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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia. și 
Ceausescu 
minică, 21 
bătorirea 
au vizitat. _ _
poziția realizărilor agriculturii 
județului Olt, organizată ta 
municipiul Slatina.

„Ziua recoltei”, sărbătoare a 
tuturor lucrătorilor ogoarelor șl, 
in același timp, prilej de bilanț 
al activității din agricultură, 
s-a desfășurat in acest an sub 
semnul amplei mobilizări a oa
menilor muncii din unitățile a- 
gricoie de stat și cooperatiste 
în vederea realizării prevederi
lor Programului național pentru 
asigurarea unor producții agri
cole sigure și stabile, obținerii 
unor importante succese în cin
stea celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului. Lucrătorii 
ogoarelor de pe cuprinsul jude
țului Olt se prezintă in aceas
tă zi simbol a anului agricol 
cu rezultate pe măsura efortu
rilor depuse, cu producții re
cord ce Ie asigură locuri de 
frunte in întrecerea socialistă, 
contribuind astfel la înfăptuirea 
noii revoluții agrare — cerință 
esențială a strategiei dezvoltării 
generale a patriei.

îndreptățită satisfacție pen
tru rodnicia muncii lor. 
bucuria nețărmurită de a se 
intilni din nou. in aceste mo
mente Sărbătorești, cu tova
rășul Nicolae Ceausescu fiu 
iubit al meleagurilor Oltului, 
stimat si prețuit de întregul 
nostru popor, si-an găsit o sem
nificativă expresie 
ziasta primire ce 
cut la sosirea în 
Slatina.

Pe întreg traseul parcurs 
pină la expoziție, mii de locui
tori din Slatina si din locali- 

tineri si 
si ovatio- 
Cei pre- 
entuziasm

tovarășa ■ 
au participat 
octombrie, la 
„Zilei recoltei” 
cu acest prilej.

ln entu-
1 s-a fă— 
municiplul

tătile învecinate, 
virstnici au aplaudat 
nat cu însuflețire, 
zenti au scandat cu
urarea ce găseste un puternic 
ecou în conștiința întregii noas
tre națiuni — ..Ceausescu rea
les la al XlII-lea Congres”.

întreaga expoziție 
stituie 
bol al 
urmate 
detului 
nîficative 
rate mutații in toate sectoarele 
de producție. Bogăția roade
lor acestei toamne este ima
ginea dominantă, pusă in lu
mină de marea varietate de 
produse.

în încheierea vizitei la aceas
tă amplă si reprezentativă ex
poziție organizată de „Ziua 
recoltei”. secretarul general 
al partidului a apreciat reali
zările oamenilor muncii care 
lucrează cu dăruire în sectoa
rele agriculturii Județului si 
a recomandat ea experiența oo-

se con- 
într-un grăitor sim- 
tralectorlei ascendente 
de agricultura ju- 

Olt. marcată de sem- 
impliniri, de adevâ-
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Finalele campionatelor naționale de box

O GALA CU 12 MECIURI-VEDETĂ
L Tl(tta șl ft Dealcl și-an pastrat titlurile © Echilibra intre competitori

u liMJc. .<Tkl • Tiu»rlc Halate fie limita! • D. șchiopa, D. Ilic, N. NotroiȘan și Ch. Preda
11-n rcnccrU cotările dc «Bpfonl « (el mal merituoși învinși — n. Tișan șl L. sonda

d tovarășaNicolae 
Elena <

împreună
partidulai șl statntul 
aflau tovarășii Ce neta 
căi eseu. Emfl Bota. I 
Silvia Curtine aa a. Erai 
de asemenea, ea Invitați, 
secretari ai eon 
detene da partid 
Pavel Area. Argus 
tin Zamfir, Brăila 
Luogu. Călărași 
iru Bejan. Dolj — Gheorgta 
Stolen. Teleorman — Taa- 
dor Roman. Timiș — Camei 
Pacoste. VDoea — Venerica 
Pătru. precum si activiști 
de partid si de (tag. reprezen
tant! ai organizațiilor de masă 
si obștești. conducători de 
unități agricole de stai și co
operatiste, eroi al muncii socia
liste.

în continuare, a avut loe • 
festivitate ta cadrul căreia to
varășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.
le Republicii Socialiste Româ
nia. a tnmlnai Înalta dis
tincție da „Erou al Muncii 
Socialiste”. conferită prin 
Decret prezidențial unor ■- 
nităti agricole pentru con
tribuția deosebită adusă la în
făptuirea politics partidului 
si statului da dezvoltare a a- 
gri eu 1turti socialiste si pentru 
producția mare de porumb ab
ținută la anul 1984.

In încheierea adunării, Intim- 
pinat cu multă căldură și însu
flețire. a luat cuvfntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului par
tidului și statutul a fost urmă-

presedinie-

(Continuări ta pag. a 8-a)

Așa cum prevedeam, 
rmMră* *-eu Înfruntat „șocul” 

și „CHciT-Va*. Puncheund Marin 
Vișan (Oțelul Tîrgoviște) șl 
Constantin Hțoin (Dinamo) au 
oferit o partidă d« 
la care 
manent 
țoiu a 
prompt _
Meciul a foot echilibrat, Vișan 
lmpun!ndu-ee mal ales in lupta 
de aproape, moment al luptei in 
care Tițziiu nu a avut., argu
mente. Conștiincios In agoni
sirea” punctelor, Tlțolu, cu un 
bun joc de picioare, a evitat 
schimburile dura, decisive, la

tensiune,
Vișan a urmărit per- 

lovitura de to, Lar Ti- 
evitat-o, răspun^nd 

cu directe de stânga.

D. Șchiopa (Steaua), G Tițola (Dtnomo), R. Nistor (Steaua), N. Talpoș 
(GO. D'msoo — Metahd So tonta). L Stan (Dinoma). D. Ilie (Dinamo), R. 
Obreja (Dinanto), N. Motrogan (Rapid), V. Florian (Steaua), O. Donid 
(B.G Galați). O. Râcaru (G O. Dinamo — GS.M. Drobeta Tr. Severin). Gh. 
Preda (Steaua). Foto : D. NEAGU

care l-a provocat permanent 
Vișan șl a reușit să puncteze 
cu directa de stânga, terminând 
partida cu un ușor avantaj, 
învingător cu o decizie de 3—2 
CONSTANTIN TIJOIU (Dina
mo).

La „cocoț” o Anală intre doi

colegi de la Steaua : Relu Nia- 
tor șl Marian Finățan. După e 
repriză echilibrată, in următoa-

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare tu pag. a 7-a)

înscrie al cincilea gol al SteleiRadu II, deosebit de activ,

In campionatul Diviziei „A“ de fotbal

GLORIA BUZĂU-PERFORMERA ETAPEI!
0 Steaua, scor fluviu # Rapid invinsâ (din nou) pe linia de sosire #

„Poli” Timișoara (1—1 cu A.SA.) a mai pierdut un punct acasă 0 Spor-

tul studențesc (2—4 la Hunedoara) nu a mai rezistat celui de-al treilea

joc al săptâminii 0 F.C. Argeș (3—0) urcă pe locul patru și acumuleazâ

puncte pentru— Cupa U.E.FA.

REZULTATE TEHNICE
„Poli* Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 1-1
F.C. Argeș — F.C. Bihor 3-0
F.C.M. Brașov — Gloria Buzău 2-3
Chimia Rm. Vilcea - Rapid 1-0
Steaua - Jiul 6-1
F.C. Baia Mare — S.C. Bacău 3-1
Corvinul - Sportul studențesc 4-2

Politehnica tați s-a disputat

(0-01 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(3-0)
(3-1)
(3-0)

Partida Dinamo
joi 13 octombrie {scor 4-3), iar meciul Universi
tatea Craiova — F.C. Olt a fost aminat (14JCI).

ETAPA
(duminică

Jiul Petroșani 
Sportul studențesc 
Corvinul Hunedoara
A.S.A. Tg. Mureș
S.C. Bacâu
Gloria Buzău
F.C. Olt
Rapid
F.C.M. Brașov

Citiți
i paginile

2-J I 
cronicile ( 

meciurilor 
| de ieri j

VIITOARE
28 octombrie)
— F.C. Baia Mare
— F.C. Bihor
— F.C. Argeș
— Univ. Craiova
— Politehnica lași
— Dinamo
— Chimia Rm. Vilcea
— „Poli* Timișoara
— Steaua

6.
7-8.

GOLGETERICLASAMENTUL
6
6
5
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
2
1
1
3

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Sportul stud.
4. F.C. Argeș
5. Gloria Buzău 

Rapid 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. V. 
Corvinul 
F.C.M. Brașov 
F.C. “ 
F.C.
F.C.
SC.
„Poli*1 Timișoara 
Politehnica lași 
Jiul

9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bihor
Olt
Baia Mar* 
Bacâu

9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9

3
3
2
2
2
3
3
3
3 
0
0
2 
1
1
2
4
4
0

0 
o
2
3
3
3
2
3
3
5
5
4
4
5
5
4
4 
«

19- 2
20- 12 
22- 9
14- 9
14-18
13- 8
14- 13
7- 6
9-11

14-12
11-11
10-13
8- 12
9-15
8-14
8-14

12-19
6—20

15
15
12
10
10
9
9
9
9
8
8
8
9
J
6
6
6
t

7 GOLURI: nari.

S GOLURI : M. 
Sandu.

5 GOLURI: Drag- 
nea. Ignat (F. C. 
Argeț). Mateuț.

4 GOLURI: PL- 
țurcâ Cioară. Bi
ro, D. Georgescu, 
Clrțu. Radu H 
Moiceanu — 1 din 
11 m.



Divizia etapa a

PROFESORUL" CONSTANTIN A PREDAT
LA... BRAȘOV LECȚIA CONTRAATACULUI

SE PUTEA ARUNCA PROSOPUL
fulgerător al Stelei,Start

cu un gol marcat în secunda... 
47, demn de un premiu Seiko, 
cursă* Lăcătuș, „fofilare" prin
tre Florescu și P. Grigore, 
centrare in viteză, luft Vasile 
Popa și BALINT, Ia primire, 
îl execută pe Cavai, fixat șl 
neputincios ca un portar de 
handbal în fața zburătorilor. 
Oaspeții au acuzat din plin 
acest gol-fulger, rămîn în ju
mătatea lor, înfricoșați parcă, 
dar „cantonarea" nu reușește, 
deoarece in min. 21 vine al 
doilea gol, frumos „un-doi* 
Radu—Boloni — RADU, gol de 
manual, bineînțeles 
cursul jaloanelor din

cu con-
apărarea

STEAUA 6 (3)
JIUL 1 (0)

Stadion Steaua ; teren excelent î 
timp frumos ; spectatori — circa
10 000. Șuturi : 31—6 (pe poarta :
24—3). Comew 19-0. Aa marcat : 
BALINT (min. 1), RADU II («in. 21 
fi 55). STOICA (min. 351. MAJARU 
(min. 52, din 11 ml, LĂCĂTUȘ (min. 
62), respectiv VARGA (mm. 84, dm
11 m).

STEAUA : Ducadam (min. 61 Stin
gaciu) - Bărbulescu, Bumbescu, O- 
VAN, Eduard - STOICA, BULON!. 
Majaru (min. M Pușcaș) - LĂCĂ
TUȘ, RADU II. Bolint.

JIUL : Cavai — V. Popa. Florescu. 
M. Popa, P. Grigcxe - Vorga, Stana, 
Do son (min 61 GHIȚESCU), Sxekeli 
— Las corn (min. 39 Stoinescv), Bă- 
krțâ.

A arbitrat satisfăcător L Velea ; 
k» linie : FI. Marcel (ambii din Cro- 
tova) fi M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : FLORESCU. 
Trofeul Petschovschi : W.
La speranțe : 8-0 (3-0).

RADU II (care a prins zeci
mea de secundă necesară in
troducerii balonului in poartă). 
In min. 62, LĂCĂTUȘ, lansat 
frontal, a marcat al șaselea 
gol. Din acest minut, petroșe- 
nenii, jenați parcă, au mai în
cercat cite ceva, Ghițescu a 
trimis cu capul in bara stingă 
a lui Stingaciu (Ducadam nu 
atinsese niciodată mingea timp 
de o oră), apoi Steaua a re
venit in atac, au apărut in 
prim-plan Boloni și Lăcătuș 
(bombe spectaculoase in min. 
79 și 81), pentru ca in cele 
din urmă să vină la rampă și 
arbitrul Velea (bun pină 
atunci) ca să acorde gratuit 
un penalty lui VARGA (min. 
84), transformat de același ju
cător. Ultimele minute au apar
ținut tot Stelei, gonind parcă 
pentru un al șaptelea gol care 
nu avea să vină, deoarece Ba
lint a șutat in bară (min. 87).

loan CHIRI LA

Prin inspirația televiziunii, iubitorii fotba
lului rămași în fața micului ecran au avut 
două satisfacții : 1) Au prins singurul 
„break" al etapei, victoria în deplasare a 
fotbaliștilor buzoienl ; 2) Au urmărit cu pri
virea imaginile expresive ale unei foarte im
portante lecții a fotbalului modern : CON
TRAATACUL. Profesor a fost... „profesorul" 
Constantin, strălucitul atacant de acum trei 
decenii al strălucitei echipe a fotbalului nos
tru care se numea C.C.A. Constantin, astăzi 
antrenor al buzoienilor (abia reveniți în Di
vizia „A"), a „desenat" pe gazonul stadio
nului din Brașov (și implicit pe micul ecran) 
> lecție vie, captivantă și mai ales convin
gătoare, o lecție ilustrînd marile resurse ale 
unei arme (contraatacul) care nu iartă atunci 
cind este bine folosită. Demonstrator! pe 
gazon au fost doi „veterani" tobă de fotbal, 
Dudu Georgescu și Marcu, un jucător care 
renaște, Cramer, și in funcție de fază cam 
„toți elevii din clasa profesorului Constantin" 
"(talentatul Tulpan arătindu-ne, de pildă, cum 
poate un fundaș să joace perfect o fază de 
extremă).

„Echipă mică* (încă). Gloria din Buzău a 
fost o teleapariție tonică în peisajul fotba
lului nostru, dind o replică scepticilor și un 
argument optimiștilor care susțin că soccerul 
românesc are mari resurse de progres. Cu 
condiția să se muncească mult, cu condiția să 
se muncească sub semnul adevăratei compe
tențe.

Ce simplu ni se pare — nu-i așa ? — fot-

balul jucat de echipele mari ale lumii, fot
bal cu angajări clare, cu acțiuni luminoase, 
cu șuturi frumoase, eficace. Nu facem con
fuzii elementare, știm că Gloria are mult de 
Învățat pentru a urca sus, dar nu putem să 
nu recunoaștem că aproape fiecare acțiune, 
fiecare mișcare a lui Dudu sau a lui Marcu 
(„bătrîni" superbi cu multă știință a fotba
lului) era simplă, precisă și eficientă ca o 
tăietură de bisturiu.

Dramatic, fără îndoială, egalul de pe Bega, 
ca să nu mai vorbim de isprava fostului ra- 
pidist Oblemenco, care a reușit să „le ia 
somnul" rapidiștilor în ultimele 120 de secunde 
ale meciului de la Rm. Vîlcea. învingător 
miercuri In județul Hunedoara (la Petroșani), 
Sportul studențesc n-a putut să repete ieri 
performanța In același județ, absențele de 
efectiv marcîndu-1 în chip evident. Meci ușor 
șl victorie lejeră a liderului, pe care-1 aștep
tăm în confruntări edificatoare.

încheiem aceste rînduri cu gîndul la Di
namo și Ia Universitatea Craiova. Miercuri, 
Augustin, Nicolae, Moraru, Dragnea, Țălnar, 
Orac et comp, vor juca pe malul Atlanticu
lui o partidă pe care o vom asculta cu... ini
ma la urechi. La rîndu-le, Cîrțu (frumosul 
„nebun" al eșichierului fotbalistic craiovean), 
Cămătaru, Lung, Ștefănescu, Negrilă, Ungu- 
reanu și ceilalți pot și ei să ne aducă bucu
rie în case.

Mult succes dlnamoviștilor și craiovenilor 
în bătăliile lor europene 1

Marius POPESCU

VICTORIE IN CEASUL AL DOISPREZECELEA! 0 TERIBILA „PREMIERA ABSOLUTA
RM. VÎLCEA. 21 (prin

se 
s-a

oaspeților. Apoi a fost rindul 
lui STOICA să reia in urma 
nnei curse-școală a fundașului 
Bărbulescu (min. 35), pentru 
ca finalul reprizei să pună 
doar problema scorului, deoa
rece pe teren juca o singură 
echipă, intr-o dispoziție de cai 
de curse la prominca de dimi
neață, in zori. După pauză, 
raidurile purtate de Lăcătuș și 
Balint au continuat, ștarterii 
fiind mereu Boloni și Stoica, 
în zi foarte bună, Radu II a 
ratat un gol sigur în minf 47, 
reamintindu-ne că în poartă se 
află... Cavai, apoi Balint a in
trat ca pe turnantă in careu, 
a fost faultat și MAJARU a 
executat percis penalty-ul in
contestabil (min. 52). Jocul a 
continuat în cadrul aceluiași 
raport de forțe, cineva in tri
bună a strigat că Tonca ar 
putea arunca prosopul, imagi
ne fidelă a meciului, iar după 
numai trei minute a venit șl 
al cincilea gol, in care e greu 
să alegi între pasa-trasor a 
Iui Boloni, șutul în forță al 
Iui Bărbulescu sau reacția lui

fon). Un meci care 
drepta spre „remiză" 
cheia t. pină la urmă, „in cea
sul al doisprezecelea* cu vic
toria la limită a vilcenilor. Fe
roviarii s-au apărat cu... din
ții. Toader și cei patru fundași 
făcind adevărate minuni In 
preajma porții lor și reușind 
și ci te va contraatacuri peri
culoase prin inepuizabilul Cio- 
că. Chimia a controlat în per
manență jocul, a dominat 
insistență, dar _ 
culație a balonului în 
finalizare (o adevărată „miu- 
ță“) n-a făcut altceva decit să 
prelungească la nesfîrșit posi
bilitatea de pătrundere spre 
poarta excelentului Toader.

Prima mare ocazie aparține 
vilcenilor în min. 23, cind Pa
lea a pătruns în careu, dar a 
șutat slab și Toader a reți
nut. Peste un minut Teleșpan 
expediază un șut înșelător și 
Toader salvează de la „vinciul" 
porții sale In min. 29, Toader 
are o intervenție formidabilă, 
scoțind de lingă bară mingea 
expediată puternic, cu capul, 
din plonjon, de Buduru. Și in 
min. 42 tribunele au rămas în
mărmurite, cind Goanță, bine 
angajat de Marinescu, s-a în
dreptat de unul singur spre 
poarta vilceană, a șutat pe jos, 
dar Mîrzea s-a opus golului.

După aceleași tipare avea să 
se desfășoare jocul șl in re
priza a doua, cu atacuri insis
tente ale localnicilor, dar cu 
rare ocazii de gol. în min. 49, 
fundașul Cincă a pătruns pe 
flancul sting și în clipa șu
tului a fost deposedat de Ma-

CHIMIA RM. VÎLCEA 
RAPID

1 (0)
0

Mai" ; teren bun ; 
spectatori — circa 

17—7 (pe poarta : 4—2).
A marcat ANCUȚA

A FOST,

cu
exagerata cir- 

zona de

Stedon „1 
timp frumos ; 
10 000. Șuturi: 
Corner»? : 17—1
(min. 89) ■

CHIMIA RM. VÎLCEA : Mîrtoo - 
TELEȘPAN, Bosno, PREDA. Cinc6 - 
Paleo (min. 83 ANCUȚA). Vergu 
(min. 72 Lozâr), C. IO VAN — Bu
duru, Gingu, Carabageoc.

RAPID : TOADER — Marinescu, M. 
GRIGORE, SAMEȘ, Baco? - Rada. 
Goanțâ, Agiu, Șt- Popa — CIOACA, 
Avram (min. 59 Clrsteo).

A orbitrot foarte bine I. Igna ; la 
linie : D. Buciumaa (ambii din 
mîsooro) ți G. Maoovei (Deva).

Cartonașe galbene : BACOȘ. 
Trofeul Petschovschi : 10.
Io speranțe : 0-0.

Ti-

rinescu, din colțul careului mic. 
De notat că în min. 76 Rapid 
obține primul corner (!), ră
mas fără rezultat. Preda (min. 
79) expediază o „bombă" la 
„vinclu" și Toader respinge 
uimitor in corner. Imensă si
tuație rapidistă în min. 84, cind 
Cioacă îi trimite „printre" lui 
Șt. Popa, acesta intră în su
prafața de pedeapsă, șutează 
și Mîrzea evită un gol ca și 
făcut. Și, cînd nimeni nu se 
mai aștepta, în penultimul mi
nut de joc, la o învălmășeală 
in fața porții rapidiste, mingea 
ajunge la proaspătul introdus 
ANCUȚA, care, de Ia marginea 
careului, șutează puternic pe 
jos și balonul (deviat de Cirs- 
tea) intră în plasă, în sin
gura secundă în care bravul 
Toader a rămas fără replică.

Gheorghe NERTEA

INSA, Șl 4-0...
I1UNEDOARA, 21 (prin te

lefon). După două înfringeri 
consecutive ..afară". Corvi- 
nul a mizat mult, astăzi ne 
o victorie. In scoduI obți
nerii ei. hunedorenii au atacat 
cu luciditate, punind mingea 
ios, în viteză, pe trasee pre
cise si variate, derutante pen
tru un partener lipsit 
mai puțin de patru 
Hagi. Coraș. Cazan si 
hail. Si cum Ia primul 
spațiul porții (a șutat. _ _____
6, MATEUȚ, de Ia 20 m). Spe
riata s-a văzut nevoit să scoa
tă balonul din plasă, 
dat gazdelor și mai 
aripi ; in aceeași măsură, in 
care le-a tăiat aproape de tot 
pe cele ale oaspeților. Inir-a- 

trece mult și, 
în 
fi

de nu 
titulari : 
M. Mi- 
sut pe 
in min.

golul a 
mult

devăr, nu va 
după o bară a lui Văetus. 
minutul următor (16) va _ 
2—0 : PETCU a șutat, cu sete, 
din afara careului, mingea in 
traiectoria ei l-a „șters" pe 
Iorgulescu și a poposit în pla
să, jos, în coltul din dreapta 
lui Speriata. In tot acest timp, 
ca și după aceea, replica ofen
sivă a ..alb-negrilor" s-a re
dus la suturile de la distantă 
ale lui Munteanu II. „Urcări
le" repetate ale fundașului 
bucureștean in atac nu ’vor 
ascunde însă slăbiciunile 
defensiva oaspeților, 
în min. 36, îi vor înlesni 
COJOCARU complet nemar
cat. să înscrie din apropiere. 
Cu un minut înainte. Mateuț 
introdusese mingea în pla
să. dar golul n-a fost acordat

din 
care.

Iul

BRAȘOV, 21 (prin telefon). 
Sub Timpa și pe micile ecra
ne, pentru intîia dată față în 
față, pe prima scenă echipele 
din Brașov și Buzău. Un duel 
In care gazdele, neînvinse pină 
acum acasă, porneau favorite. 
Dar, in final, „veritabila1" 
tură de teatru" în 
premieră absolută a 
„A". ' ' ‘

lovi- 
această 
Diviziei 

Au învins oaspeții, abso
lut meritat, într-un final teri
bil, cînd „electrocardiograma" 
stadionului nu mai avea limi
tă superioară. Pentru că In 
min. 72 era 3—0 pentru buzo- 
leni, „bătrînii" profesorului 
Gh. Constantin, DUDU GEOR
GESCU și MARCU, înscriind 
primele goluri : în min. 64, V. 
Ștefan îl pierde pe V. Cramer, 
cursă pe dreapta, centrare ex
celentă, „cap* plasat al fostei 
„ghete de aur* și primul gol; 
în min. 66 V. Cramer il des
chide pe Marcu pe stingă, 
cursă caracteristică a fostului 
internațional și un gol din 
marginea careului, iar în min. 
72 TULPAN a țîșnit din spate, 
a făcut șah-mat apărarea 
trificată a brașovenilor și 
dus tabela la un scor de 
fait. Și totuși, gazdele iși 
găsesc suflul peste numai 
tru minute. Portarul 
aflat in afara careului 
vrea să degajeze, nu ține sea
ma de prezența Iul I. CRA
MER în fața sa, și in timp 
ce mingea este în aer, brașo
veanul o „suflă* șl • trimite 
In poartă. Final incandescent 
mai ales că in min. 80 același 
I. CRAMER avea să mal în
scrie o dată, din fața careu
lui mic, după un asalt prelun-

pie- 
a 

for- 
re- 
pa- 

Lazăr, 
mic,

F.C.M. BRAȘOV 
GLORIA BUZĂU

2 (0)
3 (0)

Stadion Tineretului ;
lent ; timp frumos ; spectatori — cir
ca 9 000. Suturi : 22-9 (pe poortâ : 
7—4). Corners : 6-3. Au marcat : I. 
CRAMER (min. 76 țl 80), respectiv D. 
GEORGESCU (min. 64), MARCU 
(min. 66), TULPAN (min. 72).

F.C.M. BRAȘOV : lordache - BĂ
LAN, V. Ștefan, Naghi, Manciu — 
Moșoman, Spirea, Șoarece — Bența 
(min. 73 Hirseorr), 1. CRAMER, Man- 
doeo (min 74 Gherghe).

GLORIA BUZĂU : Lazăr - COMĂ- 
NESCU, Mircea, Ticâ, ȚULPAN 
Șumulanschi, BALAUR. GHIZDEANU. 
V. CRAMER - DUDU GEORGESCU 
(mln. 89 State), MARCU.

A arbitrat foarte bine M. fiica- 
lescu (București): la Hrue: V. Titorov 
(Drobeto Țr. Severin) țl, cu greșeli. 
D. Pura (Dej).

Cartonașe galbene : BĂLAN, SPI
REA, COMĂNESCU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe — meci amînct.

teren axce-

git al gazdelor. Buzoienii iși 
dau seama că pot pierde vic
toria și-l aruncă din nou pe 
Marcu cel iute de picior spre 
buturile adverse, unde, în min. 
87 și 88, mai are două ocazii.

Gloria Buzău a făcut un joc 
gîndit, care a sancționat for
ma slabă a localnicilor, ris
cantul lor joc la ofsaid și lip
sa unui „puncheur" în prima 
parte, cind, deși au fost cî- 
teva ocazii bune de partea 
brașoveană (min. 5, 10 și 24), 
prin Mandoca, Moșoman șl 
Bența, s-a tras prea puțin pe 
poartă. In timp ce oaspeții, a- 
părindu-se exact, au luat pul
sul unui adversar pe care au 
știut să-l facă vulnerabil.

Mircea M. IONESCU

loc 
l-a

pe motiv de hent discret la 
hunedoreni.

In continuare si. un timo 
după pauză. Sportul studen
țesc, șocată de scorul sever, 
se lasă dominată, trece deseori 
prin momente de reală difi
cultate. In minutul 72. va primi 
si al patrulea gol. înscris cu 
capul de KLEIN, după execu
tarea nnei „indirecte" de pe 
partea stingă. După acorda
rea indirectei pentru 
periculos. Munteanu II
lovit cu capul oe Gabor si a 
fost eliminat. Surprinzător, 
abia acum, cînd au rămas în 10 
oameni (pe fondul automulțu- 
mirii din tabăra gazdelor), 
bucurestenii se arată mai 
întreprinzători în iumătatea 
adversă. Din rîndurile ,alb- 
negrilor* se va distinge spre 
final. BUCURESCU. cel care 
în min. 75 si 82 îl va „executa" 
pe Alexa, la cel de al doilea 
gol, printr-un șut de la cir
ca 30 m, lateral stingă, cu care 
a expediat balonul in plasă, la

CORVINUL 4 (3)
SPORTUL STUD. 2 (0)

Stadion „Corvinul- ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori 
circa 10 000. Șuturi : 21—12 
poartă : 11—5). Cornere : 7—5.
marcat : MATEUȚ (min. 6), 
(min. 16), COJOCARU (min. 
KLEIN (min. 72), respectiv 
RESCU (min 75 și 82).

CORVINUL : Alexa - Nlcșa, Du- 
binciuc, MĂRGINEAN, Nan - PETCU, 
MATEUȚ, KLEIN - Gabor, Cojocaru 
(min. 82 Ștefânescu), VĂETUȘ.

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU 
— Munteanu I, Iorgulescu, Pană, 
Munteanu II — Chihaia (min. 71 Po
pescu), Șerbânîcă, Bozeșan I — FI. 
Grigore (min. 46 BURCHEL), 
Sandu, BUCURESCU.

A arbitrat foarte bine 1. Crâciunescu 
(Rm. Vîlcea) ; la linie : C. Gheor
ghe (Suceava) și N. Bițin (Salorrta).

Cartonașe galbene : PETCU.
Cartonașe roșii : MUNTEANU 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe :

JOC EGAL INEGAL

1-0 (1-0).

(pa 
Au 

PETCU 
36), 

BUCU-

M.

11.

pentru o si mal 
răsturnare de

Ar fi

vinclu. Timo
spectaculoasă 
scor nu mai rămăsese, 
fost si nedrept. Un meci are. 
totuși. 90 de minute...

Gheorghe NICOLAESCU

BAIA MARE, 21 (prin telefon). 
Prima repriză 
clsă — a fost 
tea înțelegînd mai repede 
iarba udă șl mingea alunecoasă 
pot juca feste tn zona ultimilor 
apărători. F.C. Baia Mare s-a 
lansat din start tntr-un atac fu
ribund, supunlnd la o adevărată 
canonadă poarta tai Volnea (sal
vat în min. 4 de bară, la șutul 
lui Pinter). Răsplata vine repede, 
1—0 în mln. 7, cînd D. MOLDO
VAN pătrunde ta careu ți țutea- 
ză fără ezitare. S. C. Bacău iși 
mobilizează „mijlociul" său mo
bil, omogen țl tenace, lmptnglnd 
jocul spre poarta tal Mia ți tn 
min. 26 LANCU (complet nemar
cat). beneficiind de o centrare a 
lui Șoiman, egalează. Gazdele, 
neîmpăcate cu perspectiva, pre
iau hotârite din nou Inițiativa, 
ștta sir scape din ..cleștele" mij
locașilor adverșl prin pase Iuți, 
ta adlndme, reușind, ta conse
cință, desprinderea : ta min. 27 
NEMȚEANU transformă un pe
nalty dictat pentru faultarea Iul 
Welssenbacher ta suprafața de pe
deapsă ; ta min. 42 (la 3 minute 
după o altă bară a tai Mureșan) 
tot NEMȚEANU reia ta poartă

— dinamică, de
ft gazdelor, aces- 

că

F.C. BAIA MARE 3 (3)
S.C. BACĂU 1 (1)

Stadion : „23 August- ; teren alu
necos ; timp umed, închis ; spectatori 
- circa 10 000. Șuturi : 15-12 (pe 
poartă : 7—5). Cornere : 7—4. Au 
marcat : D. MOLDOVAN (min. 7), 
NEMȚEANU (min. 37 din 11 m șl 
min, 42), respectiv IANCU (min. 26).

F. C. BAIA MARE : Mia - Areza- 
nov, PINTER, Boloș, Weissen becher 
(min. 46 Rus) - BĂLAN, MUREȘAN, 
Sobâu - D. MOLDOVAN (min. 77 
Roinai), NEMȚEANU, Sepi.

S. C. BACĂU : Voinea - Andrieș, 
Cărpuci, Arieni, El'isel — AVÂDANEI, 
Adolf, V1SCREANU - Șoiman, Mihuț 
(min. 46 PENOFF), IANCU.

A arbitrat bine Ș. Necșulescu (Tir- 
goviște); Io linie : Șt. Rotărăscu fl 
M. Stânescu (ambii, din lași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0-0.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INSORMEAZA
REZULTATELE

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 21 OCTOMBRIE 1984

1. Politehnica Tim. — A.S.A. 
x ; 2. F.C. Argeș — F.C. Bihor 
1 ; 3. F.C.M. Brașov — Gloria 
Buzău 2 ; 4. Chimia Rm. V. — 
Rapid București 1 ; 5. F.C. Baia 
Mare — S.C. Bacău 1 ; 6. Pe-

trolul
1 ; 7.
2 j 8. napuii — iVĂiidii a , o. 
Roma — Verona x ; 10. Udinese 
— Sampdoria 1 ; 11. Bologna — 
Triestina 1 ; 12. Cagliari — 
Bari 1 ; 13. Padova — Pisa 2.

FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 1.055.741 LEI, din care 
39.665 lei, report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 

21 OCTOMBRIE 1984
— Dunărea C.S.U. Galati 
Cremonese — Juventus 
Napoli — Milan x ; 9.

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 

71 68
EXTRAGEREA

57 16 27
FOND 

TIGURI : 
70.509 lei,

I : 41 61 
A n-a :

75
74

28
68

A IlI-a

DE

18

CIȘ- 
care

TOTAL
665 225 lei, din 
report la categoria 1.

o minge care se ducea, ți așa, 
In plasă, răpind lui Sepi (auto
rul șutului) deliciul golului,

A doua repriză a tost a oaspe
ților. Intrarea lui Penoff a im
pulsionat și ordonat ofensiva bă
căuană. S.C. Bacău a acționat 
„ta bloc", prestndu-și vizibil ad
versarul, care, retras in propriul 
teren, s-a limitat la contraatacuri 
energice, purtate cu precădere de 
Nemțeanu, vechi „combatant" in 
lupta cu apărările. Superioritatea 
teritorială a băcăuanilor nu s-a 
materializat. Insă, ei rămînind 
doar cu amintirea cltorva ratări 
Imense (min. 50 și 74 Penoff, 
min. 63 lancu)., peste această re
priză merituoasă a pus „parafa* 
Șoiman, oare, In ultima secundă 
a meciului, a trimis balonul în 
bară.

Ion CUPEN



DOAR 5 MINUTE DE BUCURIE
TIMIȘOARA. 21 (pria tel»-' 

fon). Din nou multi amără
ciune in sufletele suporterilor 
„alb-idoleților", care au sperat 
că acum, cu A.S.A.. va fl ziua 
lui „Poli". In prunul sfert de 
oră timișorenii șl-au creat trei 
ocazii de a Înscrie : min. 2, t 
și 11. Le amintim pe ultimele 
două, care au fost rarisime : la 
prima, Lehmann l-a „Înșuru
bat" pe Fodor șt din careu, 
a trimis clasica pasă înapoi, 
reluata de Giuchld slab și 
cu... șanse pentru Naște ; a 
doua ocazie, minge „lucrată" do 
Giuchid pentru Vlătăneacu, »- 
cesta trimite spre gol ln»ă *- 
pare norocosul picior al M 
Naște șL .. corner. PuMlcnl se 
erată insă răbdător. Gazdele, 
cu Dumitru la timonă, conduc 
Jocul, A.S.A. apărîndu-se ..ca 
dinții", grupat și exact Me
ciul se desfășoară in jumăta
tea de teren a oaspeților, fără 
să mal apară insă alte faze mal 
periculoase din pricina „trlne- 
lor" (citește : driblingurile 1- 
nutil prelungite ale tul Gtu- 
chicd).

La reluare, gazdele asaltează 
buturile lui Naște, care ta 
min. 46 respinge o minge pe
riculoasă, pe care Dumitru • 
reia apoi, cu un voleu, peste 
poarta goală. Tribunele aa 
precipită, olurile se întețea: la 
bara lui Dumitru (mia. 52). la 
o altă mare ratare, cea a tul 
Vușcan (min. 55 — șut pesta 
poartă, de la 6 m D. la Inter
venția uluitoare a lui Naște 
(min. 59 —-la șutul viclean ai 
lui Dumitru), la mingea tri
misă de Giuchid (min. M — 
care s-a plimbat prin fața pcr-

„POU" TIMIȘOARA 
ASA. TO. MUREȘ

1 (0)
1 W

1OTH

Seria I
IERI ÎN DIVIZIA „B“

PETROLUL PLOIEȘTI -
DUNĂREA C.S.U. GALAp

IM (0-9)
PLOIEȘTI, n (pria telefon). 

Timp da vară tlrzle, teren 
foarte bon, tribuna arhipline 
(circa 30JOt da spectatori), ta
tă decorai tn caro cete două 
foste dhriziaaare „A", Pe- 
Lrotal M Dunărea CA.V„ acum 
pretendenta te șefia seriei L 
«a disputat des tirul etapei S-a 
jucat tfirz, fiecare Jucător a a- 
runcat ta hurtă toate resursele 
tale fizice șt spre meritul tu
turor. dispute n-a trecut ta 
reneral de Emftrie regulamen
tului ia foot acordat doar nn 
cartonaș galben, fundașului 
petrolist Ștefan). Petrolul a 
dștlgai taxă eu destule emoțfi, 
deoarece ofensiva sa n-a avut 
toi ttmțvri claritate. Dunărea 

a mizat totul pe de- 
fentfră șt ta acest sens este

r.c. constanța — ctrjt. 
PAȘCANI 4-1 fl-9) I zahtu
mta. O Cărata (mta. TS) Aa- 

»sr*s anta, w — autogol), Ma
rt*»’ data. IR, respectiv Man
sale (mta. Cl)

srrr.ai.tTL flopzni — chi
mia FALTICKNI »—« fl_ș) t Ar- 
răseaia onto. M), Sava (mia. 
IB

rapida, croind uneori panică ta 
careul Petrolului. Se părea că 
Jocul se va termina ca • re
miză, dar ta min. 83, după •- 
xeeutarea anei lovituri libere 
da la circa 38 m. tn Învălmă
șeala creată tn careul Dunării 
G3.U, Q. GRIGORE a găsit 
totuși un euloar și— 1—0.

O victorie meritată obținută 
de Petrolul in fața unul ad
versar care s-a „bătut" pentru 
fiecare balon.

A arbitrat foarte bine R. 
Matei (București) următoarele 
formații :

PETROLUL i Jipa — Ștefan. 
Butufei, D. CHÎNGAȘU, p. 
Gușă — MOCANU, I. SOLO
MON, O. GRIGORE — GăH- 
teanu (mln. 56 Catinca). ENK. 
L Gușă (min. 63 Pancu).

DUNĂREA CJ3.U.: Oană — 
Negoiță, GĂLAN, ANGHELI- 
NEI, M. Dumitru — Bejenaru, 
Barail, Balaban (min. 75 I- 
chlm), DIACONESCU — Vaiș- 
eovict Antohl (min. 82 Comșa).

PompRiu VINTRA

Turca fusta. IO, Popa (mta. n 
autogol)

AS MIZD. — UNXUA DINA
MO FOCȘANI 9-f (1—0) : Lazăr 
(min. 2», Casares (mta. 47). 
Cojoc»ru (mta. 49).

OLIMPIA RM. SĂRAT — PMV
(1-0 t 
gazda^

F.C.M. PROGRESUL. BRAILA
— CEAHLĂUL P. NEAMȚ S—1 
(2—0) t Cireașă «min. O. Drăgol 
(mta. M) Panțuro pnta. SI). Ca* 
țaroș (mto M șl B5), respectiv
Boțea .mln. 44).

Relatări, de la T. Slrlopol, T. 
Ungureanu, B. Naos, V. Frineu, 
A. Bllț, B. Alexandrescu. T. Bu- 
descn, D. Crlstache.

ETAPA VIITOARE (duminică 
tș octombrie) i r- a M suceava

PRBOIM. FL 
Dm»*»» C8.U. 
FX. Coastanfa 
&%»- 

S£-

GS. Botoțota 
Olimpie Bm. 9. 
Prahos» FL 
F.GM. Progrsari 
C-S.M. Sueerw 
Chimie FML 
Coohliri P. M. 
Unlne D Fac». 
M.tahd Plopesf 
«FA *7S Bktad 
Partlxanta Be.

TREI GOLURI,
F.C. ARGEȘ 3 mj
F.C. BIHOR o

Stadion „1 Mal* ; terea roare
bun ; timp frumos j spsetatod — cir
ca 5 000. Șuturi > 13-4 (p, poartă : 
tî-2) Comers s 9-1. As ssareat i 
IGNAT (min. <7). N!CA (ram. sn. 
NIȚA (min. 79).

F. G ARGEȘ : Iliescu - Voice (oria. 
«7 Nițd). STANCU, H. Maria. TB- 
nasa — BADEA. Molceona. Corwtan- 
tm (min. 62 lovânescv) — PANA. 
IGNAT. N1CA.

F. C. BIHOR : Balazs — Drena, 
Dumitrescu. Blszok, Bucice - Murv- 
ton. Târna». Grosu — Fîlip (mia. 79 
Radulescu). GEORGESCU. Hartan! 
(mln. W I. Gheorghe).

A arbitrat foorte bine N. Dinescu; 
ia linie : Gh. Constantin (ambii die 
Rm Vikeo) |l I. Birâ (Agnita).

Trofeul Petscfwvschi : 10.
La speranțe : 1-0 (0-0).

PITEȘTI, 21 (prin telefon). 
Lipsită de aportul mai multor 
titulari (la F.C. Argeș au ab
sentat Cristian și Jurcă, tar la 
F.C. Bihor, Zare, Nițu, Crișan 
și lie), cele două echipe au o- 
ferit, totuși, un joc animat, 
plăcut de urmărit, Încheiat cu 
victoria clară și pe deplin 
meritată a gazdelor. Piteștenii 
s-au aflat Încă din primul mi
nut foarte aproape de deschi
derea scorului. Ignat trimițlnd 
mingea, cu capul. In bara trans
versală la o frumoasă centra
re a lui Nica. După această fa
ză fierbinte la poarta hM Ba
lan, inițiativa se menține de 
partea argeșenilor, care atacă 
susținut (cu dese infiltrări pe 
aripa dreaptă ale fundașului 
Voicu), insă barajul opus de 
bihoeeni se dovedește tn ge
neral greu de trecut. OcaziOe 
de goi alnt astfel destul de ra
re, oaspeții avlnd emoțU doar 
ta dteva centrări ale hri Valea 
(min. 8 șl 21) fi la us corner 
executat de Nica (mia. 19), dnd 
CoiWIantia a reluat Impreds

PLUS TREI BARE
dtair-o poziție favcrabCă. Ma
turate deosebit de aer-—-a'st t„ 
aceas:ă perioadă, nid la een- 
taltă poartă, artiumle ofeteă- 
ve ate biorezuor spo
radice și tnmrwMeote. Ca ș 
la debtitta ei. prima repriză ae 
va Încheia, totuși, cs a texiă 
fază dramatică, creată de pi- 
teșteni : te un rapid atac ini
țiat ta min. ti. Ignat trizalte 
iarăși mingea ta bara trans
versală, reia Nica, dar Dtass 
respinge de pe linia propriei 
porți-

Echilibrul de pe tabel» de 
marcaj se rupe imediat dapă 
pauză, ta mia. <7, etad IGNAT 
înscrie cu u șut paterni» și 
plas3t dia afara earecIuL Două 
minute mal tirziu, la un con
traatac, oaspeții tși creează, la 
rindul lor, e bună nrrarte tasă 
Iliescu Intervine epectaculos la 
un șut al iui Tămaș. Dapă alte 
două minute, avantajul argeșe
nilor erește : primind a exce
lentă pasă ta adlnrinae. Ignat 
pătrunde ta earn șl șsteaxă. 
mingea ricoșează dtatr-oa ad
versar la NICA șl acesta • 
trimite nestingfaerit ta plasă. 
După o mare ratare a tul Ig
nat (min. 68). care trimite 
mingea ea boltă peste Balazs, 
dar șl peste poartă. socseen- 
năm ta min 73 » nouă bară 
a gazdelor, la un șut al tai Nica. 
Golul al treilea, ears plutea 
ta aer, va cădea ta min. 78, 
ta urma nul Inspirat avaataj 
lăsat de arbitrul Dtaeeea. Baă- 
rvl MIJA frnettflrind a bună 
pasă a W Fană.

Constantin FIRANESCU
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PK1MA INFR1NGERE A 
ECHIPEI BORDEAUX

' “’WCaiSME.DACIA 13OO- 
ș> numeroasa clștigurt tn bata

Și „DACIA 1300" pu
teți descoperi in LOZUL 
TOAMNE! din acest an I

Procurîndu-vă LOZUL 
TOAMNEI, puteți avea și 
surpriza de a mai ciști- 
ga și sume importante de 
bani, in schimbul a nu
mai 10 lei J

ta etapa a 13-a, echipa Gi
rondine Bordeaux — adversara 
de miercuri a dlnamovlștllor 
bueureștenl ta C.C.JE. — a su
ferit prima tafrlngere in cam
pionatul Franței. Ea a fost în
vinsă la Lens, de echipa lo
cală, cu 2—1, după ce Glresse, 
căpitanul echipei vizitatoare, a 
deschis scorul. Iată celelalte 
rezultate : R.C. Paris — Nantes
1— 2. Marseille — Toulouse
2— 1, Metz — Bastia 1—0, Auxer
re — Tours 1—0, Monaco — Nan
cy 1—9, Laval — Lille 1—1, Stras
bourg — Toulon 0—1, Rouen 
— Brest 2—2, Bochaux — Paris 
St Germain 4—1. Pe primele 
locuri ta clasament : Bordeaux 
și Nantes cu dte 21 p, Auxerre 
17 p. Pe ultimele ! 18—19. 
Strasbourg și Rouen cu dte 
10 p, 20. Tours 8 p.

De la redacția ziarului „L'E- 
qulpe* din Paris ni s-a comu
nicat că medul dintre Lens și 
Bordeaux a fost de bună fac
tură tehnică, deși s-a des
fășurat pe ploaie. După ce 
Glresse a deschis scorul tn 
min. 9 pentru Bordeaux, la el

leva ezitări ale oaspeților. 
Lens a marcat de două ori ta 
7 minute > Ramos (min. 46) fi 
Zaremba (mta. 62). Bordeaux 
a alintat echipa : Dropsy — 
ThoaveneL Speeht, Battistas, 
Rohr — Țigana, Girard, Gires-
se, Tusseau — Lacombe, Mo
der. Duminică, ta antrenament 
Tusseau a suferit o entorsă ta 
gleznă, devenind Indisponibil 
pentru jocul de miercuri.

ALTE CAMPIONATE
ITALIA (et AscoU - 

Atalanta 0—0, Cremonese — 
Juventus 1—3, Florentina — 
Avellino 1—0, Internazlonale — 
Como I—0, Napoli — Milan 
0—0, Roma — Verona 0—0. 
Torino — Lazio 1—0. Udinese 
— Sampdorla 1—0. Pe primele 
locuri: Verona 10 p, Torino 
9 p, Florentina, Sampdorla, Mi
lan și Inter cu dte 8 p.

R.F. GERMANIA (et. 9). 
Braunschweig — Bochum 1—3, 
Kaiserslautern — Leverkusen 
3—3, Uerdingen — Schalke 1—1, 
Bremen — Hamburg 5—2 !, 
Bielefeld — Monchengladbach 
3—3. Bayern Mfinchen — 
Frankfurt 4—2, Dortmund — 
Karlsruhe 0—2, Koln — Dfi-

sseldorf 4—2, Stuttgart — 
Mannheim 3—8. Pe primele 
locuri : Bayern Mfinchen 16 p, 
MOnehengiadbach și Bremen cu 
dte 11 p. Pe ultimele: IT—18. 
Dortmund și Braunschweig cu 
dte I p.

ECHIPA IUGOSLAVIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA LEIPZIG

ta grupa a 4-a a prelimina
riilor C.M., simbătă, la Leipzig, 
echipa Iugoslaviei a reușit să 
dispună cu 3—2 (1—1) de cea 
a R.D. Germane. Gazdele au 
deschis scorul in min. 12 prin 
Glowatzky, după care Bajda- 
revld a egalat in min. 30. După 
pauză, Vokri a adus in avantaj 
selecționata oaspeților (min. 
4^, dar In continuare fotbaliș
tii echipei R.D. Germane au 
egalat prin Ernst (min. 70). 
Finalul a aparținut reprezenta
tivei Iugoslaviei, care a reușit 
să înscrie prin Șestici (min. 
80). După acest Joc clasamentul 
se prezintă astfel a

1. Iugoslavia 2 1 1 0 3-2 1
2. Franța 1 1 0 0 4—0 2
3. Bulgaria 1 0 1 0 0—0 1
4. R.D.G. 1 0 0 1 2—3 0
5. Luxemburg 1 0 0 1 0-4 0

omMio nud Hhe 
11 BORKMH

Așa cum se știe, echi
pa Dinamo va susține, 
miercuri, la Bordeaux, ta 
compania formației loca
le. primul med din ta
rul II al Cupei campio
nilor europeni, tn vede
rea acestei important» 
partide, după jocul eu 
Politehnica Iași, din cam
pionat echipa antrsnată 
de Cornel Dinu s-a ote- 
gătit, zilnic, cu toată ss- 
riozltatea. Dinamovștii 
bueureștenl vos pleca 
miine dimineață Ia Bor
deaux, oe calea aerului

• ta C.E. de tineret (gr. 4), 
la Halle : R.D. Germană — 
Iugoslavia 1—1 (1—0).
• tn preliminariile C.M. (zo

na Africii, la Lagos) : Nigeria 
— Liberia 3—0 (2—0) — med 
tur. Au asistat 100 000 de spec
tatori I

Sportul Pagei3
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în meci retur pentru C. C. L la handbal (f) Divizia „A“ la volei

DACĂIANCELE Al ÎNVINS DETAȘAT ȘI ACASĂ
BACĂU, 21 (prin telefon). Cu 

76 de goluri înscrise si 28 pri
mite, campioana en-titre a 
României la handbal feminin, 
Știința Bacău, a absolvit cu 
bine examenul primului tur al 
prestigioasei competiții „Cupa 
campionilor europeni". 'Dumi
nică dimineața, spectatorii pre- 
zenți în Sala sporturilor nu 
aveau emoții (cum de altfel, nu 
aveau nici antrenorii Eugen 
Bartha și Eugen Cucu) in pri
vința obținerii victoriei ds că
tre băcăuance si ne teren pro
priu. Intr-adevăr, in partida-, 
retur cu campioana Turciei, 
Arcelik Istanbul. Știința Bacău 
a terminat învingătoare cu 
42—11 (18—3) după ce — cum 
se știe — cîștigasă cu 34—17, 
duminica trecută, la Istanbul.

Meciul a început in nota de

In atac, plonjind In temicerc, tăciuanca Filofteia Danilof

LOTUL FEMININ ÎȘI ÎNCEPE PREGĂTIRILE 
PENTRU NOUL SEZON INTERNAȚIONAL

După etapa a X-a (incom
pletă. pentru că meciul TEROM 
Inși — Știința Bacău se va 
disputa la 3 ianuarie 1985), 
campionatul feminin de hand
bal. Divizia „A". s-a întrerupt, 
urmînd să-și încheie turul ce
lei de a 27-a ediții la 6 ianua
rie viitor. Oprirea principalei 
competiții interne (ne expri
măm. din nou. convingerea că 
M putea găsi posibilitatea ca 
întrecerea de toamnă să se În
cheie. totuși. în această... 
toamnă si nu anul viitor) dă 
posibilitatea lotului reprezen
tativ să se reunească In vede
rea competițiilor Internationale 
din acest sezon.

Federația a alcătuit următo
rul lot :

Viorica Ionică (Hidrotehnica

Știința Bacău — Arcelik
dominare a gazdelor. Băcăuan- 
cele. cu o forță superioară in 
atac, s-au detașat rapid, astfel 
că în min. 19 conduceau cu 
13—1 ! Ciobotaru, Lunca și 
Hrițcu au străpuns deseori apă
rarea formației turce, Înscriind 
goluri aplaudate. Superioritatea 
handbalistelor de la Știința în 
teren și pe tabela electronică 
s-a menținut de-a lungul în
tregii partide. învingătoarele 
avind permanent un avantaj de 
15 și chiar 20 de goluri : 20—5 
in min 35 și 26—6 In min. 40.

Trebuie să observăm, totuși, 
că. chiar si în această partidă 
In care adversarele nu le-au 
dus Drobleme. băcăuancele au 
comis destule greșeli dind pase

Constanta). Angela Bloj (Mu
reșul Tg. Mureș). Ana Moldo
van (Rapid București). Maria 
Verijcano (Chimistul Rm. Vll- 
cea). Zoranea Ștef ano viei 
(A.E.M. Timișoara). Valentina 
Cozma (TEROM Iași). Cristina 
Tache (Rulmentul Brașov). Ma
riana Oacă (Știința Bacău). 
Rodi ca Marian (Rulmentul Bra
șov). Elena Clubotaru (Știința 
Bacău). Aurica Matarangă (Hi
drotehnica Constanta). Laurica 
Lunca (Știința Bacău). Irina 
Călin (Rulmentul Brașov). Eva 
Mozsi (Știința Bacău). Manuela 
Neică (Rulmentul Brașov). Edit 
TOrOk (Chimistul Rm. Vîlcea), 
Angelica Avădanei (TEROM 
Iași) si Elena Gheorghe (Hidro
tehnica Constanta).

Cele 18 sportive se var pre

Istanbul 42-11 [18-3]
în aut sau la adversare, ori 
aruneînd neglijent la poartă. 
Consemnăm acestea nu pentru 
a diminua din meritele învin
gătoarelor, ci pentru a le atra
ge atenția că în tururile urmă
toare ale C.C.E. — cum între
văd. desigur, ele însele — le 
așteaptă meciuri deosebit de 
dificile, care impun o concen
trare maximă.

Arcelik dispune de citeva 
individualități (Sesll, Bulut 
Delikanli) și de un antrenor 
tînăr și priceput (Kenan Oner), 
dar nu are încă experiență com- 
petițională internațională.

Au evoluat la Știința : Vasil- 
ea și Uzum — portari, Ciobo
taru (10 goluri). Lunca (7), 
Oacă (7), Mozsi (4). Servenciuc 
(3), Hrițcu (3), Petrea (3), Da
nilof (2), M. Susanu (2), Dar- 
vaș (1). Pentru Arcelik au în
scris : Sesli (5), Durman (2). 
Pulent (2). Sefkatli și Delikanli 
(cite 1). Âu arbitrat foarte bine 
Slawomir Claplnski și Pavel 
Maly (Polonia).

Ion GAVRILESCU

• IN RETURUL PRIMULUI 
TUR AL CUPEI CUPELOR 
(masculin) echipa DINAMO 
BUCUREȘTI a jucat slmbătă la 
Istanbul cu formația locală 
Simtel de care a dispus cu 
27—21 (17—7). Pentru dinamo- 
viștii bucureșteni au marcat : 
Zaharia 5. Moeanu 4, Jianu 4, 
Chiri ac X, ștefan 3, Dogărescu 
2, Durău 2, Bedivan 2, Anto
nescu și Oprea. învingători în 
primul joc cu 38—18 handba- 
liștil de la Dinamo București 
«-au calificat în turul următor.

găti sub supravegherea colecti
vului tehnic alcătuit din antre
norii Slmlon Pompiliu. Eugen 
Bartha si dr. Cornelia Ionescu.

Echipa noastră reprezentativă 
dă primul său examen din a- 
cest sezon intre 7 si H no
iembrie. cînd se desfășoară. în 
Sala sporturilor din Bacău, tra
diționala competiție internațio
nală .Trofeul Carpațl". La start 
se var mal afla selecționatele 
Ungariei, Poloniei si Bulgariei, 
precum si reprezentativa de ti
neret a României, Să nu uităm 
insă că formațiile noastre frun
tașe — Știința Bacău. Chimistul 
Rm. Vîlcea si Rulmentul Bra
șov — tint angajate. în peri
oada 12—25 noiembrie. în turul 
al doilea al cupelor europene.

TRACTORUL BRAȘOV ÎNTRECE DIN NOU
PE CALCULATORUL LA BUCUREȘTI,

CONSOLIDlNDU-ȘI POZIȚIA PE PODIUMUL SERIEI I
Campionatele Diviziei „A" — 

feminin și masculin — au 
continuat ieri eu etapele a 
Vl-a și, respectiv, a Vil-a. 
A fost o etapă dominată de 
gazde, singura victorie în de
plasare fiind obținută de Trac
torul Brașov, la București, în 
partida cu Calculatorul (se
ria a Ii-a). Iată amănunte de 
la Jocurile disputate :

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRA
ȘOV (m) 2—3 (5, —7, 13,
—9, —9). în sala Olimpia din 
Capitală s-a desfășurat cel 
mai important meci al seriei 
a Il-a, ambele echipe fiind 
angajate în continuare în lup
ta pentru primele trei locuri,
în acest context am asis
tat la o luptă crlncenă, 
dar cu puține faze de
mare spectaculozitate, semn
că punctele puse în joc 
au primat. După cum în
cepuse meciul, se părea că 
vom asista la o victorie ușoară 
a gazdelor, care au încheiat 
rapid primul set, în specia] 
datorită blocajelor. In setul se
cund, a fost rindul brașoveni
lor să-1 imite pe partenerii de 
întrecere. In setul trei, cel mai 
echilibrat al meciului, cu nu 
mai puțin de nouă situații de 
egalitate, Sterea, cel mai bun 
jucător al meciului, a greșit o 
preluare la scorul de 12—13, a- 
pol, după 13—13, Biră a efec
tuat unul dintre cele mal fru
moase blocaje, setul revenind 
in final bucureștenilor. Setul 
patru a fost de-a dreptul dra
matic pentru antrenorul C. 
Chițigoi : după ce elevii săi au 
condus cu 8—3, au mai reușit 
un singur punct pină Ia finalul 
setului, iu timp ce elevii lui 
T. Tânase, bine dirijați in te
ren de același jucător valoros 
Sterea au refăcut punct după 
punct, egalind situația la se
turi : 2—2. în ultimul set, bra
șovenii pornesc ca din pușcă și 
scorul a luat proporții : 9—0 in 
favoarea lor, ajutați foarte 
mult de preluările sub orice 
critică ale bucureștenilor sau 
de serviciile aproape de necon
ceput pentru o echipă care juca 
meciul oficial exact în sala in 
care face și antrenamentele ! 
Jocul se mai echilibrează, poa
te și in urma oboselii evidente 
a brașovenilor, care au însă 
resurse suficiente pentru a cîș- 
tiga pe merit o partidă impor
tantă. Jocul a fost arbitrat de 
N. Ionescu (inițial delegat se
cund) și I. Nastea (categ. a 
n-a), in lipsa principalului de
legat, D. Rădulescu, toți din 
București, situație dificilă pen

1 4

tru arbitrul principal, dar de 
care s-a achitat bine, ținlnd 
seama că mai mult a fost... 
Încurcat de neexperimentatul 
său secund. Au jucat echipele: 
CALCULATORUL : Steriade,
Șchiopescu, Antonescu, Ion, Bi
ră, Ioniță (au mai fost intro
duși în teren Alexandru, Nico- 
lau, Iacob, C. Popescu și Căli- 
nescu) ; TRACTORUL : Sterea, 
Cozma, Hînda, Căsneanu, Dra- 
gu, Zamfir (au mai jucat : 
Crișan, Covaciu, Ferariu).

Mihail VESA
MASCULIN

Seria I
ELCOND DINAMO ZALAU 

—DINAMO BUCUREȘTI 3—2 
(8, —12, —6, 11, 14). A fost un 
meci foarte frumos, in care 
gazdele s-au întrecut pe sine, 
obținînd o meritată victorie in 
fața campionilor. La realizarea 
acestei victorii s-a remarcat 
toată echipa din Zalău, iar de 
la bucureșteni Păușescu, Enes- 
cu, Gîrleanu și Gheorghe. (I. 
DOMUȚA — eoresp.).

Fr. Cozi 
nescu (4) 
Tractorul
au cîștiga 
joc. S-au 
Corcheș, I 
Ovelt (P). 
resp.).
1. Steaua
2. Exploră
3. Tractori
4. Calculai
5. C.S.U.
6. „Poli"

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — ȘTIINȚA MOTORUL 
BAIA MARE 3—0 (4, 9, 9). Stu
denții craiovenl au obținut o 
victorie lejeră la capătul unui 
meci în care s-au remarcat 
Pascu, Stoian (U), respectiv, 
Mihalea. (Șt. GURGUI — co- 
resp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — C.S.M.
CARANSEBEȘ 3—0 (16, 8, 4). 
Meci la discreția gazdelor, care 
au obținut o victorie meritată. 
Doar primul set a fost ceva 
mai echilibrat, cîștigat în pre
lungiri de gazde. S-au eviden
țiat : Lepădătescu, Mîndru,
Costiniuc de la 
MÎNDRESCU —
1. Dinamo
2. Elcond
3. Univ. C.F.R.
4. C.S.M.U.
5. Șt Mot.
6. C.S.M.

Seria

învingători. (I. 
eoresp.).

7 5 2 19: 9 12 
752 17: 9 12 
7 5 2 15:11 12 
7 4 3 16:14 11 
7 2 5 10:15 9 
7 0 7 2:21 7

i n-o
STEAUA — C.S.U. ALUMI

NA ORADEA 3—0 (6, 11, 1).
Numai 50 de minute le-au fost 
necesare bucureștenilor pentru 
a se impune in fața unei echi
pe care le-a oferit o replică 
slabă. Setul secund a fost mai 
echilibrat în rest, un meci fără 
Istoric. Remarcați : Șoica, Pra- 
lea, P. Ionescu (St), Răduță 
și Teleagă (C.S.U.). (GH. LA- 
ZAR — eoresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—0 (7, ÎL 2). Cu atacuri șl 
blocaje bine dirijate, gazdele

FLACĂJ 
REȘTI — 
SIBIU 3- 
antrenorul 
ținut o v 
ușor decîl 
aceasta p< 
fost doar, 
a mai ev< 
a celei ca 
campioam 
teren, cu 
țlonat rd 
s-au reîi 
primele 
vidențlate 
Iacob, Nir 
Olteanu ș 
Anca Be: 
(CSM). (U

FARUL 
VERSITA1 
(-9, 16, 
prematur 
dele au f 
toarele tr 
la dlscreți 
rindul că 
Doinlța I 
Neac^jfc c 
form«e < 
mai evid< 
șl Elena 
Mirea, M 
leta Dinu 
eoresp.).

DINAM 
7, 10). <
sextet în 
împletit 
au ctști: 
Joc, 
Gluli 
de a

După 6 etape In campionatul de ru

Campionatul masculin de handbal

POLITEHNICA TIMIȘOARA-SINGURA VICTORIE IN DEPLASARE
In campionatul masculin de 

handbal. Divizia „A", s-a dis
putat o etapă, cea de a IX-a. 
An lipsit două Jocuri, pentru 
că trei dintre echipele noastre 
fruntașe (Steaua, H.C. Mlnaur 
Bala Mare și Dinamo Bucu
rești) țl-au jucat partidele-re- 
tur din prima rundă a cupe
lor europene. Din eele patru 
meeiuri programate cu acest 
prilej, cel mai echilibrat și dis
putat a fost cel de la Mîrșa, 
unde Politehnica Timișoara a 
reușit să dștige in fața forma
ției Carpațl din localitate, ob- 
pnlnd singura victorie In de
plasare a rundei. Dar tată a- 
mănunte de la aceste patru in- 
tflnlri :

CARPAȚI INDEPENDENȚA 
MÎRȘA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 23—26 (13—13). La 
capătul unui joc foajte dis
putat, animat și abundent in 
faze spectaculoase, echipa oas- 
pe a cîștigat pe merit, mani- 
festlnd mai multă siguranță în 
apărare și mai multă eficiență 
in atac. în acest sens, este de 
Eiat performanța celor doi 

pali realizatori ai echipei 
rene (Foiker șl Dan Pe

tru) : amindol au înscris cite 
11 goluri. Autorii punctelor : 
Matei 9, Beclcheri 4, Cornea 3, 
Bârbulescu 2, Tătara 2, Omer, 
Tllvic, Reger — Carpațl, Wi
ker 11, Dan Petru 11, Popescu 
2, Jancovlci șl Ginrgea — Po
litehnica. (M. Verzescu — eo
resp.).

DTNAMO BRAȘOV — CON- 
ITRUCTORUL ARAD 25—M 
U2—10). Cu toată diferența de

5, Clan 5, 
4, Donca 
Dinamo, 

Micinle 2, 
Vojtill —

dife- 
(min.

scor din final, trebuie reținut 
că brașovenii au intîmpinat o 
dlrză rezistență din partea ad
versarilor lor, care au cedat a- 
bia către sflrșit Așa că putem 
spune că victoria lui Dinamo 
a fost o victorie meritată, dar 
muncită. Punctele au fost mar
cate de : Andreescu 
Nieoleseu S, Mintiei 
4, Panteiimon 2 — 
Jenea 7, Cernita 4, 
Crivăț 2, Ionescu 2, 
Constructorul (C. Gruia — eo
resp.).__

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 21—Zi (11—10). Un 
meci frumos, care a plăcut 
spectatorilor. Clujenii au avut 
la început inițiativa, dominînd 
partida prin Jocul lor omogen. 
El au condus uneori la 
rențe apreciabile : 7—2 
14), 18—12 (min. 42). In final 
ei au cedat insă fizic și, trep
tat, cralovenil s-eu apropiat, 
redudnd diferența de scor. 
Oaspeții au obținut egalarea 
în ultimele secunde, astfel că 
se poate afirma că formația 
locală a pierdut un punct pre- 
2os pe teren propriu. De notat 

iptul că Jucătorii eraloveni 
Agapie și Dumitru au fost 
descalificați, fiecare pentru ci
ta 3 eliminări. Au Înscris : S. 
Pop 7, Căldare 5, Jurcă 5, Pali 
2, Moldovan și Botoree ■— 
Cluj-Napoea, Dumitru 6, Prică 
5, Giurgiu 4. Dobeanu 4, Caras
2. (Nașa Demian — eoresp.).

MINERUL CAVNIC — CON
STRUCTORUL ORADEA 23—23 
05—131. Victorie meritată a 

echipei locale, care a confirmat 
bunele rezultate obținute în a- 
ceastă toamnă. Handbaliștii din 
Cavnic au condus tot timpul, 
încheind partida cu un succes 
fără emoții. Au marcat: Chir
ci 12, Odae 4. Jacob 3, Vlnti- 
leseu 2, Cojoearu 2, Feher 2, 
Mlelăul 2, Felecan — Minerul. 
Cristache 7, Kapomay C, Croi
torii 
her
(A.

3, Mîrza 2, Orban 2, Fe-
2, Popa — Constructorul 
Crișan — eoresp.).

CLASAMENTUL

L
2.
2.
4.
I.
4.
7.
5.
». 

10. 
ia.
12.

H.C. Mlnartr 
steaua
PoM. Hra!ș, 
Diaamo Buc. 
Dtoomo Bv. 
Cooatr. Or. 
Știtoța Be. 
Carpațl Mîrșa 
„U- Cj-Nap. 
Min. Cavnic 
Constr. Arad 
Urdv. Cratova

t S 1 « 350-351 te
» « 9 1 265-217 25
* 7 I 2 235-2CS 22
I i 1 1 2M-1M 1»
9 4 1 4 187-19» ÎS 
1415 203-221 17
3 4 0 4 2E8-81S IS
» 3 1 5 291-223 16 
lilt 104-220 14
I 1 t î 226-249 13 
9125 216-295 13 
lilt 188-211 12

STEAUA ȘI C.S.M. SUCEAVA-
ÎN CLASAMENTELE CELOR
• Sportul studențesc

Partidele de ieri, din cadrul 
etapei a Vl-a, au pus capăt 
primei părți a campionatului 
de rugby. De duminica viitoa
re vor intra in drepturi „Cupa 
României" și pregătirile pen
tru întotdeauna mult aștepta
tul meci cu Franța. în fruntea 
clasamentelor celor două serii 
se află Steaua, campioana „ăn 
titre" — neînvinsă —, șl C.S.M. 
Suceava. Iată cîteva amănunte 
de la ultimele partide.

STEAUA — CJ8.M. SIBIU 
51—9 (30—6). Cînd se lntilnesc 
două echipe care au intenția 
să joace rugby adevărat, re
zultă Întotdeauna un joc fru
mos. Așa au stat lucrurile și 
în privința acestei partide, în 
care bucurețtenli — în special 
— au primit numeroase (șl 
meritate) aplauze la scenă 
deschisă. Opt splendide ese
uri, plecate după „momente fi
xe" (tușe sau grămezi), Juca
te rapid și cu adresă, ne-au 
arătat un „XV" militar real
mente irezistibil, înaintașii și 
treisferturile legînd jocul cu 
dexteritate, completindu-se
perfect E drept că și adver
sarii, care — s-a văzut — 
„știu Juca", au permis această 
desfășurare, neînchizînd jocul 
și neplacind omul cu balonul, 
fapt mal puțin lăudabil. Dar, 
oricum, Sibiul nu emitea— 
pretenții la acest Joc, cu atit 
mal mult cu cît i-au linsit for-

a început în... 13 și
mației ardelene doi dintre ju
cătorii de bază, internaționalul 
O. Becheș, Ia centru, și Îna
intașul M. Zamfir. Punctele 
învingătorilor se datoreac lui 
VĂRZARU șl CODOI — fite 
2 eseuri, RADULESCU, HO- 
DORCĂ, DAVID șl MURARIU 
— cite unul, ALEXANDRU — 
7 transf., 1 drop, CODOI — 1 
transf. Pentru sibieni au în
scris: AMARIE — eseu, IG
NAT — l.p„ FIERARU — 
transf.

Arbitrul Gh. Căldăraru (Iași) 
— In progres — a condus, în 
general, bine.

STEAUA: Codoi — Hodarcă, 
David, Vârzaru, M. Toader — 
Alexandru, T. Coman (min. 
52 C. Coman) — Rădulescu, 
Giugăl (min. 45 C. Florea), 
Murariu — L. Constantin, M. 
Ionescu — D. Căinaru. Moț. Sl- 
mion. (Au lipsit Munteanu șl 
Fuicu).

CJS.M. SIBIU: Ivanciuc — 
Negru, Fieraru, Amarie (min. 
75 Mi toca ru), Dragomir — 
Ignat, Radeș — Zeicu, Codrcă, 
Leprdean — Urdea, L Dumi
tru — Ungureanu, Mărginean, 
Jîanu.

Dimitrie CALLIMACH1

POLITEHNICA IAȘI — R.C. 
GRIVTȚA ROȘIE 19—3 (7—0).
Studenții Ieșeni au obținut o 
victorie categorică, la capătul 
celui mai bun joc al lor din

a te
actualul 
la toate 
dus pin: 
de Joc c 
fia unui 
l-a răsp 
aplauze 
Bucureșt

^uraf.
G. Stai 
marcat: 
BĂLAN
— 2 dro 
tiv ST 
NOUR,

(3-6). I 
Oaspeții, 
meritat
— Lp- 
Gh. FI 
TRU - 
transf. 
Witting.

GLOEL 
(»-0). 
clar al 
IFRIM 
CA — 
MIHAI 
tu gZJ 
drop. -1 
Arbitru 
PAIU,

DINA 
MIN R



l) învinge blocajul bucurețtenilor Anto- 
Fază din meciul Calculatorul — 

Foto : L BĂNICĂ
•u (6).

Lnute de
Manole, 

lădinaru,
I — co-

21: 4 
17: 9 
15:13 
11:16
10:18
7:21

14
12
12

9
9
7

BUCU- 
jlTATEA

Elevele 
au ob- 

asă, mai 
ptat, și 
ncele au 
pei care 
fală, sau 
ecent de 
ezate in 

func-
■
"pentru 
serie. E-
Daniela 

, Corina 
Son (FI),

Bischin

mele printre învingătoare in 
actualul campionat. Doar în ul
timul set ele au fost mai a- 
proape de partenerele de 
conducînd chiar cu 6—2. 
marcate : Ottilia Szenkovics, 
Daniela Coșoveanu (D), Ileana 
Tirnoveanu 
foarte bine 
paiț și P.
DEDIU).
1. Dinamo
2. C.S.M. Lib.
3.
4.
5.
6.

Farul
Univ. Cr. 
FI. Roșie 
Rapid

(R). Au arbitrat 
bucureștenii G. O- 
Pi turcă. (Gheorglic

6 5 1 16:8
4
3
3
3
0

2
3
3
3
6

a

6
6
6
6
6

II-a
VILCEA

12: 8 
12:10 
11:10 
10:12
5:18

11
10
9
9
9
6

IN DERBYUL TURNEULUI, VOINȚA BUCURE$TI-„U “79-76
A

V yy

j»a(lonaklc“ falcriștilor

— UNI- 
A 3—1 
kindu-se 
et, gaz- 
n urmă- 
11 a fost 
elor, din 
Remarcat 
Marilena

Enaehe 
Lucreția 
șl Vio- 

)PA —

Seria 
CHIMIA RM. _______

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (1, 8, 13). Joc controlat 
permanent de gazde, cărora 
le-au fost necesare 50 de mi
nute de joc pentru a obține o 
victorie ușoară. Doar setul trei 
a fost mai disputat, după ega
litate la 13 vîlcencele obținînd 
victoria. S-au evidențiat: Ioa
na Cotoranu, Daniela Gher- 
ghiev, Georgeta Popescu, Ma
rilena Dubinciuc (Ch), Elena 
Negulescu (C). (P. GIORNOIU 
— coresp.).

CJS.U.-I.M.N. GALAȚI — 
CHIMPEX CONSTANȚA 3—0 
(6. 5, 9). Prestînd un joc ex
celent, atit în apărare, cit și în 
atac, studentele au câștigat In 
numai 45 de minute de joc ! E- 
vidențiate : Daniela Drăghici, 
Crlna Răuțâ, Cornelia Buzilă 
(CSU), Liliana Văduva (Ch). 
(T. SIRIOPOL — coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — EX- 
PLORMIN CARANSEBEȘ 3—0 
(6, 9, 10). Studentele au jucat 
foarte bine In fața unei echi
pe mai puțin experimentate. 
Remarcate : Niculina Cuciurea-

3-8 a. nu, Margareta Pescaru (Șt). (I.
lntr-un

■nța s-a
IANCU — coresp.).
1. Chimia 6 6 0 18: 6 12

inerețea, X C.S.U. 6 4 2 14: 9 10
oră de 3. Știința 6 3 3 12:11 8

_ din 4. Calculatorul 6 3 3 11:14 9
nici 5. Chimpex 6 2 4 10:14 8
nu~ 6. Explormin 6 0 6 7:16 6

RE 
RII 

12!
Superiori 
a« eoo- 

b cntnute 
sattsfac- 

ros, cart 
bote de 
k reușită. 
Ibuit la 
lectaculos. 
trajul lui 
ța). Au 
NTIN șl 
HTITELU 
L, respec
ta. (AL.

ANV — 
A ^«-10 

disputat. 
U cîști^ftt 
BEZARU
respectiv 

L DUMI- 
ION - 
Lm: Th.

coresp.).

tD 16—9 
șl succes 

înscris: 
5TEFANI- 
CICĂ și 
.nsf. pen- 
LECA — 
— 2 l.p. 
ici. (M.

JȚA CE-
0 (15—0).

TIMIȘOARA, ZI (prin telefon). 
Etapele de simbătă șl duminică 
ale celui de al doilea turneu al 
Campionatului republican de
baschet feminin a oferit În
treceri spectaculoase, echilibrate, 
precum șl unele surprize, 
zultate:

POLITEHNICA C.S.Ș. 
ȘOARA — COMERȚUL 
„BOLYAI- TG. MUREȘ 
(35—19). După ce tabela 
tronică a indicat 1-3, tUnlșoren- 
cele s-au desprins spectaculos, 
înscriind 23 de puncte, ta vre
me ce adversarele nu au marcat 
nici un punct! La scorul de 
31—8, echipa antrenată de prof 
L. Bachner a jucat deconectată 
șl a dștigat fără emoții. deși 
mureșencele au tăcut eforturi 
Vădite pentru a recupera c£t mal 
mult din handicap. Au marcat: 
Stamin 20, Rodea 12, Neusatz l, 
Grădinara 8, Catrlna 5, V. Che- 
pețan 5, Armlon 3 (accidentată 
1a Începutul reprizei secunde, nu 
a mal putut juca), BItadul 2 
pentru învingătoare, respectiv 
Mathe 14, Fărcaș 16. Szăcs 10, 
Nagy 8. Morar 4, Szekely 2, 
Cristea 1. Arbitri : R. Stănciules- 
cu șl O. Vestinian.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 79—71 (45—46).

Re-
TIMI- 

LIC. 
13—43 
Uec-

Derbyul turneului (s-au tatfinlt 
ocupantele locurilor 1 șl 3 din 
ediția precedentă a oompetițlel) 
s-a desfășurat «ui» semnul urnii 
sensibil echilibru valoric. In 
min. 39, la scorul de 75—75, 
bucureștenoele au profitat de 
unele inexactități ale dujence- 
lor șl au înscris punctele nece
sare victoriei. Au marcat: Va- 
sile 23, Borș 17, Jugănaru 14, 
Anghelina 9, Grecu 6, Bodnar t, 
Gera 2 pentru învingătoare, res
pectiv Pali 27, Kiss XI, Sandor 
IS, Lungu 10, Costanașlu l, Cze- 
'......................... “ -------- »igledi 2. Arbitri: Z. Raduly 

N. Georgescu.
PROGRESUL BUCUREȘTI 

OLIMPIA BUCUREȘTI 68—64 
(31—37). într-un _ med echilibrat 
și spectaculos, 
Uzat c victorie 
meritată, deși 
dădea impresia 
baschetbalistele
Dar, din minutul 29 (cind Pro
gresul a egalat: 39—39), Viorica 
Ciocan a realizat o serie de I 
aruncări a dte 3 puncte(I). prin 
care a obținut desprinderea (do
vedită pînâ la urmă decisivă) a 
echipei Progresul. Au marcat: 
Pușcașu 19. Măringuț 11, Cio
can 15, Alixandru 9, Simioan* 4, 
Stoichiță 3 pentru Învingătoare, 
respectiv Lefter 16, Marlnache

Progresul a rea- 
surprtnzătoare g 

prima repriză 
că vor ctștlga 

de la Olimpia.

JUNIORUL N. PURAVEȚ-UN MERITUOS 
CAMPION DE„ SENIORI LA DIRT-TRACK
® Sibienii la Înălțime • D.

șl victoria la
Campionatul republican indivi

dual de dirt-traek al seniorilor 
s-a încheiat ieri pe stadionul 
Metalul din Capita? ă, eu victori» 
în plasamentul general * sibia- 
nului Nicolae Fuzaveț (Zi de ani, 
lăcătuș la LP-A. Sibiu), care — 
bine condus de antrenorii Ion 
BobUneanu șl NicoLae Hiureanu — 
și-a apărat cu strășnicie poziția 
de unes, atacată puternic de 
mal mulțl adversari angajați ta 
lupta pentru un loc pe podiumul 
laureaților. Afiat ta ultimul an 
de juniorat, noul campion al 
țArti, care ta sezonul trecu* su
ferise o fractură de coloană, a 
reușit — grație unui program mi
nuțios de recuperare și pregă
tire — să se restabilească ta 
scurt timp șl că abordeze cam
pionatul ta pleaKudinraa forțelor. 
Echilibrat, pilot ta pttaă ascen
siune, el s-a impus ea precădere 
printr-un evident plus de gtadire 
tactică, acumulîmd puncte pre
țioase ta prima parte a com
petiției, avantaj cane i-a permis 
ta ultimele etape să nu mai 
riște, să alerge lejer, hnbrăctad 
pe merit tricoul de campion al 
senioriilor Ia virata junioratului.

Dacă contuiriUe pentru primul 
șl al do-ilea loc (pentru care ate- 
Mstul stenm Postolache w to- 
trebulnțat la maximum) fuseseră 
practic încheiate după petrul lima 
etapă (numai eventuale acciden
tări ar mal fi putu* aCtaee schim
bări de poziții), ta schimb la

Incet-incet, Florică Murariu (cu balonul) iii regăsește forma 
internațională Foto : L BĂNICĂ

Meciul s-a jucat 'anticipat, in 
cursul săptăminii.

SPORTUL STUDENȚESC — 
OLIMPIA M.G. 0—14 (0—4).
Rezultat surprinzător, explica
bil în parte prin faptul că 
studenții jiu început... 13 (de
oarece mulți dintre ei, Curea, 
Gheorghiosu, Bossenmaier, Pre
da. Merca. printre alții, nu 
aveau efectuată vizita medica
lă!) și au terminat în... 12! 
(prin eliminarea lui Graur). Si 
Olimpia a jucat un timp in 14. 
Meci dîrz, dar cu multe duri
tăți (s-a „evidențiat" D. Dinu, 
un junior). Au marcat: GOR
DIN și Gh. AUREL — eseuri, 
VĂCARU — 2 l.p. A arbitrat: 
D. Grigorescu. (î>. MORARU- 
Slivna).

GLORIA — RAPID CHIMIA 
BUZĂU 11—28 (4—13). Jocul
oaspeților a fost mai ordonat, 
mai spectaculos. Prin această 
prismă, victoria lor apare lo
gică. Au marcat: CAPMARE 
— 2 eseuri, NITĂ — eseu, 
CIOBICA — drop, GOMOES-

CU — l.p. și transf. pentru 
Învingători, respectiv POPES
CU și STRĂULESCU — ese
uri. KAINAC, — drop pentru 
bucureștenl. (M. TOMA, co
resp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— METALURGISTUL CUGIR
13—3 (4—3). Bănățenii au
fost mai activi în repriza a 
doua cind au reușit 2 eseuri 
prin ONOFREI și BERARU; 
DOMOCOS l.p.. transf. ; pen
tru oaspeți: DOSAN — l.p. 
(C. CREȚU, coresp.).

UNIVERSITATEA 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA — C.SJVI. SU
CEAVA 11—3 UI—3). Prima 
înfrângere a liderului. Au în
scris: RĂCEAN și COPIL — 
eseuri,! RĂCEAN — l.p. pen
tru gazde, respectiv VASILIU
— l.p. (Ol. LAZĂR, coresp.).

MILCOV FOCȘANI — TC 
IND. MIDIA NĂVODARI 6—3 
(3—0). Au înscris: BIRLĂDEA- 
NU — 2 l.p., respectv MANEA
— l.p. (V. MANOLIU. coresp.)

13, Plrvan 10, Bir* 6, Clubăncan 
5, Cristea 6, Parcanschi 4, Stin
gă 2. Arbitri: L Antonescu și R. 
Stănciulescu.

PROGRESUL — ICEMENERG 
85—77 (45—38), RAPID BUCU
REȘTI — CRIȘUL ORADEA 69— 
50 (39—36) 1, UNIVERSITATEA
CLUJ-NAPOCA — CHIMISTUL 
C.S.Ș. RM. VILCEA 84—58 (35—
23). OLIMPIA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI 54—42 
(25—25). VOINȚA BUCUREȘTI — 
VOINȚA C.S.Ș. BR AȘ O VIA 71—53 
(30—24), CHIMISTUL — RAPID 
77—52 (45—26), POLITEHNICA
TIMIȘOARA — ICEMENERG 93— 
83 (50—26), CRIȘUL — COMER
ȚUL 66—« (39—25), POLITEH
NICA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 82—48 (47—26).

Constantin CKEȚU coresp.
1_ Olimpia 7 6 1 474:368 13
i. Progresul 7 6 1 498:465 13
1. Polit. Buc. 7 6 1 457:395 13
4. Cricul 7 4 3 467:450 11
1. Voința Buc. 7 4 3 521:491 11
6. „U- Cluj-Nap. 7 3 4 542:502 10
7. Chimistul 7 3 4 440 :456 10
8. Polit. Hm. •) 7 5 2 497:437 9
t. Rapid 7 2 5 381:428 9

W. ICEMENERG 7 1 6 434:548 1
11. Comerțul 7 1 6 376:448 8
12. Voința Bv. 716 423:528 1

•) Echipă penalizată.

Caspar a pierdut.- casca
etapa finală!

NICOLAE PURAVEȚ 
Foto : D. NEAGU

Troian IOANIȚESCU

NE VOR OFERI

SPECIALIȘTII 
ÎN SKEET

SPECTACOLUL

AȘTEPTAT ?
Incepind de mîine. la poligo

nul bucurestean Tunari va a- 
vea loc ultimul act din seria de 
campionate naționale ale calen
darului de tir pe 1984 : între
cerile talerișrilor. Astăzi, după 
ședința tehnică. programată 
pentru ora 12. pe platoul cen
tral al complexului din pădu
rea Bănoasa se va desfășura 
festivitatea de deschidere, la 
care vor fi prezente toate ca
tegoriile de trăgători speciali
zați In _vinătoarea“ farfuriilor 
zburătoare : seniori, juniori (I 
șl II) și junioare. Programul 
campionatelor este divizat, 
primii intrînd în comnetitie 
tintasii de la talerele aruncate 
din șanț, ei fiind urmați de 
taleristii de Ia skeet. Seniorii 
se vor întrece ne 200 de ta
lere. juniorii I ne 150. iar ju
niorii II si junioarele pe 100.

Desigur, punctul central de 
interes îl deține întrecerea se
niorilor de la skeet ; este, de 
altfel, cea mai puternică probi 
din talerele românești. loan 
Toman. Atila Ciorba, Dumitru 
Gazetovici. Ion Ionică. Constan
tin Paraschiv pot oferi un spec
tacol sportiv bun. cu rezultate 
ridicate in tentativa fiecăruia 
de a intra în posesia titlului 
național.

Se mai primesc în
scrieri pentru gimnastică 
de întreținere, femei, 
zilnic intre orele 13—19, 
la sala de gimnastică din 
str. Calmatei nr. 1 (Pia
ța Rosetti, lingă hotelul 
„Banat"). Relații la tele
fon 15.88.30.

anunț
O.N.T. „CARPĂȚI® Broșow or- 

ganizeazâ în ziua de 29 octom
brie 1984 un examen de preie- 
lecție pentru funcția de ghid mo
nitor «chi. Condiții: studii medii, 
cunoașterea a 1-2 limbi strfiine 
fi stdpînirea tehnicii schiului la 
nivelul unui monitor. Dosarele 
personale vor fi depuse la fiii®' 
la de turism internațional, hotel 
„Carpați* Brașov, pînâ in date 
de 25 octombrie a.c. Informații 
suplimentare la tel. 44286.

Campionatele divizionare de popice

LA FETE: VOINȚA TG. MUREȘ - ÎNVINGĂTOARE LA BRAȘOV
• La băieți,

Simbătă a-a desfășurat • 
nouă etapă (a 5-a) tn Campio
natele divizionare de popice. 
Iată rezultatei^ înregistrate :

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI = 

MZTROM BRAȘOV 2343-2283 
p.d_ (5—1). Proaspetele clștîgă- 
tpare ale C.C.E., au avut ca 
principale realizatoare pe Ele
na Pană — 418 și Marflena 
Burcea — 396 p.d. De la oas
pete cel mai bun rezultat I-e 
obținut Margareta P.odcah — 
392. (CR. BERINDEI — coresp.)
• LAROMET BUCUREȘTI — 
PETROLUL BĂICOI 2575— 
2454 (5—1). în vervă deosebită, 
gazdele au depășit pe toată 
linia granița celor 400 p.d., cele 
mai eficace jucătoare fiind Sil
via Boboc — 451, Rodica Fădu- 
reju — 444 și Florina Lucan — 
447. De la petroliste s-au re
marcat Marieta Oprescu — 450 
șl Elena Roșu — 415 (N. COS- 
TACHE — coresp.) • VOINȚA 
PLOIEȘTI — CHIMIA RO
MAN 2393—2241 (5—1). Victorie 
la care cea mai mare contri
buție a adus-o Minela Mihăilă, 
cu 438 p.d. Cea mai precisă 
jucătoare de la Chimia a fost 
Cecilia Matisca, autoare a 405 
p.d. (I. TĂNÂSESCU — coresp.)
• GLORIA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2643- 
2475 (5—1). Cunoscând particu
laritățile arenei, gazdele au ob
ținut o victorie categorică. S-au 
impus atenției Octavia Ciocâr
lan (G) — 448 p.d. și Ioana 
Dogarii (R) — 451 p.d. (P. IG- 
NATENCU — coreSD.1 9 C.S.M.

mai multe victorii
REȘIȚA — U.T. ARAD 2439— 
ZS68 (5—1). Un med echilibrat, 
gazdele avtnd In Bodies Bolta- 
gin — 437 șt Marin Zsizsik — 
427 p.d. principalele reallzatoa- 
ra. De la oaspete a lăsat • 
frumoasă Impresia Gabriela 
Pînțea, notată cu 433 p.d. (P. 
FUCHS — coreep.) • ELEC- 
TROMUREȘ TO. MUREȘ — 
DERMAGANT TlRGU MUREȘ 
2470—2385 (4—9. Beneficiind 
de avantajul pistei, gazdele au 
cîștlgat o partidă destul de e- 
chillbrată, tn care performere 
au fost Maria Martina — 440 
(0 Bodies Baciu — 417, respec
tiv Viorica Varga — 417 (L 
PAUȘ — coresp.) • VOINȚA 
GALAȚI — DACIA PLOIEȘTI 
2406—2360 (4—2). Juclnd ea
0 Junioare in formație, gazdele 
au obținut o victorie muncită, 
pe deplin meritată. (GH. AB- 
SENIE — coresp.) • HIDRO
MECANICA BRAȘOV — VO
INȚA TG. MUREȘ 2463—2492 
(2—4). Joc de bună factură teh
nică, tn care învingătoarele au 
realizat o medie de 415,35. S-au 
evidențiat Rosemarie Peter — 
431 șl, respectiv, Elisabeta 
Boanță — 430 (C. GRUIA — 
coresp.) • VOINȚA ODOR- 
HEIU' SECUIESC — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2423—2403 (2-4).

MASCULIN
PETROLUL CÎMPINA — 

RULMENTUL BRAȘOV 5060— 
4994 (3—3). Forma bună a cîm- 
pinenilor A. Slai — 895 și I. 
Mihai — 856 a fost decisivă. 
De la brașoveni, cunoscutul po
picar L Tismănar a dat deplină

i deplasare
satisfacție — 893 p.d. (E. STROK
— coresp.) • C.F.R. CON
STANȚA — CARP AȚI SINAIA 
4996—4988 (4—2). Joc viu dispu
tat plnă la ultimele bile. Cei 
mal buni jucători : V. Donos
— 895, C. Frigea — 870 șl, res
pectiv, 8. Nicoară — 878 și 
L Bindrilan — 871 (C. POPA — 
coresp.) • CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — OLIMFIA BUCU
REȘTI 6105—5078 (3—3). în
treceri pasionante in care lo
calnicii au fost conduși pină 
la ultimul schimb. (T. SI- 
BIOPOL — coresp.) • META
LUL ROMAN — GLORIA 
BUCUREȘTI 4999—5135 (2—4).
Valarificîndu-și plusul de ex
periență, bucureștenii au ob
ținut o victorie scontată. Cel 
mal siguri in lansarea bilei au 
fost M. Andrei — 914, T. Va
cile — 911 de la Gloria și I. 
Ifciuc — 872 de la gazde. (M. 
UH1KIAC — coresp.) • JIUL 
PETRI LA — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 5199—5359 (1—5).
Evident superiori atit în man
șele „pline", cit și la „izolate", 
mureșenii au cucerit o victorie 
lejeră. Gh. Silvestru — 945, I. 
Hosu — 916 (Electromureș) și 
L Pișcoi — 911 au dovedit
multă precizie In lansarea bi
lei (T. CORNEA — coresp.) 
• VICTORIA TIMIȘOARA — 
INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 
ZII 4805—4826 (4—2). • C.F.R. 
TIMIȘOARA — CONSTRUCTO
RUL TG. MUREȘ 5063—1783 
(6—0). 0 AURUL, BAIA MARE
— UNIO SATU MARE 5563— 
5371 (5—1).
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I FERENTARI
ip Profesoara de educație fizică 
[Doina Georgeses ■ certa ete- 
EvQor alinierea pe două rlmhxri. 
* s-o uitat la ban marele exage
rat de umflate ate porțunter, 
după care a arătat un loc unde 
Bă fie golite- In dipe următoa
re. pe locul respectiv ■ răsă
rit ua munte de bite. prășUi, 
ace anume Îndoite, lațuri pri>- 
trn prins tot felul de zburătoa
re— • î nde ne iT.ia sări, 
copii T • Ne aflăm — ■ răs
puns un puști — ta partea cea 
mai de sud a cartierului Feren
tari • Ne aflăm, a corectat 
profesoara. Ia Școala generală 
nr. IM din Capitală I Acum. »- 
ten tie la mine I De miine, toa
tă lumea vine la lecția de edu
cație fizică ta maieu și chilot. 
Iar fetele și eu costum de gim
nastică •—

La această ultimâ propunere, 
fetițele și-au privii genunchii 
juliți, puștoaicele aflate ta rto- 
dul dm spate au schițat — abia 
nbținîndu-se de ris — cite o 
reverență, dar, spre surprinde
rea tuturor, prof. Doina Geor
gescu Ie-a spus că mișcările 
le-ou fost pline de grație. Ves
tea s-a răspîndit și a doua zi 
toate elevele din clasele I—IV 
se întreceau în a face reveren
țe cit mai grațioase. ..Alarmat* 
de liniștea din curte, directorul 
școiii. profesorul de limba ro
mână Filotie Cimpoieru, a stat 
de vorbă cu noua profesoară 
de educație fizică, promlțlndu-1 
sprijinul in acțiunea de a for
ma un ansamblu de gimnastică 
artistică. După doî ani, „fetițe
le cu genunchii juiiți* erau 
«ele mal bune gimnaste din 
Sectorul 5. După încă 4 ani de 
muncă sîrgulncioasă, ansamblul 
Școlii generale nr. 134, astăzi 
evoluînd pe lingă Casa pionie
rilor și șoimilor patriei — Sec
tor 5, urca cu „Dans de pă
puși* pe marea scenă a Festi
valului național „Clntarea Ro
mâniei*, cucerind de două ori 
consecutiv locul I pe țară 1 

!• .Codițele* car» făceau reve
rențe prin curtea școW rfnt a- 
eum eleve la daaa a VHI-a i 
Herenttaa Brădeaea — premi
antă, Cârmea Fillmaa — pra-

,n»xmLantă. Aurelia Antonia — 
premiantă, profesoara de ed»- 
cație fizică Doine Georgescu 
an tace rabat la Învățătură I 
Astăzi, „<fin partea cea mal de 
rod a cartierului Ferentari* 
pleacă ta fiecare d ta Licetf 
de artă .George Eaescn* feti
țele care, cu sau ta urmă, a- 
veau buzunarele șorțurilor pli
ne eu seule ce taspăimtatn 
pisicQe de pe șapte străzi : 
Gabriels Pătrașcn. Cristina 
Ungurean, Daniela Tache.

Din timp ta timp, profesoara 
de educație fizică Doina Geor
gescu a mal aliniat pe două 
rînduri elevele Școlii generate 
ar. 134 dta Capitală. Le-a ab- 
ntat, • privit buzunarele exa
gerat de umflate — de acum 
— ale sarafanelor, după care 
u arătat locui unde să fie go
lite : bomboane de tot felul, 
primite de la admiratorii mici 
șl mari— • Unde ne aflăm 
aid, copii T Ne aflăm ta Iugo
slavia, ■ răspuns pioniera Mo
nica Goran, ta Festivalul in
ternațional pentru copil „Bucu
riile Europei*. La plecarea din 
țară, ne-ou condus tovarășul 
director al școlii, lumea de pe 
șapte străzi din cartierul Fe
rentari 1—

Muncă, pasiune, dragoste 
pentru frumos, pentru mese
rie— • Unde ne aflăm alcL 
copil T Aid ne aflăm, a răs
puns eleva Argentina Dumitra, 
făcînd cea mai grațioasă reve
rență, intr-unui din studiourile 
RadiotelevlziuiiU române. Pas
te dterva momente intrăm ta 
emisie cu dansul „Plouă, plouă, 
ee ne pasă nouă I T*. Pariez pa- 
două din fostele mele zglrctart 
de praștie că au există om dta 
partea cea mai de sud a ear- 
derutut Ferentari eare să au 
fie acum ta fața micului a- 
eran !—

Varii» TOFAN-f
I

Spartul are meritai șl mândria da 
a fi Îmbogățit terminologia moralei 
. ,«« • noțiune, „fair-play*, a cirri 

sferă definitorie a depășit de mult pe
rimetrul sportiv. „Jocul cinstii* a dove- 
nit o regulă etică a oricărei oompehțfi. 
Dar, ca orice regulă confirmată, ara și 
excepțiile el, încadrate ta acri „foui-

care se manifestă uneori 
strident chiar In mediul eare 
goare termenului de .^air
play*. Și cu consecințe nu 
prea plăcute, ca ta cazul 
recent petrecut la Turna 
Măgurele, cu prilejul me
ciului de volei dintre divi
zionarele „B* feminine Chi
mia, din localitate, și CSSU 
Dacia Pitești...

între cele două echipe n-a ___ _____
o competiție sportivă propriu-zisă, d Șl 
o alta, ale cărei ițe încurcate vom în
cerca să le orînduim mal jos. Cît timp 
s-au aflat In teren, echipele, arbitrii șt 
publicul au fost, cum se spune, „fair*... 
Au cîștigat pe merit oaspetele și nimeni 
n-a avut nimic de reproșat. După med, 
insă, litigii mai vechi și mal noi Intre 
cele două părți au dovedit că ta afara 
terenului, dar nu ta afara sportului, unii 
stat mai degrabă „foul*.

Pe scurt: legitimațiile echipei piteștene 
au dispărut de la masa arbitrului sco
rer. N. Filipescu ț la ieșire, părinții și 
fratele unei foste jucătoare piteștene,

■ dai vl-

I

i

■

ȘTAFETA FAMILIEI...
„Sportul este o lume vie a exemplelor. A exemplelor prin 

care înveți să învingi, să urci cu bărbăție treptele, uneori 
abrupte, sie vieții. Lecția aceasta oferită de sport o poți 
Învăța și stind in tribună, dar miezul ei n sesizezi cel mai 
bine numai cind cobori ta arenă, cind ești direct implicat, 
cind te pregătești ore și zile in șir pentru a mai cîștiga un 
centimetru sau a mal smulge o sutime de secundă. Dar 
totul capătă o altă nuanță, se înnobilează am spune, cind 
această pasiune pentru un sport se transmite și celor din 
Jur, cind se stabilesc fire trainice care au punct de pornire 
chiar FAMILIA, nucleul unui aliaj trainic și indestructibil*. 
Aceste reflecții, fără a fi noi, dar perfect adevărate, le 
făcea antrenorul lotului național de călărie. Dumitru Hering, 
atunci cind, urmărind recentele Întreceri ale juniorilor și 
fetelor, am tatllnit pe lista concurențîlor nume binecunoscute 
ta echități a românească.

Dar ce să caute multiplii campioni naționali și balcanid 
Bozan. Velea, Nieolae sau Stoica ta competiția celor mai 
tineri sportivi 7 „Misterul* a fost repede dezvăluit. Nu, nu 
erau el, ci copiii sau frații, adică Răzvan Bozan, Valentina 
Velea — copil care au urcat ta șa pentru a ajunge la 
„Înălțimea* părinților, Ionel Nieolae (să nu-1 uităm nici pe 
tatăl lui, un vechi și cunoscut performer al hipodromului 
ploieștean) și Ștefan Stoica, frații mai mici al campionilor 
noștri. „Speranțele* au avut evoluții bune, dovedind că 
dispun d« profesori prlcepuțL După numai o zi, rolurile 
■-au schimbat. Din emoționați concurenți, au devenit pa
sionați spectatori. Pe parcurs s-au aflat părinții și frații mai 
mari. Lecțiile teoretice ale antrenamentelor s-au transfor
mat in lecțn practice. „Ceea ee-4 doresc fiului meu — ne 
■punea maestrul spartului Dumitru Velea — este să rea- 
Bzeze pai oi suri fără greșeală, deși are de— sărit multe 
•betaeele grele pentru realizarea unor rezultate valoroase. 
BL chiar daeă ou va ieși campion, stat convins că sportul 
B va ajuta să ajungă un om adevărat*. Va fi, fără îndo- 
full marele Mytig—

Dar pentru ca „tabloul du familie* să fie și mai com
plet, ta amintitele întreceri s-au mal aflat șl Constantin 
Wsărta, fratele fostului component al lotului, dar și „ama
zoanele* Mariana Moisei — campioană națională și balcani
că — șl Ugia Iile, soțiile foștilor călăreți, astăzi apredați 
antrenori, Vasils Tudor șl Cornel Din. Pentru lumea că- 
tariel aceste exemple nu stat singulare, dar niciodată nu 
»-au reunit tatr-un singur concurs atitea „familii*, argu- 
menttnd idee* educației pentru și prin sport, a pasiunii 
ardente și dorinței de obținere a unor performanțe de 
valoare.

Emanuel FANTANEANU

SPORTUL A ÎNVINS SUFERINȚA
SINT ACELEAȘI

PENTRU
TOȚI

Tlberia STAMA

■‘înW-ft’nAli

de Capitală, 
la competițiile tn 

angrenat acest

REGULILE
După mai btae de patru 

ani. Constantin Nieolae, 
rpodoria ta Progresai Bucu
rești, renta* pa planșă. iu 
HM, riad s abandonai ee- 
dvtuten tporitod da perfor
manți, antrenorul sin, prat 
Victor Teodoreecu, na spu
nea eu multă amărăciune I 
„Coetic* »• tmbotaâvtt grarv. 
nu moi pot conta pe eL Cred 
că aa va lăsa de 
spart—*.

Este de — 
zșor da imagi
nat proporțiile bucuriei 
produsă da reapariția 
fostului spadasin, silele tre
cute, ta sala Floreasca.

Ce se tnBmplasa, tasd, ca 
Constantin Nieolae fa» cei 4 
ani eare trecuseră de la 
„dispariția* sa din sportul 
de performanți T tu vara 
M td, pe Nieolae l-a pus 
la pat o formă de reumatism 
degenerativ dintre cele mai 
grave. „Pe fondul unei a- 
mlgdafite banale — ne spune 
sportivul — s-a declanșat a 
stare generală greu de de
finit, eare- m-a purtat prin 
diverse clinici și stațiuni 
balneare. Speranțele medi
cilor, chiar șt ale celor nud 
experimentați. cum stat cei 
de la clinica de reumatolo
gie a spitalului Fundeni, 
cam păliseră. Nu, insă, și 
■ta anele!..," Ce i-a întreținut 
M C. Nieolae nădejdea In 
vindecare, posibilitatea dea 
reapare tn viața sportivă aM 
da îndrăgită ? X* spune

exercițiu fizic, ta care am 
crezut cu tărie*.

Cwa trail acuta tpodari- 
ntil C. Nieolae ? L-am văzut 
mițcindu-se cu aceeași de- 
ztnvbttură eu și înainte de 
îmbolnăvire, I andină pe 
planei 4 cu ușurința foarte 
tinerilor coechipieri de ta 
Progresul, Marian Drag er
mit sau Sandu Teodore teu, 
fiul antrenorului. Mai 
mult, cu ambiția de a fi me
reu printre primii. A ajuns 
In recalificările „Cupei Ro- 
■tdntaf*1, intrecvt greu de 
Constantin Manta, care avea 
•4 urce pe podiumul primi
lor trei trăgători. A redeve
nit, deci, ceea ce e fort > 
■s sporita enpaMl de per
formanță. Și medicamentai 
cure i-a redat frnenria vieții 
șl a retateprdrfi In colectivul 
serimarOor de la Progresul 
a fort tot sportnL-

Inginerul Mircea Țl- 
cleanu este cunoscut in 
orientarea turistică. Ca 
membru al clubului Vo
ința București, a obținut 
succese de prestigiu, 
fiind de mai multe ori 
campion al țării (la indi
vidual și ștafetă) și re
prezentând cu cinste clu
bul său, căruia i-a ră
mas credincios. Deși u- 
neorl lucrează la sute de 
kilometri 
vine 
care este 
club.

Dar lată că la finala 
Campionatelor republica-

G,pentru

ULTIMUL EPISOD
AL

fost doar

UNUI „SERIAL"?
legarea ta vederea realizării transferu
lui. Ii ajuta, firește, și jucătoarea E. 8„ 
care se vedea cu serviciul ta Tr. Mă
gurele și cu dreptul de joc ta— Pitești; 
plnă ta urmă, după tabrinceU, păruieli, 
lovituri, autoturismul reușește să dema
reze cu o parte dintre oaspeți, cu ușile 
deschise, și să dispară ț după cltva timp 
scapă șl microbuzul, grație intervenției 
de ultim moment a unui arbitru local
nic ț rezultatele mai importante ale a- 
gresiunil • un nas rupt, al jucătoarei 
piteștene Elena Istrate, de pumnul fra
telui Elenei Sandu, coate zdrelite, iar 
echipa oaspete rămasă fără carnete de 
legitimare—

Șl, după ce și-au cerut-o, eu fost pur- 
tați de mai multe ori pe drumuri la 
Pitești. In zadar» Și a venit contra- 
polița, la care ne-am referit. Va fi ulti
mul episod T Biroul federal trebuie «ă-1 
pună capăt acestui aerisi „foul-play* 
prin sancțiuni drastice, pe măsura celor 
tntlmplate la Tr. Măgurele datorită ne- 
asigur&rli securității oaspeților, neglijen
ței erase a seoreruioL cu sau fără știința 
căruia au dispărut carnetele de legiti
mare (reapărfnd după dteva zile prin 
nu se știe Ce mister 1). „vendettel* or
ganizate de jucătoare® E.8., precum și 
precedentelor care au stlrnlt conflictul...

Aurelian BREBEANO

ne „Voința", din toamna 
acestui an, desfășurate ta 
Sinaia, Inginerul Mlreea 
Vicleana — Intre altele, 
autor al unei frumoase 
cărți despre orienta
rea turistică, apărută de 
curtnd — n-a putut re
prezenta clubul bucureș- 
tean. De ce T „Pentru eă. 
ne-a opus el, necăjit, 
juriul de concurs a refu
zat să mă Înscrie printre 
competitori*.

Ne-am interesat la se
cretariatul concursului.

— Ne pare rău, a fost 
răspunsul, că tocmai 
Bueureștlul n-ara repre
zentant ta finala pe țară. 
Dar inginerul Mircea Tl- 
cleanu a venit fără a a- 
vea, pe carnet, înscrisul 
că a efectuat vizita me
dicală anuală. Or, regu
lamentul este același 
pentru toți. Trebuie să 
Înțeleagă și cel mal buni 
dintre cei mai buni acest 
lucru.

A fost o lecție pentru 
Mlreea Ticleanu, care a 
bătut un drum lung — 
de dincolo de Apuseni — 
pentru a veni la compe
tiție. Păcat de drum, de 
timpul pierdut șl de o- 
boseală. El, și mul ți alți 
sportivi de frunte, trebu
ie să Înțeleagă că, ase
meni tuturor pârtiei pan- 
ților, au obligația de a 
respecta strict regulile.

Sever NORAN



Etapa a Vila a Diviziei ,,A" de lupte greco-romane De departe cele mai bune echipe

MULTE SURPRIZE ÎNAINTEA FINIȘULUI
Ieri au avut loc întrecerile 

penultimei etape (a VII-a) a 
Diviziei „A" de lupte greco- 
romane. Spre deosebire de alte 
etape, de această dată au fost 
Înregistrate multe surprize. Ia
tă cîteva amănunte.

SERIA I, Satu Mare. Aștep
tat cu mult interes, triunghiu
larul C.F.R. Timișoara — Elec- 
tromureș Tg. Mureș — C.S. 
Satn Mare a răsplătit suporte
rii formației locale cu frumoa
sa revanșă pe care echipa lor 
a reușit-o in fața celei timi
șorene, de care fusese învinsă 
In tur cu 7—3. Acum, luptătorii 
sătmăreni s-au pregătit în mod 
special pentru fiecare adversar 
din formația timișoreană și iată 
că, după meciuri aprig dispu- 
tate^ au învins cu 6—4. în 
aceeași notă de dirzenie s-a 
desfășurat și confruntarea din
tre C.S. și Electromureș. dar 
victoria a revenit echipei oas
pete cu 5—i (la ultima cate
gorie de greutate ambii luptă
tori n-au reușit să puncteze și 
au fost descalificați). în cel de 
al treilea meci, C.F.R. a obți
nut victoria cu 6—4 în partida 
cu Electromureș, un alt rezul
tat surprinzător, deoarece echi
pa din Tg. Mureș pornea favo
rită după acel 9—1 cu Steagv) 
roșu Brașov. (Zoltan KOVACS
— coresp.).

Baia Mare. O mare surpri
ză în triunghiularul din locali
tate : Simared Baia Mare a 
terminat la egalitate, 5—5, cu 
Steaua, egalitate care s-a păs
trat și la punctajul tehnic 
(19—19) și la numărul victo
riilor prin tuș. Echipa învingă
toare urmează să fie desemnată 
după criterii care nu au putut 
fi calculate Imediat după ter
minarea competiției. Celelalte 
două meciuri s-au terminat cu 
victorii categorice : Simared — 
Bihoreana Marghita 8—2, Steaua
— Bihoreana tot 8—2. (Andrei 
CRIȘAN — coresp.).

Cluj-Napoca. Steagul roșo 
Brașov învinge cu 6—1 pe 
A.S.A. Cluj-Napoca, un rezultat 
similar celui din tur. A.S.A. — 

C.S. 6—4 și C.S. — Steagul roșu
6—4. (Gh. LOZINCA — coresp.).

SERIA A II-a. Craiova. Zi 
„plină" pentru amatorii de lup
te din localitate. Cele două 
echipe craiovene au găzduit 
două triunghiulare din această 
serie. întrecerile au fost de bun 
nivel tehnic și foarte disputate. 
In triunghiularul Dacia Pitești
— Electroputere Craiova — Chi
mistul Rm. Vîlcea victoriile au 
fost împărțite. Mai întîi, Elec
troputere a obținut o victorie 
lejeră, 7—3, în meciul cu Chi
mistul, după care, însă, a pier
dut (4—6) în fața Daciei. La 
rîndu-i, echipa piteșteană a fost 
întrecută de Chimistul : 5—5
(17—22 la punctajul tehnic).

în cel de al doilea triunghiu
lar. o mare surpriză : C.S.M. 
Craiova, care fusese surclasată 
In tur, la Slatina, de formația 
locală Aluminiu cu 9—1. a ie
șit, de astă dată, învingătoare 
după o întîlnire deosebit de 
echilibrată, pentru desemnarea 
eîștigătoarei apelîndu-se nu 
numai la punctajul tehnic, ci 
și Ia numărul victoriilor prin 
tuș. Deci 5—5, (20—20 la punc
tajul tehnic) și un tuș mai 
mult pentru C.S.M. De altfel, 
echipa caicveană s-a revanșat 
șt pentru Insuccesul din tur cu 
Pandurii Tg. Jiu (4—6), obți- 
nînd acum victoria cu 6—4.
Aluminiu — Pandurii 9—1. (V. 
POPOVICI — coresp.).

Reșița. Nu mai puțin de șase 
meciuri s-au disputat in loca
litate (unele dintre ele fiind 
restanțe). Mai întîi o surpriză : 
ceea ce n-a reușit Progresul 
București în tur, cînd a pier
dut întilnirea cu C.S.M. Reșița, 
a obținut acum la... Reșița, 
cîștigînd cu 6—4 ! Celelalte re
zultate au fost scontate : C.S.M. 
eu Metalurgistul Băiîești 7—3 
și cu Metalul I.U.R.T. Lugoj
6— 4, Progresul — Metalurgistul 

B—1, Metalul cu Metalurgistul
7— 3 și 4—6 (ultimul restanță 
dintr-o etapă anterioară). (Petru 
FUCHS — coresp.).

SERIA A III-a, Cimpulung

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT
TRIMESTRUL IV 1984
MARI REDUCERI DE TARIFE

înscrieri și informații la agențiile de turism ale I.T.H.R.
București din :
• str. Luterană nr. 4 (telefon 14.21.77/2958)
• str. Tonitza nr. 13 (telefon 14.95.94)
• Bd. 1843 nr. 4 (telefon 14.98.81)
• Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00)
• Bd. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11)
• Calea Moșilor, bloc 55 bis (telefon 19.28.50)
• Calea Griviței nr. 139 (telefon 17.32.26)

Muscel. O surpriză de propor
ții in triunghiularul găzduit în 
localitate : Farul Constanta, una 
dintre fruntașele acestei serii, 
a pierdut la scor (3—7) în fața 
Muscelului Cimpulung I Firește, 
partida se anunța oricum echi
librată și foarte disputată, avînd 
în vedere că în tur, la Brăila, 
Farul cîștigase cu 6—4 și, deci, 
o revanșă era posibilă, mai ales 
„acasă". A surprins însă pro
porția scorului. Tot cu 7—3 a 

cîștigat Muscelul și confrunta
rea cu Progresul Brăila. Rezul
tatul de 7—3 a fost consemnat 
și la capătul partidei dintre 
Farul si Progresul. (Decebal 
RADULESCU — coresp.).

Buzău. Cum era de așteptat, 
multipla campioană republicană 
Dinamo București s-a impus și 
In triunghiularul acestei etape, 
dispunînd de Delta Tulcea cu

Vicecampionul olimpic Ilie Matei (C.S.M. Suceava) îl pune in 
dificultate pe Zaharia Felea (Rapid București) Foto : I. MIHAICĂ
8—2 și de Industria sirmei 
Buzău cu 7—3. Deosebit de 
disputată a fost întilnirea din
tre formația locală și Delta. La 
capătul partidelor de la cele 
10 categorii de greutate rezul

tatul a fost egal : 5—5. Victoria 
a revenit echipei Industria sîr- 
mei, la punctajul tehnic (19—18). 
(Dumitru SOARE — coresp.).

SERIA A IV-a, București. 
Rezultatele clare din tur re
comandau triunghiularul din 
sala Giulești, Rapid București 
— C.S.M. Suceava — Ceahlăul 
Piatra Neamț, ca „liniștit", fără 
„mutări" spectaculoase. Dar nu 
a fost tocmai așa. Chiar din 
primul meci, C.S.M. —Ceahlăul 
arbitrii aveau să consemneze o 
mare surpriză : echipa suce- 
veană. cu vicecampionul olimpic 
Ilie Matei în formație, pierdea 
In fața Ceahlăului la București, 
In timp ce în turul competi
ției, la Piatra Neamț, cîștigase 
aproape fără probleme, rea
mintim, cu 6—4...

întilnirea a început cu avan
taj de 2—0 pentru suceveni, în 
urma victoriilor înainte de li
mită obținute de Daniel Grosu 
(cat. 48 kg) și de Lazăr Dula 
(52 kg). Apoi, luptătorii de la 
Ceahlăul au egalat prin „olim
picul" Mihai Cișmaș (57 kg) și 
prin Constantin Borș (62 kg), 
în continuare, avantaj minim 
(3—2) pentru C.S.M., după fru
moasa victorie la puncte (5—2) 
repurtată de juniorul Nicolae 
Ciocan (68 kg). La următoare
le două categorii, Ceahlăul a 
întors rezultatul în favoarea 
sa : sucevenii n-au avut „om" 
la „74 kg“, iar la „82 kg" Paul 
Pintilie (Ceahlăul) a cîștigat 
prin tuș. Deci 4—3 pentru Cea
hlăul. A fost, apoi, rîndul su
cevenilor loan Irimiciuc (90 
kg) și Ilie Matei (100 kg) să 
iasă învingători (prin tuș) și 
din nou formația lor în avan
taj, cu 5—4J în fine, la ultima 
categorie de greutate, +100 kg, 
Vasile Aparaschivei (Ceahlăul) a 
obținut victoria prin tuș. ega- 
lînd scorul final : 5—5. La oune- 
tajul tehnic însă, Ceahlăul a 
beneficiat de un singur punct 
în plus (20—19), suficient pen
tru victorie.

Fruntașa seriei, Rapid, cu tot 
avantajul terenului, a fost ținu
tă în „șah" de tînăra formație 
suceveană (6 din cei 9 luptători 
prezentați în concurs erau ju-

• • •
niori) și n-a lipsit mult să 
asistăm la o altă surpriză. Pînă 
la ultima categorie. Rapid avea 
un avantaj minim (5—4), după 

care „greul" Ghcorghe Dolipschi, 
ciștigînd prin tuș, a stabilit 
rezultatul final : 6—4 pentru 
Rapid.

Confruntarea Rapidului cu 
Ceahlăul a fost „lămurită" incă 
de la „82 kg", cind giuleștenii 
conduceau detașat, cu 6—1. La 
celelalte categorii luptătorii de 
la Ceahlăul au mai recuperat 
ceva din terenul pierdut, dar... 
nu cine știe ce. și... 7—3 pen
tru Rapid.

Costin CHIRIAC
Buzău. C.S. Botoșani, echipă 

care luptă cu mari șanse de 
calificare pentru turneul final, 
a dominat întrecerile eiștigind 
cu 6—4 în fața formației locale 
A.S.A. și cu același scor parti

da cu Nicotină Iași. Spre sa
tisfacția suporterilor, A.S.A. a 
obținut o victorie categorică 
(8—2) in confruntarea cu Nico- 
lina. (Dumitru SOARE — 
coresp.).
Galati. Valorlficind avantajul 

terenului, Dunărea din locali
tate a repurtat un succes ne
sperat lnvingînd pe Metalul 
Rădăuți : 5—5 (19—18 la punc
tajul tehnic). Dunărea — S.C. 
Bacău 8—2 și Metalul — S.C. 
7—3. (T. SIRIOFOL — coresp.).

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag 1)

rele două runduri Relu Nistor 
s-a impus prin loviturile mai 
puternice și replicile prompte 
în defensivă. Cîștigător la 
puncte cu o decizie de 5—0 
RELU NISTOR (Steaua).

Doi boxeri cu „dinamită" in 
pumni s-au înfruntat pentru 
titlul de campion la categoria 
pană : Ionel Panaite (Box club 
Galați) și Nicolae Talpoș (C.O. 
Dinamo-Metalul Salonta). Cei 
doi s-au pîndit cu răbdare, fie
care încercind să puncteze cu 
lovituri izolate. în primul rund, 
Panaite reușește să-l surprindă 
pe Talpoș cu destule directe 
de dreapta, după care a urmat 
de fiecare dată o lovitură... ra
tată de Talpoș. în partea a 
doua a meciului, gâlățeanul Iși 
menține tactica de luptă, dar 
în minutul de pauză Talpoș 
„găsise" antidotul la „colț" : 
la dreptele lui Panaite a răs
puns prompt cu croșee de stin
gă precise, care și-au spus cu
vântul, echilibrind partida. Mai 
proaspăt și mai .rapid in ulti
ma repriză, NICOLAE TALPOȘ 
smulge greu decizia de învin
gător, dar nu pe buletinele 
arbitrilor, ci prin decizia juriu
lui de apel !

în primul minut al finalei 
„semiușorilor", Dorel Stănciu- 
lescu (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin) a fost k.d. de două 
ori (!) și credeam că Ion Stan 
(Dinamo) va câștiga rapid. Dar, 
precum pasărea Phoenix, seve
rineanul iși recapătă forțele șl 
se eliberează de... surpriza lo
viturilor primite. în continuare 
asistăm la un meci tare, cu 
schimburi de lovituri năpras
nice. Cel care se... descurcă 
mai bine este Ion Stan, cunos
cător nu numai al scrimei pu- 
gilistice, ci și al unei game 
largi de ..artificii". Stănciulescu 
luptă cu ambiție, dar expe
riența dinamovistului iși spune 
cuvîntul. învingător la puncte 
cu o decizie de 5—0, ION 
STAN (Dinamo).

La „ușoară" o altă finală 
în... familie : Florian Tîrcom- 
nicu și Dragomir Ilie (Dinamo). 
Tircomnicu a atacat, dar eschi-

UNIVERSITATEA CRAIOVA (m) Șl JUVENTUS ’83 BUCUREȘTI (f)
CAMPIOANE LA TENIS DE MASĂ - JUNIORI

CLUJ-NAPOCA. 21 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din lo
calitate s-au desfășurat timp de 
trei zile Întrecerile returului 
Campionatelor de tenis de masă 
pe echipe — juniori. Așa cum 
era de așteptat. Universitatea 
Craiova — la băieți si Juventus 
*83 București — la fete și-au 
confirmat valoarea, cucerind șl 
în acest an titlurile. Marele de
calaj valoric existent între e- 
chlpele de juniori (demonstrfnd 
clar cine crește tinere talente și 
cine nu) a făcut ca. mai ales 
ta competiția băieților, replica 
celorlalte competitoare aă fie 
foarte palidă. Așa, de pildă. 
Universitatea Craiova, a Învins 
cu 5—2 pe C.S.M Cluj-Napoca, 
cu 5— 1 pe Sticla C.S.Ș. Bistri
ța. cu 5—0 pe înfrățirea Tg. Mu
reș șl Pionierul Craiova șl cu 
5—1 pe Stirom C.S.Ș. 2 Buc. An
trenorul Vlrgil Bălan a aliniat 
formația : Vasile Florea, Călin 
Toma. Cristian Tlugan. Viorel 
Bădescn.

Fetele de la Juventus *83 Bucu-

MARATONIȘTII JUNIORI AU ÎNCHEIAT
SEZONUL DE ATLETISM

SIBIU, 21 (prin telefon). In
tr-un minunat decor de toam
nă tfrzie, în Parcul , Sub 
Arini" s-au desfășurat simbătă 
finalele Campionatelor republi
cane de maraton redus, pentru 
juniori (ultimul concurs oficial 
de atletism al sezonului). La 
fete, care s-au Întrecut pe dis
tanta de 15 km. Liliana Rusnae 
și Elena Rada (antrenate de 
Geta Dumitrescu) s-au clasat 
pe primele două locuri, la ca
pătul unei curse pe care au 
dominat-o. CLASAMENT : 1.
Liliana Rusnae (Metalul Buc.) 
1.02:32,60 ; 2. Elena Radu (Me
talul) 1.02:40,09 ; 3. Florica Căr- 
bunaru (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin) 1.03:21,70 ; 4. Virginica 
Furcea (C.S.M.) 1.03:32,60 ; 5.
Luminița Măcău (C.S.M.) 

vele lui Ilie l-au făcut să se 
oprească adesea prin corzi. în 
repriza secundă Dragomir Ilie 
(deși cu arcada deschisă) a k>- 
,vit puternic și și-a pus în di
ficultate colegul de sală. Ulti
mele trei minute au avut în 
Ilie un solist aplaudat la scenă 
deschisă, iar decizia judecăto
rilor a fost in unanimitate (5— 
0) în favoarea lui DRAGOMIR 
ILIE (Dinamo), care reciștigă 
titlul de campion al țării.

La numai 19 ani, Rudei 
Obrej'a (Dinamo București) a 
devenit un boxer cu un bagaj 
bogat de cunoștințe tehnice, 
cu un stil de luptă spectaculos 
și eficace. Din păcate, tocmai 
In finala campionatelor evolu
ția sa a fost sub așteptări. Ad
versarul său, Leontin Sandu 
(Prahova Ploiești), a avut ini
țiativa in majoritatea timpului 
de luptă, iar replicile „copilu
lui teribil" al pugilatului nos
tru au fost destul de palide. 
Nici pregătirea sa fizică pentru 
un meci atit de important nu 
a fost satisfăcătoare. Apreciin- 
du-i superioritatea tehnică, ju
decătorii l-au preferat in una
nimitate pe RUDEL OBREJA, 
căruia i-au acordat decizia !

Luptă fără menajamente la 
„mijlocie mică", intre doi bo
xeri duri : Nicolae Motrogan 
(Rapid) și Valentin Mihai (Fa
rul Constanța). După nouă mi
nute, rapidistul și-a văzut vi
sul împlinit, redevenind cam
pion național. NICOLAE MO
TROGAN (Rapid) Învinge la 
puncte cu o decizie de 4—1.

„Mijlociul" Dumitru Senciuc 
(A.E.M. Timișoara) nu și-a pu
tut apăra șansele în finala ca
tegoriei (fractură la mina 
stingă), astfel că VASILE 
FLORIAN (Steaua) a îmbră
cat fără luptă tricoul de cam
pion.

Campionul „semigreilor" 
Georgică Donici (Box club Ga
lați) și-a onorat cum nu se 
poate mai frumos „cartea de 
vizită". Excelent pregătit pen
tru finală, Donici nu a lăsat 
prea multe speranțe de victo
rie adversarului său, Marcel 
Marcu (Box club Brăila). Deși 
Marcu a debutat cu o puternică 
lovitură la cap, pe care Donici 

iești (Carmen Găgeatu, Cristina 
Enulescu, Anca Cheler. Alina 
Năstase, antrenor Vasile Dumi
trescu) au terminat și eie ne
învinse: 5—3 eu Snartac C.S ș. 
1 Buc. I, 5—1 cu C.S.M. Cluj-Na
poca șl C.S.Ș. Rm. Vîlcea și 
5—0 cu C.S.Ș. Slatina și C.S.Ș. 
Rovine Craiova.

CLASAMENTE, băiefl: 1. Uni
versitatea Craiova 20 p, — cam
pioană republicană. 2. C.S.M. Cj. 
Nap. II 18 p, 3. Sticla CSȘ Bis
trița 15 p, 4. înfrățirea Tg. M. 
13 p, 5. Pionierul Cv. 13 p. 6. 
Stirom CSȘ 2 Buc. 11 p: fete : 
1. Juventus *83 Buc. 20 p. cam
pioană republicană, 2. Spartao 
CSȘ ,1 Buc. I 17 p, 3. CSM Cj. 
Nap. 15 p, 4. CSȘ Rm. V. 15 p, 
5. CSȘ Slatina 13 p, 6 CSȘ Ro
vine Craiova 10 p.

Au retrogradat: CSȘ Rovine 
Craiova, CSȘ Tebnoutllaj Odor- 
heiu Secuiesc (băieți) șt Meta
lurgistul Cuglr, Spartac CSȘ 1 
Buc. n (fete).

Mircea RADU, coresp.

1.03:34,90 ; 6. Ioana Pusluc (Me
talul) 1.09:02,48. Pe echipe : 1. 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
3.IC 29 20.

întrecerea băieților (pe 20 
km) a dat loc la o dispută 
aprigă între M. Ștefănuț și 
G. Pop, victoria revenind pri
mului (antrenor V. Lupu). 
CLASAMENT : 1. M. Ștefănuț 
(Metalurgistul Cugir) 1.08:12,26 ; 
2. G. Pop (C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca) 1.08:46,27 ; 3. S. Bra- 
tu (Steaua) 1.10:42,52 ; 4. P. 
Dugovan (C.S.Ș. Reșița)
1.11:14,26; 5. Șt. Afloroaie
(C.S.Ș. 2 Galați) 1.11:16,32 ; 6. 
Gh. Crețu (C.S.Ș. Muscelul
Cimpulung) 1.11:30,17. Pe echi
pe : 1. A.S.A. Sibiu 3.41:32,00.

Ilie IONESCU — coresp.

a acuzat-o evident, în conti
nuare gălățeanul a atacat cu 
serii prelungite, cărora Marcu 
le-a făcut față cu greu. Dacă 
primele două reprize ne-au o- 
ferit o partidă echilibrată, cu 
schimburi frumoase, o luptă 
dusă într-un ritm rapid de am
bii sportivi, în ultima parte a 
meciului Marcu s-a... stins fi
zic și lui Donici. dezlănțuit, 
nu i-a fost greu să-și pună 
în valoare seriile de croșee. 
Decizie în unanimitate : învinș 
gător la puncte GEORGICĂ 
DONICI (Box club Galați).

Finală cu adevărat dramatică 
la categoria grea. Tînărul Dorin 
Răcaru (Centrul olimpic Dina- 
mo-C.S.M. Drobeta Tr. Severin) 
a dat replica fostului campion 
Ion Cernat (Steaua). A fost o 
partidă cu faze rapide, cu 
schimburi tari, de „grei" auten
tici. Cernat a încercat și ade
sea a reușit să puncteze cu 
lovituri puternice la plex Râ- 
caru răspunzînd cu directe, 
croșee și contre la față. La un 
schimb corp la corp, Cernat 
lovește sub centură (motiv 
pentru care a primit un aver
tisment), Răcaru cade, este nuv 
mărat dar, cu un lăudabil 
„fair-play", el reia lupta. Mai 
rapid și cu lovituri mal clare, 
Răcaru se detașează în învin
gător, mai ales după al doilea 
avertisment primit de Cernat 
pentru o intenționată lovitură 
neregulamentară cu cotul. în
vingător la puncte (5—0) DORIN 
RACARU (C.O. Dinamo-C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin).

Finala .supergreilor" a fost 
mult mai „curată" și liniștită 
decît se prevedea. Gheorghe 
Preda (Steaua) șl Teodor Pir.jol 
(Voința București) s-au anga
jat într-o dispută cu schimburi 
de directe (Preda) și croșee 
(Pîrjol), în care cîștig de cauză 
a avut stelistul. Cîști.gător la 
puncte (5—0) GHEORGHE PRE
DA (Steaua).

SportullPug.a7-



TOVARĂȘUL «M CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA BENĂ CEAUȘESCU 

AO PARTICIPAT DUMINICĂ

Campionatele Balcanice de scrimă (București, 24-28 octombrie)

IA SĂRBĂTORIREA „Z1EI RECOLTEI"
(Urmare din pag. I)

rită cu viu interes, cu deplină 
aprobare ți satisfacție, fiind 
subliniată in repetate rinduri cu 
îndelungi aplauze, urale p 
ovații.

Cei prezenti ta adunarea 
popular* prilejuit* de „Ziua 
recoltei* aclami din nea 
cu inflăcărare pentru partid 
și secretarul sin general. pen
tru minunatul nostru popor, 
pentru patria noastră socia
list!. liberi, demni si înflori
toare

Sărbătoarea se încheie cu o 
mare si însuflețiți hori tn care 
sint invitat! si *e prind* to
varășul Nicolae Ceansesea 
tovarășa Elena Ceausescu.

farisind stadionoL tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
. -na Ceaușescu au străbătut un 
adevărat culoar viu. formai 
din mH si mii de locuitori, de 
la cei mai tfc '1 cel mal 
virstnici. care st-aa expri
mat. încă o dată, nețărmurita 
bucurie pentru reintilnirea 
cu secretarul general al parti
dului. președintele tării. pe»- 
tru vizita de lucru efectuați 
in man ici piui si județul lor. 
n-ntro participarea la săr
bătoarea recoltei.

*
Tovarășul Nicolae Cmiuru 

secretar general al Partidului 
Comunist Cămin, președintele 
Republicii Socialiste Koeaă- 
nia. i more uni cu tovarășa 
Elena Ceausescu, a început, 
simbăti. octombrie. • vlzltl 
de lucru in județul Olt.

Continnind dialonl nemij
locit si rodnic ea făuritorii de 
bunuri materiale si spirituale 
in probleme esențiale ale edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ia patria 
noastră. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a examinat cu oa
menii muncii de oe cuprinsul 
județului meiul in care se În
deplinesc obiectivele actualului 
cincinal, orevederile mărețului 
program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate si de înaintare a tării 
noastre spre comunism. Au 
fost analizate posibilitățile, căile 
si modalitățile concrete prin 
care județul poate să-si aducă 
o contribuție tot mai importan
tă la progresul economiei 
românești, la sporirea avuției 
naționale si ridicarea bună
stării poporului, la înfăptuirea 
obiectivelor cuprinse în pro
iectul de Directive ale Congre
sului al XlII-lea al partidului.

Reintilnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu a constituit 
nentru cei ce trăiesc si mun
cesc pe aceste înfloritoare me
leaguri un mou prilej spre a-i 
exprima, direct și cald, ne
țărmurita dragoste. stimă si 
recunoștință centru tot ceea 
ce a făcut si tace ea înfățișa
rea ținutului lor. a întregii țări 
să fie mereu mai prosperă, 
pentru ca viata oamenilor, a 
întregului popor să devină 
tot mal frumoasă si mai bogat* 
in împliniri

Intr-o vibrantă unitate de 
cuget si simțire ei si-au ma
nifestai. totodată, dorința fier
binte ea tovarășul Nicolae 
Ceausescu să tie reales la a- 
propiatnt forum al comuniști
lor români in funcția supremi 
de secretar general al oarti- 
dului. văzind în aceasta 
chezășia cea mai sigură a 
înfloririi necontenite a Pa
triei. * înaintării neabătute a 
tării oe calea luminoasă a so
cialismului si comunismului.

Vizita a început in comuna 
Scornicestî, veche așezare 
românească atit de scump* 
si de apropiată inimilor noas
tre. oenlru că de aici s-a 
ridicat omul de aleasă omenie,

dat todrivax. ea înflăcărare.
Cnuesa — P C.ț P. 

.Stima noastră ri mtedrtșL 

.Ceansesea reales ta al Xm-lea 
Congres P. .Ceaoseoeu — 
Para P.

In această atmosferă tasuflo- 
titoars a începui ri s-a desfă
șurat vtztta ta eotnuna Scorul 
cești.

Seomicestiul m prezint* 
astăzi ea o localitate ta plină 
dezvoltare, eu un nutemle po
tential economie, eu o zestre 
ce-l confer* atributele unei a- 
sezări urbane.

La Scornicestî an fost vizita
te Fabrica de bere. Fabrica de 
produse lactate, 
pentru creșterea 
sarea porcilor. Brutăria coope
rativei agricole de produc
ție. r 
fectli 
se si

In 
județ, 
tiunea 
tie 
treorinderea de osii si boghiuri 
Bals. întreprinderea de pro
duse cărbunoase din Slatina, 
întreprinderea de aluminiu 
din Slatina si Ferma zootehni
că Frăslnet.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
in județul Olt s-a constituit 
intr-un nou si fructuos dialog 
cu producătorii de bunuri 
materiale din această parte 
a tării, ta cadrul căruia au 
fost desprinse concluzii de 
importantă majoră pentru 
ridicarea Întregii activități 
la un nivel superior de calitate 
st eficientă, pentru 
tarea eeonomleo-soeială a 
detului ta actualul cincinal 
in perspectivă.

Puternic 
demnurile 
cretaruiui 
doini, 
unitățile 
si-au exprimat hotărirea ne
strămutată de a-si îndeplini 
in mod exemplar importantele 
sareinl ee le revin, tntimpintnd 
astfel eu realizări tot mai În
semnate marele eveniment 
din viata ponorului si a 
tării — cel de-al Xm-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Complexul 
ai ingră-

arricole de 
întreprinderea _
si întreprinderea de 
subansamble auto.
continuarea vizitei 
au fost vizitate 

j de cercetare si nrodue- 
Domivitlcolă Strejestl. tn-

eon- 
pie-

in 
Sta-

împreună

dezvol- 
ta- 

d

ta

• TELEX • TELEX
BOX < Americanul Marvim Ha

gler și-a păs-tnat titlul mondial 
La cat. mijlocie învlngînd, la Ma
dison Square Garden din New 
York, pern k o în repriza a TIT-a 
pe M. Hamso.

HALTERE £n cadrul limit
concurs disputat la a<*lgrad N. 
Suletmanoy (Bulgaria» z,a stabilit 

cZ^urt mondiale in limitele oat. SS kg : . 
ms șl apal 134 kg la .173.5 șl 173 kg aruncat

mobillzati de 
ri Indicațiile 
general al nartl- 

oamenll muncii din 
economice vizitate

• TELEX • TELEX
HANDBAL • In „Turneul ce

lor 4 națiuni* care se disput* la 
Most (Cehoeflovacta) s-au înre
gistrat rezultatele : R. F. Germa
nia — Danemarca 32—21 (12—10), 
Iugoslavia — CehoslovaoU as—20 
fl 1-8).

POLO • tn „C.CJE.-. sferturi 
de final* ; la Lawagna (Italia) : 
Pro Reeco (Italia) — Marina 
Moscova Ik—lit (2—1. 2—3, t—a, 
4—4) și Spandau (Berlinul Occi
dental) — C. H. Kosice 10—T

ULTIMUL „EXAMEN" DE ANVERGURA 
AL REPREZENTANȚILOR ȚĂRII NOASTRE 

. a a
noștri, ceea ce ar Însemna o— 
respectare a traditieL Cele care 
promit să ne ofere satisfacții 
majore sint floretistele. Reco
mandate. anul acesta, de o 
frumoasă prestație la J.O. de 
la Los Angeles (medalii de ar
gint). sportivele tării noastre 
pornesc favorite. Ele au obli-

Ne aflăm In alunul startului 
in Campionatele Balcanice de 
■erim*. eveniment sportiv de 
amploare pe care O va găzdui 
capitala României. Este ultimul 
âexamen* International de an
vergură din acest an al seri- 
merilor noștri fruntași. Ce an
ticipări se pot tace față de

17 n ««aft de o rară frumusețe desfășurat recent, in cadrul Di
viziei _A* — repetiție pentru Campionatele Balcanice de scrimă 
— cum sperăm 
interna ționd-i—

li vedem ți

ne vor reore- 
mult așteptat*

ta această prestigioasă întrecere
Foto : D. NEAGU

gatia să confirme succesul de 
□este Ocean, chiar dacă acum 
forul de specialitate va trimite 
pe planșe o altă garnitură de- 
rft aceea care a fost Drezentă 
la Long Beach Convention Cen
ter. De fapt, asa cum ne-a dat

KARPOV RATEAZĂ MAJORAREA SCORULUI
Nld o schimbare de scor și 

după a 15-a partidă dintre 
campionul mondial de șah Ana
toli Karpov șl șalangerul său, 
Garri Kasparov, cea mai lungă 
de La Începutul disputei pentru 
titlu l Această partid* s-a pre
lungit pe distanța a 93 de 
mutări si mai bine de 10 ore. 
un veritabil „record* de durată, 
fără Insă a da vreun clștlgă- 
tor. Remiză, dar o remiză de 
mare luptă. In care soarta jo
cului a fost de mai multe ori 
schimbată prin loviturile tacti
ce efectuate de ambele oărtt 

începută vineri după-amiază, 
ta Sala Coloanelor din Mosco
va, tatllnirea a prezentat de la 
primele mutări un caracter in
solit Intr-adevăr, cu piesele 
negre, Kasparov a ales un 
sistem de apărare din Indiana 
Damei folosit ta partidele an
terioare chiar de adversarul 
său. S-a jucat — cum s-ar 
spune — cu „culori schimbate*, 
dar ambii oponenți pregătiseră 
surprize In arsenalul lor tactic, 
din care a rezultat o luptă ani
mată. La început piesele lui 
Kasparov au părut să ocupe 
poziții superioare, dar Karpov 
șl-a demonstrat din nou marea 
abilitate strategică, reușind să 
Întoarcă jocul ta favoarea lut 
La întrerupere, el avea un 
pion ta plus. Totuși, datorită 
materialului existent pe tablă

(cal și nebuni de culori dife
rite). era limpede c* realiza
rea acestui minim avantai com
portă dificultăți deosebite. Re
luarea .........................
verit 
efortul 
punge 
de data aceasta foarte dlrz și 
inspirat, partida a luat Inevi
tabil aspectul de egalitate. îna
intea celei de a 94-a mutări, 
campionul mondial (pentru pri
ma oari de la Începutul meciu
lui...) a făcut o 
remiză, acceptată 
șal an ger.

Așadar, scorul
departe 4—0 pentru Karpov. In 
partida a 18-a, de astăzi. Kas
parov are albele.

jocului, simbătă, a ade- 
presupunerfle. Cu tot 
Iul Karpov de a stră- 

defensiva Iui Kasparov,

propunere de 
desigur de

rămlne mai

să Înțelegem prof. Ana Pasca, 
secretar federal, lotul nu va 
suferi modificări de esență, 
lingă olimpicele Rozalia Oros 
șl Monica Veber se vor afla, 
probabil. Reka Lazar si Ana 
Georgescu. Precizăm, probatul, 
pentru e& antrenorul federal, 
prof. Tin ase Muresanu. mai 
are tact udele rezerve asupra 
unor sportive (nu este cazul 
numai al floretlstelor). ultimul 
cuvlnt urmind a-I rosti in pre
ziua competiției—

Așteptăm, de asemenea, ca 
floretiștil să forțeze drumul 
către primele locuri, atît ta 
turneul Individual, cit si ta 
cel oe echipe. Livius Buzan, 
Zsolt Husti, Atila File si Va- 
sile Costa (toti sau citi dintre 
ei vor avea cinstea să Îmbrace 
tricourile naționale) fiind tn 
măsură se arate că. In ciuda 
unor oscilații tn evoluție ei se 
află Intre trăgătorii de nădelde 
la această probă.

Cu mult Interes este aș
teptată sl evoluția spadasinilor, 
a unui lot care. în pofida ti
nereții lui (Sorin Saitoe. Nico
lae Bodoczi. Nicolae Felix. Ru
dolf Szabo), s-a dovedit nu o 
dată capabil să facă fată unor 
concursuri internaționale difi
cile. în plus ei au avantaiul 
de a mai fi concurat la edițiile 
precedente ale acestei presti
gioase competiții sl chiar de 
a fl realizat performante ma
xime.

Ceva mai dificilă se anunț* 
sarcina sabrerilor (Alexandru 
Chieuliță, Fl. Păunescu. Wilmoa 
Szabo, 
probă 
noștri vor avea de Înfruntat 
mal ales oe redutabilii scrimeri 
bulgari. în frunte 
tropolski. sportivi 
mondială.

Să notăm faptul 
cu această întrecere internațio
nală. federația va utiliza e- 
chlpe remaniate de tehnicieni 
la unele orobe (asa cum a sta
bilit recent. Biroul federației), 
după cum urmează : floretă 
fete — Ștefan Haukler si Tudor 
Petruș ; floretă băieți — luliu 
Falb si Petru Kaki (debutant 
tn materie de antrenorat...) t 
soadă — Dumitru Popescu si 
Octavian Zidaru (de asemenea 
la ora primei aoaritil tn a- 
oeastă postură) : sabie — Ale
xandra Niteă sl Constantin Ni
col ae.

Laorentiu Filipoiu). 
tn care reprezentanții

cu fra tit R- 
de valoare

că. începînd

Tiberîu STAMA

rinol clcctrlzflnt la Estoril. In ultima cursă

a sezonului in C. n. de formula I

LAUDA CIȘTIGA TITLUL 
LA O JUMĂTATE DE PUNCT!

la c.c.f. ia volei (m)

Marii ași ai volanului, Nickl 
Lauda, liderul clasamentului 
C.M. ai piloților de Formula 1, 
șl outsiderul său, Alain Prost, 
au zimbit amândoi, ieri după- 

pe malul 
pito-

SE

DINAMO BUCUREȘTI
PANATHINAIKOS ATENA
VA JUCA EA 5 NOIEMBRIE

Prima manșă a prelimina
riilor C.C.E. la volei dintre e- 
chlpele 
București 
tena este 
noiembrie 
pioanel 
arbitrat 
zanski. 
conform 
arbitru ___________
încă). Returul va avea loc ta 
data de 11 noiembrie, la .A- 
tena.

masculine Dinamo 
și Panathinaikos A- 
programată luni. S 
ora 18. în sata cam- 

noastre. Meciul va fl 
de polonezul 8. Zwier- 
avind ca secund — 
regulamentului — un 
român (nedesemnat

TELEX TELEX
(0—1, 8—t, 4—0, S—I) ; la Bel
grad : Steaua Roște 
Yuzme (Turcia) 10—t (4—l 
1—1. »—2).

TENIS • La Tokio,
Connora — Lendl B—4, 8—8. 6—0.

VOLEI • Două formalii brazi
liene s-au tntîlnlt ta Hnala „Cu
pei Mondiale* toterdulMiri de la 
Sao Paolo (Brazilia) : Plrelll Sao 
Paolo — Bradesco Atlanttca Rlo 
de Janeiro 3—2 (—10, —5, 10. 
IS, I).

Belgrad —
1—3,

tn flnalA :

amiază, la Estoril,
Atlanticului, bl această 
rească așezare balneară de lin
gă Lisabona, care a devenit 
pentru ctteva ore „capitala au
tomobilismului mondial*, s-a 
disputat ultima probă a aces
tui campionat mondial in care 
lupta dintre cei doi „colegi de 
marcă* (amlndoi concurează pe 
mașini McLaren, dotate eu mo
toare „Porsche TAG*) atinsese 
punctul ei maxim. Lauda 
ducea cu 3,5 
66 p) față de 
numai 62,5 p.

Alain Prost 
șl cu energie 
Pentru a deveni campion mon
dial, el s-a bătut literalmen
te la turele de probă, aj ungind 
alături de campionul mondial 
..en titre*, brazilianul Nelson 
Picquet, pe prima Linie a gri
lei de plecare, obțlnînd al doi
lea timp la aceste teste. Ur
mărit mereu de ghinion. Lau
da a avut dificultăți eu moto
rul, schimbat în cele din urmă 
doar cu o oră (!) înainte de 
cursă. Era cert că cele mai 
multe șanse le avea Prost, care 
a și cîșttgat cursa. Dar Lauda 
a luptat extraordinar și a ter
minat pe locul II, păstrind în 
clasamentul general o jumătate 
de punct avans ! ! ! îri final, 
N. Lauda 72 p și campion mon
dial, A. Prost 71.5 p, locul I

p (on total 
Prost care

con- 
de 

avea

bineși-a .Jucat' 
ultima sa carte.

la Estoril, dar locul ai doilea 
in clasamentul final. . .

tn felul acesta, Nickl Lauda 
cîștigă al treilea titlu mondial 
(1975 și 1977 pe Ferrari. 1984 
Pe McLaren) și mașina McLa
ren ocupă prunele două locuri 
în clasamentul general.

Clasament final la Estoril : 
1. ALAIN PROST (McLaren) 
a parcurs 304,500 km ai cursei 
tn lh 41:11,753 (m/o 180,540 
km) ; 2. N. Lauda (McLaren) 
la 13,425 s; 3. Ayrton Senna 
CWIeman) Ia 20,042 s. Clasa- 
mel flnaf al CM. •• I. N. LAU- 
D (Austria) 72 p; 2. A. Prost 

71,5 p ; 3. Elio de 
A-lls (Italia) 34 p.
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