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Ne reamintim — cu mîndrie 
Bi recunoștință — de forța pa
triotică a cuvintelor rostite 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretarul gene
ral al partidului nostru, la cea 
mai mare sărbătoare din în
treaga istorie a sportului ro
mânesc. la 19 august 1976 :

de prestigiu. Îndeosebi al celor 
realizate din 1965. anul isto
ricului Congres * *1  LX-lea al 
partidului — aproape 106® de 
medalii cucerite de „tricolori” 
la Jocurile Olimpice. Campiona
tele mondiale si europene.

Dincolo de „jocul" tuselor si 
al asalturilor, dincolo de suc
cesul net al trăgătorilor de la 
Steaua, cu echipe campioane In 
trei probe (floretă bărbați, spa
dă și sabie), elementul de re
ferință al Diviziei ..A” de scri
mă — ediția 1984 l-a consti
tuit. In toate cazurile. TINE
REȚEA. care si-a făcut simțită 
prezența si mal convingător ca 
altă dată, ca o promisiune pen
tru mîine. pentru sporirea ca
lității si eficientei unei disci
pline sportive olimpice în care 
România a avut sl are^ valori 
consacrate pe olan mondial, 
prezente perene oe podiumul 
medaliatilor.
• Antrenoarea Maria Teodo

ra, care cu putini ani în urmă 
propulsa în performantă o ta
lentată floretistă, pe Elisabeta 
Guzganu, ne-a oferit acum pri
lejul de a-i recunoaște din nou 
merite de artizan, aducind in 
orim-plan alti doi scrimeri de 
mare viitor, pe Ducu și Rădu- 
♦u. component! ai Centrului de 
tineret al armatei Steaua 
(CTAS), sportivi care ne-au do
vedit că slnt capabili să facă 
pași tot mal avîntati spre de
venire. iar „Centrul” o sursă

Ne mindrim cu toti acești 
minunați tineri ai plaiurilor ro-

C o mâneri, primul ..Erou al 
Muncii Socialiste" din rindurile 
sportivilor noștri, si Ecaterina 
Szaba, de canoistul Ivan Pa- 
tzaichln. de atletele Anisoara

Dan GÂRLEȘTEANU

Desfășurat aseară, in sala 
Floreasca din Capitali in pre
zenta a aproape 2 OM de spec
tatori. derbyul handbalului 
românesc, meciul dintre cam
pioana țării — 
STEAUA — șl câș
tigătoarea .Cupei 
României” — H.C. 
MINAUR BAIA 
MARE — s-a În
cheiat cu victoria 
băimărenilor: 30—26 
(15—15).

Cele două echi
pe, la ora actua
lă cele mai va
loroase din hand
balul românesc, au 
furnizat un joc 
bun, spectaculos, 
adesea palpitant, 
cu ritmuri schim
bătoare — de la 
joc lent, uneori 
pozițional, la ac
țiuni rapide, deru
tante, finalizate cu 
aruncări foarte pu
ternice — cu În
cleștări bărbătești, 
rareori ieșind din 
limita regulamen
tului, un joc care 
a plăcut mult 
spectatorilor (măr
turie fiind aplau
zele cu care au 
răsplătit cele două 
formații) și — bă
nuim — telespec-

tatea fazelor, fădndu-le di
ficile manevrele atacantik*  
bucuresteni. Beneficiind d« 
forma bună a portarului 
Mircea Petran, ca si de aceea

At’indu-1 in față pe Cezar Drăgănițâ, uăi- 
măreanul Mihai Mironiuc aruncă, totuși, pu
ternic la poartă și înscrie. Foto : D NEAGU

tatorflor. un loc de
bal adevărat

II. C. Minaur si 
său. Laseăr Pană, 
tit bine jocul. Ei 
desigur, labilitatea 
campioanei si au 
tiunile In faza

hand

antrenorul 
au pregă- 

cunosteau. 
defensivei 
iutit ac- 

de finali
zare. crelndu-si culoare prin
tre puțin mobilii echipieri al 
Stelei. In defensivă, băimărenii 
au făcut pasul Înainte spre cei 
doi interi — Vaslle Stingă si 
Marian Dumitru —. micsorîn- 
du-le evident eficienta. Iosif 
Boros, care a jucat in fata a- 
oărăril. a fragmentat cursivi-

a coechipierilor săi Măricel 
Voinea. Gh. Covaciu, Dorn 
Porumb. Olimpiu Flangea si 
Mihai Mironiuc, H. C. Minaur
— care a condus în marea ma-, 
ioritate a timpului uneori 
chiar detașat (12—8 în min. 
24. 20—17 in min. 37. 23—19 in 
min. 45, 28—24 în min. 57),
— a cucerii finalmente o vic
torie meritată chiar Ia acest scor.

De partea cealaltă Steaua a 
prezentat o formație dornică

Hrisfache NAUM

(Continuare în oaa ’-J)
L-..un tineret care trăiește in
tr-o tară socialistă poate să as
pire la cele mai înalte succese 
in sport, ea si in toate dome
niile de activitate".

Purtăm in Inimi aceste cu
vinte. ESTE MARELE ADEVĂR 
CARE EXPLICA. FUNDAMEN
TAL. ..miracolul” sportului ro
mânesc. Nu eram în sport cu 
patru decenii In urmi, prea 
departe de anonimatul interna
tional Si am ajuns, lată, tri
umf sportiv, să ocupăm, in am
pla confruntare olimpică de la 
Los Angeles, locul 2 în clasa
mentul celor 140 de țări parti
cipante I Este marele adevăr 
care explică neîntrerupta afir
mare generală a sportului de 
performantă din patria noastră, 
bilanțul strălucit al succeselor 

Notații la finalele campionatului de scrimă

ELEMENTUL DE REFERINȚĂ 
L-A REPREZENTAT TINEREȚEA

minești. care au purtat si poar
tă In lume, cu iubire de tară, 
de muncă si viată, mesajul de 
pace si prietenie al României. 
Îndatorire de cea mai mare 
responsabilitate încredințată de 
partid. Ne stnt aproape de su
flet toate izbinzile lor sporti
ve. toate victoriile ..de aur” 
pe care le relnttlnim. înscrise 
cu modestie. în lnOăcăratul ra
port sportiv dedicat apropiatu
lui forum al comuniștilor — eel 
da al Xm-lea Congres al par
tidului. Slnt pagini de nouă sl 
frumoasă Istorie sportivă scri
se cu talent, dar și prin mul
tă trudă, eu dlrzenie. dăruire 
si exemplară abnegație patrio
tică. de multi campioni români 
eunosctrtl si pretuiti In Întrea
ga lume, de gimnastele Nadia

j
de titulari pentru formația 
noastră campioană. Steaua, si 
implicit pentru lotul reprezen
tativ.

încurajator este că la replica 
C.T.A^.-ulul. de a modela vi
itori performeri în floretă, răs
pund si alte centre ale tării, 
in primul rind Satu Mare, mai 
ales prin Borsodi, elev al an- 
trenoard Eva Lengyel Este 
foarte bine 1 Si am dori ca re- 
olid similare să consemnăm si 
din partea altor centre, cum ar 
fi Constanta. Iași si Timișoara.
• în „duelul” devenit tradi

tional dintre C. S. Satu Mare 
si Steaua la -floretă fete s-a 
interpus anul acesta. Dinamo 
București, club care prin echipa 
sa a dstigat campionatul. O 
echipă în care, cu excepția Au
rorei Dan, tinerețea a precum
pănit. Georgeta Beca. Cristina 
sl Steluța Mihăilă Cornelia 
Chelara si Carmen Leahu, toa
te floretiste foarte tinere, iată 
componentele noii campioane. 
Tînăr este, de asemenea, antre-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

Turneul final al campionatelor naționale de box

PRIMA GALĂ SEMIFINALĂ - UN SUCCES
Pe ringul de la Palatul spor

turilor d culturii din Capitală 
au Început joi Întrecerile se
mifinale ale campionatelor na
ționale de box.

Perspectiva de a evolua In 
finale a Înăsprit lupta din ring, 
a deșteptat ambițiile. Ambi
ții mari chiar si la —cei mai 
mid dintre concurenti. boxerii 
de categorie semi muscă. Ast
fel. Dumitru Șchiopa (Steaua), 
deși pornea favorit in oar- 

Dumitru Șchiopu (dreapta) ciștigă la puncte in fafa lui Constan
tin Blaga (A.E.M. Timișoara) Foto : I. BĂNICA

tida eu Constantin Blaga (AEM 
Timișoara), nu a avut așa cum 
se credea o sarcină ușoară. 
Timișoreanul a luptat bine, 
mai ales în primele două run- 
duri. dnd l-a pus destule pro
bleme stelistului. Experiența 
mai bogată si pregătirea sune-

Ieri, !n Divizia ,,A“ de fotbal

DINAMO - POLITEHNICA IAȘI 4-3 (2-3)
Ieri, pe ,stadionul din Șoseaua 

Ștefan cel Mare. într-un med 
contlnd pentru etapa 9-a. Di
namo a Intîlnit pe Politehnica 
Iași. La capătul celor 90 de

• Campionul D. Maricescu, invins înainte de limită I
• R. Obreja, un tehnician cu lovituri năpraznice ©
D. Stănciulescu — C. Silitră,

rioară ale lui Șchiopu i-au per
mis pugilistulul militar să se 
Impună cu claritate mai ales 
ta ultima parte a meciului, 
după ce cu o contră de dreap
ta l-a făcut Ed. oe timiso-

rean. Șchiopu obține victoria 
la puncte si un loc în finalele 
de duminică.

Viorel Pop Eneean (Centrul 
olimpic Dinamo — Metalul 
București) si Marian Gîndae 
(A.S.A. Buzău) ne-au demon
strat că d la „semimuscă” 

minute formația gazdă a obți
nut victoria cu scorul de 4—3 
(2—3).

CVttțl cronica meciului ta 
pop. a 3-a)

un meci de zile mari

pot avea loc meciuri de .mare 
tensiune”. După un final 
spectaculos. generos aplau
dat de spectatori. Viorel Pop 
Encean a avut un singur punct 
avans pe buletinele tuturor ce
lor 5 judecători suficient
insă, pentru a-si asigura un 

■ loc in finale.
Fostul campion al ..cocoși

lor”, Dumitru Cipere (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), nu a mal 
avut sufidente resurse pentru- 
a-1 întrece pe tînârul Reia 
Nistor (Steaua). Dacă adăugăm 
si plusul de inițiativă pe care 
Nistor l-a avut în majoritatea 
timpului de luptă, decizia de 
învingător pe care a pri
mit-o (chiar cu 5—0 !) este
meritată.

A doua semifinală a catego
riei a opus pe Cristian Gheor- 
ghișor (Pistonul 'Slatina) Iul 
Marian Fînățan (Steaua). A 
fost un meci între doi ..cocoși” 
fără forță în lovituri care 
timp de 9 minute s-au min- 
gîiat” reciproc, fiecare pri
mind si cite un avertisment, 
iar cînd mal erau două secun
de din partidă, arbitrul Paul 
Dobrescu l-a mai gratulat ne 
Gheorghlșor cu al doilea aver
tisment si Fînătan a acces 
astfel în finală. în care il va 
întîlnl pe colegul său de sală 
R. Nistor.

Med de zile mari intre Do- 
rel Stănciulescu (C.S.M. Dro
beta Tr. Severin) și Corneiuș 
Silitră (Central Olimpic Di
namo — C.S.M. Reșița) la se- 
miușoară. A fost o partiidă fier
binte, prim ambiția cu care au 
luptat ambii sportivi. K.O.-ul 
a plutit deasupra ringului tot 
timpul meciului, atît Silitră,

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare ta pap. a ♦-«)



LECȚIA LUI HARADAU A.cfirȚ pe jlHinil *ictali! din Capitală
La „C

Sîntem tentați, deseori, asis- 
tînd Ia spectacolul sportiv, să 
vedem doar rezultatul in sine, 
iar pe autorul performanței să-l 
lăsăm să plece la vestiar, fe
ricit, sau trist Urmăriudu-I. 
timp de o sâptămînă pe Dumi
tru Hărădău, evoluind in cam
pionatul național de tenis, al 
seniorilor, ne-am dat seama că 
atitudinea sa față de sportul pe 
care-1 practică este una de 
respect.

Dumitru Hărădău este trecut 
de 30 de ani, dar prin felul 
cum aborda fiecare med 
era un autentic model pentru 
mai ____li
Ajungea la teren cu două ore 
Înainte de începerea partidei 
juca tenis de antrenament mai 
mult de o oră. apoi făcea • 

. repriză sau mai multe de gim
nastică adecvată și, in sfirșit, 
executa o ușoară alergare. Nu 
exagerăm spunind că erau des
tui spectatorii care ii urmare - - 
■cest program. admirindu-L în 
schimb, nu am văzut (deși de 
foarte multe ori era razul) nid 
ud tinăr tenisman M «ă-l iam- 
ie, dar măcar sl comenteze ati
tudinea mai - - - 
de sport...

La meciul 
din Berlinul 
dău a venit 
partener de

PENULTIMA ETAPA LA DIRT-TRACK

el

tinerii noștri tenismani

Dezavantajat de iuriul de ar
bitri în etapa a V-a a campio
natului republican de dirt- 
track, stelistul S. Postolache a 
ținut (si a reușit) să dovedeas
că că este în momentul de fa
tă cel mai in formă alergător, 
eistigînd etapa a 6-a desfă
șurată ia numai două zile pe 
pista Stadionului municipal din 
Brăila. E] a acumulat. 14 p. 
(fiind nevoit doar o singură 
dată să se încline în fata si- 
bianuiui S. Ghibu) adiudeeîn- 
du-și restul manșelor, printre 
învinșii lui 
actualul lider al campionatului. 
N. Puravet Fără a mai stră
luci ca în prima oarte a corn

petiției. Puravet a fost depășit 
in cursa directă si de stelistul 
M. Gheorghe.

numărîndu-se îi

letul Șerban Ciochină pentru 
a-i perfecționa pregătirea fizi
că. Să ne mirăm, atunci, că in 

le două zile da concurs

natului Hărădău a pierdut in 
fața lui Laurențiu Bucur. „Lalu 
— cum ii spun prietenii lui 
Bucur mi-a fost superior.

ECHIPELE I.R.A. TG. MUREȘ Șl TORPEDO ZARNEȘTI
DOMINĂ ÎN CAMPIONATUL DE MOTOCROSradau. iair-o icuria 

de ro’hd ev on'ra-

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. 
S. Postolache (Steaua) 14 p. 2— 
3. M. Gheorghe (Steaua)- șj N. 
Puravet (I.P.A. Sibiu) 13 p. 4. 
S. Ghibu (I.P.A. Sibiu) 11 p. 
CLASAMENTUL GENERAL 
(înaintea etapei a 7-a care va 
avea loc astăzi, de la ora 15. 
pe pista stadionului Metalul din 
Capitală) : 1. N. Puravet 80 p. 
2. S. Postolache 72 p. 3. S. Ghi
bu 62 p. în deschiderea reuni
unii de astăzi se va desfășura 
„Cupa speranțelor", deschisă 
celor mai mici motociclisti.

O S

de „Cupa Daviț" 
Occidental. Hără- 
doar pentru a fl 

,_______ _  antrenamente al
celor patru jucători aetecțtaaaU. 
Dar, de fiecare dată. înainte de 
a începe să sebimbe mingi, fie 
cu Andrei Dirzu, Ee cu Adrian 
Marcu. el făcea meticulos, ace
lași program amintit mai i 
Mai mult o iarnă întreagă 
ceea ce face și acum — 1 
mitru Hărădău a apelat la at-

ci’lige. îi întrevăd

Locuit| 
tru de | 
sebi cod 
simbdtaj 
nica, sd 
pra cîn] 
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tea : „p| 
felurite | 
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de befiJ 
totii că | 
modelelJ 
„Casa | 
pentru | 
Doar ap] 
dai sean 
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iă serio] 
„mașinii 
tă tehnil 
lor prin 
prin rd 
de înalîJ 
torii și I 
joritate,] 
de la n 
structoan 
denii fa] 
(uri datl 
ră și pi 
lui), da] 
care all 
în ale...

La „d 
cele mal 
lucru -J 
nos —, a 
tenta 
Buta, rq 
de ani, 
man fă, 
sufletul 
are gru! 
ncvomoa

Pe traseul de la Brașov s-au 
consumat întrecerile etapei a 
3-a a campionatului republican 
de motocros pe echipe. în 
pofida faptului că la antrena
mentul oficial, ploaia a înmuiat 
traseul, alergătorii au reușit să 
furnizeze curse apreciate de 
numeroșii spectatori. Cele două

clase din program, 125 cmc — 
tineret și 250 cmc — seniori, 
au fost eîștigate de favoriți, 
pe primele locuri clasîndu-se 
Florian Pop și, respectiv, Er
nest Muiner.

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 
125 cmc tineret, — 1. I.R.A. Tg. 
Mureș 56 p, 2. Steaua 
Poiana Cîmpina 50 p ; 
seniori — 1. Torpedo 
50 p, 2. Steagul roșu 
40 p. 3. .
învingătoare s-au detașat 
clasamentul general.

în deschidere au avut loc 
putele „Cupei speranțelor) 
chelate cu victoria * ’ 
Gagyi (I R A. Tg. . ...
50 cmc și Eduard Dorr (Torpedo 
Zămești). la 80 cmc.

Merita <1
Iremise servpeetive". 

Nc sint 
nte ?

grăitoare și aceste

Ion GAVR'.LESCU

FETELE

O REALITATE CARE ONOREAZĂ
-ratare d>a pag 1)

51 p. 3. 
ZS# cmc 
Zărnețti 

___  ___ Brașov 
Steaua 42 p. Formațiile 

ta

pe

lăzi in rindul tuturor națiunilor 
lumii.

Ne mindrim cu toti sportivii 
României ! Cu milioanele de 
oracbeanti ai exercitiilor fizice 
care, in arena marii competiții 
naționale „Daciada** — adevă
rată olimpiadă a sportului ro
mânesc organizată 
sa inițiativă a 
Nieoiae Ceauțeseo 
căiesc temeinic si

Pentru 
socia- 
indru- 
de to—

dis- 
ta- 

iui Peter 
Mureș), la

C. GRUIA — coresp.

NOTATII LA FI
a

(Urmare din pag 1)

ii» tot răstimpul cars a re
cul de ta inițierea tredtpc'-:- 
lei competiții de ota« 
vată celor mai tineri Șuedton, 
dotată cu trofeul „Cupa pio
nierilor". ■-« fon om ta oare 
printre antrenori sau 
tort să r,u re afla H ettwc 
femei care conduceau eu per
cepere echipele școlilor res
pective. Prezente la toate e- 
dițUle din ultima vreme. Spe
ranța Cristea. profesor-d 
edueope fizici La 
Școala generală nr 
in din Mopoșoa- 
ia (rectorul a- 
gricoi Ilfov), Lu
dea Hărăbor. tnvițiioa'e Ui 
Școala generală nr. i din Su
rata (fud. Vrancea) fl Marla 
Rusea, profesoară de specia
litate la Școala generală din 
Fundeni, comună tttuata la 
marginea Capitalei, fl-au pre
gătit temeinic elevii. aceștia 
număi induse de fiecare dată 
printre principalii animatori 
C>nsiindu-fl școala fl cadrele 
didactice, micii oiniști din e- 
chipele menționate au reușii 
sil se califice »< In fatale su
perioare ale altor concursuri 
de nivel republican deschise 
școlarilor, localitățile de mai 
sus constituind astăzi puter
nice centre de copii si ju
niori.

La ediția din acest an a 
„Cupei pionierilor- (la care 
au participat aproape S00 de 
elevi), pasiunea pentru depis-

ZIUA ORIENTĂRII TURISTICE DE MASĂ

• Duminică zl 
pădurea Băneaoa. avea loc 
un mare concurs — ^lua orien
tării turistice de masă a Muni
cipiului București* — la care 
«tnt Invitați să participe înce
pători sau avansați, tlner! saa 
vlrstnlel. Competiția va consta 
din plecări In grup fl Indivi
dual, pe categorii de vlrstă. pe 
diverse trasee. Startul ae va da 
ta jurul orei 9,30. iar Înscrierile 
se vor face Intre ore4e 
de start.

Cu acest prilej, se va 
împlinirea a 35 de ani 
vitate orientaristică In 
și va fl deschisă. In aer liber, 
o expoziție cu caracter turistic 
fl de protecția naturii.

Și Dintr-o eroare de informare, 
tn ziarul nostru nr. 10 833 dtn 
13 octombrie 1984, In articolul 
„Sportivii crestelor — tacă o dată

anl versa 
de actl- 
Ca.pl taU

Ail, in sola Dinamo

UN INTERESANT
MECI DE VOLEI

Astăzi in sala Dinamo, de la 
ora 17. se va desfășura partida 
restantă din cadrul etapei a 5-a 
a campionatului feminin al Di
viziei ,.A“ de volei, dintre Di
namo si Universitatea Craiova. 
Un meci care se anunță echi
librat si interesant, cele două 
echipe aflîndu-se la egalitate 
de puncte (cite T) in seria I a 
campionatului.

REZULTATE DIN DIVIZIA

din țeneroa- 
tovarășului 

— se ore- 
multilateral

oentru muncă si viată, 
că «rcrlul în societatea 
Estă. ’-portul condus si 
mat de partid, personal
varășui Ni.-olae Ceausescu tre- 
bme să adoră c tot mai ore- 
ttaasl cor.'r. but :e la aFfjra- 
rea ronditiîtor ca tineretul pa
triei al creastă viguros si să- 
nUce. la educarea politică si 
ce'â! crească a «nortîvilor. la 
rub^-area perseverentă in rin- 

a-: ".-ra a princiniilor
echității socialiste. a 

IsaFetar trăsături morale ale 
cerule r-- _ a] s« etătii noastre.

norul ei. prof. Romeo Pellegri
ni. care a reușit să transmită 
sportivelor ce le pregătește 
marea sa ambiție pentru vic
torie. Este un succes care a 
produs multă satisfacție în clu
bul din soseaua Stefan cel 
Mare. Este totodată un rezultat 
care obligă la o MUNCA ÎN
ZECITĂ. capabilă să confirme 
performanta. Deci, un viitor a- 
preniat eu prezente in cit mai 
mnlte concursuri ; pentru eă 
altfel reușita floretistelor de la

Campionatele nafionale de călărie
i

IOANA DAIID (Oiiiamo) IIHIM IA LRIIVTt DUPĂ UN AN
Azi încep îatrecerile ir cadrai Cupei României"

SIBIU. 18 (prin teiefaai La 
baza hipică din localitate an 
continuat întrecerile din cadrul 
Campionatelor naționale de 
tărie, in concura aflîndu-se 
mazoanele* si specialiștii 
dresaj.

Dimineață, maeștrii .bai 
lui ecvestru* s-au întâlnit

că

te
•tu
te 

cadrul categoriei ușoare, dispu
tă rămasă restantă, celelalte 
probe disputindu-se In urmă cu 
două luni în Capitală. Conform 
așteptărilor. întrecerea a fost 
dominată de stelistul Angbel 
Donescu cu Nufăr, fără îndoia
lă. In momentul de fată lide
rul dresorilor noștri. Avansul 
de 70 p fată de următorul cla
sat ne scutește de comentarii 
A Donescu !nscriindu-si In pal
mares oel de al saselea titlu la 
această categorie.

»» B"-TINERET LA RUGBY

>4—13,

ll Birtad 
Locoanoti- 

Suceava 
Brăila — 

—a, Auto-

Dupâ-amiază terenul 
parcursul, de asemenea, 
rut ca întrecerea fetelor 
presărată cu numeroase 
te de penalizare ți abandonul 
cele din urmă 
tre cele două 
lotului. Ligia 
goi) si Ioana 
prima terminind manșa I fără 
penalizare, iar a doua numai 
cu un punct la pasiv, celelalte 
pretendente — Dania Popescu 
(Steaua). Mariana Moisei (Di
namo) sa. — doborînd multe 
obstacole. în manșa secundă. 
Ligia Din a acumulat 19 p. ie
șind din cursă, in timp ce Ioana 
David a reeditat parcursul 
foarte bun cucerind o bineme
ritată victorie, succes care o 
readuce după un an. în frun
tea ierarhiei călăreților.

greu 
au fa
șă fie
Dunc- 

;. In
lupta »-a dat in- 

componente ale 
Ilia (C.SM. Lu- 
David (Dinamo).

REZULTATE TEHNICE : dre
saj — 1. Angbel Donescu (Stea
ua) cu Nufăr 720 p — campion 
republican. 2. Anca Bogdan 
(Steaua) cu Babilon 650 p. 3. 
Aurel Lăpădus (C.S.M. Sibiu) 
cu Chimion 624 p ; obstacole, 
fete — 1. Ioana David (Dina
mo) cu Mentor 1 p 
nă republi cană. 2.
Her (C.S.M. Sibiu) 
15 p. 3. Ligia Hin 
goj) cu Aida 19 p.

— campioa- 
Monika Zo- 
cu Radiana 
(C.S.M. Lu

începînd de vineri, timp de 
trei zile se vor desfășura în
trecerile din cadrul „Cupei Ro
mâniei".

Iiie IONESCU — coresp.

LA TEN»

UHMMAHtn
DE MASA (J)

astăzi, la Cluj-Na-Inoeplnd de
poca se desfășoară tatrecerHe 
dtn cadrul returului Campiona
tului republican po echipe ju
niori la tenis de masă. Principa
lele candltate : Universitatea I 
Craiova, C.S.M. Cluj-Napoca, 
Pionierul Craiova (m). Juventus 
*83 București, C.S.Ș. 1 București, 
C.S.Ș. Slatina (f).

Dinamo Bil 
ma doar iJ 
palmares. I

Credem d 
Si forul da 
măsură să I 
lor echipei] 
necesar pel 
loarea într] 
tivă acum | 
colegele de| 
re, Brgrov, ] 
garnitijf j 
campion. H 
tiv școlar I 
tivă a anti 
grini.

• Espectl 
proba de sl 
să îngrijord 
sit. Lingă I 
trăgători fl 
Popa, de d 
vizibil, tind 
semne de I 
lix Nicolael 
cum RadsM 
ales. Nit^H 
mii doi sot 
la Craiova, 
antrenor ten 
Dumitru Pq 

Tehniciană 
legii lui M 
nu, I. Rotai 
aici. Faptul 
pentru „Cud 
dus peste 2d 
te tineri tq 
un argumenl 
se facă din 
primul cent» 

îmbucurat 
un harnic 
aflat în nraH 
Victor Teod

UN DERBY DE MARE SP
(Urmare din pag 1)

victorie, laborioasă, ambi- 
Obisnuitele carențe 

au fost de această 
Si mai evidente, 

portarii Nicolae 
si Adrian Slmion

de 
tioasă. 
din apărare 
dată. însă, 
pentru că 
Munteanu
n-au mai putut repara miracu
los gafele, evoluția lor fiind a- 
cum sub valoarea necesară. în 
ofensivă, 
de multe ori în capcana în
tinsă de 
greșit iar 
— totuși - 
pinat 
talentatului 
Mircea

steliștii au căzut

parteneri si au 
cînd si-au creat 
poziții au Intîm- 

opozitia tînăruhii si 
portar băimărean 

Petran. Este drept

bucurestenii 
eapati si 
șterse încă 
țări (Vasili 
Dumitru si 
bece, deși a 
dovedit unul 
buni tucător 
ce si-a spus 
momentele 
tai.

La
H. C. Minai 
echipă netn 

dnpi 
șefia - elasa 
26 de puneți 
de Steaua 
Băimărenii i 
merită feliei

ADMINISTRAȚIA DE STAT TOTO-PRONOSP
• La sfrișitua acestei sâptă- 

mlni, se va desfășura cea de a 
doua tragere LOTO 3 <Mn aceas
tă lună, prilej de noi clștlguri 
In autoturisme „Dacia 1900* fl 
importante sume de bani.

NUMAI ASTAZI ȘI MTINE a- 
gențîMe de vtozare șl vfozătoril 
volanțl din Întreaga țară vă

stau la dispo 
pa rea dv. la

CÂȘTIGURILE
DIN 12 O

Categoria 1 
autoturism D 
11 variante 1



MODELiSM... MODEL

:i tehnicii pentru tineret Brașov
Conduși in minutul 73 cu 3-2

CAMPIONII CIȘTIGA
I PRINTR-UN FINIȘ IREZISTIBIL !

Sinpe- 
indeo- 
ipit ca 
dumi- 

deasu- 
ropiere 
imuse- 

mai 
■se, ur- 
ndu-se, 
parcă, 

iu cu 
, «ero
de la 
tehnicii 
Brașov, 
ți să-ți 
simplă 
sport, 

nirabi- 
le sini 
le inal- 
jbațiilc 
■andate 
jitotaj" 
nstruc- 
n ma- 
nicieni 

con- 
, stu- 
e pos- 
măsu- 

dismu- 
copii 

cenicia

4
ii

au 
de 

lumi- 
■ompe- 
Bucur 
sie 40 
serfor- 

tot 
Secția 
deliști, 
imode-

Ușii. Roadele muncii 
Buia numai in acest an 
rugăm să ni le prezinte sin
gur. „Cele mai frumoase suc
cese ic-am realizat la aero- 
modcți.sm : campioni pe echi
pe la planoare radio-coman- 
date — Constantin Vlădă- 
rean. Bruno Zooi și eu —, 
campioni pe echipe la ju
niori, campioni la acrobație, 
un loc II la lupte aerie
ne...*.  Dintr-o modestie ce-l 
caracterizează, nu ne spune 
că la individual el a ciști- 
gat titlul de campion, că la 
juniori pentru a șasea oară 
consecutiv a ocupat locul 
I... Mihai Bula elev în clasa 
a IX-a, fiul său.

Vizitatorul secției rămine 
surprins de ce poate vedea 
aici : zeci de machete de 
avioane, de nave, de mașini, 
printre care o splendidă ma
chetă a avionului „Vlaicu", 
realizată de frații ingineri 
Ion si Dumitru Georgescu. 
Pot fi văzute acolo chiar și 
familii de modeliști, cum 
este, de pildă, Grigore Tă- 
băcaru cu copiii, Elena fi 
Marcel.

O secție de modelism-, 
model. Aceasta si datorită 
sprijinului acordat de con
ducerea „Casei", director ing. 
Valentin Mreană și mai ales 
a președintelui Comisiei ju
dețene de modelism, : _ 
Alexandru Popa. „La Casa 
științei și tehnicii 
tineret
Buta — formăm sportivi de 

oprformanță. dar si specii, 
liști de înaltă calificare".

Viorel TONCEANU

I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i, ing. I
_____ pentru 
ne spunea Bucur I

I
I

DE SCRIMA I
rezu- 

tă de

nov ist 
Ji în 
nente- 
odajul 
ri va- 

spor- 
vă. cu 
a Ma- 
și cy 
ub»vi 
spor- 

va-ac- 
Pelle-

să aducă în performan- 
scrimer excelent dotat 
spadă, pe Marian Dra- 
Aceasta în pofida fan- 

dln str. dr. 
traversează 

cu nrea du- 
capacitatea

■ readuce

I

.ă din 
:eDuse 

«fîr- 
mtatii 
1 Ion 
t mai 

reale 
( Fe- 
«. a-

■mal 
klti- 
i de 

e un 
Drot.

i co- 
odea- 

opri 
cerile 
au a- 
foar- 
ar fi 

•că să 
ăniei*  
tării. 

:ul că 
deși 

(prof, 
stră-

duieste 
tă un 
pentru 
gomir. 
tului că la clubul
Staicovici scrima 
un moment precar, 
tină încredere in 
tehnicienilor de 
.Progresul" la faima de care 
s-a bucurat cîndva.

• „Școala" de la Slobozia, In 
plină consacrare I A dovedit-o 
si recent prin vigurosil săi ex
ponent!. Marius Flore*  si Pe
tre Badea. După Laurentiu Fi- 
lipoiu, acum titular la Steaua, 
si după tinerii care au realizat 
cea mai bună performantă a 
scrimei iaiomitene docul 2 in 
Divizia ,,A“). .școala" de la 
Slobozia, a prof. N. MibMleseu. 
și-a consacrat această titulatu
ră. Modul angajant ta care lu- 
creză toti sportivii, sprijinul ne 
care îl primesc din partea co
misiei județene de resort con
stituie un model si pentru alte 
centre din tară, care fac efor
turi să redevină în proba de 
sabie, ce au 
Iașiului.

fost odată. Cazul

*

mențiune pentruîn final, o 
modul ireproșabil in care fe
derația a organizat ..maratonul*  
(de 12 zile) de la sala Floreas- 
ca. precum si o subliniere cen
tru calitatea arbitratelor (V. 
Chelaru, S. Poeharn. H. Bădes- 
cu. Gh. Culcea, E. Tnrcn), eu 
o contribuție substanțială la 
consemnarea unor rezultate cît 
mal echitabile.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J

spura 
Ivizia 
hiînd 

cu 
fiind 
incte. 

lor 
volu-

tia de pînă acum si. îndeosebi, 
din acest meci derby dlsnutat 
In deplasare.

Au iucat formațiile :
STEAUA : N. Munteanu. 

Simion — M. Mirică (2). 
Dumitru (7). Ad. Ghimes. 
Stingă (7). M. Daniel (1). 
Drăgănită (2). V. Nieulae 
D Berbece (5). C. Pctre^ 
Birtalan (antrenori : 
Voi na si Otto Telman)

H. C. MINAUR 
MARE : Mircea Petran. 
șovici — Gh. Covacin 
Mironiuc (6). I. Boros 
Flangea (5). D. Porumb 
Voinea (7), I. Oros, N. 
(antrenori : Lascăr “ 
Petre Avramescu).

Au -arbitrat bine : Gh. San
dor si Fr. Lakomcsik (Ora
dea).

Ad.
M.
V. 
C.

(2). 
St.

Radu 
’ BAIA 
N. Ne- 
(31. M. 
(3). Ol.
(6). M 
Voinea

Pană si

Lci-

,OTO
4

7. - 2-a; 
cat.

a 3-a: 13,50 variante a 8.878 led: 
cat. a 4-a: 27 variante a 3.439
led; cat. a 5-a: 146,50 variante a 
834 lei: cat. a 6-a: 2’91,50 variante 
a 319 led; cat. X: 1.701,50 variante 
a 100 lei.

Report la categoria 1: 372.639
len.

Autoturtfimul „Dada 1300*  de 
la categoria 1 a reveorit particd- 
pant.ei Tîlvan Floarea din Bucu
rești.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dispută neașteptată, drama
tică pe alocuri, de-a 
pasionantă în repriza

Surprizele meciului: 
echipă oaspete cu mult peste 
„recomandările*  clasamentu
lui ! Dulce tîrg al legilor are 
ți azi destui jucători mini ți 
nu înțelegem „misterul" alune
cării Politehnicii spre zona re
trogradării. 2) Apărarea foarte 
vulnerabilă a dinamoviștilor. 
cu un portar (Toma) care taie 
respirația echipei la orice in
tervenție. Fără omul de bază 
Al. Nicolae (suspendat pentru 
cartonașe) și fără Moraru (încă 
nerestabilit complet după gri
pă, a intrat în repriza ■ doua), 
defensiva campionilor a contat 
de fapt doar pe Ion Marin, 
care... s-a împărțit in patru 
pentru a bloca toate „spărtu
rile*,  sarcină practic imposibi
lă. Culmea, s-a accidentat și 
I. Marin (min. 52), dar Jn te
ren a apărut Moraru și Dina
mo a— închis în sfîrșit poarta, 
lupt’nd contra timpului care se

dreptul 
a doua.

I) O

DINAMO
POLITEHNICA IAȘI

4 (2)
3 (3)

Stadion Dinrxnc; tarea bun; timp 
frumos; spectatori — circo 12 OOC 
Șulurt: 25—9 (pe poorto: 11-S). Cot- 
nere; 12—0. Au morcof: DRAGNEA 
(min. 8), SUOU (min. X șj Bl), 
STREDIE (min. 74). respectiv MUN
TEANU (min. 3), PAVELKJC (mm. 22) 
>1 DAMASCHIN (min. 45)

DINAMO: Tomc (min. 44 MORA 
RU) - VJod. L MARIN (mhv. 52 STRE 
DJE). Movilă - Rednic. DRAGNEA, 
Andone. SUC’U — ȚĂLNAR, Aogușîin, 
ORAC.

FOUTEHNICA IAȘI: BUCU - MUN
TEANU, Anion. URSU, TopoHmch! 
(min. 34 Agochî) - PAVEUUC, BUR- 
DUJAN Gheorghiu, M. Rodu — DA- 
MASCHJN. Biro.

A arbitrat satisfăcător O. Ștreng 
(Orodeo); k: linie: cu muhe greșeai 
D. Oclăn (Pitești) ți L TS rear 
(Reghin).

Cartonoș» gclbene: MOVILA.
TrefeiH Petscho*  schi: W.
La soe»orrfe: 6—€ (3-O).

gurel în terenul di na mov ist 
iese — curajos și inspirat — 
la 35 de metri de poartă Mo
rarj. care „agață*  mingea în

Cu o lovitură de cap
I al dinamoviștilor
I scurgea pentru ieșeni, 
, nervilor declanșați de 

nile exasperante ale
I apărări ta repriza I, ______

progresiv mai bine contra unei 
echipe ieșene care ae apăra 
eroic, cu portarul Bucu rezis- 
tind senzațional unei „mitrali
eri*  care în mod norma] se 
putea încheia eu •—T goluri...

...Luînd-o de la capăt, iată 
filmul unui joc In care ambele 
echipe au străbătut earn tot 
registrul trăirilor unul meci 
„deschis*  din minutul 1 pină 
ta minutul 90.

Min. 3: Burdujan pleacă pu
ternic in cursă dintr-aa ofsaid 
discret (în fața taierului!), 
eentreazâ perfect In fața por
ții și MUNTEANU înscrie le
jer: 0—L Min. 8: DRAGNEA 
egalează spectaculos ea • lo
vitură de cap : 1—L Mln. ÎS : 
SUCIU înscrie „din alergare*  
un gol de mare finețe: 8—L 
Min. 22 : PAVELIUC pătrunde 
pe aripă, portarul Toma lese 
— uluit și— uluitor — la a 
centrare de el bănuită și ieșea
nul marchează ca Intr-im med 
de copii : 2—2. Min. 45 : „Cap*  
al lui Orac spre poarta Iul 
Bucu, tribunele văd gol, arbi
trii nu văd nimic (tușierul era 
absent...), contraatac ieșean pe 
fondul unui scurt-circuit psi
hologie al dinamoviștilor (care 
așteptau să 
DAMASCHIN 
tuos, portarul 
prost unghiul 
este 2—31!

începe repriza a doua, înce
pe și „recitalul Bucu*!  Tensi
unea jocului urcă, urcă mereu 
și se fixează la un plafon 
maximal. Portarul ieșean „scoa
te tot*,  scoate „goluri făcute*,  
respinge mingi trimise din ca
reul mare, din careul mic (An- 
done, Dragnea. Suciu...)! Min. 
74: egalează STREDIE, care 
reia cu capul balonul trimis 
de Tălnar din lovitură liberă. 
Min. 79 : Biro scapă singur-sin-

spectaculoasă, Dragnea înscrie primul pol 
Foto : I. BĂNICĂ 

picioarele ieșeanului. (Ce În
seamnă un portar matur, de 
valoare!). Moment crucial al 
meciului! Peste două minute, 
SUCIU, foarte talentatul Suciu, 
înscrie eu capul, superb (țișni- 
re „ex-machina*  șl minge ca
tapultată la rădăcina barei), 
aducind o binemeritată victo
rie campionilor. Dar după citi 
caznă și cite emoții!

contra 
slăbi ci im
propriei 
luptând

Marius POPESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA REVINE
E drum lung de

Universitatea Craiova, iată, 
se oare că se apropie din nou 
de valoarea pe care a demon- 
slrat-o ani de-a rindul. Si este 
de bun augur această revenire 
acum, in apropierea locului de 
miercuri, de la Craiova, cu O- 
Iympiakos Pireu, din cadrul 
Cupei UEFA. Victoria de mier
curi. de la Timisoara prefigu
rată de egalul de duminică, de 
La Buzău este grăitoare : ea. 
dar mai ales buna comportare 
a echipei, a ansamblului. în lo
cul cu Politehnica, deși craio- 
venii nu i-au putut alinia pe 
Ticleanu. Geolgău si Ad. Po
pescu. cu toții accidentați. 
Vorbeam desnre valoarea an
samblului.
ce cu 
tățile. 
ciențâ 
chipei
Timișoara, cel care a ieșit ta 
evidentă. în mod sDecial. a fost 
Cîrțu. jucător din stirpea lui 
Dobrin si a lui Ozon, capabil 
să-sl lase adversarii pe drum, 
sau să-si schimbe intențiile de 
la o clipă la alta. Cum a fost 
cu golul din min. 84 ctad. ză- 
rindu-1 cu coada ochipului De 
Dortarul Clipa ieșit aDroaoe de 
marginea careului de 16 m. si-a 
schimbat într-o zecime de se
cundă intenția de a pasa si— a 
aruncat balonul Dește neinsoi- 
ratul „păzitor*  al buturilor ti
mișorene. (Scriind aceste rin- 
duri. ne amintim că același 
Clipa a primit un col identic, 
tot de la 40 m. în prima etapă, 
cu S. C. Bacău ; cel ce l-a 
sancționat atunci a fost Mihut).

Desigur, se fac multe efor
turi pentru recuperarea celor 
accidentali, pentru că prezen
ta. de pildă, a lui Ticleanu si 
a lui Geolgău în linia de mij
loc ar mări randamentul aces
teia. care în momentul de fa
tă se bazează 
forturile Iui 
..renăscutului*  
cătorul nr. 1 
Timisoara a fost Lung, care a 
apărat trei goluri ea si făcute, 
cum au fost situațiile din min. 
69 (care a premers deschiderii 
scorului de către craioveni. ctad 
Lung a „scos*  de-a dreptul in
credibil mingea plasată cu capul 
de Bolba. de la numai doi me
tri) si la acelea din finalul par
tidei. la suturile lui Dumitru

Dar nu nutem tre- 
vederea nici individuali- 
iucătorii care dau efi- 
si culoare evoluției e- 
prin realizările lor. La

mai mult ne e- 
Trimescu si ale 
Bălăci. Dar iu- 

ln meciul de la

la Lung la Clipa
si Bolba. Se poate spune — 
făcînd abstracție de tot ce s-a 
mai întimplat în acest ioc. de 
cele două goluri valabile ne- 
validate — că Lung are cele 
mai mari merite în cîștigarea 
meciului de Ia Timisoara.

In schimb. Clipa l-a pierdut 
pe cel al timișorenilor, el fiind 
neatent la ambele coluri. De
altfel. ..Poli", prezentînd o e- 
chipă tînără. a făcut greșeala 
să se avînte prea mult în atac, 
fără a avea o ariergardă cît 
de cît corespunzătoare valorii 
vÎTfurilor adversare. Euforia 
victoriei din partida cu Jiul a 
dus la o supraevaluare a «an
selor „violcțiloi", uitîndu-se lip
sa de experiență a multora din
tre ei. De asemenea au snai 
..contribuit" Ia infrîngere si in
disponibilitățile fSunda. Oan- 
cea. Sulea) care au condus Ia . 
modificări în toate cele trei 
compartimente ale ..ll"-lui ti
mișorean. cu precădere în linia 
defensivă.

Așadar, victoria de la Timi
șoara i-ar putea relansa pe 
craioveni în disputa lor nentru 
calificare, cu Olympiakos Pireu.

Mircea TUDORAN

ȘTIRI • ȘTIRI
• JUNIORII NOȘTRI PESTE 

HOTARE. Selecționata U.E.F.A. 
•87. cea care va juca, luna vi
itoare, primul dintre cele două 
jocuri oficiale cu Iugoslavia din 
cadrul preliminariilor C.E., bus 
ține două meciuri amicale In 
Polonia. Un turneu peste hota
re va efectua și selecționata 
U.E.F.A. *85.  Ea va pleca ’
după-amiază în Republica 
mocrată Germană, pentru 
Jocuri cu echipa țării 
meciuri programate în 21 .
octombrie. Vor face deplasarea, 
printre alții, Voicilă. 
Radu, Pologea, Pojar, 
Lupu, Badea, Chivu.

astăzi
De- 

două 
gazdă. 

$1 23
Zamfir. 

Pistei,

Compels-• „CUPA ȘOIMII-.
rezervată copiilor nășeați tn 

1774 a atras la start elevi din 
M de școli generale sibtcne. Fi
nala șl-au disputat-o eehlpeJe 
școlilor generale nr. g țl ÎS. 
Elevii profesoarei Iullana VtntiMk 
eei de la Școala nr. S, c-au frn- 
ina pină la urmă și au cSștfgal 
ea 7—1, lor revenindu-Ie gro- 
mosul trofeu. (Die Ionesco, eo- 
resp.).

Din activitatea cluburilor școlare

ENERGIILE FRUMOASELOR „ARIPI- PITEȘTENE!•••

se fluiere goi), 
pătrunde impe- 
Toma Închide 

șl în loe de 3—2

CLASAMENTUL „LA Zl
4
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1. DINAMO
2.
3.
4.
9.
*•7. F.C.M, Brașov
8. A.S.A. Tg. Mureș
8. F.C. Bihor

10. Gloria Buzău
11. Chimia Rm.
12. F.C. Olt
13. Corvînul
14. S.C. Bocău
15. Politehnica lași
14. Jiul

„Poli" Timișoara

Steaua 
Sportul stud. 
Rapid
Uni» Craiova
F.C. Argeș

V

17.
IS. F.C Boio More
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Ctad. cu vreo 12 ani In urmă, 
spre finalul amplei competiții
„Cupa speranțelor-, disputată pe 
mtaMerenurtle de ta Năvodari,
profesorul Mtbal Georgescu 
revoltat șl a contestat un Jucă
tor, am considerat „ieșirea" tai 
ca rezultatul unei înflăcărări ti
nerești de moment. Dar două 
ore mal tirzlu s-a urcat In ma
șină, a străbătut N*  kilometri 
(dus-tntors) și a revenit la Nă
vodari a doua zl in zori cu toa
te actele care dovedeau negru pe 
alb că el avea dreptate. „Copiii 
nu trebuie mlnțițl, n-avem vale 
să-1 Înșelăm, mal ales dacă vrem

„CLASAMENTUL ADEVAR0LOI«
„Remizele" din cuplajul in- 

terbucureștean. programat ta 
cadrul etapei a 8-a a Diviziei 

condus la schimbarea 
în ..clasamentul ade- 
prima treaptă fiind 

în prezent de echipa 
gratie unui golaveraj 
Dar cel mai mult au'

„A", au 
liderului 
vărului*,  
ocupată 
Steaua, 
superior,
operat asupra acestui clasament 
cele două restanțe de miercuri, 
cu „recolta*  lor de patru punc
te în contul oaspeților, dintre 
care Universitatea Craiova a 
făcut un salt de zece locuri.

Configurația „la zi*  a „cla- 
* se Dre- 
paranteze 
de

,1a zi*  
samentnlui adevărului' 
zintă astfel (intre 
este trecută diferența 
verai) :

1. STEAUA
2. Dinam o
3. Rapid
4. Sportul stud.
5. Univ.. Craiova
6. Chimia Rm. V.
7. F.C. Argeș
S. F.C.M. Brașov

S-10. Corvihul
F.C.

n. f.c.
12. F.C.
13. A S..A,
14. S.C. Bacău
15. Gloria Buzău
IC. Jiul
17.
13. Politehnica Iași

Bihor
Olt
Baia Mare

Tg. Mureș

..Polii- Timișoara

+5 
+5 
+3 
+2 
+1 
+1 0 

0 
o 
o 

—1 
—1 
—2 
—2 
—2 
—2 
—3

rola-

(+12)
(+ 8)

(+ 
(— 
(+ 
(+ 
( 
( 
(— 
(— 
(+ 
(- 4) 
(- 5) 
(- »

B
3) 
2) 
i)
0) 
0)
4)
5)
1)

»Ă-i creștem sportivi adevărați*,  
afirma el, atunci. N-a dștigat 
echipa tal, „Aripi*  Pitești, au 
dștigat alțl copil. Copiii tai au 
cîștigat „Cupa speranțelor’' in 
1474, In 1971 și anul acesta, tn 
IW4. Au ciștlgat și alte compe
tiții. stat, parcă, „abonați*  M 
titlurile campionatelor șcdllor 
generale și municipale, vitrinele 
Școlii generale nr. u «1 cele de 
la sediul clubului stal pltae cu 
Wofee <Je toate mărimfle.

Toate aceste cupe semnifica, 
desigur, strădaniile depuse, de-a 
lungul anBar, de cei patru pro- 
feBori-antrenori. Mihai Georges
cu, Nicolae Vameșu, Laurenția 
Iordache șl Gabriel Trandafires- 
eu. semnifică fosă șl necesara 
înțelegere șl atașament^ pentru 
sport to general șl pentru fot
bal tn special ale cadrelor didac
tice, ale conducerii școlii. Mane
ta șter&nescu (directoare) șl Cos
tiana Pîrvu (directoare adjunctă 
șl secretara organizației de 
partid).

Așa se făcu oă, treptat, dțlva 
foști elevi al școlii șl ta ctnlxi- 
tal „Aripi- (care mal are șl o 
secție de atletism) au primit cale 
liberă pe drumul grec ai ooo- 
sacrării M. Zamfir. C. Stancu, 
A. Eduard, Or. Pană, cel promo
vat recent la F.C. Argeș, alți doi 
jucători, care promit mult (C. 
Pană și Em. Gheorgbe) aflîn- 
du-se In prezent la clubul Lu
ceafărul. Cu alte cuvinte. C.S.Ș. 
„Aripi*  Pitești produce I Se cu
noștea bine acest lucru, profe
sorul Mihai Georgescu fiind și 
acum la fel de energic șl dăruit 
fotbalului ca șl atunci, cu 12—13 
ard fo urmă, clnd s-a văzut ne
voit să facă intr-o noapte vreo 
9C0 de km in numele principiu
lui potrivit 
n-avem 
vinerea 
patru 
clubului ...
ție invltindu-ne pentru miercuri 
17 octombrie la Pitești. Cu ce 
ocazie ? „Veniți și-o să vedeți, 
au făcut ei ne misterioșii. Am 
invitat și echipa națională 
U.E.F.A. ’35 pentru nn Joc cu 
echipa noastră de juniori din 
campionatul republican*.  Și. 
mieretiTl după-amiază, la club șl 
la școală, s-a desfășurat uina 
dintre cele mai frumoase șl sem-

căruia pe copii 
voie să-i mințim t Iar 
trecută, trei dintre cei 
profesori-antrenort al 
au trecut pe la redac-

nificative acțiuni, eu aeesț pri
lej inaugurindu-se, intr-un ca
dru festiv, baza sportivă a aces
tei pepiniere. Au fost preeenți 
reprezentanți ai Ministerului ta- 
vățămlntuM, ai Inspectoratului 
școlar Județean, ai C.JJE.F.S. Ar
geș, ai cluburilor piteștene, ju
cătorii de la F.C. Argeș șl aproa
pe toți elevii școlii. „Investițiile 
pe care le-am făcut au foat mi
nime, ne spunea Z________
adj. Costiana Pîrvu, am muncit 
insă enorm cu elevii noștri ca 
tă transformăm o fostă groapă in 
aceste două terenuri, unul eu 
gazon, unul cu zgură. Sigur, am 
avut și sprijinul unor întreprin
deri ea T.C. Argeș, I.P.M.P.B. Pi
tești, Combinatul Petrochimic, 
KJ.C.I. Totuși, dacă n-ar fi fost 
acest atlt de inimos șl energie 
mhal Georgescu, poate că tot 
ceea ce este aici acum nu s-ar 
fi realizai ’. Iar energicul profe
sor suferea miercuri că echipa 
tal de juniori nu poate ține piept 
naționalei U.E.F.A. ’25. verve! u- 
nor mari talente ca Badea, Pis
tol, Lupa, Zamfir, Voicilă. In 
final, potolit și zimbind cu sub- 
tațeles. el ne spunea că și .„Aripi*  
«Te destui jucători talentațl, l-a 
numit pe D. Procorodie, L. Ma
rinescu, I. Ceaușu, B. Crîngu, C. 
Fuerin, D. Toader, I. Vlădola șl 
alții; ne-a spus, de asemenea, eă 
instruirea se face încă de la C 
ani. că s-a lărgit mereu aria se
lecției. la flecare Început de sep
tembrie fiind trecuțl prin filtru 
peste 1 500 de copii.

Miercuri, la Pitești. «-*  inau
gurat, așadar, baza sportivă sim
plă a clubului .„Aripi", amenaja
tă prin forțe proprii. La un mo
ment dat însă ne-a atras aten
ția șl o Intim plare ou un auto
turism particular, care claxona 
zdravăn în fața grupurilor ' de 
copii din curtea școlii, neimprej- 
multă fcă așa a hotămt cineva 
cu ani în urmă 1 7), copil care 
se jucau ea tn orice curte de 
școală. Autoturismul era al unul 
locatar dnn blocul de alături, 
care, ca și altele, și-a făcut 
drum numai prin curtea școăii I 
Se așteaptă oare accidentul T Sau 
îi oprește cineva pe acești po
sesori de autoturisme la timp șl 
le schimbă .. drumul ?

directoarea

Lourențiu DUMITRESCU



1 Intr-un decor de toamnă au
tentică, joi, pe lacul Snegov, 
au continuat întrecerile de, ca
notaj’ din cadrul Concursului 
republican pe ambarcații mici. 
După desfășurarea semifinale
lor, care au avut loc diminea
ța, cele 70 de canotoare înserb- 
se Io proba de schit simpla 
și-au disputat întîietatea In 12 
serii valorice. A fost o re
gată atrăgătoare, cu un număr 
sporit — față de anii trecuțl — 
de vîsXașe la start, o întrecere 
rezervată anume „noului val”, 
deci fără participarea canotoa
relor care au evoluat în vară, 
pe lacul Casitas, la Jocurile 
Olimpice.

1 în finala mare a frumoasei 
și ambițioasei întreceri, ultima 
din acest sezon, s-au aliniat — 
la 1 000 m de turnul de sosire 
— șase sportive, fiecare cu 
șanse egale de a ciștiga cursa. 
A învins, -n final, dinamovis- 
ta Anișoara Bălan, medaliată 
cu argint anul acesta la cam
pionatele mondiale pentru ju
niori de la Jdnkoping, din 
Suedia. Cursa a fost viu <£*-  
putată, mai toate canotoarele 
aliniate la start condiseind pe 
rind. Cu aproape două rinduri 
de balize de linia de sosire, 
ultima care a luat conducerea 
plutonului a fost Veronica Co- 
geanu de la U.T. Arad. Un 
„rac”, însă, i-a oprit schitul 
pentru citeva clipe in Ioc, timp 
suficient pentru ea Anișoara 
Bălan să o depășească și să 
treacă prima linia de sosire. 
Clasament : 1. Anișoara Bălan 
(Dinamo, antrenor Ion Dospi
ți eseu) 4:27,9, 2. Veronica Co- 
geanu (U.T.A., antrenori Ră
dica Herbei și Mihai Petruș) 
4:30,8, 3. Livia Tieami (Olim
pia — Policcior. antrenoare I- 
leana Pavel) 4:34,8, 4. Lumi
nița Furcilă (Dinamo, antre- 
.tor Constantin Cuteaau) 1-36.9, 
5. Florica Barbu (Metalul an
trenori Stelian Petrov și Hori» 
rionstantinescu) 4:38,8, 6. Paula 

imitrașcu (C.S.U. Construe-

ții. anirenoare Carmen Cutaț) 
4:44,5.

Urmărită cu interes a fost și 
finala mică în care și-a ad
judecat victoria tot o dinamo- 
vistă — Mariana Drăgaa — la 
căpătui unei curse in care a 
condus tot timpul. Clasament : 
L Mariana Drăgan (Dtoamc) 
4:37,1, 2. Maria Mustața (Poli
tehnica Timișoara) 4:37,6, 3.
Maria Gligor (Viitorul) 4:43,2, 
4. Cristina Neagu (Voința Bucu
rești) 4:46,3, 5. Mari cică Corpad 
(Metalul) 4:46,8, 6. Doina Quca- 
nu (Ceahlăul P. Neamț) 5:16,7.

Ia finala cu numărul 3. ca
notoarele au soeit In ordinea 
următoare : 1. Anuea Boarescu 
(Metalul) 4:42J. 2. Paraschiva 
Lazăr (C5.U. Construcții) 
4:45,6, 1 N ăsta ca Iureca (O- 
Empia) 4:46,7, 4. Florie*  Stance 
(Voința) 4:47.1, 5. Viorica Usca 
(C-S.U. Construcții) 4:51.8, 6.
Bea» Barbu (CJ5.U. Construc
ții) 453,3.

Vasil e TOFAN

A DEVENIT HOCHEIUL

PREA DUR?

In ce privește actualul stil de 
‘ ‘ - - - că.

. _ P«
gheață a devenit în prezent prea 
dur, această notă apărtad în mai toate țările pe care le-am vizitat. 
Șl eu slnt pentru un hochei 
bărbătesc, în mare viteză. Dar 
numai o evoluție corectă poate 
aduce succesul".

joc în lume. Tretiak a -arătat 
după opinia sa, „Hocheiul

TURNEUL FINAL
(Urmare din pag 1)

cit și Stânciulescu atacind șt 
contrind ca doi adevărați maeș
tri în prima repriză, amîndol 
au fost k.d., dar au reluat lup
ta cu aceeași dîrzenie. Din pă
cate, acest meci de excepție l-a 
avut ca arbitru in ring pe 
craioveanul Ion Gorgan, care a 
făcut parcă tot ce se putea 
pentru a fragmenta lupta, pen
tru a o opri fără motiv, reu
șind în final să strice meciul. 
In schimb, nu a sancționat cum 
se cuvenea lovitura intenționa
tă cu capul plasată de Silitră 
In rundul secund, gest pentru 
care merita descalificarea. Ju
riul a reparat totul, acordînd 
decizia (5—0) celui care a me
ritat-o : Dorel Stânciulescu.

Surpriză de proporții la „mij
locie" : campionul Doru Mari- 
cescu (Steaua), • „argintul” eu
ropenelor de anul trecut, a 
fost învins înainte de limită 
(abandon în repriza secundă) de 
către fostul campion Dumitru

ECHIPA ANGLIEI A REALIZAT UN SCOR RECORD
• Ungaria învingătoare

Rareori programul prelimina- 
riilor Campionatului mondial a 
fost atît de bogat ca acela de 
miercuri seara, cind s-au desfă
șurat nouă meciuri. ^In general, 
rezultatele rnt normale. Cu 
excepția echipei Ungariei, care a 
învins în deplasare (2—1) selec
ționata Olandei. toate celelalte 
partide au fost cîștigate de 
gazde. Cel mai categoric scor l-a 
realizat reprezentativa Angliei, ta 
compania celei a Finlandei : 
5—6. „Debutul englezilor pe 
„Wembley- In preliminariile CJf. 
a fost strălucit" — apreciază co
mentatorii. Din punctul nostru 
de vedere, acesta a fost meciul 
cei. mai important, deoarece din 
grupa a 3-a face parte șl echipa 
RomânieL Excelent a evoluat 
Hateley, autorul a două goluri 
(min. 29 $1 49). celelalte fiind 
înscrise de Huttunen 
Robson (min. 70) $1
(min. 85). Polonezul 
a condus 
Shilton — 
Wricht, 
Williams, Wilkins, 
Hateleyt 
FINLANDA : Huttunen 
nen, Lahtinen, Petaja, Kylmainen
— Haaskivi, Houtsonen, Ukko- 
nen, Ik alai nen — Rautinene, 
Valvee. După acest joc. în cla
sament conduce Anglia 2 p (1 J), 
urmată de Irlanda de Nord 2 p 
(2 J), Finlanda 2 p (2 j), Turcia 0 p 
CI j), si România I p 
(1 j). In acest an mal au 
loc întâlnirile : Turcia — Finlanda 
(31 octombrie), Irlanda de Nord
— Finlanda si Turcia — Anglia 
(ambele la 14 noiembrie)

In grupa 1, la Zabrze, Polo
nia a dispus destul de greu de 
Grecia : 3—1 (0—1). Oaspeții au
condus cu 1—0 prin golul ‘ * 

joacăAbia 
impus și au 
printre care 
internațional

(autogol), 
Sansom 

Suchanek 
ANGLIA : 
(Stevens), 

Sansom — 
Robson — 

Woodcock, Barnes, 
Peko-

echipele. 
Duxbury 

Butcher.

lui 
la 

după
Mitropoulos, care 
Olympiakos Pireu, 
pauză gazdele s-au 
înscris trei puncte, 
unul de cunoscutul 
Smolarek.

La Bruxelles, Belgia a întrecut

AL CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX
----------------PROGRAMUL SEMIFINALE] A ll-A, ORA 18,30-------

Muscă
M. Vi șan (Oțelul Tîrgovlște) — AI. Șchiopu (Steouo)
N. Manolach» (Delta Tulceaț - G Tițoiu (Diaamo)

Panfl
I. Panaite (B.C. Galați) - L Cemat (S.G Bacău)
N. Talpoș (Metalul Salonta) - G Stancu (Steaua)

Ufoavfi
Tircomnlcu (Dinamo) - N. lordache (C.S.M. Sibiu) 
Constantin (Muscelul) - D. Hie (Dinamo)

Mijlocie mică
Lugigan (Dinamo) — N. Motrogan (Rapid) 
Ghindâoanu (Ceahlăul) - M. Valentin (Farul)

Semigrea
Marcu (B.C. Brăila) - M. Vasilache (Dinamo) 
Paizs (Steaua) - O. Don Id (B.C. Galați)

Supergrea
ȘL Baclaiuchi (Crișul) - Oh. Preda (Steaua) 
T. Pîrjol (Voința Buc.) - Gh. Q o ba nu (Prahova)

Fl. 
M.

D. 
G

M. 
M.

Senclue (A.E.M. Timișoara). A 
fost suficient un croșeu de 
stingă la figură și după k.d. 
Maricescu era in imposibilita
te de a mai

Sperăm că 
la pra 18,30,

continua lupta, 
și azi, începind de 
în cea de a doua

Cală semifinală, vota vedea 
meciuri la fel de spectaculoase 
pe care, insă, organizatorii le 
vor incredința unor arbitri de 
rm€ și judecători competeoți.

REZULTATE TEHNICE

la Rotterdam ! • Danemarca învinsă la Berna
abia în ultimele minute formația 
Albaniei : 3—1 (0—0). Gazdele au 
deschis scorul prin Claesen (min. 
53). apoi albanezul Omourl a 
egalat ''min. 72), după care bel
gienii au punctat de două ort 
prin Scifo (min. 84) șl Boorderc- 
kers (mim. 88). Clasamentul gru
pei : Polonia și Belgia cu dte 
2 p (2 j), urmate de Grecia șl 
Albania cu cite 0 p (1 j).

La Koln, In grupa a 2-a, echipa 
R. F. Germania, pentru prima 
oară Intr-un meci oficial sub ba
gheta lui Franz Beckenbauer, a 
susținut o partidă grea în fața 
selecționatei Suediei (2—0). Spre 
stupefacția celor 61 000 de spec
tatori dm KOln, trecuseră 74 de 
minute fără să fi fost înscris 
vreun gol. In aoest minut a in
trat în teren tînărul Uwe Rahn

(min. 56). In ultimele minute, 
Varga a ratat un penalty 1 In 
fata celor 52 000 de spectatori au 
evoluat echipele : OLANDA : Van 
Breukclen — Silooy, Spelbos, 
Van de Kerhof, Wijnstewers — 
Gullit. Rijkaart, - ------
Van der Gijp 
(Houtman), Kief I.
Andrusch — Sallal. Roth, Garaba 
(Csongradi), Varga — 
Nagy (Bodonyl), Datari 
rich, Nyilasl, Eszterhazi. A ar
bitrat elvețianul Daina. In 
clasament : Ungaria 4 p (2 j) 
Austria 1 p (2 j). Cipru si O- 
landa, dte 0 p (ambele cu cite 
1 j). în acest an se mal dispută 
întîlnlrile : Austria — Olanda (16 
noiembrie), Cipru — Ungaria (17 
noiembrie) și Cipru — Olanda 
(23 decembrie).

Valke (Klma),
- Van Basten

UNGARIA :
Kardos, 
— Kip. 

A 
Daina.

Atacantul 
Unt,

Eszterhazi (nr. 11) 
rtei in meciul cu

pesecunde a
Magath) care

Înscria 
minute 
al ar- 
K. H, 
doilea

a înscris golul victoriei echipei 
selecționata Olandei (2—1)

Boxul se apără pe sine
Intr-o perioadă in care se înmulțesc îngrijorător atacurile împotriva 

practicilor pugilistice, sarcina de a apăra ceea ce este bun, sportiv, 
in box revine in primul rind chiar oamenilor din box ți cu prioritate 
absolută antrenorilor și arbitrilor. Aceștia sint cei dinții care trebuie 
să demonstreze lipsa de nocivitate a exercițiului cu pumnii irwr.ănușați, 
otita vreme cit este efectuat după toate regulile codului pugilistic.

In cursul recentului turneu Final al campionatelor naționale de box 
ne-a fost dat să asistăm la citeva scene semnificative in acest do
meniu. Un antrenor din Sorzețti iți vede elevul in ring zdruncinat de 
loviturile adversarului și în loc să arunce prosopul, cerind abandonul, 
pentru o-l feri de o corecție inutilă șl de eventuale urmăr, drastice, 
el rămine impasibil la colțul, său, ba parcă ar fi fost chiar tentat 
sâ-și îndemne boxerul la o... revenire (imposibilă, pentru oricine avea 
ochi de observat starea in care se afla tînărul pugilist). De altfel, 
elevul lăsat astfel la voia sorții a terminat meciul intr-o dureroasă 
poziție de k.o. \

In partida imediat următoare, poate impresionat de cele văzute, dar 
și conformîndu-se strict literei regulamentului, arbitrul constânțean Aii 
Rișad n-a așteptat intervenția antrenorului, ci în momentul în care 
uniri dintre oponenți s-a aflat într-o evidentă stare de inferioritate, 
incapabili de a mai răspunde la atacurile adversarului, deși era doar 
primul rund, a dictat abandonul I lată o atitudine și o hotărî re care 
denotă responsabilitatea nu numai pentru cazul de moment, ci fi 
pentru imaginea generală a boxului.

In aceeași ordine de idei: după cum am văzut la turneul olimpic, 
s-a introdus portul căștii de protecție In ring, pentru amortizarea 
loviturilor și diminuarea efectelor lor. La campionatele naționale s-a 
admis portul facultativ al căștii, menționîndu-se că cine are asemenea 
parură o poate purta în ring. Deși in timpul turneului de la Palatul 
sporturilor din București nu au apărut decît vreo două-trei căști, 
op’năm câ de !a'început s-a creat o stare de inechitate deloc sportivă, 
favorizînd nejustificat pe unii (cel ce posedă căști), în defavoarea 
celorlalți. Consideram că portul căștii In ring va trebui aprobat doar 
In ziua în care toți concurențî vor fl dotat! cu ele (fie de propriile 
cluburi, fie de către organizatori). Așa cer legile nescrise ale spor
tului I

CaL semi muscă: D Șchiopu (Steaua) 
b.p. C. Blaga (A.E.M. Tîmljoara), 
Viorel Pop Encecn (C.O. Dincmo- 
Metolul Buc.) b.p. M Gîndoc (ASA. 
Buzău) ; cocoț : R. Ni stor (Steaua) 
b.p, D. Ci pe re (C.S.M. Dnobeta Tr. 
Severin), M. Fînâțan (Steaua) b.p. 
Cr. Gheorghișor (Pistonul Slatina) ; 
«miujoarâ : I. Ston (Dinamo) b.p. 
G Radu (Oțelul Tîrgov’Ste), D. Stân- 
cruleseu (C.S.M. Drobeta Tr. Severtw) 
b.p. G Silitră (C.O. Dioomo-GS.M. 
Rețița) ; semimijlocie : R. Obreja
(Dinamo) b.k o. 2 C. Mihai (Forul). 
L Sandu (Prahova) b o. N. Cioboau 
(Metalul Buc.) ; mijlocie : V. Fio
nas (Steaua) b.p.
(Rapid), D. Senciuc 
soare) bob:
ua) 1 
b.ab.
cea), ............... _
C.S.M. Drobeta Tr. ____ _______
M. Agavriloare (Cimentul Medgidia).

2 D. 
grea : I.

2 C. Ghiță
D. Râcaru

mijlocie : V.
M. Bereșoaie 
(A.E.M. Timl- 

Ma rice seu (Stea- 
Cerrxrt (Steaua) 

(Metalul Rm, Vîl- 
(C.O. Dinamo- 

Severin) b. ah. 1

Victor BANCIULESCU

(înloculndu-1 
după cîteva 
primul gol. Apoi, cu două 
înainte de fluierul final 
bitrului scoțian Valentine. 
Rummenigge a marcat al 
gol s 2—0. Au jucat echipele : 
R.F. GERMANIA : Schumacher — 
Hergeti — 
Jakobs 
yer (K.
Briegel, 
Veller.
Erlandsson (Borg), Dahlquist, Hy- 
sen, Fredriksson — Eriksson, 
Strămberg, Tord Holmgren, Tom 
Holmgren — Gren, Corneliusson 
(Holnquist). In clasament: Portu
galia 4 p (2 jocuri), R.F.G. 2 p (1 j), 
Suedia 2 p (3 j). Cehoslovacia rt 
Malta 0 p (ambele cîte 1 j). Ur
mătoarele meciuri din acest an: 
Cehoslovacia — Malta (31 oc
tombrie), Portugalia — Suedia 
(14 noiembrie) șl Malta — RJ.G. 
(16 decembrie).

Surpriză la Rotterdam, în grupa 
a 5-a : Olanda — Ungaria 1—t 
(1—1) ! Gazdele au deschis scorul 
prin Keift (min. 20). apoi echipa 
Ungariei s-a apărat foarte bine 
și a contraatacat viguros reușind 
să marcheze de două ori : De- 
tari (min. 25) șl Eszterhaxl

K. H. Forster, Brehme, 
— Matthăus. Kalkenma- 
Allofs), Magath (Rahn), 

K H. Rummenigge, 
SUEDIA : Ravelll —

____ ______ cane 
a evoluat atît de bine la C.E., a 
fost învinsă la Berna de către 
reprezentativa Elveției cu 1—0, 
prin golul marcat de Barberia 
(min. 41). De la gazde s-au evi
dențiat Egli, Geiger, Herman rt 
Barberis, în timp ce de la da
nezi au evoluat printre alții, Ber- 
telsen, Elkjaer-Larsen, Laudrup. Ia 
aceeași grupă, la Oslo : Norve
gia — Irlanda 1—0 (1—0), prl*
golul marcat de Jacobsen (mta. 
43). în clasament : Elveția 4 p 
(2 J). Norvegia 3 p (4 j) . Ir
landa 3 p (2 j). Danemarca 2 P 
(1 j), U.R.S.S. 1 p (2 j). In aoest 
an : Danemarca — Irlanda (14 
noiembrie).

La Sevilla. în grupa 
Spania a câștigat dar 
Țării Galilor : 3-0 
golurile Iul Rlncon 
Carrasco (min. 83) șl 
(mln. 90). In aceeași grupă, la 
Glasgow, echipa Scoției n-s avut 
probleme cu reprezentativa I»- 
landeî : 3—0 (2—0). In clasament! 
Spania șl Scoția cu cîte 2 p 
(ambele 1 j), Islanda 2 p (î j). 
Țara Galilor 0 p (1 j). In acest 
an : Scoția — Spania șl Țara 
Galilor — Islanda (ambele La 14 
noiembrie)

Selecționata Danemarcei,

a 7-a 1 
în fața 

(1—0), prin 
(min. 7), 

Butrageno

CIH REMIZE POI FACE
Se înmulțesc semnele de între

bare ta jurul meciului Karpov — 
Kasparov, acum intrat în a 
șasea săptămlnă de dispută. Pini 
clnd vor dura remizele ? — este 
una dintre acestea. Miercuri, ta 
partida a 14-a. a fost consemnată 
a zecea egalitate de la începu
tul confruntării șl a cin cea con
secutivă, totodată cea mai rapidă 
ca timp de desfășurare (1 oră 
34 minute 
parov, 38 
șl egalînd 
scurtă ta 
10-a, care 
una mai puțin.

Iată, de altfel, această foarte 
expeditivă remiză :

KASPAROV — K----
tlda a 14-a) 
3.Cf3 b6 4.g3 
6.Nd2 Ne7 7.Ng2 0—0
9.c:d5 CM5 lO.CcS ”

— 56 min. pentru Kas- 
mln. pentru Karpov) 
aproape .

numărul de mutări, a 
a durat

pe cea mai
15 mutări, cu

KARPOV (Par- 
l.d4 Cf6 2.C4 e< 
Na6 5.b3 Nb4+ 

Ne7 7.Ng2 0—0 8.0-0 d5
C:d5 10.CC3 Cd7 ll.CsdS 

e:d5 lZ.Tcl c5 13.d:c5 b:c5 U.Cel 
Cb6 15.84 Td 16.85 (1/2—1/2).

De menționat că primele 8 mu
tări sint Identice cu cele efec
tuate în a 6-a partidă, cîștlgată 
de Karpov (tot cu negrele), după 
ce Insă Kasparov alesese o con
tinuare mult mai îndrăzneață — 
9,Cf3:e5 — care a adus jocul pe

TELEX • TELEX •
CICLISM 0 Perechea Horst 

Schutz (R.F.G.) — Danny Clark 
(Australia) a oiști gat cursa de 6 
zile organizată în Berlinul Oc
cidental cu un total de 704 
puncte.

RUGBY © Pe celebra arenă 
,,Twickenham" din Londra s-a 
disputat primul joc din cadrul 
turneului pe care selecționata 
Australiei îl întreprinde în An
glia. Intîlnind o formație a Lon
drei, australienii au dștigat eu 
22—3 (6—0) prin trei eseuri (două 
transformate) și două lovituri de 
picior.

ȘAH • După patru runde în

KARPOV Șl KASPAROV ?
tărlmui complicațiilor. De data 
aceasta, șalangerul a preferat o 
cal. liniștită, de așteptare, as» 
cum tace mereu In ultimele sal. 
apariții pe scena Sălii Coloanelor 
din Moscova.

Așadar — întordndu-ne la 
Întrebarea pusă mal sus — ar H 
btoe de știut dacă există o limită 
In suita remizelor Regulmentar. 
nu I Scorul înregistrează numai 
partidele decise (pînă la 6. care 
asigură victoria In meci) iar 
remizele nu contează. Pot a in
finite ca număr... Recordul ta 
materie n deține încă meciul 
Alehin — Capablanca din 1917, 
care s-a disputat după un regu
lament asemănător și unde au 
tost consemnate 8 remize conse
cutive (între partidele 13—20) I 
In total, cei doi ..uriași" ai șahu
lui antebelic au avut 25 de re
mize. iar scorul final a fost de 
6—8 pentru Alehin. Iată, deci, un 
răspuns edificator. pentru toți 
cei ce urmăresc actuala dispută 
pentru titlul mondial de șah.

Reamintim că azi se joacă 
partida a 15-a, cu piesele albe 
urmînd să evolueze AnatoH 
Karpov. Scorul, în continuare. 4—0 pentru campionul lumii, (rd.v.l

TELEX • TELEX •
turneul de la Bor (Iugoslavia) 
conduc Amasson (Islanda) și A- 
bramovied (Iugoslavia) cu dte 2,5 
p (1), urmați de Hulak (Iugo
slavia) 2,5 p șl Ivkov (Iugosla
via) 2 p (1). în runda a 4-a: 
Martino vid — Jansa 1—0, Hulak 
— Pavlovici 1—0, iar partidele 
Sahovid — Ivkov. Rodgers — Ki
rov, Hid — Kudrin — s-au în
cheiat remiză.

TENIS • La Melbourne (teren 
acoperit): Cash — Warwick 6—4, 
5—7, 6—1, Freeman — John Fraw
ley 7—5. 6—4, Bauer — Bourne 
7—6. 6—7, 7—6. Hooper — Saltz 
7—6, 6—3, Drewett — Rod Fraw-

TELEX • TELEX
ley 6—2, 7—6, Mitchell — Tdts- 
chesr 2—6, 6—2, 6—1, Leach — A- 
lexander 6—3. 6—3. • In turneul 
de la Tokio: Lendl — Giamalva 
6—4, 6—1, Davis — Scott Davis 
5—7, 6—3, 7—6. Miohibata — Jar- 
ryd 6—4, 6—2, Ramesh Krishan
— Smid 2—6, 6—4, 6—2.

TENIS DE MASA « Rezultate 
din cadrul Super-Ligii Europene: 
Iugoslavia — Polonia 2—5 An
glia — Ungaria 3—4, Cehoslova
cia — R.F.G. 4—3. Olanda — 
Suedia 1—6. în fruntea clasamen- 
tulul se află Suedia si Cehoslo
vacia fiecare cu cîte două vic
torii.
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