
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
A INAUGURAT IERI A X-a EDIȚIE 

A TÎRGULUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI
Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialists România, 
a inaugurat, joi, U octombrie, 
cea de-a X-a ediție a Tîrgului 
international București, eare se 
desfășoară, ca șl în anii prece- 
den|l, sub deviza : „Comerț — 
cooperare — dezvoltare — pace*.

împreună eu conducătorul 
partidului și statului nostru, la 
festivitate Mi luat parte to
varășii Constantin Dăseăleseu, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
( oman, Nieolae Constantin, Lu- 
dovio Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Pani 
Nieuleseu, Constantin Olteana, 
Gheorghe ■ Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Ștefan Andrei, Mia Dobrescu, 
Petru Enache, Mihai Gere, 
Nieolae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Ion Radu, Ion 
Stoian. Ion Ursa, Richard Win
ter, Silviu Curticeanu, Nice 
Ceaușescu, Ion Avram, Ion M. 
Nieolae, Gheorghe Petrescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului, 
precum și membri ai guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale.

Ediția jubiliară a Tîrgului in
ternational București se consti
tuie intr-o elocventă imagine a 
amplelor transformări economi- 
co-sociale înfăptuite în cele 
patru decenii de viață „liberă, 
îndeosebi in perioada ultimilor 
19 ani, epoca cea mai lumi
noasă și mai bogată in reali
zări din întreaga noastră is
torie, punind pregnant in lumi
nă capacitatea creatoare a 
poporului muncitor de a da 
viață hotăririlor ce vor fi a- 
doptale de apropiatul forum al 
comuniștilor. In același timp, 
Tîrgui internațional București
— manifestare economică cu 
caracter general, care, pe par
cursul existenței sale, s-a bucu
rat de participarea a 18 008 de 
firme de pe toate eontineniele
— rămine șt acum, la cea de-a 
zecea ediție, o fereastră deschi
să larg spre cunoașterea nemij
locită a forței și dinamismului 
economiei noastre socialiste, a 
posibilităților ei de a realiza 
produse de înaltă tehnicitate, 
a marelui potențial de muncă 
și de creație românească. Tir
gul internațional de la Bucu
rești _ atestă în modul cel mai 
convingător dorința nestrămu
tată a României de a amplifi
ca continuu relațiile sale eco
nomice externe, participarea sa 
la cirouitul mondial de bunuri.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a fost intimpinat, la sosirea în 
incinta Complexului expozițio- 
nal din Piața Seinieii, cu deo
sebită dragoste și căldură, de 
mii de bucureșteni.

Ceremonia deschiderii ofi
ciale a Tîrgului internațional 
București, ediția 1984, a fost 
marcată de intonarea Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Jot a avut loc în Capitală 

Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport,

Au luat parte membri ai 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai in
stituțiilor si organizațiilor cen
trale cu atribuții In domeniul 
sportului, președinți și membri 
ai federațiilor, cluburilor șl a- 
soclațiilor sportive, sportivi, 
antrenori, ziariști.

Plenara a dezbătut raportul 
privind „Sarcinile ce revin or
ganizațiilor sportive in lumina 
proiectului de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român și 
analiza modului în care se în
deplinesc orientările și indica
țiile din Mesajul adresat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive din 5—6 martie 1982*. 
De asemenea, a fost prezentat 
un raport cu privire la parti
ciparea sportivilor români la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles.

în materialele dezbătute, 
precum și tn cuvlntul partlci- 
panților au fost evidențiate 
succesele înregistrate de miș
carea noastră sportivă tn pe

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Vasile 
Pongaa. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce Internaționale.

In aplauzele celor prezențl. 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
tăiat panglica inaugurală a edi
ției jubiliare a Tîrgului iater- 
național București.

Vizit* a început ta pavilio
nul central, eare, prin expo
nate. dato și cifre, oferă o t- 
magiao cuprinzătoare a Înnoi
rilor calitative ee s-au produs, 
ia ultimii ani. ta toate ramu
rile economiei noastre națio
nale.

In continuare sini vizitate 
sectoarele, standurile sau pa
vilioanele rezervate diferitelor 
ramuri industriale, precum și 
agriculturii.

Este vizitat, in continuare, 
sectorul expozitfonal rezervai 
cercetării științifice, ingineriei 
tehnologice șt proiectării, in 
cadrul căruia un loe aparte a 
fost rezervat imaginilor referi
toare la bogata activitate ști
ințifică a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om de ști
ință, prestigios savant de largă 
recunoaștere și prețuire inter
națională, conducătorul activi
tății de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică șl de intro
ducere a progresului tehnic din 
tara noastră.

Cultura și arta, componente 
definitorii ale spiritualității 
românești, expresii ale capaci
tății de creație a poporului nos
tru, constituie un sector dis
tinct in cadrul celei de-a X-a 
ediții a Tîrgului internațional 
București, care a fost, de ase
menea, vizitat de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a vizitat, în continuare, pavi
lioanele naționale ale țărilor 
prezente la tirg și standurile 
firmelor străine.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a fost salutat cu căldură de 
reprezentanți ai guvernelor u- 
nor țări participante, de miniș
tri, de șefii misiunilor diplo
matice acreditați in țara noas
tră, de reprezentanții firmelor 
străine, eare și-au exprimat sa
tisfacția pentru participarea la 
ediția a X-a jubiliară a TIB, 
pentru onoarea de a primi vi
zita șefului statului român.

La plecare, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a fost salutat din 
non cu deosebită căldură de 
numeroși bucureșteni aflat! ta 
incinta expoziției. Cei prezențl 
și-au manifestat sentimentele 
de profundă stimi și prețuire 
pe eare toți cetățenii României 
Ie nutresc față de conducătorul 
partidului șl statului nostru 
pentru activitatea sa neobosită 
pusă in slujba progresului 
neîntrerupt al patriei noastre, 
creșterii prestigiului oi pe plan 
internațional.

rioada care a trecut de la Con
ferința pe tarâ din 1982. sub- 
liniindu-ae faptul că Împlini
rile din acest domeniu de ac
tivitate se datorează condițiilor 
minunate de muncă și viață, 
de pregătire de care benefi
ciază sportivii din țara noas
tră, prin grija partidului și 
statului nostru, personal a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu. 
Analizînd in spirit critic șl 
autocritic unele neajun
suri și rămineri in ur
mă, atit in dezvoltarea acti
vității sportive de masă, dt 
si a celei de performanță, vor
bitorii s-au angajat să ny pre
cupețească nici un efort Pen
tru transpunerea in fapt a in
dicațiilor și orientărilor for
mulate de secretarul general 
al partidului privind perfec
ționarea stilului și metodelor 
de muncă in toate ramurile 
sportive, precum și a impor
tantelor sarcini ce le revin din 
Programul de dezvoltare a ac
tivității de educație fizică și 
sport.

Plenara a exprimat totala a- 
deziune față de proiectul Di
rectivelor Congresului al XIII- 
lea al partidului, document ce 
prefigurează amplele oerspee-

reoixTAai dim toate taaile, uniți va i

portul
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îatrejil tiieret — asgreiat îi practicarea eiercițiilar fizice, spartilai și tirisailtf

Șl IN SPORT VIITORUL ÎNCEPE IN PREZENT!
Peste 5 000 900 de copii și 

tineri — aproape un 
sfert din Dooulatia tării 1 

— se Îndreaptă, din nou. zil
nic. sore miile de lăcașuri de 
cultură si știință de pe întreg 
cuprinsul patriei. Purtînd. cu 
emoție si mindrie. în inimi si 
conștiințe, caldele si vibrantele 
îndemnuri cuprinse in strălu
cita cuvintare rostită de tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU la 
marea adunare populară din

Printre atitea minunate daruri 
fizici ți morali

municipiul Timișoara, cu Dri- 
leiul inaugurării anului de ln- 
vățămlnt 1984/’85. peste 5 000 000 
de elevi trăiesc din toată ființa 
lor sentimentul patriotic al 
deplinei lor deveniri. Este mai 
frumos si mai Încărcat de sem
nificație ca oricind efortul lor 
de a dezlega tainele naturii, 
de a sorbi necontenit din du
rabila operă a marilor maestri 
al literelor românești, de a se 
aDÎeca peste paginile o line de 
atitea momente de glorie ale 
istoriei poporului român sau 
peste cele, at it de tnnoitoare. 
ale geografiei socialismului, pe 
care-1 trăim si-1 consolidăm, 
neabătut tn vremurile noastre 
de lumină, detanitate si pros
peritate.

Tineretul — viitorul de aur 
al tării ! Un tineret căruia, prin 
gri ia partidului fi sînt larg 
deschise toate drumurile Îm
plinirilor. Ua tineret care creste 
viguros si sănătos pentru a-ti 

tive ale dezvoltării patriei, vi
itorul ei strălucit.

Participant și-au exprimat 
deplina aprobare fată de Ho- 
tărirea Plenarei ComitetiMui 
Central al P.C.R. dia iunie 
1984 eu privire la realegerea 
tovarășului Nieolae Ceaușescu. 
la Congresul al XlII-le*. la 

Participants la Plenară au adoptat, intr-o atmosferă de 
putortoc estosztaMn, o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
in care se spune :

Acum, ia preajma celui de-ai XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, eu entuziasm și profund devota
ment exprimăm dorința unanimă a celor ee activează In 
mișcarea sportivă de a susține, alături de întregul nostru 
popor, realegerea dumneavoastră, cel mai devotat fiu al 
neamului românesc, marcantă personalitate a lumii contem
porane, tn funcția supremă de secretar general al Partidu

lui Comunist Român, chezășie a viitorului prosper al 
României socialiste, garanție a fericirii și bunăstării na
țiunii noastre.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, eă vom acționa cu toată energia, eu înalt pa
triotism pentru obținerea de noi și importante succese ale 
sportului românesc ta toate competițiile Internaționale, pe 
măsura condițiilor excepționale asigurate de partidul șl sta
tal nostru, de dumneavoastră personal, contribuind astfel 
la creșterea prestigiului scumpei neastre patrii. Republica 
Socialistă România.

putea îndeplini cu cinste În
datoririle viitorului. Un viitor 
care, de fapt. Începe In pre
zent. în această perspectivă 
politică si socială a început, 
in ultimele zile, si anul sportiv 
școlar. convingătoare de
monstrație a unui potențial 
fizic care Înseamnă. Ei trebuie 
să însemne, o prețioasă inves
tiție umană în pregătirea mul
tilaterală a tinerei generații. 
„Cerințele dezvoltării actuale si

ale copilăriei fericite — sportul, izvor de sănătate, frumusețe 
Foto : Dragoș NEAGU

de nersnectivă a societății 
noastre socialiste — sublinia 
tovarășul Nieolae Ceauscaeu in 
Mesaiul adresat Conferinței pe 
tară a mișcării raortive din 
1982 — fee ta mod obiectiv 
necesară creșterea rolului cul
turii fizice si sportului in Pro
cesul educației socialiste si for
mării emulul nou. In Întărirea 
sănătății ii vitalității națiunii 
noastre ..*. O strălucită funda
mentare politică a rolului în
credințat de partid educației 
fizice si sportului, devenite ac
tivități de interes national. Ea 
trebuie Înțeleasă profund si tot 
mai responsabil de toti factorii 
cu atribuții tn domeniul soor- 
tuluL de toti slulitorii soorlu- 
luL

Ne bucură multe din reali
tățile mișcării sportive școlare 
de astăzi, faptul că în marea 
arenă a J3adadel* semnează 
prezeate entuziaste peste 

funcția supremă de secretar 
general al partidului, garanție 
a progresului neîntrerupt al 
societății noastre socialiste.

A fost adoptat Programul 
privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada 1965-1998.

4 000 000 de elevi. că neate 
3 500 000 de școlari oarttdoă ia 
acțiunile turistice cu ua toi 
mal bogat conținut educativ.' 
la crosuri sau la trecerea nor
melor si probelor Complexului 
„Sport si Sănătate*, că din rtn- 
durile practicantiior sportului de 
masă, din rlndurile celor mal 
talentat! elevi se afirmă au-

(Continuare In pop. 2-3)

VOINȚA BUCUREȘTI 
Șl AURUL BAIA MARL - 

ÎU TURNEUL HNAl 
Al C.C.E. LA POPICi
Azi Începe Ia Mannheim (R.F, 

Germania) turneul final el 
„Cupei campionilor europeni* 
la popice, competiție la care 
participă echipele campioana 
(feminine si masculine) din 
Austria. Cehoslovacia, Elvețta, 
Franța. R.F. Germania. Italia. 
Iugoslavia. Polonia. România.' 
Ungaria si Suedia. Tara noaa- 
tră este reprezentată de for
mațiile cîstisătoare ale cam
pionatului Diviziei „A* IMN 
1984. VOINȚA BUCUREȘTI — 
la femei sl AURUL BAIA 
MARE — la bărbați. La această 
a XVI-a ediție a C.C.E., sportul 
popicelor din tara noao- 
tră se prezintă eu un valoros 
palmares : opt titluri de cam
pioane continentale — sase la 
femei (Voința Tg. Mures — da 
patru ori. Laromet București 
si Voința Galati) si două la 
bărbați (Constructorul Galati 81 
Aurul Bala Mare». La ediția 
precedentă a competiției la 
1983. echipele noastre campi
oane au dominat întrecerii». 
Voința Tg. Mures șl Aurul 
Baia Mare clstlgînd titlurile 
puse In ioc. Firește, o aseme
nea carte de vizită obligă for
mațiile noastre la o compor
tare onorabilă.

Azi si mline au loc iocurîle 
de calificare pentru turul doi. 
final, la care vor participa, 
duminică primele patru cla
sate. atit la femei cit si la 
bărbați.

Echipele noastre se află de 
două zile la Mannheim sl vor 
alinia formațiile : VOINȚA — 
Elena Andreescu. Elena Pană. 
Nineta Bades. Marina Burtea. 
Mariana Borta. Cornelia Igna- 
teneu sl Dorina Stoica, respec
tiv AURUL — Iulie Blee — 
campion mondial la Individual 
si perechi tn acest an. Stella* 
Boarfa. Alexandra NaszodL 
Vasia Donee, fon Biciușca. 
Stefan Races si Ernest Ger- 
gely.



Etapa inaugurală a Diviziei „k“ de baschet (m) După peste 5 ore de joc Diviz

ÎN DERBYUL ZILEI I.C.E.D RAPID 86-69 H.C. Ml

Campionatul republican de 
baschet masculin a început ieri, 
în sala Floreasca. nrintr-o e- 
tapă care a cuprins locuri inte
resante.C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 79—61 (37—27). După cum 
ne-a obișnuit de citi va ani. e- 
chipa sibiană (antrenor : Ila- 
viu Stoica) a. prezentat o for
mație bine pregătită cu o mc—

cos pentruM.

nu au influențat desfășurarea 
meciului care a fost la discre
ția dinamovistilor. Au marcat : 
Braboveanu 23. Niculescu 20. 
Constantin 10. Lefter 8. Vasî- 
lică 8 
cob 6. 
pentru 
Tecău 
Mânai lă
8 Radu 
sescu si

Chirilă va înscrie un nou
C.S.U. Sibiu

Foto : Dragoș

de 
de

talie a ..5“-ului din te- 
aproape 2 m. adeptă a 
atletic, rapid din 

lipsit nici virtuțile

die 
ren 
locului 
nu au 
nice. Din min. 15 C.S.U. a 
dus permanent, cîstigînd 
De la ieșeni (antrenori : 
mitru Pavelescu si Costică 
Zamă) ne-am așteptat la mai 
mult, atît în ce privește 
nizarea si combativitatea 
Dărare (doar Mihâilescu 
cut excepție), cit 
unde prooentaiul 
36% al aruncărilor 
este edificator. Au 
Dăian 20. Bretz 16
Palhegy 14. Apostu 9. Bleabu 
3. Mate 2 pentru învingători, 
respectiv Dănăilă 15. Boiștcanu 
14. Takacs 11. Măgurean 10. 
Mihăilescu 9. Tonca 2. Arbitri : 
L Antonescu si I. Breza.

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
B9—70 (57—33). Cjiteva debuturi 
In echipele respective în me
ciuri oficiale (V. Constantin, 
G. Tzachis. V. Iacob la Dinamo 
gi P. Marin la Farul) si cîteva 
absente (la Dinamo : V. Popa, 
retras din activitate, devenit a- 
cum antrenor secund al echi- 
nei. L. Ivascencu — transferat 
la I.C.E.D. ; la Farul : V. Băi- 
eeanu — indisponibil o vreme)

care 
teh- 
con- 
clar. 
Du-

oraa- 
in a- 
a fă- 
atac. 

numai
și in 
de 

din acțiune 
marcat : G.
Chirilă 15.

Șl IN SPORT
(Urmare din paa 1)

merosi performeri mari cam
pioni români. învingători și 
medaliati la Jocurile Olimpice, 
la campionatele mondiale si 
europene. Noul an școlar tre
buie să aducă însă si in a- 
cest domeniu un nou avînt. oe 
măsura 
natelor 
Surate 
primul

cerințelor si a minu- 
conditii de viată asi- 
tineretului patriei. „Fe 
pian — arăta tovarășul

Tzachis 4. Uglai 7. Ia- 
Marinache 5. David 8 
învingători respectiv 

20. Spinu 12. Cucos 9, 
8. Moldoveana 9. Ilucă 

4. Arbitri.; FI. Balo- 
Vcstinian.
ACADEMIA MI

LITARĂ MECA
NICA FINA - 
I.M.U.A.S. BAIA 
MARE 71—70 (36- 
41). Meci aprig 
disputat, în «are 
băimărenii au con
dus majoritatea 
timpului, dar au 
fost întrecuți, cînd 
mai erau 33 de se
cunde de joc prin 
două aruncări li
bere fructificate de 
Neculce, I.M.U.A.S. 
a ratat in ultime
le 7 minute posibi
litatea de a înscrie 
10 puncte din a- 
runcări libere 1 
Formația bucureș- 
teană (antrenori : 
Dimitrie Lecca și 
Radu Diaconescu) 
are meritul de a 
nu se fi descurajat 
chiar cînd era con
dusă la diferență 
și de a fi revenit 
cu impetuozitate. 
Au marcat : Șarlă 
23 (o plăcută sur
priză), Zdrenghea 
18, Neculce 11, 
Bărbulescu 7, Nea- 
gu 5, Vilcinsthi 5 
și Ciminian 2 pen- 

pentru învingători. respectiv 
D. Dumitru 17. Florea 14. Sio- 
cian 12. Mara 11. Murășan 10. 
A. Popescu 4. Susanu 2. Ar
bitri : A. Atanasescu si I. O- 
Iaru.

NEAGU

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA 83— 
74 (50—36). Maturizați fată de 
precedenta lor participare la 
Divizia .A" (ediția 1982—1983). 
studenții 
trenor : 
constituit 
ritie în 
al tării, 
colectiv, 
unor 
vut 
Au înscris : Conslantinescu 27. 
L. Ponescu 16. D. Dăian 16. 
Ionescu 15. D. Popescu 9 pen
tru învingători respectiv Szabo 
21. Barna 14. Nicoară 11. Ilea 
9. Trif 8. Herbert 2. Rotaru 9. 
Arbitri : FI. Baloșescu si N. 
Constantinescu.

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 — RAPID 
BUCUREȘTI 86—69 (48—29).
în derbyul zilei antrenorii D. 
Berceanu si S. Rotaru au do- ' 
vedit că au renus din mers ne 
picioare o echipă ..decimată"

bucureșteni (an- 
M. Bărbulescu) au 

o plăcută reapa- 
primul campionat 

ei practicînd un ioc 
în viteză. în fata 

adversari caro au a- 
oscilatii mari în evoluție.

prin plecarea unora dintre 
foștii ei jucători. La canatul 
unui meci deosebit de specta
culos. I.C.E.D. s-a impus _ Of1" 
apărarea atentă . si_ 
si datorită 
contraatacuri 
distii nu le-au 
Au înscris : 1--------
Marinescu 17 (cei mai buni _din 
formația învingătoare). Păsă
rică 11 Voicu 7 Mihalcea 6. 
Ciocan 6. Logofâtu 2. Mărgărit 
2 Ivascencu 2. loan 2 pentru 
I.C.E.D. respectiv Popovici 19. 
Suciu 14 Gh. Dumitru 11. Mi
hai 4 Caraion 5. M. Dumitru 
6. Ghită 2 Bănică 2. Sipos 6. 
Au condus foarte bine un meci 
dificil arbitrii P. Pasere si 
I. Olaru.

Programul de vineri, sala 
Floreasca. de la ora ;3.30 : 
Politehnica București —■ C.S.U. 
Sibiu. I.M.U.A.S. — I.C.E.D.,
Dinamo București — Politeh
nica Iași. Rapid — Farul. „U“ 
Cluj-Napoca — Dinamo Ora
dea.

Dumitru STANCULESCU

IN CAMPIONATUL 40-3
1 prin 

___ agresivă 
sumedeniei de 

cărora rani- 
eăsit antidot. 

Grădisteanu 31.

e Pentru diferite abateri co
mise cu prileiul primului 
turneu al campionatului fe
minin următorii arbitri au 
fost suspendați după cum 
urmează : Marian Petrescu
— 4 etape, Constantin Dumitra- 
che. Uwe Reisenbuchler, Dra
gos Oprea. Emil_ Nicolescu — 
cite 
Alexandru 
Dim

2 etape Zoltan Raduli. 
__  Gută Si Mihai 
e® — cite o etapă.

STEAUA

terenurile din parcul 
la Campionatele

Joi. oe 
Progresul. „ _________
naționale de tenis ale seniori
lor, două ' " ’
toare, Aurelia Gheorghe (Pro
gresul) și Ileana Trocan (Stea
ua), s-au întîlnit în sferturile 
de finală ale probei de simplu, 
partida începînd la ora 9 și 
sfîrsindu-se la ora 14 și 15 mi
nute. Schimburile de mingi au 
fost dramatice pentru că. în al 
doilea set. cînd Aurelia Gheor
ghe mai avea nevoie de un 
singur punct pentru a încheia 
conturile. Ileana Trocan a ega
lat și a cîștigat. Avea să se în- 
tîmple aidoma și în setul de
cisiv, numai că din clipa cînd 
stelistei îi mai trebuia o minge 
pentru a deveni semifinalistă, 
Gheorghe a fost aceea care, cu 
doi „ași", cu un volâ de mare 
spectacol, cu cîteva retururi de 
mare dificultate, și-a învins ad
versara. Sigur, de-a 
lor peste cinci ore 
lui am numărat și 
schimburi de mingi 
realizeze un punct, 
era o situație inevitabilă, 
nînd seama de marea miză a 
întîlnirii. Oricum, Gheorghe 
și Trocan au oferit cel mai fru
mos meci al acestui campionat, 
așa că — vorba unui spectator 
— dacă el se putea încheia...

ar fi fost 
Gheorghe a

foarte tinere jucă-

lungul ce- 
ale meciu- 
cîte 10—12 
pînă să se 

dar aceasta 
ti-

rezultatulnedecis, 
echitabil ! Aurelia

Campionatul de hochei

TURNEU
ieri, în partida derby: steaua — S. C. Miercurea Ciuc 4-3

GHEORGHENI, 11 (prin te
lefon). Un patinoar cu tribu
ne arhipline, o excelentă orga
nizare. o frumoasă victorie a e- 
chipei locale, precum și mult 
așteptatul derby dintre Stea
ua si S. C. Miercurea Ciuc — 
iată condițiile generale care 
au făcut ca această ultimă eta
pă a turului inaugural din pri
ma serie valorică a Diviziei 
,A“ la hochei să se bucure de 

un succes deosebit. Partida de 
vîrf a campionatului a fost 
frumoasă. dinamică. rapidă 
și a plăcut mult.

Iată acum amănunte de la a- 
ceste partide :

Steaua — S. C. Miercurea 
Ciuc 4—3 (2—3. 1—0, I—0).
Meci atractiv, cu multe faze 
palpitante la cele două oorti. 
S. C. Miercurea Ciuc a condus 
cu 3—1 (min. 12). înscriind 
două goluri în 
numerică. Steaua 
tie 
cu 
în 
tă.

c.

12).
superioritate 

cu ambi- 
si maturitate, a refăcut pas 
pas înscriind golul victoriei 
min. 50. O victorie merita- 
chiar dacă Steaua nu s-a 

ridicat în acest ioc la înăl
țimea prestigiului ei. Au mar-

VIITORUL ÎNCEPE ÎN PREZENT!
| IM 11 ■

Nicolae Ceaușescu — trebuie 
pusă desfășurarea unei puter
nice mișcări de masă pentru 
antrenarea întregului tineret — 
începînd cu copiii, cu pionierii 
si elevii, cu studenții, cu tine
retul din întreprinderi si insti
tuții. de Ia orașe si sate — la 
practicarea exercitiilor fizice, a 
sportului si turismului". Obiec
tiv fundamental, onorant pen
tru întreaga noastră mișcare 
sportivă. El poate fi îndeplinit 
numai prin perfecționarea mun-

do- 
sus- 
prin 
con-

ÎNTRECERI de bun nivel in campionatul
REPUBLICAN DE AUTOMODELE

cii tuturor sluiitorilor sportului, 
prin eliminarea neaiunsurilor 
care mai există in acest 
meniu, orintr-o activitate 
tinută. la toate nivelurile, 
pasiune si dăruire. Viitorii
structori ai socialismului si co
munismului. cei peste 5 000 000 
de elevi de astăzi, vor trebui 
să fie oameni cu o înaltă con
știință revoluționară, multilate
ral pregătiți pentru viată, cu o 
puternică educație cultural- 
politică. Sănătoși si vigurosi. 
înțelegem, de aceea, că si în 
sport viitorul — mărețul ori
zont 2000“ prefigurat în Proiec
tul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului — 
începe în prezent.

cat : Cazacu 2. Ponescu si Chi- 
ritâ — Steaua. Gereb. J. Bar- 
talis si I. Antal — Sport-Club. 
A condus : N. Enache (Galati).

C.S.M. Viitorul Ghcorgheni 
7—2 (2—1,
plăcut. în 

puternic 
a obtinut 
facilă de- 
Numai cu

Viitorul l 
— Dunărea Galati 
3—1, 2—0). Un meci 
care formația locală 
încurajată de public, 
o victorie mult mai 
cit era de așteptat, 
o zi înainte gălătenii fuseseră 
învinși 
(2-5), 
tificat. 
librată 
însă.
care, actionînd foarte rapid si 
omogen s-au impus chiar din 
prima repriză. detasîndu-se 
apoi net în partea -a doua. 
Punctele au fost marcate de 
Csata 3. Gergcly 2 Sandor. Pe
ter — C.S.M. Viitorul. Marcu 
si Berdilă — Dunărea. A con
dus St. Enciu (București). _

Dinamo București — 
greșul Miercurea Ciuc 
(4—1, 3-2. 
în care 
resteni au 
chiar dacă 
au fost unele 
hocheistii din 
au echilibrat 
însă, mai mult ne fondul unor 
premature momente de re
laxare ale echipei bucureștene. 
Iată autorii golurilor : Solyom 
3, Kcmenessy 2, Bacso, Costea, 
Gherghișan, Tureanu, Axinte, 
Beian — Dinamo. Peter. Pall, 
Csiki. Prakab — Progresul. A 
arbitrat J. Becze. (București)

în clasament conduce Steaua 
cu 10 puncte, urmată de Dina
mo si S. C. Miercurea Ciuc cu 
cîte 7 p. C.S.M. Viitorul Gheor- 
gheni cu 4 p Progresul Miercu
rea Ciuc cu 2 p si Dunărea Ga
lati cu 0 p.

Următorul turneu 
gramat începînd 
de 3 noiembrie.

ciștigat cu 6—3, 8—10, 10—8. 
Lucia Romanov (Politehnica) a 
învins-o, fără dificultate, cu 
6—2, 6—1 pe Otilia Pop (Pro
gresul), Teodora Tache (Dina
mo București) a dispus cu 7—5, 
6—1 de Maria Romanov (Poli
tehnica București), iar Daniela 
Moise (Steaua) a ciștigat fără 
putință dc replică disputa cu 
Monica Radu (Dinamo Bucu
rești). pe care a întrecut-o cu 
6—2, 6—0. In semifinale, pro
gramate azi de la ora 8,30 se 
vor întîlni Lucia Romanov — 
Gheorghe și Tache — Moise.

în sferturi, pe tabloul mascu
lin de simplu, cele mai ușoare 
meciuri le-au avut Dumitru 
Hărădău (Steaua), care a lăsat 
doar trei ghemuri, intrccindu-1 
cu 6—1, 6—2, 6—0 pe Ion Șesu 
(Dinamo București), și Lauren- 
țiu Bucur — din ce în ce mai 
sigur pe ci — care a dispus cu 
6—1, 6—3, 6—1 de colegul de 
club Emil Hnat. Resimțindu-se, 
probabil, după maratonul dir. 
ajun la care l-a supus adversa
rul său, Adrian Marcu (Steaua) 
nu a reușit decît să intre în... 
prelungiri — deși a condus cu
5— 2 în setul al doilea și cu 
3—1 în al treilea — în con
fruntarea cu Cristinel Ștcfă- 
nescu (Steaua). Disputa a fost, 
totuși, aspră și presărată cu 
destule momente de tenis de 
autentic spectacol. Rezultat fi
nal : Ștefănescu — A. Marcu
6— 3, 7—5, 8—6. Andrei Dîrzu
(Dinamo București) a luptat din 
răsputeri, cu folos însă, pen
tru că jocul său mai ofensiv 
decît al adversarului, mai. ma
rea siguranță în retururi și în 
servicii i-au facilitat victoria 
în fața lui Răzvan Constanti
nescu (Steaua), cu 5—7, 6—3,
6—4, 11—9. în semifinale îi 
vom vedea pe stelrștii Hărădău 
— Ștefănescu și pe dinamoviș- 
tii bucureșteni Dîrzu — Bucur 
(!), partide programate tot pen
tru azi. de la ora 8,30.

întrecerile din probele de 
dublu sînt și ele avansate. 
Sîmbătă se vor iuca finalele, 
dar perechile 
încă. Favoriții
cursă si este de așteptat să a- 
sistăm la dispute atractive.

nu se cunosc 
au rămas în

' ereu de dinamovisti 
așa incit se sconta, jus- 
pe o confruntare echi- 
si dîrză. Partida a fost, 
la discreția gazdelor.

Pro- 
11—4

4—1). O întîlnire 
dinamovistii bucu- 
dominat tot timpul, 
în repriza secundă 

momente cînd 
Miercurea Ciuc 

iocul. Aceasta.

Radu
Bela MALNASSI

Esa

este pro- 
din ziua

T1MOFTE
- coresp.

Ion GAVRILESCU

Pe frumoasa bază sportivă — 
special amenajată pentru auto- 
modelism, cu trei piste — a 
asociației sportive „Cimentul” 
«lin Turda s-au desfășurat. la 
sfîrșitul săptămînll trecute, În
trecerile finale ale Campionatului 
republican de automodele. ~ ~ 
nimentul a 
deosebit In 
sporturilor 
care se 
popularitate_ ___________ ________
ales datorită activității modellștl- 
lor. La concurs au luat parte 
peste 100 de sportivi — 29 asocia
ții din 18 județe ale țării — In 
categoriile automodde captive de 
viteză șl automodele radlo-coman- 
date. echipate <m motoare ter
mice șl motoare electrice. De 
remarcat organizarea bună 
asigurată de gazde — in frunte 
cu inimosul veteran al modells- 
mulul Gheorghe Barbu —. cu 
sprijinul Consiliului municipal 
pentru educație fizică si sport 
(președinte 3 prof lulls Dan) si

trezit 
rîndurlle 
tehnice, 
bucură 
in localitate,

Eve- 
un interes 
iubitorilor 
discipline 

de mare 
mal

al federației de specialitate 
(păcat «a din partea C.J.E.F.S. 
Cluj n-a participat pinteni, fie șl 
ca observator măcar). Publicul 
a avut posibilitatea să urmă
rească dispute frumoase, de 
bun nivel, deși vremea nu a 
prea ținut cu «joncurenții. Pro
gramul a cuprins nu mal puțin 
Oe 12 clase si au fost ciștigat 
10 titluri de campioni : Sergiu 
Toader (C.S. Onești) la două 
clase, captive, juniori ; Eduard 
Szigheti (Voința Sighlșjara), 
două Clase. radio-comandate, 
electrloe, seniori ; Ladlslau 
Hanga (Rapid Oradea), două 
Clase radlo-oomandiate, electrice, 
juniori șl unul la seniori, ma
chete ; ștefan Bleu — pilot, 
Ian Matei — mecanic (Semănă
toarea Buc.). R.C.V1 ; Lucian 
Strtjnel — pilot, Fănel Faur — 
mecanic (Voința Arad) K.C.V3 
91 Ionut Bobocel — (Hot, 
Constantin Nlca — mecanic 
(C.S.T.A. BucJ R.C.V3. (VT-M).

La Brăila și Brașov

SE REIAU CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE DIRT-TRACK

® întrerupt din cauza partici
pării unor alergători fruntași la 
concursuri j.este Hotare, Campio
natul repu'jiican de dirt-track se 
reia astăzi după-amlază pe pista 
Stadionului municipal din Brăila, 
cu etapa a 5-a. Concurențil lșl 
vor disputa intîietatea. în for
mula clasică de 16 alergători In 
20 de manșe. Principalii lavoriți 
var continua lupta de la urmă
torul clasament : L N. Puraveț 
(I.P.A. Sibiu) H p, t. S. Postola- 
cbe (Steaua) <6 p, 3—4. S. Ghlbu 
(I.P.A. Sibiu). M, Dobre, D. Gaș- 
par (ambii de la Metalul Buri)

Șl MOTOCROS
fi D. Bogdan (Voința Sibiu) 
p. In deschidere, de la ora 
„Cupa speranțelor".

41
15,

de 
du

• Campionatul republican 
motocros pe echipe se reia 
mlnlcă, pe traseul de la Brașov, 
«rj Întrecerile etapei a 3-a. Cla
samentul înaintea etapei de du
minică : 125 cmc — tineret — 
1—2. Poiana Cîmpina șl I.R.A. 
Tg. Mureș 109 p, 3. Steaua 107 p; 
250 cmc — seniori — 1. Torpedo 
Zămeștl 129 p. 2. Steaua 87 p, 3. 
lUacăra-Automecanlca Moreni 83 
p. Primul start se va da la ora 10.

Ieri s-au 
ciuri, în dc 
VIII-a a Di 
line de han<’

BAIA M/ 
fon). Două 
prezenti în 
cia“, au a 
spectaculos, 
totul pe i 
doar mimat 
cel mai lit 
portarii — 
sau Viorel 
Mare, fie D 
bor Baczo i 
cînd nur si 
lăsînd să i 
mingea prir 
de 60 de ir 
titul de go: 
nepăsarea î 
zintă o car 
sibile urmai

H.C. Min: 
bleme în ce 
nerea victoi 
rului tmeri 
condus în r 
si avans de 
24 în min. 
55). dar au 
toarele în 
ambițiosul 
Pe colegii 
suită de 5 
M. Voinca 
6. Mironiuc 
rumbă. Ma 
pentru în’ 
Zamfir 11. 
4. Vasilca 
zum 2 si I

Satisfăcăt 
renilor AI.

CONSTj 
steaua’ 
2 500 de s 
la un meci 
trebuit să- 
din start, 
fată ritmul 
echipa can 
apărîndu-se 
mele minut 
avans de 5 
4). Arădeni 
apreciabile, 
tul prbjjgi 
nu au «tis 
oie la 3 g, 
localnicii -

ÎNCEPE CAMPIONATUL Dl'
Mîine începe o nouă ediție 

a Diviziei „A“ de iudo. Cele 
18 echipe aflate în primul e- 
salon vor concura în trei zone : 
Zona ,.A“ : Dinamo București, 
Nitramonia Făgăraș. Construc
torul Miercurea Ciuc. Spartac 
C.S.Ș. 1 București. C.S.M. Bor- 
zesti si Constructorul Alba lu- 
lia. Zona ..B“ : A.S.A. Tg. Mu
res. Politehnica Iași, Steaua 
București. Petrochimistul Pi
tești. Metalul Ploneni si Rapid 
Arad. Zona „C“ : Rapid Ora
dea. T.C.I. Oradea. Otelul Tîr- 
goviste. „U“ Clui-Napoca. Car- 
pati Mîrsa si Dinamo Brasov. 
Iată programul etapei inaugu
rale (sîmbătă si duminică).

ZONA „A“ (organizează Con
structorul Miercurea Ciuc) : Di
namo Buc. — Spartac. Nitra
monia — C.S.M.. Dinamo — 
Constr. M. Ciuc. Nitramonia — 
Constr. Alba. Constr. M. Ciuc 

— Constr. 
— Spartac. 
Nitramonia.
Nitramonia 

Alba — Di- 
M. Ciuc —

— Spartac. CS.M. 
Alba. Constr. Alba 
Constr. M. Ciuc — 
C.S.M. — Dinamo.
— Spartac. Constr. 
namo si Constr. 
C.S.M.

ZONA „B“ (organizează Ra
pid Arad) : A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua. Politehnica lași — 
Petrochimistul Pitești. A.S.A.
— Metalul Plopeni. Politehnica
— Rapid Arad. Metalul — 
Steaua. Petrochimistul — Ra
pid. Metalul — Politehnica. 
Rapid — Steaua. Petrochimis
tul — A.S.A.. Politehnica — 
Steaua. Rapid — A.S.A. și Me
talul — Petrochim’stul.

ZONA „C“ (organizează Car- 
pați Mîrsa) : Rapid Oradea — 
T.C.I. Oradea. Otelul Tîrgo- 
viste — ..U“ Clui-Napoca. Ra
pid — Carpati Mîrsa. Oțelul — 
Dinamo Brasov. Carnali — 
T.C.I.. ..U“ — Dinamo Dinamo
— T.C.I.. Carpati — Otelul. 
,.U“ — Rapid. Otelul — T.C.I.. 
Dinamo — Rapid si Carpati — 
„U“.

In cea de a Vil-a ediție a cam
pionatului național de judo pe 
echipe. Divizia „A“ — 1984 vor 
participa următoarele echipe :

DINAMO BUCUREȘTI : S. La- 
zăr, N. Ghimpan. I. Șerban, C. 
Niculae, Ad. Faur, I. Nastaila 
L. Cîmpeanu, Gh. Rlnu, M. To
ma, N. Volpolu, Gh. Diaconu,

V. Bazan, ’ 
I. Codrea.

NITRAMO: 
Coman, Gh. 
M&rgescu, J 
I. Codrea, V 
C. Delcea. i

CONSTRUI 
REA CIUC :
A. Daniel 
I. Matte. | 
Udvarl, u!
L. Pali.

SPARTAC- 
S. Constant 
hăiescu. D. 
Cristea, I. : 
Lupu, V. T 
Cr. Caramlt, 
gore. Antrer

C.S.M. BO 
rasevlcl, G. 
C. Bora, G. 
I. Mircea, C 
nor : F. Ge

CONSTRUI 
LIA : I. Cri
S. Moldovar 
man, I. Ari 
Drăgoi. Ani 
C. Bușe.

A.S.A. TG
B. Varga, ' 
I. Farcaș, ] 
tușu, S. C 
Mărcuș.

STEAUA 
Dani, Ov. M
T. Anca, Șt. 
Puțaru, C. 
Vleru. M. A 
Antrenori :

POLITEHN 
bot, D. Cop 
Vraciu, I. 1
M. Luca, Cr
C. Năftică. ,

PETlțeCHI 
S. Păte^eu, 
I. Făcăleață, 
bu, V. Pușc 
Melia, I. Mit 
bacov.

METALUL 
L. Lupol, C 
gescu, T. E
D. Hă, Gh. 
Clinei. Antr

RAPID AI 
Drîmbe, I.
N. Bolovan 
N. Braitz, l 
Antrenor : S

RAPID Ol 
A. Utvbs, I. 
Fillmon. Ad 
Unt, Ov. Pi 
nori : Al. i

T.C.I. OR 
Boantă, R. 
Szabo, F. I 
trenor : F.

OȚELUL 
dea, C. Cor 
zaru, Gh.



de handbal masculin

MARE-ȘTIINȚA BACAU |
BASCHET

la București, In partida cu Minerul Cavnic!
!•••
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tregului meci — au fost lip
siți de omul de sol. principalul 
lor realizator. Jenea. fiind ți
nut ..om la om“ de Virgil Ni- 
culae. După pauză Steaua pune 
tot mai vizibil (in teren si pe 
tabela de scor) stăoînire pe 
ioc. distantîndu-se la 10 goluri, 
diferență cu care a luat sfîrsit 
si partida.

Au înscris : Jenea 8. Ionescu
5. Vojtilă 4. Rusu 2. Mândiță
1. Crivăț 1. Robu 1. Măcinic 1 
— pentru Constructorul : Drâ- 
gănită 7. Niculae 3. Dumitru 5. 
Berbece 4. Ghimcs 4. Petre 3. 
Ionescu 3 Mirică 2.

O. BERBECARU — coreso.
DINAMO BUCUREȘTI — MI

NERUL CAVNIC 28—26 (12—
12). în sala Rapid din Capi
tală s-a disputat un meci în 
care dinamoviștii porneau ca 
mari favoriți, avînd în vedere 
că partenerii de întrecere nu 
erau alții decît deținătorii 
„lanternei". Cu toate acestea, 
oaspeții au pus la grea încer
care mai experimentata echi
pă a bucureștenilor. Jocul a 
început într-o notă de echi
libru, oaspeții conducînd chiar 
cu 9—7 în min. 20 ; apoi, 
la sfîrșitul reprizei nici 
dintre echipe n-a reușit 
prinderea, poate și pentru 
tul că portarul din Cavnic, 
zaru, a apărat foarte bine, așa 
cum o va face, de altfel, pînă 
la sfîrșitul partidei. După pau
ză, elevii antrenorului Ghiță 
Licu s-au mobilizat mai mult, 
au folosit cu precădere arma 
contraatacului, înclinînd balan
ța în favoarea lor : 22—18, în 
min. 47. Și cînd se credea că 
dinamoViștii își vor mări avan
tajul, oaspeții au trecut la 
cîrma jocului, iar in final
puțin a lipsit să asistăm la o 
mare surpriză.. în ultimul mi
nut de. joc, arbitrii constănțeni 
C. Cristea și Gh. Dumitrescu, 
care au arbitrat slab, nu au 
validat un gol valabil al oas
peților, și astfel dinamoviștii 
au obținut o victorie pe mu
chie de cuțit. Au marcat: Do- 
gărescu 7, Durau 6, Grabovschi
6, Bedivan 4, Mocanu 3, Oprea 
și Ștefan (D). Cojocaru 7, O- 
dae 6, Iacob 6, Vintilescu 4,

'Chircu, Feier și Fclecan (M).
Mihail VESA
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ghely. G. ■ Sintamarlan, 
V. Hioale, O. Rețiu, D. 
Pop, E. Trîmbițaș, Ad. Ile. An
trenor : Șt. Vodă.

CARP AȚI MIRȘA : O. Crețu, 
O. Agrean, Șt. Bădulescu, Gh. 
Radu, I. Oniga. N. Cioca, I. Ior- 
topan, F. Ciuciu, Șt. Toma, I. 
Melinte. Antrenor : P. Petridan.

DINAMO BRAȘOV : M. Blendl- 
ca, M. Căldărar, șt. Agapie, S. 
Toplicean, L. Pop, S. Tătărășan, 
V. Oiței V. Gotcă. Antrenor. Al. 
Vasile.
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în așteptarea campionatelor naționale de box

96 DE PUGILIȘTI PENTRU 12 TITLURI
O Cu o nouă conducere tehnică, dinamoviștii vor să redevină favoriții publicu

lui O Gălâțeanul Georgică Donici, hotă rit să obțină al șaselea titlu Q Marcel Marcu 
(B. C. Brăila) vizează titlul lui... Donici

începînd de luni, iubitorii 
sportului cu mănuși din Capi
tală vor avea o săptămină 
plină. Pe ringul din Palatul 
sporturilor si culturii se va des
fășura turneul final al Campio
natelor naționale de box, cea 
mai importantă competiție in
ternă a anului pentru pugilistii 
din întreaga tară. După cum se 
știe, la această ultimă bătălie, 
în urma căreia se vor decerna 
centurile de campioni naționali 
pe 1984. vor participa finalistii 
celor „4 zone" disputate nu de
mult. Deci vor fi cite opt pre- 
tendenti la titlul de campion 
pentru fiecare categorie de 
greutate, de la semimuscă la 
supergrea.

Cei 96 de sportivi care vor 
lua luni startul în maratonul 
pugilistic al „naționalelor" fac 
în aceste zile ultimele pregătiri 
pentru importanta întrecere. 
Iată vesti din cîteva „tabere".
• Boxerii seniori dinamovisti 

au de cîteva luni un cuplu nou 
de antrenori. Este vorba de 
antrenorul emerit Teodor Nicu- 
Iescu si de fostul campion di- 
namovist Valentin Vrînceanu,
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UN UTIL SCHIMB DE IDEI 
AL TEHNICIENILOR NOȘTRI

în Daralel cu -acțiunea tria- 
luri". care a avut loc miercuri 
si ioi. sau mai corect spus in 
strînsă legătură cu ea. au fost 
convocati in Capitală antrenorii 
princiDali ai divizionarelor -A*.

• învătindu-se din unele re
cente erori derivând cintr-o 
insuficientă înțelegere a prio
rităților actuale, antreno
rii divizionarelor „A“ au 
convenit să se treadi la re
considerarea ciclurilor de an
trenament. eșalonate ne o pe
rioadă de doi ani care mar- 
cheză startul în cele două mari 
obiective competitionale la care 
participă echipa noastră națio
nală : campionatul european si 
cel mondial în funcție de da
tele calendaristice ale celor 
două turnee finale, vor putea 
fi eșalonate rational si oele ale 
campionatului intern, in asa fel 
incit — pentru o pregătire te
meinică. in caz de calificare 
— echipa națională să benefi
cieze de o perioadă corespun
zătoare. S-a constatat, in a- 
ceastă ordine de idei, că in 
țările europene in care cam
pionatele s-au încheiat anul a- 
cesta la începutul lui mai res
pectivele echipe reprezentative 
în frunte cu aceea a Franței, 
au obtinut la turneul final re
zultatele cele mai bune.
• Tinîndu-se seama Si de 

concluziile prilejuite de parti
ciparea tricolorilor noștri Ia 
turneul final al lui Euro D4. 
unde unul din punctele slabe
l-a  constituit viteza de joc. s-a 
convenit asupra reorientării in 
procesul de instruire-antrena- 
ment pe factorii cu pondere in 
obținerea performantei înalte, 
tehnic si fizic. Marti, de pildă, 
după un test de viteză (viteza 
de deplasare fiind. împreună 
cu aceea de gîndire ci execu
ție. o componentă importantă 
a vitezei de ioc), unul dintre 
concurenți, extenuat a simțit 
nevoia să se Întindă oe iarbă, 
îi lipsea nu încape îndoială, 
un antrenament temeinic in a- 
ceastă principală direcție.
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• In cadrul orocesului de 
pregătire (sublinia la ’„discuții" 
I. Motroe — prezent Ia consfă
tuire din Dartea catedrei de 
fotbal a I.E.F.S.) personalita
tea jucătorului este la fel de 
ImDortantă ca munca de in
struire. Dacă nu se tine seama 
de asta în obținerea perfor
mantei. nu se Doate vorbi de 
spontaneitate în execuții, de 
creativitate tn acțiuni, ci doar 
de învățare, asa cum. din pă
cate. se petrec lucrurile in 
prezent la destui dintre jucă
torii care activează In primul 
eșalon fotbalistic.

• Au captat atentia si refe
ratele prezentate de antrenori 
ai echipelor narticioante în tu
rul 1 al cupelor europene. Con- 

căruia i s-a acordat marea în
credere de a-si începe uceni
cia ca antrenor chiar la prima 
formație a clubului său. Pe 
cine pregătesc ei pentru apro
piatele întreceri ? La această 
întrebare ne-a răspuns Teodor 
Niculescu : „Noi vom prezenta 
la această ediție a turneului 
final 11 sportivi : Viorel Pop 
Encean (semimuscă). Constan
tin Titoiu (muscă). Ion Stan 
si Cornel Silitră (semiusoară), 
Dragomir Hie si Florian Tir- 
comnicu (ușoară). Rudei Obreja 
(semi mijlocie). Dănut Lugigan 
(mijlocie mică). Mihai Vasila- 
che (semigrea). Dorin Răcaiu 
(grea) si Paul Golumbcanu (su
pergrea). După cum vedeți, vom 
alinia atît boxeri coiisaerați, 
cit si tineri dornici de afir
mare. Ne pregătim cu multă 
ambiție, nn numai pentru vic
torie. ci. mai ales, pentru a 
oferi spectatorilor un box de 
bună calitate, care să onoreze 
școala pugilistică de la Di
namo".

Dincolo de această declarație 
cu subînțeles, reținem că în for
mația boxerilor clubului din Șo

cise la obiect, ele au conținut. 
t>e lingă elementele pozitive, 
si unele puncte nevralgice în 
iocul formațiilor noastre. Asa. 

‘de exemplu, imoresionat de 
varietatea schemelor folosite, 
în partida retur, de Interna- 
zionale Milano, la fazele fixe, 
antrenorul Sportului studențesc. 
Constantin Ardeleanu. a con
cluzionat : „Asa cum se pre
zintă el astăzi, fotbalul este un 
domeniu vast. încă insuficient 
exploatat de noi. tehnicienii. 
Capitolul fazelor fixe e un e- 
xemplu".

• Un capitol aparte l-a con
stituit în cadrul interesantului 
dialog, dozarea efortului. „O 
problemă încă nerezolvată în 
fotbalul nostru si din pricina 
insuficientei colaborări antre- 
nor-medic". a apreciat în ex
punerea sa. cel mai vîrstnic 
tehnician aflat la consfătuire. 
Nîcolae Petrescu. -Efortul de
pus în pregătire si joc lasă a- 
semenea urme in organismul 
uman, mai precis in mușchi, 
in glandele endocrine si în ce
lula nervoasă, incit ele nu pot 
fi Șterse decit prin -antrena
mentul de dezobosire"-». întins 
pe o durată de circa 72 de ore, 
neeesară reineărcării -acumu
latoarelor-".

La această opinie s-a înscris 
In replică antrenorul Rapidului. 
Victor Stănculescu. care a a- 
rătat că tocmai prinlr-o judi
cioasă dozare a efortului pe 
parcursul ciclului dintre două 
meciuri. în unele campionate 
din țări cu fotbal de mare 
competitivitate. Jucătorii susțin 
două jocuri într-o singură săp- 
tămină. -Secretul" prospețimii 
la ora iocului. sublinia si an
trenorul federal Cornel Dră- 
gusin. constă în adaptarea trep
tată a organismului la efort 
prin întocmirea si respectarea 
unor cicluri judicioase, care, 
neapărat trebuie să aibă drept 
primă lecție un riguros con
trol medical.

Gheorghe NICOLAESCU

SI ÎN DIVIZIA „C“ SE JOACĂ FOTBAL
In partida considerată der- 

byul etapei seriei a III-a a 
Diviziei _C". I.M.U C S.$. Med
gidia — Delta Tuleea (scor 
0—0). se anticipa o dispută in
teresantă. Si. intr-adevăr, anti
cipările s-au adeverit cele 
două combatante. care aspiră 
cu îndreptățite speranțe la re
venirea în eșalonul secund de 
unde au retrogradat ta urmă 
cu două st respectiv, un cam
pionat. au oferit un med de 
o bună factură tehnică si spec
taculară. Astfel publicul local 
a fost satisfăcut de calitatea 

seaua Stefan cel Mare sint multi 
sportivi cu sanse la titlu. Ne 
gindim îndeosebi la C. Tițoiu 
(trei centuri de campion în 
palmares). D. Ilie (4 titluri). 
FI. Tircomnicu sau FL Stan, 
si ei cu tricouri de campioni. 
Lor li se adaugă acum tinerii 
Rudei Obreja. poate cel mai bun 
boxer român la ora actuală. Do
rin Răcaru. un „greu" in care 
antrenorii (chiar si cei de la 
lot) investesc mari speranțe. 
Dănut Lugigan. un bun tehni
cian. Cornel Silitră. un ..semi- 
usor" cu mari ambiții de afir
mare si „subergreul" Paul Go- 
lumbeanu. un talent autentic 
dar. din păcate, si o perma
nentă problemă . pentru antre
nori. din cauza deselor sale acte 
de indisciplină. Pe toți acesțra 
ii vom vedea săptămină vii
toare în luptă pentru un loc 
cit mai... înalt pe podiumul fi
nalelor.
• La B.C. Galati patru spor

tivi. în frunte cu Georgică Do
nici. campionul „en titre" al 
categoriei semigrea, se pregă
tesc pentru marea confruntare 
de la București. Mai este vorba

IERI, ÎN „CUPLAJUL SPERANȚELOR"

IA JUNIORI A CÎȘTIGAT SHI CJIONATA ll.E.F.A. ’85
In deschiderea cuplajului de 

pe stadionul Ciulești s-au in- 
tîlnlt selecționatele de juniori 
U.E.F.A. ’85 (antrenori : Nicolae 
Belizna șl Gheorghe Managa) șl 
U.E.F.A. ’86 (antrenor : Valentin 
Gugiu). Așteptam o partidă dis
putată, In care jucătorii să se 
angajeze cu toate forțele lor, să 
arate tot ceea ce știu. Din pă
cate. n-a fost așa meciul avînd 
foarte puține faze clare de joc, 
puține ocazii de gol șl acolo 
unde nu sint șuturi, ocazii, go
luri, nu prea este fotbal. S-a 
jucat Intr-un tempou lent, bă- 
trînește. s-a jucat și cu trac și 
n-am înțeles de ce. Poate că la 
următoarea acțiune. preconizată 
să aibă loc nu peste mult timp, 
acești jucători tineri, unii dintre 
ei deosebit de Înzestrați. își vor 
etala cu adevărat calitățile pe 
care, Indiscutabili, le au.

Partida a fost cîștigată de se
lecționata U.E.F.A. ’85 cu 1—0, 
datorită golului marcat de 
BADEA în min. 9. El a executat 
Impecabil o lovitură liberă de la 
aproximativ 25 m, acordată la un 
fault făcut asupra lui. Același 
jucător a ratat majorarea scoru
lui în min. 14. cum avea s-o

IN PARTIDA-TEST A DIVIZIONARILOR „B“: 3-3
In meciul vedetă de ieri, s-au 

întîlnit două selecționate alcătu
ite din jucători (pînă la vîrsta 
de 25 de ani) care activează la 
echipe din eșalonul secund. Ju
cători talentați, care au atras 
atenția prin evoluțiile lor bune 
la echipele de club și care au 
fost testați în dorința de-a fi 
eventual selecționați în loturile 
reprezentative lărgite. A fost un 
joc atractiv, m care acțiunile au 
alternat la. ambele porți. încheiat 
cu un echitabil rezultat de ega
litate: 3—3 (2—2).

ROȘII", avînd la conducerea 
tehnică pe antrenorii Remus 
Vlad și Petre Gavrila au aliniat 
următoarea formație : lasko
(min. 46 Gîrjoabă) — Dobrotă, 
Popicu, Fodor, I. Mureșan — Ce- 
nan, Mocanu, Catinca (min. 46 
Erdey) — Boeru (min, 46 • Gh. 
Radu), Fîșlc (min. 46 Tăbăcaru), 
Tîră.

„GALBENII*. conduși de Ro
bert Cosmoc și Leonid Antohi, 
au prezentat următorul ..unspre
zece" : Nalați — Crist eseu, Co
vrig (min. 46 Cristea). Oprea.

spectacolului oferit (mai puțin 
de rezultat) cele titeva mii de 
spectatori (ceea ce denotă că 
In Divizia -C“ este afluență de 
public) aplaudînd la scenă des
chisă fazele fierbinți de la cele 
două porți. I.M.U.M. (antrenor 
V. Enache) a dominat trei sfer
turi din meci, -dar superiorita
tea sa teritorială nu a putut 
fi materializată și pe tabela de 
marcaj datorită impreciziei la 
finalizare. La Delta Tuleea. re
venirea la timonă a antreno
rului V. Copil s-a făcut sim
țită printr-un joc matur, bine 
gindit tactic, oaspeții folosind 

de Sandu Petrescu (semimuscă). 
Ionel Panaite (Dană) si fostul 
campion al -semigreilor". Ion 
Cirlan .Semigreii* sint pregă
tiți de antrenorul voluntar Du
mitru Cîobotara. iar ceilalți doi 
SDortivi de către antrenorul 
Octavian Tabără. Se Dare că 
pentru Georgică Donici acesta 
va fi ultimul campionat la care 
DarticiDă. dună care va Dune, 
cum se snune. mănușile de 
box în cui. Cu ce einduri vine 
la București ? Ne-o mărturi
sește cu optimism : „Cu gindul 
la titlu, bineînțeles ! Ce feri
cire mai mare ar fi nentru 
mine decît să not adăuga celor 
5 tricouri de camnîon al tării. 
De care Ie am. un al saselea ? 
Eu cred că voi reuși, deși la 
același tricou se gîndesc si co
legul de sală Cîrlan. si brăi- 
leanul Marcu. si alții...".
• Intîlnire cu doi dintre an

trenorii de la B.C.’Brăila. A- 
dolf Zeibel si Petre Ganea. 
Amîndoi pregătesc cite un spor
tiv pentru finale. A. Zeibel : 
„Marcel Marcu. proaspătul cam
pion balcanic, va fi si noul 
campion al tării la -semigrea». 
Pentru aceasta am muncit mult 
împreună cu elevul meu si nu 
cred că anul acesta vom mai 
scăpa titlul". P. Ganea : „Lupta 
pentru titlul -greilor» va fi 
foarte grea. Grea si echilibrată. 
Sper că printre protagoniști va 
fi si sportivul ne care îl pre
gătesc. Mircea Alexandru...".

Declarații optimiste, a căror 
confirmare o așteptăm ne ring.

Petre HENȚ 

facă șl Pistol, In min. 30.
După pauză, în min. 48, Dochla 

a scăpat singur, a ratat egalarea. 
după care a urcat in prim-planul 
disputei mijlocașul Lupu, deose
bit de activ șl mal ales Inven
tiv. Tn min. 65 șl 66. el. îm
preună cu Chivu. au Irosit mari 
ocazii, deși s-au aflat în poz:” 
ideale. Partida a fost cîștigată. 
așadar, de echipa mai solidă, 
mal abilă și mai... mare cu un 
an ea vîrstă, diferență vizibilă 
în confruntările dintre echipele 
de juniori.

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’85 S 
Voicilă — Pologea, Radu, Zam
fir. Pojar — Lupu. Blciu, Pistol 
— Chivu. Badea, Chircă

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’«6 t 
Șerban — Bejenaru, Răducanu. 
Aldea. Someșan — Labu, Năs- 
tase, D. Sava — C. Sava, Har- 
șani, Dineu.

Pe durata meciului, condus de 
arbitrul M. Lică, s-au făcut multe 
înlocuiri. Au mal jucat : Proș- 
teanu, Nuță, Pană, Rusu. Beser- 
man, respectiv Prună, Popete, 
Dochia, V. Andrei.

Laurențiu DUMITRESCU

Curteanu (min. î6 Popescu) — 
Gafencu, Iagăru (min. 46 Stu pă
ru), Buliga — Dumitru. Zahiu. 
Cașuba (min. S3 Iagăru).

A fost un iest util, care a scos 
în evidență valoarea <e ansam
blu a eșalonului secund și talen
tul unora dintre jucători, ca Ce- 
nan, Mocanu. Boeru și Tîră (în
că la vîrsta junioratului — 18 
ani). Cristea, Curteanu, Buliga, 
Casuba.

Scorul a fost deschis de I. 
Mureșan (min. 5), cu un șut din 
afara careului. apoi Cașuba 
(min. 13), pe contraatac, a re
stabilit egalitatea. După două 
minute, Tîră, cu un șut la col
țul lung, i-a adus în avantaj 
pe jucătorii în echipament roșu, 
pentru ca, în ultimul minut al 
reprizei, Zahiu să egaleze din 
nou. După pauză. Dumitru (min. 
75) a transformat o lovitură de 
la 11 m, ..galbenii" luînd condu
cerea, dar în min. 8C Gh. Radu 
a înscris din apropiere, fructifi- 
cînd o centrare a lui Tăbăcaru.

Gheorghe NERTEA

cu predilecție arma contraata
cului. De altfel, un astfel de 
contraatac, iute, tăios, inițiat în 
min. 75. se putea solda cu gol. 
dar juniorul Moroianu. neavînd 
experiența necesară. în loc să 
pună „latul" Ia 3—4 m de poar
tă. a pasat unui coechipier care 
se afla în ofsaid și golul, evi
dent, a fost anulat. Partida s-a 
încheiat cu o echitabilă „remi
ză". bucurîndu-Se și de foarte 
bunul arbitraj al unei brigăzi 
giurgiuvene (M. Gheorghiu. T. 
Popescu și P. Stănescu).

Aurel PĂPĂDIE

ȘTIRI • ȘTIRI
• AUTOBUZUL BUCUREȘTI —

MINERUL MOTRU 3—0 (2—0).
Ieri, pe stadionul Autobuzul din 
Capitală, în partida restanță din 
etapa a 4-a a Diviziei ,,B“ (seria 
a n-a) Autobuzul a cîștigat cu 
3—0 (2—0) intîlnirea cu Minerul 
Motru. Au înscris : Iancu (min. 
4 și 36) Și Roșu (min. 37 din 11 
m). (O. GUȚU — coresp.).
• Ș. N. OLTENIȚA — RAPID 

BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Au mar
cat: Cioacă (min. ÎS), respectiv 
Pană (min. 35). (N. ȘERBAN — 
coresp.).
• UNIREA ALBA IULIA — DI

NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
3—3 (3—0). Autorii golurilor :
Iiea (min. 8) și Popa (min. 25 
și 27) de la gazde. Glonț (min. 
63 din 11 m șl 71) șl Ursu (min. 
77), pentru bucareștenl. (I. FILI- 
PESCU — coresp.).

loto-pronosport informează
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 5 OCTOMBRIE 1984
Categoria- 1 : 2 variante 25% — 

autoturisme Dacia 1300 ; catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 31.451 
Iei și 7 variante 25% a 7.863 ld; 
categoria 3 : 20 variante a 4.325 
lei ; categoria 4 : 37,75 variante 
a 2.291 lei ; categoria 5 : 150,75
variante a 574 lei ; categoria 6 t 
411,25 variante a 210 lei ; catego
ria X : 1.792,25 variante a 100 lei.

Report la categoria lt 287.893 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 au revenit partiei- 
panților : Vnatinszki Andrei din 
Nădlag, jud. Arad șl Nicoară Ni
colae din Sighișoara.



STEAUA, CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA SABIE | CUPELE EUROPENE LA BASCHET

0 revelație - 
Voința Slobozia

Echipa Steaua a devenit cam
pioană a tării la sabie pe a- 
nul 1984 mai ușor decît era de 
așteptat. Ea a realizat maxi
mum de victorii — 5 — în ul
tima etapă a Diviziei .,A“, în- 
trecînd pe rînd formațiile : 
C.T.T. Brașov (9—0). Victoria 
Cărei (9—1), Tractorul Brașov 
(9—2). Dinamo București (9—4) 
si Voința Slobozia (9—5). Este 
un bilanț care sintetizează ca
pacitatea incontestabilă a sabre- 
rilor militari (I. Pop, M. Mus
tață. C. Marin, AI. Chiculiți 
L. Filipoiu, FI. Pâunescu). pre
gătiți de antrenorii Al. Ntiea 
și C. Nieolae. de a se detașa 
de restul echipelor eompeti- 
loare.

Ultima etapă a campionatu
lui s-a aflat sub semnul dispu
tei pentru locul 2. Intre Vo
ința Slobozia si Dinamo Bucu
rești. Învingătoare in prima 
etapă cu 9—3. echipa din Slo
bozia a pornit cu un avantaj 
psihologic asupra adversarei 
sale, cu care a terminat acum 
La egalitate. 8—8, dar pe care 
a... intrecut-o la tușe, cu 64— 
58. A fost .de departe cel mal 
frumos meci al eampionalnlui, 
cel mai echilibrat, cum il ara
tă si scorul, in care ambele 
echipe — excelent pregătite — 
au trecut pe lingă victorie. A- 
ceasta a surîs elevilor antre
norului N. Mihăilescu. mai 
deciși și cu un -4“ mai omo
gen (M. Florea 3 v., N. Sto- 
îan 2 v.. Em. Oancea 2 v. și 
F. Badea 1 v.). vizavi de o 
echipă în care P-ntelimonescu. 
de departe trăgătorul nr. 1 (4 
v.) a fost secondat bine de 
Frunză (3 v.) și mai puțin de 
foarte tinerii Orosz (1 v.) și 
Medragoniu (0 V.). De subliniat, 
însă, fair-play-ul în care s-a 
desfășurat acest meci... pe 
muchie de cuțit, merite reve
nind nu numai sportivilor, ci 
si antrenorilor celor două echi
pe N. Mihăilescu și M. Lupu-

LA CA/AC-CANOE 
VARA FIERBINTE CONTINUĂ.

Timp splendid pe lacul Sna- 
gov. cu toate ambarcațiunile pe 
apă, cu antrenamente intense 
și concursuri atrăgătoare, me
nite să prelungească activita
tea eompetițională nautică. 
Ultima mare întrecere organi
zată din această săptâmînă — 
„Cupa Federației române de 
caîac-canoe". Au fost 84 de 
curse, la startul cărora s-au ali
niat tineri și tinere din 31 de 
asociații și cluburi sportive din 
Întreaga țară. în această fru
moasă regată, cu întreceri am
bițioase, cel mai mult au 
punctat elevii antrenorului 
emerit Radu lluțan, de la 
clubul sportiv Dinamo Bucu
rești (187 p). Pe locurile urmă
toare in clasamentul general l
2. Olimpia-Policolor 105 p (In 
continuu progres în acest sezon 
nautic), 3. Steaua 86,5 p. 4. 
C3. Brăila 67 p. 5. Marina Or
șova 61 p, S. 6imared Baia 
Mare 59 p.

Primii clasați in cele 24 de 
finale desfășurate in cadrul „Cu
pei F.R.K.C • : PBOBELE FB
distanta dx 1 Hi m : JU- 
NIOBI — K 1 — I. Sooică (Ma
cul* Orșova) 4:13,0 ; C 1 — F. 
Făt (Simaned Bala Maro) 4:32.0 ; 
Kt — Marina Orșova (A. Sooloă, 
I. Senină) 3:41,• : C t — Simared 
CV. Fauee. I. Remetean) 4:MJ ; 
K 1 — C.S. Brăila (C. Bogdan. 
K. Pavel, M. Dorn ea, C. Țigănuș)

TELEX. • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • In „Raliul 

Faraonilor*, care se dispută ta 
Egipt, după prima etapă conduce 
belgianul Rahler (BMW) șl fran
cezul Marreau (Renault 10),

BASCHET • la turneul de 1* 
Nagoya victoria finală a revenit 
eontpel Braziliei oare a totali
zat I p. la ultimele locuri : Bra- 
«fita — Coreea de Sud tai—«4 (W— 
H) și Japonie — Canada »♦—M 
•a-»D.

HOCHEI PE GHEATA • LA 
Dundee (Scoție) s-a disputat me- 
Mul retur Cn pitea rundă a 
C.CA dintre Dundee Rockets fl 
H.C. Megeve. Ca *1 ta prima par
tidă. victoria a revenit hochriști- 
tar francezi ț 14—« (1—1, 5—1.
l—3), oare «-mi calificat In turul 
următor.

Echipa Steaua, campioană uafionalâ ^a tabie

tio. Antrenori-educatori cum 
din păcate. avem ir. că ou tatu 
ta scrimă- -

Deci. Voiața Slobozia pe lo
cul 2, cea mai bună perfor
manță pe care a realizat-o a- 
ceastă echipă ialomiteani rod 
al sprijinului primit din par
tea federației, al comisiei ju
dețene de scrimă, prin neobosi
tul susținător al mușchetarilor 
din acest județ. Nieelae Ie- 
nesca; pe locul 3. Tractorul 
Brașov (echipă care a tras sub 
valoarea ei, ta absența antre
norului V. Rohoni, aflat ta 
spital), iar pe locul 4 Dinamo 
București.

Au retrogradat echipele Vic
tori* Cărei si C. T. Tr. Brașov.

Au promovat ta Divizia 
formațiile U.C. București si 
C.S.M, + C.S.Ș. Unire* Iași, 
echipa bucuresteană (antrenor. 
Gh. Birdan) a avut o evoluție 
de excepție, reușind să termi
ne neînvinsă ultima etapă a 
competiției : 9—2 eu C.S.Șe. 1 
București, 9—4 cu C.S. Satu 
Mare. Progresul București și 
C.S.M. + C.S.Șe. Unirea Iași 
și 9—6 cu C.S.Șe. Slobozi*. O 
performantă notabilă pentru 
un colectiv care activează doar 
de doi ani ta scrimă, rod al 
sprijinului pe care l-a primit

3:13,0 ; SENIORI — K 1 : I. Ml- 
loșodu (Dinamo) 4:01,1 ; C 1 —
V. Grigore (Simared) 4:10,1 ; K t 
— Constructorul Timișoara (I. 
Csontt, M. Davldhazl) 3:37,0 ; 
Cl — Dinamo (L. costactie. A. 
Demit) 3:54,4 ; K 4 — Olimpia 
PoLlcolor (I. Vednu. G. Sima. I. 
Zaharta. S. Alexe) IUI ; FI- 
NALBLE PE DISTANTA DE 
soo m : JUNIOARE — K 1 — 
Marina Ciucur (C.S Ș. Timișoara) 
2:37,5; Kt — C.S.Ș. 1 Constanța 
(V. Cornea. L. Munteanul 1:54,1, 
K 4 — C.S.Ș. 1 Constanța (G. 
Marlnache, G. Milășeacu, R. 
Pascu, P Jderu) 1:47,4 : JU
NIORI : B 1 — A. Scoică (Ma
rin* Orșova) 1:524 ; C 1 — D. 
Borna* (Dlnamo) 1:07.1 ; K t — 
Dunărea Galați (V. Bobocea. I. 
Oprea) 1:41.0 ; C 1 — simared 
(V. Fane*. L Semețeam 1:54.4 ; 
K 4 — Dlnamo (M. Dulci, V. 
Prunou, V. Grigore. G. Moldo
veanul 1:34,2 ; SENIORI : K 1 — 
V. Poloooșer (Dlnamo) 1 : 50.S ; 
C 1 — v. Grigore (Simared) 
1:01.1 ; K 1 — Dlnamo (V Polo- 
cofer, L Mlloșolu) 1 :40,5 ; C » — 
Dlnamo (L. Costache. A. Demit) 
1 :51*3 ; SENIOARE : K 1 — G. 
Popovld (Olimpia Buc.) 1:11.0 ; 
K o — Olimpia Buc. (G. Popo
vld, O. Spinu) 1:04.0.

Ultima mare Întrecere de 
eaiac-canoe • sezonului — 
Cnaenrsnl republican de mare 
fand — se va desfășura în zi
lele dn 26 șl 27 octombrie, pe 
lacul Snagov.

VasHe TOFAN

ȘAH • In turneul de la Til
burg, Ljubojevld șl Mites au dș- 
tlgat partidele întrerupte cu Por- 
ttocti fi, respectiv, Stnlslov. In 
clasament conduce Rtbll cu 4.0 p, 
urmat de Ljubojevicl ft Miles cu 
4 p. S-au disputat 0 runde • 
După 7 runde ta turneul de la 
Stars Pazowa (Iugoslavia) con
duce Semkov ou 1 p (1), urmat 
de Popov eu 4,1 p.

TENIS • In turul n la Basel : 
Nystroem — Merclr 1—4, 4—2,
0—4. Brown — Van Rensburg 
0—4, 6—4. Vtaser — Gehring 0—4. 
0—7. 0—4, Taroczy — Stadler 0—1. 
0—4. Edberg — Ostoja 0—1, 0—7, 
0—3 • Alte rezultate din turul 
al H-lea la Sydney : Lendl — 
Masur 0—1. d-î, V. AmrMraj — 
Fitzgerald 0—4, 7—4. Depalmer — 
McNamee 0—0. 7—0, Testerman —

Foto : Dragoș NEAGU

din partea întreprinderii me
canice de utilaj Chimic (prin 
Oe’.avîaa Fanare. mentorul sec- 
ț et de scrimă) care trăiește 
satisfacția de a avea ta aso
ciație PRIMA ECHIPA DE 
DIVIZIA ..A* ! Cealaltă pro
movată in prima divizie este 
C.S M. + C.S Ș. Unirea Iași 
(antrenori. Iulian Bițueă si 
Tudor II ie). care — după cum 
ne-au dat să înțelegem, come 
ponentii ech.pei (M. Miehere. 
S. Seriminți. M. Ianeu. D. 
Pintelei. B. Horeaaa) sînt de
ciși ..să readucă scrima (și sa
bia) din Iași pe primul plan 
al activității competitionale. 
așa cum a fost cu ani in urmă, 
pe eind in „4”-ul din orașul 
de pe Bahlui activ* inimosul 
sabrer Dan Irimiciue...-.

Tiberiu STAMA

Meciul Karpov — Kasparov

PENTRU A ȘAPTEA OARĂ - REMIZĂ
Aseară. In Sala Coloanelor 

din Moscova, arbitru meciului 
pentru titlul mondial de șah 
au consemnat, pentru a șaptea 
oară de la startul confruntării, 
rezultatul de remiză. Acesta a 
survenit după ce, miercuri, 
seara, cea de a 11-a partidă 
fusese Întreruptă intr-o poziție 
cu egalitate materială pe ta
blă, attt AaatoU Karpov (care 
a avut albele), rit și Garri 
Kasparov dispunând de ctte un 
turn și șase pioni. Analiza șan
selor. dinainte de reluare, a 
convins pe cei doi oponențl că 
este foarte dificil de a căuta 
căi de cîștig fi aceștia au pre
ferat, desigur, să-și menajeze 
forțele înaintea asalturilor ce 
mai urmează. Fără a oe pre
zenta la joc, ei au comunicat 
prin secundanții lor arbitrului 
principal. Svetozar Gligoriei, 
că au convenit asupra egalită
ții..

Așadar, scorul general al me-

MEC1URI INTERNAȚIONALE

NORVEGIA — U.R.SA. 1—1
In preliminariile C.M. (gr. a 

l-a), la Oslo : Norvegia — 
U.R.S.S. 1—1 (0—0). Pentru gazde 
a deschis scorul Halvar Thore- 
sen ta min. 55 din penalty, tar 
ta măn 71 Utovcenko a egalat. 
In urma acestui rezultat clasa-
mentul grupei 
tri :

se prezintă te

Danemarca ll 0 0 1-4 1
Irlanda 110 0 1-00
Elveția 110 0 1-00
U.R.S.S. 2 1111-01
Norvegia 3 0 10 1-01

Simonasoa O—L 7—I • La Taron 
Springs (turneu feminin), rezul
tate din turul al H-lea : Gadusek
— Uys 6—a, 1—1, Torres — Lou 
Platele 7—5, 0—1. „Penault- Louie
— Bernstein 0—1, 0—î.

TENIS DE MASA • In cel de 
al doilea tur ai Super-LIgU Euro
pene s-au Înregistrat următoarele 
rezultate: Iugoslavia — Polonia
2—6, Anglia — Ungaria 1—4, Ce
hoslovacia — R.F. Germania 4—S. 
Meciul Olanda — Suedia va fi dis
putat la 17 octombrie. în clasa
ment conduce Cehoslovacia eu t 
victorii.

VOLEI • Selecționata feminină 
a Cubei și-a continuat turneul în 
Japonia tavinglnd la Tokio re
prezentativa niponă cu S—o (14, 
t«. 10).

CIuJNtipota,

uivingâloarc in deplasare,

sa calificat

Joi seara La Istanbul. în 
meci retur al C.C.E. (f) Univer
sitatea Cluj-Napoca a întrecut 
cu 78—48 (32—23) formația
Besiktas. în prima partidă vic
toria a revenit tot echipei U- 
niversitatea (73—43). Astfel, că 
baschetbalistele românce s-au 
calificat pentru turul următor 
al competiției.

Ia C.C.E. (masculin) : Den 
Bosch (Olanda) — YMCA Hel
sinki 83—86 (46—38) (în tur: 
YMCA Helsinki — Den Bosch 
87—81).

Ia .Cupa cupelor* (mascu
lin) : Spartak Pleven — Karsi- 
yaka Izmir 109—75 (tn tur: 
58—72) ; Kotkan TP Kotka (Fin
landa) — Alvik Stockholm 84— 
73 (in tur : 86—87) ; Villeur- 
banne — Maccabl Bruxelles 
85—73 (la tur : 82—75) : Haaks- 
bergen (Olanda) — Falkirk 
(Scotia) 88—88 tin tur : 82— 
71).

în .Cupa Korad* : Stade 
Franchise — Sparta Bertrange 
(Luxemburg) 102—71 (In tur : 
106—85) ; Akadetnik Varna — 
ITU Istanbul 96—71 (în tur : 
69—90): RBO Liege — FSO Cars 
Warrington (Anglia) 63—85 (in 
tur : 74—78) ț Spartak Sofia — 
Aris Salonic 100—117 (In tur : 
66— 90) ; Den Halder (Olanda)
— Crystal Palace 80—77 (in 
tur : 89—80) ; RBC Klagenfurt
— Amicale Steinsel (Luxem- 

ciului rămîne neschimbat : 4—0 
ta favoarea lui Karpov, Cam
pionul mondial are nevoie de 
încă două partide dștigate, 
pentru a rămîne Ln posesia tit
lului. întrecerea urmează să 
fLe reluată astăzi, cu a 12-a 
partidă, la care Kasparov va 
dispune de piesele albe.

★
KARPOV — KASrAROV (Par

tida a 11-a) l.Cfl CN 2.e4 b6 
3,gS eS 4.Ng2 NM 5.0—0 g6 4-h3 
Ngl Î.NW 6—6 te3 e6 9.d4 De7 
10.Ce3 C*4 ll.Deî 65 12.Tfdl 
Tfd» B.Tael d:e4 14.b:o4 Tac8 
15.Cb5 Ne4 1«.*3 CM l’.d:c5 
b:c5 18,Ne5 Ce6 19.N:<7 R:g7 
2O.Ce5 N«> njt:gt f< 22.C43 
CeS 23.CeS C« 24.Ca4 Ce5 
2S.C:e5 f:e5 M.Cel DM4- 27.Df3 
D:f3+ 28.B^3 TM M.Tbl cil 
3O.Ret T:bl 3LT*1 Rf< SZ.Tdl 
Re5 33.CM T<TT 14.g4 h6 35.*4 *6 
î6.C:dl T:d< 37.Thl Tdl 36.14 4 
Rfl 39.Tb6 Tel 40.TM Te8+ 
41.Rdl (Vx-'/x).

vneHdiane
ta 1004 se mai dtapuU meciu

rile : la 17 octombrie : Elveția — 
Danemarca, Norvegia — Irlanda ; 
la 14 noiembrie ; Danemarca — 
Irlanda. Restul tatflnlriloc stat 
programate anul viitor.
• ta CJS. de tineret (gr. I), ta 

Fredrikstad : Norvegia — U.B.S.S.-- 
2—1. tn daaaznent oonctocc Nor
vegia ou I p(J ]), UtteiU de Da
nemarca 1 p, U.B.S.S. șl Elveția 
eu cita 0 p (toate ou die 1 joc).
• ln med amical la Aue: 

R.D. Germeni — Algeria 0—1 
(3—0). An tascrin : Stalunann, 
Rhode, Bront (t) fl SlreOeh. res
pectiv BeHeute fi Menad ta ul
timele l minute, dnd gazdele 
conduceam <M 5—0 I
• In med amtaal de tineret, ta 

Leuwacdea : Olantta — rrteța 
4—8 (8—1). Au maniat Bakker 
(1), De Boogard, respectiv Fer
rer (0).
• In „Cupa CclumtxM*. oare 

se desfășoară Ia Los Angeles, e- 
chlpa MexlenM a tatnecut au 
1—0 (1—0) formația Columbiei.

CAMPIONATE, CUPE

SUEDIA. Pentmt semtftaalele 
campionatului s-au nallftaet. Ham- 
marby. NorrUptag, LFJL G6te- 
berg ții Brage. Turul va avea Ioc 
Ia 14 octombrie. De notat eă 
Bcage a eliminat pe Mated F.F., 
iar NorrkOptag pe AIK,

ANGLIA. S-au tnchetat 32-îmile 
„Cupei ligii englese". Doar două 
din oale 11 de formații <te prima 
Ugă au fost Mim foaie : Coventry 
(de către Walsall) fl Stoke (de 
către Batherham). Ambele tarin- 
gâtoare stat dta liga a l-a 1 O 
calificare dificilă — după prelun-

burg) 82—66 (in tur : 68—71) ; 
Fenerbahce Istanbul — Zalae- 
gerszeg (Ungaria) 74—55 (în 
tur : 78—84) ; Panionios A-
tena — Keravnos Nicosia 84— 
58 (în tur: 115—53).

In „C'upa RoncheHi“ : ?.SP 
Avellino — CAC Apollon 113—■ 
65 (în tur : 93-48) ; BBC Wal- 
ferdange (Luxemburg) — Crys
tal Palace 38—75 (în tur : 29— 
121) ; Jedinstvo Tuzla — RCQ 
Bruxelles 100—79 (în tur : 68— 
96) ; Villeurbanne — Spartakus 
Budapesta 67—80 (in tur : 71— 
101). în această competiție s-a 
efectuat si tragerea la sorti a 
turului secund : MTK Buda
pesta — Olimpia București. 
Rybnik (Polonia) — ASP A- 
vellino. AS Montferrandaise — 
Pernik. Slavia Sofia — Bratis
lava. Crystal Palace — Viena. 
Kremikovțî — RCQ Bruxelles, 
Spartakus Budaoesta — Steaua 
roșie Belgrad. Echinele BATA 
Roma. BSE Budaoesta. Soarta 
Praga. TSKA Moscova si Ver
sailles sînt calificate direct în 
turul al III-lea.

„cum
u vum MAS»

ROMA (Agerpres). — „Cupa 
intercontinentală.“ la volei mascu
lin s-a încheiat La Parma cu 
victoria echipei braziliene Pirelli 
Sao Paulo — 8 puncte, urmați 
in clasamentul final de formațiile 
Ț.S.K.A. Moscova — 7 puncte, 
Santa! Parma — 6 puncte, Mla- 
dost Zagreb — 5 puncte și Fer- 
rooarril Buenos Aires — 4 punc
te. în ultima zi, Pirelli Sao 
Paulo a întrecut cu scorul de
3—1 fl 5—«, 9—15, 15—7, 15—5) pe 
S an tal Parma, Iar Ț.S.K.A. Mos
cova a dispus cu 3—1 (15—9, 
14—16. 15—13, 15—11) de formația 
Mladost Zagreb.

CARL LEWIS „ATACĂ“
RECORDUL LA LUNGIME

AL LUI B06 BEAMON (
NEW YORK (Agevpres), în- 

tr-un recent interviu, cunoscu
tul atlet american Carl Lewis, 
de oatru ori medaliat cu aur
ia Jocurile Olimpice de Ia Los 
Angeles, a declarat : „Mulți mă 
sfătuiesc să concurez Ia Ciu
dad de Mexico deoarece acolo, 
beneficiind de avantajele alti
tudinii. voi putea doborî fan
tasticul record de 8,98 ni în 
proba de săritură în lungime 
deținut de Bob Bcamon. Nu 
sînt de această părere. Nu am 
nevoie de ajutorul altitudinii 
si mă simt în stare să îmbu
nătățesc acest legendar record 
într-un concurs desfășurat _ in 
S.U.A. sau ia Europa. Solicit 
numai putină răbdare nină eind 
îmi voi însuși complet noua 
tehnică pe care o exersez in 
prezent la antrenamente".

giri — a realizat-o Nottingham în 
fața formației din liga secundă 
Portsmouth. La iei de greu 
calificat F.C. Liverpool : S—f 
după prelungiri (ta tur 0—0) cm 
Stockport, din liga * 4-a I 1

R.F. GERMANIA (et. »). Ham
burg er S.V. — Bielefeld 4—0, 
Frankfurt — Urdingen 3—I, Dus
seldorf — Bayern Miinchen 0—3, 
Stuttgart — Dortmund 1—0. Le
verkusen — Karlsruhe 4—L 
Schalke — Bremen 3—2. Celelalte 
întllnici au fost aminate. In cla
sament, pe prlmete locuri : Ba
yern 14 p. Hamburger S.V. M 
Frankfurt eu câte 11 p. Pe ulti
mul : 13. Dortmund cu 4 p.

SCOTIA. Se ounoaște prima fl- 
naUstă a „Cupei ligii scoțiene*. 
Ba este Dundee Utd. tavlngătoare 
ta fața echipei Midlothian (3-1 fi 
1—1). Cealaltă finalistă va fi cu
noscută marți, după jocul dtatre 
Glasgow Bangers șl Mealowbank 
(liga a doua).

UNG ABIA (et. T). Uj pești Dozaa 
— Hatred 0—f, Vasaa — Ferenc- 
varon 1—1, Caepel — M.T.K. t—». 
Peat — Szeged 8—4. Eger — Za- 
laegenszeg 0—4 !, Debrețin — 
Tatabaaya 1—4, Videoton — 
Szombatheiy 1—0, Gyor — Be- 
kesesaba 3—1. Pe primele locuri: 
videoton și Honved cu dte 11 p, 
Csepel 10 p. Pe ultimul : 14. Sze
ged 2 p.

ELVEȚIA (et. »). St. Gallen — 
Voung Boys 5—1, serrette — Lu
cerna 4—0, Vevey — Grasshop
pers 1—3, Neuohatel — Aarau 
0—1, wettlngen — La Chaux-dra- 
Fteds I—1, F.C. zUrich — Lau
sanne 1—2, Zug — Winterthur 
!—♦, Sion — Basel 1—1. Pe primele 
locuit: Servette *1 Aarau cu rite 
11 p, Grasshoppers 14 p. Pe ul
timata ; 18. Vevey 5 p. 14. Win
terthur 4 p.


