pentru destui jucători 
si. in același timp, o probă de 
tenacitate pentru cei care au 
îmbrăcat de atîtea ori tricoul 
echipei naționale.

Simpla citire a formațiilor 
probabile de start ne oferă- 
imaginea spectacolului aștep
tat Vor fi trimise in teren 
următoarele formații :

GALBENII : Lung — Negri
tă, Nicolae. Șlefănescu. Mun- 
teanu II — Rednic, Boloni (Iri- 
mescu), Klein, Hagi — Coraș, 
Cămătarii.

ROȘII : Moraru — Zare, Io- 
van (Stanca), Andone, Eduard 
— Balint, Pană, Saciu. Orac — 
Geolgău, Gabor.

portul
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O întrebare la ordinea zilei

CUM ÎNȚELEGEȚI SĂ SPORIȚI CALITATEA 
Șl EFICIENTA LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ?
0 Răspund responsabilii unor colective

de specialitate din școli și licee ale Capitalei
Noul an școlar 

spiritul angajării 
tru îndeplinirea 
înaltelor cerințe

a debutat in 
depline Den- 
neabătută a 
cuprinse în

al acestei unități de invățămintVasile
La Școala 
goste și

generală nr. 132 din cartierul 
competentă de prof.

Rahova, lecțiile de educație fizică sint conduse cu dra- 
Zahei, directorul adjunct

rostită de tovarășul 
CEAUSESCU, secre-

Cuvîntarea 
NICOLAE 
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, la marea adunare 
populară din municipiul Timi
soara. cu Drileiul inaugurării 
anului de învătămînt 1984T85, 
al orientării noi. revoluționare 
dată școlii românești, dezvol
tării sale in strînsă legătură 
cu viata, cu producția si cer
cetarea științifică, cu ritmul

Inaintea ultimei etape a Diviziei „A“ de lupte libere

u

Int ecerile penultimei etape 
a Diviziei .„A“ de lupte libere 
au amin at, in bună parte, cla
rificările din eele patru serii 
privind echipele care vor con
cura tn turneul final pentru 
desemnarea campioanei și in 
cel de baraj pentru răminerea 
in primul eșalon. Prin rezulta
tele obținute in această etapă 
(a vn-a), unele formații au 
reușit să obțină puncte pre
țioase. iar altele și-au diml-

1
(în cadrul acestor formații nu 

apar jucătorii accidentați, prin
tre care Iorgulescu. Bozeșan și 
Lăcătuș).

Recitind formațiile, apare în 
prim-plan confruntarea unei e- 
chipe cu experiență, cu una în 
care majoritatea jucătorilor în
cearcă afirmarea, in dispută 
directă cu consacratii tricouri- 
lor. căliți in atîtea si atitea 
jocuri. în ultimii trei ani.

Unul din elementele de a- 
tractie ar fi creșterea ritmului 
de joc al galbenilor, prin apa
riția rapidului si insistentului 
Hagi in cadrul echipei pe care

(Continuare in pag. 2-3) 

I

înalt al progresului 
Si social al tării.

In acest context, 
rească preocuparea 

economic

aoara fl- 
profesori-

educație fizică de a-silor de
îmbunătăți substantial întreaga 
activitate. Cîtorva dintre, aceș
tia. responsabili ai unor colec
tive de catedre de educație fi
zică din scoli generale si licee 
din Capitală, le-am adresat ur
mătoarea întrebare : 
telegeti să sporiți 
eficienta lecțiilor ?
Ioace

Lia Bărbulescu.
nomic nr. 4 

jCum în- 
caiitatea si 

Prin ce mij-

Liceul eco- 
.Experienta ne

locurilenuat șansele pentru 
frunîașe.

SERIA I. Brașov, 
acestei serii. Dihamo 
calitate, a fost pe punctul de a 
pierde unul dintre cele două 
meciuri susținute acasă. Este 
vorba de intilnirea cu A.S.A,

Fruntașa 
din lo-

Tănase Pancă, Ia cei 34 de ani 
două puncte in această etapă.

Oradea, ia capătul căreia sco
rul a fost egal : 5—5. La punc
tajul tehnic, brașovenii au fost 
avantajați de un singur punct: 
39—38 I Trebuie spus însă că 
din garnitura brașoveană au 
lipsit trei titulari • D. Bircu. 
V. Cîndea și A. ianko. în ce
lelalte două partide s-au Înre
gistrat scoruri categorice : Di
namo — U.M. Timișoara 
7—S șl AJS.A. — U.M.T. 8—2. 
(C. GRUIA-coresp).

Hunedoara. înaintea acestei 
etape se punea întrebarea daci 
va reuși Constructorul Hune
doara să se revanșeze pentru 

obligă să punem mai hotărî* 
accent oe dezvoltarea calită
ților motrice ale elevilor. El 
vor • lucra, la absolvire, tn dife
rite meserii care reclamă nu 
numai o bună oregătire pro
fesională. ci si o bună condiție 
fizică. Concret, vom alterna 
lecțiile de educație fizică cu 
diverse întreceri sportive. de

„Cuna 
Scopul 

l bune 
a im- 
prac- 
exer-

Dildă. cele dotate cu 
„Grația” Ia gimnastică. !
— a desemna cele mai 
echipe oe clase, totodată 
orima deprinderea de a 
tica si acasă, individual, 
citii fizice”.

Corneliu Ioniță. Liceul 
tar : „Căutăm să întregim lec- 

sani-

Vosile TOFAN

(Continuare tn pag 2-3)

înfrîngerile din turul competi
ției în partidele cu Armătura 
Zalău și înfrățirea Oradea. 
Spre satisfacția spectatorilor 
prezenti in sala sporturilor 
Constructorul, formația lor fa
vorită a repurtat o 
victorie în fața echipei 
Zalău : 8-^2. Luptătorii 
doreni au depus mari 
și în confruntarea cu 
la înfrățirea, cu care

frumoasă 
din 

hune- 
eforturi 
cel de 

au ter-

ai săi, a adus echipei Danubiana 
Foto : Dragoș NEAGU

minat la egalitate. 5—5. dar o- 
rădenii au fost superiori la 
punctajul tehnic : 21—18 Tot 
la egalitate (5—5) s-a încheia* 
șl meciul dintre înfrățirea și 
Armătura, victoria revenind la 
punctajul tehnic echipei din 
Oradea. (I. VLAD-coresp.).

SERIA A Il-a. Lugoj. Nu 
mai puțin de șase meciuri s-au 
disputat in localitate (trei din
tre ele au fost restante). Cum 
era de așteptat Vulcan Bucu
rești. liderul seriei, a cistigat

(Continuata tn p«fl. 2-3)



In campionatul național de tenis „Criteriul Olimpic“ la caiac-canoe MECIII

MULTI JUNIORI
Campionatul național indivi

dual de tenis — găzduit de te
renurile din parcul Progresul
— a continuat marți cu di ra
tarea probelor de simplu. In 
turul al doilea al întrecerii alți 
doi favoriți au fost eliminați. 
Chiru fi nd întrecut de lin cu 
6—2 4—6. 6—4, 1—6. 6—4 la
capătul unui frumos ..maraton", 
în timp re Kadar a fost depă
șit de Mihnea Nasta.se cu 6—4. 
6—0 6—3 Nadia Becherescu și 
Marilena Toto an — si ele capi 
de serie — au pierdut la Teo
dora Taehe și, respectiv, ia 
Claudia Niculescu. în acest 
context ni se pare demn de 
remarcat faptul că toți cei pa
tru seniori an cedat in '_1' 
tinereții. învingătorii lor aflin
dii-se încă la virsta jun orai’-!- 
lul. în fata experimetațninl 
Octavian Vilcioia. dinamovis* 
bucureștean Ion Sesu a cî^- 
gat la capătul a cinci seturi de 
lupta, cu 5—7. d—6. 7—6. 6 3 
6—6- _Rezultate d;n turul U. MAS
CULIN: Hărădău (favorit) —
Gorgan 6—1. 6—* •—3» Morcșan
— Stin eseu 6—4. • 6—1- Ste-
fâneecu (O — Leosne 6—< •—*
•—L Ursulear.u — Bcxdo* •—*- 
•— 1. 6—1. A_ Marca CD — To-

SE IMPUN IN FAȚA SENIORILOR
Romanov (favorită) — Liliana* 
Pop 6—1, 6—0, Consuela Roman 
— Anca Drăgușin 6—1, 6—1, O id
ila Pop (£) — Gabriela Popa 
6—1, 6—4, Cosmina Popescu (f) 
— George ta On ei 3—6. 6—2, 6—3, 
Alice Dănilă (f) — Cristina Ște- 
fănescu 6—3, 6—3, Aurelia Gheor
ghe (f) — Camelia Ciobanu 6—1, 
6—3, Aurora Neculai — Speranța 
Muresan 6—2, 6—1, Ileana Trc- 
can (f) — Sorina Ștefănescu
6—1, 6—3, Maria Romanov (f) — 
Mădâlina Spirache 6—2, 6—0,
Gabriela Mitrică — Mirela Buctu
5— 7. 6—4, 6—3, Teodora Tache —
Nadia Becherescu (f) 6—1, 6—0,
Luminița Sălăjan (f) — Gabriela 
Precup 6—0, 6—1, Monica Radu 
(f) — Valentina Cocan 6—3, 6—0, 
Claudia Niculescu — Marilena 
Totoran (f) 7—5. 2—0, 6—3, Diane 
Samungl — Mădălima Voinea
6— 2, 6—1. Daniela Moise (f) —
Corina Taloș 6—1. 6—1. întrece
rea continuă azi de la ora 8.30 
cu probe de simplu — diminea
ță — șl dublu — după-amiazâ.

Ion GAVRILESCU

ma 6—4, s—2, 6—3, Dîrzu (f) — 
Comănescu 6—1. 6—3, 9—7, Popa 
(f) — PindlcM 6—3, 6—«. 6—1 
Tr.' Badîu — Pavel 2—6, 6—0, 
6—3, 6—1, Constantinescu (t) — 
Nlcolae 6—3, 4—6, 6—3. 6—2. Hnat 
(f) — Tr. Marcu 6—2. 7—5, 6—3, 
B. Badiu — Cosac «—4. 7—5, 8-6, 
Vanță — Antonescu 6—3, 6—3.
8—6. Bucur (f) — Ad. Popovlei 
8-1. 8-6. 7—6.

Cîteva partide din întrecerea 
feminină au reținut atenția 
atit datorită spectacolului teni- 
sistic în sine cit mai ales da
torită perspectivei. D ane Sa- 
mungi — multipa noastră 
campioană de junioare — se 
prezintă bine pregătită la a- 
ceastă întrecere a fer.ioareior 
si lasă sâ se întrevadă că va 
avea un cuvint de spus in fața 
mai maturelor sale partenere 
de întrecere. O bună impresie 
a lăsat ieșeanca Gabriela Mi- 
trică (antrenor Gheorghe Bar
baric). -

Rezultate din turul n: Lucia

O. REGATĂ FRUMOASĂ,

VIU DISPUTATA
Timp de două zile, 

frumos decor autumnal, 
cui Snagov s-au desfășurat în
trecerile din cadrul „Criteriului 
Olimpic" la caiac-canoe. ,A fost 
o regată viu disputată, cu ti
neri pînă Ia 23 de ani la start, 
cu multe rezultate bune, dar 
— din păcate — si cu unele 
absente, cele mai regretabile 
din partea unor sportivi frun
tași ai secțiilor Steaua si Di
namo.

într-un 
ne la-

Rezultatele tehnice. în ordi
nea desfășurării probelor : K 1 
(b) — 1000 m — 1. Ion Milo- 
soiu (Dinamo) 4:10.0. 2. Dorin 
Soroceanu (Dinamo) 4:12.5. 3. 
Iosif Blasko (Dierna Orșova) 
4:15.6 : C 1 — 1. Vasile Grigore 
(Simared Baia Mare) 4:35,0, 2.

Petre Danilov (Dinamo) 4:40,6, 
3. Grigore Haralambie (Steaua) 
4:43,2 ; K 1 (f) — 500 m — 1. 
Mihaela Nădejde (C.S.U. Con
strucții) 2:17,5. 2. Marina Ciucur 
(C.S.S. 1 Timișoara) 2:18.4. 3. 
Mariana Nițu (Dinamo) 2:19,1 : 
K 2 (b) — 1. Constructorul Ti
mișoara (I. Csonti. M. David- 
nazi) 3:51,3. 2. Dinamo (M.
Năstase. A. Ionescu) 3:52,6, 3. 
Marina Orșova (I. Scoică A. 
Scoică) 3:54,3 ; C 2 — 1. Di
namo (L. Costache. Al. Demit) 
4:07,8. 2. Olimpia București
(FI. Napău. N. Toader) 
3. Steaua (R. Foca. Gr. 
rave) 4:17,2 ; K 2 (f) — 
namo (E. Corolea. M.

intr-un campionat in care intîrzie creșterile

CAMPIONATUL DE OINĂ
|Gr»ur« ou sej U

frumoasă performerii firi a 
fi invinsi în turneul mu IlflC 
de la Sebeș Alba Pocaaa Bra
șov si BucuresU. CamoMMiu au 
înregistrat ce-a kmxol celor 
trei manse —1 de ouncte urm 
lovirea adversari ?r (Niectae 
Păsărică un mscteat centru 
mijlocaș Ftariaa Dinei s Ccn- 
stutin Oaacea au fost cei ■*> 
eficace trăeătocri a 187 de 
puncte suoLmeniare dus -b4- 
taia mingu* orifi-oalii reali
zatori fiind AJevscdrc Bsfieiri
— 21 de ouncte. Flares* Oastea
— 19 Dunele Axaiae Făsăncă
— 15 puncte si TTsrsa Puși 
aaru — 15 puncte. Firi a — 
străluc: ca altă dată in tăi
nuirea bastonului di na mo rtsfij 
s-au im dus de fiecare dată in 
repriza de la jsrmdae*. dove 
di nd maturitate st o mare pu
tere de concentrare in momen
tele dificile- astfel că titlul con
tinuă să răsntak tfi miini bune

Dacă Dinamo emitea înaintea 
ultimului tur justificate cre
ier, u: la crimul loc. in schimb 
celelalte ecbîDe au aborda: În
trecerea de simbătă si dumi
nică cu Dostbcle modificări ale 
pozițiilor respective in clasa
mentul final. O str.rurâ parttdă 
a satisfăcut așteptările. elevii 
maestrului sportului Ilie Dacăa ! 
(C.P.B.) fiind nevoit) să se în
trebuințeze la maximum Der.- 
tru a smulse o victorie la E- 
mită <18—17) laminor-ssilor dm ; 
Roman. Tipografii au dsfieat 
Insă mai ușor deci: sperau <2!— ] 
9) cealaltă confruntare decisivă, 
cu Politehnica București in ' 
care studenții s-au .Încălzit* 
foarte greu. Partida care dec.- 
dea De ocuDanta ultimului loc 
ne podium a fost cistieată de 
studenții bucuresteni (antreno
rul Gheorghe Vasile a avut In 
mijlocașul centru Gheorghe 
Gruianu un exoelent coordona
tor de ioc) cu scorul de 18—8 
tn dauna echipei Laminorul 
Roman, inconstantă de la un 
meci la altul. In acest meci 
au realizat Duncte suplimen
tare Gheorghe Dumitru — 2. 
Marin Cringașu — 1 Marcel 
Ursu — 1. respectiv Petre Gă- 
lăteanu — 2 si Ion CâlĂțeanu
— 2. Tn sfirșit. echipa Viată 
Nouă din comuna Olteni (iud. 
Teleorman) a început tn forță 
turneul, dar a terminat anemic

„CUPA ROMÂNIEI” 

LA SABIE
(Urmare din pag 1)

diurn, pierzînd nefiresc cu 
10—1 1? Păcat.

Cîteva sublinieri vizindu-i 
pe ceilalți finalisti : o men
țiune pentru evoluția plină 
de temperament a lui Ma
rius Florea (locul 5). care a 
demonstrat că la Slobozia. la 
..școala" antrenorului N. Mi- 
hăilcscu. continuă să se facă 
scrimă de bună calitate : I. 
Pantelimoncscu (Dinamo) ar 
fi putut realiza mai mult, fă- 
cind. Insă, abstracție de ..due
lul" său... psihologic cu arbi
trii : remarcabilă revenirea 
lui Daniel Costin (Tractorul 
Brasov), stopat de M. Mus
tață. în turneul final, cu 
12—10 1 Tn rest ? Să așteptăm 
si asalturile din ultima etapă a 
Diviziilor ..A* si ..B". care În
cep azi, de la ora 8 30, și 
continuă mîine, toată ziua.

0 CONSTATARE ÎMBUCURĂTOARE: TINERII JOACĂ FĂRĂ COMPLEXE!
(Și-i concurează

D. Alexaadr*. care e. tn sens- 
ral refractar -salului francez* 
al deschidem baloeuihu. ei pre
ferind șutul. domenm h> care 
e. s-o recunoaștem ca adevă
rat maestru).

Semnele de bun augur. deci, 
in perspectiva sezonului inter
national care bate la usâ (me
ciurile cu Franța, Spania. An
glia) vin în special din partea 
tineretului, decis — fără com-

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

toate partidele pe care 
susținut, nu fără să fi 
prin emoții. Ne referim 
tîlnirea sa cu formația _ __
jeană, Metalul IURT, care a 
luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate (5—5) victoria reve
nind echipei bucureștene la 
punctajul tehnic. In continuare. 
Vulcan a obținut succese nete: 
8—2 cu C.S.M. Craiova și 7—3 
cu C.F.R. Timișoara, lugojenii, 
la rindu-le, au reușit să în
treacă pe C.F.R. cu 7—3 și să 
clștige partida cu C.S.M. la 
punctajul tehnic, rezultatul du
pă meciurile de la cele 10 ca
tegorii fiind egal : 5—5. C.S.M. 
— C.F.R. 7—3. (C. OLARU-eo- 
resp.).

Reșița. „Triunghiularul" 
CJS.M. Reșița — Centrul de 
antrenament Tg. Jiu — Mi
nerul Motru a fost dominat 
de formația din Tg. Jiu. care 
a avut o evoluție deosebită : 
10—0 cu Minerul și 7—3 cu 
CJS.M. Formația locală n-a a- 
vut probleme In confruntarea 
cu M nerul, pe care a între
cut-o cu 7—3. (P. FUCHS- 
coresp).

SERIA A III-a. București.

le-a 
trecut 
la ln- 
higo-

pe vechii titulari)
asalteze cu insis- 
nationalei ale că-

plexe — să 
tentă porțile 
rei lacăte încearcă să le desfe
rece. Si asta ne bucură. Prin
tre ei. in primul rînd. deci, 
echipierii Stelei. L. Constantin, 
un superb atlet, prototip de 
rugby st de linia a doua sau

de el:- 
Steaua. 
CJS-M. 
eonju-

Florică M irariu (Steaua), ac
tualul lider in clarcmen'.ul e- 

eennlor, n »ase reușite...

ele- 
Du-

teptăm cu exprimări mai con
crete în etapele viitoare. Tot din 
generația tînără — deși deja 
consacrați — fac parte abilii 
flankeri ai „XV“-lui roșu-aK 
bastru Al. Rădulescu și C. Flo
rea, ca și M. Gurămare (Spor
tul studențesc), 
auzim și despre 
din provincie : 
(Baia Mare), G.
Domocoș (Timișoara), foarte ti
nerii clujeni I. Doja si Tr. Oro- 
ian, deosebit de dotați. Ne o- 
orim aici cu 
din generația 
spune cîteva cuvinte de bine 
și despre unii 
tanții mai 
începem cu 
movistă. A 
oresionează 
Stoica (din 
3 eseuri pină acum), revenirea 
sa spre forma care l-a consa
crat ; vigoarea constantă a lui 
Gh. Daraban : forța de împin
gere a pilierului I. Bucan (du
minică l-a spulberat pur și 
simplu pe vizaviul său. con- 
stănțeanul FI. Ioniță). cărora- 
l-am adăuga și pe M. Aldea, 
cu o nealterată poftă de a în
scrie eseuri. Mai reținem la ca
pitolul „pozitive" eficacitatea 
(revenită) a înaintașului stelist 
FL Murariu. noul lider în cla
samentul „marcatorilor", cu 6 
eseuri la activ : siguranța fun
dașului constănțean Gh. Florea 
— 3 eseuri — care joacă in 
ultimul timp fără greșeală. Dar 
asupra formei diverșilor poten
țiali purtători ai tricourilor na- 
țlonalef — se înțelege — vom 
mai avea prilejul să revenim.

Oricum, nădăjduim că din a- 
ecastă emulație (concurentă în 
sensul bun al cuvîntului din
tre tineri -si consacrați) va re
vigora o echioă națională pu
ternici tn măsură să mențină 
clasa rugbyului românesc 1

Vorbe bune 
citi va rugby ști 
E. Mărginean 
Ignat (Sibiu),

exemnlele celor 
tînără. pentru a

dintre reprezen- 
„vechii gărzi". Să 
cei din tabăra dina- 
impresionat si im- 
curaiul lui Enciu 
nou „pe fază" —

Dimitrie CALUMACrt

ft
ii DE LUPTE LIBERE

clubului 
două

Steaua au »- 
triungb rulare : 

Șleau

4:17,1, 
Cuce- 
1. Di- 
Nițu) 

2:02,6. 2. C.S.U. Construcții (M. 
Nădejde. E. Tufă) 2:02.7. 3.
C.S.S. 1 Timișoara (M. Iancic, 
M. Ciucur) 2:05.6 ; K 4 (b) —
1. Dinamo jV._ Grigore. G. Mol
do veanu. 
3:28,2. 2. 
3:30,7. 3. 
K 1 (m) 
Poîocoșcr 
Dorin 1 
1:56.4. 3. 
Orșova) 1:58,5 ;
— 1. Vasile Grigore (Simared) 
2:07,8. 2. Petre Daniiov (Di
namo) 2:09,9. 3. Grigore Ha- 
ralambie (Steaua) 2:11,5 ; K 2 
(b) — 500 m — 1. Dinamo (I. 
Milosoiu V. Polocoser) 1:43.7.
2. Dinamo (M. Năstase. A. Io- 
nescu) 1:44.8, 3. Dunărea Galați 
(T. Oprea V. Bobocea) 1:45,9 : 
C 2 — 500 ni — 1. Dinamo (L. 
Costache A. Demit) 1:54,9. 2. 
Steaua (R. Foca Gr. Cucerave) 
1:57,3. 3. Olimpia București (F. 
Napău. N. Toader) 1:58.8.

M. Diucă. V. Pruncu) 
Construcții Timișoara 

Marina Orșova 3:30,9 ; 
— 500 m — 1. Viorel 

■ (Dinamo) 1:54,7. 2.
Soroceanu (Dinamo) 

Iosif Blasko (Dierna 
C 1 — 500 m

GMEOB 
A treia 
iul tur a 
(prima s 
meciuri 
amănunți 

STEAUJ 
LĂȚI 8-J 
a debuta 
„curat» J 
poartă. B 
ție supei 
pus repe 
repriză, 
asistat 1J 
nire a gj 
mai mul 
bandonîn 
și. astfel 
llbrat. a| 
dă, că M 
rea Galal 
zii de gj 
s-au aflat 
tedu (Std 
urmă a 
aceste' si 
marcate 
zăcu, K.

LE
(Ui

tiile de 
complex 
cit mai I 
ririi rol 
armonica 
Dect mei 
absolven 
bagaj ci 
tinte an 
im bolnav 
de recuri

Ștefani 
nerală 1 
rirea ca 
tiilor. ltJ 
levii. ini 
sele a 1 
primele 
grupat t 
în funcl 
dorința 
capacitafi 
tru este

Astăzi, în Divizia „A“ d

0 ETAPA (nr. 5) CU
PROGRAMUL ETAPi

Seria I
Craiova : 
Zalău : 
Baia Mare :

București :

Brașov

UNIVERSITATEA CFK — Dl 
ELCOND DINAMO - 
ȘTIINȚA MOTORUL

C.S.M.
s.

Seria a Il-a
STEAUA — EXPLORĂRI BA 
mia, ora 17)
CALCULATORUL — C.S.U.
(Sala Olimpia, ora 15)
TRACTORUL — „POLI» C.S.

Astăzi după-amiază este pro
gramată ultima etapă a turului 
din cadrul fazei înai a campio
natului masculin al Diviziei „A* 
de volei, o etapă (a 5-a) In care 
interesul major se concentrează 
în jurul derbyurilor celor două 
serii. Astfel, la Craiova se tntfl- 
nesc primele două Clasate în se
ria I, Dinamo (8 p) și Universi
tatea C.F.R. (7 p), campionii a- 
vtnd totuși prima șansă, dar stu
denții putînd să le dea. în „fiei*- 
ul propriu, o replică puternică și 
să estimeze mai exact capacita
tea de joc a dinamoviștilor în 
preajma debutului în Cupa cam
pionilor europeni. în cealaltă se
rie, o partidă de mare atracție’ 
(aa de obicei), in Capitală, între 
Steaua șl Explorări Bala Mare 
(ambele neînvinse ptnă acum),

vioecampi 
față umd 
oarece b3 
11 în lom 
meciuri i 
bltă în < 
câștigarea 
grupă va| 
țiile referi

LOIUI

In sala 
vut loc____ ______
Comerțul Tg. Mureș
— Electra București din aceas
tă serie s Danubiana — Rapid
— Urbis (to .te din Capitală) 
din seria a TV-a. Pe cele două 
saltele de concurs, luptătorii 
au oferit meciuri spectaculoa
se. de bună factură tehnică. 
Rezultatele, fă ă excepții, au 
fost cele scontate Steaua gi-a 
consolidat poziția de fruntașă 
a seriei respective, inregistrîn- 
două noi victorii : 8—2 cu Co
merțul și 7—3 cu Electra, 
este mai 
antrenorii 
Alexandru 
Urian, au 
etapă cea 
din care n-au lipsit cunoscutii 
luptători Nicu Hîncn. Măricel 
Popa, Claudiu Tămăduianu, 
Constantin Mărăseu șa. La scor 
net s-a încheiat și meciul din
tre Comerțul și Electra: 8—2.

„Triunghiularul* echipelor 
bucureșiene a fost dominat de 
Rapid, oare a dispus de Danu
biana cu 6—4 și do Urbis cu 
8—2. Danubiana, echipă care a 
luat anul ccesta pentru prima 
oară startul în primul eșalon, 
a fost foarte aproape de un 
rezujlatat favorabil în intîlni-

rea cu Rapid, dar unii din
tre 1«p'.ătorr. de la categoriile 
mici, in care antrenorul 
xaadru Rada Isi g-irea 
rade îndreptățite 
curat la valoarea Var si 
Pierdut In 
a Întrecut 
7—1

Arbitrii 
Ștruloviei 
tru Than 
due foarte 
tor „triunghiulare*.

Ale-
spe- 
con- 

_ au 
■chimb. Danubiana 
net pe Urbis cu

n-ou

Mireea 
Dumi- 

xi eoo-

Nu 
puțin adevărat că 
multiplei campioane 
Geantă și Gheorghe 
prezentat in această 
mai bună garnitură.

Costin CHIR AC

șui Tg. Mureș. Localnicii s-au 
impus net : 8—2.

SERIA A IV-a, Constanța. 
Rezultatele clare înregistrate la 
triunghiularul din localitate fac 
inutile amănuntele. Hidroteh
nica Constanța 9—1 cu Viitorul 
Vaslui si același scor cu Pro
gresul Brăila. Tot la scor 8-a 
Încheiat și al treilea med : 
Progresul — Viitorul 7—3. (Cor
nel POPA — eoresp.).

Iași Meciuri frumoase în 
cadrul „triunghiularului* Nico- 
lina Iași — Dunărea Galați — 
C.S. Onești municipiul Gh, 
Gheorghiu-Dcj. Scontat. Nico
tină a ieșit Învingătoare : 9—1 
cu Dunărea și 5—5 (21—18 la 

O- 
ca

St. Gheorghe. Formația lo
cală C.S.M. șj-a valorificat a- 
vantajul de gazdă, reușind să 
lasă învingătoare in confrun
tarea cu Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc, în fața căreia pier
duse în tur cu 8—2. De astă 
daită. C.S.M.' a cîștigat cu 6—4. 
după partide aprig disputate 
Cea de a treia echipă care a 
concurat la Sf, Gheorghe, 
I.OJB. Balș. a fost întrecută 
de Lemnarul cu 10—0. jar de 
C.S.M. cu 9—1 (I. BRIOTA —
eoresp.). /

Brașov, In această etapă a 
fost programat un singur meci: 
Steagul roșu Brașov — Mure-

punctajul tehnic) cu CJ3. 
nești. Mai puțin așteptat 
proporție a fost rezultatul me
ciului dintre C.S. Onești și Du
nărea : 8—2.

Anim cu profundă tristețe 
vestea încetării din viața a 
prof. GABRIEL ZUGRĂ
VESC!', în vîrstâ de » de 
ani. Fost internațional, antre
nor al echipei feminine a 
României, campioană mon
dială In 1956. antrenor federal 
pentru handbal feminin, teh
nician de elită, distins peda
gog, Gabriel ZugrăveBCU 
rămlne pentru lumea handba
lului o amintire de neuitat.

începu 
gkzduleși 
Campion 
chet ma 
aceste ! 
prezenta

STEAU
R. Opșlt 
lak (2,00 
m), V.
Netolitzc 
teanu (1
S. Ardei 
tescu (2j 
m). L C 
naru (1, 
Nedef șl

DINAM 
cui eseu 
m), I. U 
veanu ț 
m), M.
Vasllică
m), E. 3 
stantln ( 
m) ; ant 

IiC.E.D
P. GriUBi
(l.N m:
Ciocan (

Rrt^ărgi 
rică (j,ot 

L. Coton' 
(2,02 m), 
antrenor 

RAPID 
mltru (2, 
m), M. C 

. mîtru <2.i 
m), M. P 
clu (1,97 
m), M. G 
(1,93 m), 
Bradu (1 
m), I. Si 
turaș (i.l 
Tursugia»

CJS.U.
Chirii A (1 
m), A. K 
(2.00 m), 
Dancea C 
m), D. B 
bânescu i 
m). șt.

Nasta.se


telefon)
ul prinrj-
la hochei
a 
ă

oferit 
cîteva

EA GA-
-1) . Etapa

Ic frumos, 
b faze de 
I o forma- 
kjF-au im- 
net prima 

însă am 
lasă reve- 

au luptat 
hai des, a- 
mdivid-uale 
[enit echi- 
p, de pil
dă Dună- 
mari oca- 
bă toriî săi 
rtarul Ne- 
kcasta din 
cu succes 
B fiU fOSt 
[istor, Ca
ttily, Po-

pescu, Bălăucă — steaua. Binea- 
ță 2 (cel mai bun jucător de la 
Dunărea), Berdilă și Burada.

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI — PROGRESUL MIERCU
REA CIUC 3—1 (1—1, 2—0, 0—0). 
Partidă echilibrată, de permanen
tă luptă. Deși formația gazdă 
conducea cu 3—1, hocheiștil de 
la Progresul au atacat mereu, în 
speranța de a egala. In 
repriză am asistat 
uzură. Au marcat : 
POS — GTieorgheni, 
Progresul.

S.C. MIERCUREA ___
NAMO 5—5 (1—5, 1—0, 3—0) 
marcat: ” - - — - —
ter, B.
Solyom (2)7 
Axinte.

Programul de azi: Dinamo — 
Dunărea (ora 10) Steaua — 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni (ora
15.30) , S.C. Miercurea Ciuc — 
Progresul Miercurea Ciuc (ora
17.30) .

Bela MALNASSI, coresp.

ultima 
la un joc de 
Toke 2, Kor- 
Lakalos —

CIUC — DI-
Au

E. Antal, Todor, Deme- 
Nagy, Gereb,

Pisării,
respectiv 
Csata și

E EDUCAȚIE FIZICĂ
J)

■ă ’ ru un 
selective, 

deea spo- 
lezvoltării 

Sub as
ia viitorii 
meze un 
le cunos- 
irevenirea 
atamentu]

coala ce
ntru spo- 
pntei lec- 
uat cu e- 

din cla- 
i încă din 
Blă l-am 
de lucru. 
Iti fizice, 
pe ioacă. 
ostul nos- 
eventuale

Agro-

deficiente fizice si a le înlă
tura în cadrul lecțiilor cu aju
torul unor exerciții bine alese".

Elena 
dustrial 
nem de 
tivă si 
lecții. ] 
Anul școlar actual l-am decla
rat an fără scutiti medical la 
educație fizică, astfel că elevii 
în cauză, foarte putini, vor lua 
si ed parte la orele de snort, 
secondîndu-ne în organizarea 
.atelierelor" sau arbitrînd di
ferite întreceri, se înțelege, 
după o prealabilă pregătire".

Victor Georgescu. Școala ge
nerală nr. 93 : „Ne străduim ca 
lecțiile să răspundă integral 
cerințelor impuse de noua pro
gramă elaborată de Ministerul 
Educației și învătămintului si 
Consiliul National pentru Edu
cație Fizică si Sport. într-o 
scoală cu un ipare efectiv, ca 
a noastră, situată în cartierul 
Berceni. Cum ? Făcînd să 
crească eficienta, calitatea lec
țiilor. prin completarea lor cu 
grupe de exerciții si jocuri care 
atrag si plac elevilor care prin 
conținutul lor disciplinează si 
educă masa de copii' în nlină 
formare*.

Csavossyi. Liceul in- 
i „Electronica" : „Dispu- 
! o frumoasă bază snor- 
_o folosim din plin, la 
la activitățile sportive.

*

RADEA

să tacă 
fnțios, de- 
bvedesc a 
h celelalte 
hă deose- 
f pentru 
b prima 

de emo-

De bună seamă că elementul 
de referință al lecțiilor de edu
cație fizică — eficienta, cali
tatea — preocupă nu numai pe 
profesorii de specialitate amin
tit! aici ci si ce marea ma
joritate a profesorilor. Căile de 
îmbunătățire a calității lecții
lor sînt multiple. în răspunsu
rile de fată am găsit doar cîteva 
dintre ele. E bine să fie reți
nute spre a da în ansamblul 
activității învătămintului de e- 
ducatie fizică din noul an șco
lar un plus de eficientă, asa 
cum o recomandă conducerea 
de partid și de stat, pentru a 
forma și crește generații sănă
toase, pline de robustețe, băr
bații de mîine ai națiunii noas
tre, constructorii comunismului!

ONARELOR „A" DE BASCHET (m)
L Floreasca 
lugural al 
lan de bas
in 36-a. La 
lipele vor 

loturi :
(1,95 m), 

Gh. Ocze- 
[rache (1,97 
b m), A. 
P. Brăniș- 
n (2,04 m). 
Al. Panal- 
Lrlat (1,93 
I, v. pogo- 
kmori : M.

I : D. Ni- 
Javid (1.96 
M. Brabo- 
tacob (2,01 
1,93 m), L. 
jitter (2,05 
I, V. Con- 
achls (1,83
JCUREȘTI: 
, D. Chircă 
.96 m), E. 
Marinescu 

flW_m).
Al.

l (2,03 m),
A. Măroiu
(1,99 m) ;

Gh. 
iica

), M.
Du
ll. 91 
Do- 
(1.90
Su- 
tt,91

1), V. 
encu 
. D. Sipoș 
1 m), Gr. 
Ihiță (1.92

Cr. r- 
•nori : 
:ea. 
SBIU : 
begy 0,02 
, H. Bretz 
M m), V. 
•Man (2,96 
, M. Șer- 
tostu (r»0

0,80 m>,

F)u- 
: H.

M.

M. Mlădiu (1,97 m) ; antrenor : 
Fi. Stoica.

DINAMO C.S.Ș. ORADEA : Z. 
Gellert p,M m), Z. Kosa (1X7 
m), L. Fodor (1,92 m), A Alexe 
(1X3 m), D. Rid ui eseu m),
D. Antochi (2,05 m), M. Costta
(LM m), T. Tavasi (1,85 m), C. 
Szabo (1,96 m), D. Crlstea CX* 
m) ; antrenori : V. Bupoiu șl L. 
Nagy.

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA: 
A Splnu (4,97 m). R. Tecău (1,97 
m). L. Cern at (1,89 m). A Cucoș 
(B,ae m), L nucă cxoi m), N. 
MănăUă (1,96 m), P. Marin (2.01 
m), C. Moldoveanu (1,83 m), Gh. 
Radu ți,» m), V. Șerbxn 3R97 

m) ; antrenori : A. Botoș șl V. 
Pașca.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA : M. Barna 
31,83 m), Gh. Aldea 
Bălan <1,SS m). M.
m), K. Herbert (2,oo 
(1,90 m), Șt. Ilea 
Moldovan (2,00 m),
(1.93 m), M. Rotaru __
Szabo (2,0E m). Tr. Trif (5,00 m), 
D. Vezeteu <1,89 m) ; antrenor : 
Gh. Roman.

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI : G. Mihăilescu (1,80 m),
P. Măgorean (2,00 m), K. Takacs 
<2.03 m), R. Dănilă (2.02 m). B. 
Petraru (d,90 m), T. Tonca (1,85 
m), V. Bahrin (1,95 m), C. Mos
cal» pțM m), C. Anton (1,95 m), 
R. Boișteanu (1.96 m), I. Ciliblu 
(1,97 m), M. Harpa (1,90 m), D. 
Jolobcea*'41 ț’ ,84 m), G. Tonta 
(1,95 m), L. Șovăilă (1,83 m), I. 
Băbăfhtță (1,96 m), S. Takacs
01,94 m) ; antrenor : D, Pave- 
lescu.

ACADEMIA Mn.TTARA MECA- 
TWCA FINA BUCUREȘTI : V. 
Zdrenghea (1,91 m), E. Neagu 
©,02 m), D. Zăchițeann (a,65 m). 
Al. Onîitiia» fi ,93 ml, Cr. Vilcin- 
sebi (3',90 m), G. Neculce (1,78 
m), P, Bărbuleseu (1.92 m), D. 
Gheorghiu (1,96 m). M. Popovlcl 
0,88 m), T. Tar&u (1,99 m), G. 
șaiâA m), <sh. MJdlrJac (2.02 
m), G. Clohetea (1,80 m), V.

(1,96 m), M. 
Crăciun (2,06 
m), FI. Hnat 
(1.94 m). M.
H. Nlcoară 

(1,38 m), A.

(Urmare din pag 1)
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dar și o excepție nedorită: Carabageac
Privită prin prisma sportivi

tății, etapa a 7-a a Diviziei „A" 
ne prezintă un caz in 
mieră, un nedorit record 
indisciplinei. Autorul lui : 
ceanul Carabageac, care 
șapte etape a colecționat 
4 (patru) cartonașe 
într-o 
etapa 1, etapa a 3-a, etapa a 
5-a și etapa a 7-a. In fapt, el 
a primit cartonașele respective 
in doar 6 etape, deoarece după 
cel de-al doilea. în runda a 
4^a nu a jucat, așa cum va sta 
pe tușă și duminică. Acest ne
dorit start al lui Carabageac 
surprinde și mai mult datorită 
faptului că talentatul mijlocaș 
al Chimiei nu s-a remarcat in 
edițiile precedente cu „perfor
manțe" asemănătoare.

Ce ne-a mai oferit etapa de 
duminică a Diviziei ,.A“ ? In 
primul rînd o scădere a nu
mărului de cartonașe galbene, 
doar 13 — cea mai mică cifră 
de la începutul campionatului. 
A apărut în sch mb al doi
lea cartonaș roșu (Coraș) din 
actuala ediție. Remarcăm com
portarea sportivă a formației 
timișorene, cu doar două aver-

pre- 
al 

vH- 
in 

deja 
galbene, 

.ritmicitate" perfectă —

tismente in 7 etape (în dreptul 
aceluiași jucător Manea). De 
asemenea, faptul că duminică, 
la case ele tehnice a nu mai 
puțin de cinci mec uri, a lipsit 
rubrica ,cartonașe". partidele 
respective bueurindu-se de un 
cadru optim de desfășurare sub 
aspect disciplinar. Situație îm
bucurătoare, care ne îndreptă
țește să afirmăm că există con
diții de... recidivă.

După etapa a 7-a a Diviziei 
„A”, clasameatul „Trofeului (air
play Sportul* se prezintă astfel :

L „POLI- TIMIȘ. 290 p
>— 1 F.C. OQt 23C p

Steaua 385 p
4— C. A-S.A. Tg. Mureș 275 p

F.C. Bihor 275 p
Gloria Buzău 275 p

7—IC. Corvinul 270 p
Rapid 270 p
Univ. Craiova 270 p
Sportul stud. 270 p

11—12. Dinamo 265 p
Polit. Iași 265 p

13—14. F.C. Argeș 260 p
FX:A4. Brașov 260 p

IC. S.C. Bacău 255 p
14. F.C. Baia Mare 250 p
17. Jiul M5 p
14. Chimia Rm. VDcea 235 p

am putea numi-o Bratislava 
'83. Pe de altă parte, atrage 
atenția — la roșii — linia de 
mijloc Balint — Suciu — Orac, 
susținută de Pană, un mijlocaș 
de acoperire care s-a remarcat 
in mod deosebit in 
vreme.

Sigur că aceste două 
nări nu epuizează nici 
parte frumusețea duelurilor și 
evoluțiilor individuale în per
spectivă. întilnirea de 
poate da un răspuns și 
trebarea care se pune 
gătură cu capacitatea 
șului ofensiv Zare, precum și 
la valențele „consacratilor" 
Geolgău și Gabor în cadrul u- 
nei formule inedite pentru ei.

In orice caz. o confruntare 
care va da de gîndit spectato
rilor și chiar numeroșilor teh
nicieni „din toate generațiile", 
invitați in mod special la

★
Pe cit de interesantă, pe 

de inedită este și întilnirea 
lecționatelor de tineret. Și în 
acest caz. formațiile probabile 
vorbesc de la

ultima

mentio- 
pe de-

astăzi 
la îii- 
în le- 
tun da-

atît
se-

sine :

1 : Zlotea —
Tim.). Belodedici,

TINERET
Pasc» („Poli1
Bucico (F. C. Bihor). Weissen- 
bacher —
narr.o). 1.3zăr (Chimia). Burdu- 
jan — Soare (Muntean — 
A.S.A). Oct. Popescu.

Botezau. Mirea (Di-

TINERET 2 : Toader —
Moldovan (A.S.A.) Ruicea, Bai-

După 1-4 de la Stara Zagora

DOBRIN
„F.C. Argeș a iucat modest 

duminică in campionat, obosită, 
fără vlagă. „Oboseala deplasării 
de la Stara Zagora. de unde au 
venit vineri seara eu autoca
rul*, 
lens. 
F.C. 
meei 
la Stara Zagora. in fata unei 
echipe. Beroe din coada clasa
mentului bulgar ? Antrenorul* 
Dobrin a început explicațiile : 
.E cea mai amară înfrângere 
din viata mea de antrenor ! In 
min. 12 era 3—8 pentru gazde ! 
Noi atacam, ratam, ei marcau 
pe contraatac. Am reușit un 
singur col, in min. 49, prin 
Jur că. După pauză ne-am re
venit. dar oei doi tnsieri bul
gari nu ne-au lăsat si. ata
căm. Iar golul al nairulea a 
venit dintr-un penalty imagi
nar. acordat de arbitrul grec, 
precedat de un ofsaid care se 
vedea de la... Pil 
nu mai contează 
cînd ai pierdut eu 
totuși, care ar fi

Se deschisese, volens-no- 
un subiect. Cum a pierdut 
Argeș cu 4—1 acest prim 
din Cuca balcanică, joi.

Sigur, 
patru.
• Si 
nrin-

D.

EXPLICA UN EȘEC
cipală a acestei severe înfrin- 
geri I • «Sini mai multe 
cauze ! Oboseala drumului cu 
autocarul. Zece ore am făcut, 
pe o căldură de leșinai. Apoi, 
a doua zi, jocul, cu improvi
zații la fundașii laterali. Voicu 
nu-mi jucase pînă atunci. Tă- 
nase a jucat o repriză, acolo 
au fost «găurile». N-am să zic 
că am ratat foarte mult, ea si 
anul trecut, cînd am pierdut cu 
2—1. tot la Stara Zagora. că 
am avut si o bară prin Ignat, 
că puteam marca cinci goluri, 
nu unul, că ne-a lipsit Iovă- 
neseu. Nu. problema principală 
a fost căderea noastră psihică. 
In cinci minute am încasat trei 
goluri, pentru eă n-am rezistat 
șocului primirii primului rol". 
• Jucătorii au Înțeles ceva din 
acest .dus* 7 • -Cred eă da 1 
După meci am făcut o ședință 
cum n-am făcut de eind sini 
eu antrenor. Fiecare a explicat 
cite ceva. Fiecare s-a consi
derat vinovat. Na se poate

să-ti pierzi capul dacă primești 
un gol. Asa a fost si cu F.C.M. 
Brașov. Conduceam acasă cu 
3—0. după care am primit două 
goluri si am terminat în «corzi». 
Deconectarea prematură, fragi
litatea psihică reprezintă ma
rile noastre probleme, ne care 
trebuie să ie rezolvăm. Fără 
un moral tare, pierzi tot ce 
faci f“. • Duminică, la 3—0.
pitestenii. marcati de... depla
sarea de la Stara Zagora. au 
fost la un pas de a repeta 
.figura" din meciul cu F.C.M. 
Brașov. Dobrin a simtit perico
lul si a .aruncat" în luptă doi 
tineri (debutantul Pană si Bă- 
nută) care au animat, cit de 
rft. jocul argeșenilor. Si F.C. 
Argeș a reușit, in cele 10 mi
nute din final cea mai bună 
.felie* din tot iocul. Poate că 
lecția acelui usturător 1—4 de 
la Stara Zagora să fi refăcut 
echilibrul echipei din Trivale...

Mircea M. IONESCU

,,Clasamentul adevărului4*

DINAMO (...și Politehnica lași) St DISTAN1EAZA
yață de etapa precedentă, dud 

m consemnai o singură remiză 
a otopețUor. iată că duminică, 
In runda a 7-a a Diviziei ,.A“, 
recolta echipelor care au Juca! 
in deplasare a tost ta creștere, 
ele agonisind patru puncte, prin 
victoria campionilor In Bănie, la 
care s-au adăugat egalurile ob
ținute de Steaua la Tg. Mureș șl 
de studenții timișoreni in „co
locviul" de la Iași. Aceste reali
zări ale oaspeților au operat, 
implicit, șl asupra „clasamentu
lui adevărului", care la cel doi 
poți al săi a Înregistrat distan
țări de moment. Lideră la .Ade
văr", campioana — Dinamo — 
are acum două puncte avane 
față de vechea sa rivală. Steaua, 
tai timp ce „lanterna", politeh
nica Iași, a coborit la două lun-

ADniNISIRATIA DE STAI 1010 PRONOSPORT INTORIEAtA
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi. 1« octombrie 
ax., Va avea loc In sala clubu- 
kii Progresul din București, Btr. 
Dr. Staioovîci nr. 42, kiceplnd de 
la ora 17,15. Numerele câștigă
toare vor fi radiodifuzate după 
cum urmează : la ora 19 pe pro
gramul n, la ora 23 pe progra
mul L precum și a doua zi la 
ora 8,55 tot pe programul I.
• Astăzi și mline, ultimele 

două zile cțnd se mal pot 
cura băiete cu numerele dv. 
ferate la tragerea obișnuită 
de vineri 12 octombrie a.c.
• Agențiile de vinzare ți 

zătoril volanți din Întreaga 
vă pun la dispoziție, spre
zare, LOZUL IN PLIC, serii o- 
bișnuite șl speciale, precum și 
LOZUL TOAMNEI, emisiiune spe
cială limitată. Printre cei 
recenți câștigători care aiu avut 
marea satisfecție de a intra In

pro- 
pre- 
Loto
vIri
tară 
vîn-

mai

posesla unui autoturism, la acest 
sistem popular de joc. se numă
ră : Matei Grigoraș din Buftea 
CTrabant 601), Rosetnic Hie — 
București. Erdei LadisHau din 
Arad, colțan Dumitru și Stan 
Pulu din București (toți olte un 
autoturism OLTOTT SPECIAL) ; 
Ungur Ana, corn. Telluc — jud. 
Hunedoara, Bulimar Ioan din 
Adjud. Hudițian Ioan din Brașov 
și Niculal Ion din Buzău (toți’ 
cite un autoturism Dacia 1300) și 
mulți alții. Oriunde vă aiEați ju- 
cați la LOZ 1N PLIC 1
• CIȘTIGUBILE CONCUBSU- 

. LUI PRONOSPORT DIN 7 OC
TOMBRIE. ca*. 1 (11 reeultoie) : 
1 variantă 100% a 49.351 lei șl 7 
variante 25% a 12.333 lei ; cat. 2 
(7 0 rezultate) : 9 variante 100% 
a 4.762 lei șl 136 variante 25% a 
1.1S0 lei ; ca*. 3 (® rezultate) : 74 
variante 100% a «B le* șl 1Md 
vmliante 25% a 13®, M.

cea (C. S. 
(Rapid) 
trolul), 
Mihali 
(F. C 
(C.S.M.

Tîrgoviște). Bacoș
Bița, Grigore (Pe- 

Burchel (Sportul stud.), 
(F. C. Olt) — Bobaru 

Argeș). Alexandru 
Reșița).

Meciul echipelor de tineret o- 
ferâ (în plus) prilejul „desco
peririi" a numeroși jucătdri 
care vor juca în premieră pe 
stadionul „23 August". Publicul 
spectator — și o dată cu el teh
nicienii — vor avea posibilita
tea de a da un prim răspuns 
la discuțiile deseori aprinse care 
au loc în legătură cu valoarea 
unor jucători ca Toader. Belo- 
dedici. Mirea etc.

Meciul echipelor de tineret 
este unul care vizează fotbalul 
nostru de perspectivă. J1 aș
teptăm cu interes.

ARBITRII ETAPEI
DE DUMINICA

A DIVIZIEI
F.C Bihor — F.c.M. Brașov î 

A Gheorghe (P. Neamț) ; N. 
Voinea (București) și C. Popa 
(Iași) ;

S.C. Bacău — Corvinul Hune
doara : R. Petrescu (Brașov) ; M. 
Salomir (Cluj-Napoca), și C. Po- 
povlcl (Cimpia Turzli) :

Gloria Buzău
O. ștrcng, 
din Oradea) și C 
oeava) ;

Univ. Craiova:
I. Medveș (ambii 

Gheorghe (Su-

F.C. Olt — F.C. 
Igna ; I. Pătruț 
mlșoara) și M. 
(București) ;.

Bala Mare : I. 
(ambii din Ti- 
Constantinescu

Sportul studențesc — Steaua : 
FL Popescu (Ploiești) : M. Nicu- 
lescu (București) șl A. Porum- 
boiu (Vaslui) ;

Politehnica 
Petroșani : C. 
zău) ; V. Curt 
Panteăimonescu

Timișoara — Jiul
Teodorescu (Bu- 
(Medgidia) sl S. 
(Boldeștl-Scâenl);

Mureș ChimiaA.S.A. Tg.
Rm. VRcea : I. Velea (Craiova) 
M. Axente (Arad) și A.
(Slobozia) ;

Ganea

Politehnica Iași — F.C. 
D. Petrescu ; J. Grama . 
Ciucu (toți din București) ;

Argeș: 
si L.

Dinamo — Rapid : N. Dincscu 
(Rm. VReea) ; G. Ionescu (Bucu
rești) si L. Măierean (Brașov).

ȘTIRI • ȘTIRI
• MQNE pe stadionul Giu- 

lești, cuplaj interesant. In des
chidere, de la ora 13,45 : Juni
ori U.E.F.A. *85 — Juniori
U.E.F.A. *86 ; de Ia ora 15.30 : 
Selecționata Diviziei „B“ 1 — 
Selecționata Diviziei „B“ 2.

adevărului* are următoarea con-
figurație (Snire paranteze este
trecută diferența de golaveraj) :

1. DINAMO +6
2. Steaua +4
3. Rapid +3

(+13)4. Sportful stud. 4-1
8. Chimia Rm. V. 4-1 (- 1)
S. F.C. Argeș 0 (+ 4)

7— 3. Corvinul 0 (+ 2)
F.C.M. Brașov 0 (+ 2)

9. F.C. Bihor • (-1)
10. Jiufl • (- 5)

11—12. Gloria Buzău —1 (- 5)
F.C. Olt —4 (- 5)

13. ,.PoM- Timiș —1 (- «)
14. F.C. Bala Mare —1 (- 7)

IC—16. A.SA. Tg. M. —2 (- «
Univ. Craiova —2 <— 1)

17. S.C. Bacău —2 (- 0
14. Podit. Iași —4

• TURNEUL FINAL AL 
„CUPEI SATELOR". Recent 
s-au disputat înecurile fazei 
zonale a amplei competiții do
tată cu „Cupa satelor", com
petiție al cărei scop este a- 
cela de a depista jucători ti
neri de mare talent din mediul 
rural. S-au 
turneul 
mat la 
26 și 27 
detelor 
și Cluj.

calificat pentru 
final, care este progna- 
Galați în zilele de 25, 
octombrie, echipele ju- 
Ialomița, Olt, Galați

• DE LA F.R.F. Vineri 13 
octombrie, va avea loc, la se
diul F.R.F., 
federal.

ședința Biroulu*

• RAPID 
meci amical 
mației I.M.G.B. 
municipal, categoria 
Meciul este programat de 
ora 15,30.
(cartierul Berceni 
120. 125, 141 
22).

susține azi un 
in compania for- 

(oampionatul 
Onoare). 

_ ____ Ia
pe terenul I.M.G.B. 

autobuzele 
tramvaiele 9 și

La 22 noiembrie, la Brașov

DEBUTUL JUNIORILOR NOȘTRI IN C.E.
Prima dintre echipele noas

tre de juniori care debutează 
în campionatul european este 
selecționata U.E.F.A. *87. După 
cum se știe, ea va susține un 
dublu meci cu ecliipa similară 
a Iugoslaviei în preliminariile 
C.E. de juniori II. Iar prima 
partidă este programată la 22 
noiembrie, pe teren proprio, la 
Brașov. Returul — la 20 mar
tie 1985, în Iugoslavia. In ve
derea bunei prezentări în a-

ceastă competiție, echipa pre
gătită de Costică Toma și Du
mitru Lieă, pe lingă cele două 
perfide susținute in U.R.S.S. 
(0—3 și 0—1 cu echipa tării 
gazdă), mai are înscrise pe a- 
genda ei alte patru întilniri in- 
ter-țări : cu Polonia, in depla
sare. Jn zilele de 17 și 19 oc
tombrie, Iar la 8 și 10 noiem
brie, ultime verificări cu Bul
garia, la Sibiu. înaintea debu
tului în campionatul european.



După frumoase afirmări in sezonul șahi st '84 MECIUL KARPOV - KASPAROV
UN „OSCAR" PENTRU GABRIELA OLĂRAȘU

Dacă s-ar acorda. în șahul 
nostru, premii „Oscar" pentru 
berformanta unui întreg sezon, 
o candidată sigură la trofeu 
ar fi tînăra maestră Gabriela 
Olărașu. La activul acestei ta
lentate junioare se află nu un 
singur rezultat bun. cl o suită 
aproape neîntreruptă, care a 
înceDut in primăvară si con
tinuă pînă acum.

Să facem cîteva scurte refe
riri la palmaresul recent al 
Gabrielei Olărașu. Urcă pe 
treapta a treia a podiumului 
(locul 3—6) în campionatul na
tional de senioare, la ultima 
editte-' Realizează scoruri de 
5.5 „uncte din 6 posibile în 
meciurile echipei României cu 
cele ale Poloniei si Bulgariei, 
împarte locul 4—5 (cu Elisa- 
beta Polihroniade) la turneul 
international feminin al tării 
noastre, obtinind si norma de 
maestră internațională. în sflr- 
sit. acum citeva zile, cucerește 
medalia de argint a Campiona
telor europene de sah — ju
nioare. disputate la Katowice 
Un buchet de afirmări, care au 
darul să convingă si să stir- 
nească adn

Pentru u 
tifle sale ii 
„europene", 
nunte anin 
cin. cel c 
vederea ir 
unde i-a fi. _ _______
dant : „Știam de la început ei 
la Katowiee va fi prezentă ia- 
treaga elită a șahului juvenil 
feminin de pe continent, ju
cătoare cunoscute de acum ia 
arena mondială. Asa cum este 
însăși cistigătoarea titlului, fi- 
diko Madl. componentă a echi
pei olimpice a Ungariei. La fel.

remiză de
— as DU- 
a ajutat-o 
mea a dat

cu care a făcut o 
mare luptă, după ce 
tea spune — sansa 
pe campioană. Eleva
dovadă de aceeași dorință de 
afirmare, concentrare în ioc si 
seriozitate prin care se distinge 
de obicei. Succesul obiinut a- 
cum. ca si cele precedente, nu 
reprezintă nicidecum o limită 
Ea are resurse pentru perfor- 

le

de 
al

mante si mai bane, pe care 
pregătim in continuare".

Gabriela Olărașu are 20 
ani. Este studentă în anul I 
Facultății de finante-contabili-
tate din cadrul A.S.E. A început 
șahul la Clubul sportiv școlar 
Unirea din Iași sub conduce
rea maeetrei internaționale 
Margareta Perevoznie. Acum 
’oacă sub culorile clubului 
campion Universitatea Bucu
rești. Din vara anului trecut 
este pregătită de antrenorul 
Traian Stancia, maestru F.I.D.E., 
cu care — putem spune — for
mează o .echipă" redutabilă

atie.
ma dintre ocari- 
concurs. cea de la 
ie furnizează xmă-

eo-datd pentru locul 11, s-a in- 
îort Găbrida Olărașu de la 
C.K de șah — junioare.
poloneza Joanna Jagodzinska, 
viitoare participantă olimpică. 
Apoi, iugoslava Zoriea Puljek, 
calificată pentru turneele zo
nale. sau Ewa Kandou. campi
oană de senioare' a GrecieL 
Șahul sovietic a fost reprezen
tat de lituaniana Inguua Er- 
neste. eistigătoare a unui tur
nee special de selecție eu cele 
mai baa* jastoare din U.K.SN. 
îa această companie, rezultatul 
Gabrielei Oiărasa apare ea deo
sebit de meritoriu. A terminai 
c outer sul neînvinsă, ea si Midi.

Radu VOIA

La Balcaniada de tenis-juniori

REPREZENTANȚII NOȘTRI-SUB AȘTEPTĂRI> i
Pe terenurile clubului din lo

calitatea Arta (Grecia) s-au în
cheiat întrecerile Campionatului 
balcanic de tenis centru ju
niori si iunioare. La această 
competiție formațiile tării noas
tre au avut o comportare sub 
așteptări, inferioară posibilită
ților si condițiilor de care dis- 
nun. Astfel, echipa de fete a 
României s-a clasat De locul II, 
iar cea masculină a ocupat lo
cul III ! După opinia noastră, 
argumentul suprafeței de joc. 
alta (de ciment) decît eea pe 
care s-au pregătit echipierii 
români (zgură), nu poate fi • 
scuză, știut fiind că suprafe
țele de joc sint acum atit de 
di. srsificate. incit un tenisman 
bine pregătit trebuie să se a- 
comodeze cu orice teren !

Cea mai bună comportare — 
după cum ne spunea antreno
rul Mihai Tăbăraș — a avut-o 
Diane Samungi. Ea nu a pier
dut niei un meci si ni se Dare 
cu atit mai surprinzător faptul 
că nu a fost inclusă in forma
țiile de dublu, ceea ce. în mod 
sigur, a privat echipa Romă-. 
niei de cîstigarea titlului.

Rezultatele echipelor țării 
noastre. MASCULIN : România
— Turcia 3—0 (Comănescu — 
Erkangii 6—1. 6—4. Oniceag — 
Giizel 6—1, 6—3 Oniceag. Ni- 
colae — Giizel. Binoz 6—3, 
6—3). România — Iugoslavia 
2—1 (Comănescu — Marinkovici
6— 3. 6—4. Nicolae — Orlovid 
0—6. 3—6. Comănescu. Nicolae
— Marinkovici. Orlovici 7—6,
7— 5). România — Grecia 1—2 
(Comănescu — Bavelas 4—6. 
4—6. Oniceag — Karakoglov 
4—6. 3—6. Comănescu Nicolae
— Bavela. Georgolas 6-—4. 6—1), 
Bulgaria — România 2—1 (Co-

Lazarov.
Anakiev
România
— Ogliz 
Kayagan 
nilă — ______
6—2). România — Bulgaria 2—1 
(Tache — Ranghelova 4—6,
6— 4. 6—3. Samungi — Marinova
7- -6. 6—0. Tache. Dânilă —
Ranghelova. Marinova 5—7. 
6—7). România — Grecia 1—2.

Clasamente finale. MASCU
LIN : 1. Bulgaria. 2. Grecia. 1 
România. 4. Iugoslavia. 5 Tur
cia. FEMININ : 1. Grecia 2. 
România. 3. Bulgaria. 4. Turcia 
(Iugoslavia nu a concurat in 
competiția feminină).

Tache Dă- 
Kava 6—0.

IU

L Gv.

JUDO

La 
cute 
Sala 
Gheorghe

sfîrșitul săDtâmînii tre- 
(sîmbătă si duminică), 

sporturilor din Municipiul 
Gheorahiu-Dej a 

găzduit un interesant concurs 
internațional de iudo (juniori 
si tineret) dotat cu -Cupa Tro- 
iuș". La această competiție, or
ganizată de C.S.S. din localitate 
si C.S.M. Borzesti. au luat parte 
12 echipe (din tară Si din Po
lonia si R. D. Germană) care 
au adus la start ceste 150 ju
doka. Trofeul 
C.S.Ș.-C.S.M. 
cui secund a 
C.S.M. Otelul 
iar locul III ....... ......... .........
A.S.K. Frankfurt pe Oder (36 
o). Organizatorii au oferit cîs- 
tigătorilor (pe echipe si indivi
dual) cupe si diplome. (Gh. 
CRUNZU — coresp.)

a fost cîstigat de 
(49 puncte). lo- 
revenit formației 
Tîrgoviste (47 p). 
sportivilor de la

După înfringerea grea suferi
tă în cea de-a 9-a partidă a 
meciului 
masculin 
prezenți 
că Garri 
cel de-al 3-lea timp de odih
nă. la care are dreptul prin re
gulament. spre a-și reveni si 
— eventual — a-și scoate ad
versarul „din mină". Mai ales 

' că in această rundă (a 10-a) el 
juca cu piesele albe. Pînă la ur
mă a fost, cum se știe, un

pentru titlul mondial 
de șah. comentatorii 
la Moscova socoteau
Kasparov va uza de

,,time-out“... neoficial, șalan- 
gerul propunînd egalitatea la 
mutarea a 15-a pe care Kar
pov — avînd un avans de 4—0 
șl aflîndu-se la un pas de vic
toria finală — n-a refuzat-o. 
firește. Și acum rapida remiză :

KASPAROV — KARPOV 
(partida a 10-a). 1. d4 Cf6 2 c4 
e6 3.Cf3 b6 4. Cc3 Nb7 5.a3 d5 
6.c:d5 C:d5 7.e3 Cd7 8.Nd3 C5f6 
9.e4 c5 10.d5 e:d5 H.e:d5 Nd6 
12.0-0 0-0 13.Ng5 Dc7 14.NI5 aC 
15.Dd2 (1/2—2/2).

ÎNTRECERILE BALCANIADEI DE ȘAH
BELGRAD. — în turul patru 

ai Balcaniadei de șah de la 
Skoplje, echipa masculină a 
României conduce cu 2,5—0.5 
puncte (3 partide întrerupte), 
în meciul cu formația Albaniei. 
Alte rezultate : Iugoslavia — 
Bulgaria 1—1 (4) Grecia — 
Turcia 2—2 (2). în clasament 
pe primul loc se află Bulgaria 
cu 13.5 puncte (5), urmată de 
Iugoslavia — 13 puncte (4), 
România — 11 puncte (3), Gre
cia — 11 puncte (2), Albania 
— 7 puncte (3). Turcia — 6,5 
puncte (3). întflnirea din run
da a 3-a dintre ecnipele Româ-

niei si Iugoslaviei s-a încheiat 
cu scorul de 3.5—2.5 puncte in 
favoarea șahiștilor iugoslavi.

După turul 4, la juniori 
conduce România cu 8 
puncte, urmată de Iugoslavia 
— 7 puncte (1), Turcia — 5
puncte (2). Grecia — 5 puncta 
(1). Bulgaria — 4 puncte (2). 
în concursul feminin, in frun
tea clasamentului se află Bul
garia cu 4,5 puncte (1), urma
tă de România — 4 puncte. Iu
goslavia — 2,5 puncte (2). Gre
cia — 2 puncte (2). Turda zero 
puncte (1).

Marți a fost zi de repaus.

ȘTIRI • CAMPIONATE • ȘTIRI • CAMPIONATE
• Antrenorul reprezentativei 

R.F. Germania, Franz Becken
bauer, a anunțat că la 13 octom
brie se va disputa la Hamburg 
un med Intre selecționata vest- 
germană șl S.V. Hamburg, In 
scop de binefacere. Partida este 
prevăzută cu 3 zile Înaintea în- 
tfinlril dintre K.F.G. șl Suedia, 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial.
• In etapa a 7-a a campiona

tului Bulgariei : Spartak —
Cerno More 5—0, Slavia — Berce 
1—2, Cernomoreț — Etăr 3—1, 
Botev — Lokomotiv 1—1, ____
Spartak — Levski Spartak 8—3. 
Duaav — Trakia 1—1. Plrln — 
Siiven 4—2. T-S.K.A. — Mlnlor 
I—1 L Primele clasate : Lokomo
tiv ia p. Trakia, Botev și Levski 
Spartak dte » p. Pe ultimele: 
14—18. Berce. J.S.K Spartak ri 
Cernomoreț cu dte 4 p.

Iteva amănunte din
11 Rattan (etapa de dilml- 
Dmtre jucătorii străini au 

Falcao 
Hansi 
(Ata-

mea), 
lipsit, 
rooms

J.SJC.

cam-

printre alții.
__ „ Zieo (Udlnese) 

Miiller (Como). Larsson 
lan ta). Trevor Francis (Sampdo- 
rta). La meciul Inter — Verona 
(*—•> a asistat si Frans Becken
bauer, pentru a-1 urmări pe 
Eummenigge (Inter) si H. p. 
Briegel (Verona). Ambii au jucat 
excelent, eu toate că milanezul 
n-a înscris /__
bine marcat chiar de ___ _ .
Maradona șl Bertonl (ambii ar
gentinieni) au juaat foarte bine 
la Napofi. realiz nd dte un gol 
In întîlnirea cu Como (3—0). în 
lista golgeterilor din campionat.

după 4 etape conduce : Hateley 
(Milan), Platini (Juventus) șl 
Serena (Torino), cu cite 3 goluri.
• în meci amical disputat la

Osijek (Iugoslavia), Dinam-o 
Moscova a învins cu scorul de 
3—1 (0—1) formația locală.
• în campionatul B.D. Ger

mane, după șapte etape conduce 
Dynamo Dresda 13 p, urmată de 
Dynamo Berlin 12 p (un med 
mal puțin disputat) si Lokomo
tiv Leipzig 9 p. Rezultate Înre
gistrate în etapa a 7-a: F.C. Karl 
Marx Stadt .— Hansa Rostock
5— 1 ; Dynamo Dresda — Loko
motive Leipzig 3—0 ; Vorwărts 
Frankfurt pe Oder — F.C. Mag
deburg 1—2 ; Carl Zeiss Jena — 
Stahl Riesa 3—0 ; Chemle Leipzig 
— Wismut Aue 1—1.
• In etapa a 7-a a campiona

tului Cehoslovaciei, două rezul
tate surprinzătoare : Spartak
Trnava — Cbeb 0—3 și Inter 
Bratislava — Vitkovioe 0—1. 
Alte două scoruri categorice : 
Olomouc — Slovan 6—1 si 
Dukla Praga — Banska Bystrica
6— 1. Celelalte rezultate : Pe- 
trzalka — Sparta Praga 2—1, 
Kosice — Preșov 2—2, Ostrava — 
Slavia Praga 3—0, Bohemians — 
ZlUna 2—1. Pe primele locuri 5

nld un gol fiind 
Briegel 1 0 NOUĂ CANDIDATURĂ OLIMPICĂ

PENTRU 1992 : STOCKHOLMUL ?

REMIILE FAIR-PLAY '83
«>olt ia evidență gesturile de foir-picy 

la o.ret _ spariwe. ew dțMi onl ia urmă a fost constituit
un co«n.țet Htterac; :->c pentru foir-ptay, core N ore co președinte pe 
ve:eronțăi boacai Jeaa Boretra, cu nuke decenii ia urmă com-
ponent al ecnipei co-e a oșt^at „Cupa Davis”. Recent după cum ora 
anunțat, luind ta dtscapa uefla de propuneri ce i-ou fost făcute din 
sote colțunle Iu»ii ocest o-go-itsra a reținu* două : pe fotbolistul 

briv Israel Karabcba și pe lușttăSorul sovietic Aleksandr Medred. Cei 
doi deși ou fost prwenri săptâmino trecută. Io sediul UNESCO din 
Paris, unde directorul genear Amadou Mofrtor M'Bow le-o oferit celor 
doi sportiv» trofeele internat tonale to'-ptoy cone poartă numele hri 
Pierre de Coubertin.

Ce ou făcut cei dra sportriri eo să merito trofeul sportivității ? Ismet 
Karobaba este_ portarul one* echipa de fotbal cere lupta din greu să 
,3uprcviețuiescâ” ta priata drrâie. Intr-t» joc decisiv pentru oceosta. 
s-o produs o fază foarte con/uză Adversa-ii ou solicitat gof. dar arbi- 
tok n-o văzut docă an’ngec fusese retlmnă de Kara baba înaintea sau 
dincolo de linia porțN I Coechipierii portarului, la rindu-le, susțineau 
că ne fusese gol... A interwrri insă Karobaba care, foarte sportiv, o 
recunoscut că reținuse mingea dincolo de linia porții I I Cu acest unic 
gol înscris, pe co-e crbitrol no-l văzuse ech'pa fuî Ismet Koroboba a... 
ret-ogrodat I

In ceea c»-l privește pe Medved premiul constituie o recompensă 
pentru e oorieră soc-tnră esc-pționolâ. Medved (născut la 15.9.1937, In 
apropierea Kievtritri) o fost campion olimpic io lupte libere, Ia trei 
categorii diferite : 1954 — semigrea, 1968 — grea, 1972 — supergrea. A 
font de șapte ori campton mondial șl do trei ori campion european șl 
a ovut tot timpul o conduită sportivă Ireproșabilă.

Exempli for ar trebui, desigur, să prolifereze.
Romeo VILARA

Recent. 24 de federații spor
tive naționale din Suedia au 
adresat Comitetului Olimpic 
national o cerere comună prin 
care se propune ca orașul 
Stockholm să candideze pen
tru organizarea Jocurilor O- 
limpice de vară din 1992. In
teresant este făptui că iniția
torii acestei acțiuni au pre
gătit si un plan, susținut de o 
documentație 
buna utilizare 
tive existente 
menaiarea lor.
tru construirea de alte insta
lații sportive noi.

tehnică pentru 
a bazelor spor- 
sau pentru rea- 
preeum si nen-

TUTO VREA

DE BOX

ediție a c e.

LA BUDAPESTA
26-a ediție a Cam-Cea de a 

plonatelor Europene de box se 
va desfășura anul viitor, intre 
25 mai si 2 iunie, la Budapesta. 
Pînâ în prezent 
mat participarea 
8 țări : Anglia. 
Finlanda. Franța.
mania. Polonia. România si U- 
niunea Sovietică

si-au confir- 
oueilistl din 

Danemarca, 
R. F. Ger-

cîta
3 P-

Bohemians si Ostrava ou 
12 p. Pe ultimul : 16 .Preșov

OLANDA (et 8). Zwolle 
VoiLendam 0—0, Haarlem — 
Eindhoven 1—2, Alkmaar — 
Bosch 1—1, Breda — Sittard 
^Enschede — Kerkrade 
Sparta — Utrecht 1—6. Excel
sior — Groningen 3—1, Ajax — 
Deventer 7—2, Maastricht —
Feyenoord 0—4. Pe primele 
locuri : PSV Eindhoven 14 p, 
Ajax 12 p (cu 6 j), Feyenoord, 
Sparta șl Volendam cu cite 11 pj 
pe ultimele : 17—18. Breda st
Zwolle cu cite 3 p.

ELVEȚIA (et. 8). Basel —
Zdrlch' 1—1, Aarau — Wettingen
1— 0, Grasshoppers — St. Gallen
2— 0, Young Boys — Neucliatd
3— 2, La Chaux-de-Fonds —
Sion 4—0, Lucerna — Zug 1—0, 
Lausanne — Servette 0—2, Win
terthur — Vevey 0—2. Pe primele 
locuri : Servette șl Aarau, 
cite 13 p. Grasshoppers 12 
pe ultimele : 15—16. Zug
Winterthur cu cite 4 p.

ARGENTINA. După 25 
etape, conduce Estudlantes 
34 p, urmată de Oeste 33 
Argentines Junior 32 p. 
bele cu cite un joo mal puțin 
declt lidera). Pe ultimele locuri: 
18. Platense 17 p, 19. Rosario 
Central 15 p.

PSV 
Den 
0—X
3—X

cu 
p :a
d« 
cu
P, (am-

SEZONUL MARATOANELOR
Ca în fiecare an. sezonul de 

toamnă este în atletism sezo
nul curselor de maraton. La 
sfîrsitul săptămînii trecute s-au 
disputat mai multe astfel de 
curse. Iată rezultatele si citeva 
amănunte despre desfășurarea 
lor :
• La Vilnius s-a disputat 

campionatul sovietic de mara
ton. In cursa feminină, pe pri
mul Ioc s-a clasat Riissa Șmek- 
nova. care a parcurs distanta 
în 2 h 29:10. ameliorînd cea mai 
bună performantă sovietică ne 
această distantă, deținută de 
Zola Ivanova, cu două minute 
si o secundă La masculin, vic
toria a revenit lui leor Efimov 
în 2 h 14:22.
• Tradiționala cursă de ma

raton de Ia Columbus a reve
nit olandezului Gerar Niiboer 
în 2 h 13:40. pe locurile urmă
toare clasîndu-se kenyanul 
Nzau și britanicul Leet. La 
femei a cîștigat Priscilla Welch 
in 2 h 34:04.
• Cea de a 4-a ediție a ma

ratonului de la Beiilng. la star
tul căreia s-au prezentat 300 
de concurent!, s-a încheiat cu 
victoria americanului Dick 
Bearsley. în 2 h 08:53. cu 40 de 
secunde mai puțin decît cea 
mai bună performantă mon
dială a anului, deținută da 
compatriotul său Albert Sala
zar.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Campionatul de 

marț al Franței, pe 100 km a 
fost cîștlgat de Gerard Lelievre 
In 8 h 58:12 (cea mai buni per
formanță mondială) • Cursa de 
marț (17,5 km) de la Frieburg 
(Elveția) a revenit elvețianului 
Ryffel In 53:03, iar cea feminină 
vest-germancel Ellen Wess’nhage 
in 1 h 04:16 • La Caracas t 
800 m 1 Fernando Hamsey (Pa
nama) 21,67 ; greutate (m) i Jose 
Souza (Brazilia) 19,64 m.

AUTOMOBILISM * In 
pionatul european de raliuri, des
fășurat la Las Palmas, pe pri
mul loc s-a clasat englezul 
Terry Kaby (pe „Nissan 240"),

/

cam-

urmat de spaniolul Carlos Lam- 
bertl (pe „Opel Ascona").

BOX • Thallandezul Soț Cbl- 
talda este noul campion mondial 
la categoria muscă (versiunea 
WBC), după ce l-a Învins la 
puncte în 15 reprize pe mexica
nul Gabriel Bernal.

HOCHEI PE GHEATA • în 
campionatul U.R.S.S. (et. 4) 8 
Dinamo Moscova — S.K.A. Le
ningrad 0—2, Aripile Sovietelor 
— Ț.S.K.A. Moscova 2—3, Spar
tak Moscova — Traktor CeMa- 
binsk 1—1, Torpedo Gorki — 
Avtomobilist Sverdlovsk 2—1. în 
clasament conduce Dinamo Mos
cova cu 6 p, urmată de T.SJK.A,

Moscova tot cu 6 p (golaveraj 
Inferior) și Spartak Moscova 5 p.

SCHI • Concursul de sărituri 
de pe trambulina din material 
plastlo de la Igman (Iugoslavia) 
a fost cîștigat de norvegianul 
Rolf Age Berg cu 231 p (sărituri 
de 92,5 șl 86 m).

ȘAH • Turneul de la Balaton- 
berenly (Ungaria) a programat 
penultima rundă. în clasament 
conduce Sax (Ungaria) cu 8 p. 
urmat de compatriotul său Pinter 
cu 7,5 p.

TENIS a La Brisbane (pe teren 
acoperit), In finală, Ellot 
Teltscher l-a învins pe Francisca 
Gonzales cu 3—6, 6—3, 6—4 • In

finala campionatului Angliei, Ia 
Telford : Colin
Jeremy Bates 6—3, 
minln : Jo Durle —
S—4. 6—3.

Dowdeswell —
7—5 ; la fe-
Anne Hobb»

TENIS DE MASA
Ligii Europene”. la i 
Franța — Norvegia 5—2 
citeau i-a învins pe 
cu 2—1 si pe 
J-ț-O)-

VOLEI • în turneul feminin 
de la Budapesta : Paloma Bronlk 
(Iugoslavia) — Start Lodz 3—1 J 
Ujpești Dozsa — Spartacus Bu
dapesta 3—1.

a In „Cupa 
Quentin s 

I (Blro- 
Johansson 

Rasmussen cu


