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SPORTUL DE MASA-LA COTA CALITĂȚII
ÎN... APROAPE TOATE ASOCIAȚIILE SINDICALE

In îndeplinirea importantelor obiective stabilite 
de partid, in șplritul prețioaselor indicații și 
orientări formulate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in Mesajul adresat Conferinței pe 
tară a mișcării sportive din 1982, sarcini de mare 
însemnătate revin cluburilor si asociațiilor sin
dicale. Organizarea la cote tot mai ridicate a 
activității sportive de masă și de performanță 
in întreprinderile și instituțiile din toate jude
țele tării trebuie să asigure oamenilor muncii

Nu se poate vorbi despre 
tot mai puternica dezvoltare a 
mișcării sportive din județul 
Bacău fără a preciza că In a- 
ceastă direcție o contribuție 
importantă o aduc întreprinde
rile, cri ce răspund de aceas
tă activitate In cadrul comite
telor de sindicat O recentă 
vizită in județ — în care am 
fost însoțiți de Dumitru Pra-

Raifl anchetă m Judcful Bacău

largi posibilități de practicare a extreițiilor fi
zice și sportului, de petrecere In mod plăcut și 
util a timpului liber, do Întărire a sănătății șl 
creștere a capacității de muncă.

văt, responsabil cu problemele 
de sport-turism In cadrul Con
siliului iudețean al sindicatelor 
— ne-a permis să facem unele 
constatări de reținut și în ideea 
unor schimburi de experiență.

UN TEREN PRINTRE CELE 
MAI FRUMOASE DIN TARA I 
Echipa de handbal a întreprin
derii de mașini unelte a pro-

De azi, In sala Floreasca

DIVIZIONARELE „A“ DF BASCHfT 
MASCULIN ÎNCfP LUPTA PENTRU TITLU

Baschet dinamic, spectaculos. Ața ne ilus
trează fotografia, ața U dorim in campiona

tul care începe astăzi.

.Cele mai bune 12 echipe 
masculine de baschet *ale tării 
încep astăzi, in sala Floreasca. 
disputa pentru titlul de cam
pioană republicană. întrecere 
care se va desfășura De par
cursul a două tururi (a rite

trei turnee) si va 
continua prin alte 
două tururi (dar 
pe erupe valorice. 
1—6 si 7—12. in 
etape săDtămtnale 
cu meciuri duble), 
lncheindu-ae Drta- 
tr-un turneu final 
(de asemenea ne 
erupe valorice). 
Tinted seama de 
emulația produsă 
de calificarea re
prezentativei de se
niori ta erupă -A*. 
de elită a Cam
pionatului euro
pean. precum si de 
modificările aduse 
regulamentului de 
FJ.B.A. (care di
namizează locul), 
este de asteotat ea 
această ediție a 
competiției — a 
36-a — să ofere 
tatQniri mai spec
taculoase si de ni
vel tehnic mai ri
dicat declt cele de 
Dină acum eu atît 
mal mult 
întreoerile Diviziei 
,A“ trebuie să con
stituie si un Der- 

manent nrîlel de verificare a 
componentilor lotului national 
si a celor care bat la .porțile'

mo vat în Divizia „B“ de
bal Imediat cel ce iubesc 
sportul în întreprindere si-au 
propus să taci un... cadou Ju
cătorilor care Ii reprezintă. Și 
— prin multe ore de muncă 
patriotică, prin sprijinul tu
turor celor de a căror mese
rie a fost nevoie — ta numai 
o lună a fost gata amenajată o 
bază sportivă excelentă. Cu 
spațiu de joc bun, tribună de 
circa 2500 locuri, vestiare s.a. 
„Un teren printre cele mal 
frumoase din tară' — ni se 
spunea. Cert este că, la ora 
actuală, et este — oricum — 
cel mal frumos teren din 
..Complexul 23 August' din. 
Bacău.

UN NUME CONSACRAT : 
AJ3. LETEA. Este vorba de 
asodația ce aparține de Com
binatul de celuloză și hîrtle 
Letca, Nume consacrat si pe 
plan sportiv, din mai multe 
motive. Mal tatu. pentru că 
are cea mal complexă bază

Modesto FERRAR1NI

(Continuare In pag. 2-3)

cu cit

(Continuare In vag' 2-3)

TRIAIUL fUrBAtl.ȘillOR SflECJlONABIlf
DOMINAT DE AMBIȚIA „ASPMII10R', 

ÎNVINGĂTORI CU 5-1 (2-1)
.Trialul' tricolorilor a fost 

un joc plăcut, alert, aplaudat 
deseori de un public dornic să 
vadă ce ne poate oferi fotbalul 
nostru ta perspectiva unuia 
dintre cei mai dificil ani ai 
echipei naționale, anul 1985, cu 
cele șapte jocuri de calificare 
pentru Mexico ’86.

S-au aliniat la start urmă
toarele formații :

ROȘII': Lung — Negrilă. Ste- 
fănescu. Andone. Munteanu II
— Rednic. Irimescu Klein Hagi

— Coras. Cîrtu.
GALBENII : Moraru — Zare, 

Bumbescu. Iovan. Eduard — 
Baltat. Dragnea. Pană Mateut
— Lăcătuș. Gabor.

Cu alte cuvinte două for
mații cu numeroși internațio
nali A (exceDtîndu-i pe E- 
duard Bumbescu si Pană).

Un ioc așteptat de toti și 
mai ales de antrenori ca o po
sibilitate de testare a celor 
mai Dutin consacrati. în disputa

Dragnea (tricou alb) 
il învinge pe Lung 
ți ^ispiranții“ con

duc eu 2—1

Foto : 
iorgu bănica

Se ști*. desigur, 
superba noastră 
sportivi Maridca 
Puică — jw «r« 
• socotim, pentru 
remarcabilele sale 
performante, .at
leta anului 19M* 
— a cîțtlgat du
minici cursa da 
3009 m din loca
litatea italiana 
Pettinengo. Mul
tora dintre oame
nii sportului — și 
chiar dintre cei a- 
vizați ai atletismu
lui — Pettinengo 
nu le spune prea 
multe, poate chiar 
nimic— Da aceea, 
amănuntele oferite 
de antrenorul Ion 
Puică se impun.

Pettinengo este o 
comună de munte 
din nordul Italiei. 
Cei 2 000 de locui
tori ai săi tubesc 
atletismul fi — ev 

ani in urmă — 
inițiat o cursă 

3 000 m, de fapt 
cros. Plecarea 
di din piața 

sosirea

14
au 
de 
un 
se 
comunei, 
fiind pe o creastă 
de munte. Pentru 
această sărbătoare atletică, oa
menii din Pettinengo se pre
gătesc^. un an întreg. Pe o 
listă a primăriei Iși înscriu 
numele toți cei care vor să 
găzduiască unul sau mai mulți 
participanți, linie trigindu-se 
abia după ce toti sportivii, an
trenorii și oficiala au fost dis- 
tribuiți, sint confecționate tro
feele care vor răsplăti învin
gătorii ș.a.m.d. in ziua Com
petiției, întreaga suflare se afli 
la start, pe traseu șt la sosire.

întrecerea din acest an a fost 
dominată de trio-ul 
Puică, Ruth Smeeth (Anglia) 
ți Agnese Possamai (Italia) și 
cițtigată — am mai spus-o — 
da atleta noastră. Maricica 
Puică a realizat — cu 9.T5.3 — 
un nou record al alergării, eu

Reproducere din _ECO DI BIELLA' din 
8 octombrie a.c.

Măriei ca

peste 15 secunde mai bun declt 
precedentul. La băieți, alerga
rea a revenit lui Cristoph Her le 
(R.F.G.).

Aflat printre invitații de o- 
noare, celebrul Gino Bartali, 
fosta glorie a sportului cu pe
dale, a felieitat-o pe Maricica 
pentru victorie, spunindu-t I 
„Sînteți o mare sportivă, 
signora. Vă admir de ani și 
ani pentru performanțe și pen
tru longevitate la un nivel atît 
de înalt Acum, cînd am reușit 
să vă văd. sint încintat de a- 
lergarea dv. Vă felicit și vă 
doresc noi medalii de aur !“. 
Pentru Maricica Puică, vorbele 
celebrului 
tot atit cit 
gătoare.

ciclist au însemnat 
și trofeul de învin-

Hristache NAUM

Etapa a 5-a in campionatul masculin de volei

STEAUA Șl UNIVERSITATEA CÎȘTIGĂ DERBYURILE
Ieri după-amiază s-a des

fășurat etapa a S-a (ultima) 
din torni taxei tatii a cam
pionatului masculin al Diviziei 
„A“ de volei.

STEAUA — EXPLORĂRI 
BAIA MARE 3—1 («, 7, —13, 
14). Cri mai important meci 
al etapei, de la care se aștep
ta mult pe plan tehnic și spec
tacular, n-a depășit dedt ara
reori nivelul mediu, datorită 
inconstanței in prestație a am
belor echipe, in primele două 
seturi băimărenii, cu excepția 
Jui Arbuzov și, parțial. Manole, 
s-au văzut in joe numai prin 
exasperantele greșeli la ser
viciu (fără a-1 fi forțat) și la 
preluare. Ceea ce a dat pri
lejul bucuceștanilor să și le 
adjudece fără mari eforturi.

dar această dominare lejeră 
avea să stopeze concentrarea 
gazdelor taceplnd din setul 3 
șl să-l scoată din apatie pe 
oaspeți. Aceștia, chiar cu un 
blocaj permeabil, dar cu forță 
renăscută de atac, s-au deta
șat net : 10—4, 11—5, 14—7
și, cu toate eforturile steliști- 
lor de a reface pe muchie de 
cuțit handicapul. Explorări și-a 
adjudecat setul și a relansat 
meciul. Se părea că lupta va 
dura 5 seturi, in cri de al 
patrulea oaspeții conducted de 
asemenea, la mare diferență 
(8—1, 13—7). Dar Steaua, prin-
tr-o sarabandă de schimbări 
(au foet introduși tinerii) a 
desfășurat o spectaculoasă cursă 
de urmărire, a egalat la 13 și 
a anulat două situații de set- 
boL ciștigînd In prelungiri. Ar-

bitrii V. Dumitru și N. Găle- 
șeanu au condus bine echipele] 
STEAUA — Ionescu, Dascălu, 

'Pentelescu, Pralea, MacaveL
Săniuță (au mal jucat : Cons
tantin, Mina, Pădurețu, Șoica) • 
EXPLORĂRI — Manole, Tu- 
telea, Staicu, Reissfeld, Cor- 
eheș, Arbuzov (au mai jucat: 
Ignișka, Iuhasz, Bujor, Cazacu).

Aurelian BREBEANU

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — DINAMO BUCU
REȘTI 3—2 (—12. 11, 9, —7,
13). După mai mult de două 
ore de ioc electrizant, cu dese

(Continuare in pag. a 4-a)

cu -senatorii' pe umerii cărora 
se află — în general — cel 
outin 30 de tricouri.

Rezultatul 7 5—1 pentru gal
beni. un rezultat suaerînd si 
confirmînd plusul de ambiția 
al neconsacraților și, în gene
ral. dorința lor de afirmare. 
Acest din urmă element (hotă- 
rîtor) a fost confirmat, de pildă, 
de iocul foarte bun al lui

Dragnea. un fotbalist contestat 
după turneul din Franța, dar 
care. iată, nu a scăpat prilejul 
de a demonstra că este o va
loare pe care se va mai putea, 
conta. în aceeași categorie a 
revanșei personale se află si 
Baltat. care, nefiind mereu ti
tular La Steaua a vrut si a 
demonstrat că este o fortâ de 
care trebuie să se tină seama.

(Printre tinerii care AU VRUT 
SI AU CONFIRMAT se nu
mără. bineînțeles. »i Lăcătuș, 
cu ..vîrteiurile' 3ale uneori ne
controlate, dar care ascund o 
energie cu totul deosebită: In 
egală măsură. Mateut. un ade-

loon CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

DE flMALĂ 
ÎN CAMPIONATUL 

DE TENIS Al SENIORILOR
Animație ieri dimineață. în 

jurul terenurilor din parcul 
Progresul, la Campionatele na
ționale de tenis ale seniorilor. 
Citeva partide • atractive âu ri
dicat valoarea întrecerilor, opa- 
rînd trieri severe în rîndul ce
lor 16 tenismani dornici să a- 
jungă în sferturile de finală. Se 
înțelege că doar opt dintre ei 
au reușit această performanță, 
cu excepția lui Ion Șesu, toți 
fiind „capi de serie' pe tabloul 
probei de simplu.

Ctnci ore de joc efectiv — 
pe o căldură caniculară spre 
prinz — le-au fost necesare 
steliștilor Adrian Marcu și 
Mihnea Năstase pentru ca. la 
încheierea .maratonului' celor 
53 de ghemuri, Marcu să-și 
poată continua cursa. Dornici

Ion GAVR1LESCU

(Continuare In oag ?-3)



După turneul inaugural al Diviziei „A“ de baschet (f) AZI, DERBYUL CAMPIONATULUI HOCHEI Câmpie

ANTRENORII, PE LOCUL I LA FAULTURI TEHNICE! STEAUA-S.C. MIERCUREA CIOC CLUJ
mu o ■%£>/ - . - -

INDISCUTABIL, numeroasele o decizie a Jor) ale conducerii 
rezultate contradictorii înregis- 
trate în turneul -inaugural al 
Diviziei „A“ de baschet femi
nin necesită explicații privind 
cauzele care au provocat osci
lațiile. Unul dintre motive 
poate fi insuficienta experiență 
a numeroaselor elemente ti
nere promovate (multe nede- 
păsind vîrsta junioratului), cu 
evoluții încă instabile, dar ale 
căror calități anunță progresul 
calitativ al echipelor în care 
Joacă. Mai Doate fi vorba de 
unele indisponibilități (jucă
toare accidentate suspendate). 
precum si de noul regulament 
care angajează echinele intr-un 
ritm de joc mai rapid decit 
înainte (timnul de atac este 
limitat Ia 24 de secunda) și 
avantajează formațiile care au 
ta componentă baschetbaliste 
eu precizie în aruncările la 
cos de la 6.25 m. Asa ș-a 
petrecut, de DÎldă în meciul 
Progresul — Voința București 
ta finalul căruia Cornelia Stoi- 
chită (2 reușite) si Viorica 
Ciocan (1) au realizat nouă 
puncte din trei aruncări de- 
terminînd succesul primei e- 
ehine.

ARBITRAJUL nu a consti
tuit o problemă, dar nici nu 
«-a ridicat întotdeauna la ni
velul impus de Întrecerile di
vizionare „A". S-au făcut sim
țite (negativ) deciziile diferite 
date în situații asemănătoare. 
Dacă în Drivinta aDreoierii gre
șelilor personale mai pot fi 
explicabile unele inexactități, 
la capitolul disciplină măsura 
este doar una si ea tinteste 
ea meciurile să se desfășoare 
Intr-o atmosferă de deplină 
sportivitate. In acest sens, ar
bitrii partidei Politehnica Bucu
rești — Universitatea Clnj- 
Napoca (Em. Nicolescn si D. 
Oprea) au greșit trecînd cu ve
derea protestele vehemente (la

tehnice a formației bucures-
■ tene. pentru ca. la puțin timp 
dună aceea, să-1 sancționeze cu

Paula C.S.^.
Rm. Vilcea) care
t-a afirmat deplin irizia

ți ți-a cucerii ți in
lotul national de te^nocre 

Foto : Dracos NEAGU

ANTRENORI- 
în general. de 
cifrelor este e- 
cele nouă faul-

fault tehnic Gn mod regula
mentar) pe antrenorul clujean. 
Adică, pentru unii mumă, Den
tru alții—

DISCIPLINA 
LOR a lăsat, 
dorit si graiul 
dificator : din
turi tehnice dictate în cursul 
turneului din sala Fioreasza. 
cinci au fost adresate antre
norilor (Tr. Constantinescu. Gh. 
Lăzărescu. N. Martin. Al. Moise 
si G. Năstase). care nu au fost 
de acord nici în ruptul capului 
cu unele decizii ale arbitrilor. 
Fără doar si poate, au fost si

ÎNCEPE CAMPIONATUL MASCULIN

erori de arbitrai, dar de aici 
si Dină la a avea ieșiri „năval
nice" este cale lungă. Cu atit 
mai mult, cu cît antrenorii au 
datoria să fie exemple de ți
nută SDortivă fată de elevele 
lor. Cele nouă greșeli tehnice 
dictate intr-un singur turneu 
ne determină să renetăm o 
oroDunere făcută în campiona
tul trecut : în caz dc acumu
lare a unui număr de greșeli 
tehnice (două sau trei ; Biroul 
federal poate hotărî), jucătoa- 
rea sau antrenorul respectiv să 
sufere o suspendare De 1 e- 
tapă. Propunerea este valabilă 
si Dentru campionatul mas
culin.IN CLASAMENTUL „TROFEU
LUI EFICACITĂȚII", oferit de 
ziarul „SPORTUL", pe primul 
loc se află Luminița Măringuț 
(Progresul), autoare a 78 p. O 
irmeazâ : 2. Mai» Zidaru (Poli
tehnica Buc.) 73 p. 3. Ana Iatan 
ICEMENERG) 72 p, 4. Edith 

Mathe (Comerțul) 70 p, 5. Suzana 
GritawaM (Voința Brașov) 68 p. 

Paula Misâ!!ă (Chimistul) 65 
7. Gabriela Kiss („U") 63 p, 
Antoaneta Barbu (Chimistul) 

61 p. 9—10. Luminița Stamm (Po- 
Uaeimica Timișoara) și Suza.ua 
Sandor L.U") 60 p.

„TROFEUL FAIR-PLAY CON
STANTIN HEROLD- are deo
camdată rac echipe fruntașe, 
sesaneționate eu greșea tehnice i 
Comerțul Lie. _B?Iyai" Tg. Mu
reș, PcKtehniea Sportul rtuden- 
tese C-S.S. 4 București. Politeh
nica <LS4L Timișoara. Rapid 
București și Votata C-S-Ș. Bra
seria. Cu rite un fault tehnic au 
fost sancttorate : Chim-Std C-SS 
Rm. vtcea (AI. Moise — an
trenor). ICEMENERG (Gh. Liză- 
reecu — antrenor). OttBpta 
Bucureștt (Măbna Mart nacSse: 
Progresul București (G. Năs-ase- 
antnertcrt. Universitatea CS S

Martm-Viitorul Cluj-Napoca (N 
antrenori : cu cile două tatricarl 
tehnice : Crtșu! Oradea (Tr. Con
stantin eseu-antre nor *1 Codri-a 
Oances). Voința București (Ște- 
fanta Borș șl Luda Grecul.

Ojmîtru STANCULFSCU

A APARDT NR. 9/1984 (Urmare din cao 1)

AL REVISTEI
acestuia. Așteptăm, deci, de la 
actualul campionat cit mai 
multe jocuri 
loase. ambiție 
special din 
baschet bali stL 
fectă. care 
crearea 
marii performante.

Campionatul programează pri
mul turneu, de astăzi cină du
minică ta sala Floreasca. Pro- 
Eramu]

dt
bune spec ta ri
de afirmare ta 

partea tinerilor 
si disciplină per- 

să contribuie la 
atmosferei propice

următorul : de la ora 1349 : 
Politehnica C.S-S- Unirea Ia$â 
— C.SU. Balanța S-tiu Farul 
C.S.S. 1 Constanta — Dinamc 
București. Academia mCîtară 
Mecanica f5nă București — 
IMUAS Baia Mare. Universi
tatea C-S.S. Viitorul Clui- 
Naooca — Politehnica Soortul 
studențesc București I.C.E.D. 
C.S S. 4 București — Raoid 
București.

Meciul Steaua — Dinamo O- 
ra^ea va avea loc luni la ora

Dinamo a ratat in ultimul minut
cu S.C. Miercurea Ciuc (5 5) un șut

GHEORGHENI. 10 (prin te
lefon). Disputat în cadrul e- 
taoei a IlI-a a acestui turneu 
inaugural din campionatul pri
mei serii vplorice a Diviziei 
„A“ la hochei, meciul S.C. 
Miercurea Ciuc — Dinamo. în
cheiat la egalitate (5—5 ; pe 
reprize 1—5. 1—0. 
unul dintre cele 
sânte oferite Dină 
ceastă întrecere.
bucuresteni. confirmind ascen
denta de formă din acest se
zon. au manifestat o netă su
perioritate în prima reDriză. a- 
tacînd insistent ooarta apărată 
(slab !) de Fekete si încheind 
prima parte cu un avantaj ce 
părea decisiv : 5—1. în cea de 
a doua repriză s-a jucat ner
vos. uneori dur (arbitrul cen
tral. N. Enache. a trecut multe 
abateri cu vederea...). In ultima 

care a început de la 
5—2 pentru Dinamo 
frumos rapid si cu 
dese <le acțiuni la 

si la cealaltă. Chiar

3—0), a fost 
mai intere- 
acum de a- 
Dinamovistii

parte, 
scorul de 
s-a jucat 
schimbări 
o poartă 
de Ia începutul acestei ultime 
reprize. S.C. Mierajea Ciuc a 
insistat mai mult si în 40 de 
secunde a înscris două goluri 
(mân Demeter si B. Nagy). a- 
ducînd scorul la 5—4 pentru 
Dinamo. Egalitatea a survenit 
ta min. 50 cînd. la o acțiune 
Personală a lui Gereb. acesta a 
înscris. Un moment de „sus- 
nenee* a intervenit în ultimul 
minut mai exact atunci cînd 
mai erau doar 48 de secunde

Dinamo a bene- 
sut de Penalitate. 
3 pentru o schim- 
efeetaată de S.C.

ÎS.

mai 
erau doar 

de ioc cînd 
fîciat de un 
acordat frust 
bere greșită 
Miertatrea Cric. Cel mai bun 
si mai experimentat iucător de 

tamo. Tureanu. a ratat 
uriașă tcsibilitete 
victoria !

la Di
însă această 
de a obține

RezultatHe 
'3M a IV-a)

de miercuri (e-

Dinamo — Donarea Galati 
5—- (2—•. •—1. 3—1). Puncte
le au fost realizate de Keme- 
nesy 2. Solyom 2, Pisăru pentru 
Învingători, respectiv Dumitrlu 
si Burada. Dunărea, o surpri
ză plăcută, a opus o rezistentă 
dîrză. în special în primele 
două reprize. Nu este mai pu
țin adevărat că Dinamo a 
simtit oboseala meciului 
ziua precedentă. 
Miercurea Ciuc.

re-

„EDUCAȚIE

ȘI SPORT

™ Al SENIORILOR
In cuprinsul acestui n.im^r• 

• EDITORLAX :
“băneasca și misiunea e no
bilă de educare și formare • 
tinere: generații în spirit re- 
▼ohrțianar- • TEOKi£-STU- 
Dn-CEBCETARI : ^^Necesita- 
tea obiectivizării dificu-tapi 
de ei<xrt“ (autor : Adnan Ga- 
gea) ; „Aspecte mexoojce «U 
©olab orarii antrenor*-medic 
sportiv in fotbalul de perlor- 
bianță- (autor : Victor 
culescu) • EDUCAJ1A FIZI
CA ȘI SPORTUL IN INVAȚA- 
MlNT : „Lecțiile de educație 
fizică și sport și utilizarea a- 
nor mijloace nespediice din 
veri eiM (autor : \Tadimxr Săl- 
ceanu) • TEHNICA-METO- 
DICA-AXTRF.X A VFA’T : 
Pecte didactice cu
tate ia fotbal și alte ramuri 
sportive- (autori : Ioan-Ernest 
Dea și Alfred Imling) • mv- 
DICLNA SPORTIVA : „Cerce
tări privind efectele produsu
lui Apilamiprop 
de -----------
loan 
slliu, 
rea) ;
narea 
efort ________ ____x
farmacologice de refacere eu 
acțiune neuro-psihică* ftau- 
torl : Petre Bendiu, Adr-tem 
Vasillu, Elena SJătlneami, E- 
lena Georgescu, Doina Gheor
ghiu și Anca Drăgan) • OPI
NII-CONS ULTATU : „Cum fl 
văd copiii și tinerii pe antre
norul lor ?“ (autori ; Marla 
Șerban șl Marcel Șertxan) ; 
„Contribuții la perfecționarea 
tehnicii măsurării percepției 
mișcării* (autori : Livlu V. 
FUimon, Vasile Pelin șl Ltviu 
Florin FlUmon) ; furnal de 
antrenor* (autor : ion Vintl- 
lă) ; „Sub auspiciile Academiei 
de Științe SodaJe șl Politice 
a avut loc o utilă dezbatere 
științifică totertHscipiinară* 
(autoare : Elena Dobincâ) • 
„Jocurile Olimpice de vară, 
ediția a XXHE-<a, Dos Ange
les, 1-9S4 — rezultate tehnice".

Acest număr a! revistei „E- 
ducație fizică și sport* se gă
sește de vînzare la chioșcurile 
de difuzare a presei din Ca
pitală și din provincie, dar 
cea mal sigură modalitate de 
procura rn rămîne ABONA
MENTUL !

. .. ta sportivi
performanță" (autori 
Drăgan, Adrian Va- 
N. Eleșu șl T. Flo- 
.,Contribuții ta elabo- 

unor susținătoare de 
și produse oomplexe

să demonstreze că știu ceva 
mai mult decit au arătat ia re
centul med de .Cupa Davis*. 
Marcu si Năstase nu au prec-j- 
petit nici un efort. Serviciile 
puternice si retururile de back
hand i-au adus lui Năstase un 
prim set. în cel de al doilea 
Marcu s-a desprins destul de 
greu, cistigind la Emită, cum 
avea să se întâmple, de altfel, 
fi in al treilea. Mâhnea forțea
ză. câștigă setul al patrulea, 
dar cu prețul unor foarte mari 
eforturi, pentru că oe ultimul 
avea să-l cedeze, la zero I Re
zultat final : A, Marcu — M 
Năstase 3—6. 6—I 7—5. 7—9,
1— 0. Intr-o Îmbucurătoare re
venire de formă. Laurențiu 
Bucur a dispus ta patru seturi 
de redutabilul său adversar 
Mihai Vanță. Bucur a ciștigat 
ca 4—«, 6—4, 6—6, 6—s. Atrac
tivă disputa dintre Emil Hani 
și Bogdan Badiu, cistigată de 
primul cu 2—6. 6—3. 6—3. 8—6. 
Crislinel Ștefănescu a luptat 
din greu cu Uviu Ursuleanu, 
pe care l-a întrecut eu 7—5,
2— 6. 6—2, 6—4, Răzvan Con-
rtaniinescu a trebuit să se în
trebuințeze toarte mult, pentru 
ea la capătul a cinei seturi să 
dispună eu 6—2, 6—i. 3—6,
3— 6, 6—2 de Traian Badiu. Au 
mai ajuns ta sferturile de finală, 
fără a faoe eforturi deosebite 
Dumitru Hărădău, victorios cu 
6—4, 6—2. 6—0 ta fata lui Cris
tian Moroșan, Ion SeSu, care 
l-a întrecut cu 6—1. 6—2, 6—2 
pe Răzvan Itu și. ta fine. An
drei Dîrzu, dștigător cu 6—0, 
6—2, 6—3 ta duelul cu Sorta 
Popa. Așadar, se vor lntîlni ta

sferturî. azi, de la ora 8,30 : 
Hărădău — Sesu. Ștefănescu — 
A. Marcu. Dirzu — Constanti- 
oescu. Hnat — Bucur.

în proba feminină de 
o frumoasă victorie a 
foarte tinăra tenismanâ 
Gheorghe. învingătoare 
rit cu 3—6. 8—6. 6—2 in dispu
ta cu mai exberimzntata Alice 
Dăailă. In celelalte meciuri re
zultatele au fost normale : Lu
cia Romanov — Consnela Ro
man 7—5. 6—3. Otilia Pop — 
Cosmina Popescu 6—3. 6—0,
Ileana Trocan — Aurora Necu- 
lai 6—4, 6—2. Maria Romanov — 
Gabriela Mitrică 6—2. 6—3, Teo
dora Tache — Luminița Sălă- 
jan 6—3. 5—7; 6—3. Monica Ra
du — Claudia Nieulescu 6—3, 
6—4, Daniela Moise — Diane 
Samuugi 10 8. 6—2. Se var in- 
tf.ni in sferturi : L. Romanov —

simplu. 
obtinut 
Aurelia 
pe me-

Pop, Gheorghe — Trocan, M. 
Romanov — Tache, Radu — 
Moise. Meciurile se vor juca 
tot azi. de la ora 8,30. După- 
amiază sfat programate (de la 
ora 13,30) partide 
dublu fete dublu 
blu mixt.

în probele de 
băieți și du-

de tenis „23 
din Capitală începe 
în organizarea F.

.Selecția de toamnă",

• La Centrul 
August" 
simbătă în organizarea F. R. 
Tenis. „Selecția de toamnă", în 
vederea depistării și completă
rii loturilor naționale cu noi 
elemente talentate. Vor lua par
te băieți și fete din întreaga 
tară (primii 10 clasați în selec
ția din primăvară) copii de 10, 
11. 12. 13 șl 14 ani. Programul 
debutează sîmbătă de la ora 
8,30 (se va juca în cadrul fie
cărei categorii de vîrstă după 
formula „fiecare cu fiecare").

al
de.

meciului
penalitate

S. C. Miercurea 
greșul Miercurea 
(1—2, 4—1. 4—1). 
Z. Nagy. Gereb 2. 
talis 3, Demeter și 
pectiv Prakab 2. 
Kocsis. Surpriza 
era 3—1 pentru Progresul) 
s-a realizat, totuși. Sport Club 
îucînd tot mai bine ne măsu
ră ce se scurgea timpul.

Ciuc — Tro- 
Ciuc 9—4

Au marcat : 
Baris. Bar- 
Todor, res- 
Szentes si 
(în min. 21 

nu

Steaua
Gheorgheni 12—5 
4-1).
că 2. Chirită 2. Cazacu 2. So- 
fron ‘ ”__
nian. Ungureanu. respectiv Be- 
hedek. Gergeîy' 2. Kollo. Ked- 
ves. '

C.S.M. Viitorul 
(3—2. 5—2,

Au marcat : Hălău-

2. Antal. Gliga. Justi-

Mîine (n.r. azi) are loc ultima 
etapă în care, la ora 18.30. este 
programat derbyul competiției : 
Steaua — S.C. Miercurea Ciuc.

In deschidere are loc meciul 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni — 
Dunărea Galati, iar dimineața 
se ioacă partida Dinamo — 
Progresul Miercurea Ciuc.

Bela MALNASSI, eoresp.

La sfirșit 
în împrejui 
Gheorghe, . 
pionatele re 
lor, din doi 
(ÎS șl 21 dș 
republicane 

împărțit In 
natul lndlvl 
prima zl, ta 
trasee oare 
la fete, cai 
la categoria 
a,5 km (ÎS 
ani). In et 
fășurată in 
„promovat" 
dintre cel c 
concurs, in 
Traseele din 
au măsurat 
șl 10,8 șl li 
mea a fost 
concurs, la 
lauda organ 
rel Tomesci 
xandrescu - 
contestații, 
Clnd bine : 
vtnd, de rej 

în ultima 
de a treia, 
natele națio: 
pe de alte 
singură cat» 
probele Indi 
parte sportr 
(.Arad, Bistrl 
Hunedoara, 
Neamț, Braț 
Sibln, Timi

întrecerile echipel
VOLEI

Duminică s-au desfășurat par
tidele etapei a n-a fa campiona
tele diviziei secunde de volei. 
Lată rezultatele Înregistrate :

FEMININ, seria I : Penicilina 
Iași — Flacăra roșie n București 
3—0, Ceahlăul P. Neamț — I.T. 
București 3—0, C.S.S. Zimbrul 
Suceava — C.S.S. Unirea Focșani
1— 3, C.P. București — Braiconf 
Brăila 0—3 ; seria a H-a : C.S.U. 
LE.F.S. București — C.S.S. Oțe
lul TSrgovlște 1—3, A.S.S.U. Cra
iova — Voința București 3—0, 
Confecția București — Chlmpex 
n Constanța 0—3, Chimia Tr. 
Măgurele — C.S.U. Dacia Pi
tești 2—3 ; seria a Hl-a : Politeh
nica Timișoara — Maratex Bala 
Mare 3—1, Armătura Zalău — 
Steaua roșie Sibiu 3—1, GIGCL 
Brașov — Olimpia Metal 33 
București 3—1, Metalotehnica Tg. 
Mureș — „U" Cluj-Napoca 3—0.

MASCULIN, «erla I : I.T. Bucu
rești — Calculatorul n București
2— 3, Prahova LP.G. Ploiești — 
A.S.A. Buzău 3—1. C.S.U. Galați
— Relonul Săvinești 3—2, Viito
rul Bacău — Electromagnetica 
București 3—0 ; seria a n-a s Ol
tul Rm. Vilcea — Rapid Bucu
rești 1—3, Electra București — 
I.O.R. București 0—3, Dada Șer- 
vlce Pitești — C.S.M. Delta Tul- 
cea 3—0, SARO Tîrgoviște — 
PECO Ploiești 3—2 ; seria a 
m-a: oțelul Oraș dr. P. Groza
— A.S.A. Etectromureș Tg. Mureș
3— 2. Metalul Hunedoara — Vo
ința Zalău 1—3, A.S.A. Sibiu — 
Tractorul H Brașov 2—3, ,,U“
Cluj-Napoca — Voința Alba ta
lia' 1—3.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, O. Guțu, Al. Nour, 
M. Vlădolanu, Șt. Crețu, I. Do- 
muța, V. Secăreanu, C. Albu, O. 
Băltcanu, T. Sirlopol, I. Iancu, 
P. Geornoiu. I. Popescu, M, 
vanu, I. Domițian, I. Vlad, I. 
nescu, I. Pocoi.

A- 
io-

RUGBY
în Divizia ,,B“ — tineret

rugby s-au disputat câteva etape, 
numărul lor diferind, în funcție 
de componența seriilor, dat fiind 
faptul că unele (seria a n-a și 
a iV-a) cuprind mai multe e- 
chipe, altele mai puține. între
cerea' este deschisă jucătorilor în 
vtrstă de pină la 25 de ani, pu
țind fl întrebuințați de fiecare 
formație și maximum cinci rug- 
byștl trecuți de această vîrstă. 
Iată, în continuare, rezultatele 
consemnate pină acum, cu pre-

la

cizarea că 
catlvul „II ‘ 
turtle secw 
lor dim pri 
drept de ] 
de prcrmov. 
scopul ang 
petiție fiinc 
byștl tineri, 

Seria I : 
C.S.U. Cc 
17—6, AJS 
II BucnJ 
rești 
București «
— Aeronau 
Vuflcan Buc 
rești 11—64.

Seria a 1 
C.S.U. Pnah 
lectro putere 
Ploiești 
I.O.B.
oasa
3—25. 
mentul 
chimljstiri —
— Textila 2 
7—3, Cjfcp. 
Dunărei* Gi 
Rulmentul - 
gurefle 39—1 
Dunărea 7- 
zi—11, Text 
Tablierul — 
tul — Petr» 
mia — ș~N 
Tablierul

Seria a
ta — Pa 
Constructc 
mobilul K 
stanța — 
16, Portul 
20-4, Chi 
22—7.

Seria a
— Dacidl 
tehnica "
Brașov lu— 
Unirea Săc< 
șa — Științ 
Mare 14—3 
Mureș — 1
6—7. Știința 
portul 5—6, 
6—3, C.F.R. 
cil — Polltx 
Brașov — : 
nlca n — 
— Dacii 17- 
10—10, Tra 
17—« Trans 
n «—o.
»—6, Dacii - 
— I.A.M.T.

Seria a V 
lăți — Ruh 
10, Progresa, 
bttul Galați
— Chimia

ConsiHul National pentru 
Educație Fizică si Sport în
cadrează. prin concurs, re
vizor contabil principal, in 
condițiile Legii nr. 12/1971. 
Relații te telefon 11.10.05/210.

preciați tehnicieni și imparțiali Judecători": 
Maria Vicol, Olga Szabo, Tinase Mureșanu 
(serâmăj, Virgil Atanasiu (tir), Victor Firea 
(atletism), Ion Bârloiu (călărie) etc. • PRE
ZENT de dimineață ptnă seara In „culi
sele" C.M., Mircea Bogdan a contribuit e- 
sențlal la realizarea promptă a buletinelor 
Informative. El ne spunea : „Am avut bucu
ria de a lucra și pentru cele două ediții ale 
Cupei Europei, găzduite la București, la ul
tima cîștigind, după cum se știe, medalia de 
bronz. Acum, insă, am simțit parcă o bucu
rie și mai mare cînd am scris în buletin 
performanța băieților noștri".

BASCHET. LA MECIUL Steaua — Maocabl 
Tel Aviv dm sata Florească, ziariștii au 
tost surprinși să vadă că „m-asa presei" a 
fost-., deptasată dto centrul tribunei respec
tive spre extrema dreaptă. Să fi uitat or- 
gamza-.orii că sala s-a umplut de specta
tori șl datorită rubricâior de sport și că, 
pentru a putea comenta partiida, cronicarii 
trebuie să „vadă" tot ? Pe clnd „masa pre
sei* undeva prin htaul sălii, eventual în lo
cul simulacrului de bufet 7

PENTATLON MODERN. ÎN SEMN DE 
MULȚUMIRE pentru modul cum au fost 
organizate întrecerile C.M. pentru juniori, 
federația Internațională (U.I.P.M.B.) a oferit 
forului nostru de specialitate „Placheta de 
onoare" • ÎN TIMPUL Campionatului mon
dial, de un prețios ajutor au fost pionierii 
de la Școlile generale 76, 79, 89 și 195, dim 
sectorul 3. • STADIONUL OLIMPIA s-a do
vedit, din nou, o excelentă bază pentru 
proba de călătiie, fapt care ne determină să 

■susținem ideea mai veche ca „Olimpia" să 
devină un loc permanent peatru I găzduirea 
competițiilor de călărie • LA DIVERSELE 
probe ale C.M. au funcționat ca arbitri, 
printre alții, foști mari sportivii, acum a-

BUGBY. CÎND Gheorghe Florea a lnecris 
duminică unicul eseu al .meciului Dinamo— 
Farul, un ttaăr de pe banca consrtănțenidor 
a sărit In sus de bucurie, lovind ou capul 
acoperișul de protecție. Spectatorii l-au re
cunoscut pe dată, In. voinicul ce trăia din 
plin partida de rugby, pe multiplul cam
pion olimpic, mondial și european la... lup
te, Ion Draica. Cei prezențl In trifcune ■ au 
aplaudat prezența luă Draica Ia stadion, 
mulțl fără să știe că proaspătul Învingător 
de la Los Angeles a devenit vicepreședinte 
al clubului Farul. Să-i urăm marelui spor-

tiv cît mal multe și fru 
in ndua sa calitate I • 
emerit din sportul rosti 
conducătorul tehnic al 
dlnffî victorie cu Franța, 
sitar Nicolae Pădureanu 
moașă plachetă din part' 
împlinirii virstel de 60 C 
elevii săi de ieri siau de 
putatului tehnician un 
ani !“.

SCRIMA. O SjfBU 
realizează in actur^*’ edi* 
feminin de floretă antre 
grinl : titlul de campto, 
de Dinamo București șl 
țiel Dlnamo-Energia, 
el, in Divizia „A" i Buci 
exprimat convingerea că 
determină să pregătaasci 
manță și anume cucerire 
în primăvară, la Torino 
ALTA RECE ! Așa s-a 1 
reprezentanților clubului 
floretiste, au promovat 
timp ce floretiștll au tr 
de bucurie pentru antre 
și de insatisfacție pentru 
VOLEI. ESTE ÎMBUCUR 
etapa trecută jocurile pr 
nefidat de arbitraje buc 
așa cum s-a și relatat, 
rită menționată și preș» 
cuplului V. Ranghel — S 
dintre derby-urile femir 
Vilcea — C.S.U.-I.M.N. G

Suza.ua
C.SU


sonate de orientare turistica

IMPUS AUTORITAR
ecute,
Sfintu 
cam- 

sniori- 
vlrstă 
patele

tnpio- 
c, In 
n, pe 

,S km 
,3 km 
băieți 

:m (21 
des- 

'e, au 
treimi 
tul la 
lcăril. 
etapă 
i fete

Vre- 
iă de 

spre
Vio- 
Ale- 
fără 

Mitrol 
sl a-

cra 
nplo- 
(echl- 
1, o 
)■ La 
41 luat 
județe

Dolj, 
nureș, 
Sălaj, 
mreștl

(au lipsit, surprinzător, ,orienta- 
riști din județele Bihor. Galați, 
Gorj, Mureș, Olt șl rimiș) au in
trat în concurs în jur de 30 de 
fete și 50 de băieți.

In acest an clujenii au câș
tigat primele locuri atît la in
dividual masculin, prin Gh. Lu- 
caciu și Pavel Gligor, rit și la 
ambele ștafete. La indi
vidual fete, titlurile au fost 
împărțite între Arad și Bala 
Mare.

REZULTATE TEHNICE, indivi
dual feminin, categ. ÎS ani : 1. 
Valentina Vele (Strungul Arad), 
campioană republicană, 2. ru di th 
Cserveny (Cluj-Napoca). S. Ilea
na Jder (B. Mare) ; categ. 21 de 
ani 1. Irma Pașca (Voința B. 
Mare), campioană republicană,
2. Ildiko Horvati (Cluj-Napoca),
3. Maria standu (Arad) ; mas
culin, categ. 1S ani : 1. Gheor
ghe Lucaciu (Clujana), campion 
republican, 2. Dan Vaidle (,,U“ 
București), 3. Ciprian Coman 
(„U“ București) ; categoria 21 de 
ani : 1. Pavel Gligor (Voința 
Cluj-Napoca), campion republi
can, 2. Ion Alexan (B. Mare), 3. 
Gh. Fleraru (B. Mare). Ștafetă 
feminin : 1. Jud. Cluj (Eniko 
Bertalan, Clara Fey, Iudith Cser
veny, Ildiko Horvati), 2. Bucu
rești, 3. Jud. Arad ; masculin :
1. Jud. Cluj (Andrei Enyedy, 
Șandor Fey, Voicu Plaian, Pavel 
Gligor), 2. Jud. Sălaj, 3. Jud. 
Maramureș.

Marian CRACIUNESCU-coresp.

DIVIZIA SECUNDĂ
indi- 

garni- 
itoare- 
u au 
urnieul

„A-, 
com-
rug-

ti — 
•ești 
aua

Fii 
“ești

12—3, 
Bucu-

Politehnica II Iași — Locomotiva 
Pașcani 0—7, Rapid Suceava — 
Chimia Bacău 12—0, Rulmentul 
II — Chimia Bacău 4—0.

Lța — 
11, E- 
Record 
>va —
Pud- 

Pitești
Rul-

Petro- 
I.O.B. 
C.F.R.

U Mă- 
e — 
C.S.U.

11—6, 
tlmen- 
, Chi

ns tan- 
ltl—4, 

Auto- 
Con- 

sa 4— 
n gal ia 
C.F.R.

eni 
ili- 
fe.

Mîr-
Baia

Tîrgu 
Tulia 

Trans- 
Carpați 
-3, na- 

C.S.U. 
*oltteh- 
.A.M.T. 

C.F.R. 
Unirea 
CEMIN 
sportul 

C.S.U.

HANDBAL
Rezultatele înregistrate în eta

pa a Vil-a :
FEMININ. Seria I : Trainica 

Pucioasa — Filatura Focșani 21— 
L3, R elanul Săvinești — Chimia 
Brăila 20—13, C.S.M. St. Gheor- 
ghe — Precizia Vaslui 30—11, I.T. 
București — C.F.R. Craiova 21—26, 
Vulturul Ploiești — Didactica A- 
lexandria 34—25, Tnd. textilă Pi
tești — Textila Buhuși 22—26. 
Seria a n-a : Carpatex Brașov — 
Gloria Sticla Bistrița 23—32. Con
structorul Timișoara — Voința. 
Sighișoara 20—14, „U“ — Farmec 
Cluj-Napoca — Tricotextil Sighet 
42—20, Textila Sebeș — Construc
torul Baia Mare 16—17, Ind. u- 
șoară Oradea — Voința Odorhelu 
Secuiesc 16—12, Constructorul 
Hunedoara — C.S.M. Sibiu 19—20. 
MASCULIN, Seria I : C.S.U. Ga
lați — I.E.F.S. București 35-21, 
C.S.M. Borzești — Dacia Pitești 
17—1/7, A.S.A. Buzău — Petrolul 
Teleajen 26—23, Calculatorul 
HRUC București — Comerțul Ma
rina Constanța 20—19. I.M.U. Ba
cău — Arctic Găești 24—23. Seria 
a II-a : Metalul Copșa Mică — 
Voința Sebeș 35—19, Unio Satu 
Mare — Metalul Hunedoara 16— . 
13, Minaur II Baia Mare — Me
talul IURT Lugoj 20—20, Metalul 
Bistrița — Strungul Arad 31—22. 
fuiorul Baia Sprie — Utilajul 
Știința. Petroșani 15—14. Electro- 
mureș Tg. Mureș — Tractorul 
Brașov 10—18.

SPORTUL DE
(Urmare din pag l)
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sportivă din județ : terenuri
de fotbal, handbal, tenis, un 
modern poligon de tir, o sală 
de sport, două bazine de înot, 
popicărie. Cu o astfel de bază, 
nu-i de mirare, mulți, . foarte 
multi oameni din întreprin
dere dedică sportului o mare 
parte in timpul lor liber. Așa 
se explică faptul că — în a- 
fara participării la diferite 
campionate de casă — cei de 
la Lețea răspund „prezent" ori 
de cîte ori se organizează ac
țiuni sportive mari în Bacău 
sau în județ. La crosuri. la 
tururi cicliste, la cupe pe pro
fesii ș.a. Evident, apar și flori 
in sportul de performanță. De 
pildă, recent. Vasile Nistor a 
devenit vicecampion de juniori 
la tir. Două nume de care se 
leagă grija pentru sport dq 
aici : ing. Costică Filip — pre
ședintele asociației, și Cornel 
Filimon — directorul combi
natului.

MEREU PREZENTI, DEȘI 
N-AU DECÎT... TREI ANI ! O 
întreprindere nouă în Bacău' — 
de panouri eiectro-pneumatice. 
Tînără, de trei ani. întreprin
derea are asociație sportivă, 
încă din primul an. Ceea ce 
nu-i de mirare pentru că oa
menii muncii de aici sînt și ei 
foarte tineri și iubesc sportul. 
Există în întreprindere cam
pionate de casă, iar tinerii ei 
se prezintă la toate competi
țiile sportive de masă ce se 
inițiază în oraș. Răspund me
reu „prezent", ceea ce este 
foarte frumos. Cine impulsio
nează aici sportul ? In princi
pal, Costică Mușat, secretarul 
Comitetului de partid, și Ser
giu Iorga, directorul între
prinderii !
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„UVERTURA TINEREȚII", SUB AȘTEPTĂRI
Selecționata „A“ - Selecționata „B“ 1-1 (0-1)

In deschiderea cuplajului, „u- 
vertura tinereții", aflindu-se față 
în față două selecționate convo
cate pentru o nouă inventariere 
a celor care au mai participat la 
acțiuni asemănătoare în acest an, 
dar și o testare a unor jucători 
vizați pentru prima oară. Dacă 
pentru antrenorii lotului de tine
ret — Cornel Drăgușin, Viorel 
Kraus șl Anghel Iordănescu — 
meciul în sine a constituit o u- 
tilă „radiografie", în schimb, în 
planul spectacolului, pentru cei 
prez en ți în tribune, partida cu 
greu poate primi calificativul ac
ceptabil, jocul fiind în marea
majoritate a timpului sub aștep
tări. E drept, există o circum
stanță. aceea a lipsei de omoge
nitate a ceflor două selecționate, 
care a operat vizibil asupra con
sistenței și cursivității acțiunilor 
inițiate. Tot așa de adevărat este 
și faptul că flecare jucător trimis 
în teren a vrut să lase o impre
sie dt mai bună, însă de la do
rință șl pînă la reușită a fost un 
drum foarte lung. Pe ansamblu, 
au fost și unele faze cursive, cu 
grad de periculozitate, dar șl 
nereușite, chiar stîngăcii.

Un scurt film al meciului. O 
bună centrare a Iul Soare. în 
min. 7, nu are cuvenită finali
tate din partea lui Weisenbacher. 
Deschiderea scorului se produce 
în min. 12, cînd MUNTEAN, du
pă ce îșl creează, prin dribMng, 
o poziție favorabilă, șutează pu
ternic șl plasat, de la 18 m. în 
colțul lung al porții lui Zlotea. 
Final mai bun de repriză, cu o- 
cazil Irosite de Grigore (min. 33), 
Soare Cm in. 34), Burdujan (min. 
35) și O. Popescu (min. 41). La 
patru minute de la reluare. Bur
dujan trimite mingea în bară în 
urma unei lovituri de la 11 m. 
Abia în min. «5 „galbenii* reu
șesc să restabilească echilibrul șl 
pe tabela de marcaj, LAZĂR 
flnalizînd • frumoasă acțiune a 
iul O. Popescu, care se va do
vedi ce* mal bun jucător de pe 
teren, el af!tn<Hi-ee mal tot tim
pul la originea acelor faze care 
au mal salvat c*t de cft ceea ce 
se mal putea salva...

ArtjHruI M. Nlculeseu a con-

Azi, pe pionul 6,u/e?» CUPLAJUL SPERANȚELOR...
Astăzi, pe stadionul Giuleștl, 

un alt cuplaj atractiv. Vor ti 
trecuți In revistă cei mai buni 
jucători din eșalosuiul secund, ca 
și marea majoritate a componen- 
țUor loturilor reprezentative de 
juniori, cele care se pregătesc 
pentru campionatele europene 
rezervate lor. Dar lată compo
nența celor patru loturi.
• De la ora 13,45 : Lotul

U.E.F.A. "85 — Lotul U.E.F.A. ’86
LOT U.E.F.A. >85 : VodcUă, Bl- 

cfcu CF.C. Constanța), Lența (Glo
ria Bistrița), Beserman (Strungul 
Arad), Pojar („U* Cluj-Napoca), 
Radu (Progresul-Vulcan), Proș- 
teanu (Mecanică fină Steaua),
Pistol (Șoimii I.P.A. Sibiu). Po- 
logea (Sportul stud.), Neagu
(C.S.M. Reșița). Lupu. Chivu
(Dunărea C.S.U. Galați). Pană

masă — LA COTA CALITĂȚII
UN PILON AL SPORTULUI 

BĂCĂUAN: C.S.M. BORZEȘTL 
Funcționează, se știe, pe lin
gă Combinatul petrochimic ' și 
este prezent de-acum în spor
tul de performanță (judo — 
Divizia .,A“ ; handbal — Di
vizia ,B“ ; box — campionatul 
republican ; fotbal — Divizia 
,,C“), remarcindu-se însă și 
pentru grija pe care o acordă 
sportului de masă. Iată doar 
cîteva dovezi : în campiona
tele interne ce se organizează 
aici (uneori și de cîte două ori 
pe an) iau parte de obicei în 
jurul a 45 echipe de fotbal, 
25 de volei, 30 de handbal. 
Este cel mai puternic club 
sportiv din județ, cu circa 
12 000 de membri, cu un fru
mos complex sportiv (are și 
instalație de nocturnă), tere
nurile de handbal și fotbal 
fiind adevărate „bijuterii spor
tive". Ultima realizare : o sală 
de box amenajată prin munca 
patriotică a oamenilor muncii 
din combinat.

PE LOCUL I, A.S. VICTO
RIA. O asociație devenită foar
te cunoscută în oraș și județ. 
Pentru că sportivii ej sînt pre- 
zenți la toate competițiile de 
masă ce se organizează pe 
plan local, fiind pe locul I în 
oeea ce privește numărul de 
participants Adică nu tnaî sînt 
egalați de nici o altă asocia
ție. Se practică modelismul, 
fotbalul, handbalul, voleiul, ci
clismul. turismul. La recen
tul „Tur ciclist al județului", 
o pătrime dintre participant!! 
au fost de la Victoria. Au o 
bună bază sportivă (terenuri 
de fotbal, handbal, tenis o 
sală de modelism). Remarcabil, 
asociația are echină de fotbal 
în Divizia „C“ echi"? în cam
pionatele județene de hand-

dus bine următoarele formații :
SELECȚIONATA „A" („galbe

nii*) : Zlotea — Pasau, Belode- 
did, Buci co, Weisenbacher — Bo- 
tezan, Mirea, Lazăr, Burdujan — 
Soare, O. Popescu (au mai ju
cat : Vodă. Bălan, Gheorghiu, 
Tone).

SELECȚIONATA „B“ („albaș
trii") : Toader — cinstea. Bal- 
cea, Ruicea, Baooș — Bica, Gri- 
gore, Burchefl, Alexandru — Bo- 
baru, Muntean (au mai jucat : 
Stlngadu, Crăciun, Moldovan, 
Meszaros, Văsîi, Mihali).

Adrian VASILESCU

TRIAIUL - DOMINAT Dl AMBIȚIA „ASPIRANȚILOR"
(Urmare din pag 1)

vărat SDiridus dus te soții în 
reDriza a doua : In sfirsit. Pană, 
viguros si omniprezent. confir- 
mînd si ieri o ascensiune re
marcată si în partidele cu In
ter).

Revenind la ioc să subli
niem startul mai bun al .ro
șilor". care au fortat ritmul. 
Munteanu II a 3Utat în bară 
(min. 8), pentru ca IRIMESCU 
să deschidă scorul (min. 10), 
execntind un penalty. „Echipa" 
lui Stefănescu a continuat să 
oreseze. animată de ..intrusul" 
Hagi. dar. în minutul 20. o 
dată cu retragerea de De teren 
a golgeterului. ușor accidentat, 
inițiativa a trecut net de Dar- 
tea galbenilor. Am nutea spune 
că iocul consacratilor a intrat 
în umbră imediat după un 
dribling în cascadă al lui Co
ras. la capătul căruia a llc- 
sit... Hagi (min. 24).
’Galbenii egalează (min. 28) 

prin LĂCĂTUȘ. care exploa
tează o nesincronizare a Iui 
Stefănescu cu Munteann H si 
preiau conducerea in min. 44,

(CJS.Ș. Aripi Pitești), Nuță (Pe- 
traiul, Crețu (Oțelul Galați), 
Rusu (C.S.M. Suceava). Chlrcă 
(A.S. Mizil), Badea, Mltroi. Zam- 
tlr (Univ. Craiova), Antrenori : 
Nicolae Bellzna șl Gheorghe 
Manga.

LOT U.E.F.A. *86 : Naghl' („U" 
Cluj-Napoca), Șerban, C. Sava, 
Mureșan (Metalul București), Be- 
jenarlu (Aurul Brad). Aldea 
(Sportul stud.). Drăgilă (Steaua), 
Năstase (F.C. Constanța), Popa 
(Șoimii I.P.A Sibiu), Prună, Ră- 
ducan (Klectroputere Craiova), 
D. Sava (Dinamo Victoria), Har- 
șanl (F.C. Bihor), Someșan 
(A.S.A.), Henzel (Jiul Petroșani), 
Vașlle (F.C.M. Brașov), Dineu 
(Automatica), Popete (Sportul Sfl 
Decembrie). Labu, Țucudean 
(F.C.M. U.T.A.). Pozdarie, Rădu-

bal. volei, tenis și tenis de 
masă. șah. Voleiul și handbalul 
sînt practicate și de femei (ca 
să nu mai amintim de prezența 
acestora la crosuri).

LA LOC DE CINSTE: SER
BĂRILE ClMPENEȘTI. Le or
ganizează multe întreprinderi 
din județ, frumoase manifes
tări cultural sportive mult gus
tate de oamenii muncii. Tată 
și citeva „scene" vestite pe 
care se organizează asemenea 
serbări : Parcul Gherăiești
(Bacău), Dealul Goanța (Comă- 
nești). Parcul Măgura (Tg. Oc
na). Perchiu (Gh. Gheorghlu- 
Dej, Baza nautică). Parcul 
sportiv (Buhuși).

DIN NEFERICIRE !... Iată 
și vești proaste de la între
prinderea de confecții Buhuși : 
echipa de handbal fete a re
trogradat în Divizia „B“. U- 
nul din motivele principale : 
lipsa aproape totală de sprijin. 
O ultimă dovadă : terenul de 
handbal a fost desființat (! !) 
pentru a se face.... loc de tre
cere (deși era și altul) spre 
o clădire a centralei. Aici se 
face gimnastică la locul de 
muncă și atît. „Din cauza lip
sei de sprijin — ni s-a spus 
— sportul este vitregit".

4Di4!NîSI0AȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
10 OCTOMBRIE 1984. Extragerea 
I : 15 22 32 9 10 28. Extragerea a 
n-a: 1« 40 4 11 2 16. Fond total de 
cîștiguri : 800.678 lei din care
3.62? lei report la citegoria 1

CÎSTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 3 OCTOM”vnE 
1984. Cat. 1: 3 variante 100% a. 
cîte 50.000 lei și 2 variante 25%

prin DRAGNEA. neobosit în a- 
eest joc.

Dună pauză se fac schimbări 
de ambele năr... Anare si B6- 
loni. care ia locul lui Văetuș. 
înlocuitorul lui... Hagi. La gal
beni. Cristian ia locul lui Mo- 
raru. Belodedici il înlocuiește 
pe Zare (min. 60), Stancu in
tră în locul lui lovan. care 
trece în locul lui Stefănescu. 
tiv sfîrsit. Lăcătuș trece si el 
la roșii, schimbînd cu Văetuș. 
După un Duternic sut al lui 
Boloni. aplaudat la scenă des
chisă (min. 57). DRAGNEA 
marchează frumos (min. 63), 
iar în minutul -30 ii cedează lo
cul lui PoDicu. desDre care s-a 
vorbit mult si. se Dare, nu în 
zadar. Această retragere a gol
geterului meciului ii dă arini 
lui... VĂETUȘ, care îsi ma
nifestă dorul de Caoitaiă prin 
două goluri soectacvloa.se (min. 
86 si 89). făcind să înceteze 
brusc comentariile care Duneau 
Ia îndoială rostul convocării Iui. 
Asa se încheie o Dartidă domi
nată de dîusuî de ambiție al 
celor cu mai Dutine tricouri si 
care demonstrează că Dorțile 
echipei naționale sînt deschise.

ță (C.S.Ș. Electroaparataj). An
trenor : Valentin Gugiu.
• De la ora 15,30 : Selecționata 

a Diviziei „B“ — Selecțio
nata ,,B« a Diviziei „B".

SELECȚIONATA lașko,
Dobrotă, popica, L Mureșan, H- 
sic, Boeru („U“ Cluj-Napoca), 
Catinca, Mocanu (Petrolul Plo
iești), Cenan, Fodor (Chimica 
Tîraăvem), Glrjoabă (F.C. Con
stanța), Tăbăcaru (Olimpia Satu 
Mare), Cristescu (C.S.M. Sucea
va), Gh. Radu (Gloria Bistrița). 
Antrenori : Ladislau Vlad și pe
tre Gavrilă.

SELECȚIONATA „B“ : Nalați 
(Gloria Bistrița). Gafencu. Buliga, 
Cașuba (C.S.M. Suceava), Oprea, 
Dumitriu (C.F.R. Pașcani), Co
vrig (Ceahlăul P. Neamț), Curtea- 
nu (Șoimi I.P.A. Sibiu), Popescu 
(I-P. Aluminiu Slatina), Zahlu 
(F.C. Constanța), Țlră (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), Cristea 
(Mecanică fină Steaua București), 
Pitulice (Petrolul Ploiești). Lo- 
vaș (T.M. A.S.A. Sf. Gheorghe), 
Krdei (F.C.M. U.T.A.). Antrenori: 
Leonida Antohi șl Robert Cosmoc.

MAGAZINELE AUTO I.D.M.S.
livrează în luna octombrie a.c. autoturisme DACIA cumpă
rătorilor care au depus banii la C.E.C. pînă la 31 mai 1981, 

după cum urmează :
Mag. București pînă la nr. 2.500/1934 
între nr. 2 501 și 3 500/1984 cu livrare de la mag. Timișoara
. 3 501 și 4 500/1084 cu livrare de la mag. Baia Mare

(înscriși la mag. Brașov) 
Bacău pînă la nr. 
Baia Mare pînă la nr.
Cluj pînă la nr.
Reșița pînă la nr. 
Craiova pînă la nr.
Timișoara pînă la nr. 6 400/1983 
Iași pînă la nr. 2 000/1983

Pentru ridicarea autoturismului la alt magazin decît 
cel de înscriere este necesară prezentarea la magazinul la 
care s-a efectuat înscrierea inițială pentru obținerea scri
sorii de transfer.

Cîștigătorii C.E.C. de la tragerea din trim. II 1984 se pot 
prezenta pentru ridicarea autoturismului DACIA de la ma
gazinul auto I.D.M.S. conform arondării teritoriale comu
nicate prin filialele C.E.C.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturis
me și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11 39 50, int. 121.

a 12.500 lei ; cat. 2 : 6,75 variante
a 8.616 lei ; cat. 3 : 28,50 a 2-012
lei ; cat. 4 : 90 a 637 lei ; cat.
5 : 190,50 a 301 lei ; cat. 6 :
7.322,75 a 40 lei ; cat. 7 : 236,25 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.903,50 a 40 lei. 
Report la categoria 1 : 3.622 lei. 
Cîștigurile de categoria 1 (100%)
au fost obținute de : LUCIAN 
PETRU din Brașov, COSTEL M. 
TEODORESCU și respectiv MA

IN DIVIZIA „CtJ
Ieri, în campionatul Diviziei 

„C“, în seriile a V-a, „bucureș- 
teană", și a XH-a, „brașoveană" 
— serii cu cîte 17 echipe — s-a 
disputat etapa a Vll-a, interme
diară, în care s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

SERIA A V-a
ICSIM București — Viscofifl 

București 3—2 (1—1), Poiana Cim- 
pina — Chimia Brazi-Ploieșf. 1—0 
(0—0), Danubiana București — 
Flacăra roșie București 3—0 (2—0), 
Minerul Fiilipeștii de Pădure — 
IUPS Chitiia 1—1 (1—1), Petrolul 
Băicoi — Avicola Crevedla 1—0 
(1—0), Aversa București — Teh- 
nometal București 1—i (0—1), 
MECON București — Abatorul 
București 0—1 (0—0), Sportul ,,30 
Decembrie" — Luceafărul Bucu
rești s-a amînat, Carpați Sinaia 
n-a jucat.

Pe primele locuri în clasament:
1. ICSIM BUCUREȘTI 10 p (21—6),
2. Danubiana București 10 p 
(12—8), 3. IUPS Chitul.a 8 p (8—7),
4. Minerul Fillpești 8 p (7—7)... 
pe ultimele locuri : 15. Luceafă
rul București 5 p (8—13), 16. 
Sportul „30 Decembrie" 4 p 
(6—8), 17. Aversa București 2 p 
(5-9).

SERIA A Xn-a
Utilajul Făgăraș — Nltramonia 

Făgăraș 0—0, Minerul Bălan — 
Ceiuloea Zămești 1—1 (0—0), Vii
torul Gheorgheni — Metalul Tg. 
Secuiesc 2—1 (1—1), Progresul 
Odortiei — Mureșul Toplița 1—0 
(0—0), Preciria Săcele — Unirea 
Cristuru Secuiesc 1—0 (0—0), Me- 
trom Brașov — ICIM Brașov 1—2 
(1—0), Mobila-Măgura Codlea — 
Textila Prejmer 5—0 (2—0), Mi
nerul Baraolt — Cimentul Hoghiș 
4—2 (1—0), Electro Sf. Gher rghe 
n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORHEI 11 p (7—3), 2. 
Nltramonia Făgăraș 9 p (12—1),
2. ICIM Brașov 8 p (7—5), 4. Vii
torul Gheorgheni 9 p (9—8)... pe 
ultimele locuri: 15. Precizia Să- 
cele 5 p C9—1O), 16. Celuloza Zăr> 
nești 4 p (3—«), 17. Textila Prej- 
mer 1 p (1—12).

ȘTIRI • ȘTIRI
• MECIUL DINAMO — POLI

TEHNICA IAȘI, din etapa a IX-a 
a campionatului Diviziei „A“, se 
va disputa în ziua de 18 octom
brie în loc de 21 octombrie cind 
sînt programate jocurile etapei a 
IX-a.
• AZI. ÎN DIVIZIA „B“ — SE

RIA AU : restanța Autobuzul 
București — Minerul Motru, din 
etapa a rv-a. Partida se va dis
puta pe stadionul Autobuzul, de 
la ora 15, și va fi condusă de 
M. Dragu -(Galați).

Mag. Pitești pîna la nr. 7 300/1983 și 
3 100/1984 pentni cumpărătorii din jud. 
Sibiu ’
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.

900/1984
6 800/1983

200/1984
2 000/1983
7 300/1983

RIN PARASCHIV, ambii din 
București, care obțin fiecare cîte 
50.000 lei.

AZI ULTIMA ZI LA LOTO !

• Pentru participam ții care nu 
și-au procurat încă bilete la tra
gerea Loto de vimeri, se reamin
tește că agențiile Loto-Prono- 
sport le mai stau NUMAI AS
TĂZI la dispoziție pentru a juca 
numerele preferate.

De asemenea, tot în agenții se 
găsesc și bilete gata completate.

soectacvloa.se


CLUJ-NAPOCA Șl STEAUA SUSȚIN
MECIURILE RETUR IN C.C.L LA BASCHET

CUPA CUPELOR 
LA BASCHET (m)

La Balcaniada de tenis de masă

Echipele de .baschet românești 
participante la C.C.E. susțin 
astăzi meciurile-retur din ca
drul turului inaugural al com
petiției. Formația feminină 
Universitatea C.S3. Viitorul 
Clui-Napoca va iuca la Istanbul 
cu Beșiktas (în tur. clujencele 
au cistigat cu 73—43). iar Steaua

Intîlneste la Tel Aviv pe Mac- 
eabi fin tur. Maccabi a cistigat 
cu 114—103). Arbitrii partide
lor : A. Guleski (Iugoslavia). 
E. Dimitrov (Bulgaria) la Is- ■ 
tanbul si A. Pinto (Italia). D. 
Sorrentino (Franța) la Tel 
Aviv.

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

răsturnări de scor, studenții au 
obtinut o victorie meritată, 
prima in întîlnirile eu dinamo- 
vistii bucuresteni. Setul ultim 
a fost echilibrat doar Dină ta 
7—7. după care gazdele an 
punctat in serie, scorul deve
nind 14—7 : din acest moment 
campionii revin puternic, dar 
nu pot :n toarce scorul In fa- 
voarer lor. S-a evidențiat in- 
trenul sextet craiovean trimii 
In teren de antrenorul Radu 
Zamfirescu : Stoian. Hrinco. 
Pascu. Zlotea. Daha Ad. Dumi
tru. iar de la oasoeti Fon. Vrin- 
cut. Enescu si Păusescu Ao 
arbitrat : L. Grun si AL Ignat
(Șt. Gurgui — coresp.).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — C.S.U. ALUMINA O- 
EADEA 3—8 (11. 12. 18). Me
ciul a început in nota de su
perioritate a gazdelor, apoi 

echilibrat (7—5>. după 
au preluat 

si cu bloca- 
mingi bine 
cu... aiutorul 

pri

In cel de-al treilea 
șl ultimul, după

12—3, gazdele s-au 
jucat cu— nervii
proprii și ai antre
norului C. Cbițigoi. 

au ciștigat la 
Evidențiați : 

Steriade și 
(C). Todoran

Ion.
Bir*
$1 RidoU (C.S.U.). 
Au arbitrat foarte 
bine A. Dinicu și 
L Niculescu (Buc.).

Mîhaa VESA

din iociirile retur 
în cadrul ..Cupei 
baschet : Spartak 
Karsiyaka Izmir

Rezultate 
desfășurate 
cupelor11 la 
Pleven — 
109—75 (în tur 58—72). Kotkan
TP Kotka (Finlanda) — Alvik 
Stockholm 84—79 (în tur 86— 
97). Villeurbanne — Maccabi 
Bruxelles 85—73 fin tur 82—75). 
Primele echipe s-au calificat.

PROBUL INDIVIDUALE
ta probele Individuale ale Bal

caniadei de tenis de masă de la 
Atena sportivii noștri au ocupai 
două locuiri H și trei locuri HL 
La simplu masculin, Andras Fe
jer a câștigat cu 3—0 partidele cu 
K. PriXtifi OG reda) șl M. Lukcrv 
(Bulgaria) șl a pierdut cu Ic—3 
semifinala cu Bda Mesanos 
(Iugoslavia:). Vasfle Florea a ta- 
vhns cu 3—1 pe s. Stefanov (Bul
garia) șl a pifândut cu 8—3 la B. 
Mesaros. Călin Toma a ciștigat 
ou 3—0 medul cu K. Dtanataareas 
(Grecia) ți a plendut eu 1—8 ta 
1. Lupulescu. Clasament : 1. B. 
Mesaros (Iugoslavia), L L Lujra- 
lescu (Iugoslavia), 3. Andras Fe
jer (România) fl Z. Priniorao 
(Iugoslavia). La simplu feminin, 
Maria Albolu a trecui de KetS 
Spenou (Grecia) cu 3—0 șt de 
Vesna Oj tersek (Iugoslavia) eu 
3—1 și a fost eliminată ta semi
finală de Goldana Perkustta 
(Iugoslavia) cu 3—3. Otffla Bă- 
descu a tavlns cu 3—0 pe Uana 
Doumenl (Grecia) ți a păendtM eu 
1—3 la Daniela Guergudceva 
(Bulgaria). Ktaga Lohr : 3—4 cu 
Loukta Skrlvanou (Grecia) șl 3—3 
cu Gondana Perfcucta. Clasament: 
1. Bran ta Battaid (lugoriavla), 
L Govdana Perfcucta (Iugoslavia). 
3. Daniela Guergueiceva (Bulga
ria) țt Maria Albolu (România). 
La dublu feminin, Maria Albolu. 
Otllta Bădescu : 2—0 au Keti Spa- 
nou. Dana PațxadkntaAra (Gre
cia), 3—0 eu Daniela Guerguelce- 
va, Vanja Staleva (Bulgaria) șl

1—2 (17, —24, —18) in finala cu 
Branka BatănAd, Gordtana Perku- 
an (Imgoslaviao • Pe looul 3, Mar 
ria Louka. Liana Doumenl CGrer 
etaj șl Daniela Guerguelceva. 
Vanja Staleva (Bulgaria). La du
blu masculin, A. Fejer, V. Florea: 
3—8 cu E. Dtakatals, A. Desta 
(Grecia) țl 1—2 ou L Stoianov. 
S. Stefanov (Bulgaria^. Clasa
ment : 1. I. Lupulescu. Z. Ptri- 
morao (Iugoslavia), a. L Stolta- 
nov. S. Stefanov (jBulgarta), 3. 
K. Friiftis, D. Zikoa (Grecia) țl
A. Fejer, V. Florea (România). 
La dublu mixt, A. Fejer, Maria 
Albolu au ciștigat cu 3—0 ta J. 
MandlLas, D. Papadltmltriou (Gre
cie), la ri. ZUcos, M. Louka (Gra
de) țl S. Kovac!. B. Battalcâ 
(Iugoslavia.). ta finala cu L m- 
pulescu țl G. Perkucln (Iugo
slavia) au pierdut cu 3—1. Pe 
loctg 3:1. stolanov. D. Guer- 
gudeeva (Bulgaria) țl S. Kovad.
B. Battald (Iugoslavia).

O NOUĂ STEA

In gimnastică?

CONGRESUL FEDERAȚIEI

S te lutul Mir 
on blocaj

s-a 
care bucur ostenii 
din nou inițiativa 
le mai atente, cu 
atacate (Bîră) si
oaspeților au cistigat 
mul set. Cel de-al doilea, cel 
mai frumos al meciului, se pă
rea că va fi cîstiaat usor de o- setul

CLASAMENTE

SEBEȘ 3—8 fi», 2, 11). 
la discreția gazdelor, doar 
ultim fiind mai echili-

ia nu poate fi opr.t in atac de 
bdtmdrean tardiv in plasament 

Foto : Iorgu BĂNICĂ
INTERNAȚIONALE DE TIR

Seria I Seria a
1. Dinamo Buc.
Z. Univ. C.F.R. Cv.
3. Etcond Zalău
4. șt. Motorul
5. C.S.M.U. Suceava
C. C.S.M. Caransebeș

5
5
5
5
5
5

1
1
2
3
3
5

14: 6
12: 8
11: 7
8: I

10:12
2:15

I 
•
1
7
1
9

1. Steaua
2. Explorări B.M.
3. Tractorul Bv.
4. Calculatorul
5. C.S.U. AL oradea 
t. „Poli* Tim.

gazde care au cistigat nu fără 
emoții greșind multe servicii. 
Remarcați : Tutovan. Strauff 
si Codre (EL), respectiv. Cos- 
tiniue. Ștefiea fi Mindra 
(C.S.M.U.). Domuta 
resD).

La

lu-

MCNCHEN (Ager Dres), 
sfîrsitul acestei răotămini 
vor desfășura la Munchen 
crările Congresului Federației
Internationale de Tir. La con
gres va asista si președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic. Juan Antonio Samaranch.

ROMA (Agerpreș). Noua spe
ranță a gimnasticii feminina 
italiene este Patrizia Luconi. 
o tinără elevă în vîrstă da 
12 ani. care la recentul con
curs international de la Cata
nia. a obtinut o surprinzătoare 
victorie In disputa cu o ple
iadă de gimnaste consacrate. 
Luconi a realizat la individual 
compus un total de 33.75 p. In- 
treclndu-le pe Vera Kolesni
kova (U.R.S.S.) - 38.55 p Si 
Jana Vogel (R. D. Germană) — 
38.25 p. Prezentă la concurs, 
campioana sovietică Natalia 
Iurcenko s-a accidentat dună 
două aparate, fiind nevoită să 
abandoneze. Cîstlgătoarea edi
ției de anul trecut. Sylvia Ran 
(R. D. Germană) situat
doar pe locul 11.

rădeni. care după 7—2 si 11—7 
n-au mai rezistat însă atacu
rilor lui Ion. ieri cel mai bun 
Jucător al meciului, și cu trei 
greșeli copilărești în final, după 
ce au fost egalați (12—12), au 

• pierdut un set ca și ciștigat.

braț. Remarcați : Szilaghi, Mi- 
halca și Chezan (Șt), respectiv 
Iordan (C.S.M.). (Ov. Nemeș — 
coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAV 
— C.S.M. SUCEAVA 3—1 (9, 
—13. 8, 14). Meci greu pentru

ANGLIA DEBUTEAZĂ 
IN PRELIMINARIILE C.M.

In cadrul pregătirilor pentru C.C.I. la volei (m)

„AMICALE" DIIIAMO BUCUREȘTI -DYNAMO BERLIN
Campioana masculină de vo

lei a tării noastre. Dinamo 
București — care va lua star
tul. la începutul lunii viitoare, 
tn noua ediție a Cupei cam
pionilor europeni — isi com
pletează pregătirea cu alte 
două partide amicale interna
ționale. După derbyul de ieri.

de la Craiova, in campionatul 
intern, echipa lui Willi Schrei
ber va lntflni astăzi, de la ora 
18. in sala Dinamo, pe fosta 
campioană a R. D. Germane. 
Dynamo Berlin. MIine. de la 
aceeași oră si ta aceeași sală, 
este programat meciul re
vanșă.

Divizia masculină „A“ de handbal

ASTAZI, TREI MECIURI DIN ETAPA A Vlll-a
Startul echipelor românești 

tn competițiile continentale de 
handbal — duminică — a im
pus programarea în devans. as
tăzi. a trei meciuri din cadrul 
etapei a VIII-a a întrecerii 
masculine. Steaua, lidera cam
pionatului. se deplasează la A- 
rad pentru întîlnirea cu echipa 
locală Constructorul, campionii 
intentionînd. desigur, să cuce
rească toate cele trei puncte 
Duse în joc. cu atît mai mult, 
eu cit handbalistii de la H.C. 
Mi n aur Baia Mare susțin un 
med pe teren propriu, cu Ști
ința Bacău, tintlnd șefia clasa
mentului in cazul unei surprize 
ta Arad, tn București, ta sala 
Rarfd. de ta oca 18. din^mo- 
vistH primesc replica *—'— 
net* Minerul Cavnle. 
care handbalistii din 
Stefan cel Mare au 
•ansă. Programat initial

astăzi, jocul dintre echipele fe
minine TEROM Iași si Știința 
Bacău a fost aminat pentru o 
dată care va fi anunțată ulte
rior. studentele urmînd să e- 
fectueze deplasarea ia Istanbul 
ta vederea debutului. în acest 
an. In -Cupa campionilor eu
ropeni*. (M. V.)

La 17 octombrie, la Londra, re
prezentativele Angliei și Finlandei 
se întilnesc în preliminariile gru
pei a 3-a a C-M., din care mai 
fac parte selecționatele României, 
Irlandei de Nord și Turciei. En- 
glezli debutează In competiție cu 
acest med care la prima vedere 
ar părea ușor pentru ei. Dar, 
să nu uităm că Finlanda, în 
primul joc al grupei, a întrecut 
Irlanda de Nord (1—0) ! Iată de 
ce selecționerul englez Bobby 
Robson privește cu prudență a- 
ceastă partidă de debut, după 
Jocul amical cu R.D. Germană, 
în care britanicii (învingători cu 
1—0) n-au prea strălucit, printre 
alții au fost selecționați Shilton, 
Woods. Kennedy, Fenwick, Rob
son, Mariner, Woodcock, Francis, 
Chamberlain. De reținut că din 
lot fac parte patru jucători de 
La Arsenal, actuala lideră a cam
pionatului : Rix, Sansom, Wo
odcock și Mariner, în timp ce 
de la Liverpool, campioana ,,en 
titre*, nu a fost selecționat de
cât Kennedy.
LIGILE ENGLEZE PRINCIPALE 
FURNIZOARE... ALE REPREZEN

TATIVELOR BRITANICE
A fost alcătuit și lotul Scoției 

pentru meciul din preliminariile 
de ta 17 octombrie. Intere

sant este că majoritatea jucători
lor evoluează ta diferite ligi en
gleze sau In alte țări : Albiston 
(Manchester United), Nicol (F.C. 
Liverpool), Hansen (F.C. Liver
pool), Souness (Sampdoria), Stra
chan (Manchester United). Wark 
JT.C. Liverpool), Bett (Lokeren—

Belgia). Dalglish (F.C. Liverpool), 
Johnston " -
(Arsenal), 
celona), 
S. V.).

Șl mai
țla selecționatei Irlandei care ta 
vederea SntUnlril cu Norvegia 
de ia' Oslo (tot ta 17 octombrie) 
cuprinde doi jucători care evo
luează pe continent (Brady — 
Intemazioitale, Walsh — F. C. 
Porto) șl ta rest din Hgne en
gleze : Beglln, Lawrenson. Whe
lan, Robinson toți de ta F.C. Li
verpool McDonagh și Dally de 
la Birmingham, Hughton șl Gal
vin de la Tottenham, Moran ți 
Stapleton de ta Manchester Uni
ted, McCarthy de ta Manchester 
City, O’Callaghan de la Ipswich, 
O’Leary de ta Arsenal etc.

PLATINI PE LOCUL 1
Un juriu de ziariști italieni, 

reuniți luni la Monaco, l-a de
semnat pe Michel Platini (Ju
ventus) drept cel mai bun fot
balist al anului din campionatul 
Italiei. în acest clasament el este

(Watford). Nicholas 
Archibald (CT. Bar- 

McGhee (Hamburger

edificatoare este situa-

urmat de Cabrini (Juventus), 
Zico (Udinese). Al to belii (Inter), 
Falcao (Roma), Rossi (Juventus) 
și Baresi (Milan).
• In meci amical La Atena : 

Grecia — Israel 2—2 (1—1). Au 
marcat: Semerțidis și Manolas, 
respectiv ILana (2). Oaspeții au 
condus de două ori. • Finala 
„Cupei intercontinentale* dintre 
F.C. Liverpool șl Indepesndlente 
va avea loc la 9 decembrie, La 
Tokio.

APROAPE O „COMBINATA" 
BENFICA - F.C. PORTO

Pentru meciul Portugalia — 
Cehoslovacia din calificările la 
C M- ’86, programat duminică, la 
Porto, antrenorul Jos6 Torres a 
selecționat majoritatea jucători
lor de la Benfica șl F.C. Porto. 
De la. Benfica : Bento (portar), 
Alvaro (fundaș), Carlos Manuel 
(mijlocaș) șl Diamantino (tnain- 
taț). D? la F.C. Porto : Pinto, 
Eurico, Pereira, Inacio (fundași), 
Fraseo. Magalhaes (mijlocași), 
Futre șl Gomes (înaintași).

Carnet extern

MĂSURI SEVERE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI
PE TERENURILE DE FOTBAL

-lanter
ned ta 
Șoseaua 

prima 
tot

In c.m. de șah
, ÎMI Moscova, a 11-a partidă 
dintre Anatoli Karpov si Garri 
Kasparov 8-a Întrerupt tatr-un 
final aproximativ egal, de 
turnuri si pioni. Scorul conti
nuă să fie 4—8 In favoarea lui 
Karpov.

Intre timp, la Volgograd. 
Hala CSburdanidze a cistigat in 
tata Irinel Levitina (la mu- 
fațfea ți) ai conduce acum cu

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX $ TELEX @ TELEX
ATLETISM • Cursa de 10 000 

m de la Toronto a fost dștîgată 
de Sosthenes Bltok (Kenya) in 
28:43,5, urmat de Charles Bevier 
(S.U.A.) — 28:48,0 yi Ray Paulins 
(Canada) — 28:50,2. cursa simila
ră feminină a revenit australien- 
ced Lisa Martin In 32:23,0.

AUTOMOBILISM • in Egipt a 
început ,,Raliul Faraonilor" oare 
va avea un traseu de 1 000 de 
km. în etapa prolog, dtai jurul 
piramidelor (în apropiere de 
Cairo), primul a-a clasat Al Ajlri 
(Qatar). întrecerea stmfiarji pen
tru motociclete a fost cucerită de 
francezul Cyril Neveu.

BOX > Fostul medaliat cu ar- 
la J.O. de la Los Angeles, 

canadianul Shawn O’Sullivan, a 
debutat cu o victorie la profesio
niști la cat. semimljlocde, în vin- 
gîndu-1 la puncte pe americanul 
Vint Hammock.

ȘAH • în runda a 6-a a tur- 
neiflui de la Tilburg : Ribli — 
Ttmman 1—0, Andersen — Van 
der Wiel 1—0, Beliavski (cu ne^ 
grele) — Sosonko 1—0. Partida 
dintre Hubner și Tukmanov s-a 
încheiat remiză. Celelalte jocuri 
au fost amînate (Ljubojevlcl — 
Portfech șl Miles — Smîslov). în 
clasament conduce Ribli cu 4,5 p,

urmat de Beliavski, Hubner, Tim- 
tnan șl Tukmanov cu 3,5 p.

TENIS • citeva rezultate din 
turneul masculin de ta Sydney : 
(turul I) Vljay Amritraj — 
Johnstone 6—1, 6—4 ; McNamee
— Simpson 6- 4, 7—6 ; Freeman
— Shiras 6—4, 6—7, 7—5 ; (turul 
al H-lea) : Jarryd — Leach 7—6, 
6—4 • Turneul de ta Geneva : 
Slozil — GOnthardt 6—7, 6—3, 
6—3 ; Aguilera — Motta 6—2. 
6—1 ; Doyle — Arraya 6—4. 4—6, 
6—3. • La Tokio t tânărul Iugo
slav Jlvojinovlcl l-a eliminat pe 
americanul Mark Dickson cu
5— 7. 7—5, 6—4 ! • Turneul da 1a 
Basel : Gunnarson — maneras
6— 4, 6—2 ; smid — Mwsrds 
6—2, 6—4 ; Tim Wilkinson — Fi- 
bak 7—6, 6—2 • Turneul feminin 
de la Tarpon Springs (S.U.A.) : 
Mandlikova — Brown 6—4, 6—1 ; 
Fairbank — Burgin 6—7, 6—2, 
6—1 ; Bernstein — Fernandez 
6—4, 6—3.

VOLEI • Competiția masculină 
de la Rezsow (Polonia) a fost 
cîștlgată de echipa A.Z.S. Olsztyn 
care a întrecut în finală formația 
locală Rezsowia cu 3—1. Pentru 
locul 3 : Pieskanaaki (Finlanda)
— Vasas Budapesta 3—2 !

Este evident că în ultimul 
timp nu numai unele foruri 
ale soccerului internațional 
(in special U.E.F.A.) sancțio
nează deosebit de sever atitu
dinile nesportive sau violen
țele din tribune și din afara 
lor, ale jucătorilor ți specta
torilor, ci ți federațiile națio
nale, care au început să ia 
măsuri radicale împotriva a- 
baterilor comise.

Citeva exemple tn acest 
sens sini foarte semnificative.

Ea li septembrie, In meciul 
dintre HJ.K. Helsinki și Ko- 
parit, internaționalul finlandez 
jari Rantanen (HJ.K.) a fost 
eliminat de arbttru pentru că 
l-a insultat grav. Federația 
de specialitate n-a ținut cont 
nici de faptul ci este vorba 
de un jucător de bază din 
echipa reprezentativi șt nici 
de prevederile regulamentului, 
care tn asemenea cazuri pre
văd o suspendare de cel pu
țin două etape, ți i-a dictat o 
pedeapsă exemplară : suspen
darea pină la 20 iunie 1985, 
pentru toate jocurile de cam
pionat și — pînă la aceeași 
dată — excluderea din echipa 
reprezentativă, care tn această 
perioadă va juca cu Anglia, 
Turcia șl Irlanda de Nord în 
preliminariile C.M. I

Alt exemplu. Meciul de du
minici, din campionatul Olan
dei, dintre Deventer ți Feye- 
noord se pare că nu va avea 
loc. deoarece echipa gazdă nu 
poate accepta numărul mare

de suporteri din Rotterdam, 
care s-au făcut vlnovați in 
repetate rtnduri de acte huli
ganice.

Din, cauze asemănătoare ți 
meciul pentru „Supercupa* 
Europei dintre F.C. Liverpool 
și Juventus Torino (prima, 
câștigătoare a C.C.E., și a 
doua, învingătoare in Cupa 
cupelor din acest an) a fost 
pus sub semnul întrebării. 
Era vorba ca acest joc si nu 
se dispute deloc, deoarece 
municipalitatea orașului Mo
naco a refuzat să-i primească 
pe suporterii englezi și ita
lieni, care tn repetate rinduri 
ș-au comportat nesportiv cînd 
ți-au însoțit echipa favorită. 
Cele două cluburi au căzut 
de acord si susțină, totuși, a- 
cest meci. El va avea loc tn 
ianuarie sau februarie 1915, 
ele luindu-și angajamentul ca 
suporterii respectivi si aibă 
tn ‘orașul gazdă o atitudine 
civilizată. Nu a fost încă sta
bilită '
zd

localitatea unde urmea- 
aibă loc această partidă.

Ion OCHSENFELD
In ultimul moment a- 

flăm ci datorită unor inci
dente serioase petrecute tn 
scoția două meciuri s-au re- 
jucat: Hibernian — Midlothian 
și Hibernian — Glasgow Ran
gers. Dar federația scoțiană 
preconizează și alte măsuri, 
cum ar fi anularea punctelor 
tn clasament ta întîlnirile unde 
zs loc asemenea incidente.

să

P.S.


