
Vizita de stat a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
în Republica Federală Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, marți dimineață, la 
reședința ce i-a fost rezervată 
pe timpul vizitei ce o efectu
ează in Republica Federală 
Germania, pe Hans-Dietrich 
Genscher, președintele Parti
dului Lăber-Democrat, vicecan
celar și ministru de externe 
al R.F. Germania.

Convorbirea dintre șeful sta
tului român și președintele 
Partidului Liber-Democrat, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, s-a concentrat asupra 
unor aspecte importante ale 
relațiilor româno-vest-germane, 
precum și ale situației inter
naționale actuale.

★
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, in ziua de 
16 octombrie, pe Johannes Rau, 
vicepreședinte al Partidu
lui Social-Democrat din R. F. 
Germania, prim ministru al 
landului Renania de Nord- 
Westfalia.

In cadrul întrevederii, ce a 
decurs intr-o atmosferă cordi
ală, a fost subliniată evoluția 
favorabilă a relațiilor dintre 
România și Republica Federa
lă Germania, in spiritul acor
durilor și înțelegerilor stabilite 
Ia nivel inalt, care au pus 
baze trainice colaborării reci
proce.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de opinii cu privire la 
ultimele evenimente și evoluții 
ale situației internaționale, la 
principalele probleme care con
fruntă omenirea.

★
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe Rebekka Schmidt, 
copreședinte ai Partidului Eco
logist din Republica Federală 
Germania, și pe Antje Vollmer, 
copreședinte al grupului parla
mentar al acestui partid.

★
Marți, 16 octombrie, s-au în

cheiat convorbirile oficiale din
tre președintele Republicii So
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 
și cancelarul federal al R. F. 
Germania, Helmuth Kohl.

In timpul convorbirilor, aten
ția a fost concentrată asupra 
stadiului actual și perspective
lor relațiilor dintre cele două 
țări, precum și asupra proble
melor internaționale de interes 
reciproc.

tovarășul 
împreună 

Ceaușescu,
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DANIELA MOISE
„GREUL

ABIA ÎNCEPE!*'
Duminică la nrînz. 

Daniela Moise (Steaua) 
devenit camnioana de 
nioare a tării multi iubi
tori 1 ai tenisului si-au dat 
seama că știu destul de pu
ține despre ea. ..Cînd a în
vățat tenis ?“, „Cu cine ?“, 
„Ce performante a mai ob
ținut ?“ — erau tot atitea 
întrebări ce puteau ti au
zite la tot pasul. Desigur 
ne măsură ce Daniela Moise 
se impune în lumea tenisu
lui. admiratorii ei doresc să-i 
cunoască 
ti vă".

Proaspăta 
pioană s-a 
rești. la 4 
în vara anului 
cea care avea să-i fie 
ca antrenoare. Eleonora 
mitrescu. a văzut-o la 
oră de educație fizică 
la Școala generală nr. 191 
lin Drumul Taberei. Danie- 
' i nu era încă hotărîtă dacă

.biografia soor-

si talentata cam- 
născut la Bucu- 
decembrie 

1975
1964. 
cînd 
uni-
Du- 

o 
de

Cancelarul federal al Repu
blicii Federale Germania, 
Helmuth Kohl, a oferit, la În
cheierea convorbirilor oficiale, 
un dejun in onoarea președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Exprimindu-șl satisfacția pen
tru rezultatele convorbirilor 
purtate, pentru Înțelegerile Ia 

președintele 
șl eancela- 

au toastat 
pe mal de
și conlucră-

care s-a ajuns, 
Nicolae Ceaușescu 
rol Helmuth Kohl 
pentru dezvoltarea 
parte a colaborării 
ril dintre cele două țări, atât 
pe plan bilateral, pe tărim e- 
conomic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii, cit și 
pe arena internațională in 
lupta pentru dezarmare, înțe
legere, destindere, securitate și 
pace în Europa și în întreaga 
lume.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți după-amiază, pe 
Franz Josef Strauss, președin
tele Uniunii Creștin-Soeiale și 
prim-ministru al landului Ba
varia din Republica Federală 
Germania.

★
Președintele Republicii 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a intîlnit, 
marți, cu industriași și oameni 
de afaceri din Republica Fe
derală Germania.

★
Tovarășa academician doctor 

Inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului 
Național pentru știință și teh
nologie, a primit, marți după- 
amiază, Ia palatul Gymnich — 
reședința rezervată distinșilor 
oaspeți români în timpul vizi
tei in Republica Federală Ger
mania — pe rectorul Universi
tății Ruhr, din Bochum, prof, 
dr. Knut Ipsen, împreună cu 
prof. dr. Alois Haas, șeful ca
tedrei de chimie anorganică.

Salutând eu aleasă considera
ție vizita de stat a președin
telui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, rectorul Knut Ipsen 
a mulțumit pentru onoarea de 
a 1 se fi acordat această între
vedere și a rugat pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să primească 
Medaliile universității din Bo
chum in semn de apreciere a 
meritelor sale de excepție în 
cercetarea științifică, a contri
buției la dezvoltarea cooperării 
științifice dintre România și Re
publica Federală Germania, la 
extinderea legăturilor priete
nești dintre universitățile din 
București și Bochum.

sa faca tenis. „Aveam doai 
11 ani, dar Eta Dumitrescu 
mi-a vorbit cu atâta con
vingere despre tenis, despre 
ceea ce aș putea eu realiza 
iucind tenis, incit intr-o di
mineață m-am hotărît să-i 
urmez sfatul" — își amin
tește Daniela. Este momen
tul să precizăm că în ho- 
tărîrea fetitei de a lua... 
drumul tenisului un rol a 
avut si tatăl Danielei. Ion 
Moise. Acesta a făcut un... 
Das înaintea fiicei sale ob-
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Turneul final al campionatelor naționale de box

GALE SPECTACULOASE Șl... PRIMELE SURPRIZE
• Performerul zilei : G Radu, care l-a eliminat pe N. Brinzei — campionul ca
tegoriei 0 Doi tineri talentați : N. Manolache și N. Rus @ Azi, de la ora 1830, 

ultima gală preliminară
Turneul final al campionatelor 

naționale de box a continuat 
marți la Palatul sporturilor si 
culturii cu două reuniuni preli
minare. In prima gală, rolul de 
a evolua In „deschidere* l-au 
avut sportivii de la categoria 
semimuscă. El au adus In ring 
calități pe care le-am dori pre
zente șl la pugiliștii de la ca
tegoriile mari — viteză de e- 
xecuție. joc de picioare, cunoș
tințe tehnice. Cu aceste ..arme" 

Viorel Pop Enceanu (stingă) l-a învins pe unul dintre favoriți, 
V. Iordache Foto : Drago? NEAGU

Miine, ln Capitală : Dinamo — Politehnica lași

Azi, în campionatul Diviziei „A“ de fotbal

DOUA RESTANȚE ATRACTIVE LA PETROȘANI Șl TIMIȘOARA

Azi si miine. la mijloc de 
săptămînă. iubitorii fotbalului 
sînt din nou invitați pe sta
dion — mai precis pe cele din 
Petroșani, Timișoara si Bucu
rești — pentru a asista la trei 
partide. Azi. două restante din 
etapa a Vl-a. disputată la 30 
septembrie, miine. un meci de
vansat din runda a IX-a. de 
duminică 21 octombrie, și anu
me Dinamo — Politehnica Iași.

Pe frumosul stadion din Pe
troșani. Jiul (locul 16) întâlneș
te Sportul studențesc (locul 3) 
iar la Timișoara Politehnica 
(locul 17) va juca cu Univer-

Unind de la antrenoare un 
olan de pregătire fizică 
pentru început.

Dotată, ambițioasă, inte
ligentă. Daniela a reușit ca 
numai după un an de pre
gătire să se califice pentru 
campionatul national al ju
niorilor. La Constanta, unde 
a avut loc întrecerea, a pier
dut în primul tur dar in-

Ion GAVRiLESCU

(Centinuare in pag 2—3) i

Balaban (Dada Pitești) — 
Ghindâoana (Ceahlăul) - B.
Biriearra (Metalul Hunedoara) 

T. Pirjol (Voința București) — P.

ii 
de

valoroase, ei au încercat 
suplinească fireasca lipsă 
torță, caracteristică acestei cate- 

sitatea Craiova (locul 10). Me
ciurile. deși par disproportio
nate valoric, se anunță totuși 
echilibrate. întrucit de multe 
ori terenul propriu a făcut să se 
șteargă diferentele de valoare 
dintre competitoare (un exem
plu : Jiul nu a pierdut în a- 
cest campionat nici un ounct 
De teren propriu !). în dIus (ce 
coincidentă !). meciurile aduc 
fată în fată echipe cu același 
punctaj în „clasamentul adevă
rului" : cele ce se vor confrun
ta la Petroșani au 0. iar cele 
de la Timișoara —1.

Cit despre jocul Dioamo — 
Politehnica Iași, el se va dis
puta miine, pentru a li se oferi 
dinamoviștilor răgazul in ve
derea unei cit mai bune pre-

ICEMCNERG București a lost inaugurat

centrul olimpic de pregătire in patinajul artistic

NADIA COMANECI A DAT „STARTUL"

Luni, în Sala clubului sindi
catelor din construcții din Ca
pitală. a avut loc un eveni
ment cu totul deosebit pentru 
Datinaiul nostru artistic : inau
gurarea primului centru olim
pic de pregătire a copiilor si 
juniorilor. Organizat din iniția
tiva C.N.E.F.S.. 
de ___ ______
cu U.G.S.R.. Consiliul munici
pal al sindicatelor. 
Educației 
C.M.B.E.F.S..

prin federația
specialitate. în colaborare

_______ Ministerul 
si învătămîntului. 

alti factori cu a- 
tributii. si îndeosebi cu condu
cerea întreprinderii de cerce
tări si modernizări energetice 
ICEMENERG București. _în ca
drul căreia ființează.
olimpic de 
propulsarea și 
cu remarcabile talente, a oati-

Centrul 
pregătire vizează 

mai viguroasă.

DIN PROGRAMUL DE AZI ---------------
Ranahe (B.G Galați - Gh. Pâua (1MUC BucurașUJ 
Talpa, (Metalul Se Ion ta) — M Tânase (Met. Rm. V-)

D. Lugigan țOinama] 
Rusa (Voința Bacău)
— Gh. Preda (Steaua) 
Golumbeanu (Dinamo)

gorii. Am avut prilejul să ur
mărim partide dinamice, ca 
schimburi spectaculoase. eu 
răsturnări de situație datorata 
ambiției cu care acești „jochei 
ai ringului" ji-au apărat șan
sele.

Dumitru Șchiopa (Steaua), li
nul dintre favoritii la titlu, a 
trecut prin clipe dificile în me
ciul cu Sandu Petrescu (B. C. 
Galati). Șchiopu a nceput bine 
partida, atacind in stitlul său 
caracteristic, eu directe si ero
ice în serii rapide la figură. 
Petrescu, posesor al unor lovi
turi puternice, a încercat să-l 
provoace la schimburi dure si— 
a reușit. Intr-un asemenea mo
ment. cînd ambii sportivi, ui- 
tînd de apărare. își expediau a- 
devărate stoluri de lovituri, Pe
trescu reușește un puternic cro
șeu de dreapta recepționat de

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

CLASAMENTUL
ÎNAINTEA MECIURILOR 

DE ASTĂZI
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Sportul studențesc
4. Rapid
5. F.C. Argeș
6. F.C.M. Brașov
7. A.S.A. Tg. Mureș
8. F.C. Bihor
9. Gloria Buzău

10. Univ. Craiova
11. Chimia Rm. Vllcea
12. F.C. Olt
13. Corvînul
14. S.G Bacău
15. Politehnica lași
16. Jiul Petroșani
17. „Poli" Timișoara 
it. F.C. Baia Mare 

8 5 3 0 13 1 13
8 5 3 0 16 9 13
7 4 2 1 18 5 10
8 3 3 2 13- 7 9
8 3 2 3 11- 9 8
8 4 0 4 9-8 8
8 3 2 3 6-5 8
8 3 2 3 10-10 8
8 3 2 3 11-16 8
7 2 3 2 12 13 7
8 2 3 3 8 11 7
8 3 1 4 8-12 7
8 3 0 5 10-10 6
8,2 2 4 7 11 6
8 1 4 3 9-15 6
7 3 0 4 5-12 6
7 1 3 3 7 11 5
8 2 1 5 6-14 5

de săptămi-gătiri a partidei
na viitoare, cu Girondins des 
Bordeaux, din cadrul C.C.E.

u

najului nostru artistic în arena 
internațională, oină la podiumul 
olimpic.

La festivitate au participat 
reprezentanți de frunte al
soortului românesc — Lia Ma- 
noliu. vicepreședinte al
C.N.E.F.S. Si C.O.R. Nadia Co
maneci. multiplă campioană o- 
limpică. reprezentanți ai orga
nelor amintite si ai ospitalie
relor gazde — ing. Gheorghe 
Bălan, directorul institutului. 
Nicolae Ghelmeci, secretar al 
comitetului de partid, Ion Roș- 
culete, 
tetului 
ICEMENERG.

Viorel TONCEANU

președinte al coml- 
sindicatului din 

Alexandru Lip-

(Continuare in pag. 2-S)
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Odihna activă prin exercițiu fizic și sport

STADIONUL Șl MUNTELE, LOCURI PREFERATE
ALE OAMENILOR MUNCII DIN CUGIR

Ln fl 15-a aniversare a salvamontului din România

• • • II DAU SPORTULUI 0 HKPJIONAU Ulii ITATF
SALVAREA DE VIEJI OMENEȘTI c

Prin cei peste 10 000 de iubi
tori ai exercițiului fizic si 
sportului de la întreprinderea 
mecanică. Cuglrul tinde să ca
pete renumele unui oraș mun
citoresc cu o puternică mișcare 
sportivă „Și aceasta. mai_ ales 
in nltimii ani, o dată eu între
cerile Daciadei", remarcă se
cretarul asociației sportive a 
întreprinderii. Constantin Pre- 
descu. care îsi continuă ideea: 
„Prin Daciadă, toate 
secțiile și sectoarele 
li-au format echipe, 
Ia fotbal, organizînd 
se întreceri sportive 
eu prilejul cărora tinerii mun
citori îsi petrec. In mod plă
cut și util, o parte a timpului 
lor liber".

Că fotbalul a prins rădăcini 
puternice in întreprinderea me
canică din Cu gir ne-o demon
strează o singură cifră : in
competițiile pe asociația spor
tivă. tn Întrecerile din cadrul 
„Festivalului sportului munci
toresc eugirean" eu tradiție 
aici, numărul meciurilor jucate 
a ajuns Ia îOO î Lăcătușul Dă- 
nuț Cor ban, din secția Mecanic 
sef. rectificatorii Alexandru 
Fencea, de la Mașlni-unelte, și 
Iuliu Urleș, de la Sculărie se 
află printre oaspeții permanent) 
ai stadionului. îl.„ copiază în 
alte ramuri de sport, maistrul 
Florin Clobanu, de la Urinare, 
animator al voleiului Inginerii 
Tiberiu Copoșeseu. de la Scu
lărie si Mircea Roșea, de la 
Mașini unelte speciale, spriji
nitori ai handbalului, si în ge
neral ai activității sportive de 
masă din localitate. Mai mult

atelierele, 
de muncă 
Îndeosebi 
nnmeroa- 
de masă

ei înșiși practicant] al spor
tului.

Așadar, fotbal, volei, handbal, 
după aceea popice (o arenă a- 
decvată se află la dispoziția 
amatorilor, cu sutele) apoi box. 
judo, gimnastică șl Întreceri de 
cros. La „Festivalul sportului 
muncitoresc eugirean". de care 
am amintit, mai bine de 4 000 
de adepti ai odihnei active prin 
mișcare, prin exercițiu fizic 
organzat. au evidențiat „dorin
ța lor de a fi din nou împreună, 
intr-o altfel de Întrecere decit 
aceea de la locurile de muncă, 
o întrecere a voioșiei si a ba
nei dispoziții", cum sublinia in
ginerul Ion Mărginean, de la 
compartimentul de concepție 
responsabil cu „Daciada" in ca
drul asociației sportive.

N-am amintit nimic despre 
turismul de masă, sport cu ca
re. de fapt, ar fi trebuit să în
cepem aceste rînduri... Firesc, 
pentru că drumețiile și excur
siile In colectiv, eu tovarășii de 
muncă, cu familiile, concurează 
aproape toate celelalte activi
tăți sportive de masă din în
treprindere. Vreți, desigur, să 
știți si de ce. Pentru că orașul 
Cugir oferă, prin poziția sa 
geografică, o suită de posibili
tăți de practicare a turismului 
beneficiind de o diversitate de 
trasee către primitoarele văi ale 
munților Sebeș, aflate la sud 
de așezare. Cei de la întreprin
derea mecanică preferă punc
tele turistice Lupsa. Prislop si 
Poarta Raiului, eu pajiști mi
nunate. tn timp ce amatorii de 
drumeții pe termen mai lung 
urcă pînă la cabanele Rîndu-

nica si Mistrețul, situate într-o 
splendidă zonă de agrement. 
Sînt două amenajări sportiv- 
turistice realizate prin muncă 
patriotică, un bun comun al 
tuturor oamenilor muncii din 
întreprindere.

Pasionații turismului de ma
să (printre ei. tehnicienii 
Gheorghe Sasu, Grigore Ciucu- 
rel și Nicolae Baba) și-au for
mat mii de adepti. oameni care 
la fiecare sfîrsit de săptămînă 
sau în concediile de odihnă ur
că către munte cu rucsacul In 
spate, sorbind cu nesaț aerul 
tare al pădurilor. Ei trăiesc 
clipe de neuitat. în mijlocul na
turii dătătoare de sănătate si 
puteri noi. Este de bună seamă 
de lăudat modul In care acest 
colectiv de muncă știe să fo
losească avantajele vecinătății 
cu muntele, pentru reconfortare 
fizică si intelectuală asa cum 
am mai întîlnit. de pildă, la 
Simeria. In cazul ceferiștilor 
de la depoul din localitate sau 
la întreprinderea .Unio* din 
Satu Mare.

Tiberiu STAMA

Am asistat, zilele trecute, la 
Peștera (Bucegi). într-un de
cor de toamnă de o rară fru- 
musese. la Seminarul național 
Salvamont al celor care dau 
sportului o utilitate demnă de 
cele mal Inspirate penițe scri
itoricești : salvarea vieților o- 
menești — vara sau in vifor
nițele iernii —, din capcanele 
muntelui. Tot ei acționează 
pentru prevenirea accidentelor, 
marcarea traseelor turistice și 
acordarea primului ajutor me
dical celor care au nevoie.

La Peștera s-a tras, totoda
tă. o linie de bilanț, după 15 
ani de activitate, de la apari
ția. în 1969. a H.C.M. 140. pri
vind organizarea Salvamontului.

„Existau, pe atunci, spunea 
dr. loan Giurculescu, secretarul 
Comisiei tehnice de salvare in 
munți, doar 7 județe in care 
13 centre, eu IC echipe si 180 
de sportivi salvatori, Iși des
fășurau, mai mult sau mai pu
țin organizat, ea amatori, acti
vitatea. Azi. avem 14 județe 
(din cele aproximativ 18 eu re
lief montan, n.n.) care și-au 
organizat temeinic serviciul 
Salvamont. Există 84 de cen
tre. eu 47 de echipe și aproape 
600 de sportivi angajați, per
manent, tn activitatea bene
volă de salvare In munți".

La această dezvoltare a Sal
vamontului si-au dat concursul. 
In primul rfnd. Ministerul Să-

A" de baschet

STEAUA ACADEMIA MILITARĂ 110-60

Astăzi, In campionatul Diviziei „A“ de rugby

Meciul de baschet Steaua — A- 
cademia Militară, restantă din e- 
tapa a doua a Diviziei „A*, s-a 
încheiat (Ieri, în sala Floreasca) 
cu victoria primei echipe, la sco
rul de 110—60 (52—37).

Următorul turneu va avea loc 
între 26 și 28 octombrie, la Iași. 
Cu acest prilej se va disputa 
partida derby Dinamo București 
— Steaua.

Clasamentul la zi se prezintă 
astfel :

Steaua
Dinamo Buc.
I.C.E.D.

L
1.
3,
4. Dinamo Onadea

CJS.U. Sibiu 
Farul C-ța 
IMUAS B. Mare 
„U" Cj.-Nap. 
Politehnica Iași

10. Academia MII.
11. Rapid Buc.
12. Politehnica Buc.

I. 
7. 
i.
1.

4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1

304:311
285:305
276:331 
265:333
312:323
319:343

8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5

CEMIN BAIA MARE
Frumosul stadion bucurestean 

Voința (capătul tramvaiului 5) 
va găzdui 
cepînd de 
te. o oră 
interesant ___________ _____
Dinamo sl Știința CEMIN Bala 
Mare, din cadrul etapei a VI-a 
a campionatului Diviziei .A". 
(Partida se dispută anticipat, 
deoarece rugbystil bălmăreni 
urmează a Juca Ia finele săotă-

astăzi dimineață In
ia ora 10 (din năca- 
total nepotrivită) un 
meci de rugby. intre

mînii peste hotare). Dinamo- 
vistii bucuresteni. in cursă di
rectă pentru titlu (o singură In- 
frîngere in cinci etape). în for
mație completă, cu Mircea Pa- 
raschiv — care reintră — In 
spatele grămezii, vor miza, de
sigur. pe ..cartea atacului" pen
tru a obține un nou succes. 
Dar replica celor de la Știința 
CEMIN se anunță a fi dirză. ei 
avtnd una din cele mai bune 
grămezi ale campionatului.

CAUTIND INTERNAȚIONALII DE MIINE!•••

DIVIZIA „B“ LA HANDBAL

Cina să fi auzit da ei T De 
Avramirț tott Bâdllă da la 
Mtrșa, de Gur&nescu de la Lo
comotiva București, Aytefănole 
sau Chlrflă din Iași, Cr. Con
stantin sau Bogoș ** 
ttanța, Vîlcu Moțoc 
la, Susarluc de la 
Berechet din Pi
tești, MezOfeny din 
Petroșani, Manea 
din Sibiu ? Ei și tn- 
cd mulți alții, 
cu totul vreo 120, sini rug by ști 
țoarte tineri, unii excelent 
clădiți (Bogoș e înalt de 1,94 
m, Cr. Constantin e un pilier 
zdravăn, tare), cu toții talen- 
tați, de viilor, cum zic antre
norii lor de la cluburi, care 
i-au adus deunăzi la Bucu
rești, pe spezele cluburilor, 
pentru o testare, O acțiune 
practic inedită, concretizarea 
unei idei inspirate, pentru cd 
reunirea și măsurarea cojicre- 
tă a unor posibilități întrevă
zute de tehnicienii echipelor 
noastre de funiori nu poate 
avea decit urmări fructuoase, 
altfel fiind greu de urmărit, 
în campionatul republican, o 
masă apreciabila, mereu toi 
creștere, de tineri practicanți 
ai rugbyului.

Cei „peste 100*, Intre care 
mai bine de 20 de pilieri (la

din Con- 
dtn Brăi- 
Suceava.

nivelul primei linii a grăme- 
til ntt te stă, tn general, pe 
rozei, au fost urmăriți la an
trenament, au fost puși in 
condiții de foc, Intre formații 
ad-hov, tub ochiul specialiști
lor Constantin Fugtgi ți Petre 
Tanusevlcl, responsabilii celei 

mai tinere repre
zentative a țării. A- 
ceftia erau eu ca
iete ți creioane. 
Și au avut ce tn-

temna. Chiar dacă a fost vor
ba doar de un început. Pen
tru că sita selecției va cerne
bl continuare. Inedita acțiune 
ți-a împlinit rostul, eerindu-se 
repetată. Dacă un „XV* de 
bază pentru viitoarea edi
ție a Campionatului 
F.I.R.A. rezervat 
este deja schițat, 
unui lot complet, 
deplini a tuturor 
reprezintă subiecte aflate 
permanent „la ordinea zilei", 
astfel tnctt să putem avea eu 
adevărat temei spertnd tn re
venirea rugbyștUor noștri ju
niori tn rindul elitei continen
tale. Șt, si nu uităm: tnadși 
naționala „mare* simte nevoia 
unei infuzii de tinerețe t

_,XV* 
viitoarea 

european 
juniorilor 

asigurarea 
acoperirea 
posturilor

Geo RAEȚCHI

ADMINISTRAȚIA DE
@ Tragerea ..MARILOR CIȘTI- 

GURI“ 1a Pronoexpres de astăzi, 
17 octombrie a.c., va avea loc t» 
sala clubului Progresul dăm 
București, str. Dr. Staicovid nr. 
42, începînd de la ora 17,15. Nu
merele câștigătoare vor fi radio
difuzate du.pă cum urmează : la 
ora 19 pe programul H. la ora 
23 pe programul I, precum șl > 
doua zi la ora 8,53, tot pe pro
gramul I.
• Astăzi șl mane, ultimele 

două zile clr.d se mal pot procu- 
aa bgete pentru tragerea obișnui-

STAT LOTO

FEMIN1N, SERIA L etapa a 
vni-a : Filatura Focșani — In
dustria Textilă Pitești 22—21, 
Textila Buhușl — Vulturul Plo
iești 25—20, Didactica Alexandria
— I.T. București 19—29, CFR Cra
iova — CSM Sf. Gheorghe 12—17, 
Precizia Vaslui — Relonul Săvl- 
neștl 20—23, Chimia Brăila — 
Trainica Pucioasa 20—19 ; etapa 
a IX-a : Chimia — Filatura 
22—22, Trainica — Precizia 23—17, 
Relonul — CFR 14—14, CSM — 
Didactica 28—14, ITB — Textila 
20—22, Vuitorul — Ind. Tex. Pi
tești 22—22. SERIA a H-a, etapa 
a viu-a : Gloria Sticla Bistrița
— Constructorul Hunedoara 
24—21, CSM Sibiu — Industria U- 
șoară Oradea 25—14, Voința O- 
dorheiiu Secuiesc — Textila Sebeș 
19—15, Constructorul Bala Mare
— „U“ Farmec Cluj-Napoca 
19—22, Trtcotextil Sighet — Con
structorul Timișoara 19—20, Vo
ința Sighișoara — Carpatex Bra
șov 18—17 ; etapa a IX-a : Voința 
Sighișoara — Gloria 16—15, Car
patex — Tricotextil 25—20, Constr. 
Hm — Constr. B. Mare 25—19. 
„U- — Voința Od. 19—14, TextHa 
Sebeș — CSM 19—21, Ind. Ușoară

— Constr. Hunedoara 18—15.
MASCULIN, SERIA I, etapa a 

VIB-a : IEFS Buc. — IMU Ba
cău 22—31, Ariic Găești — Celu
loza Brăila 26—22, Relonul Săvl- 
nești — Calcuiatomii HRUC Buc. 
28—23, Comerțul Marina Constan
ța — ASA Buzău 21—19, Petrolul 
Teteajen — CSM Borzești 16—15, 
Dacia Pitești — CSU Galați 
33—23 ; etapa a IX-a : Dada — 
IEFS 36—26, CSU — Petrolul 
30—22, CSM — Comerțul 23—16, 
ASA — Relonul 19—21, Calcula
torul — Artic 21—21, Celuloza — 
IMU 28—18. SERIA a H-a, etapa 
a VlII-a t Voința Sebeș — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 20—20, Trac
torul Brașov — Șulorul Baia 
Sprie 23—13, UtilajtM Știința Pe
troșani — Metalul Bistrița 23—24, 
Strungul Arad — Minaur n Baia 
Mare 32—24, Metalul IURT Lugoj
— Unio Satu Mare 23—17, Meta
lul Hunedoara — Metalul Copșa 
Mică 25—24 ; etapa a IX-a : Me
talul Hun. — Voința 26—23, Me
talul C. Mică — Metalul Ltigo] 
21—18, Unito — Strungul 34—24, 
Minaur H — Utilajul 29—29. Me
talul Bistrița — Tractorul 34—21, 
Șuiorul — Electromureș 22—19.

nătâiii — reprezentat la raliul 
din Bucegi de dr. Mihail Vanță, 
un cunoscător si un iubitor al 
Salvamontului —v Ministerul 
Turismului. primul ..benefi
ciar". dacă putem spune asa. 
al acțiunilor de salvare. de 
prevenire a accidentelor si de 
..dirijare" (prin marcaje turis
tice) în munți (ce păcat că în 
ultimii patru ani reprezentanții 
acestui minister s-au... eviden
țiat prin totala absentă de la 
raliurile naționale 1), Societatea 
Națională de Cruce Rosie, 
unele consilii populare orășe
nești si județene, cît si. firește. 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, care, prin 
federația de specialitate, in
struiește si pregătește sportivii 
salvamontiști.

I-am văzut, la Peștera, pe 
sportivii de la Salvamont Sinaia 
(conduși de 
Sîrbu),
Salvamont pe anul 1984", pen
tru multele si reușitele salvări 
din abrupturi, mai ales pe timp 
de iarnă pe harghiteni (condu
cător — Aurel Nan), distinși 
cu „Trofeul pentru cea mai fru
moasă si eficace propagandă 
Salvamont", pe brașoveni, dis
tinși cu „Trofeul pentru refa
cerea marcajelor in munți" (în
deosebi cel de la „Șapte scări"), 
pe sibieni, care au primit „Tro
feul pentru cea mai eficace pa
trulare preventivă" (în acest 
an. datorită patrulării lor pe 
crestele Făgărașilor, nu s-a în
registrat nici un accident mor
tal !) si pe dîmbovițeni (con
ducător — Constantin Avrames- 
eu), distinși cu „Trofeul pen
tru crearea refugiului Salva
mont" de lîngă cabana Peștera 
(unde se află permanent un 
cadru medical, dr. Marius Bo
tez) și „pentru organizarea ac
țiunilor centrale Salvamont".

Fiecare dintre echipajele pre
zente — și au fost aproape toa
te din cele 47. chiar si băcă
uanii. de curînd intrati în rîn- 
dul Salvamontului. cu centrul 
Slănic Moldova — au primit 
placheta comemorativă „A 15-a 
aniversare a Salvamontului din 
România". Au absentat (ne în
trebăm „de ce ?“) reprezentan
ții centrelor Borșa. Băile Her- 
culane. Suceava si din orașul 
Dr. P. Groza. Plachetele si di
plomele de onoare primite de 
centrul din Baia Mare (pentru 
organizarea eficientă a tabere
lor de instruire Salvamont). de 
centrul din Reșița (pentru pre
venirea accidentelor pe pîrtlile 
de schi), de centrul din Cluj- 
Napoca (pentru refacerea tra
seelor 
Cheile 
Tabăra 
tuarea 
diplomele si medaliile acordate 
unor centre ale Societății Na
ționale de Cruce Rosie din Ro
mânia răsplătesc, doar în par
te. eforturile, uneori dramatice, 
depuse 
acești 
au dat
uman :

..veteranul" Mihai 
distinși cu „Trofeul

din zonele Băișoara, 
Turzii si Huedin), de 
UASCR (pentru efec- 

de marcaie) etc., cît si

de-a lungul anilor de 
minunați sportivi care 
sportului un adînc sens 
salvarea oamenilor.

Sever NORAN

(Urmare din na a 1)

canu, directorul Sc. gen. nr. 54. 
Cu acest prilej, s-au rostit cu
vinte calde, de început de 
drum, urări de succese pentru 
micii patinatori prezent! în pri
mele rlnduri ale sălii. într-o 
frumoasă ținută, concepută anu
me pentru ei. Sînt copii si ju
niori selecționați cu deosebită 
grijă, printr-o acțiune desfă
șurată. cu o lună în urmă, de 
un colectiv de antrenori tineri 
si entuziaști, profesorii de spe-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

f<3 
sa n 
lunga 
ne d 
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merg 
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tuit un 
tru cel 
in proba 
18 ani a 
pionatul 
du-se q 
unui pal 
problem | 
rul peni 
lor elim 
fost des 
xistat si 
să-si cflj 
pe 
rinduBJ 
lotului 1 
butanti 
petiție : I 
Ionel N 
Ilioi ( 
Gheorgh

DANIELA MOISE: „GREUL
(Urmare din dqq 1)

ta Loto de vineri ÎS octombrie 
a.c.
• Pentru a oferă partlcipantl- 

lor mal multe șanse de mari 
cîștlguri, Administrația de Stat 
Loto-Promosport va lansa fn ur
mătoarele zile emisiunea specială 
limitată intitulată „LOZUL. MA
RILOR ClȘTIGUCHl- la Loz In 
pilc, a cărei atracție o constituie 
atribuirea unul mare număr de 
autoturisme „Daria 1300", pe lîn
gă nelipsitele dștigurl in bani, 
oferite din fondul spedial ai A.S. 
Loto-Pronospart.

e ClȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSFORT DIN 14 
OCTOMBRIE 1984. Categoria 1 
(13 rezultate) : 7 variante 25% 
a 33.166 lei ; categoria 2 (12 re
zultate) : 16 variante 100% a 
5.358 lei șl 196 variante 25% a 
1.339 lei ; categoria 3 (11 re
zultate) : 152 variante 100% a 
811 lei și 2.256 variante 25% a 
203 lei.

cialitate Cornel Munteanu. co
ordonator, Gabriela Munteanu 
si Anca Brăileann. sub îndru
marea secretarului federației de 
specialitate, prof. Marian Ne- 
delescu. Ei au șl parcurs o pe
rioadă de pregătire, la Gheor- 
gheni. Am urmărit, pe video- 
casetofon. secvențe în care ne- 
au încântat evoluțiile de pe pa
tinoarul din localitate.

Fără Îndoială că Adrian Va- 
sile. Cornel Gheorghe, Greti 
Marton, Marian Prisăcaru, Co- 
druța Moiseann, Marina Belu, 
ca să dăm doar clteva nume, 
pot fi tot atîtea speranțe de 
succes in marile confruntări in
ternaționale. asa cum le ura 
marea noastră campioană la 
gimnastică. Nadia Comăneci. în 
prezent, centrul olimpic dispune 
de excelente condiții de pregă
tire : un mini-hotel, sală de 
pregătire artistică si coregra
fică. patinoarul de la „23 Au
gust" si. după cum ne spunea 
Anghel Lupea, președintele Co
misiei municipale de patinai, 
„din luna noiembrie ii va sta 
la dispoziție si patinoarul Flo- 
reasca. Iar Școala generală 54 
și Liceul 18 se află la doar cîți- 
va pași.„

succesul acesta ca si altele 
care au urmat nu au dezar- 

„Știam că pot mai 
dar ca să realizez 

doream — îsi a- 
ea — trebuia să 

enorm". Și atunci, 
ce-i oferea tinere-

mat-o. 
mult, 
ceea ce 
mi nt. este 
muncesc 
din tot
tea a optat pentru învățătu
ră si pentru tenis. Muncea 
mult, antrenoarea ei o su
praveghea fără încetare. Ji 
conducea mereu pașii. 
1980. la „naționalele" 
juniori de la Cîmpina. 
niela Moise cucerea 
titluri de campioană, iar in 
toamnă ..făcea finală" cu 
Manuela Maleeva la ..in
ternaționalele" de la Ma
maia (dar încheia învinsă).

TOAMNA

Cît tinJ 
mai oq 
national 
senioare 
ța Mihl 
respons] 
Daniela 
tlul la 
același 
pioană I 
(tineret! 
movista 
gur. am 
spațiu I 
toate p4

în se. h
de nou

Da- „Peni
trei cepe I

aștept. 
Îmi v< 
viciul

ANOTIMP
Amintiri de neuitat prin 

participarea la excursiile 
toamnei, organizate de I.T.H.R. 
BUCUREȘTI.

Decorul vegetal specific, a- 
bundența fructelor, tempera
turile moderate, evitarea a- 
glomerațiel sînt cîteva dintre 
avantajele practicării turismu
lui în acest sezon.

Excxa 
mină < 
SINAI' 
PBEDT 
masa 
lei: eu
BA
19t



uccesul de la Sarajevo AIME JACQUET (antrenorul lui Girondins Bordeaux)

U AU INVAȚAT NIMIC
FfllORII
[hostru ? A$o 
ktâ toamnă 

adus cu sl
ide sezoane le 
atom bric p re- 
pe zâpadâ, 
n un Jalon 
k tn testarea 
re fizlcâ go- 
pr zâpezii : 
care trebuie 
sportivii în 

relansarea 
, de fond și 
p<3 intemeț io- 
r norme con

ta startul
rie

H
I t<w6. P« 
Ipuțind emite 
I asupra mo
lii au muncit 
I loturile na- 
Iril. Sigur, fl- 
Wui cerințelor 
Iul de norme 
krecut. dar 
[contribui efl- 
lorieâ a spor- 
Rara noostrâ, 
■ multe ierni, 
p generală, 
|rie o făcut 
l-au fost pu- 
I PREA nume- 
lem, mîine or 
suinului Inau- 
Ll să portic I- 
U MULT DE 
chiorii noștri, 
popii la un 
c, rezultatele 
hzice In Zona 
Bistrița, pen- 
33 prezenți, 
căniți... CU 

s ceva mai... 
zențl. 49 pro- 
Inestcnțlerl I î

NOȘTRI ?
Gravă este Insă șî situația „alpi
nilor" din zona Cluj, doar 13 din 
col 30 de pretendenți Io absol
vire traci nd examenul. Semnalul 
de alarmâ se extinde însă; o se
rie de sportivi selecționați In lo
turile reprezentative au căzut — 

— ta teste. Intra aceștia: 
M. Cioacâ 

b lotion, 
Aldea

ei I • — .____ —.
M. Radulescu și 
(A.S.A.) din lotul de 
Angela Rîșnoveanu, Eliza ____
(Tractorul) și Luminița Bâșa (Di
namo) la schi fond.

Aceastâ situație pune ȘÎ mal 
mult în lumina o mal veche ra
cila a pregătirii schîorFlor noș

tri: lipsa de calitate 
“ *au chiar inexisten- 
ța — a pregâtirii pe 
uscat I Rezultatele tes
telor sînt mal mult 

decît ea'ificatoare, tor obiectivita
tea secundelor șl centimetrilor In
discutabila. In consecința. sec
țiile trebuie să ia — In ceasul al 
doisprezecelea - lucrurile în se
rios. In primul rind pentru câ 
antrenorii șl profesorii de educa
ție fizică, cu specializare schi, au 
ocazia să se convingă, în sfîrșit, 
câ marele salt de pe zâpadâ 
depinde in eea mai mare mâsurâ 
de CANTITATEA și CALIȚAȚEA 
antrenamentelor din timpul verii. 
Iar în al doilea rînd, pentru că 
federația de specialitate se va 
arâta intransigenta șl la viitoarea 
întîlnlre cu „corigențlî* din schi, 
cum a fost pînâ acum Nefâcînd, 
adică, nici un rabat: Cine nu 
trece normele, nu ta startul In 
concursuri I

Rode T1MOFTE
P.S Unica ocazia da a face 

|l a „absolvi* normele 
octom- 
31 oc- 
blatlo- 
pregă-

„recurs1 _ _______
fizice va avea loc ia 30 
bria (schiorii alpini) șl la 
tembrie (schiori; fondiști șl 
oiștii). Condiție esențială: 
tine fizică fără reproș.

ic naționale ale Juniorilor

'LOIEȘTENI AU DOMINAT

LA CATEGORIA 18 ANI
P°jrf* Vre" 
ploSfe per- 
[ a consti- 
I plus oen- 
bți înscriși 
miorilor de 
Iții a cam- 
la adăugîn- 
pcole ale 
pus multe 

pre. numă- 
hiar al ce- 
Iderobări a 
[însă au e- 
e au știut 
Imnță calul 
^3 numă- 
PPponentii 
[si doi de- 
pea com- 
[tantin si 
hui). Radu

Claudiu 
Rădueanu

PE !“
hioară a 
e titluri 
Lut. la 
Floren- 

lecretară 
L Tenis, 
rtigat ti
ki tot în 
it cam- 
e dublu 
cu dina- 
ă. Desi- 

I de mult 
transcrie 
lui Mol- 
slnd din 
ploanel t 
abia In- 
cdițiile

(Steaua) și Stelian Mocanu 
(C.S.M. Lugoj). Intre aceștia 
s-a dat. de fapt, lupta pentru 
titlu, ei terminînd prima man
șă cu 0 puncte penalizare. E- 
voluția lor a fost așteptată cu 
deosebit interes în manșa secun
dă. decisivă pentru stabilirea 
ierarhiei finale. Terenul din ce 
in ce mai greu, dar si greșelile 
comise în abordarea unor ob
stacole. au făcut ca majoritatea 
pretendentilor la locul întîi să 
doboare cite o bară. Singurul 
care a avut șansă (a lovit pu
ternic două obstacole, dar bare
le au rămas în picioare) a fost 
ploieșteanul Albert Constantin 
cu Mult Iubit, el trecînd linia 
de sosire cu 0 puncte, obținind 
astfel o frumoasă victorie. De 
altfel trebuie să remarcăm e- 
volutiile călăreților de la Pe
trolul Ploiești (antrenor Gheor
ghe Enache), precum și a celor 
de la C.S.M. Lugoj și Dumbra
va Neamț.

Așadar, în ansamblu, compor
tarea juniorilor de la această 
categorie, subliniem grevată de 
condițiile meteorologice, a fost, 
in general, meritorie, dar a 
lăsat să se întrevadă, totodată, 
și faptul că multi dintre tinerii 
călăreți nu stăpînesc îndeajuns 
tehnica conducerii calului pe 
parcurs. greșind în abordarea 
unor obstacole, nu întotdeauna 
cele mai dificile.

ă atunci 
si ser- 

e voie”.

Clasament final: 1. Albert Con
stantin (Petrolul Ploiești) cu Mult 
Iubit Op — campion național, 2. 
Ionel Nlcolae (Petrolul) cu Go
logan 4 p (87,# s), 3. Radu Biol 
(Dumbrava Neamț) eu Spartac 4 p 
----  — " Gheorghe 
(Steaua) cu Socor 4 p (93,0 s). 

5. Stelian Mocanu cu Jaguar 
(C.S.M. Lugoj) 4 p (84,0 S), 0. 
Titel Rădueanu (Steaua) cu Sa
dic 4 p (98,3 s).

Miercuri stat programate între
cerile de dresaj (dimineață) și 
obstacole echipe (după-amiază).

(92,0 b) , 4. Claudia

Emanuel FANTÂNEANU

ISFACȚIILOR TURISTICE
de săptă- 
nătate Ia: 

CHEIA, 
tn vile, 

k preț 171 
masa tn 

). GOVO- 
(cazarea 

snsluTie —

Zilele cînd se organizează a- 
ceste excursii: 20/21 și 27/28 
octombrie.

Excursii de o zi Ia: POIA
NA BRAȘOV. CURTEA DE 
ARGEȘ, CHEIA, BRAȘOV 
(preț 155 lei), PREDEAL, SI
NAIA, PUCIOASA, CHEIA, 
SLANT C (preț 133 lei). Aceste 
excursii se organizează in zi-
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F.C-M. BRAȘOV; RODAJUL CONTINUĂ
S-a crezut 

Brașov este 
gură armă : 
ditie fizică, 
să se constituie intr-un fel de 
tăvălug în meciurile susținute 
acasă. în numele a două punc
te cu orice preț. Procentajul 
maxim pe teren propriu, ra
portat si la greutatea numelor 
întilnite (între ele si Sportul 
studențesc) ca si ineficacita
tea din deplasare alimentau a- 
ceastă părere, cu atît mai mult 
cu cit este vorba de o nou 
promovată, care, uneori aduce 
eu ea din Divizia „B“ în sa
cul cu echipament, si o doză 
de „disperare". Iată însă că 
F.C.M. Brașov se străduie să 
Infirme ideile preconcepute. 
Prima tentativă a făcut-o în 
meciul cu Rapid, din etapa a 
7-a. cînd timp de 83 de minute, 
mentinînd scorul alb 
giuleștenilor serioase _____
me. A „recidivat", apoi. în eta
pa a 8-a. cînd. în repriza a 
Il-a. a „băgat în_ corzi", la O- 
radea

ARE, IN EOND, DREPTATE
o vreme că F.C.M 
o echipă cu o sin- 
o ireproșabilă con- 
care i-ar permite

a pus 
proble-

pe F.C. Bihor care a

„ORCHESTRA"
IȘI AȘTEAPTĂ

Așa cum s-a mai spus si s-a 
mai scris, cu diferite prilejuri, 
nu se cunoaște încă in fotbal 
o „mare orchestră" fără un 
„dirijor" priceput în această 
privință exemple mai vechi si 
mai proaspete, foarte multe la 
număr, ne stau la îndemînă...

...Ultima campioană a lumii, 
echipa Italiei, l-a avut coordo
nator priceput pe Antognoni. 
Reprezentativa R. F. Germa
nia. finalista ultimului Mun
dial. a mizat mult De tocătorul 
ei de excepție. Rummenigge, 
dar ea 
vârât o 
mental _ ______________  ___
pe rînd. pe Overath și Becken
bauer; amîndoi „giganți" ai e- 
chipei lui Helmuth Schon prin 
aceea că. datorită fanteziei in 
joc si a rafinamentului tehnic 
erau singurii, intr-o întreagă 
echipă, de... coloratură latină. 
La fel. echipele Braziliei si O- 
landei au căzut de pe piscuri 
după ce i-au pierdut pe Pelă și. 
respectiv. Cruyff. în sfîrșit. 
Girondins Bordeaux își rezolvă 
multe dintre problemele jocu
lui prin dispeceratul asigurat 
de Țigana si Giresse.

Partenera lui Bordeaux. Dina
mo, a avut si ea. pînă nu de 
mult, un dispecer de clasă în 
persoana Iul Gigi Mulțescu.

Incetase să fie cu ade- 
formatie mare din mo- 
ln care pierduse, rînd

ARBITRII
ETAPEI A 9-a

A DIVIDE! 9 9*’*
Politehnica Timișoara — A.S.A. 

Tg. Mureș : A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; M. Constantinescu si 
I. Vasile (ambii din București): 

F.C. Argeș — F.C. Bihor :
N. Dinescu ; Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîlcea) si I- 
Bîră (Agnita) ;

Dinamo — Politehnica Iași :
O. Streng (Oradea) : D. Cio
lan (Pitești) și I. Tărcan (Re
ghin) ; — se disoută joi 18
octombrie :F.C.M. _ — - -
zău : M. 
D. Pura 
(Drobeta

Chimia 
I. Igna ; 
din Timișoara) si G. 
(Deva) ;

Steaua — Jiul Petroșani : I. 
Veîea ; M. Florea (ambii din 
Craiova) si M. Axente (Arad);

F.C. Baia Mare — S.C. Ba
cău : S. Necșulescu (Tîrgoviș- 
te); M. Stănescu si 8. Rotă- 
răscu (ambii din Iași) ;

Corvinul Hunedoara — Spor
tul studențesc : I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea) ; C. Gheorghe (Su
ceava) si N. Bițin (Salonta) ;

Meciul Universitatea Craiova 
— F.C. Olt se va disputa în 
ziua de 14 noiembrie.

Brașov — Gloria Bu- 
Niculescu (București): 

(Dej) si V.
Tr. Severin) ; 
Rm. Vîlcea — 
D. Buciuman

Titorov

■ Rapid : 
i (ambii 
Macavei

Iele de 21 și 28 octombrie.
înscrieri și informații la a- 

gențiile de turism ale 
I.T.H.R. București din: str. 
Luterană nr. 4 (telefon 
14,21.77/2958). Tonltza nr. 18 
(tel. 14.95.94), Bd. 1848 nr. 4 
(tel. 14.98.81), Bd. Băleescu nr. 
35 (tel. 15.74.11), Calea Moșilor 
bloc 55 bis (tel. 19.28.50), Bd. 
Republicii nr. 68 (tel. 14.08.00), 
Calea Griviței nr. 139 (tel. 
17.32.26), orașul Buftea, str. 16 
Februarie nr. 16 (tel. 909/ 
2.07.48).

recurs în fina] la mici subter
fugii (trageri de timp tempo
rizare excesivă) pentru a salva 
un fragil 2—1.

Cu alte cuvinte F.C.M. Bra
sov. sigură de forța ei pe te
ren propriu începe să se gîn- 
dească si la meciurile din de
plasare abordîndu-le din ce în 
ce mai organizat cu contra
atacuri dinamice, elaborate în
delung si bine la miilocul te
renului.

Rodîndu-se in prima divizie 
brașovenii încep să se închege 
ca o echipă cu personalitate 
avînd ca suport în primul 
rînd nedezmințita lor condiție 
fizică. Dar procesul nu este 
terminat mai există ratueri e- 
zitări Cînd va reuși să-l inte
greze total In Ideea de loc a 
echipei pe cei doi nou transfe
rați. portarul Iordache (Steaua) 
si fundașul central Cristea 
(Mecanică fină .Steaua"). 
F.C.M. Brașov va progresa si 
mai mult.

ton CUPEN

DINAMOVISTĂ
„DIRIJORUL"

Duminică. in tribunele 
stadionului „23 August" din 
Capitală, la meciul din des
chiderea cuplajului inter- 
bucureștean s-au aflat și 
doi... spectatori francezi 
foarte interesați de evoluția 
dinamoviștilor. Didier Coue- 
cou și Aimă Jacquet. repre- 
zentînd clubul Girondins 
Bordeaux. După cum se știe, 
echipa Girondins a fost eli
minată de Universitatea Cra
iova în optimile de finală ale 
ediției 1982—1983 a „Cupei 
U.E.F.A." Campion acum, 
clubul francez vrea să-si ia 
toate măsurile pentru a pre- 
intîmpina un nou eșec în 
fata unei reprezentante a 
fotbalului românesc. In con
secință întreg meciul cu Ra
pid de duminică a fost înre
gistrat de specialiștii fran
cezi pentru a putea fi pre
zentat — spre studiu — fot
baliștilor de la Bordeaux, a- 
flati la această oră pe locul 
I în clasamentul primei di
vizii a Franței.

Reîntors în Franța. Aimă 
Jacquet, antrenorul principal 
al campioanei franceze, se 
arăta impresionat de echi
pa Dinamo, neincereînd să

marcheze în vreun fel acest 
lucru :

„Am căzut intr-adevăr cu 
o echipă mare, căreia nu-i 
lipsesc calitățile... Jocul său 
seamănă foarte mult cu cel 
al echipei din Craiova, pe 
care am intilnit-o in Cupa 
U.E.F.A. și care ne-a eli
minat. Românii joacă mai 
ales defensiv, luindu-și pu
ține riscuri ofensive. Ei nu 
vor veni la Bordeaux pentru 
a face spectacol, putem fi 
siguri. Sarcina noastră se a- 
nuntă grea".

De asemenea, antrenorul 
francez a afirmat că echipa 
dinamovistă va juca la Bor
deaux pentru calificare.

După cum se vede, antre
norul Jacquet. diplomat, pre
gătește de pe acum circum
stanțe utile lui indiferent de 
rezultate.

Ce spectacol va face Di
namo la Bordeaux, rămîne 
de văzut.

Unde are în fond dreptate 
este acolo unde se referă 
jocul pentru calificare 
dinamoviștlor. E adevărat 
e foarte clar : de aceea 
$i duc dinamoviștii la Bor
deaux. Să se califice !

la 
al 
61 
se

accidentat de o bună bucată de 
vreme. Fără el (am urmărit-o. 
în acest sezon pe Dinamo in 
mai multe partide) locul nu 
mai „trece* atît de abil spre 
poarta adversă. Nu e încă la 
Dinamo un asemenea coordo
nator de ioc. care știe unde să

Aflat acum pe banca antreno
rilor alături de Cornel Dina, 
Mulțescu ajută si el cu ochiul 
lui experimentat, cu cunoștințe
le căpătate In acel laborator 
natural numit terenul de ioc. 
la integrarea completă a lui

primească balonul (prin 
marcări si plasament efectuate 
cu inteligență) si apoi, unde 
anume să-l „prelungească" în 
funcție de cerințele fazei. Fără 
Mulțescu. dispecerul care si-a 
adus o substanțială contribuție 
la eliminarea campioanei conti- 
mentale. Hamburger S.V., „vîr- 
furile" lui Dinamo nu mai pri
mesc cu aceeași precizie si cu 
aceeași oportunitate pasa deci
sivă pe care să ..scrie" gol.

Suciu în ideea de ioc. In afară 
de fostul clujean sau — de ce 
nu T — împreună cu el, si Drag- 
nea este o soluție aflată în 
atentia conducerii tehnice. Ră
mîne doar ca si ceilalți coechi
pieri dinamovisti să înțeleagă 
mișcarea, pînă la recuperarea 
totală a lui Mulțescu (pe care 
o dorim cit mal grabnică cu 
putință) — și s-o sprijine din 
toate puterile.

Gheorghe NICOLAESCU

A.S.A. RIDICA ȘTACHETA,
VÎLCENII O COBOARĂ

Netă a fost superioritatea e- 
chipei A.S.A. în meciul cu Chi
mia Rm. Vîlcea. „Roș-albaștrii" 
se scutură treptat-treptat de 
„complexul absenței lui B6- 
16ni“. ei impresionînd. dumini-

că, la capitolul densitatea ți 
organizarea acțiunilor ofens./e. 
Douăzeci de suturi 1* poartă 
(din care mai mult de jumătate 
pe spatiui ei). 19 cornerc acor
date de adversar reprezintă d-

tre mai mult decît încurajatoa
re pentru formația antrenată de 
I. Czako si M. Kiss. Se simte 
că echipa tirgmureșeană începe 
să-și asambleze jocul. Impulsul 
vine de 'a „garda veche" (cu 
Ispir în frunte), de la noii ve- 
niți tn formație, L. Popa (la al 
cincilea meci în Divizia „A" !), 
Botezan șî. mai ales. Muntean, 
care urcă de la joc la joc. Si
gur că mai sînt și ;.ere „site, lip
sa de experiență pun’ndu-și 
încă amprenta asupra evoluției 
lor.

Comparativ cu formația din 
Tg. Mureș, vîlcenii au fost de
parte de ceea ce îi știm capa
bili. Chimia poate fi apreciată 
doar pentru faptul că n-a făcut 
antijoc. Evident. Carabagcac 
(suspendat pentru recordul car
tonașelor galbene) înseamnă ce
va pentru „alb-albaștrii". insă 
jocul slab al mijlocașilor nu 
poate fi explicat numai prin ab
sența ..coordonatorului". Graba 
de a construi, pornind chiar de 
la linia de fund, a fost vizibi
lă, ca și faptul că Gîngu și 
Verigeanu n-au fosi sprijiniți 
In acțiunile lor.

Cu alte cuvinte, vîlcenii au 
cam coborît ștacheta pe care o 
ridicaseră la Iași. Timișoara, 
Buzău și chiar la București, ti 
meciul cu Dinamo.

De ce ?
Stelian TRANDAFIRESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
Dunârea-C.S.U., ca o veritabilă divizionară „A"

Duminica trecută s-a disputat 
la Bacău si o atractivă partidă 
din seria I a Diviziei „B*. Au 
venit să joace cu Partizanul 
foștii divizionari ..A" din Galați 
Oană, Borali. Anghelinei, Ba- 
laban, Diaconescu. Vaișeovici, 
Antohi, jucători cu experies ță. 
care au probat calități în cam
pionatul trecut. S-a afirmat de 
mai multe ori. cu dteva luni 
in urmă, că Dunărea-C.S.U. nu 
trebuia să retrogradeze, afirma
ția avînd în vedere îndeosebi 
jocul bun al echipei. Dar echi- 
pa-fanion a marelui oraș de la 
Dunăre a trecut în eșalonul se
cund si eram foarte curioși să 
vedem cum se prezintă ea acum' 
după opt „runde" în Divizia 
„B“ și în perspectiva disputelor 
pentru promovare cu Petrolul 
și F. C. Constanța.

Am urmărit, deci, partida cu 
Partizanul si trebuie s-o spu
nem din capul locului că gălă- 
țenii au avut o evoluție de 
notă maximă ! Noul lider al se
riei I s-a detașat la toate ca
pitolele, etalind echilibru între 
compartimente, joc aerisit, gîn- 
dit. cu treceri rapide din apă
rare in atac si replieri la fel 
de prompte. Intr-un cuvînt. e- 
chipa pregătită de Marcel Pl- 
gulea a jucat la Bacău ca o a- 
dovârotă divizionară ..A*, avînd 
șl cițiva soliști de marcă în 
portarul Oană, In mijlocașii 
Balaban și Anghelinei, în ata- 
cantii Vaișeovici — Antohi — 
Diaconescu. După ce a înscris 
golurile (prin Vaișeovici și 
Balaban). gălătenii au lăsat 
impresia că nu mai forțează. 
permit<înd gazdelor să lupte din 
răsputeri pentru golul de onoa
re. pe care l-ar fi meritat, dar 
pe care l-au ratat de două ori 
în ultimele minute.

Partizanul a părăsit din nou

învinsă terenul propriu (0—1 
cu F. C. Constanta) si a ajuns 
intr-o situație precară. Dacă a- 
tacul echipei lui L Munteanu 
se zbate mult și ratează (dar 
ce atac nu ratează in fotbalul 
nostru 7). apărarea ni s-a pă
rut a fi compartimentul cel mai 
vulnerabil, cu „bătrinii* Mar- 
gasoiu și Botez deseori depășiți.

Un meci cu scene
Am urmărit duminacă diminea- 

ță o partidă interesantă la Tlr- 
năveai. între formațiile din di
vizia secundă Chimica șl Steaua 
mecanică fină București ; o par
tidă cu multe momente de fot
bal curat (fără exagerare, aproa
pe la nivelul bunelor jocuri de 
Divizia „A"), desfășurată alert și 
intr-un spirit de deplină sporti
vitate, atât tn teren» ctt și In tri
bune. Dta păcate, Insă, numai 
pînă tn mln. 47 I Ce s-a Intim
plat atunci 7 Echipa gazdă, care 
conducea pe tabela de marcaj eu 
scorul de 3—1 (urmarea firească 
a superiorității aale manifestate 
în teren, dar șl a unor grave 
greșeli ale portarului echipei 
oaspete), a fost penalizată — pe 
drept — eu o lovitură de la 11 m; 
fundașul frucureștean Zamfirescu 
fusese clar acrobat tn suprafața 
de pedeapsă. A turma* „vechea 
poveste* — proteste vehemente, 
fundașul Fodor l-a pus mina In 
git arbitrului glurgiuvean M. 
Gheorghiu, al ți jucători l-au 
bruscat, o parte a spectatorilor 
a Început să scandeze „hoții, 
hoții", ta timp ce antrenorul e- 
chlpel gazdă, Bay (fost portar 
divizionar „A"), Împreună cu 
alte )>crsoane de pe banca rezer
velor, se lamentau ta fața tribu
nelor, In loe să Intervină pentru 
calmarea atmosferei. „Corul" din 
tribune a răbufni* șl mal mult 
din momentul în care conducă
torul partidei (mln. 70) a luat o 
altă decizie curajoasă și dreaptă: 
eliminarea fundașului central Fo
dor. El a primit mal tatu carto
naș galben, pentru atac pericu-

Partizanul anul trecut printre 
fruntașele seriei, trebuie urgent 
să-și strîngă rîndurile și să a- 
peleze cu mai mare curai la ju
cători tineri (Popovici, Pușcuță 
etc.) pentru a nu ajunge într-o 
situație și mai grea decît cea 
în care se află acum. —4 la „a- 
devăx". Bacăul, credem. are 
suficiente forte fotbalistice pen
tru ca echipa sa din „B“ să 
ajungă la un alt... adevăr.

Laurențiu DUMITRESCU

penibile ia Tirnăveni
los, și apoi pe cel roșu, pen.tru 
Injurii. Alte scene penibile, alte 
bruscări violente ale arbitrului, 
In prim-plan fiind Fodor, Nistor, 
Matefi, Vig și alții. In acele mo
mente, clțiva oameni de ordine, 
cu banderolă pe mină, strigau 
cuvinte de ocară ce nu pot fi 
redate in scris. Abia după 
bltrul a fost purtat clțiva 
ca un tăvălug, a apărut 
norul Bay, pentru a face... ordi
ne. Spiritele s-au potolit și me
dul a decuns normal pină la 
eflrșit. Nu știm insă ce s-ar fi 
tr. Jmplat dacă echipa vizitatoare 
ar fi egalat sau dacă ar fi câști
gat ; fiindcă In trabune tensiunea 
era destul de ridicată.

Actele gnave de indisciplină co
mise tn teren de unii jucători al 
formației gazdă nu pot fi trecute 
cu vederea ! Ca șl lipea de ati
tudine a antrenorului Bay față 
de nesportlvitățile lui Fodor.

„Secvențele" de indisciplină de 
la Tirnăveni ne-au lăsat un gust 
foarte amar. Surprinde „tăcerea" 
arbitrului M. Gheorghiu, care s-a 
dovedit foarte curajos tn teren 
(a condus bine jocul), dar nu 
șl... pc foaia de arbitraj, unde 
avea datoria să relateze exact 
ceea ce s-a tatimplat In teren. 
M. Gheorghiu reproșează doar u- 
nel părți a publicului „necunoaș
terea regulamentului și unele 
porniri huliganice* ; în rest, ddn 
punctul său de vedere, totul a 
fost bine (7 ! 7). Cui folosește 
un astfel de... dribling, ca să ne 
exprimăm în termeni sportivi 7

T. STELIAN

ce ar- 
metri, 
antre-



Meciul Karpov — Kasparov DIN TARILE SOCIALISTE
CALMUL ESTE NUMAI APARENT...

varșovia (Agerpres). In ora
șul polonez Rzeszow s-a desfășu
rat un turneu internațional de 
șan, cu partieti’parea a iz spor
tivi din șase țări, în care victo
ria a revenit maestrului român 
Parik ștefanov — cu 6,5 p. Cu 
același număr de puncte au ter
minat turneul Marek Hawelko 
(Polonia), Pavel Blatny (Ceho
slovacia) și Gunther Mohring 
(R.D.G.). Pe locurile următoare 
s-au situat Jan Jankovek (Ceho
slovacia) 6 p, Jaroslaw Sandera 
(Polonia) și Jaroslaw Rogowski 
(Polonia) — 5,5 p.

UN MECI DE HOCHEI

EUBOPA-UNIUNEA SOVIETICA
MOSCOVA (Agerpres). După 

încheierea tradzționakiZui turdeu 
internațional de hochei pe gheață 
pentru premiul ziarului .Izves
tia®. programat Intre 16 și ZI de
cembrie la Moscova, se va des
fășura la Palatul sporturi or de 
la Lujniki. un med Intre repre
zentativa U-R.S-S. șt o selecțio
nată europeană, te care văr e- 
volua jucători din CehosZo^*aeia, 
Finlanda. R.F. Germania și Sue
dia.

Partida va marea șl retragerea 
din activitatea coctpetițiosală a 
cunoscuților internaționali sovie
tici Vladislav Tretiak, Valeri 
Vasili ev și Aleksandr Malțev.

Remizele continuă în Sala Co
loanelor din Moscova, unde me
ciul Karpov — Kasparov pare 
să fi ajuns intr-un ..punct 
mort“. Calmul este insă numai 
aparent, foarte probabil rezul- 
tînd dintr-o reciprocă tactică 
de așteptare. SalangeruL Garri 
Kasparov, vrea să cîștige timp 
pentru a-si regăsi suflul după 
grelele infringeri din primele 
partide, care l-au adus la han
dicapul surprinzător de 0—4. 
Campionul lumii. Anatoli Kar
pov. se ferește probabil să for
țeze prea mult, considerind că 
va putea aricind să declanșeze 
sprintul final pentru ce’.e do
uă puncte care-i mai lipsesc 
pînă la victorie.

Asupra evaluării partidei a 
13-a. desfășurată luni, părerile 
marilor maestri prezenti la 
centrul de presă al campionatu
lui mondial sînt foarte diferite. 
Mark 
drept 
punct 
jucat
tă din deschiderea Engleză, ca
re a pus probleme campionului 
(cu piesele albe). Acesta a con
sumat aproape o oră de gindire 
pentru o singură mutare. 
17. Na3:e7. ApoL pe tablă, ba
lanța forțelor s-a echilibrat, 
ducând la o poziție egală. Pf 
de altă parte, veteranul șahului 
argentinian. Miguel Najdorf, 
se arată .....decepționai de in
capacitatea lui Kasparov

a-și impune stilul ofensiv ca- 
re-i este propriu".

Iată mutările efectuate :
KARPOV — KASPAROV (Par

tida a 13-a) l.Cf3 CfS 2.c4 M 
eS 4.N-2 NT>7 5.0—0 g6 6.Cc3 
7,d4 c:d4 S.C:d4 N:g2 O.R:g2 
10.e4 Dc7 ll.bS C:e4 12.C:e4 
imn D :d4 14-Naj 
De5 l«.T:d7 DaS.

Taimanov o consideră 
„foarte interesantă din 
de vedere teoretic*. S-a 
o variantă mult analiza-

U.R.S.S. în flecar? toamnă 
are loc în Uniunea Sovietică 
un cros si o probă de mars, 
rezervate sportivilor de perfor
mantă si celor care practică 
sportul de masă. Este vorba, 
în fond, de traversarea pe un 
pod a fluviului Ural, din a- 
propiere de Magnitogorsk, care 
desparte, pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, zona europeană de 
cea asiatică. Proba de marș 
însumează 20 km. iar cea de 
cros 15 km. La start sînt pre
zenti mii de sportivi din toate 
regiunile U.R.S.S.. competițiile 
fiind urmărite de zeci 
de locuitori ai orașului 
togorsk.

R. S. VIETNAM, în 
timp. în zona de sud 
au fost construite zeci
dioane si baze sportive, unde 
tineretul îsi desfășoară activi
tatea în orele libere. Locul 1. 
dintre sporturile preferate. îl 
ocupă fotbalul. Pe multe tere
nuri există un program „non
stop*. de dimineața si pînă 
seara, avînd loc diferite în
treceri între echipe pe categorii 
de vîrstă. Recordul numărului 
de echipe încadrate în compe
tiții oficiale îl deține orașul 
Niaceange (220 000 de locuitori), 
care are 26 de formații angre
nate în competiții oficiale.

POLONIA, Recent, s-a făcut 
o trecere în revistă a dezvol
tării sportului de masă din 
ultimii ani. în prezent. 3 mi-

orevăzute în program.

de mii
Masnl-

ultimul 
a tării 
de sta-

17.N:e7 Cei lS.Ddl C:d7 U.D:d7 
Dal 24-X :fS T:f8 2LTel D:b3 
22.Cdt Dc3 33.Te" Df6 24.Ce4 Dd4 
25.D :d4 N a» 
ht 2S.Tb7 Nd4 
31.032 TiS 32.
(%-%)•

Astăzi este ___ __  _____
partidă. In care Kasparov joacă 
cu albele.

2S-Td7 Ng7 27.13,
29.Td7 Ng7 30.714 f3
Te? TeS 33.Rf3 TtS

programată a 14-a

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag- 1)

Schiopu la figură. Era rundul 
doi și Schiopu. după ce a fost 
numărat, a renunțat la tactica 
schimburilor. ..ciupind” in con
tinuare punctele necesare vic
toriei.

Disputele ..semimuș'elor" ne- 
au furnizat si surprize. Prima 
a fost înfrîngerea neașteptată a 
proaspătului campion balcanic 
Virgil lordache (Tractorul Bra
sov) în fata unui, pînă acum, 
outsider : Viorel Pop Encean 
(Centrul olimpic Dinamo — Me
talul București). Cei doi spor
tivi. buni tehnicieni, ne-au oferit 
o dispută pe cit de frumoasă 
pe atit de echilibrată de-a lun
gul tuturor celor nouă minute 
de luptă. A fost preferat de ju
riu Viorel Pop Encean. căruia 
i s-a acordat decizia Ia puncte.

Cea mai mare surpriză a pri
mei gale am înregistrat-o la ca
tegoria semiușoară. campionul 
„en titre", Nicolae Brînzei (Ni- 
colina), fiind eliminat din cursa 
pentru titlu de tînărul Constan
tin Radu (Otelul Tîrgoviște). 
Ieșeanul a început bine meciul 
si dădea impresia că nu va a- 
vea probleme în obținerea de
ciziei. Dar, o dată cu trecerea 
timpului. Radu a început să se 
impună tot mai evident si. 
prin lovituri în serie, care l-au 
incomodat vizibil pe campion, 
a obtinut o aplaudată victorie 
la puncte, care l-a calificat în 
semifinalele întrecerii.

Un meci deschis, plin de vir
tuți tehnice, au oferit Adrian 
Nania (S.C. Muscelul) si Dorel 
Stănciuiescu (Metalul Drobeta 
Tr. Sevenn). Severineanul, bun 
cunoscător al mijloacelor de a- 
tac din toate pozițiile, a punctat 
din ce în ce mai mult, iar în 
repriza a 3-a l-a pus pe mus- 
celean în situația de a fi nu
mărat de două ori de arbitru] 
de ring V. Schiopu (care ar fi 
trebuit să mai facă acest lucru 
și in rundul secund, cînd Na
nia era „groggy"...). Judecători
lor le-a fost foarte ușor să dic
teze victoria la puncte. în una
nimitate. în favoarea elevului 
lui Constantin Drăghici.

Tînăra speranță a boxului re- 
șitean. Corneluș Silitră, a obti
nut o victorie categorică, prin 
k.o. în rundul secund. în fata 
curajosului Ion Slabu (CSM 
Borzești). Superioritatea lui Si
litră a fost evidentă si finalul 
drastic putea fi ușor evitat da
că. după k.d.-ul suferit de Sla
bu. antrenorul său. Mihai Pă- 
trăteanu. ar fi fost mal... lucid 
decît elevul său si i-ar fi cerut 
abandonul la timp 1

Victorie rapidă si în primul 
med al „mijlociilor". Ilarle 
Petrescu (S.C. Muscel) a cedat 
prin abandon după numai un 
minut si două secunde de luptă. 
Vizibil marcat de loviturile pri
mite din partea lui Vasîle Flo
rian (Steaua). Petrescu a fost 
mai întîi numărat, apoi oprit, 
pe bună dreptate, de arbitrul 
Aii Risat să continue meciul.

în cel mal frumos meci al 
galei a Iî-a, „muștele" Nicu

REZULTATE TEHNICE

lioane de cetățeni polonezi 
oractică cu regularitate dife
rite discipline sportive. La fi
nalele Spartachiadei din acest 
an au participat aproape 400 000 
de sportivi la cele 30 de disci
pline
Este, desigur, vorba de concu
rent) îmnărtiti oe categorii de 
vîrstă. de la copii oînă la vîrst- 
nici (la probe masculine si fe
minine). In ultimii ani a cres
cut si baza materială Astfel, 
la dispoziția celor angrenați în- 
tr-o activitate sportivă continuă 
se află 1 550 de stadioane cu 
capacitate medie, precum șl 
alte mii de terenuri simple. 
2 600 de săli de sport. 900 de 
bazine de înot (dintre care circa 
300 acoperite).

CEHOSLOVACIA. în ultimii 
ani, tenisul de masă s-a dez
voltat impetuos. Ia marile 
competiți mondiale și europene 
s-au afirmat numeroși jucă
tori. selecționata tării, precum 
și multe echipe de club. Expli
cația acestor succese o consti
tuie interesul crescînd pe care 
tinerii cehoslovaci îl manifestă 
față de jocul cu mingea de ce
luloid. Astfel, dacă în urmă cu 
5 ani Federația de tenis de ma
să din Cehoslovacia avea 57 500 
de membri, astăzi numărul 
practicantilor acestei discipline 
a depășit cifra de 62 000 ! în 
aceeași perioadă, numărul sec
țiilor de tenis de masă a cres
cut de la 2 654 la 2 672.

UN IRLANDEZ LA... PARIS!

Cot. semimuscâ. D. Șchiop u 
(Steaua) b.p. S. Petrescu (B.C. 
Galați), V. Pop Enceanu (Centrul 
olimpic Dinamo-Metalul Buc.) b.p. 

lordache (Tractorul Brașov). 
Gindac (ASA. Buzău) b.p. 

G ea far (Farul) ; semiușoară : 
Radu (Oțelul Tîrgoviște) b.p. 
Brinze: (Nicotină), I Stan (Di- 

Fl. Borna (Motorul 
A’od), D. Stănciuiescu (Metalul 
Drobeta Tr. Severing b.p. A. Ma
nia (S.C. Muscelul), Q Silitrâ 
(C.S.M. Reșița) b. k.o. 2 I. Slabu 
(C.S.M. Borzești); mijlocie: V. 
Florian (Steaua) b.ab.1 I. Petres
cu (Muscelul), M. Beneșoaie (Ra
pid București) b.p. M. Popa (Me
talul Buc.), D. Senciuc (A.E.M. 
Timișoara) b.ab.2 P. Drăghici 
(S.C. Bacău), D. Maricescu (Stea
ua) b.ab.2 D. Bumbac (Steaua), 
muscă : M. Vișan (Oțelul Tîrgo
viște) b.ab. 2 G. Tat (Metalur
gistul Sadu), Al. Șchiopu (Stea
ua) b.p. St Ponojan (Metalul 
Tîrgoviște), N. Manolache (Delta 
Tulcea) b.p. N. Rus (Carbochim 
Cluj-Napoca), C. Tițoiu (Dinamo) 
b.p. V. Burcă (A.S.A. Buzău) ; 
ușoară : FI. Tîrcomnicu (Dinamo) 
b.p. D. Tudorancea (A.S.A Bra
șov), M. Constantin (Muscelul) 
b.ab. 1 I. Ignat (Nicolina), D. 
Ilie (Dinamo) b.ab. 3 FI. Cotoi 
(C.A. Tg. Jiu) ; semigrea : M. 
Marcu (B.C. Brăila) b.p. V. Bota 
(C.S.M. Zalău), .......................
(Dinamo) b.p. 
(Metalurgistul Cugir), 
(Steaua) 
Galați), 
b.ab. 2 
Bocșa).

V.
M.
E.
C.
N. 
como) b p

M. Vasitache 
Gh. Constantin 

,------ —»•’/» M Pairs
b.k.o 1 |. Cîrlan (B.C. 

G. DonicI (B.C. Galați) 
M. Pascal (Metalul

Manolache (Delta Tulcea) — 
antrenor Gh. Pîrlici, și Nicolae 
Rus (Carbochim Cluj-Napoca) 
— antrenor V. Mlrza. au oferit 
o dispută echilibrată în care 
mijloacele tehnice mai variate 
ale tulceanulul au decis pe în
vingător. La „ușoară" — 
Țircomnicu (Dinamo), după 
evoluție penibilă, 
cizia de cîștigător 
rului Dumitru 
(ASA Brașov). A 
plăcut și gestul 
dinamovist T. Niculescu, 
a refuzat să strîngă mina ad
versarului elevului său, în mo
mentul în care l-a însoțit la 
colț pe Tîrcomnicu.

Florian 
o 

a smuls de- 
tn fața tină- 

Tudorance* 
surprins ne
an trenorului 

care

Cvartetul tradițional,
Franța — Italia — Belgia 
— Spania, care a dominat 
ani și ani ciclismul profe
sionist, are din ce în ce 
mai multe surprize neplă
cute. Chiar lăsînd la o 
parte „regina pistei", vi
teza, pe care o cîștigă de 
8 ani la rind Koishi Na
kano, du cînd tricoul „arc- 
en-ciel“ In „Țara soarelui 
răsare", și luînd în discu
ție numai cursele de lung 
kilometraj — situația nu 
este deloc roză pentru „cei 
4". A fost, mai întîi, en
glezul Tom Simpson, apoi 
australianul Phil Anderson 
și americanul Greg Le- 
mond, Invazia... columbia- 
nă șl acum strălucitoarea 
carieră a... irlandezului 
Sean Kelly !

„Băiatul din Insulă" se 
dovedește a fi un as al 
.clasicelor", un 
multilateral, învățat 

•porte „infernul" din
Roubaix sau din 
Bastogne-Lifcge, să 
..capcanele" întinse 
lebrii adversari din 
Nisa, să izbîndească 
Criterium Internațional 
pe care le-a și câștigat a- 
nul acesta, dar și să-și 
dovedească rezistența, po
sibilitățile pe munte, la 
contratimp și la sprinturi

a...

alergător 
să su- 
Paris- 
Lifcge- 

evite 
de ce- 
p aris

ta

în „Turul Franței", sosind 
al 5-lea. Rutierul de la 
Skiell Reydel este — între 
atîția alergători cu faimă 
— recordmanul victoriilor 
în 1984: 31. Ultima, cea da 
la Blois la Chaviile (sub
urbie a Parisului), cale de 
249 km, i-a adus și locul 
I în „Super-Prestige". cla
samentul anual al marilor 
rutieri. El l-a devansat cu 
aproape 290 de puncte pe 
Bernard Hinault, lăsîndu-i 
și mai mult în urmă pe 
Phil Anderson, 
Fignon. Francesco 
et. comp.

E teribil de greu 
descurci în lumea 
mulul profesionist, 
nată de ambițiile lui _ 
le Guimard, de dorința de 
revanșă a lui Bernard 
nault, de lupta dintre t 
rile firme. E teribil 
greu, mai ales intr-o 
rioadă cînd de dincolo 
Ocean vin tineri rutieri 
lenta ți, minați de gîndul 
înavuțirii în caravană- 
Dacă Sean Kclly — „în
căpățînatul irlandez" — 
reușește, aceasta este do
vada nu numai a unor 
calități sportive deosebite, 
d și a unul caracter deo
sebit.

Hristache NAUM

Lauren*
Moser

să te 
eiclis- 
doml- 
Cyril-

Hi-
ma- 

de 
pe- 

> de 
i ta-

FOTBALmeHdicute
ASTĂZI - ZI BOGATA 

IN PRELIMINARIILE C.M.
Astăzi sînt programate 9 me- 

ciiuri în prelimimaridle C.M. (zo<na 
enyropeană). Iată-le : Belgia — 
Albania, Polonia — Grecia, R.F.G.

— Suedia, Anglia — Finlanda, 
Olanda — Ungaria, Elveția — Da
nemarca, Norvegia — Irlanda, 
Spania — Țara Galilor și Scoția
— Islanda.

CAMPIONATE
SPANIA (et. 7). Malaga — Va

lencia 0—0, Betis Sevilla — Valla
dolid 1—1, Espa noi — Athletic 
Bilbao 1—0, Murcia — C.F. Bar
celona 1—1, Atletico Madrid — 
Alicante 1—0, Elche — Santander 
2—0, Real Socledad — Gijon 0—0, 
Osasuna — F.C. Sevilla 4—0. Za
ragoza — Real Madrid 0—2. Pe 
primele locuri : C.F. Barcelona 
11 p, F.C. Sevilla, Valencia șl 
Atletico Madrid cu ette 9 p ; pe 
ultimele 17—18. Zaragoza și Mur
cia cu cite 3 p.

AUSTRIA (et. 8). Eisenstadt — 
Innsbruck 1—2, LASK — Favorit

3—0, F.C. Austria — Viena 2—0 
Klagenfurt — Linz 2—0, Sturm 
Graz — Rapid 2—1, Admira — 
Salzburg 3—1, Spcittal — Dona- 
witt 3—1, Wiener S.C. — Grazer 
A.K. 2—0. Pe primele locuri : 
Austria Viena 14 p, Rapid 13 p; 
pe ultimele : 15—16 Salzburg și
Linz cite 4 p.

BULGARIA (et. 8). Lokomotiv 
— Dunav 3—0, Levski Spartak — 
Botev 2—0, Cemo More — 'Tra- 
kia 0—0, Minlor — Slavia 2—0, 

------ “ ‘ * 1—0, Sll- 
Beroe — 
Ț.S.KJL. 

Lokomo- 
11 p. Pe

selecționata țării
(1—0) t
• Semifinalele

Africii” (meciuri __  . __ ,__
Cairo — Arab Contractors (Egipt) 
0—0, Canon Camerun — Al Alily 
(Libia) 1—0.

„Cupei cupelor 
tur) : National

TELEX > TELEX • TELEX • TELEX $ TELEX @ TELEX
AUTOMOBILISM > In CL de 

raliuri, La Antibes, Carlo Capone 
(Italia) a ocupat p rina ui loc.

BOX > Fostul campion mon
dial profesionist la cat. super- 
pană. Cornelius Boza Edwards 
(Uganda), l-a învins prin K.O. 
(repriza a m-a) pe americanul 
Charlie Brown.

BASCHET • S-a încheiat cam
pionatul Ameridi de Sud (femi- 
n±n), desfășurat la Cucuta (Co
lumbia). Clasament __
lumbia 14 p, Brazilia 13 
13 p. Argentina 13 p. în 
Columbia — B raz lila

ȘAH • La Erevan, ta 
rialul Tigran Petrosian", 
runde conduce Arjak Petrosian 
cu 6.5 p (U.R.S.S.), urmat de 
Nigel Short (Anglia) șl Vitali 
Țeșkovskl (U.R.S.S.) cu cîte 5,5 p.

final : Co- 
p, Peru 
finală : 

62—51. 
„Memo- 
după 9

TENIS • tn primul tur, la 
Melbourne ; J. Frawley — Fle
ming 0—6. 6—3, 7—6 ; Cash — 
Depalmer 6—3, 6—4 ; Alexander 
— Mustard 6—4, 6—7, 7—6. • tn 
finala turneului feminin de la 
Sofia : Marsikova — Holikova 
(ambele din Cehoslovacia) 6—1, 
5—4. o în turneul feminin de la 
Fildersradt (RJ.G.) : Vermaak — 
Holliday 6—1, 6—4 ; Phelps — 
Ruzici 6—2, 4—6, 6—1 ; Jordan — 
Huber 6—0, 5—2.

VOLEI • Primele rezultate din 
Cupa Mondială (m) intercluburi 

de la Rio de Janeiro și Sao 
Paolo : V.C. Havana — Fuji (Ja
ponia) 3—0, Mladost Zagreb — 
Santal Parma 3—0, Pirelli (Bra
zilia) — Carrasco (Uruguay) 3—0, 
Atlantica (Braz.) — FerrocarrU 
Buenos Aires 3—0.

Minlor
Etar — J.S.K. Spartak 
ven — Cemomoreț 1—1, 
Pirin 1—1, Spartak —
0—0. Pe primele locuri: 
tiv 15 p. Levski Spartak 
ultimul: 16. J.S.K. Spartak 4 p.

OLANDA (et. 9). Breda — 
Maastricht 1—1, Ajax — Haarlem 
4—3, Aik maar — Eindhoven 2—2, 
Sittard — Volendam 0—3, Excel
sior — Zwolle 5—0, Sparta — 
Twente 2—0, Den Bosch — Kerk- 
rade 0—0. Pe primele locuri : 
Eindhoven 15 p, Ajax 14 p, Vo
lendam 13 p ; pe ultimele : 17. 
Breda 3 p, 18. Zwolle 3 p. Me- 
cyurHe Deventer — Feyenoord și 
Groningen — Utrecht au fost 
aminate.
BORDEAUX - ÎNVINGĂTOARE 

LA SCOR I

Aseară, tn cadrul celei de a 
12-a etape a campionatului fran
cez, echipa campioană, Girondin» 
Bordeaux, viitoarea adversară a 
dinamovlștilor bucureștenl tn 
C.C.E., a dispus la scor, cu 6—0, 
pe teren propriu, de deținătoarea 
„Cupei Franței”, Metz. Bordeaux 
este liderul campionatului cu 
21 p. Vineri va juca la Lena.

ȘTIRI, REZULTATE
• Iată clasamentul golgeterilor 

din campionatul Italiei, după e- 
tapa a 5-a : Hateley 
Serena (Torino) cu 
Galderisi (Verona), 
(Napoli) și Souness 
ria) cu cîte 3 g.
• Echipa S.U.A. a

(Milan) și 
cite 4 g ; 
Maradona 
(Sampdo-

• Echipa S.U.A. a fost între
cută la Ciudad de Guatemala de

UN CLASAMENT AL U.E.F.A.
ZURICH (Agerpres). — U.E.F.A. 

a dat publicității clasamentul ge
neral al cupelor europene pe ulti
mele cinci sezoane, pe baza că
ruia s-a stabilit numărul de echi
pe cu care va participa fiecare 
țară la ediția 1985—1986 a „Cupei 
U.E.F.A."

Pe primul loc se află R.F. Ger
mania, ou un coeficient de 43,618: 
urmată de Anglia — 37,950; Spa
nia — 32,199; Scoția — 31.950; I- 
talia — 31,633; Belgia — 31,616; 
Portugalia — 31.259 ; Iugosla
via — 28,450; U.R.S.S. — 27,916; 
Franța — 27,250; Cehoslovacia — 
25,550; Olanda — 25,549; R.D. Ger
mană — 24,100; România — 21,416; 
Elveția — 18,250; Suedia — 18,00; 
Bulgaria — 16,750; Austria — 
15,500; Ungaria — 14,750; Polonia 
— 13,250 etc. Clasamentul este al
cătuit avînd în vedere rezulta
tele obținute în cele trei cupe 
continentale : Cupa campionilor. 
..Cupa cupelor" și „Cupa U.E.F.A.- 
Țările situate pe primele trei 
locuri vor participa la viitoarea 
ediție a „Cupei U.E.F.A.- cu cî
te 4 echipe, cele de pe locurile 
4—8 cu cîte tre formații, cele de 
pe locurile 9—21 cu cîte două e- 
chlpe. iar cele de pe locurile 
22—32 au drept să înscrie o sin
gură echipă. România va partici
pa cu două echipe.
• Revista U.E.F.A. publică sub 

semnătura președintelui U.E.F.A^ 
Jacques Georges, un articol, ta 
care se scrie printre altele t 
„Cupele europene au devenit 
competiții de mare răsunet și 
popularitate. Există Insă in spa
tele acestui interes un fenomen 
ce constituie un pericol pentru 
aceste jocuri. Este vorba de vio
lența care apare pe diferite sta
dioane, crelnd un climat care nu 
are nimic comun cu sportul. 
U.E.F.A., cu sprijinul federațiilor 
naționale și al cluburilor, va lua 
toate măsurile necesare pentru 
a combate acest fenomen dău
nător vieții sportive".

»edacțio ,1 admlnlslroțlo t cod 79773 3ce. :ești rtr. V. Conta of. f .T.I.K. I, tal. centrele «1.79.78 ,î H.SC.59 secție coresp. 10 20 X Interutbon 437 t tetei 10 35C fomsp. f.porol I.P. „into.moțio”. 
Pentru strolnâtate abonament, prin ROMPRESFÎUITEIIA - «acloru? nipotl-lmporf presă P.O. Bej 12-20. teles 10374 prsfta Bucutejti. Caleo Grhtițol nr. 54-44 *0343 s. 1, 2. 3. 9


