
încheierea vizitei tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUSESCU,
in Republica Federală Germania

Miercuri, 17 octombrie, s-a În
cheiat vizita de stat întreprin
să in Republica Federali Ger
mania de președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația președintelui Repu
blicii Federale Germania, Ri
chard von Weizsacker, șl a 
doamnei Marianne von Wei
zsacker.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu a reliefat caracterul 
larg și aprofundat al dialogu
lui Ia nivel înalt româno-vest- 
german, importanta sa deosebită, 
intilnlrile și convorbirile cu 
președintele Republicii Fede
rale Germania, cu cancelarul 
federal, eu liderii partide
lor politice, cu reprezen
tant! ai vieții economice 
fiind consacrate dezvoltării co
laborării in diferite domenii, 
ridicării acesteia pe o treaptă 
superioară, examinării princi
palelor probleme actuale ale si
tuației din Europa si din lume, 
promovării conlucrării dintre 
cele două țări in viata interna
țională in folosul reciproc, al 
destinderii, păeii, securității și 
cooperării Internationale.

La Încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, $1 tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cor
dial cu președintele RepubtieH 
Federale Germania, Richard 
von Weizsacker.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru ospitalita
tea de eare s-a bucurat, d-a 
exprimat satisfacția pentru vi
zita, convorbirile ti IntUnirile 
arate eu acest prilej, pentru 
înțelegerile bune la eare e-a 
ajuns, atlt pe plan bilateral eft 
si in ceea ce privește eonta- 
erarea celor două țări in viata 
Internațională.

Șefii celor două state și-au 
manifestat convingerea că. por
ii indu-se de La cele convenite 
in timpul vizitei actionindu-se 
pentru realizarea lor. colabora
rea româno-vest-germană se va 
ridica pe plan superior. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că așteaptă cu multă 
plăcere vizita președintelui Ri
chard von Weizsacker In Ro
mânia. care, la rindnî său. a 
exprimat mulțumiri pentru a- 
ceastă invitație, cei doi șefi de 
stat subliniind importanta deo
sebită a continuării dialogului 
la nivel înalt intre țările noas
tre, in folosul reciproc, al des
tinderii și cooperării, al păcii 
sl înțelegerii Internationale. In 
Europa și in lume.

Cpremonia oficială a oleeăril 
a avut !oe la Castelul Falken- 
lust de lingă orașul Bruhl. re
ședința oficială In această pe
rioadă a șefului statului vest- 
german.

Cei doi președinți și-au string 
eu prietenie mâinile si și-au 
luat un eăldnroe rămas boa.

Tovarășa Sena Ceaușescu 
si-a luat no cordial rămas bn 
de la președintele Bfyblicfl 
Federale Germania și soția ga, 
doamna Marianne voa Weizsae- 
ker.

♦
Președintele Republicii Socia

liste România. tovarășul 
Nleotae Ceaușeoea. împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a 
revenit, miercuri, tn CapitaU 
din vizita de stat Întreprinsă 
Iu Republica Federală Germa
nia. Ia invitați*  președintelui 
Richard veu Weizsacker șl a 
doamnei Marianne voa Weizsa- 
eker.

Mii de buenreșteni aftați pe 
aeroport au întâmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu șt 

sentimente ds ărașaste. de
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Apropiinduse Congresul al Xlll-lea al Partidului

SPORTIVII IȘ1 PRIVESC VIAȚA 
ȘI MlLfliMESC, RECUNOSCĂTORI, 

TOVARĂȘULUI NICOEAE CEAUȘESCU 
PENIRl DESE1NUL EOR FERICIT

Un popor întreg și fiecare 
dintre noi așteaptă Corgresui al 
XIR-lea al Partidului cu inima, 
cu fapte at mai bune și dt 
mai multe, cu g'nduri înaripate 
și proiecte-visuri.

Un popo' întreg și fiecare 
dintre nai îți dă seama - sim
te — câ marele forum ai comu- 
niștSor este, pentru toți. un 
suprem examen de conștiința.

De acest examen ne apropiem 
privindu-ne rața.

De acest examen ne apropiem 
privindu-ne destinul, colectiv ți 
individual.

Ce-am fl fost astăzi — ne 
întrebăm o întreagă națiune și 
fiecare dmtre noi — fără Con- 
g-esji al K-lea. fără Partidul 
nostru, fără secretarul sâu ge
nerai. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ?

Destinul nostru național ți 
individual este atit de profund 
marcat, atit de vital marcat de 
partidul nostru, de conducerea 
înțeleaptă, cu otite simț ol 
istoriei, a marelui patriot aflat 
*• fruntea țârii, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU - primul 
garant al României in lume, 
primul garant al nostru, al tu- 
triror, pentru vîoța noastră aici.

Tot datorită marelui sprijin 
acordat de partid, grijii secre
tarului său general, condițiile 
generale — materiale și mo-

Moment unic in viața maestrului emerit 
Bereesnu, multiplu campion olimpic,

Turneul final al campionatelor naționale de box

al sportului Gheorghe 
mondial fi european

rale — asigurate dezvoltării 
sportului nostru au fost șl sînt 
cu adevărat excepționale.

Adevărate amfiteatre ale 
sportului, mari stadioane fl 
splendide săli de sport, zeci 
de mii de terenuri de sport pe 
lingă școlile din mediul urban 
și din mediuL rural, iată un 
impresionant bilanț al dotării 
dăruite sportului șl sportivilor.

Grija pentru sănătatea și vi
goarea națiunii, grija pentru 
dezvoltarea armonioasă, spiri
tuală șl fizică. a tineretului 
s-au manifestat șl se manifestă 
din plin prin politica partidului 
in sport

Față de toate aceste realități 
minunate, în conștiința sportivi
lor noștri primul sentiment pri
mul gînd este acela de fierbin
te RECUNOȘTINȚA

Marius POPESCU

pe pămintul strămoșesc —, incit 
marele progres colectiv și reuși
tele fiecăruia le citim limpe
de. eu profundă recunoștință 
ți cu mindrie, în cartea vieții 
ultimelor două decenii.

Sportivi țării noastre știu prea 
bine că numai datorita părinteș
tii griji a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sportul românesc este 
astăzi ceea ce este.

Sportivii știu prea bine. au 
aflat, că nicicind în România 
conducătorii țârii nu au fost 
(nici pe departe) atit de aproa
pe de viața sportivilor, de acti- 
rrtotea lor.

Șansă nevsatâ înainte, grija 
de părinte mult iubitor a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru viața tinerilor sportivi, 
pentru afirmarea lor plenară, 
ca oameni in societate ți ca 
sportivi. e Însemnat - ți în- 
seo-nnă - enorm.

SUPERGREII" AU OFERIT, SURPRINZĂTOR. MECIUL VEDETĂ» - - - - - -
# Rezultate scontate in gala de aseară • 
Meci de...
semifinală,

n

„cocoți*  Ia „supergrea*  # Prima 
azi, anunță meciuri interesante 

pugilistic al 
naționale de box

.Maratonul*  
campionatelor 
se apropie de linia de sosire. 
Pe ringul de la Palatul spor
turilor și culturii s-au dis
putat, aseară, ultimele me
ciuri preliminare. Azi și mîine 
vor avea Ioe semifinalele (de 
la orele 18,30), iar duminică di
mineața (ora 10) finalele.

în ultima gală preliminară 
eu avut loc întreceri la catego
riile pană, mijlocie mică șl sn- 
pergrea.

Primul meci al „penelor*  
ne-a adus în ring doi „pun- 
cheuri*  ai categoriei, Ionel Pa
naite (B. C. Galați) și Gheor
ghe Păun (I.M.U.C. București). 
Cunosclndu-și forța In lovituri, 
cei doi au... dat uitării proce- 

i urmărit 
în 

ne-am 
la 

asistăm la un k.o. Dar 
modestă a ambilor 
ne-a scutit de un ast- 
final, în ciuda faptu-

deele tehnice ji au _
fiecare lovitura decisivă, 
primele două rundurl 
așteptat de la o secundă 
alta să ’ ' 
tehnica 
sportivi 
fel de 
lui că în ultima repriză Păun 
a fost numărat. Experiența mai 
mare i-a permis lui Panaite să 
acumuleze un avantaj destul 
dar, el obținînd decizia 
puncte cu 5—0.

în continuare, am asistat 
o confruntare interesantă, 
care Gheorghe Adam (Meta
lul București) a atacat perma
nent, dar dezordonat și adesea 
neregulamentar, motiv pentru 
care a primit un avertisment 
din partea arbitrului Ion Da
mian. Adversarul său, Ion Cer- 
nat (S. C. Bacău), a răspuns 
cu directe și „un-doi“-uri in 
defensivă. A fost clar pentru 
toți, din fericire și pentru ju
riu, că cel care a făcut box 
In ring a fost Cernat, sporti
vul băcăuan fiind declarat, pe 
merit, învingător Ia puncte.

Nicolae Talpoș (Metalul Sa-

lonta) rămîne unul 
dintre favorițil la 
titlul categoriei pa
nă. El l-a Întrecut 
clar la puncte pe 
Marian
(Metalul Rm. Vâl
cea). In 
meci al ..._____
a evoluat și cam
pionul categoriei. 
Costin Staneu 
(Steaua). Am cre
zut, la început, că 
el va avea o sar
cină _____ _
fața „necunoscutu- 
luâ*
(A.S.A. Cluj-Napo- 
ca). Dar clujeanul 
nu a acceptat 
rolul de Învins 
și a dat o replică 
dirză. Staneu a obținut decizia 
la puncte, dar aplauzele spec
tatorilor au fost adresate lui 
Calian.

Boxerii de la categoria .mij
locie mică*  s-au aflat aseară 
pentru prima oară in fața

Tănase

ultimul
„penelor*

ușoară In

Liviu Callan

• • ■

O fază frumoasă din 
(dreapta) —

deosebit de

Două restanțe in Divizia „A“ de fotbal...

partida L Panaite 
Gh. Păun Foto : D. NEAGU 
spectatorilor la actualul tur
neu final. Primii care au urcat 
tn ring au fost Nicolae Bala-

Petre HENT
Paul IOVAN

(Contir.uare ta paj « f-el

de 
la

la 
în

DOUA VICTORII ÎN DEPLASARE!
Roll * Timișoara — EnlTcrsilalca Craiova

Jiul Petroșani - sportul
Ieri s-au disputat două 

tractive partide restante 
campionatul Diviziei „A*

în 
de

Azi, de la ora 18, in sala Floreasca

STEAUA-H. C.
CARE POATE Fl

Handbalul nostru trăiește as
tăzi un singur eveniment dar 
— fără Îndoială — cel mal im
portant din activitatea Internă 
a acestui sezon : meciul STEA
UA — H.C. MINAUR BAIA 
MARE, din cadrul etapei a IX-a 
a campionatului national. Di
vizia ..A*.  Prin poziția celor 
două formații In Întrecerea de 
Pe prima scenă coznoetitională

0 2 (00)
studențesc 0-2 (00)

Spor-

MINAUR, UN DERBY DE HANDBAL
„MARELE SPECTACOL AL ANULUI
a tării, locurile 
Dârtite de un 
prin valoarea afirmată 
două team-uri chiar tn ______
a 27-a ediție a campionatului si 
orin marele număr de inter
naționali pe care-1 incorporează 
cele două echipe, meciul de 
astăzi, găzduit de sala Floreag- 
ea, cn începere de la ora 18, 
se constituie în marele derby

1 si 
singur

2. des- 
punct. 

de cele 
această

ll

al handbalului românesc sl — 
am dori — în cel mai frumos 
spectacol al anului. Va fi o 
confruntare de vlrf ne mai mul
te planuri. Antrenorul emerit 
Lascăr Pană ne spunea : „Ca 
valori individuale. Steaua ne

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

fotbal, Jiul Petroșani — 
tul studențesc și Politehnica 
Timișoara — Universitatea Cra
iova.

Cele două meciuri au furni
zat întâlniri pasionante, înche
iate — ambele — cu victoria 
oaspeților. Un factor comun, 
scorul. A fost 2—0 pentru stu
denții bucureșteni și 2—0 pen
tru cei craioveni.

Prin victoria de ieri. Spor
tul studențesc s-a apropiat la 
un punct (12) de fruntașele 
clasamentului, Steaua (13) și 
Dinamo (13).
Citiți cronicile celor două 

meciuri in pagina a 3-a.
• Astăzi, la București. pe 

stadionul Dinamo, de la ora 15. 
partida de campionat DINA
MO — POLITEHNICA IAȘL 
contînd în etapa a 9-a a Di
viziei „A*.



In perspectiva Campionatului european de baschet In Divizia „A" de rugby, un meci In devans
A

ECHIBAIA MARE: 18-0DINAF10 - ȘTIINȚAA

CONDUCĂTORUL DE JOC, 0 PROBLEMĂ ÎNCĂ NEREZOLVATĂV

NOUL REGULAMENT DE 
JOC, adoptat anul acesta de 
F.I.B.A., a sporit în mod evi
dent spectaculozitatea și dina
mismul meciurilor de baschet. 
Ne-am convins de acest lucru 
In timpul desfășurării turneului 
inaugural al ediției a 36-a a 
Campionatului național de se
niori, disputat in sala Floreas
ca, prilej cu care publicul a 
urmărit multe întilniri in care 
ritmul acțiunilor era mult mai 
alert decît in anii trecuți. în 
acest sens, partida I.C.E.D. — 
Rapid a fost elocventă. De un
de pînă în primăvară întrecerile 
dintre aceste formații erau, de 
cele mai multe ori. lente, puțin 
atrăgătoare, de astă dată dis
puta a fost spectaculoasă de la 
Început pînă la sfirșit, fazele 
de atac succedindu-se cu repe
ziciune de la un coș la celă
lalt. Fără îndoială, modificării^ 
aduse regulamentului de joc, 
unele dintre ele schimbate pen
tru a corespunde necesităților 
actuale ale baschetului din țara 
noastră (de pildă. reducerea 
timpului de atac de la 30 la 
24 de secunde), vor contribui și 
la mărirea numărului de spec
tatori.

CONDUCĂTORUL DE JOC 
a constituit o problemă pentru 
reprezentativa României, care a 
luat parte la Challenge round-ul

Campionatului european. în 
perspectiva participării baschet- 
baliștilor români la grupa „A", 
de elită, a prestigioasei compe
tiții (anul 1985, în luna iunie), 
ne-am adresat maestrului eme
rit al sportului Radu Diaco- 
nescu, coautor, în calitate de 
antrenor secund (alături de an
trenorul principal Gheorghe 
Novac și de cei 12 jucători), 13 
frumosul succes de la Linko- 
ping, pînă nu de mult un con
ducător de joc apreciat pe 
plan internațional, invitîndu-1 
să ne expună perspectivele 
conducătorului de joc al echi
pei naționale prin prisma Cam
pionatului național. Fostul in
ternațional ne-a răspuns : 
„Orice echipă de baschet va
loroasă are in componență un 
jucător care dirijează acțiunile, 
imprimă ritmul și dă ,.cui03re“ 
fazelor de atac. în afara fap
tului că el trebuie să decidă 
late și bine asupra combinației 
ce trebuie executată de echi
pă, „dirijorul" jocului 
mingea in teren cit se 
de repede și poate 
defensiva adversă 
cări la coș de la 
Suedia, in unele 
cadrul grupei „B" 
tului european, a 
dență faptul că echipa națio
nală nu dispunea de un eon-

repune 
poate 

destrăma 
prin arun- 

distanță. In 
jocuri din 
a Campiona- 
ieșit in evi-

ducător de joc de certă valoa
re. în același timp, campionatul 
țării ne arată că numărul celor 
capabili să atingă un nivel co
respunzător pînă la întrecerile 
grupei „A" a „europenelor" 
este relativ redus și că acești 
puțini conducători de joc tre
buie să se pregătească mai in
tens și mai judicios pentru a 
fi cu adevărat utili lotului re
prezentativ. Gherasim Tzachis, 
de pildă, va trebui să acumu
leze experiență și să renunțe 
la artificiile care-i incarcă și ii 
îngreuiază jocul, ducind uneori 
Ia pierderea mingii. Un alt 
candidat, Anton Netolitzchi (de 
altfel, un exemplu de seriozi
tate și conștiinciozitate la an
trenamente) trebuie să lupte 
pentru a elimina cu desăvîrși- 
re momentele de insuficientă 
concentrare (in meciul echipei 
naționale), din cauza cărora s-au 
pierdut mingi in faze impor
tante. Ar mai trebui încercat 
(la lot). Valentin Pogonaru și 
trebuie urmăriți Mircea Barna, 
Florin Apostu, Daniel Mara, 
Gheorghe Radu ș.a.. conducă
tori de joc care se remarcă în 
actualul campionat". Noi i-am 
mai adăuga pe Andrei Popovici 
și Bogdan Bărbulescu.

Ieri, pe stadionul Voința. 
Dinamo si Stiinta CEMIN Baia 
Mare, mai grăbite, au disputat 
în devans partida contînd pen
tru etapa a Vl-a a campionatu
lui de 
echipa 
fără a 
teptată 
care se poate lăuda cu unul 
dintre cele mai răsărite loturi

rugby. A învins lejer 
gazdă cu 18—0 (15—0). 
întîmpina opoziția aș- 
din partea unei echipe

joc. Faptul că acțiunile lor au 
fost însă izolate, că ei nu s-au 
întraiutorat cum se cuvine în 
jocul de rugby, că le-a lipsit 
un transformer, explică. în par
te. exasperanta lor ineficacita
te. A marcat tot un dinamo- 
vist. Paraschiv. din drop-goal.

Arbitrul C. Cristăchescu a 
condus bine formațiile : DINA
MO : Petre—Chiricencu, Mar-

Impetuoasa aripă dinamovistă 
acțiune caracteristică

Marian Aldea (Dinamo), intr-o 
Foto : Dragoș NEAGU

De miine, la Timișoara

AL DOILEA TURNEU AL DIVIZIEI „A" (f)
Campionatul național de bas

chet feminin se reia, in sala 
Olimpia din Timișoara, prin al 
doilea turneu al primului tur. 
Programul jocurilor : de la 
ora 9 : Politehnica Sportul 
studențesc București — 
ICEMENERG București, Olimpia 
București — Voința C.S.Ș. Bra- 
șovia ; de Ia ora 15 : Progresul 
București — Comerțul Lie. 
„BGlyai" Tg. Mureș, Crișul 
Oradea — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca, Politehni
ca C.S.Ș. Timișoara — Rapid 
București, Chimistul C.S.Ș. Rm. 
VUcea — Voința București ; 
tîmbălă, de Ia ora 9 : 
ICEMENERG — Progresul, Ra
pid — Crișul ; de Ia ora 15 : 
Universitatea — Chimistul, Olim
pia — Politehnica București,

Comerțul — Politehnica Timi
șoara, Voința Brașov — Voința 
București ; duminică, de Ia ora 
8 : Chimistul — Rapid, Pro
gresul — Olimpia, Politehnica 
Timișoara — ICEMENERG. 
Voința București — Universita
tea, Politehnica București 
Voința Brașov, Crișul 
merțul.

DIN REZERVE. TITULARI. 
Cîțiva dintre jucătorii care In 
campionatul trecut erau „piese 
de rezistență" pe... banca re
zervelor echipelor Steaua și 
Dinamo demonstrează acum — 
cind sint legitimați la alte 
echipe — că. prin prestația lor, 
își aduc o importantă contribu
ție la rezultatele formațiilor 
respective. Ne referim, de 
exemplu, la Andrei Popovici, 
Gabriel Mihai (Rapid). Bogdan 
Bărbulescu și Gabriel Șarlă 
(Academia Militară), jucători 
care se evidențiază în noile 
lor echipe. Concluzia este cla
ră : ca să se evidențieze era 
nevoie să... joace !

Co

îna- 
: 1.

Dumitru STĂNCULESCU

din cadrul Diviziei „A". în 
prima repriză iocul a .curs" 
literalmente intr-un singur 
sens. Grămada puternică a 
bucureștenilor i-a „înfundat" 
adesea pe maramureșeni, iar 
baloanele în margine au fost 
culese — toate — cu ușurință 
de Borș. Caragea. Vereș. Este 
chiar de mirare că scorul nu a 
luat proporții si mal mari. A 
fost nevoie pentru realizarea 
singurului (!) eseu al meciului 
de „întîlnirea" inspirației lui M. 
Paraschiv (atac pe nartea „în
chisă" cu lansarea aripei de pe 
stînga) cu decizia cunoscută a 
lui M. Aldea. care s-a dus im
petuos în eseu, pînă între bu
turi. Celelalte puncte ale repri
zei sînt opera lui St. Podărescu 
(3 l.p.. 1 transf.). După pauză 
oaspeții au „ieșit" mai mult la

ghescu. Lungu. Aldea (min. 42 
F. Ionescu)—Podărescu Paras- 
chiv—Marin, Vereș, Zafiescu— 
Caragea, Borș—Bucan. Gh. Ion, 
C. Gheorghe (min. 60 Soare) 1 
ȘTIINȚA : Ciolpan—Osiac ^min. 
45 Trnyancsev). 
Bucșa—Cantea, 
ginean. Dcmian. 
Nistor—Csoma, 
Melniciuc.

Dimitrie

Istrate. Popa. 
Florescu—Mar- 
Sugar—Puțină. 
N. Gheorghe.

CALLIMACHI

SIBIU, 
baza hi 
luat sfîrș 
drul Ca
și obstac 
mineata 
lutiilor î 
nerii co 
general,
progresiei 
iul scop 
acela al 
care ju
dresajul c 
verseior 
a acestui 
cit unii 
probelor
rea a fo 
dacă av 
diurn au 
tante ale 
dra Pan 
Arina Sa 
să mențio 
fapt ceva 
la că titl 
tate. la 
acumulîn 
puncte : 
înzestrat 
gronomia 
cus.

După-a 
o atractiv 
semnarea 
Pe a act 
natului d 
primei 
(N. Diaco 
Petricioiu 
cu Balan 
opțiune a 
cheiaseră 
ma lor. 1

Ie?i,

PESTE 100 DE VISLAȘI I
• Astăzi, finalele

Clasamentul Diviziei „A" 
intea turneului timișorean 
Olimpia 8 p, 2. Politehnica Buc. 
8 p, 3. Crișul 7 p, 4. Progre
sul 7 p, 5. Chimistul 6 p, 6. 
ICEMENERG 5 p. 7. Comerțul 
5 p, 8. Voința Brașov 5 p, 9. 
Rapid 5 p, 16. Voința București 
5 p, 11. Universitatea Cluj- 
Napoca 5 p, 12. Politehnica Ti
mișoara 3 p.

UN DERBY DE HANDBAL
(Urmare din nag 1)

este superioară. Noi echilibrăm. 
Insă, situația prin omogenitate 
gl obținem, cred, avans prin 
superioritate tactică". De cea
laltă parte, maestrul emerit al 
sportului Radu Voina opinează: 
„Meci greu, nici vorbă. îi simt. 
Insă, pe băieți — la antrena
mente — hotăriti să facă totnl 
pentru victorie".

Un neutru, „federalul" Nico- 
Iae Nedef, antrenor emerit, 
care — șl el — așteaptă cu e- 
motie această lntîlnire derby, 
ne_ mărturisește : „Doresc, tn 
primul rînd. un meci frumos.

Intr-un spirit de deplin (air
play, un meci care să devină 
„spectacolul anului". Cele două 
echipe au suficiente resurse 
pentru a realiza un joc de Înal
tă valoare. Este de datoria spor
tivilor creditat! eu mari posi
bilități să le dovedească intr-o 
partidă de virf, eu mare miză*.

Așteptăm mult de la acest 
derby. Este Cresc. în dreptun
ghiul de la „Floreasca" vor e- 
volua Vaslle Stingă, Marian Du
mitru. Nleolae Munteanu, Du
mitru Berbece. Măricel Voinea, 
Gh. Covadu. Iosif Boroș gju 
sportivi pe care orice iubitor de 
handbal din lume si-ar dori să-T 
vadă.

tt STAIIJ-QIJO“
Primul turneu al campionatu

lui Diviziei „A" (seria I valo
rică), la care iau parte cele 
mai bune formații din țara 
noastră, s-a încheiat fără ca în 
ierarhia hocheiului nostru na
țional să se producă modificări 
semnificative. Este drept, lupta 
a fost mai strinsă ca în alți 
ani (Steaua, lidera clasamentu
lui, s-a detașat greu de princi
palele sale adversare : 5—4 cu 
Dinamo București și 4—3 cu 
S.C. Miercurea Ciuc, diferen
țele de un gol neînsemnînd în 
hochei prea mult...), dar — 
pînă la urmă — ordinea a ră
mas aceeași, S.C. Miercurea 
Ciuc „smulgînd" locul secund 
lui Dinamo București la gola
veraj I

în afară de acest lucru, se 
mal impune o singură consta
tare : a scăzut spectaculos nu
mărul eliminărilor și, în gene
ral, al actelor de indisciplină. 
Ceea ce este foarte bine. însă 
campionatul este abia la În
ceput și lupta se anunță foarte 
atractivă șt tndlrjlti, așa că 
bine ar fi dacă sub aspectul 
disciplinei și al corectitudinii tn

joc lucrurile ar rămîne și pe 
mai departe așa.

Următorul turneu al campio
natului era programat pe 3 
noiembrie la București. Pati
noarul „23 August" nu este, 
insă, gata nici acum, așa că 
forul de specialitate a hotărît 
ca acest al doilea turneu să 
aibă loc la aceleași date, dar 
pe patinoarul din Galați. îna
intea acestui turneu clasamen
tul este următorul
1. Steaua
2. s.c. M. ctac
3. Dinamo Buc.
4. CSM Vilt. Ghe.
5. Prog. M. Ciuc 
5. Dunărea Galați

SNAGOV, 17 (prin telefon). 
De marți, pe lacul Snagov au 
început întrecerile de canotaj 
din cadrul Concursului republi
can pe ambarcații mici. în pri
ma zi a acestei regate care, 
practic, încheie bogatul sezon 
de canotaj ’84, cei peste 100 de 
tineri și tinere — sportivi din 
mai toate secțiile nautice din 
țară — s-au aliniat la startul

Finalele cooperatorilor
10 
7 
7 
4

2 
. 0

în ziua de 23 octombrie, tot 
la Galați, va începe și primul 
turneu al seriei secunde, care 
este, de fapt, un turneu de 
calificare. Iau parte : IMASA 
Sf. Gheorghe, Tirnava Odorhei, 
Sp. studențesc Construcții Bucu
rești, Metalul Rădăuți, Petrolul 
Ploiești și Electromureș Tg. 
Mureș. Primele două clasate 
vor forma o primă grupă îm
preună cu loturile reprezenta
tive de 18 și 20 de ani, iar 
celelalte 4 echipe o altă serie.

5 5 0 0 37-17 
5311 33-20
5 3 1 1 33-16 
5203 17-32 
5164 12-31 
5005 13-25

handicapați fizic

I
I

BASCHET. COSTEL CEBNAT șl-a com
pletat recordul de S3 de pimcte înscrise ta 
meciul cu Maccabl, din cadrul C.CX, 
mareînd in retur, la Tel Aviv, alte 3S de 
puncte. Un total, ded, de ltn puncte, prtn 
care aprectattd nostru internațional șl-* 
consolidat (dacă mai era nevoie) reputa
ția de coșgeter • DUPĂ RETROGRADAREA 
echipei C.S.U. Brașov din Divizia „A", era 
de așteptat ca diriguitorii baachetutal bra
șovean să ia măsuri pentru revenirea dt 
mai grabnică a studenților în prtarul cam
pionat al țării. Constatăm, Insă, că — In 
mod bizar — baschetul brașovean ■ fost 
„tntărlt" prin... apariția tzned a doua divi
zionare „B“, i.c.l.M. Ded, tn loc de o 
singură echipă puternică, ta stare să re
vină In „A", Brașovul are acum forțele 
dispersate în două formații de „B“.

I
călărie. la finalele campionatelor 

de juniori, printre tinerii competitori au 
putut fi intilnițl șl urmașii unor cunos- 
cuțl campioni. Astfel, in concurs au fost 
prezențl Răzvan Bozan, fM Iul Alexandru 
Bozan, și Valentin Velea, băiatul tal Dumi
tru Velea. Alături de ei. Ionel Nleolae, 
fratele Iul Gheorghe Nleolae (tatăl aces
tora fiind un cunoscut turfist), 
Stoica, fratele tal Florin Stoica, 
stan tin Păsărin, fratele tai George 
O frumoasă ștafetă !...

Ștefan 
șl Con- 
păsftrin.

cei malHANDBAL. LA 34 DE ANI, Ctnd 
mulți dintre colegi! de generație au aban-

chior trăgători de frunte, cum ar 
Mustață șl Mihai Frunză. Dis- 

M-bHrii, cu publicul.» șl aceasta 
propriilor antrenori, a căror in- 
n-a avut nld un efect. Cineva 
ca pentru asemenea abateri de

tagonlștt, fl Marta 
Ouțll au 
ta văzul 
tcrvoițle 
ta'°âsdp:ină ale unor sportivi să fie sanc
ționați șl antrenorii. Poate numai așa...

TENIS. LA RECENT ÎNCHEIATELE Cam
pionate naționale de tenis ale seniorilor a 
putut fi văzut, printre spectatori, Valentin 
Samungl, component al echipe! de hand
bal a României, finalistă ta C.M. de la 
Paris. Venise să vadă tenis, dar nu în
drăznea aă ia loc ta tribuna terenului
TrTvta evolua fiica sa, Diane Samungl,
multiplă campioană de juniori a Româ
niei. „Nici ciad aveam eel mal greu meci 
tn reprezentativa de handbal * țării nu 
mă consumam nervos ea la 
DlaneL Nu mă pot duce s-o 
dar In preajma ei se află 
mea, care reușește să 
postul de.» spectatoare, fără 
veleități de antrenor", 
cu Cristian

Cea de a XHI-a ediție a între
cerilor sportive, finale pe țară, 
rezervate cooperatorilor handica
pați fizic a avut loc la Ploiești, 
in organizarea UCECOM și asocia
ției sportive Voința din localitate. 
Șl la această ediție, competiția — 
desfășurată sub Însemnele „Da- 
dadel" — a scos in relief grija 
organizatorilor pentru a asigura 
concurenților condiții optime de 
întrecere pe toate bazele sporti
ve, la stadionul Petrolul (atle
tism), la complexul sportiv Voin
ța (popice și tenis de masă) șl 
In pădurea Plopenl (orientare tu
ristică) .

Iată cîțiva dintre cîștigătorl: 
ATLETISM, lungime — Lllioara 
Ballnt (Bacău) șl Comei Drago- 
mlr (Prahova); 40 m fete, An
gela Tineghe (Maramureș), «0 m 
băieți, C. Cojocaru 
triatlon — Ana Tlpiu 
V. Blaga (Satu Mare) 
zători. Viorica Ungur 
FL Velidu (București) . 
motori, Ulna Moldovan șl I. Fl- 
rlșan (ambii din Satu Mare) la 
surdomuțl; tenis de masă, Cristi
na Abrud an (Bihor) șl Z. Petul 
(Maramureș); popice, * **
Nuță șl — “
Prahova) 
Diaconu 
(Iași) la 
rlstlcă, ___ . ---------
București, 2. Prahova, 3. Buzău, 
masculin — L Bihor, 2. Iași, 3. 
București.O. BALTEANU, coresp.

curselor 
cerile, cu 
minute, 
pentru 
perioare
urmăAjte 
cienii*pr 
la acest 
„eșalonul 
nențil
reprezen 
Angeles 
tă compet 

Primele 
rat mier
vreme de 
permanen 
simplu ti 
Dima de 
capătvj ' 
condu 
m. Pe 
sosit in 
hai (Mari 
3. Florian 
șoara) 8:0 
(Marina 1 
Sorin Bui 
lia) 9:03,0.

în final 
piu senio 
Lucian O

(Prahova); 
(Bihor) si 

la semlvă- 
(Arad) șl 
la invalizi

Constanța
Șt. PÎrnău (ambii din 

la surdomuțl, Marla 
(Bacău) și S. Modoranii 
nevăzători; orientare tu- 
echipe, feminin — 1.

un med al 
văd Juclnd, 

mereu soția 
r&mlnă 
a-șl P« etala 

O LA MECIUL SAU 
_ _____ Moroșan, fostul campion na
țional Dumitru Hărădău, văzîndu-șl par
tenerul de Întrecere tn situația de a aban
dona pentru că 1 s-a defectat racheta, 
l-a Împrumutat una dintr-ale sale. Ges
tul • fost îndelung aplaudat de spectatori. 
0 PIERZIND meciul cu Aurelia Gheorghe 

care tot attt de bine putea să-l cîș- 
l. Ileana Trocan. după ce luptase cu 
enle mai mult de dnd ore, ar fi me

ritat (și du o spunem <Hn politețe) feli
citări sincere din partea clubului el (Stea
ua), precum șl a familiei. Numai că, după 
meciul cu mfotn% asupra Benei s-au abă
tu* cascade <fo Cuvinte urite dta partea 
unor oameni apropiau eă șl chiar dta
partea famine!. Piesa de • astfel de.» 
răsplată l

ÎNTRECERI de $ah

PENTRU „CUPA 25 OCTOMBRIE
Asociația sportivă „Armata" 

București organizează prima e- 
ditie a concursului de sah do
tat cu „Cupa 25 Octombrie", 
întrecere dedicată Zilei Arma
tei R. S. România. Concursul, 
în sistem ..open", se va desfă
șura în perioada 25 octombrie 
— 3 noiembrie, la Casa Centrală 
a Armatei. Vor participa jucă- 
torl cu diferite clasificări, de 
la maestri la categoria I. Șe
dința tehnică de deschidere va 
avea loc la 25 octombrie, ora 
16,30. la sediul asociației (tel. 
13 60 64).



călărie ale juniorilor

BA LA CEA DE A 4-a 
RIE CONSECUTIVĂ
Ion). La singură bară, se aflau echipele
late au Steaua. Dumbrava Neamț si
lain ca- Petrolul Ploiești. In timo ce 11-
I dresaj derii crimei manse au capotat
lori. Di- unul după celălalt, in manșa
Ită evo- următoare călăreții de la Stea-
Lsai. ti- ua, antrenor Tudor Vasile, în
Ițind, în prim-plan cu Claudiu Gheor-
| fisurile ghe, cu Socor, și Titel Ră-
Irincipa- ducanu cu Sadic evoluează fără
Lte este greșeală, aducîndu-și echipa pe
■ului in primul loc si cucerind astfel o
Ircă în binemeritată victorie, cea de a
prea di- 4-a consecutivă in campiona-
Inducere tele naționale. O bună
■nult cu impresie au lăsat, de aseme-
I special nea. si sportivii de la Dum-
lîntrece- brava Neamț, de la care s-au
pe fete. evidențiat A. Cojocaru si R-
I pe po- Ilioi.
pprezen- REZULTATE TEHNICE, dre- 
I Ruxan- sai : 1—2. Ruxandra Pândele
Igoj) și (CSM Lugoj) cu înzestrat și
I Trebuie M. Stancovici (Agronomia Ti-
lenea, un mișoara) cu Mărcuș 501 p —
nit. ace- campioni republicani : 3. Arina
la esali- Savu (Olimpia București) cu
I aceștia Igor 498 p ; obstacole, echipe:
legal de 1. Steaua (D. Ciobotar. Cu Bal-
Idele cu tag ; C. Ghcorghc. cu Socor :
bici (A- T. Răducanu, cu Sadic) 4 p —
L Măr- campioană republicană, 2. Dum

brava Neamț 8 P. 3. CSM Sibiu 
listat la 16 p. 4. Petrolul Ploiești 27 p.
Itru de- 5. Dinamo 33’A p. 6. ASA
pe echi- Cluj-Napoca 603/< p.
Icampio- Joi dimineața (de la ora 9) 

capătul slnt programate întrecerile de
I sibieni dresai din cadrul Campionatu-
Hard. C. lui pentru seniori, iar după-
1 Tincu, amiază (de la ora 14,30) au loc
[serioasă disputele din cadrul campiona-
b că în- tului feminin.

în ur-
ar de o Emanuel FANTANEANU

agov

L CONCURS Dl CANOTAJ
Ne rezervate fetelor
I. între- încheiat cursa cu timpul de
I to E 7:38,4, urmat de Paraschiv Stoi-

dlspute ca (Politehnica Timișoara)
bele su- 7:31,7 ; 3. Laurențiu Davidel

au fost (Dinamo) 7:43,7 ; 5. Dorin Gran-
I dori (Dinamo) 7:53,0 ; 6. Emil
Lr «tare Dogaru (Dinamo) 7:57,3. în fi-
t regata nala mică pe primele 3 locuri

compo- au sosit : 1. Radu Nichita (Di-
ne-au namo), 2. Marius Voinea și

[ la Los Gunther Ioan Kurd (ambii Di-
k aceas- namo). în cursa următoare s-au

clasat : Nicolae Stan (Dinamo), 
pesfășu- Șandor Porsztner (Politehnica

pe o Timișoara), Gunther Helfrich
cu vlnt (Politehnica Timișoara).

La schit
It Ioana întrecerile continuă astăzi, cu 
p.03), la semifinalele (dimineața) și fî-
cOfe > nalele (după-amiaza) rezervate
S^E 000 vislașelor senioare. Din cele
■r au 72 de canotoare înscrise în
ian Ml- concurs, cele mai bune evolu-

8:06,0 ; ții au avut pînă acum foarte
L Timi- tinerele simpliste Anișoara Bă-
Nicolae lan (Dinamo), Veronica Cogeanu 

,2 ț E. (U.T, Arad), Maria Giigor (VI-
Manga- itorul). Doina Ciucanu (Cea

hlăul Piatra Neamț) — toate în 
hif sim- finalele acestei probe.

a Ieșit
n a Vasile TOFAN

I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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EXPERIENȚA Sl-A» 1
TIMIȘOARA, 17 (prin tele

fon). Multe speranțe iși puneau 
timișorenii în jocul acesta cu 
Universitatea Craiova, mai ales 
că Politehnica reușise duminica 
nu numai un joc bun cu Jiul, 
dar și o victorie — prima din a- 
cest campionat. „Poli” a început 
bine și se părea că spe
ranțele vor fi împlinite, 
dar Universitatea Craiova 
nu este Jiul ! Și in minutul 
5, Cămătaru, bine angajat cu o 
centrare de pe dreapta, înscrie 
cu capul, dar arbitrul de linie 
Gh. Ofițeru indică ofsaid. Un 
ofsaid pe care noi nu l-am 
văzut, ca și observatorul fede
ral Gh. Staicu, care avea să 
ne declare că a fost un gol 
clar. în continuare, Politehnica 
se află la conducerea jocului, 
domină, dar pe de-o parte apă
rarea craioveană respinge totul, 
iar pe de alta Giuchici înles
nește și el sardna oaspeților 
țlnînd prea mult balonul și 
dind posibilitatea defensivei 
craiovene să respingă ; in timp 
ce Bolba, singurul care încerca 
ceva, era izolat între doi și 
chiar trei fundași adverși. Se 
remarcă in această perioadă, ca 
de altfel de-a lungul întregii 
partide, tinărul fundaș timișo
rean Pascu, mereu venit în 
sprijinul atacului. In minutul 
42, Negrită 11 faultează pe 
Lehmann, lateral, aproape de 
linia de corner a Universități, 
execută Dumitru, dar balonul 
ajunge in plasa laterală.

După pauză, tot Politehnica 
începe mai bine, - expe
riența mai mare a craicvenilcc 
iși spune cuvintuL Cu toate 
acestea in min. 58 Giuchid. 
primind o centrare de pe par
tea dreaptă, pătrunde pe flan
cul opus, eu mingea la picior, 
și Înscrie. Din nou. după pă
rerea noastră și a observatoru
lui federal, gol regulamentar, 
dar tușierul Gh. Ofițeru indică 
din nou ofsaid și golul nu este 
validat! Vlătănescu, in mir 
61, și Bolba, to min. ®, au 
ocazii uriașe, la dțiva metri de 
poartă , dar nu pot înscrie dato
rită lui Lung care a intervenit 
senzațional de fiecare dată. Pe 
acest fond, to mia. 72, IRI- 
MESCU șntează paternie de la 
22 m. ta dreapta toi Clipa, 
înscrie primul gol la exr« sa 
mal contribuit O. Pspesea. care

CLASAMENTUL
DUPĂ MECIURILE DE IERJ

1. STEAUA tmtn u
L Dinamo imw-ia
3. Sportul stud. t ii i »i a
4. Rapid 1111»! t
B. Unhr Craiova i > ii u-n «
8. F.Q Argeț 1 1 1 1 tu •
7. F.GM. Brașov 1411 »- • •
8. A.S.A. Tg. Mareș (18 3 6-1 1
9. F.C Bihor 6 3 8 3 »>• 1

10. Gloria Buzău 6 3 8 3 HM 1
11. Chimia Rm. V 1833 Ml 7
12. F.G Olt 6 3 1 4 6-a 1
13. Conrlnul 6 3(3 !•-1« 4
14. S.C. Bacău 6(84 Ml 6
15. Politehnica lași 1 1 4 3 6-13 4
16. Jiul 6363 M4 4
17. „Poli- Timișoara 6 13 4 T-O 6
18. F.G Baia Mare 1315 M4 6

SPUS CUVINTUL
„POLI" TIMISOARA 0
UNIV. CRAIOVA 2 (0)

Stadion „1 Mai"; teren excelent; 
timp însorit, dar rece; spectatori — 
circa 40.000. Șuturi: 10—3 (pe poar
ta: 6—2). Cornere: 4—4. Au marcat : 
IRIMESCU (min. 72) și CÎRTU (min. 
84).

POLITEHNICA: Clipa - PASCU.
Vușcan, Crăciun, Lehmonn — Manea 
(min. 75 T. Nicolae), Rotariu, VLA- 
TANESCU, DUMITRU - Giuchid 
(min. S3 Muresan), Bolba.

UNIVERSITATEA: LUNG - NEGRI* * 
LA, Tilihoi, Ștefane seu, Ungureonu — 
Ooroianu (min 60 O. Popescu), IRI
MESCU (min. 85 Stonescu), Bicu, 
BĂLĂCI - Cămctoru, ORȚU.

Un nou prilej de nori 
succese !

FIECARE KLET JUCAT. O 
ȘANSA DE A OBȚINE :

• Autoturisme „ Doda 
1300*.
• Importante dșfiguri in 

bani.
ULTIMA E DE PARTIC- 

PARE : sim bălă 20 octombrie 
1984.

Cil rezultate): 152 variante 100°/« 
a 811 lei și 2 25€ variante 25% a 
203 lei. Report la cat. I — 39 665 
lei.Autoturismul „Dada 1300“ a 
revenit participantului Dob-rescu 
Gh. din Craiova.
• Pentru participanții care 

încă nu și-au procurat bilete la 
tragerea obișnuită. Loto de inli
ne, vineri ÎS octombrie a.c., se 
reamintește că agențiile de vîn- 
zare șl vînzătoril volanți din. în
treaga țară le mai stau NUMAI 
ASTAZI la dispoziție pentru a 
juca numele preferate.

A orb trot bine D. Petrescu ; 
ia linie : J. Grama și, cu mod gre- 
șeft, Gh. Ofițeru (toți dTn București).

Cartonașe galbene: NEGRH_A, CRĂ
CIUN.

Trofeul Petschowschi: 10.
La speranțe: 2-0 (0—0).

a centrat, și Cirța, rare eu o 
fentă a lăsat mingea să ajungă 
la autorul fulului. Politehnica 
revine in atac. dar. în min. 84. 
CÎRTU. intrat cu ci ți va metri 
in terenul timișorean, il vede 
pe Clipa ieșit mult din poartă 
și. de la circa 48 de m., tri
mite. eu boltă, balonul in 
plasă : 8—1

Fin:'ui aparține ..violeților", 
dar Lung intervine din 
nou excepțional (min. 85 și 
86) la șuturile puternice expe
diate de Dumitru și Bolba. Pe 
scurt, un meci to care o echi
pă a dominat, alta a marcat, 
influențat — din păcate — de 
gravele greșeli ale tușierului 
menționat.

Mircea TU DORAN

0 ACȚIUNE UTILĂ 
CARE ÎȘI AȘTEAPTĂ 

FINALIZAREA
Uhii și oportună. credem, 

acțiunea TR. Fotbal desfășura
tă eu exact o săptămtoă to 
urmă. ctod. pe două dintre te
renurile Capitalei. J3 Angost" 
și Gbalești prin fața tehnicie
nilor federației de specialitate 
și a publicului bucureștean, au 
evoluat nu mai puțin de 121 
de jucători ; de virate fi eșa
loane diverse, juniori, divizio
nari -A*  ft _B*.  speranțe ale 
fotbalului postru. la ora actua
lă. nu chiar valori de mul*.

»♦»
Ce s-a putut cresta ta eu pri

lejul acestei operații (prea ra
ri. totuși) de evatoare a pa- 
teaUalalai actul al fotbalala: 
aootra divixiocar 7

1. O vie dorință de a arăta 
tot ceea ce știa, tot ceea ce 
pot la unii intre cel testați, 
eu precădere la sees jucător: 
interesați să lasă to -față*,  
uupiad-o*  cu evast-anocimatui 
la eare B eoestrhige fie vtrsta 
fragedă Cuniccif). Se eșalonul 
(secund) mai puțin vizitat — 
ae știe ! — de ubsurvatoril FJl 
Fotbal.

2. Destule talente și la juniori 
(Lapo, Badea Pistol. Cristian.

FARA HAGI SI>

PETROȘANI. 17 (prin tele
fon). Constatînd. la anunțarea 
formațiilor, lipsa a trei piese 
de bază din .,ll"-le bucureștean, 
tribunele au răsuflat ușurate. 
Pentru că de la Sportul absen
tau cei doi golgeteri. Hagi (ac
cidentat) și M. Sandu (cumul 
de cartonașe galbene), precum 
și fundașul M. Mihail (acciden
tat). omul care-i putea face zile 
grele incisivului Bălută. In atari 
condiții, antrenorul C. Ardelea- 
nu a ales varianta celor două 
extreme clasice, cu Fi. Grigore 
și Bucurescu, opțiune care a dat 
locului bacurestenilor coordo
nate aerisite, chiar din primele 
minute ale partidei.

Medul are ritm, se joacă des
chis de ambele părți, iar lista 
ocaziilor o începem cu Bucu
rescu. care. în min. 4. după un 
„un-doi“ cu Coraș, îl obligă pe 
Cavai la o intervenție temerară. 
Portarul petroșenean are emo
ții si peste cinci minute, cînd 
M. Popa trimite neglijent o 
minge acasă. Jiul are debit o- 
fensiv. nu însă și consistentă. 
Lasconi se complică. în min. 13, 
la o bună pasă a iul Stana, a- 
cesta din urmă remareîndu-se 
in min. 16 printr-o „bombă" de 
la 20 m. care a „mușcat" trans
versala porții lui Speriatu. Avea 
să fie singura ..floare" din iocul 
gazdelor, pentru că, deși Băluță 
era cînd pe stingă, dnd pe 
dreapta, defensiva bucureșteni- 
lor răspundea prompt la comen
zile „dirijorului" ei, Iorgulescu. 
Plusul de inițiativă al localnici
lor era să fie anulat in min. 40. 
dnd FL Grigore si-a încheiat 
impetuoasa sa cursă cu un șut 
care a trecut cu puțin pe lingă 
bară. Deși nu a fost dominat de 
prea multe faze de poartă, pri
mul .act*  al intUnirii a plăcut 
totuși prin angajamentul in joc 
al celor două combatante, care Adrian VASILESCU

F«zi d.» _«rertum tiaereța*,  meciul dintre selecționatele „A" 
ti R- - aortaral Toader NodteozA curajos la picioarele inainta- w Foto . bANICA„hri tdve-rt

Sava. Bejesarn. Laba) «i to 
Divizia _B*  (Cenaa. Moeaan, 
Baiera. Tină — un jucător de 
II ani care promite o frumoa
să carieră sportivă —, Cristea. 
Carteano. Baliga. Cașuba fj). 
care iși așteaptă. . selecționerii : 
pentru că nimeni, dar absolut 
nimeni dintre cei cu care am 
discutat, la sfirsitul acestei ac
țiuni importante, nu neagă sco
pul ei principal ' DEPISTAREA 
DE NOI ELE5rENTE DE PERS

MIRCEA SANDU..:
JIUL 0
SPORTUL STUDENȚESC 2 (0)

Stadion Jiul; teren bun; timp fri
guros; spectatori — circa 5.000. Șo*  
turi: 12—10 (pe poartă: 6—5). Cor
nere: 7—7. Au marcat: BOZtȘAN
(min. 80) ți BUCURESCU (min. 89).

JIUL: Cavai - V. Popa, Vizitiu, M. 
Popa, P. Grigare — Varga, Dosan 
(min 32 Călin), STANA — Stoinescu, 
Lasconi (min. 53 Ghițescu), Băluță.

SPORTUL STUDENȚESC: SPERI AȚU 
- Munteanu I, CAZAN, IORGULESCU, 
Munteanu II — Pană, Șerbănică, BO- 
ZEȘAN — FI. Grigore, Coraș (min. 
66 Chihaia), Bucurescu.

A arbitrat foarte bine M. Neșu; 
Ic linie : C. Pădurăriței (ambii din 
Oradea) și D. Buciuman (Timișoara).

Cartonașe galbene: P. GRIGORE. 
Trofeul Petschovschi: 8.
La speranțe: 2-0 (2-0).

n-au făcut nici un rabat în pri
vința risipei de energie.

In primele minute de la re- 
luare cel mai solicitat avea să 
fie Speriatu. el rezolvind însă 
mai toate încercările ofensive 
ale Jiului. Două acțiuni inițiate 
de Bozeșan. în min. 59 și 61, 
creează însă panică în celălalt 
careu, amplificată. în min. 67, 
dnd abia intrat în teren. Chi
haia a lobat mingea peste Cavai, 
dar s-a opus ..transversala". Se 
părea că în privința omului de 
gol acesta lipsește astăzi. însă, 
in min. 80. BOZEȘAN infirmă 
constatarea și-l învinge pe Ca
vai cu un șut senzațional de la 
25 m. îl va imita BUCURESCU, 
in min. 89. care sancționează 
prompt o indecizie a lui Vizi
tiu. Un scor nesperat, dar o 
victorie conformă cu fizionomia 
de ansamblu a jocului, studenții 
fiind mai disciplinați tactic, 
mult mai maturi.

PECTIVA, care, cu acordul ior 
și al duhurilor, POT ȘI TRE
BUIE SA PRIMENEASCĂ DES
TULE DINTRE LOTURILE DI
VIZIONARELOR „A".

Este un imperativ (se ob
servă, duminică de duminică, 
ta jocurile primului eșalon, 
chiar șl pe parcursul derbyuri- 
lor) dt se poate de actual.

Gheorghe NICOLAESCU

UNDELOR... RADIOAMATORII DE LA „175
folii ge
tă merg 
Hozitate, 
|ri bune 
[ditații 7 
kitași la 
tta pro- 
t. Au 
colii in 
rit cer- 
m, ta 
devărați

ează, cu 
iți asu- 
Morse :

hitreiera, 
rinentele, 
kiii ta 

dlalo- 
e a inl- 
[cest co- 
Irăgostiți 
[ Căpraru 
p de o- 
profesiei 
radioteh- 
timp și 

pare il 
te. „Ei 
e ți-mi 

depuse 
fi băiefi 
nai mici 
terminat 
studenti, 
17S-.

Fruntașa cercului in ac
tivitate și ta competiții este 
Janeta Manea, acum studentă 
in anul III la Facultatea de 
electronici (grație radioamato
rismului) ; un talent de excep
ție. S-o demonstrăm : la cam
pionatul european din decem
brie, de la Moscova, Janeta a 
cîștigat trei locuri 2 la re
gularitate, recepție viteză, 
transmitere viteză( iar la re
cepție l-a uimit pe spedaliști 
reușind să consemneze 280 de 
semne (litere) pe minut, ceea 
ce constituie un record euro
pean. Apoi, la campionatul na
țional de la Galați a obținut 
titlul de campioană absolută, 
cîștigînd toate locurile 1. nAi 
prieteni, Janeta ?“ — o între
băm. „Mulți ! Numai anul a- 
cesta am „cunoscut" peste 200 
de tineri de pe toate continen
tele. Sigur că, înțelegeți, a- 
ceasta pe calea undelor". Și 
ne arată o impresionantă co
lecție de ilustrate de confir
mare, Q.S.L.-uri cum se nu
mesc în radioamatorism. Iar 
Janeta nu-i singura mare per
formeră de la „175“. La re
centul concurs de telegrafie al 
pionierilor, desfășurat la Dîm- 
bul Morii, elevii acestui cerc 
au cîștigat toate locurile 1, 
prin Gabriela Dabija, Mihaela 
Popescu, Iulian Petheu, Valen
tina Varlam...

Sportivii undelor, elevi ai o- 
mului de mare suflet care este 
Vasile Căpraru. au cîștigat. sase 
ani la tind „Cupa Bucovinei" 
la telegrafie, competiție orga
nizată ta cadrul „Daciadei", ca 
și ediția I a „Cupei Mineru
lui" la U.U.S. Șl T »Ne pregă
tim intens pentru viitoarele 
competiții ne spune Vasile 
Căpraru. $i-apoi, completăm 
mereu colecția de Q.S.L.-urL 
Anul acesta am primit peste 
2 000. După cum vedeți, la „175", 
la cercul de radioamatorism, se 
muncește cu sirg. Și sintem 
bucuroși...".

Viorel TONCEANU

■— ane înmnt'auMU

ADMINISTRAȚIA DE
• Dlntr-o eroare de triere, la 

calciflarea' valorilor dștlgurilor de 
categoria 1 ale concursului PRO
NOSPORT din 14 octombrie a.c. 
nu a fost inclusă o variantă 
100%. conform prevederilor ar
ticolului 42 al Regulamentului 
sistemului Pronosport, s-au fi
cat cuvenitele rectificări, ciștl- 
gurile concursului menționat fi
ind următoarele: categoria I (13 
rezultate): 1 variantă 100% — au
toturism Dacia 1300 și 7 varian
te 23% a 17 500 ld; categoria a 
II-a (12 rezultate) : 16 variante
100% a 5.358 lei șl 195 variante 
Z5% a 1339 leî; categoria a m-a

MAI MULTE BILETE - MAI 
MULTE ȘANSE DE C1ȘT G !

STAT LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

DUMINICĂ

• LOZUL IN PLIC, sistemul 
cel mal popular și la tndemîna 
tuturor, oferă posibilitatea ju
cătorilor de a intra in posesia 
unor importante sume de bani 
și a autoturismelor. Printre cei 
mai recenți fericiți beneficiari ai 
acestor câștiguri, amintim pe: 
Diacon eseu Rodica din Craiova, 
Navrea George din București, 
Stoian Victor din Piatra Neamț, 
Pamcu Anicuța din Constanța șl 
mulți alții — câte un autoturism 
„DACIA 1300“.

Jucind la LOZ ÎN PLIC, puteți 
și dv oricând Intra în posesia u- 
nui autoturism.

ANUNȚ
Oficiul Național de Turism 

„Carpați" București prelun
gește pînă pe data de 27 
octombrie 1984 inscrierile de 
candidați, cunoscători de limbi 
străine, pentru examenul de 
selecționare la cursurile de 
ghizi, colaboratori externi, la 
sala Universității cultural- 
științifice, din str. Biserica 
Amzei nr. 7. sector I.

REZULTATELE TRAGERII
MARILOR C1ȘTIGURI LA 

PRONOEXPRES 
DIN 17 OCTOMBRIE 1984

FAZA I

Extragerea I : 20 31 13 19 3 14 
Extragerea a 11-a : 11 27 37 

34 41 10

FAZA a II-a

Extragerea a IlI-a : 15 19 40 
43 30 9

Fond de cîștiguxi : 1.452.441
lei, din care 692.353 lei la faza 
I și 760.088 lei la faza a n-a.



BALCANIADA DE ȘAH ÎN „ALB Șl „NEGRU
• Evoluție bună a juniorilor român

au decepționat • Toată atenția pregătirilor
Așteptată ca totdeauna cu le

gitim interes, tradiționala în
trecere a șahiștilor din Bal
cani l-a desfășurat la Skopje, 
tn Iugoslavia. A fost a XVI-a 
ediție, dintr-o serie Începută 
fa anul 1945. O ediție marcată, 
fără Îndoială, de rpronierea 
unul alt eveniment maior al 
actualului sezon. Olimpiada de 
sah. programată Dește ceva mal 
mult de o lună, la Salonic.

Prin prisma acestui element 
de perspectivă trebuie privite 
si rezultatele Balcaniadei. în
cheiată le finele săDtămînii 
trecute. Din păcate evoluția 
•iahistilor români la aceste în
treceri nu s-a făcut remarcată 
decît în turneul juniorilor, un
de echipa tării noastre * ocu
pat Iocnl intîL In schimb, in 
turneele rezervate categoriilor 
de seniori si senioare, acelea 
tn care evoluau o serie de ti
tulari ai viitoarelor noastre re
prezentative olimpice, aceștia 
n-au putut decît să reoete per
formantele de la ediția trecută, 
considerate atunci abia satisfă
cătoare. Anume, local al doilea 
la feminin si al treilea la mas
culin.

tedocțio $1 administrația i ced T1773 3ucLre$H, str. V. Cont© tfi, ol. P.Î.ÎX î4 t»L e«ntrr’.â 11.79.70 ft I1J039 seep© cortsp. 10.2C X Interurbaa 4J7 i falei 10 350 romsp» Tiparul I.F. .Jnformoția*-' 
Pentr© străinătate abonament» prt© ROMPRESFîLATHtA - sectard tipări Lmperl presă P.O. Boi 12-201. tales 1B37B pfrfb BaenrejH, Calea Orbîțel or. I03S3 R. 1, 2, 3» I

Parcurgind buletinele de tur
neu ne putem da seama că 
băieții noștri au avut dificul
tăți in luarea startului. reali
zed la început doar două sco
ruri egale (3—3). cu Grecia si 
Turcia. Au fost pe punctul de 
a se reabilita. In medul-derby 
cu Iugoslavia, dar ratarea a 
două bune jumătăți de punct 
(de către Fl Gheorghiu si D. 
Bărbulescu) a adus scorul la 
3Yi—-Vi tn favoarea camp-onflor 
balcanici. Apoi, după un 4*̂ — 
1£ cu Albania, din nou scor 
sub posibilități cu echipa Bul
gariei. cu care am terminat la 
egalitate (3—3). Iată si rezulta
tele individuale ale jucătorilor 
români, tn ordinea meselor : 
Gheorghiu 2 (din 5). Șubă 3*̂

MeclHl Karptv — Kaspar»

Ieri, la Moscova, a 14-a parti
dă dintre A. Karpov și G. Kas
parov, care-șl dispută titlul mon
dial de șah, s-a încheiat remiză, 
după numai 11 mutări, scorul se 
menține 4—6 In favoarea Iul Kar
pov, care va avea piesele albe 
tai următoarea partidă de vineri.

♦
A 12-a partidă pentru titlul 

mondial feminin, disputată ta

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

ban (Dacia Pitești) șl Dănuț 
Lugigan (Dinamo). în acest 
meci s-au schimbat lovituri dt 
pentru trei partide. Piteșteanul 
a atacat din primul pină în ul
timul minut. Dinamovistul a 
răspuns cu „un-doi“-uri pre
cise. Fiind posesorul unor fru
moase cunoștințe tehnice. Lu- 
gigan a impresionat trei din- 
trei cei cinci judecători, care 
l-au declarat învingător, el de- 
puriindu-și astfel candidatura 
Ia titlul acestei categorii. Fos
tul campion al categoriei, Ni- 
eolae Motrogao (Rapid), de
parte de forma sportivă cu ca
re a cîștigat titlul cu ani In 
urmă, l-a întrecut la puncte 
pe Gheorghe nisei (Electro- 
mureș Tg. Mureș), după o con
fruntare anostă, plină de ire
gularități.

Poate cea mai așteptată par
tidă a galei, cea dintre „super- 
greii*  Paul Golumbeanu (Di
namo) si Teodor Pir joi (Voin-

------------ PROGRAMUL SEMIFINALEI I, ORA 18,30 ------------------

Semirr.urcâ
G Blaga (A.E.M. Timișoara! - O Șch-opu (Steoua)
V. Enceanu Pop (C.O. D;nomo-Met Buc_> — M G*ndoc  (AS.A Buzău) 

Cocos
R. Nîstor (Steoua) — D. Cipere (GS.M Drobelo Tr Severin)
Cr. Gheorghișor (pistcnul Slatina) — M. Hnâțae (Steaua)

Semiușeara
G Radu (Otelul Tirgoviște) - I. Stan (Dinamo)
D. Stă.nclulescu (C.SM Drobeto Tr. Severin) — G SUitrâ (GO. Dî- 

namo-C.S-M. Reșița)
Semimijlocle

R. Obreja (Dinamo) — M Co-slontn (Farul)
N. Ciobcnu (Metolul Buc) - L Sondu (Prahovo Ploiești)

Mijlocie
V. Florian (Steaua) — M. Be-eșoai- (Rapid)
D. Senc’uc (A.E.M Tlmi^oora) — O Mo^kescv- (Steouaț

Gson
G Ghiță (Metalul Rm V.<.«□'. — I Cemvat (SteouaȘ
D. Răcdru (GO. O'naeeo-GS.M. O.-cbe«c Tr. Sezerm) — M. Agcvri- | 

luo-e (C men tul Medgidia) I

• Echipele noastre

(5) Ghindă 1 (4) Stoica 2 (4). 
Ghițescu 2'i (4). Bârbulesen 3 
(5). Pavlov 2 (3). Cu mențiunea 
că pentru marele maestru FL 
Gheorghiu si campionul natio
nal M. Ghindă ele slnt de-a 
dreptul slabe. în contrast se 
dovedesc in formă bună M. 
Șubă. Th. Ghițescu si tir. irul 
Dan Bărbulescu.

Ceva mai bine s-au compor
tat jucătoarele noastre. Marga
reta Muresan (2*A  din 4) si ju
nioara Gabriela OLirajn (3 din 
4). Aici derbyul s-a consumat 
in prima rundă, cind echipa 
tării noastre a pierdut cu Vj— 
1% la Bulgaria. dovedind că 
nu putem surmonta tracul în 
fata acestor redutabile adversa
re. care cuceresc pentru a so
sea oară consecutiv trofeul bal
canic. O consolare pentru Mar
gareta Muresan. ca si pentru 
Mihai Subă de altfel, a fost 
faptul de a fi primit premiile 
speriate acordate celor mai fru
moase partide din concurs.

Pentru amlndouă loturile pri
melor noastre reprezentative, 
masculină si feminini, rezulta
tele sub posibilități obținute 
constituie un semnal de atenție 
si un imperios motiv de a In
tensifica pregătirile în vede
rea participării la Olimpiadă, 
de care acum ne desparte, prac
tic, o perioadă de numai trei 
săotăminL Termenul este scurt, 
dar el trebuie folosit la maxi
mum. centra recuperare st an
trenament. de către toți jucă
torii vizați si antrenorii tor.

In acest context reconfor
tantă este desigur performanta 
obținută de reprezentativa noas
tră de juniori. Tinerii șahiști 
români au urcat Încă o treap
tă tn ierarhia balcanică, fată 
de ediția trecută clasindu-se 
acum ne locul întîi. înaintea 
colegilor lor de întrecere Iu
goslavi sl bulgari dstlgătoril 
trofeului balcanic atribuit lunlo-

DIN NOU REMIZA
Volgograd Intre Mala Ciburda- 
oldze șl Irina Levitina șl între
ruptă cu avantaj pentru cam
pioana lumii, s-*  încheiat Ieri 
cu victoria acesteia. Clburdanldze 
tșl mărește avansul de scor ta 
douâ puncte diferență (7—3) și 
nud are nevoie de un singur 
punct pentru a rămtne tn pose
sia titlului.

REZULTATE TEHNICE

Cat. pană : I. Panaita (8.G Ga
lații b.p. Gh. Păun (I.M.U.G Buc.), 
I, Cernat (S.G Bacău) b.p. Gh. 
Adam (Metalul Buc.), N. Talpoș 
(Metalul Salonta) b.p. M. Tânase 
(Metalul Rm. Vîlcea), G Stanca 
(Steaua) b.p. L Căi ian (A.S.A.
Clu)-Napoca) ; mijlocie mică : D.
Lugigan (Dinamo) b.p. N. Bda-
ban (Dacia Pitești), N. Motrogan 
(Rapid) b.p. Oh llisel (Electromu-
reș Tg. Mureș), G Ghlndăoanu
(Ceahlăul P. Neamț) b.ab. 1 B. 
Ruiu (Voința Bacău), V. Mihai (Fa
rul) b.p. Cr. Dumitru (Olimpia Buc.): 
supergrea : Oh. Preda (Steaua) 
b.ab. 3 Șt. Birieanu (Metalul Hune
doara), T. Pirjol (Voința Buc.) b.p. 
P. Golumbeanu (Dinamo). Gh. Cio- 
bonu (Prahova Ploiești) b.ab. 2 1. 
Simlna (Steagul roșu Brașov).

ța București), a plăcut spectato
rilor pentru schimburile fru
moase de lovituri șl echilibrul 
luptei. Meci „curat*,  fără inter
venția arbitrului, încheiat cu 
victoria meritată a lui Teodor 
Pîrjol.

de seniori și senioare 
pentru Olimpiadă !

rilor au fost : A. Ardeleanu 2 
(din 4), M. Marin 3 "(4), C. 
Na vroi eseu 3 (4). I. Cosma 2 Vi 
(4). Succesul lor poate fi consi
derat drept consecința firească 
a bunei pregătiri din cadrul lo
tului nostru de juniori si con
firmă frumoasele rezultate cu
lese de ei în recentele turnee 
internaționale.

In zilele întrecerii au avut 
loc la Skopje si lucrările Con
ferinței federațiilor de sah din 
țările balcanice. Din partea fe
derației noastre a participat 
prof. Mari» Mitrescu, secretar 
responsabil Cu acest prilej, au 
fost stabilite datele viitoarelor 
turnee balcanice. Ediția a 
XVTI-a a întrecerilor pe echipe 
se va desfășura anul viitor tn 
Bulgaria.

Este semnificativ de remar
cat că la întrecerile balcanice 
recent Încheiate a asistat si 
Florenci*  Campomanes, preșe
dintele Federației internaționale 
de sah. care într-o declarație 
făcută presei iugoslave a sub
liniat : „Această Importantă 
competiție regională, care s-a 
distins prin buna organizare sî 
valoroasa participare, comple
tează in mod fericit programul 
marilor evenimente sahiste si 
constituie un impuls pentru 
întreaga activitate a forului in
ternational*.  Președintele
F.I.D.E. a anuntat. de aseme
nea. că a primit cu interes 
candidatura orașului Novi Sad 
la organizarea unei viitoare edi
ții a Olimpiadei de sah. în anul 
I» sau 1990.

Radu VOIA

LACOMBE - 3 GOLURI 
PENTRU BORDEAUX I

Performerul celei de a 12-*  
etape dtn campionatul Franței a 
fari toternațkmaM Lacombe, 
care in meciul ou Metz a înscria 
1 din orie 4 goturi, pentru echi
pa u Girondin» Bordeaux (aoor 
5—•). Ceilalți marcatori : Glreaae. 
Tuaseau șl Baitteton. Iată celelalte 
rezultate ale etapei: Nantes — Rou
en 2—1. Brest — Sochaux 1—1, Pa
ris St. Germain — Lens 4—3, 
Bastia — Auxerre 2—3. Ttr.ua — 
Marseille 2—2, Toulouse — Mo
naco 1—2, Nancy — Laval »-«, 
Lffle — Strasbourg 3—A Toulon 
— R.C. Paris x—ș. Pe primele 
locuri : Bordeaux 11 p, Nantes 
la p, Auxerre 15 p. Pe ultimele: 
19—20. Sochaux șl Tours cite I p.
• In campionatul U.R.S.S. (et. 

29): Dinamo Moscova — Donețk 
1—6. Tașkent — Dniepr 3—2, 
Spartak — Harkov 1—0, zenM 
Leningrad — T-S.K.A. 3—0, Vil
nius — Alma Ata 2—0 Dinamo

----- Carnet extern —-------------------

UN MECI DE FOTBAL
PE... BANCA
Șl nu orice fel ele meci d« 

fotbal... Unul important. Mat 
precis, o partida de calificare 
din turneul final al ultimului 
campionat mondial da fot
bal I Dar, si luăm lucrurile 
tn ordinea lor cronologică, tiu 
cu mult timp tn urmă, tn 
presa italiană fi, mai cu sea
mă, tn lumea fotbalului ita
lian, a izbucnit un scandal de 
proporții. Săptămtnalul „Epo
ca" a publicat un articol din 
oare reieșea că unii din con
ducătorii delegației italiene la 
ultima ediție a C.M. ar fi 
cumpărat o mare parte din 
jucătorii selecționatei Came
runului pentru ca meciul din
tre cele două formații, dln- 
tr-o grupă de calificare a 
„Mundialului" spaniol, să se 
termine la egalitate. Cum, de 
fapt, s-a și terminat: 1—1 1

Minciună sfruntată ! — au 
zis unit

Cum este posibil 1 — se tn- 
tretau alții.

S-au format imediat curente 
da opinie. Majoritatea iubito
rilor fotbalului incriminau ar
ticolul, apreciind că el arun
ci cu noroi intr-o splendidă 
performanță a fotbalului ita
lian. Pentru că — se știe — 
pini la urmi „squadra azzu- 
rra" a ciștigat titlul mondial, 
însuși Enzo Bearzot a inter
venit in această penibilă dis
cuție. Cunoscutul tehnician ți 
antrenor principal ai echipat 
reprezentative a Italiei, pe 
care a condus-o cu calm și 
pricepere la victorie !n aceas
tă dificilă întrecere, a decla
rat ferm: „Federația Italiană 
are datoria să intervină eu 
hotărfre pentru a elucida pro-

GFKMin SARRAZIN (FRANȚA) A CIȘTIGAT 
„RALIUL FARAOAÎILUR“ P£ 0 MAȘINA „AH0“

Marți a luat sfirșit, prin dis
putarea a două probe speciale 
în apropierea orașului Cairo, 
„Raliul Faraonilor*,  una din ce
le mai interesante și dure pro
be automobilistice ale sezonu
lui. După cum se știe, încă din 
prima etapă, pilotul francez 
Gerard Sarrazin, la volanul 
unei mașini de fabricație româ
nească, „ARO", a preluat con
ducerea șl nu a mal cedat-o 
pină la Încheierea cursei, ter- 
mlnînd învingător. In ultimele 
două probe speciale s-au înre
gistrat următoarele rezultate, 
prima dintre ele (240 km, în 
jurul lacului Fayoum) : 1. Clau
dio Cere (Mercedes 280 GE) ;

TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM • Francezul Plerre 

Levisse a terminat Învingător în
tr-o cursă de 20 km organizată 
tn cadrul unul concurs lnterna- 
țlonai la Paris, acoperind dis
tanța in 57:17 0.

handbal • In meci retur al 
„Cupei cupelor- (feminin) echi
pa Iugoslavă Buducnost Titograd 
a dispus de Maccabl Tel Avlv 
cu 41—5 (20—2), califlctndu-se In 
turul următor.

RUGBY • tn med pentru CZ. 
Cupa F.I.R.A. (grupa B). la 
Bruxelles: Belgia — Suedia 1>—3 
(15-3).

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în turneul de ta Tilburg conti
nuă să conducă Miles — 7,1 p, 
urmat de Beltavsld, Tukmakov, 
Hdtaer, RlbU — I p, LJubojevld 
- 5.5 p.

TENIS • In primul tur ta Mel-
bourne (pe teren acoperit) 
ier — Barris 7—4. 6—4, Boogier — 
Mattke 3—6. 6—3, 7—4 Bauer — 
CampbeB 5-7. 6—4. 6—1, TaB- 
■ehar — Itayendeoker 4—1, I—4 

^rezultate ,dln^ turneul fe-

Minsk — Torpedo 3—6. Rostov — 
Bake 2—1 Dtnamo Kiev — Ere- 
vaa 7—• L Cernomoroț — DtiM- 
mo TUMta 4—4. pe primele 
tocuri: Zenit M p, Dniepr M p. 
Pc ttirtmrie : IT. Tașkent M p. 14. 
TS.KJL U p.

PARTIDE INTERNApONALE
0 In CJK de tineret »-au des

fășurat marți seaca mal multe 
meclnrt: Or. 1: la Craoovta, Potenta — Grecia 6—1 (4—6); sr. 
1: la Mdnster: KF.Q. — Suedia 
1—1 (!—♦); *r.  3: la Southamp
ton: Anglia — Finlanda l—t
(1—0), ®r. 5, la Breda: Olanda — 
Ungaria 1—4 (0—6); gr. 7: la 
Motherwell: Scoția — Islanda
1-6 (0^-0).
• In C.E. de juniori: la Frle- 

burg: Elveția — Danemarca »—1; 
la Manchester: AngUa — Island*  
6—3.

• Meciuri amicale, la Belfast: 
Irlanda de Nord — Israel 3—1

ACUZĂRII!
blema. Eu șl jucătorii mei nu 
putem rămîne cu o astfel de 
acuzație in palmaresul apor- 
tlv atlt de frumos șl aht de 
greu construit. Dacă nu ae 
lămuresc lucrurile, eu tml 
dau demisia*  — a încheiat 
Bearzot. Și federația a luat 
măsuri. A trimis delegați tn 
Camerun, s-au făcut anchete, 
a apărut un articol — apre
ciat ca echivoc — tn alt săp- 
tăminal, „Espresso", Părerile 
rămtn tot împărțite ți dublul 
planează, tn continuare, asu
pra acestei chestiuni.

Recent, deputatul Francesco 
Rutelll a cerut tn forul le
gislativ italian intervenția jus
tiției pentru a se elucida pro
blema ți pentru a se dovedi 
dacă conducătorii delegației 
italiene la C.M. din Spania au 
încercat sau nu să „cumpere" 
integritatea morală țt onoa
rea sportivă a fotbaliștilor ea- 
merunezl. Dosarul a fost îna
intat spre anchetă justiției ți 
a fost repartizat lut Francesco 
Nitti Palma, procuror al Re
publica Italiene. Acum anche
ta are un cur» legal, ziarițtU 
de la cele două săptămtnats 
fiind chemați tn fața repre
zentantului legU pentru a fa
ce — „explicit șl concret*,  cum 
s-a exprimat procurorul — 
dovada afirmațiilor lor. Se a- 
preciază cd dacă va fi ne
voie ancheta ce continua ți 
peste hotare.

Deci iată cum un meci da 
fotbal, tn turul căruia s-au 
purtat atitea discuții, a afu-is 
tn-, fața tribunalului 1

Călin ANTONESCU

2. C. Mareati (Renault 18) ; a 
doua probă (23 km pe un cir
cuit lingă Sfinx) ; 1. CI. Cere 
(Mercedes 280 GE) ; 2. Gerard 
Sarrazin (ARO).

Iată acum și clasamentul ge
neral final : 1. Gerard Sarrazin 
(ARO) 12h49;24 ; 2. CI. Cere 
(Mercedes 280 GE) 13h 36:24 ;
3. C. Mareau (Renault 18) 
16h04:ll ; 4. E. Cauzzi (Range 
Rover) 17h 19:03 ; 5. P. Ducom 
(Range Rover) 18h01:20.

Agenția „France-Presse”, care 
transmite știrea, precizează că 
mașina de fabricație româneas
că „ARO“ are tracțiunea pe 
patru roți și un motor „V8“.

Kohde — Paradis 6—4, 2—6, 6—2, 
Moulțon — Mesker 6—3, 5—L 
Larsen — Horvath 6—3. 3—S, 6—L 
Darie — Russel 6—A, 6—2, Bun
ge — Manuela Maleeva 6—I, 6—4, 
Budarova — Queot 6—2, 6—ft, 
Graf — Temesvaxi 6—2, 3—6, 6—2, 
Hanlka — Tanvler 6—3. 6—2 • 
Primele rezultate din turneul de 
la KSln: Edberg — Becker 6—4, 
6—4, Zivojinovld — Elter 6—3. 
6—4, Perkiss — Flbak 6—2. 6—1. 
Tim Wilkinson — Brown 6—2, 
6—1. Mayer — Simonsson 6—3. 
3—6, S—3, PurceH — Windhall 7—6, 
6—3, Nystroem — Shapers 7—5, 
6—2. • A Început șl turneul de 
ta Tokio: Connors — Marr 6—Z, 
6—4, Vijay AmritraJ — Shiras 5—3, 
6—6, Green — Shiras hl 6—2, 6—4, 
Kuharszkl — Glittn 4—6, 6—1, 6—1,' 
Scanlan — Gilbert 6—4, 6—L 
WHander — Sadri 7—1, 6—4

VOLEI • Rezultate din „Cupa 
Mondială*  In terci aburi: Mladoat 
Zagreb — PlreUl Sao Paulo 3—2, 
Santal Parma — Carrasco Mon
tevideo 3—4 Fuji — Ferrocanfl 
Oeste (Argentina) 3—6, La Hta- 
vana — Bradesco Atlantica (Bra- 
ritla) 3—1.

(3—0), au Înscris Whiteside, 
Quinn și Docherty; ta Algre 
(med Intre echipe de tineret) ■ 
Algeria — Canada 1—6 (0—6). ha 
turneul pentru echipe de amn- 
tod de ta Singapore: Olanda — 
Indonezia 3—0; Coreea de Sud — 
Chile 3—1.

ALTE ȘTIRI
• Președinteie Comitetului ds 

organizare al C.M. din Mexta 
1986. Guillermo Canedo, s-a de
plasat la Zurich, pentru a faos 
o Informare asupra stadiului ta 
care se află pregătirile pentru 
turneul final.
• Recent, Internaționalul en

glez Trevor Frânei*  • fost su
pus unei noi operații ta ge
nunchi, dar se pare că el va 
reintra In actuala sa echipă, 
Sampdoria din Genova, în me
ciul cu Udlnese. De notat că da 
trei ani de tind activează In Ita
lia. din cauza numeroaselor ac
cidentări. el a susținut doar zl 
de meciuri I
• tn med amical, la Istanbul: 

Turcia — Bulgaria 0—6.
• Campionatul Norvegiei a-a 

încheiat cu victoria echipei Va- 
alerengcn, care a totalizai 32 do 
puncte în 22 de meduri. P*  
locurile următoare: Viking Sta
vanger șl Start ou dte 25 p. For
mațiile clasate pe ultimele locuri, 
Fredrikstad șl Trondheim, au re
trogradat.
• Echipa Australiei va între

prinde un turneu de I meduri 
tn R.P. Chineză șl Europa: cu 
R.P. Chineză (Beijing) ta 3 no
iembrie, cu formația secundă ■ 
tLP. Chineze, la S noiembrie, e- 
volutnd apoi la Shanghai șl Can
ton. tn Europa selecționata Auo- 
t ral lei va juca cu Manchester 
City (14 noiembrie), Nottingham 
Forest (it noiembrie), Glasgow 
Rangers (26 noiembrie) și Ajax 
Amsterdam (22 noiembrie).

La închiderea ediției

ÎN PRELIMINARIILE C.M.
Aseară s-au desfășurat mai 

multe meciuri din preliminariile 
C.M. Iată rezultatele care ne-ara 
sosit pină la închiderea ediției I

Grupa 1
BELGIA - ALBANIA 3-1 (0-0)
POLONIA - GRECIA 3-1 (0-1)

Grupa a S-a
R.F. GERMANIA - SUEDIA 2-0 (0-0)

ANGUA -
Grupa > 3-a
FINLANDA 5-0 (2-«)

OLANDA -
Grupa a S-a 

■ UNGARIA 1-2 (l-n
ELVEȚIA - 
NORVEGIA

Grupa a 6-a 
DANEMARCA 
- IRLANDA

1-0
1-0

(1-0) 
(l-O)

SPANIA -
SCOȚIA -

Grupa a 7-a 
ȚARA GALILOR 
ISLANDA

3-0
3-0

(1-0) 
(2—0)

Amănunte în ziarul de mîineJ

Ttr.ua

