
>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^I
I

\x\\x\\\x\\x\\x\x\^^^

TOT LA SLAT/WA...
...Era în ziua de 31 octom

brie 197<5. După ce întreaga 
săptămină vremea fusese 
foarte rea, cu ploi abundente, 
ruperi de nori și descărcări 
electrice, punîndu-se chiar, 
la un moment dat, problema 
amînării „Zilei recoltei". în 
duminica aceea a apărut, 
strălucitor, soarele. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu era aș
teptat la I.S.C.I.P. Caracal, 
de unde urma să înceapă vi
zita de lucru în județ, vizită 
care avea să se încheie cu 
sărbătorirea „Zilei recoltei", 
la Slatina.

Au trecut 8 ani de atunci, 
dar parcă văd și astăzi ate- 
rizînd elicopterul prezidențial, 
din care a cobcrît, 

în acea frumoasă 
duminică de toam
nă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
O furtună de a- 
piauze și o imensă 
bucurie omenească 
au salutat sosirea atît 
de mult așteptată a ce
lui mai iubit fiu al poporu
lui nostru.

A început vizita de lucru. 
O adevărată lecție pentru 
toți participanții. Lecție pro
fesională. lecție de viață. 
Dintre numeroasele notații pe 
care mi le-am făcut atunci, 
în calitate de reporter, una 
mi-a rămas mereu vie in 
minte și mă gîndesc adeseori 
la ea. Vizita ajunsese la sta
dionul (vechiul stadion) din 
Slatina, unde fusese pregă
tită expoziția agriculturii ju
dețului Olt In fața unui 
stand în care exponat era 
porumbul, stand pe care se 
aflau coșuri cu știuleți de 
porumb recoltați din diferite 
cooperative agricole ale ju
dețului, secretarul general al 
partidului a rămas impresio
nat de niște știuleți splendizi, 
foarte mari, grei, produși de 
o cooperativă cu un pămint 
slab, neirigat, dar pe care 
munca neobosită a lucrăto
rilor acelor ogoare îl făcu
seră să rodească în chip mi-

surîzător.

nunat. „Vedeți - a spus a- 
tunci tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU porumbul a- 
cesta dovedește că nu mai 
contează diferența dintre pă- 
minturi, contează diferența 
dintre oameni, hotâritor fiind 
omul I*

O mare lecție de viață I 
O mare lecție de viață și 

o mare le'cție 
spusă in cîteva

...Au trecut 8
Găzduită din 

țul Olt, recomandat și 
cest an de realizări deosebi- 

. te în agricultură, sărbători
rea „Zilei recoltei” a avut din 
nou loc la Slatina.

Minunată sărbătoare 
muncii.
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portul
Note

de viață

pentru 
cuvinte, 
ani. 
nou de

viață

jude- 
în a-

a
minunată sărbătoare 

□ întregului popor, 
„Ziua recoltei* va 
rămîne în mintea 
și sufletul nostru și 
prin imaginile de 
neuitat de la ma
rea adunare popu- 

găzduită de 
pe stadionul

Sla-
mu-

Iară 
tina, 
nicipal (permiteți-i reporte
rului să noteze : noul, mo
dernul și foarte frumosul sta- 

mersul 
antre- 
acest

dion din localitate, 
înainte al vieții țării 
nind în chip firesc și 
sector).

Cu ce mare bucurie 
cită mîndrie patriotică 
mărit întregul popor splen
dida sărbătorire de la Slati
na, cu cită recunoștință a- 
dresată partidului, adresată 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, am luat cu toții 
cunoștință de marile progrese 
înregistrate de agricultura 
noastră, spre binele țârii, al 
poporului, pentru pîinea 
noastră.

Scriem aceste rinduri cu 
profunda convingere că atit 
de înțeleaptă, exemplara 
politică a piinii pe care o 
duce țara noastră este 
înalt subiect de viață, 
meditație, și pentru sportivii 
noștri.

și cu 
a ur-

un 
de
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UNEI CAEITĂTI SUPERIOARE, 
0 COSTUMĂ NOUA, REVOLUȚIONARĂ

re i-au 
precedent ____  ______
noastre șt în plănui marii per
formanțe. Sportul de masă, 
sportul pentru toți — privit ca 
factor activ tn Întărirea sănă
tății poporului și în dezvolta
rea unui tineret viguros — a 
căpătat un conținut nou, care 
i-a permis o Impresionantă 
amplificare a ariei sale de cu
prindere. La rîndul său, spor
tul de performanță se mîndreș- 
te cu succese de mare pres
tigiu.

Una dintre ideile-cadru care 
a direcționat și influențat de
cisiv evoluția mișcării sporti
ve românești a fost și rămîne 
cea referitoare la necesitatea 
unei bătălii continue pentru O 
NOUĂ CALITATE. „Așa cum 
ne-am propus în toate celelal
te domenii ale vieții noastre 
economice și sociale — spunea 
secretarul general al partidu
lui — și în activitatea de e- 
ducație fizică și sport trebuie 
să realizăm, în 
o calitate nouă, 
toate punctele 
nouă calitate a 
sigur în sportul 
performanță, crearea, din ini
țiativa secretarului general al

permis afirmări fără 
în viața societății

La frumoasele succese ale canotoarelor la J.O. de la Dos An
geles au contribuit nu numai antrenamentele pe lac, la bac 
sau din sala de forță, tn prim-p’an, campioana olimpică Valeria 

— de dorința autodepăfirii 
petitivității „vîrfurilor" sale în 
arena mondială. Iar aceste re
zultante nu sînt altceva decît 
efectele directe ale unei con
cepții dinamizatoare, concreti
zate in numeroase documente 
de partid, care i-au asigurat o 
ascensiune permanentă. Sub 
impulsul valoroaselor idei și 
inițiative emanate de la se
cretarul general al partidului, 
tovarășul 
activitatea 
zică și 
cut prefaceri structurale ca-

Racilă, sportivă animată
Dacă astăzi mișcarea sporti

vă românească, în ansamblul 
ei, trezește mai mult decît 
oricînd interesul și admirația 
specialiștilor străini, acest lu
cru se datorează fără doar și 
poate temeliilor sale din ce 
în ce mai solide, dar și cont

acest cincinal, 
superioară din 

de vedere14. O 
însemnat, de- 
de masă și de

După turneul final ai campionatelor naționale de box Nicolae Ceaușescu, 
de educație fi- 

sport a cunos-
Aurelian BREBEANU

PE LISTA LAUREAȚILOR, PUȚINI SPORTIVI 
CU PERSPECTIVE INTERNATIONALE

(Continuare in pag 2-3)

Dragomir'Ilie (dreapta) a plasat necruțătorul său croșeu la corp 
și Florian Țîrcomnicu acuză evident lovitura Foto : D. NEAGU

Campionatele naționale de 
box din acest an au reușit, 
prin buna lor organizare (sub
liniem în primul rînd prezen
ța tuturor candidaților la titlu 
la examenul de „zonă"), să a- 
ducă la București, pe ringul 
de la Palatul sporturilor și 
culturii, elita pugilatului nos
tru la ora actuală. 93 de spor
tivi au luat startul în turneul 
final și după 81 de meciuri 
12 dintre ei au îmbrăcat trl-

courile de campioni naționali 
pe anul 1984. Menționăm că 
dintre acești 12 — Dumitru
Șchiopu (Steaua), Constantin 
Tițoiu (Dinamo), Relu Nistor 
(Steaua), Nicolae: Talpoș (Cen
trul olimpic 
Salonta), Ion Stan (Dinamo), 
Dragomir Ilie (Dinamo), Ru
dei Obreja (Dinamo), Nicolae 
Motrogan (Rapid), Vasile Flo
rian (Steaua), Georgică Donici 
(B. C. Galați), Dorin Răcaru

Dinamo-Metalul

a
(Centrul olimpic Dinamo-C.S.M. 
Drobe ta Tr. Severin) și Gheor- 
ghe Preda (Steaua) — doar doi, 
C. Tițoiu și G. Donici, și-au 
păstrat centurile. O asemenea 
schimbare masivă de campioni 
ar da impresia unei ofensive 
puternice a „noului val", ca 
fenomen îmbucurător. Din pă
cate, lucrurile nu stau tocmai 
așa.

Avem printre campioni spor
tivi care au mai fost la șefia 
diverselor categorii de greuta
te : Dumitru Șchiopu, Drago- 
mir Iile, Nicolae Motrogan, 
Gheorghe Preda. Debutanți in 
noua postură slnt numai Relu 
Nistor, Nicolae Talpoș, Ion 
Stan, Rudei Obreja, Vasile Flo
rian șl Dorin Răcaru. Aceste 
dese și masive schimbări de 
campioni reflectă de fapt ni
velarea valorică a boxerilor 
noștri, dar din nefericire O NI
VELARE SPRE MEDIOCRU. Am 
fi fost fericiți, să constatăm a- 
ceastă nivelare la o treaptă 
superioară. Că lucrurile nu stau 
așa ne-o dovedesc rezultatele 
destul de modeste obținute de 
boxerii români în ultimii ani

Petre HENJ 
Paul lOVAN

(Continuare In pag 2-3)

ĂRO-244 0 NOUĂ MARCĂ PE PODIUMUL

DINAMO Șl UNIVERSITATEA 
ÎNAINTEA CELUI DE-AL...

START EUROPEAN
• Campionii noștri pleacă azi la
• Olympiakos Pireu a

Așa cum se știe, echipele Di
namo și Universitatea Craiova 
vor susține, miercuri, noi întîl- 
niri in cupele europene.

în vederea meciului de la Bor
deaux (manșa I a turului II în 
Cupa campionilor), formația 
bucureșteană s-a pregătit zilnic. 
După ultimul antrenament, cel 
de luni după-amiază, antrenorul 
Cornel Dinu ne-a făcut cunos
cut lotul care — astăzi dimi
neața. pe calea aerului — se va 
deplasa la Bordeaux. Iată-1 : 
Moraru, Toma, Rednic, Vlad, Al. 
Nicolae, I. Marin, Andone, Stă- 
nescu, Stredie, Movilă, Drag- 
nea, Suciu, Mulțescu, Țălnar, 
Augustin, Tulba și Orac. Fot
baliștii echipei Dinamo vor a- 
junge la destinație la ora amie
zii. După o scurtă odihnă, ei 
vor face un antrenament de a-

CRAIOVA
DOILEA

Bordeaux
sosit ieri ia Craiova

cu 
la
va

terenul, care, 
ora 21,30 (ora 

găzdui meciul.

comodare 
miercuri, 
României),

După jocul-restanță susținut, 
miercuri, la Timișoara, și Uni
versitatea Craiova s-a antrenat 
în fiecare zi. Fapt îmbucurător, 
la pregătiri au participat și ju
cătorii accidentați în ultima 
vreme. Țicleanu, Geolgău și Ad. 
Popescu.

Din păcate, la antrenamentul 
de duminică s-a produs o nouă 
accidentare, aceea a lui Negrită.

Partenera Universității Craio
va (în manșa I a turului II din 
cadrul „Cupei U.E.F.A."), echipa 
Olympiakos Pireu, a sosit, ieri, 
la amiază, in localitate, la bor
dul. unui avion care a aterizat 
direct pe aeroportul din Cra
iova.

După ce turismele „Dacia" 
si-au cîstigat. în ultimii ani. 
renume în concursurile > inter
naționale (unele de mare pres
tigiu), iată că o nouă mașină 
reprezentînd tehnica automo
bilistică românească se impune 
într-o mare cursă a calenda
rului international. Zilele tre
cute. agențiile de presă au 
transmis o știre care a bucu
rat nu numai pe constructor — 
aflat pentru prima oară într-o 
asemenea onorantă poziție —.

RALIURILOR INTERNAȚIONALE
ci si pe numeroșii iubitori 
automobilismului din tara noas
tră și nu numai oe ei ’: un 4X1 
românesc, mai precis un 
ARO-244 pe benzină produs la 
Cîmpulung Muscel, s-a impus 
in „Raliul Faraonilor", încercare 
dură, deosebit de dificilă atit 
pentru piloți, cit si — sau mai 
ales — pentru mașinile cu care 
sînt luate cu asalt. în viteză.

ai nesfirșiteîe nisipuri africane. 
Este, desigur, începutul unei noi 
casiere" internaționale, pe care 
o dorim cit mai lungă, a ma
șinii de teren ARO aflată în 
competiție cu o seamă de mărci 
de mare tradiție, avînd un lung

Radu TIMOFTE

(Qos^iuare in pag 2-3)
Ultimul antrenament al echipei Dinamo efectuat înaintea plecării 
la Bordeaux Foto : L BĂNICĂ



REALIZAREA UNEI CALITATI SUPERIOARE
(Urmare din pag 1)

partidului, a competiției spor
tive naționale „Daciada", care 
a dat dimensiuni impresionan
te sferei sale.de cuprindere în 
practicarea 
sportului și 
menilor de 
primul rînd 
oferit o v.astă pepinieră spor
tului de performanță, pe care 
l-a alimentat cu noi și nu
meroase talente. O nouă cali
tate a însemnat și înseamnă 
continua perfecționare organi
zatorică, în pas cu noile ce
rințe. a ' acestei „adevărate o- 
limpiade românești". menită 
sa-și sporească în viitor ’apor
tul său social, precum și cel 
în domeniul performanței.

Noua calitate și roadele ei 
din acești ultimi ani — roade 
care au creat bucurie și mîr.- 
drie între fruntariile țârii, ad
mirație și respect dincolo de 
hotare — s-a reflectat și în 
munca de pregătire a sp ?rti- 
vilor noștri fruntași- Și na 
numai pentru că tehnicienii 
români s-au dovedit la curent 
cu tot ceea ce este nou pe 
plan mondial. în teoria și me
todica antrenamentului, ci mai 
ales pentru că In multe dis
cipline sportive ei au dovedit 
această calitate superioara, des- 
chizînd noi drumuri in labirin
tul cercetării, au fost adeseori 
promotorii noului- Mișcarea 
noastră sportivă Lși tace un 
titlu de mindrie din faptul câ 
discipline ca gimnastica, lupte
le, sporturile nautice, unele 
probe atletice etc. concurează 
cu deplin succes cu cele mai 
redutabile forțe ale sportului 
mondial și pe planul științei 
antrenamentului ; câ în ajunul 
marilor confruntări internațio
nale reprezentanții țârii noas
tre sînt studiați cu deosebită 
atenție de viitorii adversari ; 
că muiți tehnicieni români se 
bucură de un real prestigiu 
peste hotare. Un prestigiu ce 
izvorăște din calitatea muncii 
sportivilor și tehnicienilor, ca 
și din talentul tineretului ro
mân.

exercițiului fizic, 
turismului a oa- 
toate vîrstele, In 
a tineretului, și a

Dar ’ noua calitate, concreti
zată în rezultatele remarcabile 
obținute de sportul de masă și 
de performanță, a însemnat, 
înainte de toate, o nonă cali
tate a oamenilor. în concepția 
partidului nostru, a secreta
rului său general, sportul este 
privit ca o activitate cu o 
contribuție importantă Ia for
marea omului nou, la dezvol
tarea unor alese trăsături mo- 

" rale și .de caracter. De unde 
și importanța desfășurării unei 
insistente și rodnice munci e- 
ducative in acest perimetru 
prin care ‘se perindă cea mai 
mare parte a tineretului nostru 
și în care, treptat va fi cu
prins întregul tineret, ca o- 
obiectîv fundamental pus de 
partid în fața mișcării sportive. 
Iată de ce ‘ 
Ceaușescu 
tatca ca in 
sportive să 
largă activitate educativă care 
să cultive in rindul sportivilor 
calitățile morale ale omului 
nou al societății noastre, ani
mat de sentimentul responsabi
lității. de o înaltă conștiință 
patriotică si de spirit revolu
ționar, de dorința arzătoare de. 
a cinsti culorile țării, repre- 
zen tindu-Ie cu demnitate în 
confruntările internaționale.

Frumoasele realizări ale miș
cării sportive românești. - toate 
nupRairile esențiale, majore, 
din ultimii anL sînt indisolu
bil legate de atenta și perma
nenta direcționare și îndruma
re de către partid, perso
nal de tovarășul Nicolae 
Ceaoșeseu, a activității din 
acest domeniu. La apropiatul 
forum al comuniștilor, mișca
rea sportivă are serioase te
meiuri să se prezinte cu con
știința împlinirilor și pe tărî- 
mul importantelor cerințe ce 
i-au fost puse în față, acelea 
de a realiza o nouă calitate in 
activitatea organizatorică, în 
munca de pregătire multilate
rală a tineretului sportiv, în 
gindirea și viața acestuia. Dar 
și cu conștiința necesității u- 
nor noi și neîncetate eforturi 
în această direcție.

tovarășul Nicolae 
sublinia necesi- 
toate organizațiile 
se desfășoare o

50 DE CONCURENTI DEBUTEAZĂ, LAOLALTA,
INTR-O CURSĂ CICLISTĂ!

Duminică a fost o vreme su- . 
perbă. „Toamnă i” 
spuneau oamenii 
ușor demonetizată 
tare, se potrivea 
în „Piața Dacia". 
Buzăului, forfotă 
50 de rutieri, un 
treg. se pregătesc
— premiera este 
absolută — în ciclismul 
fond. Concurenti de toate vîrs
tele. de la elevul Gh. Militaru, 
mezinul, pină la „decanul" Ni
colae Drăghici. maistru meca
nic. verifică suplele vehicule, 
arbitrii prind numerele de con
curs pe tricouri, iar spectatorii
— atrași de această eferves
centă neobișnuită pentru urbea 
lor — vin in valuri pe platoul 
de lingă hotelul „Pietroasa". 
Cursa. denumită „Cupa de 
toamnă", organizată de Consi
liul iudetean al sindicatelor si 
C.J.E.F.S. dă start într-o acti
vitate al cărei „suflet" este si 
va fi ing. Nicolae’ Frânculescu, 
fost alergător de cursă lungă. 
O mașină a Miliției în fată, o 
alta a -Salvării" în spatele ca
ravanei arbitri de traseu, spec
tatori. aplauze si start spre 
Monteoru. cale de 20 km. Cursa

de aur" — 
si expresia, 
prin repe

de minune, 
din mii locul 
mare. Vreo 

i ' pluton în
să debuteze 
în tf-adevăr 

de

a început. Traseul nu este u- 
. șor. olat la început anoi cu 
două. urcușuri în. stare „să-ți 
scoată sufletul", dar poate toc
mai de aceea cursa este fru- 

. moașă. La Monteoru. doar doi 
dintre cei 48 de concurenti nu 
ajung. Pe sub eșarfa pe care 
scrie „Sosire" trec toti ceilalți. 
Cîștigă : Romeo Tudor , la cat. 
16—21 ani Dorin Dănescu la 
21-—30 de ani si George Slato- 
rici la peste 30 de ani. Se îm
part premii frumoase se a- 
plaudâ. din nou. se repovestesc 
cu mai mult farmec decît chiar 
realitatea, episoadele cursei, ale 
primei curse în care a debutat 
un întreg pluton, de aproape 
50 de rutieri. Sub soarele toam
nei. paleta culorilor pădurii 
este fermecătoare. Aerul pur îti 
umple plămînii. Oamenii sînt 
veseli entuziasmați chiar. Obo
seala a trecut si acum îl asal
tează pe ing. Nicolae Frâncu
lescu cu întrebarea : „Cînd pro
gramați o nouă cursă 7“ Fericit 
să vadă cit de frumos este 
„noul născut" ' fostul _ rutier 
spune zîmbind : „Pe curind. Si 
Ia anu’ — Turul județului 1“

Hristache NAUM

A. CONSTANTINESCU, LIDER IN CLASAMENTUL
„TROFEULUI EFICACITĂȚII" LA BASCHET
ADRIAN CONSTANTINESCU 

(Politehnica Sportul studențesc 
București) este lider în clasa
mentul „Trofeului eficacității" 
oferit de ziarul „SPORTUL". Ta
lentatul baschetbalist a înscris în 
primul turneu al Diviziei „A* 
103 p. El este urmat de: 2. M. 
Chiria (C.S.U. Balanța Sibiu) 9C 
p. 3. P. Grădișteanu (T.C.E.D.)
M p, 4, D. Niculescu (Dinamo
București) 82 p, 5- M. Brabovea- 
nu (Dinamo București) 80 p, 6. 
H. Bretz (C.S.U. Sibiu) 77 p, 3. 
C. Cemat (Steaua) 78 p. 8—9. D. 
Mara (IMUAS Baia 
Ermurache (Steaua) 
M. Caraion (Rapid) 
tru (IMUAS) 68 p,

Mare) și FI.
74 P. 10—11.
Și D. Dumi-

12. M. Barna

La echipa de rugby Sportul studențesc — Construcții

MULTI RESPONSABILI, PUTINĂ RESPONSABILITATE■ ’ » 
ferat în teren, unde în loc de 
joc (cei ce au vrut să joace 
— vezi M. Gurămare — au 
fost sistematic împiedicați), 
am văzut o serie de răfuieli 
și schimburi de „amabilități" 
intolerabile. Arbitrul a reacțio
nat — deși cu timiditate —, 
Iiminînd cîțp un jucător i 
fiecare tabără, 
nind meciul în 
jucători 1

Iată ce stare 
a putut genera 
parență <” 
medicală), care dintr-o negli
jență condamnabilă a împiedi
cat o echipă — cu serioase ve
leități la promovarea în seria 
de elită a campionatului — 
sâ-și apere în condiții normale 
șansele (se știe, meeiul a fost 
ciștigat de cei de la Olimpia 
cu 14—0). La Sportul prea sînt 

prea

» - ~ ’
Multă și inadmisibilă dezor

dine simbătă după-amiază în 
jurul partidei de Divizia „A“ 
(seria a II-a) dintre Sportul 
studențesc-Construcții și Olim
pia Mașini Grele. Cei de la 
Sportul au încercat să prezinte 
In teren, trecînd pe foaia de 
arbitraj (cu știință sau fără 
știință !?), o serie de rugbyști 
care nu făcuseră In prealabil 
vizita medicală, fără de care 
— conform regulamentului — 
ei riu aveau drept de joc. An
trenorul echipei oaspete (Em. 
Ene), foarte bine informat, a 
introdus o contestație înainte 
de începerea partidei. Celor 
fără viza medicală (printre ei, 
Înaintașii titulari Curca, Bo- 
ssenmaier, Gheorghiosu, Preda) 
nu li s-a permis, firesc, intra- 
rea în teren. Firesc ar fi fost 
însă — după opinia noastră — 
ca să i se permită, totuși, an
trenorului echipei studențești, 
din moment ce partida nu în
cepuse, să-i înlocuiască cu ju
cători de rezervă. Arbitrul (O. 
Grîgorescu) nu a admis acest 
lucru și Sportul studențesc s-a 

nevoită, în aceste con
diții, să joace — serios han
dicap — în 13 ! Spiritele s-au 
Încins și.„ disputa s-a trans-

e- 
dln 

echipele termi- 
12, respectiv 14

de nervozitate 
un fapt în a- 

de rutină (o vizită 
care . dintr-o

mulțî „responsabili" și 
puțină' responsabilitate !

Șl încă ceva : am văzut un 
jucător tînăr, debutant de cu- 
rînd pe prima scenă, la Spor
tul, Daniel Dinu (nu departe 
de virsta junioratului), care 
s-a dedat în teren la gesturi 
inadmisibile: și-a lovit adver
sarii cu pumnul, a dat chiar 
și cu piciorul în cei din gră-

ARO-244, pe podiumul raliurilor
(Urmare din nag U

trecut de competiție la înalt 
nivel. Performanta lui ARO-244. 
pilotat de francezul Gerard 
Sarrazin, este cu atît mai no
tabilă cu - cit cursa de rezis
tentă din Egipt a fost cea de 
a treia ..ieșire" la o competiție 
de amploare a acestui tip de 
mașină : prima aliniere la start 
a avut loc în 1982. în „Raliul 
Algeriei", a doua, anul trecut, 
la vestitul „Rallye Safari", cînd 
ARO-244 a rezistat oină cu 3 
etape * ..___ _____ _____
lizind împreună cu partenerul 
de la 
și cu

înaintea finisului. „Ana-

firma «Universal France» 
pilofii care urmau să

Promoția 1974 a Facultății 
de Educație Fizică și Sport 
din Bucure^t’ organizează în- 
tîlnirea de 10 ani în ziua de 
29 octombrie 1984. orele 15, 
la sediul I.E.F.S. Confirmați 
participarea la telefon 86 94 95 
sau 1 83 44 Rm. Vîlcea.

concureze, 
automobilul 
spus tovarășul Petre Savu. șeful 
direcției -Export» din între
prinderea musceleană — com
portarea tuturor părților com
ponente și efectuind o serie de 
îmbunătățiri la caroserie si la 
subansamblele speciale cu aju
torul cărora urma să se mon
teze motorul (de construcție 
V-8). am putut prezenta 
startul -Raliului Faraonilor** 
complex bine pus la punct, 
bucurăm că_ acest produs 
nostru 
într-un timp atît de scurt să 
obțină o izbindă internațională 
de răsunet. De altfel, cred că 
deținem în acest sens 
de record mondial : în 
concursuri o victorie, la 
rentă categorică. într-o 
tîtîe acerbă cu o seamă 
mașini de multi ani impuse".

într-adevăr. toate mărcile cla
sate după mașina românească 
sînt foarte cunoscute (Mercedes 
280 GE. Renault 18. Range Ro
ver. Mitsubishi-Pajero etc.), au

în continuare, pe 
nostru — ne-a

la 
un 
Ne 

___  ______ al 
ARO-244 — a reușit

un fel 
doar 3 
o dife- 
compe- 

de

(Universitatea
Cluj-Napoca) 

„TROFEUL
STANTIN HEROLD", 
frunte, după

C.S.Ș. Viitorul 
64 p.
FAIR-PLAY CON- 

are în 
______ ___ ,_  turneul divizionar 
clin Capitală, cinci echipe care 
nu au fost sancționate cu fault 
tehnic : C.S.U. Balanța Sibiu, 
Dinamo București, Politehnica 
Sportul studențesc București, Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași și 
Steaua. Aceste formații sînt ur
mate in clasament de : 6—9. A- 
cademia Militară Mecanica Fină 
București (V. Zdrenghea), Dina
mo Oradea (M. Costin), Farul 
C.S.S. 1 Constanța (Gh. Radu). 
Rapid București (M. cafaion) 
cite un fault tehnic ; 10—11.
I.C.E.D. (P. Grădișteanu, M. Ma
rinescu) Universițatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca (H. Nicoară 
și S. nea) cite 2 faulturi tehnice, 
12. IMUAS Baia Mare (D. Dumi
tru 2 și A. Molnar — antrenor) 
3 faulturi tehnice.

mada adversă (fără ca arbi
trul sâ-1 vadă I). Socotim că 
antrenorul său (N. Ureche), 
care o viață întreagă a fost în 
teren un om de o corectitudi
ne desăvîrșită, va trimite pe 
tușă un jucător care se com
portă ca un huligan.

Dimitrie CALLIMACHI

de la ora

1. STEAUA 6 6 0 0 216- 60 18
2. Dinamo 6 5 0 1 127- 55 16
3. Farul C-ța 6 5 0 1 121- 49 16
4. Polit. Iași 6 3 0 3 79- 76 12
5. C.S.M. Sibiu 5 3 0 2 78-113 11
6. Șt. Petroșani 6 2 0 4 63- 87 10
7. Șt. Baia Mare 6 2 0 4 20- 93 10
8. Rulm. Bîrlad 6 1 0 5 48-120 8
9. Gloria Arad 6 1 0 5 54-116 8

16. Grivița R. 5 1 0 4 33- 65 7
Partida dintre Grivița Roșie Și

C.S.M. sibiu (restanță din etapa
a IV-a) se va disputa duminică
23 octombrie, începînd
10 în Parcul Copilului.

Seria ;a II -a
1. CSM S-VA 6 5 0 1 124- 33 16
2. Rapid Buzău . 6 5 0 1 70- 50 16
3. Milcov Focș. 6 4 0 2 77- 57 14
4. „U" Cj.-N. 6 4 0 2 113- 63 14
5. Poli Timiș. 6 4 0 2 78- 65 14
6. Olimpia MG 6 3 0 3 62- 36 12
7. Sp. stud. 6 3 0 3 73- 65 12
8. TC. Ind. Midia 6 2 0 4 57- 65 10
9. Metal. Cugir 6 0 0 6 22- 67 6

10. Gloria Buc. 6 0 0 6 29-204 6

o istorie lungă, presărată cu 
numeroase raliuri si. mai ales, 
cu premii ciștigate. Prin această 
prismă, victoria lui ARO-244 
este cu atît mai merituoasă. 
Motorul este un V-8. iar unele 
subansamble au fost asimilate 
(procedeul este practicat pe 
scară largă. „îmbinările" de 
caroserii cu alte motoare con- 
tituind experiențe permise de 
regulamentele în vigoare) dar 
modificările originale aduse 
caroseriei, precum sl rc-zu’tetele 
excelente ale studiilor si tes
tărilor practice constituie opera 
colectivului de oameni ai 
muncii de la ARO Cîmpulung 
Muscel. în plus, asistenta teh
nică premergătoare cursei a 
fost asigurată de o echini de 
tehnicieni condusă de inginerul 
Constantin Ghinescu.

Fructuosul început de carieră 
sportivă a automobilului ARO- 
244 a determinat di c-.’uniza- 
torii, viitoarelor raliuri să facă 
invitații exprese* acestui concu
rent. care se arată încă din 
start extrem de redutabil Sâ-i 
urăm tradiționalul „Drum 
bun 1“

ÎNVINGĂTORI
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Nicolae 
fără în-

ușoară) :
Sibiu) 
Fabich 
s). 3.

DI 1Ă C.S.M. SIBIU

2. Steaua 
341 75 
211,75 
135 d.

ÎN „CUPA ROMÂNIEI”

categoriei (lu-

: 1. 
cu 
cu 
M.

4 p

D. 
D. 
6.

CĂLĂREȚII

CONFIRMA

nescu) 
cîșt. 8, e 
Cursa a \
Nicolae) 
Rural, 
triplă 
Tenor

SIBIU, 22 (prin telefon), ța 
baza hipică diii localitate s-au 
desfășurat întrecerile celei de 
a XlX-a ediții a „Cupei Româ
niei" la călărie. .

■ Conform’ așteptărilor.' disputa 
pentru întiietate s-a dat între 
reprezentanții cluburilor Steaua, 
Dinamo si C.S.M. Sibiu, pri
mele două avînd avantajul nu
mărului mai mare de trofee 
ciștigate. în plus pentru stelisti 
si cel al unui** lot valoros. în 
același timp, sibienii doreau să 
reconfirme titlurile ciștigate în 
ediția 1984 a campionatelor na
ționale de seniori si juniori. 
Și au -reușit, la o mare dife
rență de puncte hi numărîn- 
du-se (în cele patru probe pe 
baza cărora s-a alcătuit clasa
mentul general), de fiecare 
dată, printre cei mai buni. 
Conduși de antrenorul H. Ilisch 
cei patru sibieni — Gruia Deac, 
Otto Fabich, Alexandru Bozan. 
Aurel Lăpădus — au avut e- 
voluții sigure, multe dintre ele 
fără greșeală. Cu acest succes, 
C.S.AI. Sibiu obține cea de a 
patra victorie în această com
petiție. după cele realizate 
1966. 1968 și 1978.

REZULTATE ' TEHNICE 
proba nr. 1 (cat.
O. Fabich (C.S.M. 
Artist O p 2. O. 
Balans 4 p (35,2 
Neagu (Steaua) cu Vanadiu 
(35,9 s) : proba nr. 2 (contra- 
cronometru) : 1. D Velea (Stea
ua) cu Jan 30 p (82,5 s). 2. 
Fabicb cu Balans 30 p (25,4 
3. G. Deac (C.S.M. Sibiu) 
Stindard 26 p : proba nr.

O. 
s), 
cu

______ ... 3 
(forță, după 3 baraje, ultimul 
la 1,70 m) : 1. * ~
namo) cu Lăstun 
lea cu Jan 0 p 
cu Vanadiu 0 p 
(echipe) : 1. Dinamo 4 p. 
C.S.M.
24 p.

CLASAMENT GENERAL : 1. 
C.S.M. Sibiu 441 p. 
405.50 p 3. Dinamo
4. Dumbrava Neamț
5. Olimpia București 
A.S.A Clui-Napoca 24 d.

Die IONESCU — coreso.

I. Bucur (Di
li o 2. D. Ve-
3, M. Neagu 

: proba nr. 4
1. Dinamo 4 p. 2. 

Sibiu 20 d 3. Sfeaua

DUPĂ FINALELE CAMPlOWtlDR DI BOI
(Urmare din pag. 2)

,1a marile competiții internațio
nale. Este elocvent în acest sens 
faptul că ultimul titlu euro
pean cucerit de un boxer ro
mân datează din anul 1973...

Care este valoarea actualilor 
deținători ai centurilor de cam
pioni ? Bineînțeles, criteriul 
nostru de apreciere este po
sibilitatea lor, a campionilor, 
de a reprezenta boxul româ
nesc în marile competiții in
ternaționale. Și, din acest 
punct de vedere, trebuie să 
recunoaștem că motivele de sa
tisfacție sînt puține, ele redu- 
cîndu-se. de fapt, la Rudei O- 
breja, Dorin Răcaru și, irjtr-o 
oarecare măsură, la 
Talpoș. Obreja este, 
doială, cel mai valoros boxer 
român Ia ora actuală, chiar 
dacă evoluția sa din finala 
campionatului național ne-ar 
puteă contrazice. Cunoștințele 
sale tehnice sînt bogate, ta
lentul său pentru ' sportul cu 
mănuși este incontestabil și 
dacă la acestea s-ar adăuga 
seriozitatea în pregătire și 
viață, el ar putea obține per
formanțe de răsunet.

Tinărul severinean Dorin Ră
caru a reușit anul acesta să 
se impună intr-un Iot de grei 
destul de valoros. Atuurile 
sale : viteza de execuție și 
mobilitatea în ring. Cind la 
acestea se vor adăuga o teh
nică mai bună și o forță co-

respunzătoare
cru relativ lesne de obținut), 
Răcaru va putea și el să 
joace un rol important într-un 
turneu de anvergură. Cu oa
recare îngăduință l-am putea 
adăuga acestor doi sportivi pe 
Nicolae Talpoș. Progresul său 
în ultima vreme este evident, 
mai ales la capitolul ofensivă. 
O îmbunătățire serioasă a mij
loacelor sale de apărare ar 
face din Talpoș o „pană" re
dutabil”.

Din păcate, „lista valorilor" 
este deștul de... .seprtă. Am fi 
dorit, desigur, să remarcăm 
dintre noii campioni și. alți 
boxeri care să ne dea spe
ranțe într-o evole'ie bună în 
compania pugiliștilor de peste 
hotare. în situația actuală, pri

virile noastre — dar mai ales cele 
alo antrenorilor Iotului- națio
nal—■ se îndreaptă spre cîteva 
elemente care nu au reușit a- 
ntil . acesta șă cucerească titlul.

. dar au domonștrat că au ca
lități de performeri. Ne refe
rim la Viorel Pop Encean, 
Virgil lordache (semimuscă), 
Marin Vișin, Nîcti Manolache 
(muscă), Dorel Slănciulescu, 
Cornel Sililră (semiușoară), dar 
și la Paul Golum’îcanu’ (super- 
grea), a cărui delăsare în pre
gătire și viața nesportivă l-au 
îndepărtat amil acesta de titlu. 
Așteptăm, ele asemenea, cu 
mari speranțe, pe reprezentanții 
noii generații de juniori, care 
în 1985 vor boxa pentru pri
ma dată pe ringul seniorilor. I

HEMEIUS
Ciștigînd „Prem’til Suceava", 

deși acorda avanto e substanțiale 
tuturor concurent lor. Hemeluș a 
confirmat că este cel mai 
trăpaș existent pe hipodrom, 
Nicolae avînd mari 

iastă performanță.
duminică a fost 

”, de formațiile 
F. Pașcă, ambele reușind cite 
victorie și jumătate. Astfel, 

. lansată din start 
ciștigat confortabil 
și surpriza zilei.

bun 
N. 

merite în 
Reuniunea 

însă, domi- 
M. Dumitru

dc 
ne 
Și 
o 
Subotica. 
atac? a 
ducînd 
S.ugestin a 
cu Valea în 
î i timp ce Olandeza, într-un 
mos final de cursă, a salvat o par
tidă ce era compromisă la intrarea 
in linia dreaptă la sosire, M. ' Du
mitru și R. Costică dovedlndu-se 
a cei?, și buni driveri. Cursa de 
viteză a revenit Iulie!, condusă 
de T. Marinescu in stil personal.

la 
prp- 

iar 
terminat cap la cap 
prima cursă a zilei, 

fru-

Un 
de 
preciz: 
A. ~ 
pe 
pu 
giu 
zilei. Cursa rezervată 
a, revenit lui Sulițes: 
ataci nd d'oar 
metri. Lista

.completată de 
vedit că posedă

REZULTATE TEHNICE ;
I : 1—2. 
Dumitru 
1 
7- 
H-a : 
1:34.7

învingător n a fost,
asemenea. Tenor, adus cu 

de către Todtiță la atee. 
Ștefărteseu, vri-nd 
urmele tatălui săi 
Reacția o victorie 
și Cea de a doua

Cursa

să meargă 
i. a reușit 
de presti- 
surpriză a 
amatorilor 
G. Buznea 

pa ultima sută de 
învingătorilor a fost 

Arsena. care ado- 
mari rezerve.

Cursa 
Sugestin — Valea. (M. 
— R. Cost’că) 1:35.3 — 

M,2. Co'a : cîșt.
-8—9 270. 8—7—9

1. Olandeza
2. Daciana.

2 23. ev. 11. Cursa 
Suițaș (Buznea) 1:30,6, 
Cota : cîșt. 7. ev. 10
IV-a :

3. ord. triplă
405 Cursa a 
(R. C oști că) 

Cota : cîșt.
a Iii-a r 1.

2. Jertfa.
cîșt. 7. ev. 10 Cursa a 

1. IuLia (Marinescu) 1126,9,

Dacă un 
cronica par 
„bomba zilei' 
atu.nci eu si 
intitulat rînd
Cramer", ami 
mare succes 
ecranele noa 
resc, o parai 
tre brașovea 
zoianul C: 
comparație 
Cramer, b
două goluri, 
n-a marcat, 
creat pe pri 
făcut și atîte 
și apărare, 
excelent aș
a „profesoru 
diferența. Br 
pierii lui s- 
0—3, buzoian 
cu ochii min 
au intrat în 
pe scurt 
tapei.

Ceea ce 
cum este 
idee. După 
era „ret'rogra 
cum ziceau 
mai muiți. P 
duse cu 
casă, în 
Sportului 
dențesc, 
și Marcu 
numiți „moș 
Gh. Constant 
pierdut orie 
etc., etc. A 
ca in fotbal, 
cău, acel 2 
la numai tre 
schimbat. G1 
însă, acasă a 
Chimia și Q 
și, nemaia 
fără, trecu 
—2 în „ac 
mai ales că 
niici Dinamo, 
văzut pe buz 
egaluri de a 
nereușită, e

Poate că r 
recentă al 
Mare s-a da 
formație a j 
nalitate. într
plecat, Koller 
vitatea comp 
aspirat ^re.. 
Roznai, 
s-a... retras
Antrenorul F 
acest campio 
se pare, ne ce 
individualități 
începuse să 
Baia Mare a 
feruri, înglob 
Mia, Nemțea 
ziții nespecta 
portarul unei 
(C.S. Tîrgoxi: 
cat mult 
tare, pier 
9 al lui I 
molise la Si 
rență acerbă.

Ei bine, ' 
baliști au de 
dar și proe 
echipă. Intr- 
a fost acela 
s-au distins, 
prestații ante 
hărnicia coec 
turn de mat 
Mia poate fi 
stare să de< 
unul meci, 
tegrat profilu 
activ, mobil, 
sufletul dintr 
eficace în ac 
a înscris dou 
fundaș later 
clat“ de Ti ti 
fundaș centr 
plasîndu-se f 
spațiul aeria 
apărînd ades 
Este meritul 
de a fi rev 
rezultate (ev 
beneficiu) tre 
cea mai durei 
balului : anoi 
ilustrează avs 
rilor^ atunci 
adevărat opor

sena (Wols 
Cota : cist.
Pariul aus. 
suma de 44-i

sale.de
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Crîng 
I-am 
două 
ti de 
cu ța"

anturajul 
toți cei 

ajutat-o 
și, In pri-

săi ultimele

.‘oc, go 
înscris 

spulberte d

rului
fost perfect 
fotbalul 
echipei, 
Tulpan.

gol brașovean, uitând Ir. 
succesului de regulament 

fair-play, a intervenit 
și a mărturisit că balo- 
afla în aer. în afara

a- 
la
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făcut 
așov, 
unii, 

ar fi 
ontra 
la de 
și Pe 
t, fi- 
ă în- 

bu- 
o 

tiluri. 
arcat 
ia nul, 

le-a 
mai 
atac 
pion 
șah 
fost 

echi- 
era 
fost 
cînd 

ar fi 
ii e-

în 
țeles. 
unor 
care 
F.C. 

rans- 
u pe 
achi- 
usesa 
a date

a lor 
cum

II alte, 
hd la 
Icuan- 
i rație, 
[ar în 
toarta 
rein- 

tăios, 
parcă 
hd și 
ninică 
fostul
I,reci
tal de 
plasă, 
Finind 
bgant. 
uzare, 
prean 
bune 

bpriul 
iți de

I cîșt. 
Icursa 
gtefă- 
fcota : 
15 705. 
ș (N.

L 3. 
I ord. 
la : 1. 
ladna, 
b, ev.
B—G—7 
poțica 
fă. 3.
L ord. 
I. Ar- 
Rașca.
Id. 12. 

la 
nchis.
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DIVIZIA „C" - REZULTATELE ETAPEI A VIH-a
Programul și arbitrii clapei viitoare (duminică a£ octombrie)

Chimia părea chiar un eșec. Bu-: 
zoienii erau triști, cu sufletul 
greu, ca după orice nereușită, 
însă cu capul sus, cu privire . 
optimistă. „Am pierdut două 
puncte importante acasă, însă 
cred că am început să cîștigăm 
ceva în joc", l-am auzit pe an
trenorul Gh. Constantin după 
„remiza" cu Craiova. „Și vom 
mai aduce puncte și de afară!"... 
„Profesorul" . era ’ optimist, 
realist, și aceasta datorită 
crederii pe care toți cei din 
rul echipei au afișat-o și 
greu, atunci, după „eșeculf 
Chimia, și după ce ajunseseră la 

Aici a fost' marele secret 
în aceasta și-a 

Gloria... gloria. In Iu
de a nu face dintr-un 

sfîrșlt de drum, o mare
Oamenii din 
buzoiene, 
susțin au

—2.
al buzoienilor. 
regăsit 
ciditatea 
eșec un 
dramă, 
echiipei 
care o 
să-și găsească liniștea , , 
mul rînd, l-au lăsat să lucreze 
pe acest excelent tehnician care 
este Gheorghe Constantin, să-și 
transpună pe gazon frumoasele 
idei de fotbal ofensiv, să învețe

o echipă mică să gindească fot
balul. Și cînd gîndești, realizezi 
lucruri deosebite, rezultate de 
senzație cum a fost cel de du
minică. Din ‘această lecție de în
țelepciune a buzoi er.il or, care 
n-au făcut o dramă din punctele 
pierdute acasă, ci și-au văzut 
de treabă, trebuie să Învețe 
foarte mulți. Cu brașovenii în 
frunte. Pentru că duminică am 
și auzit cîteva voci „desființind- 
echipa brașoveană, uitând că e c 
nouă promovată, că a jucat bi
ne pînă acum, dar că, în fotbal, 
vine o zi cînd adversarul este 
mai bun decît tine.

Iar în final un cuvin! de laudă 
și pentru Tulpan. Cînd cineva 
din tabăra buzoiană a contestat 
primul 
euforia 
și de...
Tulpan 
nul se 
suprafeței de protecție a porta- 

buzoian, și deci golul a
* - regulamentar . La
de nota 10 al lui și al 
și un 10 la etică pentru

Timișoara fotbalistică este iar 
azi în fierbere. „Poli- a alu
necat din nou la —4 la „adevăr", 
după ce luase in etapa a VH-a 
o „gură de oxigen- de la surata 
sa din Iași. Nici nu se stinseseră 
bine aprinsele comentarii, după 
eșecul suferit în fața Universită
ții Craiova, și iată că ele s-au 
reaprins duminică seara, în urma 
mai puțin scontatului , .scurt
circuit" cu A.S.A. Cei mai mulți 
își vărs au focul (pe bună drep
tate) pe Giuchici, acest jucător cu 
har fotbalistic, care de multe ori 
s-a împotmolit în' propriile sale... 
fițe ; unii aduceau în discuție
valoarea scăzută, în ansamblu, a 
lotului timișorean ; alții argu
mentau cu lipsa de experiență 
a unora dintre jucători, fără să 
uite și 
ale lui 
Giuchici. 
faptul că 
„vârfuri", 
trânte, cum a fost, de pildă. An
gliei (azi, pe la divizionara „C- 
U.M.T.).

Să recunoaștem că în toate 
acestea există... sîmburi de ade
văr. la care se adaugă, fără dis
cuție, și cîteva absențe : unele 
motivate (Șulea — hepatită, 
Oancca și Șunda — nerefăcuți 
încă), altele mai puțin motivate 
(S. Dumitrescu. Mureșan).

Revenind la problema „vârfu
rilor", cu care se cîștigă marile 
bătălii, trebuie să spunem că 

a resimțit duminică din 
plin acest... gol. în ciuda unei 
dominări insistente, echipa timi
șoreană a stat cam departe cu 
linia sa de șoc de buturile mu
reșene, ea nereușind manevre 
abile pentru dislocarea uneia din 
cele mai bune apărări a campio
natului (a doua după Steaua 1),

de ratările inadmisibile 
Vușcan, Vlătânescu. 

S-a bătut monedă și pe 
echipa alb-violetă n-are 
n-are extreme per.e-

„Poli"

Mare tristețe 
rilor bucureșteni duminică, 
sfîrșitul meciului de la Rm. 
cea, cu Chimia, 
că, deoarece ei________
tnfrîngerii în penultimul 
de joc, după ce piuă atunci _
apăraseră eroic, menținlnd sco
rul alb. Șl, așa după cum s-a 
desfășurat partida, bucureștenii, 
deși au fost supuși unei perma
nente presiuni, ar fi meritat 
„remiza

De altfel, după med, antreno
rul Victor Stănculescu (care na 
a putut alinia la Rm. VCcea cea 
mai bună formație, Manea și 
Ion Ion fiind in continuare in
disponibili) , spunea că pentru ju
cătorii ~............. ... _
devenit fatidice, obsedante, 
la Rm. vncea s-au petrecu

tabăra ferovia-
• la

de la Rm. VII- 
Mîhnire fîreas- 

au primit golul --------- j minut

Iată, deci, problemele cu care 
se confruntă ^PcAi-, pro
bleme grele, eănora cuplul de 
antrenori, Dembrovschi — Dumi
tru, trebuie să le găsească re
zolvări. Sigur că nu va fl ușor 
de (re) construit mecanismul de 
joc al echipei. Dar. pentru asta 
devine obligatoriu un cadru de 
liniște, fără panică și reproșuri 
inutile, o disciplină strictă și • 
muncă intensă din partea tutu
ror jucătorilor.

Stelion TRANDĂHRESCU

• „CUPA ROMÂNIEI- progra
mează joi 25 octombrie o nouă 
etapă cu participarea unor di
vizionare „B“, „C“ și .Județene-, 
care s-au calificat pentru aceas
tă fază a competiției. MeciurCe 
vor începe la ora 14.
• BILETELE 

Rapid — „Pol? 
gramat duminică, se vor 
în vînzare începînd de miine 
casele stadionului Giulești, 
de vineri și la celelalte case 
bilete din oraș.

pentru medul 
Timișoara, pro

pune 
la 

iar 
de

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită- PRONOEX- 
PRES de mîine, miercuri 24 oc
tombrie 1984.

& Tot mîine se va desfășura și 
un interesant concurs PRONO
SPORT. pentru care buletinele 
se mai pot depune, de asemenea, 

'130AR ASTAZI, marți 23 octom
brie a.c. Programul cuprinde ce
le mai atractive 13 meciuri din 
manșa a doua a ediției din acest 
an a cupelor europene la fotbal. 
Printre protagon- ? , figurează, 
după cum se ș/e, și echipele 
noastre, Dinamo București și U- 
niversitatea Craiova.

© La sfîrșitul acestei săptă- 
niîni, se va organiza PRIMA 
TRAGERE MULTIPLA la Loto, 
in baza unei NOI FORMULE

Atenție, a început vînzarea bi
letelor și pentru această atrac
tivă tragere.

ClȘTIG URILE TRAGERII MARI
LOR CÎSTIGURI LA PRONOEX- 
PRES DIN 17 OCTOMBRIE 1984

FAZA I Categoria 1 : 1 varian
tă 100% a 38.338 lei și 1 variantă 
25% a 9584 lei ; Cat. 2 : 4 variante 
25% a 11.980 lei ; cat. 3 : 20,50 
a 2338 lei ; cat. 4 : 90 a 532 lei; 
cat. 5 : 188,25 a 255 lei ; cat. 6 : 
6.750 a 40 lei ; cat. 7 : 220,50 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.474,50 a 40 lei.

FAZA a Il-a Categoria B : 24 
variante 100% a 12.694 lei din 
care o excursie de 1 loc in R. P. 
Bulgaria și diferența în nume
rar și 105 variante 25% a 3.173 
lei ; cat, C : 1.227 variante a
100 lei.

SERIA I
Relonul Săvinești — 'Zimbrul 

Șiret 4—0 (1—0), Celuloza-Bradul 
Roznov — Minerul Gura Humo
rului 0—1 (0—0), ASA Cimpulung 
Moldovenesc — Luceafărul Boto
șani 2—0 (2—0), TEPRO Iași —
Cetatea Tg. Neamț 1—0 (0—4),
Sirețul Pașcani — Eiectro-Siretul 
Bucecea 5—o (1—0), Metalul Ră
dăuți — Viitorul-Explorări Cîm- 
p ui ung Moldovenesc 2—1 (1—0),
Carp a ți Gălănești — Constructo
rul Iași 2—0 (2—4), Avîntul Fra
sin — Minerul Vatra Dorn ei 1—0 
(•—«).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a VIII-a : 1. ȘIRE
TUL PAȘCANI 11 p (ÎS—9), 2. 
Minerul Gura Humorului 10 p 
(17—4), X Carpați Gălănești 14 p 
(14—13)... pe ultimele locuri : 14. 
Explorări Câmpulung 6 p (12—14), 
15. Luceafărul Botoșani 6 p 
0—21), 16. Celuloza Roznov 5 p 
(12—14). ____

ETAPA niTO.XRE : Minerul V. 
Dornei — AJS.A. Cimpulung : D. 
Pura (Dej). Constructorul Iași — 
Minerul Gura Humorului : M. 
Teodorescu (Brăila), Relonul Să- 
vânești — SireriM Pașcani r C- 
Vasile (Focșani), Eectro Șiret 
Bucecea — Luceafârjt Botoșani : 
Gh. Pintilie (Tecuci). Cetatea Tg. 
Neamț — Carpați Gălănești : I- 
Spătaru (Galați), Celuloza Bradu 
Rozr.ov — Avântul Frasin : A- 
Vajda (Odorbef). Explorări Cm- 
pulursg — TEPRO Iași: M. Hoho
tea (Ci-*-Napoca#. Zimbrul Șiret 
— Metalul Răd^-ți : C. Nistor 
(Vaslui).

SERIA A n-a
Texttia Buhuși — Viticultorul 

Panciu 2—1 (•—!). F aresta Go
gește — Loeocnotâva Adjud 1—4 
>—•), Ch mia MărâșeșL — Lami
norul Roman 1—4 G—•). Laer 
Vaslui — Mecanica Vaslui 4—1 
(•—1). Aripile Bacău — Letca Ba
cău 3—4 (1—6), Minerul Coml-
nește — Unirea Negrește 4—2 
(1—2), ConstroctorX-Flacăra Odo- 
bești — Petrolul Mo in ești 2—4 
(4—4). CSM Borzești — Victoria 
Teruc. 3—4 (1—4).

Pe primele lacuri : L ARIPI
LE BACAU 13 p (17—«), 2. Me
canica Vaslui 12 p (15—f). 1. Chi
mia Mărășești U p (12—11)— pe 
ultimele locuri : 15. Lelea Bacău 
S p (12—N), 16. Unirea Negrești 
1 P (^—22).____

ETAPA VIITOARE : Mecanica 
Vaslui — Foresta Gugeștl : S. 
Jip* (Buzău), Letea Bacău — 
Constructorul Flacăra Odobeștl : 
T. Stănescu (Amara), C.S.M. 
Borzești — Minerul Comănești. :
C. Ene (Cîmpina), Petrolul Mol
ii ești — Viticultorul Panciu : Fr. 
Szabo (Sf. Gheorghe), Textila 
Buh uși — Locomotiva Adj ud : V. 
Boman (Ploiești), Laminorul Ro
man — Inter Vaslui : M. Aelenei 
(Botoșani), Chimia Mărâșești — 
Victoria Tecuci : L Ungureanu 
(București), Unirea Negrești — 
Aripile Bacău : M. Sveduneac 
(Suceava).

SERL4 A IU-a
Petrolul Ian ca — DVA Portul 

Galați 1—4 (4—4), Delta Tulcea — 
Progresul Isaccea 5—4 (4—4), Chi
mia Brăila — IMU-CSS Medgidia 
4—0, Ancora Galați — Șantierul 
Naval Tulcea 4—4, Cimentul Med
gidia — Arrubium Măon 2—4 
O—4), Chimpex Constanța — Ma
rina Mangalia î—4 G—«), — s-a 
disputat la Cernavodă. Avântul 
Matca — Laminorul Viziru 4—4 
(l—O. Porteii Conatanța — Voința 
Cocsiaoța 1—4 (4—0.

Pe primele locuri : L DELTA 
TULCEA 12 p (1>—O. 2- PoTUil 
Constanța n p (U—0, 3- IMU 
MedgxLa 14 p (lă—5), 4. Lammo- 
rul V2Z3FU M p (1>—O— pe ulti
mele locuri : M. SN Tulcea 5 p 
(4—11), 15. Ancora Gala? 5 p
(3—M). 16. C2Lc:pex Cc.istanța
4 p (3-11).____

ETAPA VIITOARE : Chimia
Brazi — Portul Constanța : M. 
Potur (Iași). LM.U.-C^^. Medgi
dia — Laminorul Vizâru : N. Go- 
goașe (Buzău), SJi. Tulcea — 
drimpex Constanța : G. Ionescu 
(Ploiești), Voința Constanța — 
Avîntul Matca : L Andrei (Călă
rași). Marina Mangafa — An
cora Gaiați : V. Simion (Buzău), 
Arrubium Măclr. — Delta Tulcea;
D. Avrigeana (București), D.V.A. 
Portul Galați — Cimentul Medgi
dia : C. Acatincăi (P. Neamț), 
Progresul Isacoea — Petrolul 
Iama : L Topciu (P. Neamț).

seria A rv-a
Viitorul ChiFDOgi — ICPB Bo- 

lintin 1—1 (1—1), Rapid Fetești
— Victoria Lehliu 2—1 G—€), 
Chimia-Victoria Buzău — Metalul 
Buzău 2—2 (2—2), Carpați Nehoiu
— ISCIP Uhneni 2—0 (4—0), Pe
trolul Berea — ASA Buzău 3—0 
(1—4). Constructorul Giurgiu — 
Victoria Țăndărei 3—0 (1—0), Du
nărea Călărași — SN Oltenița 
1—1 (0—0), Unirea Slobozia —
Olimpia Slobozia 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : L DUNĂ
REA CALARAȘI 12 p (15—7) — 
penalizată cu 1 p, 2. Carpați Ne
hoiu 11 p (14—4), 3. SN Oltenița 
10 p (9—6), 4. Undrea Slobozia 
10 p (13—11))... pe ultimele locuri:
15. Petrolul Berea 5 p (9—13),
16. ISCIP Ulmeni 2 p (5—16).

ETAPA VIITOARE : Victoria 
Țăndărei — Rapid Fetești : S. 
Damian (Comănești), Unirea Slo
bozia — Dunărea Călărași : V. 
Cenușe (Constanța), I.C.P.B. Bo- 
lintiin Vale — A.S.A. Buzău : Gh. 
Căprărescu (București-), Viitorul 
Chirnogi — Constructorul Giur
giu : C. Huiu (Brașov), ISCIP 
Ulmesni — Olimpia Slobozia : N. 
Năstase’ (București), S.N. Olteni
ța — Petrolul Berea : Gh. Văcaru 
(Galați), Chimia Victoria Buzău
— Victoria Lehli-u : E. Lascăr 
(Comănești). Metalul Buzău — 
Carpați Nehoiu : I. Roșu (Tg. 
Neamț).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Visco- 

fil București 4—1 (1—1), Chimia

Brazi-Ploiești — Minerul Filipești 
2—0 (0—0), Luceafărul București 
— Avi-cola Crevedia 1—2 (1—1),
Aversa București — Abatorul 
București 1—1 (0—8), Carpați Si
naia — Poiana Cîmpina 2—0 
(0—0), Flacăra roșie București — 
ICSIM București 0—0, Sportul ,,39 
Decembrie" — Petrolul Băicoi 
4—0 (2—0), MECON București —
Danubiana București 3—0 (1—0), 
IUPS Chitila, n-a jucat.

Pe primele locuri (după nouă 
etape) : L DANUBIANA BUCU
REȘTI 12 p (14—11), 2. ICSIM
București 11 p (22—9), Chimia 
Brazi 11 p (12—9)... pe ultimele 
locuri : 15—16. Viscofil București 
5 p (S—15), Luceafărul București 
5 p (11—18), 17. Aversa București 
3 p (6—11).

ETAPA VIITOARE : Flacăra 
roșie București — Chimia Brazi : 
Gh. Drimbă (Bacău). Poiana Cîm
pina — IUPS Chitila : V. Sapo- 
naru (Constanța), Carpați Sinaia 
— Tehnomeital București : D. Co- 
jocaru (Tr. Măgurele), Danubiana 
— Luceafărul : L. Ciucu (Bucu
rești), Minerul Filipești — Visco- 
fil București : M. Oancea (Ca
racal), Aversa București — Spor
tul „30 Decembrie" : S. Ghețu 
(Rm. vncea), Avicola Crevedia — 
MECON București : P. Chelaru 
(Mangalia). ICSIM București — 
Petrolul Băicoi : I. Floricel (Bra
șov). Abatorul București stă.

SERIA A Vl-a
Progresul Corabia — ROVA Ro

șiori — nu s-a disputat. Textila 
Roșiori — Chimia Găești 3—1 (2—0), 
Muscelul Câmpulung — Cimentul 
Fiec: 3—1 (1—4), Metalul Ale
xandria — Recolta Stoicănești 
3—4 (1—4), Spartul muncitoresc 
Caracal — Știința Drăgănești-Oit
— xi 6-a deputat. Metalul Mija
— Eectronistul Curtea de Argeș 
1—4 (1—4). Chimia Tr. Măgurele
— Dacia Pitești 4—1 (3—4), Elec
trica Titu — Dunărea-Venus-Z im- 
aicea 4—4.

Pe primele locuri : L MUSCE
LUL CIMPULUNG 12 p (16—4), 2. 
Textila Roșiori 11 p (14—9), 3. E- 
lectrica Ti tu 14 p (6—4)... pe ulti
mele locuri : 14. Chimia Tr. Mă
gurele 5 p (6—12), 15. Electronis
tul Curtea de Argeș 5 p (5—14). 
14. Ștanța Drăgăncști 4 p <5—11)
— din 7 jocuri. /

etapa VIITOARE : Recolta
Stoicănești — Textila Roșiori : 

’ M. Neagoe (Rm. Vilcea), Progre
sul Corabia — Metalul Alexan
dria : D. Tihoi (Drobeta Tr. 
Severin), Rova Roșiori — Sportul 
muncitoresc Caracal : F. Brinzoi 
(București), Chimia Găești — 
Cimentul Fieni : A. Ionescu (Tîr- 
goviște), Dacia Pitești — Mus- 
ceăul Cimpulung : A. Nicolescu 
(Pitești), Știința Drăgăncști Olt
— Chimia Tr. Măgurele : I. Ne
gației (Ocna Sibiu), Dunărea Ve
nus Zimnicea — Metalul Mija : 
P. Nucșoreanu (București), E- 
lectronistul Curtea de Argeș — 
Electrica Tku : P. Prioteasa 
(Craiova).

SERL4 A vn-a
Eectroputere Craiova — Pro

gresul BăRești 5—0 (2—0), Meca- 
nâeatorul Șimian — Petrolul Ți- 
eleni 2—1 (4—1), Constructorul 
TCI Craiova — Dunărea Calafat 
6-4, Metalurgistul Sadu — ASA- 
Victoria Craiova 7—4 (3—4), Vii
torul Drăgășani — Metalul Rm. 
Vâlcea 3—1 (2—1), Pandurii Tg. 
Jiu — CFR Craiova 1—4 (1—0),
Armătura Sxrefaaia — Jiul Rovi- 
nari 2—4 (4-4), Diema Orșova
— Forestierul Băbeni 3—0 (4—0).

Pe primele locuri : L ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 14 p 
(24—7), 2. Metalurgistul Sadu 10 p 
(17—5), 3. Diema Orșova 10 p
(14—9).„ pe ultimele locuri : 14. 
Dunărea Calafat 6 p (12—13), 15. 
Forestierul Băbeni 6 p (14—21), 
16. Petrolul Țlcleni 5 p (7—14).

ETAPA VIITOARE : Armătura 
Strehaia — Viitorul Drăgășani :
L. Kelemen (Deva), Forestierul 
Băbeni — Dunărea Calafat : I. 
Dino iu (București), Electroputere 
Craiova — A-S.A. Victoria Cra
iova : D. Țapelea (Craiova), 
Progresul Băilești — Metalul Rm. 
VUcea : D. Vișinescu (Tîrgo- 
văște), Constructorul T.C.I. Cra
iova — C.F.R. Craiova : V. Bo- 
tesca (Giurgiu), Mecanizatorul 
Simian — Metalurgistul Sadu :
M. Ionescu (Pitești), Petrolul Ți- 
deni — Dierna Orșova : E. Pă- 
trașcu (București), Jiul Rovinari
— Pandurii Tg. Jiu : M. Stroie 
(Pitești).

SERIA A VIII-a
Metalul Oțelu Roșu — CSM Lu

goj 3—1 (1—0), Minerul Anina — 
Obilici Sînmartinu Sîrbesc 3—1 
(2—1), CFR-Victoria Caransebeș — 
CSM Caransebeș 0—0, Șoimii Li- 
pova — Unirea Sînnicolau 4—0 
(3—0), UM Timișoara — Victoria 
Ineu 1—1 (0—0), Minerul Onavița
— Minerul Moldova Nouă 4—2 
(1—0), Unirea Tomnatic — Me
talul Bocșa 1—2 (0—1), CFR Arad
— Rapid Arad 3—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 13 p (15—8), 2. Mi
nerul Oravi’ța 10 p (12—12), 3.
Minierul Anina 9 p (10—11)... pe 
ultimele locuri : 15. Unirea Tom
natic 6 p (14—16), 16. CSM Lugoj 
6 p (9—14).

ETAPA VIITOARE : c.S.M. Ca
ransebeș — Minerul Oravița : C. 
Drulă (Tg. Jiu), Obilici Sînmar
tinu Sîrbesc — Șoimii Strungul 
Lipova : V. Mircea (Oradea), 
C.S.M. Lugoj — C.F.R. Arad : M. 
Băcioiu (Tg. Mureș), Rapid Arad
— Metalul Oțelu roșu : L. Simon- 
ca (Zalău), Metalul Bocșa — Mi
nerul Moldova Nouă : Gh. Nan 
(Sibiu), Unirea Sînnicolau Mare

— U. M. Timișoara : A. Bobic 
(Drobeth Tr. Severin), Victoria 
Ineu — Minerul Anina : A. Budai 
(Satu Mare). Unirea Tomna4ic — 
C.F.R. Victoria Caransebeș : A. 
Naidin (Petroșani).

SERIA A IX-a
. Recolta Salonta — .Minerul 
Șuncuiuș 0—0, Constructorul Satu

Mare — Unirea Valea lui Mihai 
0—2 (6—2). Minerul Sârm.ășag — 
Victoria Cărei 2—9 (1—0), înfră
țirea Cradea —. Voința Oradea
1— 0 (1—3), Oașul Negrești — c-
limpia Gherla-1—0 (0— 0). Chimia 
Tâșnad — Silvania Cehu Silvani- 
ei 1—0 (1—0)- Minerul Or. dr. Pe
tru Groza — Oțelul Or. dr. .Petru 
Groza 0—0, Unio Satu Măre — 
Someșul Satu Mare 1 — 1 (0—1).

Pe primele locuri r 1. RECOLTA 
SALONTA 13 p (10—4), 2. înfră
țirea Oradea 12 p (11—4). 3. Mi
nerul Sărmâșag 11 p (15—10).,. 
pe ultimele locuri : 14. Silvania 
Cehu Silvaniei 6 p (8—11). 15. Oa
șul Negrești 6 p (6—12), 16. Con
structorul Satu Mare 5 p (7—14).

ETAPA VIITOARE : Voința O- 
radea — Orașul Negrești : H. 
Lencu (Alba lulia), Unio Satu 
Mare — Chimia Tăjnad : L. Ro- 
șoga (Timișoara), Minerul Sun- 
cuiuș — Minerul Dr. P. Groza: 
M. Crișan (Arad), Olimpia Gher
la — Minerul Sărmășag : Z. 
Bodo (Tg. Mureș). Silvania Cehu 
Silvaniei — înfrățirea Oradea : 
I. Metea (Aiud), Unirea Valea 
lui Mihai — Recolta Salonta : 
R. Cîmpeanu (Arad). Victoria 
FIUT Cărei — Someșul Satu 
Mare : O. Ani (Sighet), Oțelul 
Dr. P. Groza — Constructorul 
Satu Mare : A. Bobu (Timi
șoara).

SERIA A X-a
ISSM Sighet — CIL-Mecanica 

Sighet 0—3 (0—2), Oțelul Reghin
— Minerul Borșa 4—1 (1—1), Bra
dul Vișeu — Lăpușul Tg. Lăp-uș
2— 1 (1—1), Energia Prundu Bîr-
găului — Minerul Băița 1—1 _
(1—1), CUPROM Baia Mare — 
CHIMFOREST Năsăud 4—6 (0—0), 
Minerul Rodna — Minerul Băiuț
3— 2 (2—1), Minerul Baia Sprie
— Mureșul Luduș 2—0 (1—0), Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Electro- 
mureș Tg. Mureș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIL SI
GHET 15 p (18—3), 2. Metaloteh- 
nica Tg. Mureș 12 p (16—5), 3. 
Minerul Baia Sprie 10 p (11—6), 
4. Minerul R ina 10 p (13—11)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Borșa 5 p (7—13), 16. Bradul Vi
șeu 4 p (6—17).

ETAPA VIITOARE : Electromu- 
reș Tg. Mureș — Minerul Baia 
Sprie : F. Marcu (Oradea), Mi
nerul Rodna — Cuprom Baia 
Mare : C. Todică (Fălticeni), Mu
reșul L” ^uș — C.I.L. Mecanica 
Sighet : c. Marcu (Rm, Vilcea), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Oțelul Re
ghin : I. Suciu (Cluj-Napoca), 
ISSM Sighetu Marin ației — E- 
nergia Prundul Bîrgăului : N. 
Gavrilă (Cluj-Napoca), Minerul 
Baia Borșa — Bradul Vișeul de 
Sus : Gh. Brelan (Baia Mare), 
Minerul Băiuț — Metalo tehnica 
Tg. Mureș : Z. Sz'laghi (Satu 
Mare), Chimîorest Năsăud — Mi
nerul Bălța : I. Smuc (Suceava).

SERIA A Xl-a
Victoria Călan — Metalul Si

ghișoara 1—0 (0—4), Metalul Aiud
— Mecanica Orăștie 0—1 (0—1), 
Minerul Paroșeni — Minerul-Ști- 
ința Vulcan 2—3 (1—0), Tîrnavele 
Blaj — Steaua-CFR Cluj-Napoca
2— 1 (1—0), Inter Sibiu — Unirea 
Ocna Sibiului 1—1 (0—1), Minerul 
Certej — Soda Ocna Mure' 1—0 
(1—0), Vi±torul-L.A Cluj-Napoca
— IMIX Agnita 2—0 (1—0), Dacia 
Orăștie — Mecanica Alba lulia
3— 1 (2—4).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
PAROȘENI 14 p (12—3), 2. Dacia ' 
Orăștie 10 p (16—8), 3. Viitorul 
Cluj-Napoca 10 p (13—6)... pe ul
timele locuri : 14. Inter Sibiu
6 p (6—10), 15. Tîrnavele Blaj 
6 p (5—16), 16. Mecanica Alba 
lulia 4 p (6—13) — din 7 jocuri.

ETAPA VIITOARE : Metalul 
Sighișoara — Inter Sibiu : P. Mi- 
hăilescu (Tirgoviște), Unirea 
Ocna Sibiului — Victoria Călan : 
L Seceanschi (Arad), Tîrnavele 
Blaj — Dacia Orăștie : C. Co- 
rocan (Reșița), Mecanica Orăștie
— Minerul Certej : A. Husea (O- 
raș Victoria), Minerul Știi-nța 
Vulcan — Viitorul I.R.A. Cluj- 
Napoca : E. Gidea (Craiova), 
Steaua CJ’.R. Cluj-Napoca — Mi
nerul Paroșeni : M. Ștefănoiu 
(Tg. Jiu), Mecanica Alba lulia — 
Soda Ocna Mureș: A. Stretea (Dr. 
P. Groza), IMIX Ăgnita — Meta
lul Aiud : Gh. Neaga (Ploiești).

SERIA A XlI-a
Textila Perjmer — Metalul Tg. 

Secuiesc 0—0, Precizia Săcele — 
ICIM Bnașpv 2—0 (1—0), Progre
sul Odorheiu Secuiesc — Utilajul 
Făgăraș 4—4 (1—0), Electro Sf.
Gheorghe — Mureșul Toplița 3—1 
(2—0), Nitramonia Făgăraș — Ce
luloza Zărnești 2—1 (1—1), Ci
mentul Hoghiz — Viitorul Gheor- 
gheni 4—2 (3—0), Metro-m Brașov
— Minerul Bălan 3—1 (3—0), Mi
nerul Baraolt — Unirea Cristuru 
Secuiesc 2—0 (1—0), Mobîla-Măgu- 
ra Codlea n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 15 p (13—4), 2.
Metalul Tg. Secuiesc 11 p (17—6), 
3. Nitramonia Făgăraș 11 p 
(14k-4)... pe ultimele locuri : 16. 
Unirea Cris-tur 5 p (5—12), 17.
Textila Prejmer 2 p (1—13).

ETAPA VIITOARE: Minerul 
Bălan — Viitorul Gheorgheni : 
A. Anghele (Focșani), Minerul 
Baraolt — Progresul Odo-rheiu 
Secuiesc : I. Suciu (Sibiu). Ce
luloza Zărnești — Metro-m Bra
șov : S. Lupșescu (București), 
Textila Preimer — Precizia Să- 
cele : AL Crișan (Bucureștii, Mu
reșul Toplița — Cimentul Hoghiz: 
V. Dolha (Beclean). ICIM Bra
șov — Mobila Măgura Codi ea : 
A. Marin (Ploiești), Unirea C:■ - 
turu Secuiesc — Electro Sț. 
Gheorghe : E. Major fLuduș), 
Metalul Tg. Secuiesc — Nitramo
nia Fărt?-aș : m. Doncea 'Bucu
rești). Ut’.’ajul Făgăraș s^ri.

RezuTate’c ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

•r



STEAUA Șl H.C MINAUR - ÎNVINGĂTOARE
® AKc rezultate din cupele europene la handbal

Evoluînd la Atena, in meciul 
retur din Cupa camp onilor eu
ropeni Ia handbal masculin, 
Steaua a întrecut echipa locala 
Ionikos cu 30—16. învingătoare 
și in meciul tur (cu 36—25), e- 
chipa bucureșteană s-a calificat 
în etapa următoare a competi
ției.

In cadrul „Cupei F.I.H.", la 
handbal masculin, în meci retur 
din prima rundă, H.C. Minaur 
Baia Mare a evoluat la Istanbul 
în compania formației locale 
I.T.U. Ca și în primul joc, 
handbaiiștii băimăreni au cîști
gat clar cu 41—32 (23—9). Ei 
s-au calificat în acest fel în 
turul următor (în tur : 45—17).

Alte rezultate din cupele eu
ropene :

C.C.E. (masculin) : Hasselt
Limburg (Belgia) — Skoda plsen 
14—12 (6—7), in tur Skoda a cîș
tigat cu 16—13'.; s. c. Magde
burg — Wagner Biro Graz 29—19 
(14—3), S.K.A. Minsk — BO1-

lklubben Earls 43—22 (21—11),
Scafati (Italia) — State Marseil
lais 27—21 (io—10). Herschi Ge- 
elen (Olanda) — Liverpool 39—9 
(IS—4), Atletico Madrid — Ha- 
poel Rehovot 21—12 (lo—10); (fe
minin) : AZS Wroclaw — Baek- 
kclaget Oslo 24—16 (12—9), RTV
Basel — Stade >Francais 20—22 
(8—11).

CUPA CUPELOR (masculin) : 
Kremikovți (Bulgaria) — Cividin 
Triest 1G—10 (7—1), Eschols Foia 
Luxemburg — St. Galien 15—28 
(7—14), US Gagny (Franța) — 
HC Krems (Austria) 25—17 
(13—6). LUGI Lund — IFK 
Helsinki 22—14 (8—6). coronas
(Spania) — Belenenses (Portuga
lia) 20—20 (li—S): (femei) : Altay 
Izmir — Krasnodar 6—32 (3—16). 
Sindelfingen (R.F.G.) — Van der 
Voort Quintus (Olanda) 17—14 
(9—7). Hcrnani (Spania) — De- 
portiva de O:eras 16—6 (7—3).
Cassano Magnaco (Italia) — St. 
Gallen 22—15 (10—8), HBC Mersch 
(Luxemburg) — S.C. Magdeburg 
11—46 (8—19).

In C. M. de șah

REMIZELE
Meciul pentru titlul mondial 

de sah a continuat ieri, la 
Moscova. în a 16-a partidă. 
Garri Kasparov a iucat cu al
bele. alegind o cale de luptă 
activă, care a pus din nou 
probleme dificile deținătorului 
titlului, Anatoli Karpov. Aces
ta a reușit totuși să echilibre
ze jocul și partida s-a înche
iat remiză la mutarea 37. Sco
rul continuă să fie de 4—0 în 
favoarea lui Karpov.

★

Iată fișa precedentei partide, 
confruntarea-maraton de la sfîr- 
șitul săptămînii trecute :

KARPOV — KASPAROV (Par
tida a 15-a) 1. Cf3 Cf6 2.c4 b6 
3.d4 e€ 4.g3 Na6 5.b3 Nb4+ 6.Nd2 
Ne7 7Js'g2 0—0 8. 0—0 d5 9.c:d5 
C:d5 10.CC3 Cd7 ll.C:d5 e:d5 12. 
Tel Te8 13.TC2 c5 14.Tel Nb7 15.

VA iNCERCA LAUDA SĂ EGALEZE „RECORDUL" LUI FANGIO ?
fi crezut că în ur- 
an. cind a fost sta-

Cine ar 
mă cu un 
bilit programul Marilor Premii 
de Formula 1 și a fost intro
dus pentru prima oară circui
tul de la Estoril, acesta va fl 
cel mai atractiv, mai așteptat 

urmărit dintre 
dispute ale a- 
că, tocmai 
kilometri 

desfășurat cea 
mai acerbă confruntare auto
mobilistică a sezonului. Peste 
1 000 de ziariști din toate col
țurile lumii (cifra exactă : 
i 231 !), 38 de canale de tele
viziune și 27 de posturi de ra
dio au transmis și comentat 
una dintre cele mai frumoase 
înfruntări sportive ale anului, 
cea dintre doi mari piloți : 
Nicki Lauda, liderul clasamen
tului general cu 66 p, și Alain 
Prost, aflat pe locul secund 
cu 62,5 p.

Acum, lucrurile sînt cunoscu
te. Așteptările n-au fost inșe-

și mai intens 
toate celelalte 
nului ? Și iată 
colo, la cîțiva 
Lisabona, s-a

a- 
de

Prost are 
trebuie sâ

o singură 
câștige. El 
numai un 
face Lau- 

treacă linia

Alain 
tactică : 
la conducerea după 
tur și... cîștigâ. Ce 
da ? Trebuie să 
de sosire pe locul secund. Este, 
pe rind, al patrulea, apoi al 
treilea. Pe locul secund, Nigel 
Manșei, pe Renault-Lotus, 
merge bine și are toate șan
sele să termine in 
ziție. Dar — iată ! 
cu nr. 51 Manșei 
ză. Pană gravă 
După cursă, Alain 
declara : „Cind am 
Manșei a abandonat, 
că am pierdut titlnL 
este îngrozitor 
titlu mondial 
punct. Lauda 
leg minunat și îl felicit din 
toată inima.
bine și sper ca, în continuare, 
să fim la fel de uniți. In fond, 
avem cele mai bune mașini, 
am ocupat primele două locuri 
în clasamentul general, așa că

această po-
— in turul 
abandonea- 
de motor. 

Prost va 
auzit că 
am știut 
Sigur că 

să ratezi un 
la o jumătate de 
este însă un co-

Ne-am înțeles

CONTINUĂ!
Ne3 a5 lG.Dcl al 17.Tdl a:b3 18. 
a:b3 Nf6 19.Cel h6 20.OT3 De7 21. 
Dd2 tfa3 22.Tbl Td8 23.d:c5 C:cS 
24.Db4 dl 25.N:d4 T:b3 2G.T:b3 
T:d4 27.D:bG C:b3 28.TC7 Td7 29. 
T:b7 T:b7 30.D:b7 Cd4 31.Rfl D:b7 
32.N :b7 Cf5 33.Cd3 Nc3 31.C3 g5 
35.gl Cd6 36.Nf3 Rg7 37.Re2 RfS 
38.h3 Re7 39.Nd5 Rf6 4O.Cc5 Re7 
41.Ca4

CANDIDATURI PENTRU
UNIVERSIADA DIN 1989

Cu prilejul unei reuniuni a 
Comisiei executive a F.I.S.U., 
desfășura lă în orașul japonez 
Kobe, Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației Internațio
nale a Sportului Universitar, a 
anunțat că orașele Shanghai și 
Indianapolis și-au depus can
didatura pentru organizarea 
Universiadei de vară din anul 
1989.

După cum se știe, anul vi
itor Jocurile Mondiale Univer
sitare se vor desfășura la 
Kobe (Japonia). Intilnirile vor 
avea loc între 24 august și 4 
septembrie. La întreceri și-au 
anunțat participarea peste 5 000 
de sportivi și sportive din 
circa 100 de țări.

CAMPANIE ANTIDOPING
41...Na5 (mutarea din plic) 42. 

Cc5 Nb6 43.Ca6 Nas 44.Cb8 NC3 
45.CC64- Rd7 46.Rd3 Nel 47.Ce5-f- 
Re7 48.Re2 Nc3 49,CfS Na5 56. 
Nb3 Nbf 51.Ce5 Nc5 52.Rd3 NbS 
53.Nd5 
56.Ra4 
59.RC3 
62.Rf3 
65.Cd3 
Rf8 68 
NcS 71 
Nb4 V. 
ncs r.
Nb4 81 
Nb6 8!
ReS 86.Ce2 Nb6 
RfS 89.Cd5+ Be6 9O.f4 
f:e3 : „ ' ■' .
('/,—*/,) Timp de gîndire: Karpov 
— 4h25 ; Kasparov — 5h37.

STRASBOURG, 22 (Age pics).
Consiliul Europei a cerut ță
rilor : 
cartă 
losirii 
iectul 
dicații 
mună 
de a controla utilizarea . Bedi- 
camentelor stimulatoare, de a 

antidoping, 
recomandă 

mai severe 
furnizează

membre să inițieze o 
europeană împotriva fo- 
drogurilor în sport. Ero
de document conține in- 

privind o acțiune co- 
a organizațiilor sportive

ring, l-a stopat. A revenit mi
raculos de rapid la volanul 
mașinii și a încercat să-și a- 
pere titlul la ultima cursă, pe 
circuitul de la Fuji (Japonia), 
dar o ploaie torențială l-a o- 
bligat să ‘ -
a fost și 
nervoasă ce-i stăpînea sufle
tul după
din care scăpase cu cîteva săp- 
tămini în urmă. Mai concu
rează un timp, însă în 1979 a- 
nunță că se retrage. Trec trei 
ani și iată-1 pe Nicki Lauda 
reapărind în boxele marilor 
concursuri, de această dată 
alături de celebrul constructor 
britanic John McLaren. Rein
tră, obține două victorii și ter
mină pe locul V in acel an. 
In 1984 „merge" bine, cîștigă 
de cinci ori (Kyalami, Cas- 
tellet, Brands “Hatch, Zeltweg 
și Monza) și „adună" 72 de 
puncte, cu o jumătate mai 
mult decît colegul său de e- 
chipă, Alain Prost... Dacă va 
învinge și în anul viitor, Lauda 
va fi la al 4-lea titlu și nu
mai la un pas de recordul le
gendarului Juan Manuel Fan
gio, argentinianul cu 5 victo
rii în palmares. Va încerca 
Nicki Lauda, după spectaculo
sul său „come-back", și a- 
ceastă mare perforinanță în 
anii următori ?

Călin ANTONESCU

abandoneze. Poate că 
afectat de trauma

groaznicul accident

54.RC3 
57.Rb4 
60.Ud) 
63.Nb3
66.Cb4 Nc5 

Na7 
Cc4 
Bf« 
Cd6 
Rf6 
NcS

Re8 55.RO3 Re7
Re8 58.CC6 Rdl
NC5 61.Rc2 Rf8

Nc5 64.Ce5 Re7
S7.CdS+ 

70. h5 
73.CC3 
76.Cd4 
79.CI1 
82.CÎ3 
8S.Cgl 
88.Cc3

69.114 Rg7
72.NIS
75.NC2
78.Cg3
81.Nb3
84.NC2
87.Nb3

Cb6
CC4
BeS
Nc5
Re6
NcS 
g:f4 91.gS 

92.g:li6 e2 93.Cf4+ Re7

organiza campanii 
De asemenea, se 
măsuri dintre cele 
împotriva celor ce
sportivilor substanțe stimula
toare interzise.

în campionatul european de rugby

ÎNCEP PARTIDELE IMPORTANTE
turneu în Ja-efectuat recentul 

ponia) cu 25—6. în clasament 
conduc, deci, cu 
fiecare, echipele 
liei (3 p.).

Simbătă, la Monastir, în Tu
nisia, s-a disputat o nouă par
tidă din cadrul Campionatului 
european de rugby, organizat de 
F.I.R.A. E vorba de intilnirea 
dintre echipele Tunisiei și Ita- 
liet Au învins rugbyștii italieni 
cu 20—6, la pauză scorul fiind 
egal : 3—3. Este cea de a doua 
partidă disputată de sportivii 
tunisieni ; cu o săptămină în 
urmă ei cedaseră în fața e- 
chipei secunde a Franței (din 
care au lipsit jucătorii care au

cîte o victorie 
Franței și Ita-

MIINE, START ÎN ETAPA A DOUA A CUPELOR EUROPENE

Iată și programul partidelor 
care se vor disputa, în cadrul 
grupei ,.A“, pină la finele anu
lui. 27 octombrie : Tunisia — 
Spania ; 10 noiembrie : Româ
nia — Franța : 18 noiembrie : 
Italia — U.R.S.S. ; 16 decem- 

Spania — România.

Cei doi piloți, Lauda și Prost, cu cîteva clipe înainte de start, in- 
dreptîndu-se'spre mașinile lor. Peste aproape două ore se va da.., 
„verdictul" I Laser-foto : A.P. — AGERPRESLaser-foto : A.P. — AGERPRES

late, pentru că cei doi au dat 
o luptă extraordinară pentru 
a învinge, pentru a deveni 
campion mondial, pentru a pri
mi cea de a 35-a cunună de 
lauri, acordată din 1950 celui 
mai bun pilot din lume la 
Formula 1. ' ’ '
din urmă 
Lauda. Dar 
Mai întii

A învins în cele 
austriacul Nicki 

după cîte emoții... 
motorul i-a jucat 

feste la turele de departajare 
pe grila de plecare și astfel 

Alain 
timp, 
Pic-

lot avem de ce să ne bucu
răm...".

învingătorul, poate mai 
moționat, a fost rezervat : 
„Tactica mea a fost simplă. A 
trebuit să mă plasez cit mai 
în față și apoi să încerc să 
mă strecor, cvitînd coliziunile 
eare-mi erau fatale, spre pri
mul loc. Am reușit și sînt fe- 

voi 
lasă

e-

în timp ce francezul 
Prost a obținut al doilea 
după brazilianul Nelson 
quet, și pleacă din prima li
nie, Lauda ia startul, împreu
nă cu Ricardo Patrese, de pe 
linia a 6-a. Se părea că „zei
ța Fortuna" îi zîmbește lui 
Prost. Totuși, și Latffia are o 
mare șansă. Mai face un tur, 
ultimul, și abia atunci depis
tează defecțiunea la motor. 
Dacă n-o găsea, poate era o- 
bligat să abandoneze. Se lu
crează febril („contracronome
tru...") 
cuit cu o oră înainte de start. 
Emoții, emoții...

și motorul este înlo-

ricit. Cred că anul viitor 
cîșliga din nou. Dacă mă 
Alain...".

Austriacul Nicki Lauda 
pentru a treia oară campion 
mondial în această dispută a 
marilor viteze (la Estoril, Nel
son • Picquet a atins la un mo
ment dat 308 km pe oră !). El 
este un „caz" în automobi
lism. A debutat pe marile cir
cuite ale Formulei 1 în 1971, 
în Austria, la Zeltweg. Avea 
atunci 21 de ani (născut la 22 
februarie 1949). A disputat în 
toată cariera sa 157 de con
cursuri, obținind 24 de victo
rii. A ieșit campion mondial 
în 1975 Și 1977. Și în 1976 a 
fost la un pas de victorie, dar 
un grav accident, la Nurburg-

Etapa a doua a cupelor euro
pene programează mîine meciu
rile tur. In C.C.E. și „Cupa cu
pelor- va avea loc prima manșă 
o optimilor de finală, iar în 
Cupa U.E.F.A. 16-imile de fi
nală. In afară de evoluția repre
zentantelor noastre (Bordeaux — 
Dinamo, în „C.C.E-, șl Universi
tatea Craiova — Olympiakos 
Pireu — Cupa U.E.F.A.), în pro
gram atrag în mod deosebit 
atenția următoarele meciuri:

In „C.C.E." : Liverpool — Ben
fica, Levski Spartak — Dniepr, 
Juventus — Grasshoppers.

In „CUPA CUPELOR" : Dynamo 
Dresda — Metz, Bayern Miinchen 
— Trakia Plovdiv, A.S. Roma — 
Wrexham, Rapid Viena — Celtic 
Glasgow șl Inter Bratislava — 
Everton.

In „CUPA U.E.F.A." lista par
tidelor Interesante este mai 
lungă : Q.P. Rangers — Partizan 
Belgrad, Internazionale — Glas
gow Rangers, F.C. Bruges — 
Tottenham, Sporting Lisabona — 
Dinamo Minsk, Rijeka — Real 
Madrid, Fiorentina — Anderlecht 
și Hamburger ' S.V. — T.S.K.A. 
Sofia.

OLYMPIAKOS PiREU 1NVINSÂ LA SALONIC
este GRECIA (et. 4) Olympiakos 

Pireu (care va juca miercuri la 
Craiova, cu Universitatea, în 
„Cupa U.EF.A.") a susținut du
minică la Salonic partida cu 
PAOK, de care a fost învinsă cu 
1—0. Astfel, Olympiakos — fosta 
lideră — a trecut pe locul 3 cu 
6 p, după PAOK 8 p și Larissa 
7. Cîteva rezultate : ~ 
kos — 
Pierikos 7—2, 
klls 3—2.

U.R.S.S. (et. 
tale : Dinamo 
4—1, Tașkent 
Zenit — Alma Ata 1—1,
— Torpedo 0—2, Dinamo Kiev — 
Dinamo Tbilisi 1—1, Cemomoreț
— Baku 2—1, Spartak — Dniepr

Panathinai-
Apollon 4—0. AEK — 

Larissa — Hera-
30). Cîteva rezul- 

Moscova — Harkov
— Donețk 1—0, 

Vilnius

TELEX TELEX TELEX • TELEX TELEX TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Chicago a fost cîștigat de Steve 
Jones (Țara Galilor), care a aco
perit această clasică distanță în 
2h 08:05, stabilind astfel cea mal 
bună performanță mondială a 
probei ; în cursa rezervată fe
meilor a învins Rosa Mota (Por
tugalia) in 2 h 26:01.

CĂLĂRIE • Marele Premiu in
ternațional de la Dunkerque a 
fost -cîștigat de englezul Cari 
Edwards la baraj cu belgiana 
Eveline’ Blazon, ambii cu 4 p 
penalizare, dar învingătorul a- 
vînd un timp superior, 25,3 sec 
fată de 50.4 sec.

ciclism • Cursa de la Mont- 
juich (Spania) a fost cîștigată de 
recentul campion al lumii, fran
cezul Claude Criquielion, care a

totalizat lh 19:17,0; el a cîștigat 
cursa contracronometru (17:55,0) 
șl a terminat pe locul secund în 
cursa pe șosea (1 h 01:22,0).

HANDBAL • Ultimele rezulta
te în turneul de la Most (Ceho
slovacia) : Iugoslavia — R.F. Ger
mania 16—16 (8—9), Cehoslovacia 
— Danemarca "* ................... *
clasament : 1.
2. R.F.G. 4 p

19—19 (11—11). In 
Iugoslavia 5 p ;
3. Cehoslovacia 2

P-
NATAȚIE 

sărituri de 
au revenit sportivilor chinezi: la 
platformă a învins Li Kong Jeng 
cu 679,50 p, urmat de americanul 
J. Watson cu 596,49 p, iar la fe
mei, în proba de trambulină, pri
ma a terminat Li Yi Hua cu 
553,77 p, urmată de G. Lucaro

In concursul de 
victoriilela Londra

(S.U.A.) cu 480,87 p.
POLO • Rezultate 

europene : în C.C.E., 
(Italia) : Pre Recco i 
c.z. Kosice 13—10, 
(Berlinul Occidental) 
Moscova 9—9 ; la Belgrad : vasas 
— Yuzma Istanbul 17—8, Parti
zan Belgrad — Vasas 12—8; în 
Cupa cupelor, la Dubrovnik: JUG 
Dubrovnik — SKK Stockholm 
17—8, Dinamo Moscova — Glifa- 
cla (Grecia) 11—6, JUG — Glifada 
6—5, Dinamo — SKK Stockholm 
12—5.

Șah • 
Petrosian- 
ediție lui 
a totalizat 
EI a fost 
cu 9 p.

din cupele 
la Lavagna 
(Italia) — 

Spandau 
— Marina

„Memorialul Tigran 
a revenit la prima sa 
Arjak Petrosian, care 
10,5 p din 15 posibile, 
urmat de Țeșkovskl

1— 1. Pe primele locuri: Zenit 39 p. 
Torpedo 37, Dniepr și Dinamo 
Minsk cite 36 p.

SCOȚIA (et. 11). Principalele 
rezultate : Aberdeen — St. Mirren
4— 0, Dundee Utd. — Celtic 1—3. 
Rangers — Dumbarton 0—0. 
primele locuri : Aberdeen 19 
Celtic 18 p. Rangers 16 p.

ANGLIA (et. 11). Arsenal 
Sunderland 3—2, Manchester Utd. 
— Tottenham 1—0, Sheffield Wed
nesday " ’ * ’
pool 
Villa 
W.B. 
ford 
ham 
ventry 
Chelsea 1—0, Stoke — West Ham
2— 4. Pe primele locuri : Arsenal 
25 p, Sheffield 21 p. Liverpool 
ocupă looui 17 cu 11 p.

PORTUGALIA (et. 7). Princi
palele rezultate : Benfica — Se- 
tubal 4—3, Porto — Farense
5— 0, Portimonense — Sporting 
0—0, Braga — Salgueiros 4—0,

pe 
p.

Leicester 5—0, Llver-
Everton 0—1 !, Aston 

— Norwich 2—2, Ipswich — 
Albion 2—0, Luton — Wat- 
3—2. Newcastle — Notting- 
1—1, Q.P. Rangers — Co-

2—1, Southampton —

DOSARUL MECIULUI ITALIA
ROMA (Agerprcs). După cum 

transmite corespondentul sportiv 
al agenției ANSA, magistratura 
din Roma a decis clasarea (din 
lipsă de probe) așa-zisuiul caz 
de corupție petrecut la meciul 
Italia — Camerun, meci terminat 
la egalitate. 1—1, în timpul tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal din 1982.

Pe de altă parte, Federația ita
liană de fotbal a anunțat că va 
acționa în justiție revista

Boavista Guimaraes 0—C. 
primele locuri : Porto 1
Sporting șl Benfica — cite 10 p.

CEHOSLOVACIA (et. 9). Prin
cipalele rezultate : Bohemians — 
Preșov 1—0, Ostrava — Sparta 
Praga 2—1, Dukla Praga — ziiina 
5—0, Olomouc — Banska Bystrica 
4—1, Inter Bratislava — Kosice 
2—0, Cheb — Slavia 1—1. Pe 
primele locuri : Ostrava 15 p, 
Bohemians 14 p, Slavia 12 p.

UNGARIA (et. 8). Principalele 
rezultate : Honved — Videoton
0—1 !, Ferencvaros 
Szeged 
Bekescsaba 3—0. Pe .
locuri : Videoton 13 p, 
Honved — cite 11 p.

SPANIA (et. 8) : Real
— Malaga 0-—0, Valencia — Atle
tico Madrid 0—0. Alicante — 
Murcia 2—1, Athletic Bilbao — 
Blche 0—0, Valladolid — Osasuna 
2—3, Gijon — Betls Sevilla 
1—1, C.F. Barcelona — Real So- 
ciedad 1—1. Santander — Zara
goza 1—1, F.C. Sevilla — Espanol 
0—0. Pe primele locuri : C.F. 
Barcelona 12 p. Valencia, Atle
tico Madrid, F.C. Sevilla — cite 
10 p.

AUSTRIA (et. 9) : Principalele 
rezultate : Rapid — Admira 3—1, 
Donawitz — Austria Viena 1—1. 
Innsbruck — LASK 0—2, Favorit
— Sturm Graz 0—2, Grazer A.K.
— Austria Klagenfurt 1—1, 
Vienna — Wiener S.C. 0—4 ! Pe 
primele locuri : Rapid și Austria 
viena — cite 16 p.

Pecs 0—1 !.
Gyor 0—1, M.T.K. — 

primele
Pecs și

Madrid

p.
F.C.

BELGIA (et. 10). Cîteva rezul
tate : Lokeren — Seraing 1—1. 
Standard — Courtrai 1—0, Beve- 
ren — Antwerp 4—0, Anderlecht 
— La Gantoise 5—1 !. Pe primele 
locuri : Anderlecht 17 p, Ware- 
gem. La Gantoise. Cercle Bruges 
și F.C. Liege — cite 13 p.

CAMERUN A FOST CLASAT
„Epoca", pentru afirmațiile ca
lomnioase apărute în paginile a- 
cesteia în legătură cu partida 
Italia — Camerun. Forul fotba
listic peninsular consideră că 
hebdomadarul respectiv „a Înti
nat imaginea reprezentativei Ita
liei și reputația acesteia-.

Un purtător de cuvint al FIFA 
a declarat că forul internațional 
va încerca să clarifice acest caz, 
după ce va primi o Informare din 

partea federației camerunezr.
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