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Mîine, în etapa a 8-a a campionatului Diviziei de fotbal
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Compctiflilc continentale de handftai, ediția 1984-1983

STEAUA, DINAMO BUCUREȘTI,
H.C. MINAUR (m) $1 ȘTIINȚA BACAU (f)

INTRA IN FOCUL FNTRECERILOR
Mîine se dă startul într-o 

nouă ediție a competițiilor con
tinentale de handbal 9 
campionilor europeni", 
cupelor" și _____
minin si masculin, tn toate a- 
ceste întreceri sînt înscrise si 
echipele românești. Multipla 
noastră - campioană Steaua, an
trenată de maeștrii emeriti al 
sportului Radu Voina șl Otto 
Telman, va avea o misiune mai 
puțin dificilă, dat fiind faptul 
că va intîlni în primul tur. la 
București, pe campioana Gre
ciei — Ionikos A.S. Atena, o 
formație cu un palmares mai 
puțin bogat. în -Cupa cupe
lor" Dinamp București, cu 
Ghiță Licu la timonă, va de
buta in prima manșă pe teren 
propriu In fa ti echipei turcești 
Sin te! DemegrIstanbul, avtnd, 
firește, prima sansă. în fine.
H. C. Minaur Baia Mare debu
tează in -Cupa I.H.F." tot in 
fata unei echipe din Turcia.
I. T.U. (Istanbul Technik Uni- 
versitet), meci programat în 
sala -Dada" din Baia Mare, 
duminică la ora 11.

Jocurile echipelor Dinamo si 
Steaua (in această ordine), din 
București, se vor desfășura in 
sala Rapid. înceolnd de la ora

„Cupa
, „Cupa

Cupa I.H.F.", fe-

11.30 
găzi 
*1 Paul Hummel, respectiv Șan, 
dor Andorka șl Otto Schobel. 
Partida de la Baia Mare va fi 
condusă de arbitrii iugoslavi 
Predrag Obrenovicl și Sever 
Zelimir.

In competițiile feminine, Ști
ința Bacău debutează în acest 
an in «Cupa campionilor euro
peni" întîlnind, în deplasare, 
echipa campioană a Turciei. 
Arcelik Istanbul, meci în care 
elevele antrenorului Eugen 
Barta doresc — firește — să 
obțină un rezultat cît mai bun 
(în fata^unei echiDe mai puțin 
cunoscute), care s-o scutească 
de orice emoții în partida re
tur. Jocul va fi arbitrat de 
cuplul bulgar Iordan Todorov, 
Ivan Ivanov.

Reamintim că celelalte două 
echipe feminine românești — 
Chimistul Rm. Vîlcea („Cupa 
cupelor") și Rulmentul Brașov 
(.Cupa I.H.F.") vor susține pri
mele meciuri în turul II al 
competițiilor handbalistice con
tinentale respective. Partidele 
retur vor avea loc la 20 oct. 
(Dinamo) si 21 oct. (Steaua. 
H.C. Minaur si Știința).

si vor fi arbitrate de bri- 
din Ungaria : Laszlo Kiss

• La Oradea, brașovenii iși propun (din nou !) primul 
punct in deplasare, gazdele un plus Ia golaveraj # La 
Bacâu, față in față, doi foști dinamoviști > D. Nicolae- 
Nicușor și I. Nunweiller 0 La Buzău, Gloria se teme 
de olteni, chiar dacă duminică a invins clar pe F. C. 
Olt.. # La Slatina, Turcu și Câțoi vor să fugă de 
zona minată, băimărenii nu vor să reajungâ „lanternă*
• In derby-ul zilei, Hagi contra Lăcătuș sau duelul 
celor două eliminate din cupele europene O La Ti
mișoara, „Poli* speră să părăsească ultimul loc, insă 
nici Jiul nu stă pe roze 0 La Tg. Mureș, Oblemenco 
va forța încă o „remiză*, dar „clasamentul adevărului* 
îi alarmează pe Ispir și Fanici £ La lași, studenții se 
gindesc Ia prima victorie, insă Dobrin are și el cal
culele lui 0 Campionii sînt favoriți, după victoria

de la Craiova, dar nici 
echipa rapidistă nu a pier
dut in Bănie...
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înaintea etapei de mîine
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PROGRAMUL ETAPEI

Divizia „A“ de baschet masculin

- F.C.M, BRAȘOV
- CORVINUL HUNEDOARA
- UNIV. CRAIOVA
- F.C. BAIA MARE
- STEAUA

BIHOR
SPORT CLUB 
GLORIA 
F.C. OLT 
SPORTUL STUD.

(stadionul „23 August", de la ora 15)

Oradea :
Bacău: 
Buzău: 
Slatina: 
București:

Timișoara: POLITEHNICA - JIUL PETROȘANI
Tg. Mureș: A.S.A. - CHIMIA RM.VÎLCEA
lași: POLITEHNICA - F.C. ARGEȘ
București: DINAMO - RAPID

(stadionul „23 August", de la ora 13)

Partidele, cu excepția meciului Dinamo — Rapid, vor începe la ora 15. S'

SORIN SAITOC (C.T.A.S.) A CIȘT1GAT
„CUPA ROMÂNIEI" LA SPADA

Maratonud probelor din seri- 
mă — am numit spada — a 
desemnat drept cîștâgător al 
„Cupei României" pe acest an 
pe Sorin Saitoc (C.T.A.S.), care 
in asaltul decisiv a dispus de 
Felix Nicolae (Steaua) cu 
13—12, după expirarea tim
pului de tras și după multe 
alte tatonări ale ambilor tră
gători. Acest asalt, împreună cu 
cel care avea să desemneze 
pe ocupantul locului 3 pe po
dium, dintre Constantin Manta 
(I.E.F.S.) și Dacian Tunaru 
(Tractorul Brașov), a ținut, cu 
toate preparativele tactice ale 
spadasinilor, simulările de ri
goare, boemia arbitrilor și ine
rentele defecțiuni de fir și la
me, exact o ară ! I I Cam mult 
pentru două asalturi...

Proba s-a bucurat de o par- 
ticipare-record : 102 concurenți 
(numai Oraiova a venit cu 
22!), fapt care a determinat ca 
primul tur din preliminariile 
probei să cuprindă nu mai pu
țin de 20 de serii ! Concursul 
s-a desfășurat cu patru tururi 
preliminarii 
le directe și 
priu-zis; in 
asalturi. Au 
ții mai bine pregătiți, 
îndeosebi cei tineri și foarte 
tineri cu precădere, printre ei 
Felix Nicolae, Nicoiae Bodoczi, 
Marian Dragomir (revelația e- 
liminărilor directe), Nicolae

pînă la eliminări- 
turneul final pro- 
total, 11 ore de 

rezistat concuren- 
fizic,

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 4-a)

TITLUL-ÎN F1IINI DUNE
9 Mai mult sprijin și mai puțini... nervi I # 
Formații imbătrînite 0 Antrenori și jucă
tori certați cu disciplina ® întreceri pentru 

echipe... absente
Ultima competiție de oină a 

anului 
blican, 
trecută 
lui din 
chipei Dinamo București, care 
și-a înscris în palmares al 
11-lea titlu. în drumul spre tit
lu, elevii maestrului sportului 
Gheorghe Vlase n-au avut pro
bleme clocit o singură dată, in 
manșa de la Poiana Brașov, 
cînd, în confruntarea cu mul
tipla campioană C. P. Bucu
rești; au reușit să întoarcă un 
rezultat ce părea fără ieșire 
chiar și pentru cei mai înfocați 
suporteri ai dinamoviștilor. în 
rest, campionii au practicat un 
joc spectaculos, în care echipa 
și „vedetele", adică N. Păsă
rică, Al. Bobeică, Tr. Perșina- 
ru, C. Oancea și T. Sîrbu s-au 
exprimat la fel de convingător, 
constituind, un ansamblu bine 
armonizat atît la „bătaia", cît 
ți Ia „prinderea mingii".

1984, campionatul repu- 
s-a încheiat duminica 
pe Stadionul Tineretu- 
Capitală cu victoria e-

Dinamovistul 
Bobeică — cel mai 
eficace jucător al 
campionilor la „bă
taia mingii".

FARUL S A IMPUS
IN DERBYUL CU RAPID

Turneul inaugural al actualei ediții a Diviziei „A" 
de baschet masculin a continuat ieri în sala Floreasca 
cu partidele etapei a doua, din programul căreia a 
lipsit, ca și în prima zi. meciul echipei Steaua (ieri, 
cu Academia militară Mecanică fină).fină).

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC — C.S.U. SIBIU 
86—87 (48—44). Partida de de
but a reuniunii a fost foarte 
aproape de a furniza o primă 
surpriză. Tînăra formație bucu- 
reșteană judnd de la egal la 
egal cu mai experimentata sa 
parteneră, uneori ea aflindu-se 
in prim-planul disputei. Edi
ficator in acest sens avantajul 
de 13 puncte (41—28) din min. 
15, cînd elevii lui Marius Băr- 
buleseu aai speculat prompt 
starea de nervozitate din ta
băra sibienilor, neîmpăcați cu 
situația de a fi conduși. Final
mente experiența superioară a 
formației din Sibiu (care a tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a obține victoria) și-a 
spus cuvintul, dar nu trebuie 
trecută cu vederea nici marea 
ambiție a noilor veniți pe pri
ma scenă, ei nerenunțind nici 
un moment la luptă, chiar și 
în ultimele 2 min. cînd C.S.U.

Băimăreanul Florea 
(nr. 5) ciștigă a- 
ceastă spectaculoa
să dispută sub pa
noul echipei bucu- 
reștene. Fază din 
meciul I.C.E.D. — 

I.M.U.AS.

Foto :
Iorgu BĂNICA

se distanțase la 83—76. Au 
marcat : Georgescu 2, L. Po
pescu 10, Ionescu 14, Constan- 
tinescu 34, D. Popescu 18, D. 
Dăian 8 pentru bucureșteni. 
respectiv Chirilă 33, Palhegy 
27, Bleahu 3, Kineses 2, Apostu 
4, G. Dăiaa 2, Mate 2, Bretz 14.

Arbitri : L Breza și N. Con
stan țin eseu.

fața 
tari.
încă 
a se

Ce aprecieri se pot face a- 
supra evoluției '.li. Z__
liste ? In general, majoritatea 
echipelor n-au practicat un joc 
plăcut, de calitate, deoarece au 
avut în componența lor prea 
mulți oindiști plafonați sau 
lipsiițl de vitalitatea impusă de 
un turneu -mar at on cum a fost 
finala pe țară. Prin urmare, se 
simte acut nevoia unei infuzii 
de tineret la cunoscutele for
mații C. P. București, Tricolo
rul Baia Mare, Celuloza Călă
rași, ca să dăm numai cîteva 
exemple. Trebuie să se facă 
loc elementelor talentate care 
încearcă cu insistență (vozi as
censiunea juniorilor) să desfe
rece lacătele puse la echipele 
de seniori.

celorlalte fima-
Pe cerul senin al campiona

tului au mal apărut și alți 
nori... Este vorba de acei ju
cători — dan echipele C. P. 
București, Tricolorul Baia Ma
re, Politehnica București și 
chiar Dinamo București —, 
nemulțumiți de deciziile arbi-
trilor, ale căror 
proteste viciază 
sportivă, de fair-play, și nu o 
dată coboară nivelul tehnic și 
spectacular al Întrecerilor. Si
gur, arbitrii mal și greșesc, dar 
unii jucători și chiar antrenori 
au devenit atît de nervoși, in
cit provoacă discuții nedorite

Troian IOANIȚESCU 
______1, 

(Continuare in pag 2-3)

vehemente 
atmosfera

IMUAS BAIA MARE — 
LC.E.D. 82—87 (46—40, 76—76). 
Meci cu un final palpitant, 
care nu se prevedea după desfă
șurarea primelor 20 de minute 
de joc, cînd băimărenii lăsau 
impresia că vor cîștiga la pas, 
ei jrvînd mai tot timpul un a- 
vans în jurul a 10 puncte. Un 
„scurt circuit", destul de lung, 
in jocul echipei IMUAS este 
taxat în consecință de bucu- 
reșteni, care revin spectaculos 
și schimbă radical raportul de 
forțe, de Ia 55—63 ei ajung la

69—65 ! Băimărenii mai au o 
revenire in final, reușind să 
egaleze la 76, date in prelun
giri nu pot depăși... încărcă
tura psihică și cedează în 
unei echipe cu nervi mai

ICED-ul a demonstrat, 
o dată, că are puterea de
autodapășî, dafcă avem în ve
dere lotul de care dispune. Din 
punctul ei de vedere IMUAS 
poate invoca neșansa care nu-i 
dă pace, ea aflindu-se la al 
doilea meci pierdut pe mu
chie... Au marcat : Marian 6, 
Florea 14, Mara 25, Cociș 17, 
Ciocian 2, Dumitru 18, pentru 
băimăreni, respectiv Păsărică 
6, Mihaîcea 7, Marinescu 5, 
Ivasccncu 17, Ciocan 2, Voicu 
11, Grădișteanu 22, loan 17.

Adrian VASILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Mi ine, la D robei a Tr. Severin

ALE ROMÂNIEI LA MOTOCICLISM
Pe agenda comoetitională a 

sportului cu motor au fost în
scrise în acest an campionatele 
internaționale ale României la 
motociclism viteză pe sosea, 
întreceri care vor reuni la edi
ția inaugurală Specialiști ai 
genului din Cehoslovacia. K.D. 
Germană. Iugoslavia. I'olonia 
Ungaria si din tara noastră 
Aceștia îsi vor disputa dumi
nică întîietatea se un traseu 
ales în centrul municipiului 
Drobeta-Tr. Severin, la clasele : 
50 cmc (10 ture), 125 cmc (12 
ture). 250 cmc (14 ture) si ataș

ture). Primul start se va 
la ora 10.

(8 
da

Fruntașii curselor de viteză 
din tara noastră s-au pregătit 
intens. La ultimul trial de 
duminica trecută de la Ora
dea C. Șerb, frații A. si I. Vik
tor. T. Troia. L. Ferenczi. C. 
Berke si I. Jian au dot satis
facție antrenorului coordonator 
al lotului renrezentativ Aurel 
Ioncscu. care ne-a informat că 
tara noastră. în calitate de or
ganizatoare. va alinia două sau 
chiar trei echipaje.



Miinet in Divizia „k“ de handbal în preajma campionatelor na(io**oic «ie boi

CUPLAJUL BUCUREȘTEAN FEMININ DOMINĂ ETAPA A X-a
Doar trei meciuri in întrecerea masculină

PUGILIȘTII DEJ.A STEAUA AȘTEAPTA

Participarea echiDclor româ
nești în prima manșă a cupe
lor continentale la handbal a 
fragmentat etapa a VIII-a a 
camDionatului masculin. iar 
partida TEROM Iași — Știința 
Bacău, din campionatul femi
nin. a fost si ea amînată cen
tru o dată care va fi anunțată 
ulterior. în întrecerea mascu
lină. „Poli** Timisoara are prima 
sansă în meciul cu dinamovis- 
tii brașoveni avînd în vedere 
lupta pentru menținerea lor pe 
Dodiumul clasamentului. La 
Craiova, studenții din Bănie 
vor încerca să obțină Drima 
victorie în actuala ediție a 
Diviziei „A**. în timp ce hand- 
balistii din Mîrsa vor face to
tul pentru îndepărtarea de 
„zona periculoasă**. La Oradea, 
echipa locală va avea de în
fruntat o formație de elan — 
„U“. iocul fiind deschis ori
cărui rezultat. Campionatul fe
minin are în Drim-olan cupla
ta! bucurestean. in care Con-

lecția se Doate denărta de 
«locurile fierbinți*4 în cazul u- 
nei victorii asupra formației 
timișorene A.E.M.. aflată si ea 
intr-o situație dificilă, iar Ra
pid va avea o misiune foarte 
grea în partida cu Mureșul, o 
formație cu rezultate destul de 
bune în ultimul

. *
timp. In rest.

Rulmentul are Drima sansă în 
meciul cu Progresul, a cărei 
oozitie de „lanternă** se... con
solidează. Iar la Zalău si Plo
iești. proaspetele divizionare cu 
similitudine si în denumire •— 
Textila — vor Drimi replica 
mai experimentatelor Chimis
tul Rm. Vilcea si. respectiv. 
Hidrotehnica Constanta, ambele 
Dartide anunțîndu-se intere
sante.

FEMININ

Etapa a X-a

BUCUREȘTI

ERASOV : 
ZALAU : 
PLOIEȘTI

ORADEA: 
CRAIOVA : 
TIMIȘOARA :

cu Încredere turneul final
Doar doi sportivi de la Farul prezenți

pe ringul bucureștean I

BRĂILA 
Campiona 
track, re: 
tlnuat vi 
pista sta< 
localitate 
a C.S. f? 
pel a V-s

Confecția — A.E.M. Timișoara
(sala Rapid, ora 9)
Rapid — Mureșul Tg. Mures
(sala Rapid, ora 10,15)
Rulmentul — Progresul București
Textila I.A.S. — Chimistul Rm. Vilcea
Textila Dorobanțul — Hidrotehnica Constanta

MASCULIN

Etapa a VIII-a
Constructorul C.S.U. — „U* Cluj-Napoca
Universitatea — Independenta Carpati Mîrșa 
Politehnica — Dinamo Brașov

Etapa a V-a In campionatul de rugby

STEAUA JOACA LA ARAD, DINAMO
Campionatul de rugby pro

gramează miine partidele eta
pei a V-a. Un singur meci are 
loc în Capitală : Olimpia M.G. 
— Metalurgistul Cugir. Tn rest 
suverană este provincia, parti
dele primei divizii 
în nouă orașe. Cele 
resante întîlniri par 
de la Arad, dintre 
cală Gloria P.T.T. 
clasamentului seriei________
Steaua. Sigur, prima șansă ră- 
mîne de partea sportivilor mi
litari. dar dirzenia proverbială 
a rugbystilor din Arad, mai a- 
les cînd ei ioacă acasă, pro
mite a echilibra intîlnirea (să 
nu uităm că acum două săotă- 
mîni Gloria a învins cu 9—3 
De Grivita Rosie). O altă par
tidă relativ echilibrată 
aceea 
Știința 
namo, 
byului 
trează

iucîndu-se
mai inte- 
a fi cele 

echipa lo-
Si lidera 
de elită.

este si 
dintre 

si 
a 

bucurestean. Farul 
crima sansă în fata

de la Petroșani, 
din localitate 

a doua fruntașă
Di- 

rug- 
păs- 
Gpi-

Nelu Quintus, Ploiești. Un ca
tren dedicat echipelor Dinamo și 
Universitatea Craiova, care s-au 
calificat în turul al doilea al 
competițiilor europene : 
După jocuri „ca la carte**, 
Încheiate cu cunună. 
Mult succes și 
Separat, dar...

mai departe, 
Împreună t

Mihai Lascu. 
vația dv. este 
tatorl reclamă __ ___ ___
m pentru așa-zise hențuri în ca
reu, care sînt de cele mai multe 
ari involuntare. Și nu de puține 
ori reușesc să influențeze pe ar-

București. Obser- 
justă : unii spec- 
lovituri de la 11

bltri. ta schimb, aceiași specta-
x ‘ ‘ "1 ta careu

acțiuni 
regula-

torl acceptă faulturile 
care, evident, constituie 
deliberate, încălcări ale 
meniului de joc.

Marin Stoicu, Brașov._____
dată nu este prea tirzîu, pentru 
a te afirma atît ta șah, cit și ta 
alte sporturi. Dar este mai bine 
să fie luat exemplul iul Florin 
Gheorghiu, care nu avea decît 
16 ani (citiți bine șaisprezece 
ani) șl era elev de liceu la Plo
iești, cînd a cucerit pentru pri
ma oară titlul de campion al 
țării.

Nicio-

vitei Roșii, ca si C.S.M. Sibiu 
în fața studenților ieșeni. în 
seria secundă, este de asteotat 
ca C.S.M. Suceava să-si păs
treze si după etapa a cincea 
invincibilitatea, ceea ce con
stituie o adevărată performantă

LA PETROȘANI...
oentru echipa bucovineană. 
Derbyul seriei secunde se va 
disputa însă la Cluj-Napoca 
unde „universitarii** din loca
litate vor primi replica cole
gilor lor din Timișoara: un meci 
de _l\x 2

PROGRAMUL ETAPEI A V-a Șl ARBITRII

Seria I

Arad :

Baia Mare :

Petroșani :

Sibiu

Constanța

București :

Cluj-Napoca

Suceava

Năvodari

Buzău

P.T.T. — STEAUA, teren Gloria ora 16 
P. Soare (București)
CEMIN — RULM. BTRLAD.

GLORIA 
arbitru : 
ȘTiinta 
ora 13 
arbitru : 
ȘTIINTA 
arbitru : C. Udrea (București) 
CJS.M. — POLITEHNICA LAȘI, teren 
9,30 
arbitru : V. Cbirondojan (Constanța) 
FARUL — R.C. GRIVIȚA ROȘIE, teren Farul ora 9,35 
arbitrii : M. Gavrici (București)

C. Stanca (Constanța)
— DINAMO, teren Știința

Seria a Il-a

teren Ferneziu

ora 11

Dumbrava ora

OLIMPIA M.G. — METALURGISTUL CUGIR. teren
Olimpia ora 9,30
arbitru : Gh. Bucur (București)
UNIVERSITATEA 16 FEBR. — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA, teren V. Babeș — ora 11 
arbitru : I. Vasilică (București)
C.S.M. — MILCOV FOCȘANI, teren Unirea ora 9,30 
arbitru : FI. Tudorache (București)
T.C. IND. MIDIA — GLORIA BUCUREȘTI, teren Chi
mia ora 10,30.
arbitru : I. Davidoiu (București)
RAPID CHIMLA — SPORTUL STUD. CONSTR., te
ren Chimia ora 10
arbitru : Gb. Huștiu (București)

Au mai rămas puține ore 
oină la gongul inaugural al 
turneului final al Campionate
lor naționale de box pentru 
seniori, care se vor desfășura, 
începînd de luni, la Palatul 
sporturilor si culturii din Ca
pitală. Cei 96 de DUgiliști de 
la secțiile de box din întreaga 
tară s-au pregătit cu atentie 
în vederea acestui mare eve
niment al sportului nostru.

Zilele trecute i-am văzut la 
lucru De SDortivii uneia din
tre cele mai Duternice secții 
din tară : Steaua București. In 
sala din Calea Plevnei. pugi- 
listii militari lucrau de zor 
oentru punerea la nunct a ulti
melor amănunte. Pe antrenorul 
coordonator, prof. Dumitru Ion, 
l-am găsit înconjurat de un 
adevărat -stat maior** format 
din Constantin Ciucă, Alee 
Năstac (care răspund de se
niori). Marin Diaconescu si Ni- 
colae Gîju (care au în eriiă 
destinele iuniorilor).

Prof. Dumitru Ion era ex
trem de DreocuDat de pregă
tirea elevilor săi în vederea 
unei cît mai bune reprezentări 
la turneul final al campiona
telor naționale. Dintre campio
nii ediției trecute, Georgel O- 
prișor (cocoș) nu mai face parte 
din secție. Costin Stancu (pană) 
— anul trecut a boxat pentru 
Rapid — si Doru Mariccscu 
(mijlocie) sînt singurii purtă
tori ai „Centurii** care îsi vor 
apăra titlurile. Ceilalți repre
zentanți ai clubului, care au 
obtinut dreptul de a evolua la 
turneul final, sînt Dumitru 
Schiopu (semimuscă). Alexan
dru Șchiopu (muscă). Marian 
Finătan si Relu Nistor (cocos). 
Vasile Florian (miilocie). Mic- 
los Paizs (semigrea). Ion Ccr- 
nat (grea) si Gheorghe Preda 
(supergrea). Deși a obtinut ca
lificarea la „zone**, semigreul 
Dănut Gontariu nu va boxa, 
deoarece este bolnav. Am mai 
aflat că au fost încorporați în 
secție si semiusorul Adrian 
Nania (de la Muscelul), mij
locii Dumitru Senciuc (de la 
A.E.M. Timișoara) si Marcel 
Bereșoaie (de la Rapid), ur- 
mînd ca forul de specialitate 
să decidă pentru ce club vor 
boxa...

Se transpiră mult. Reprizele 
se scurg una după alta. Nu se 
aud decît comenzile antreno
rilor. Boxerii 
par deciși să 
tare cit mai 
final. Tradiția

clubului Steaua 
aibă o comoor- 
bună la turneul 
acestui club este

Drea frumoasă si Dlină de 
zultate excelente centru ca 
tuala generație de boxeri

re- 
ac- 
să

LA ÎNCHEIEREA
(Urmare din pag 1)

cu conducătorii de joc la fie
care decizie care nu le con
vine. în meciul C.P.B. — E- 
nergia Rîmziicelu (jud. Buzău) 
din prinsa manșă, de la Sebeș- 
Alba, antrenorul ultimei echi
pe, prof. I. Enache, extrem de 
supărat pe arbitrii P. Istrate și 
P. Prunache (La o decizie dis
cutabilă), și-a retras echipa de 
pe teren ! Urmarea ? Echipa sa 
a pierdut cu 9—0 ! După pă
rerea noastră, oinișiit din Rim- 
nicelu, deținători ai „Cupei 
U.T.C.** și „Cupei UNCAP*, 
importante competiții sie spor
tului nostru național, aveau re-

CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE OINĂ

•#4
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

LOTO
Cu acest prilej vi se 

oferă șansa de a cîțtiga:

surse să mai cîștige meciul cu 
pricina, continuind astfel lupta 
pentru un loc pe podiumul 
campionatului.

La începutul sezonului com- 
petițional, organele sportive lo
cale și ceilalți factori cu atri
buții in dezvoltarea bazei de 
masă a sportului-nostru națio
nal 6-au angajai să înființeze 
noi secții de oină, incit la fi
nele anului 1984 să se ajungă 
la peste 1000 de echipe, dintre 
care 540 de seniori. Ne aștep
tam ca vechile centre să se 
intilnească cu noile formații, 
dar la faza pe zonă a cam
pionatului au lipsit reprezen
tantele a nu mai puțin de 12 
județe : Bihor, Mureș, Vrancea, 
Vilcea, Covasna, Bacău, Tulcea, 
Galați, Brăila, Mehedinți, Ti
miș și Caraș-Severin, unele

seniori, 
ne pre- 
al 
cu 
I.

cam- 
amă- 
Albu, 
Nouă
După

neavind posibilități de partici
pare, altele (am aflalt) pentru 
că in localitățile respective nu 
există echipe de...
„Era cit pe aci să nu 
zentăm Ia actul final 
pionatului, ne spunea 
răciune in glas prof,
antrenorul echipei Viață 
Olteni (jud. Teleorman), 
ce am bătut Ia ușa asociației, 
apoi la cea a C.J.E.F.S. Teleor
man, am fost nevoiți să ple
căm . Ia București pe banii 
noștri. Sperăm că ni se vor de
conta Ia înapoiere**.

Acesta este adevărul, ava
lanșa de absențe produeîndu-se 
datorită faptului că în unele ju
dețe nu s-a mișcat nici un de
get pentru înlăturarea indife
renței ce se mai manifestă 
față de sportul nostru național.

nu facă tot ceea ce poate pen
tru a o continua cu succes.

L-am întrebat ne antrenorul 
principal de 
teaptă de la 
tualul lot nu 
acum 10—15

la Steaua ce as- 
camDionate : „Ac- 
mai are forța de 
ani.

elevilor mei sînt 
atît mai dornici 
Vom încerca la 
să ne prezentăm 
si sner ca sportivii de la semi
muscă. cocos si de la mijlocie 
in sus să boxeze cit mai mult 
la acest turneu si. de ce nu. 
Lhiar in finale.,.**.

I-am nărăsit ne sportivii din 
Calea Plevnei cu convingerea 
că aici se muncește bine si 
la turneul final vor 
evoluție demnă de

★

Majoritatea 
tineri, dar cu 
de afirmare, 
turneul final 
cit mai bine

Conduci 
samentu) I 
tulul de I 
raveț a I 
ternicul J 
la SteauJ 
angajați I 
pe podii! 
produs 11 
tînărul nj 
întrecut I 
nevoit săi 
ta cunsal 
Postolachl 
mul loc I 
bianulul I 
arbitrul I 
Carp, făl 
descalific] 
Postolachl

avea 
retinut.

că 
o

La telefon l-am 
antrenorul de la 
tanta. Ilie Dascălu. 
Dion al „greilor* ne-a snus că 
va fi prezent la București doar 
cu doi snortivi : Eroi Geafar 
(semimuscă) si Constantin Mi
hai (semimiilocie). La remarca 
noastră că este cam puțin pen
tru pretențiile unui club cum 
este cel de pe Litoral. Ilie Das
călu ne-a răspuns că aceasta 
este situația de momeai, dar 
că în viitorul apropiat despre 
boxerii de la Farul se va vorbi, 
iarăși, numai de bine...

AST.
abordat 

Farul 
Fostul cam-

ce 
Con-

Paul IOVAN

DIVI
Astăzi 

cutele d 
tului Dili 
tenis de 
surind 
turului ] 
perioadă 
formatiil 
avut tind 
gătească 
să evolu] 
rior celu 
nuit în 
toate că

Duminică, in finalele „naționa

DUMITRU HARADAU-LAUR

Șl LUCIA ROMANOV x
• Finalele de dublu slnt programate

Un an întreg este așteptat un 
campionat național, fiecare gîn- 
dindu-se că doar-doar se va ivi 
pe firmamentul tenisului o tînă- 
ră speranță. Dacă așa s-a lan
sat un Florin Segărceanu, iată 
că în lipsa sa „vechea gardă“ a- 
pare din nou în prim-plan, de- 
punîndu-și candidatura la cîști- 
garea titlului. Așa stau lucrurile 
în întrecerea masculină, pentru 
că Dumitru Hărădău și Lauren
țiu Bucur — primul fost multi
plu campion al țării, cel de- al 
doilea o singură dată pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului — 
sînt finaliștii care, duminică di
mineață. își vor tranșa întîietatea 
pe „centralul" din parcul Progre
sul. In prima semifinală Hără
dău și Cristinel Ștefănescu (am
bii de la Steaua) s-au „duelat" 
aproape șase ore, definitivarea 
unui punct durînd uneori atît 
de mult incit spectatorul avea 
timp să facă o mică plimbare 
pe aleile arenei, să revină, să 
se așeze în tribună și să asculte 
decizia arbitrului ! Un ambițios 
cum de la Ion Țiriac nu a mai 
fost în tenisul nostru, un luptă
tor desăvîrșit, înzestrat cu nervi 
de oțel. Dumitru Hărădău 
măcinat, 
pe durata celor 
a pus punct
rădău — se 
lui — era

șl-a 
realmente, adversarul 

cinci seturi. Ctad 
meciului, 

citea pe 
capabil să reia 

totul de la început, o astfel de 
pregătire fizică este, intr-adevăr, 
de invidiat. Cu aceste arine, dar 
** ‘ ......................... bine

Du
pe 

6—3, 
în

Hă- 
fața 
reia

șl cu o tehnică destul de 
Șlefuită la apogeul carierei, 
mitra Hărădău l-a întrecut
Cristinel Ștefănescu cu 4—6, 
6—3, 6—8 (avut 4—1 și 5—2 
acest al patrulea set), 6—3. ta

»e jrr*ou»e cîsttQur

• AUTOTURISME „DA
CIA 1300“ la ambih (are 
ale tragerii.
• CIȘTIGUR1 IN NUME
RAR.
• SE EFECTUEAZĂ 7 EX
TRAGERI în două faze, cu 
un total de 66 numere.
• SE CIȘTIGĂ Șl CU 3 
NUMERE din 18 sau din 
24 extrase.

« BILETELE DE 25 LEI VA
RIANTA au drept de ra - 
ticipare la toate extrage
rile.

AZI — ULTIMUL PREMIU CLASIC AL ANULUI

BANI. «0 TOTURISME. EXCURSII
■n R S CEHOSLOVACĂ

ASTĂZI - ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE.

Miine dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, se va desfășura 
„Premiul Agriculturii", ultima a- 
lergare clasică a anului, în două 
hituri, în care se va încerca ob
ținerea de noi recorduri. Printre 
participant! va figura Manuc, Iu- 
lia și recenta revelație Orsina, a- 
șezați în handicap cu certe șanse 
de victorie. Mai remarcăm din 
program și ..Premiul Scăieni", 
în care — printre concurenți — 
se vor afla Trifoi, Intim, cîști- 
gătorul derbiului 1984, Sardonic 
și Vigu. Deci, se anticipează o 
reuniune de frumos spectacol hi
pic.

Joi după-a.miază s-au desfășu
rat obișnuitele 7 alergări de 
trap, în care antrenorii G. Tă- 
nase și F. Pașcă au obținut cite 
două victorii. Simileasca, atacînd 
pe partea opusă a tribunei nu 
a mai putut fi ajunsă de Fon-

dista. realizînd un nou record 
valoros, iar Galaxia, acoperind 
un parcurs corect, și-a dominat 
cu autoritate adversarii. Profitînd 
de coarda eliberată pe linia 
dreaptă la sosire, Excelent a reu
șit victoria cu prețul ultimului 
efort, la fotografie, in fața lui 
Cochet și a Sadinei, despărțiți 
prin mici intervale, iar Axente, 
greșind numai o dată, a stabilit 
un nou record al carierei. Prin
cipala cursă a zilei a revenit lui 
Titu, cu care proaspătul condu
cător c. Dumitrescu a reușit 
să-și demonstreze valoarea și 
să-și atragă aprecierile ' ” 
lui spectator. Au mai 
Soneta, fără probleme, 
nou record, și “ 
început să-și 
selectă.

REZULTATE 
I : 1. Galaxia

HI PIS M

Simena., 
confirme

publicu- 
cîștigat : 
cu un 
care a 
originea

TEHNICE : Cursa 
(Tănase) 1:31,1, 2.

Iezna, 3. Tușan. Cota : cîșt. 1,30, 
ord. triplă 46. Cursa a Il-a : 1. 
Soneta (Florea) 1:33,3. 2. Dociana. 
Cota : cîșt. 4. ev. 9. Cursa a 
Hl-a : 1. Tita (Dumitrescu) 1:27,6, 
2. Delicat, 3. Herald. Cota : cîșt. 
2,80. ev. 7, ord. triplă 69. Cursa 
a IV-a : 1. Axente (CoStlcă)
1:44,8, 2. Altina, 3. Ruibist. Cota: 
cîșt. 4, ev. 3, ord. triplă închisă. 
Cursa a V-a : 1. Simileasca (C. 
Iorga) 1:29,3, 2. Fondlsta, 3. Suav. 
Cota : cîșt. 2. ev. 9, ord. triplă 
332, triplu II—IV—V 82. Cursa a 
Vl-a : 1. Excelent (Costică) 1:28,9, 
2. Cochet, 3. Sadina. Cota : cîșt. 
5, ev. 35, ord. triplă 46. Cursa a 
vn-a : 1. simena (Pătrașou)
1:34,1. 2. Florian. Cota : cîșt. 1,20, 
ev. 12, ord. 3.

A. MOSCU

partea del 
țiu Bucuri 
în bine, îl 
noscut !) I 
trei seturi 
legul de I 
rești), pel 
6—0, 6—4.1 
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fost semil 
Romanov I 
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i-a gH
care aHSlJ 
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pentru căi 
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tul reprea 
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VEȚ SE MENJINE LIDER

'A TUL DE DIRT-TRACK
telefon).
de

r. a 
ază 
pal

dirt- 
con- 

pe 
din 

(bună) 
le eta-

pe motiv că ar fi mers 
în confruntarea (man-

e în clă
tea star- 
l N. Pu- 
>rtat pu- 
orilor de 
Sucurești, 
j un loc 
priză s-a 
l-a, cînd 
as par l-a 
a fiind 
Învins șl 
elistul S. 
stea, pri- 
fcvenlt sl- 
deoarece 

nicul FI. 
zel, l-a

I pe S. 
sn toate

manșele, 
periculos 
șa a Il-a) cu brăileanul G. Scar
let. După părerea noastră stelis- 
tul și-a apărat corect șansele, 
fiind privat de o victorie de eta
pă pe care ar fi meritat-o 
plin.

CLASAMENTELE: ETAPA 
N. Puraveț (IPA Sibiu) 13 
S. Postolache (Steaua) 12 p, 
Șofran (C.S. Brăila) 11 p, 
S. Ghibu (IPA Sibiu) și M. 
(Steaua) 10 p; GENERAL 
N. Puraveț 67 p, 2. S. Postolache- - — - - 4 -

din

— 1.
P, 2. 
3. G.
4—5. 

Șaită 
— 1.

D.
5.

58 p, 3. S. Ghibu 51 P. 
Bogdan (Voința Sibiu) 49 P,
D. Gașpar (Metalul Buc.) 48 p. 

în „Cupa Speranțelor" cei mai 
tineri motocicliști și-au disputat 
întîietatea cu ardoarea specifică 
vîrstei furniztnd curse Interesan
te: 1—3. M. Agrișan (Metalul 
Buc.), A. Spiță (C.S. Brăila), A. 
Oaneș (IPA Sibiu) 6 p. Duminică 
de la ora 9,30 are loc etapa a 6-a.

Troian IOANIȚESCU

REIA CAMPIONATUL

‘ LA TENIS DE MASĂ
eiau dis- 
anipiona- 
echipe ia 
gram fi- 
p cadrul 
trecut o 

kntrenorii 
mtase au 
6-sl pre- 
Ivii. incit 
rel supe- 
tau obis- 
lente. Cu 
piversita-

ca replica să fie De 
așteptărilor si totul să

tenis

'CUR

OISE

a 13,30
l Lauren -
[ de mult 
lam recur 
at doar 
trece co- 
b Bucu-

CU 6—3,

tea Craiova I (m) si Juventus 
’83 București (fi Dar a se fi 
desprins în cîstigătoare. lupta 
pentru întîietate rămîne. totuși, 
deschisă, outsiderele mai avînd 
Dosibilitatea unei reveniri. De
pinde numai si numai de ele. 
Dentru 
măsura
nu se reducă la simple pre
zente.

Simbătă (orele 9 si 17) si du
minică (ora 9) vor avea loc 
următoarele turnee — MASCU
LIN : București (grupa I. sala 
Republicii) ;• Universitatea Cra
iova I si II. Muntenia Buzău 
Si Progresul București : Bis
trița (grupa a Il-a. scria 1) : 
Sticla Bistrița. Stiinta C.S.Ș. 2 
IJPIPS Constanta. Stirom 
București. C.S.M. Clui-Napoca ; 
Od. Secuiesc (grupa a Ii-a. se
ria a Il-a) : Mecanică Fină 
București. înfrățirea Tg. Mu
res. Constructorul Tg. Mureș, 
C.S.S. Od. Secuiesc : FEMI
NIN : București (sala I.M.G.B., 
bd. Metalurgiei 89, grupa I) : 
Juventus ’83. C.S. Arad. FAI- 
MAR Baia Mare. înfrățirea Tg. 
Mures : Brașov (grupa a Il-a, 
seria I) : Metalul Rm. Vîlcea, 
Tractorul Brașov. Constructorul 
Tg. Mures. C.S.M. Iași : Cugir 
(grupa a Il-a. seria a Il-a) : 
Spartac București. C.S.M. jClui- 
Naooca. Metalurgistul ~ 
Progresul București.

Cugir.

Diviziei

IN CENTRUL ATENȚIEI,
I din

CUPLAJUL „PRIMELOR 4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
i
I
I

GALERIA" ADEVĂRATĂ

APLAUDĂ PE CEL MAI BUN!

Stadionul „23 August" va fi, 
probaibil, din nou luat cu asalt, 
mîine : cu începere de la ora 
13, el va găzdui cel de-al doi
lea cuplaj bucureștean al toam
nei. Și întotdeauna un cuplaj 
bucureștean constituie punctul 
de greutate al unei etape. Pen
tru că aceste cuplaje — amii 
a.u dovedit-o — „transformă” 
echipele, febra întrecerii crește 
și, indiferent de locui pe care 
îl ocupă 
toare în 
nesc, în 
egal. De

cele patru competi- 
clasament, toate por- 
mare măsură, de la 
aceea, meciurile din

tre echipele bucureștene sînt 
meciuri de 1, X, 2 ! Cu atît 
mai mult mîine, cînd se în- 
tîlnesc primele paitru clasate, 
în denbyul etapei, Sportul stu
dențesc — Steaua, studenții 
pornesc cu ascendentul a cinci 
victorii și două egalități in ul
timele șapte partide disputate 
cu adversara lor ! Intr-adevăr, 
Steaua și-a trecut la' activ in 
ultimele paftru campionate doar 
o victorie, aceea din primăva
ra lui 1981, cînd a cîștigat cu 
2—0. Steaua se prezintă cu un 
nou cuplu de antrenori (Eme- 
rich Jenei și Anghel Iordănes- 
eu în locul lui Florin Halagian 
și Victor Dinuț). Interesantă 
de urmărit, între altele, e- 
voluția „mînjilor” Hagi și Lă
cătuș (primul avînd, parcă, un 
registru tehnaco-tactic mai 
larg), în stare să tragă după 
ei echipele...

în „deschidere", un joc la 
fel de interesant ca și partida 
vedetă : Dinamo — Rapid. în
totdeauna, de la prima lor 
partidă, disputată in campiona
tul 1947—’48, meciurile dintre 
Dinamo și Rapid au pasionat. 
Din cete 54 de întîlniri directe 
consemnate pînă acum, 24 au 
revenit campioanei noastre și 
22 giuleștenilor, de opt ori ele 
încheindu-se Ia egalitate. Di
namo, care la Craiova a evo
luat fără Augustin și Stănescu, 
amîndoi accidentați, îl va a- 
linia de data asta pe omul ei 
de gol, dar Stănescu continuă 
să stea pe tușă, nerefăcut. Și. 
Rapid anunță indisponibilități : 
Sameș (suspendat pentru cu
mul de cartonașe galbene) și 
Manea (accidentat ; se tac e-

forturi pentru recuperarea lui, 
dar starea de sănătate a 
căpitanului „vișiniilor” era, vi
neri, incertă). Antecedentele 
sînt favorabile dinamoviștilor 
(Raipixf nu a mai cîștigat din 
campionatul 1976—’77), care, 
duminică, la Craiova, au în
vins chiar mai clar decit arata 
scorul final, ei pre zenit în du-se 
într-o formă excelentă.

Celelalte partide sînt, toate, 
interesante, cu deosebire cele 
de la Buzău și Tg. Mureș. în- 
tr-adevăr, Gloria primește vi
zita Universității Craiova, care, 
deși a cîștigat mai de mult la 
Baia Mare și s-a calificat în 
dauna lui Betis Sevilla, a do
vedit în acest campionat o fra
gilitate greu de întrevăzut. La 
Tg. Mureș, unde A.S.A. va în- 
tîlni Chimia Rm. Vilcea, jocul 
trebuie privit în special prin 
prisma... Chimiei, care a dove
dit că se simte bine în jocu
rile din deplasare ! Nu e mai 
puțin adevărat că și A.S.A. e- 
talează un joc bine organizat, 
în rest, cum spuneam, meciuri 
ce pot aduce unele confirmări 
(F. C. Argeș, F.C.M. Brașov), 
după cum cele două „Politeh
nici", singurele participante in 
campionatul primei divizii care 
se prezintă cu „0“ la rubrica 
„meciuri cîștigate", au ocazia 
să-și înscrie prima victorie.

vorbit mult si s-a 
mai scris despre rolul pu
blicului la împlinirea spec
tacolului sportiv.

Publicul face parte 
spectacol I

Si Dentru el. pentru 
blicul de De stadion, de la 
televizor pentru ascultătorii 
transmisiilor de radio, luptă 
echipele, nu numai pentru 
rezultat.

Avem — în general — un 
public bun„ un public ge
neros.

în rîndurile acestui public 
se află, de obicei, 
și „galeriile” unei 
echipe sau alta. 
„Galeriile" — spun 
și susțin compo- 
nenții lor — sînt 
cele mai apropiate 
(cu sufletul) de e- 
chipa simpatizată. 
Foarte frumos, 
românesc 
lerii renumite 
tașamentul 
echipa 
renumite Prin _____
lor. Asa era galeria 
cilor roșii" de la . 
Napoca, asa era galeria ti
mișoreană. asa erau si al
tele, prezențe nu numai pi
torești în tribună, ci si 
foarte apreciate Dentru Da- 
siunea lor. 
nea lor de i 
xemplară.

Si astăzi 
moașe.

Dar sînt si... asa-zise 
„microgaleriî" care îsi a- 
olaudă favoritii. dar aduc
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SPORTIVII CRESTELOR-ÎNCĂ ODATĂ LA ÎNĂLȚIME

In ultimele 6 luni, echipa 
Universitatea Craiova a primit 
două avertismente dim pattea 
Comisiei de disciplină a F.R.F., 
din cauza comportării nesporti
ve a unor spectatori ! Acest lu
cru ar fi trebuit să puma pe 
gînduri atît clubul craiovean, 
cit, mai ales, pe suporterii e- 
chipei, care pretind că iubesc 
din tot sufletul echipa lui Ște- 
fănescu, Bălăci, Lung et comp. 
Dar, iată că duminica trecută, 
după terminarea meciului Uni
versitatea Craiova — Dinamo 
București, un grup de specta
tori, certați cu disciplina și cu

cetățenească, au in>cercatetica
să se răzbune pentru înfrînge- 
rea echipei favorite, atuneînd 
cu pietre în mașina arbitrului 
Radu Petrescu, căreia i-au 
spart parbrizul, adueîndu-i și 
alte stricăciuni. De data aceas
ta, Universitatea Craiova a pri
mit un AVERTISMENT PU
BLIC și va plăti și o amendă 
de 10.000 de lei. De asemenea, 
va suporta pagubele pricinuite 
mașinii respective. Un frumos 
„serviciu" — n-avem ce spune 
— pe care unii suporteri pă
timași l-au adus echipei lor 1

Toamnă de aur în 
timp minunat 
spre creste.

munți, 
pentru cătărări 

.. Dentru a admira 
întinsul zărilor. Si acesta este 
un motiv care a atras peste o 
sută de sportivi Ia recenta fi
nală a Alpiniadei republicane 
Dentru seniori, tineret si fete. 
Federația de specialitate a a- 
les Dentru acest eveniment. 
desfășurat De parcursul a sase 
zile, unele dintre cele mai pi
torești locuri de De versantii 
abrupt! ai Văii Cernei. Tra
seele Dentru escalade au fost 
Dregătite cu o grilă deosebită 
de către comisia de marcare 
a federației. în asa fel incit 
ele să ofere sportivilor posi
bilitatea de a-si etala întreaga 
măiestrie. Si ei au dovedit. în-

„B“ DE BASCHET
ora 9,45). Meciul Carpați Grup 8 
Construcții — Sodistul Rm. Vil- 
cea a fost amînat. Feminin : Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare — C.S.Ș. 
Unirea Focșani, Prahova C.S.U. 
Ploiești — Constructorul C.S.Ș. 
Galați Voința C.S.Ș. Sf. Gheor- 
ghe — ICEMENERG II București, 
C.S.Ș. Viitorul Universitatea II 
Cluj-Napoca — Politehnica Spor
tul studențesc II C.S.Ș. 4 Bucu
rești, C.S.Ș. Unirea Voința Iași 
— C.S.S. Metalul Salonta, Textila 
C.S.S. Gheorgheni — Robotul 
C.S.Ș. Bacău.

tr-adevăr. o frumoasă Dregă- 
tire. Meritul pentru aceasta îl 
au. fără îndoială, si o seamă 
de antrenori cu îndelungată 
activitate si experiență, prin
tre care : A. Florîcioiu 
Brasov). V, 
Zărnesti). M. Jlchenn
Brașov). _ ... ____
Hunedoara) si alții.

In urma rezultatelor obți
nute. au urcat pe podiumul de 
premiere : feminin, echipe : 1. 
Universitatea Brasov — cam
pioană. 2. I.T. București. 3. 
Confecția București : indivi
dual: 1. Teodora Truță (Univ. 
Brasov) — campioană. 2. La- 
vinia Borcău (Confecția Buc.). 
3. Constanta Găinescu (Conf. 
Buc.) : tineret, echipe : 1. Tor
pedo — campioană. 2. Dinamo 
Brașov. 3. Armata Brasov : in
dividual : Gh. Jinga (Torpedo) 
— campion. 2. C. Nimăt (Di
namo Brasov). 3. C. Coiocaru 
(Armata Brașov) ; seniori, e- 
chipe : 1. Dinamo Brasov — 
campioană. 2. Metalul Hune
doara. 3. Armata Brasov ; in
dividual : D. Daro (Armata 
Brașov) — campion, 2. M. Mar
cus (Metalul Hunedoara). 3. M. 
Preda (Dinamo Brasov).

Surprinzătoare absenta unor 
secții de alpinism, ca Azomu- 
res Tg. Mures. Constructorul 
feroviar București. Energia 
Deva-Mintia.

Garner

A. Ritisan

(Dinamo 
(Torpedo 
(Armata 
(Metalul
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rformat, 
! dumi- 
.dminis-

trația de Stat Loto-Pronosport, 
la sugestiile exprimate de un nu
măr mare de participant! a decis 
desfășurarea concursurilor r 
nosport după, programe cu 
meciuri în loc de 12.

Așadar, AZI ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
pronosticurile concursului 
mîine.

9 NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 12 I

Pro-
13

si
CU 
de

LA 
OC-

TOMBRIE. Extragerea I : 30 72 
63 16 39 65 45 53 10 ; Extragerea 
a Il-a : 78 28 82 3 60 20 84 40 90. 
Fond totail de cîștigurl : 1.076.978 
Iei, din care : 287.893 lei, report 
la eat. 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

LOTO 2 DIN 7 OCTOMBRIE. Cat.
2 : 3 variante 100% a 14.102 lei 
și 8 variante 25% a 3525 lei; cat.
3 : 20 variante a 3.525 lei ; cat. 4: 
83,75 a 842 lei ; cat. 5 : 314,50 a 
200 lei ; cat. 6 : 2.175,75 a 100 lei. 
Report la cat. 1 : 70.509 lei.

Campionatul speranțelor

STEAUA ÎNCEPE SA SE DETAȘEZE
• Spectaculoasa „serie“ a brașovenilor

învingînd și la Tg. Mureș, 
Steaua — echipa pregătită de 
Radu Troi — s-a distanțat in 
clasamentul întrecerii. Dar 
Sportul studențesc (antrenor 
Vasile Suciu) are un meci mai 
Dutin. iar F.C. Argeș (care în 
acest înceDut de camDionat a 
promovat alti doi jucători din 
Deolniera proprie.
Pană) oare decisă să ioace în 
actuala ediție un rol de prim- 
Dlan. Remarcabilă revenirea 
brașovenilor, care dună etaoa 
a 4-a se aflau De ultimul loc. 
cu un - golaverai dezastruos. 
6—15. Cîștigînd ultimele trei 
meciuri (4—0 cu „Poli" Timi
soara. 3—0 cu Politehnica Iași 
Si 2—0 cu Rapid, la București), 
echipa antrenată de Nicolae 
Pescaru a urcat, iată. De locul 
7. la numai un nunct de locu
rile 2 si 3. Neașteptată si su
părătoare „căderea" echipei na
ționale de juniori Gloria-Lu- 
eeafărul, de la care se astenta

Tănase si

• Partida Polit.
1—2 pe teren, a 
cu 3—0 pentru i____
teamă, ca urmare a folosirii

1. STEAUA 7 « 0 1 lfi- 2 12
2. Sportul stud. 6 4 1 1 12- 4 9
3. F.C. Argeș 7 4 1 2 11- 4 9
4. S.C. Bacău 7 3 2 2 9- 6 8
5. Gloria-Luc .7 4 0 3 9- 6 8
6. Dinamo 7241 3-1 8
7. F.CA4. Bv. 7403 15-15 8
1. F.C. Bihor 7 3 13 12-111 7
». F.C. Olt 7 3 1 3 6- 4 7

10. Chimia 7313 7-10 7
11. Univ. Cv. 6 2 2 2 7- 4 6
12. „Poli” Tim. 6303 7-11 6
13. A.SA. 7214 10-11 5

14—10. F.C. Baia M. 7214 7-11 5
Rapid 7214 4-8 5
Corvin ul 7214 5-9 5

17. Polit. Iași 7 2 0 5 5-16 4
10. Jiul 6114 4-12 3

— Steaua, 
omologată

. Iași 
fost 

echipa bacureș- 
_____,__________ __  - • • •• de 
către Politehnica a unui jucător 
in stare de suspendare.

si se asteaotă mult mai mult 
decît o simplă prezentă în com
petiție...

SELECȚIE PENTRU FOTBAL LA CLUBUL SPORTIV

Clubul sportiv școlar nr. 1 din București organizează, pînă la 
15 octombrie inclusiv, zilnic, între orele 8—10 și 14—18, la baza 
sportivă a clubului, din cartierul Dămăroala (capătul tramva- 
iulul 24 și al autobuzului 331), acțiuni de selecție pentru secția 
fotbal.

Se primesc elevi născuți între anii 1968—1975. Clubul dispune 
de internat și cantină contra cost.

injurii adversarilor (uneori 
chiar si la simula lor apari
ție oe teren !).

Acest asa-zis „spectacol" 
în spectacolul sportiv este 
trist — revoltător — inac
ceptabil !

Adevărata galerie este — 
mai oresus de toate — spor
tivă prin atitudinea ei !

La Nicosia. 25 000 de spec
tatori ciDrioti i-au aplau
dat călduros pe dinamovisti 
după ce campionii 
eliminaseră echipa 
pe Omonia. I-au 

pentru 
motiv că 
tii bucureșteni 
fost mai buni !

Și la noi, echi
pa mai bună, care 
a făcut un joc su
perior, mai valoros 
și a cîștigat, me

rită aplauze de la toate ga
leriile.

Regreți că au pierdut „ai 
tăi", e omenește să regreți, 
dar îi aplauzi pe adversari 
dacă au fost mai buni.

. .Pare un loc comun, un 
adevăr simplu si elementar. 
Si așa si este : elementar. 
Adevărata galerie aplaudă 
— cu toată sportivitatea — 
pe cel mai bun.

noștri le 
favorită 
aplaudat 
simplul 

fotLaliș- 
au

Marius POPESCU

P.S. Asemenea „galerii" 
am dori să vedem si mîine. 
la cuplajul interbucurestean. 
ca si Ia toate celelalte me
ciuri ale etapei.

PROGRAMUL $1 ARBITRII

ETAPEI DE DUMINICA
A DIVIZIEI „B"

Seria I : Ceahlăul P. Neamț
— Olimpia Rm. Sărat : M. Ton- 
cea (București), Prahova Plo
iești — Metalul Plopeni • A. Cuz- 
manovici (Reșița), Partizanul Ba
cău — Dunărea C.S.U. Galați : 
S. Necșulescu (Tîrgoviște) Chi
mia Fălticeni — c.S. Botoșani ; 
E. Mustață (București), Oțelul 
Galați — Petrolul Ploiești : I. 
Tărcan (Reghin), C.S.M. Suceava
— F.C.M. progresul Brăila : I.
Nistor (Sf. Gheorghe), Metalul 
Mangalia — A.S. Mizil : V. Onu 
(Predeal). FEPA ’74 Bîrlad — 
C.F.R. Pașcani : D. Avrigeanu
(București), Unirea Dinamo Foc
șani — F.C. Constanța : V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin).

SERIA A Il-a : Gaz metan Me
diaș — C.S. Tîrgoviște : D. Bu
ciumau (Timișoara), Progresul 
Vulcan București — Minerul Ho
ta. : C. Gheorghiță (Brăila) — 
stadionul Progresul, Tractorul 
Brașov. — Carpați Mîrșa : Gr. 
Macavei (Deva), Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Dinamo Victoria Bucu
rești : AI. Mustățea (Pitești), 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — I.P. 
Aluminiu Slatina : T. Cruceanu 
(Tecuci), Metalul București — 
Flacăra Automecanica Moreni : 
I. Șchiopu (Focșani) — stadionul 
Metalul, Chimica Tîrnăveni — 
Mecanică fină Steaua București : 
M. Gheorghiu (Giurgiu), Automa
tica București — Unirea Alexan
dria : D. Pura (Dej) — stadionul 
Automatica, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Autobuzul București : 
M. Florea (Craiova) — se dispută 
de la ora 13.

SERIA A III-a : Ind. stanei C. 
Târzii — Minerul Lupenl : I.
Biră (Agnita), „U“ Cluj-Napoca
— Gloria Bistrița : I. Crăciu-
nescu (Rm. Vîlcea), Avîntul Re
ghin — C.S.M. Reșița : M. Stă
nescu (Iași), Mureșul Explorări 
Deva — Armătura Zalău : L. Pan- 
tea (București), C.F.R. Timișoa
ra — Olimpia Satu Mare : D. Bo- 
Iintiș (București), Unirea ~
Iulia — Aurul Brad : St. 
rescu (Iași), Metalurgistul Cugir
— F.C.M. U.T. Arad : R. Matei

Alba 
Rotă-

Matei 
(București), Gloria Reșița — Sti
cla Arieșul Turda : M. Ionescu 
(Tîrgoviște), Strungul Arad — 
Minerul Cavnic : Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea).

Meciurile, cu excepția partidei 
de la Drobeta Tr. Severin, vor 
începe la ora 11.

ȘCOLAR NIL 1



CÎTEVA PARTIDE INTERESANTE
ÎN DIVIZIA „A" DE VOLEI

Faea intii a campiona
telor Diviziei „A“ de 
volei, menită să stabi
lească grupele valorice 
in care va continua 
competiția internă, a 
ajuns la jumătate. In 
fapt, echipele masculine 
continuă cu prima etapă 
a returului în cele două 
serii, în. timp ce forma
țiile feminine încheie tu
rui. La maficulin, în eta
pa a 6-a, meciuri de ma
re interes la Zalău, în
tre două formații cu as
pirații la un loc pe po
dium, și la Brașov, între 
alte două echipe care ur
măresc accesul în grupa 
valorică de elită : Trac
torul și Exporări Baia 
Mare. La fete, meciul 
cel mai important ai e-

tapei a 5-a, Dinamo — 
Universitatea Craiova, a 
fost amina# pentru 19 
octombrie, deoarece di- 
namovistele se află in
tr-un turneu în Polonia. 
Nu lipsite de interes se 
anunță și partidele din 
Capitală, dintne bucu- 
reștenele Rapid și Fla
căra roșie, de la Con
stanța și Bacău.

Flacăra rojie. ia a- 
tac prin Simona E- 
nescu. a învins du
minică Farul... Ce 
va face azi in Giu- 
lești, cu Rapidul ?

JUNIORII ROMÂNI PE PRIMUL LOC
LA BALCANIADA DE SAU

9

BELGRAD, (Agerpres). Con
cursul de juniori al Balcania
dei de șah de la Skoplje s-a 
încheiat cu victoria echipei 
României (Cătălin Năvrotescu, 
Alin Ardeleaniu, Mihaii Marta, 
Ion Cosmial), care a totalizat 
10,5 p, fiind urmată de Iugo
slavia cu 10 p, Turcia, Bulga
ria și Grecia — cu cite 6,5 p. 
In ultima rundă, selecționata 
României a învins cu 2,5—1,5 p 
formația Greciei.

La senioare a ciștigat Bulga
ria — 7 p, pe locurile urmă
toare clasîndu-se România —

5,5 p, Iugoslavia — 4,5 p : Gre
cia — 3 p și Turcia — 0 p. în 
ultimul meci, șahistele român
ce au întrecut cu 1,5—0,5 p 
formația Greciei.

In turneul masculin, la se
niori prima s-a clasat repre
zentativa Iugoslaviei — 21 p, 
urmată de Bulgaria— 17,5 p, 
România — 16 p, Grecia — 
13 p, Albania — 12 p, Turcia 
10 p. In ultima rundă : Româ
nia — Bulgaria 3—3 ; Albania 
— Turcia 4—2 ; Iugoslavia —
Grecia 5—1.

ÎN MECIUL KARPOV - KASPAROV, DIN NOU REMIZĂ
A 12-a partidă din cadrul 

C.M. de șah, opunînd pe Garri 
Kasparov (cu piesele albe) și 
Anatoli Karpov, disputată ieri 
la Moscova, s-a încheiat re

miză după 21 de mutări. Kar
pov menține scorul de 4-0 în 
favoarea sa și va avea albele 
în partida a 13-a, programată 
luni.

Zalău :
Baia Mare : 
București :

PROGRAMUL ETAPE!
MASCUUN 

Seria I
DINAMO — UNIV. C.F.R. CRAIOVA 
MOTORUL — CA.M.U. SUCEAVA 

— C.SH. CARANSEBEȘ

DOUĂ VICTORII

Brașov : 
Oradea : 
București

București :
Constanța :

Bacău :
Galați ;
Caransebeș :

ELCOXD
ȘTIINȚA
DINAMO
(Sala Dinamo, ml ine, ora 10,30)

Seria a H-a
TRACTORUL — EXPLORĂRI BAIA MARE
C.S.U. ALUMINA — ..POLI* CAA. TIMIȘOARA
STEAUA — CALCULATORUL
(Sala Agronomia, azi, ora 17,30)

FEMININ
Seria I

RAPID — FLACARA ROȘIE
(Sala Rapid, azi, ora 14.30)

FARUL C.S.S. — C.SJL LIBERTATEA SIBIU
Seria a n-a

ȘTIINȚA CS.Ș. — CHTMPEX CONSTANȚA 
C.S.U.-I.M.N. — CALCULATORUL BUCUREȘTI 
C.S.Ș. EXPLORMIN — CHIMIA RM. VILCEA

ALE VOLEIBALIȘTILOR
DE LA DINAMO

vineri. campioana 
„ a tării noastre la 
Dinamo București, a

DIVIZIA / DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag 1)

Arbitri : FI. Baîoșescu și P. 
Pasere.

DINAMO BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA IAȘI 96—59 (46— 
2«). Cu excepția primelor zece 
minute, cînd ieșenii au tinut ca
dența, în rest dinamoviștii și-au 
impus ritmul convenabil. Au 
marcat : Braboveanu 19. Lefter 
8. Vasilică 10. Nieulescu 22. Ia- 
cob 6, Marinache 8. Uglai 2, 
David 14. Constantin 7 pentru 
Dinamo, respectiv Dănăilă 14, 
Takacs 4, Mihăilescu 7, Tonea 
2. Măgurean 10. Cilibiu 12, Boiș- 
teanu 5, Anton 5. Arbitri : A. 
Aianasescu si I. O'aru.

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 69—76 (41— 
41). Dispută dîrză, dar de un 
nivel tehnic modest. Ultimul

„CUPA ROMÂNIEI"

■f
LA SPADA

(Urmare din pag. 1)

Mihăilescu, intrat în turneui 
final după recalificări, Dacian 
Tunaru și Sorin Saitoc. Alături 
de ei, mai experimentați! Mi
hai Popa și Constantin Manta.

Turneul final a reliefat, tacă 
de la început, verva și ambiția 
lui Saitoc, care l-a oprit din 
cursă pe Mihai Popa (12—11 !) 
și, apoi, pe Manta (10—8), am
bii adversari dificili, imprevi
zibili ta acțiimt Saitoc a gă
sit soluții de a puncta in de- 
trimentui acestor adversari și 
de a ajunge în fata asaltului 
final, cu Felix Nicolae. Acesta 
din urmă, Xa rtariu-i, a debutai 
lejer 10—3 la „mezinii" Mihii- 
lescu, apoi, a dispus și de 
Tunam, cu 12—11, tata-un a- 
soJt ta care impetuozitatea în
vingătorului a stat muttă vre
me în balanță, adversarul său 
opunGndu-i o gîndire tactică 
remarcabilă. Plusul de rutină 
dovedit de Felix Năcolae l-a 
adus ta asaltai final, unde, în
să, Saitoc, mai lucid și mai 
proaspăt, a avut resursele ne
cesare pentru a se desprinde, ta 
extremis, ta câștigător.

Așadar, clasamentul turneu
lui final arată astfel : 1. S. Sai- 
to« (C.T.A.S.), 8. F. Nicolae
(Steaua), 3. C. Manta (I.E.F.S.), 
4. D. Tunaru (Tractorul Bra
șov), 5. M. Popa (Steaua), 6. 
N. Bodoczi (Steaua), 7. N. Mi
hăilescu (C.S.Șc. Olimpia Cra
iova), 8. M. Dragomir (Progrc- 
»nl București).

Sîmbătă și duminică, asalturi
le pentru dlUmă etapă a Divi- 
ziaor ,A“ Și „B“ la spadă, 
cu desemnarea campioanei ță
rii pe 1984, punnet final ai fes
tivalului scrimefi de la Flo- 
reasca II.

„sfert“ a captat cit de cit inte
resul prin spectaculoase răstur
nări de scor : 56—51 (min. 30) 
pentru Rapid. 70—65 (min. 37) 
pentru Farul, constănțenii impu- 
nîndu-se în acest derby al eta
pei. Au marcat : Mihai 2. Ca- 
raion 14. Popovici 23. M. Du
mitru 6. G, Dumitru 9. Sipoș 
6, Suciu 9 pentru bucureșteni, 
respectiv Cucoș 18, Tecău 6, 
Radu 8. Mănăilă 22. Moldoveanu
4, Spinu 10, Ilucă 8. Arbitri : 
P, Pasere și FI. Baîoșescu.

DINAMO ORADEA — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 85—66 (39—32). 
Orădenii s-au arătat mult mai 
siguri, atît în apărare (cu tentă 

agresivă), cît și în atac, ei fiind 
superiori în „duelul" coșurilor 
de 3 puncte (8—1). Au marcat : 
Kosa 8, Fodor 6. Rădulescu 10, 
Antochi 13. Costin 13. Gellert 7, 
C. Szabo 6. Cristea 22 pentru 
orădeni. respectiv A. Szabo 9, 
Barna 11. Trlf 10 Ilea 2, Rotaru
5. Herbert 12. Nicoară 17. Ar
bitri : I. Antonescu și O. Vesti- 
nian.

Turneul continuă astăzi si se 
încheie mîine după următorul 
program : sîmbătă. de la ora 5-i 
Farul — I.M.U.A.S.. Dinamo
Oradea — Politehnica Sportul 
studențesc, de la ora 14 : Aca
demia militară — _U“ Clui- 
Napoca. Politehnica Iași — Ra
pid. C.S.U. Sibiu — Dinamo 
București. I.C.E.D. — Steaua ; 
duminică. de la ora 8 : 
I.M.U.A.S. — Politehnica Iași. 
_U“ Cluj-Napoca — I.C.E.D.. 
Dinamo Oradea — Academia 
militară. Rapid — C.S.U. Si
biu. Steaua — Farul. Politeh
nica Snortul studențesc — Di
namo București.
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CUPELE EUROPENE LA BASCHET
• La Tel Aviv, Maccabi-Steaua 133-88 • Universitatea Cluj- 

Napoca va juca cu campioana Franței, Stade franțais

Joi si 
masculină 
volei, L 
susținut. în sala DroDrie. două 
oartide amicale în compania 
cunoscutei formații Dynimo 
Berlin. Bucureștenii au obținut 
in ambele întilniri victoria : 
3—0 (5. 13. 2) si 3—0 (6. 7. 4). 
Tn prima partidă tînăra gar
nitură pe care o aliniază în 
orezent oaspeții, a furnizat o 
replică mai consistentă într-un 
singur set. în timp ce în ziua 
a doua a luptat mai mult, dar 
a plătit tribut mai ales la ca
pitolul tactic. în aceste condi
ții. campionii noștri nu au 
avut probleme deosebite nici 
în atac (unde ' au concretizat 
plusul evident de capaci
tate combinativă) si nici în 
apărare (unde vigurosul lor 
blocai a cîstigat luota la fileu 
cu atacul oaspeților. în forță, 
dar nu destul de nrecis si va
riat). Echipa noastră a dat în 
general satisfacție. însă, 
vederea apropiatului start 
C.C.E.. mai trebuie lucrat 
precizia serviciului si preluă
rii. orecupi si la îmbunătăți
rea apărării în condițiile ata
cului 
lui. 
niat 
tiga.
Vrîncut, Păusescu în care 
mai fost introduși pe 
Rădulescu Gheorghe 
gusta, ta timp ce oaspeții i-au 
folosit pe 
Holzig.
Claichman 
Meciurile _ , 
M. Nicolau C. Gogoase
respectiv N. Ionescu — 
Simulescu. (A. B.).

în meci retur în cadrul C.C.E. 
la baschet masculin, la Tel A- 
viv. echipa Maccabi a dispus 
de Steaua cu 133—88. învingă
toare si în partida tur (114— 
103), campioana Israelului s-a 
calificat în turul următor. Alte 
rezultate : Steaua roșie Pardu
bice — Efes Istanbul 72—77 (în 
tur : 80—62). Real Madrid — 
Klosterneuburg (Austria) 92— 
69 (în tur : 103—63). Granarolo 
Bologna — Honved Budaoesta 
96—77 (în tur : 94—93). Cibona 
Zagreb — T.S.K.A. Sofia ?9— 
73 (în tur : 91—97). Edinburg
— Ostende 79—89 (în tur : 80—
76). T.S.K.A. Moscova — Dude- 
lange (Luxemburg) 159—54 (în 
tur : 161—60). C.S.P, Limoges
— Solent Star Southampton
111—97 (în tur : 114—101),
Banco Roma — B.K. Sisu Co
penhaga 151—60 (în tur : 146— 
87). Vevey (Elveția) — Partizan 
Tirana 102—77 (în tur : 79—87),

Fanathinaikos Atena — Lech
Poznan 96—87 (în tur : 83—86).

FEMININ : Beșiktas 
— Universitatea Cluj- 
48—78 (în tur : 43—
formația clujeană va 
turul următor cu cam-

C.C.E. 
Istanbul 
Napoca 
73) —
iuca în ____ ___
Dioana Franței. Stade Franțais,
B. B.C. Coxida (Belgia) — Spor
ting Luxemburg 124—41 (în 
tur : 104—36). Vicenza — Nyon 
(Elveția) 126—47 (in tur : 118— 
47).

Cupa 
PAOK 
dapesta 
73).

Cupa
C. B.L. 
104—80 
Ferrol 
vers 
Haifa 
(în tur : 77—74).

Echipele subliniate s-au ca
lificat pentru turul următor.

cupelor, MASCULIN s 
Salonic — Csepel Bu- 

116—81 (în tur : 99—

„Radivoj Koraci" : 
Barcelona — Glasgow 
(în tur : 108—86), Al 

(Spania) — Racing An- 
76—65 (72—81). Hapoel
— Ionikos Pireu 112—74

în 
în 
la

combinativ al adversaru- 
Dinamo București a ali- 

sextetul : Căta-Chi-
Enescu. Gîrlcanu. Pop, 

au 
parcurs 

si Dră-

Triller. Bachman, 
Doring. Frannse.. 
(Kastner. Veterst). 

au; fost arbitrate de

G.N.

FOTBAL meri c6‘<xne
NUMEROASE MECIURI INTER
NAȚIONALE ÎN PROGRAM...

Astăzi, la Luxemburg, echipa 
Franței, campioană a Europei, va 
debuta în preliminariile C.M. în- 
tîlnind selecționata țării gazdă. 
Zilele trecute, formația Luxem
burgului a susținut un med de 
verificare în deplasare cu echipa 
olandeză Maastricht, pe care a 
întrecut-o cu 2—0, prin golurile 
înscrise de Jansen (autogol) în 
min. 13 șl Gires (min. 87).

Duminică, la Porto, se vor în- 
t.îini reprezentativele Portugaliei 
șl Cehoslovaciei. Au fost alcă
tuite și loturile celor două for
mații. De la gazde printre selec- 
ționabill se află Bento, Carlos 
Manuel, Gomes, Eurico ș.a., in

PE TERENURILE DE TENIS

timp oe de la oaspeți nu vor 
lipsi cunoscuții internaționali 
Miklosko, Iakubec, Janecka, 
Fiala, Bergcr și Levy.

Miercurea viitoare sînt progra
mate alte jocuri. în preliminariile 
C.M. La Sevilla, Spania va primi 
replica selecționatei Țării Gali
lor. Antrenorul Miguel Munoz a 
anunțat un lot de 16 jucători. 
Printre el se numără cunoscuții 
Arconada, Goicoechea, Camacho, 
Gordillo, Rincon și Sarabia. Cu 
mare interes este așteptată par
tida de la" Rotterdam dintre O- 
landa șl Ungaria, recentă învin
gătoare în fiața Austriei (3—1). 
Antrenorul olandez Kees Rijvers 
a apelat la doi jucători care 
joacă peste hotare : Van der 
Gijp (Lokeren) și Kieft (Pisa). 
De la -Ajax (cea mal în formă e- 
chipă) au fost selecționați: Silooy, 
Spelbos, Rijkaard, Van 
tn rest sînt jucători de 
hoven și Feyenoord.

la
Hasten. 

Eind-

® Alte rezultate din turul al 
II-lea al turneului de la Sydney: 
Lendl — Layandecker 6—3, 6—3, 
Fleming — Frawley 7—5, 
6—3, Drewett — Freeman 
6—1 7—5, Teltscher — Bourne
6— 1’, 6—3 • La Basel, în optimi 
de finală : Smid — Wisser 6—2,
7— 5, Brown — Doyle 6—4. 6—1,
Schapers — Gunnarson 7—6, 6—4, 
Edberg — Elter 6—1, 6—2. Slozil
— ftaroezy 6—2. 6—2, Wilkinson
— Aguilera 6—4, 6—2, Nystroem

• Intre alte concursuri, pe dis
tante foarte lungi, exista și una de marș, 
ta Franța, de la Paris la Colmar, adică pe 
5H.S km. Cursa, tradițională, nu-i deloc o 
bagatelă si ta afara unei rezistențe de 
tier. eoncurenții (In mod obișnuit doar 
eiteva zeci) trebuie să aibă o sănătate 
perfectă si. evident, o oregâtire fizică fără 
cusur. La această cursă a luat parte, de-a 
lungul anilor, și o femeie. Doar una sin
gură pină acum ! Este vorba de olandeza 
Annie Van Der Meer care. în 1983, a ter
minat întrecerea pe locul 10. un loc mai 
mult dedt onorabil !..._  • _ PENTRU
JOCURILE OLIMPICE DE IARNA din 1988. 
de la Calgary, a fost aleasă mascota ofi
cială, botezată ,.Moomika, de fapt un ani
mal care, ta fapt, nici nu există in natură! 
Este o îngemănare foarte curioasă Intre un 
cerb, un castor și o focă, dar nu este 
nlduna dintre ele. Atunci ce-o fi ? • IN 
POFIDA CONTROLULUI foarte riguros a! 
biletelor de intrare, la Ceremonia de des
chidere a J.O. de la Los Angeles, un grup 
de tineri a reușit să pătrundă totuși, pe 
stadion, escaladind niște garduri înalte. 
Este ceea ce a făcut tn trecut la Jocurile 
Olimpice din... 1932. un dnâr de 14 ani, pe 
nume Tom Bradley, care nu este altul 
decît... primarul de astăzi al Los Angelesu- 
lui ! a ANUL ACESTA, pentru prima 
oară, la super-rnaratonul ciclist Bo rdeaux — 
Paris (588 km), între eoncurenții s-a aflat o 
femeie, Este vorba de americanca Betsy 
King (32 de ani) care a participat, de fapt, 
în afară de concurs, dar a participat ! Ea

5—7,
3—6, 

Bourne

— Hlasek 6—4, 4—6, 6—4 • La 
Tarpon springs (turneul femi
nin) : Mandllkova — Washington 
6—2, 6—1, Basset — Klitch 6—3, 
6—1, Casale — Leand 6—2, 6—0, 
Fernandez — White 6—2, 6—2 
Benjamin — Fairbank 7—6, 6—2. 
• Alt turneu feminin, la Sofia : 
M. Maleeva — Ranghelova 6—0, 
6—0, Bajcimova — Guerrg 6—3, 
6—1, Lechner — Romanska 6—0, 
6—2, Fukarova — Velceva 6—2, 
5—2.

meci 
cam-

ALTE ȘTIRI
• Scor record intr-un 

restant din etapa a 8-a a 
pionatulud vest-german : Borus
sia Monchengladbach — Braun
schweig 10—0 ! în clasament con
duce tot Bayern Milnchen cu 14 
p, urmata de Monchengladbach, 
Hamburg șl Frankfurt cu cite 
10 p. Pe ultimele locuri : 17.
Dortmund 4 p. 18. Braunschweig 
4 p.

a luat startul la miezul nopții dintre vineri 
șl sîmbătă (23 mai), cu două ere înaintea 
startului oficial âl bărbaților, și a ajuns, 
bine mersi, la Fantenay scus Bois. o su
burbie a Parisului, după ce rulase (o bună 
parte din cursă, pe o ploaie rece, toren
țială) timp de 16.11:14. De remarcat că în
vingătorul acestei a 81-a ediții a cursei, 
și-a ajuns ..adversara" abia la kilometrul 
488 ! * LA BORMIO, in Italia, a fost ame

a realizat un grup de 14 parașutiști so
vietici. Pentru prima oară in existența 
Artidi, acești 14 sportivi, membri al aso
ciației „Dosaaf*. au sărit cu parașuta si 
au aterizat pe o suprafață de gheață plu
titoare. ta marea Siberiei Orientale, din
colo de Cercul polar. Suprafața de ateri
zare era de 500 pe "1 
temerari mai au insă la activ o astfel de 

ta grup, 
devenind din parașu- 
FRANCF.ZUL PIERRE 
olimpic la săritura cu 

Los Angeles) fost re
in 1933 (5,82 m) a

500 metri. Cei 14
pe muntele
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najată o nouă pistă de coborire in vederea 
campionatelor mondiale de schi alpin pe 
care această stațiune le va găzdui anul 
viitor, intre 30 ianuarie și 10 februarie. Ea 
va fi testată, în mod oficial, prin organi
zarea prealabilă a unui ooncurs din ca- 
drul ..Cupei mondiale11. a ' ”
VEDETELE de astăzi ale 
este BiUy Joel. Mai înainte 
cat muzicii a fost, boxer 
nu un pugilist oarecare. In 
figurează 22 de meciuri 
20 a obtinut decizie de învingător ! _
PERFORMANȚA in felul ei extraordinară

UNA DINTRE 
muzicii rock 

de a se fi dedi- 
profeskxnist. șl 
palmaresul său 

dintre care în 
• O

Izblndl : au sărit, 
Elbrus, ta Caucaz, 
tiști... alptniștl 1 • 
QUINON, campionul 
prăjina (5,75 m la 
cord man mondial .
declarat : „Generația noastră va fi cea a 
celor 6 metri !“. Să-i dăm crezare, fiind, 
ce mai, un om floarte competent. De altfel 
chiar în acest an, mal mulțl săritori au 
încercat să treacă peste ștacheta ridicata 
la 6 metri. Șl ceea ce n-au reușit astăzi, 
desigur, vor izbuti mîine.. a ciCLISTUl 
ITALIAN GIOVANNI BATAGLIN (33 ani) 
constrins de anumite afecțiuni hepatice 
a spus adio activității competitionale. Ba- 
taglln (cîștlgător al Turului Spaniei șl a 
celui al Italiei, în 1931. precum șl a 43 de 
diverse alte curse a fost apreciat ca unu! 
dintre cicliștii fără sansă. avîndu-se în ve
dere sulta — de-a dreptul impresionantă — 
de accidente pe care le-a suferit în cariera sa 
profesionistă, începută cu 11 ani în urmă 
de pe urma cărora aproape că nu i-a ră 
mas nici un oscior întreg !...
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