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Astăzi, un nou examen international ai fotbalului românesc

DIN TOATA INIMA, 
MULT SUCCES DINAMO, 

MULT SUCCES UNIVERSITATEA!

DATORAM PARTIDULUI NOSTRU,
CONDUCERII SALE ÎNȚELEPTE, 

NOILE TRADIȚII ALE SPORTULUI ROMÂNESC
'84 va rămîne. este cert, un 

moment de referință în istoria 
tării. Bilanțul României socia
liste. La 40 de ani de la Eli
berare, a demonstrat lumii în
tregi pe ce înălțimi poate a- 
junge un popor cînd îsi ia în 
mîini propria soartă, urmînd 
cu devotament si abnegație dru
mul trasat de Partidul Comu
nist. drumul înnobilării ființei 

al lumii la săritura in lungime
Moment de referință in atletismul acestor ani: Anișoara Cușmir- 
Stanciu obținea un nou record

încărcate de istorie, de neclin
tire in lupta pentru apărarea 
ființei naționale si gliei strămo
șești. s-au deprins — mai ales 
in ultimele două decenii, de cînd 
in fruntea tării se află tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cel mal 
iubit fiu al poporului nostru, 
conducător înțelept ale cărui 
fapte si initiative au ridicat 
mult patria noastră in stima 

fiecare la locul său de muncă, 
substanțială contribuție la îm
plinirea mărețelor proiecte fău
rite de partid. în această e- 
fervescentă fără precedent ti
neretul este — si el — puternic 
angajat, călindu-se si lnarmin- 
du-se. deopotrivă prin Învăță
tură și muncă, pentru viitorul 
apropiat tn care va prelua 
ștafeta.

Se . călește tineretul si ta s- 
renele sportului, tnvățlnd să

Hristache NAUM
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La Bordeaux, In C. C. E (de la ora 21,30)

GiRONDINS DINAMO
Astă-seară. de la ora 20.30 

(21,30 — ora României), la
lumina reflectoarelor, ne sta
dionul Municipal din Bordeaux 
se va disputa prima manșă din 
turul al doilea al Cupei cam
pionilor europeni. în care e- 
cliipa noastră campioană. Di
namo București, va întîlni pu
ternica formație franceză Gi
rondina Bordeaux din rtndu- 
rile căreia fac parte jucători 
binecunoscut! ca Țigana. Gi- 
resse, Lacombe, Battiston sau

Astăzi. pentru a treia 
oară in acest sezon. Europa 
este cuprinsă de febra pa
sionantelor lntîlnirl din ca
drul Cupei campionilor. 
Cupe! cupelor si Cupe!
U.E.F.A.

La startul acestor com
petiții s-au aliniat peste 120 
de echipe, cele mal bune 
de pe continent După pri
mul tur, jumătate dintre ele 
au părăsit arena. Au fost 
eliminate, din păcate. Bl 
Steaua, si Sportul studen
țesc. ambele la limită, după 
dispute foarte strînse. A 
rămas in -cursa pentru Eu
ropa*  multipla noastră cam
pioană. Dinamo București, 
echipa care în ediția trecută 
a C.C.E. a făcut senzație 
eliminînd fără drept de apel 
chiar pe deținătoarea tro
feului, Hamburger S.V. A 
rămas si Universitatea Cra
iova. prima echipă româ
nească ajunsă într-o semi
finală a acestor competiții, 
fiind eliminată fără să fie. 
insă, si învinsă (să ne ă- 
mintim. 0—0 si 1—1 cu Ben
fica).

Dinamo si Universitatea 
se află deci, din nou In 
-cazanul european*  al cu
pelor si toti iubitorii fotba
lului din tara noastră aș
teaptă noi izbinzi din partea 
lor. Atît campioana -en ti
tre*.  cit si Universitatea sint 
formații robuste, care au 
forța necesară si capacitatea 
de a se mobiliza exemplar, 
cum au făcut-o de atitea 
ori tn ultimii doi-trel ani. 
pentru a obține si astăzi 
rezultate bune: rezultate 
care să le mențină sansele 
de calificare in partidele

vest-germanul D. Muller. O 
partidă extrem de dificilă pen
tru Dinamo. Cu toate acestea 
bucurestenii privesc cu Încre
dere si optimism lntîlnirea pe 
care au pregătit-o — ca tn a- 
tîtea alte rinduri — cu multă 
atentie.

Dinamoviștii au plecat la 
Bordeaux ieri dimineață, pe ca
lea aerului, cu efectivul com
plet Antrenorul Cornel Dinu a
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retur, rezultate care să 
bucure, inimile tuturor ce
lor ce îndrăgesc fotbalul.

Sigur, la Bordeaux nu va 
fi ușor 1 Sigur, nici la Cra
iova nu va fi ușor ! Dar 
$1 campioana Franței si 
Olympiakos Pireu nu sint in
vincibile. Ca dovadă, au 
pierdut ultimele lor jocuri 
în campionat. Oricum, ad
versarele echipelor noastre 
sint redutabile.

In cele două importante 
partide de astăzi, jucătorii 
noștri au MAREA OBLIGA
ȚIE DE A NU FACE NICI 
UN RABAT EFORTULUI I 
Astăzi va fi nevoie de un 
efort uriaș, din primul si 
oină in ultimul minut de 
joc 1 Dinamo si Universi
tatea au in rîndurile lor 
fotbaliști cu o mare exper 
rientă. trecuti cu fruntea 
sus prin multe dispute de 
foc: Moraru, Augustin. Ion 
Marin. Dragnea. Nicolae. 
Lung, Bălăci, Ștcfănescu, 
Cîrțu, Ungureanu, Țicleanu. 
In valoarea indiscutabilă a 
acestor jucători, în îmbina
rea experienței lor cu 
elanul coechipierilor mai ti
neri (Vlad, Orac. Rednic, 
Andon e, Suciu, Movilă, 
Geolgău, O. Popescu, Cioro- 
ianu. Bîcu) va sta. desigur, 
tăria echipelor noastre a- 
flate astăzi, iarăși, oe -me
terezele*  cupelor europene.

Bordeaux a mai fost e- 
liminată de o echipă româ
nească 1

Olympiakos a mal fost 
învinsă la Craiova !

Din toată inima. mult 
succes Dinamo mult succes 
Universitatea !

MOVILA
umane, al civilizației si al 
bunăstării, drumul biruitor al 
socialismului si comunismului.

Oamenii acestor meleaguri

De azi, in sala Floreasca din Capitală

BALCANIADA
De astăzi și pînă duminică, 

sala Floreasca din Capitală va 
găzdui ediția 1984 a tradițio
nalei competiții internaționale 
de scrimă Jocurile Balcanice. 
Reunind ■ scrimeri din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
și România, întrecerea va a- 
duce pe planșele bucureștene 
scrimeri cu reputate cărți de 
vizită în arena internațională, 
cum ar ti, de pildă, floretlstele 
din țara noastră și sabrerii 
bulgari. Și trebuie subliniat și 
faptul că la ultimele ediții 
tinerii scrimeri greci, turci și 
iugoslavi s-au dovedit în evi
dent progres, contribuind, ast
fel, la dinamizarea tradiționa
lei competiții.

Astăzi, începind de la ora 9, 
debutul îl vor face tloretiștii 
și sabrerii, cu faza grupelor 
eliminatorii. De la ora 17 flo- 
retiștii și sabrerii își vor de
semna campionii, , în urma 
disputării finalelor în aceste 
două probe individuale. Joi 
vor intra în competiție flore- 
tistele și spadasinii. Ultimele 
două zile ale competiției, sîm- 
bătă_ și duminică, sint rezerva
te întrecerilor pe echipe, în 
prima concurînd formațiile 
masculine de floretă și sabie, 
în cealaltă, cele de floretă fe
minin și spadă.

Echipele României vor avea 
următoarea componență : R. 
Oros, R. Lazar, M. Vebcr, A. 

întregii lumi — să vadă clar 
orizontul, să muncească cu e- 
roism pentru binele si progre
sul întregii țări, să-și aducă.

DE SCRIMĂ
Georgescu (floretă feminin), 
Z. Hustl, L. Buzău, A. File,
V. Costa (floretă masculin),
W. Szabo, A. Chiculiță, F. 
Păunescu, L. Filipoiu (sabie), 
S. S ai toc, N. Bodoczi, R. Szabo, 
F. Nicolae (spadă).

Nicolae Ta'pos (dreapta) a ratat, de data aceasta, croșeu). Ionel 
Panaite a eschivat foarte bine Foto : Dragoș NEAGU

La Craiova, In Cupa

UNIVERSITATEA
CRAIOVA, 23 (prin telefon). 

La puțin timp după „hopul*  
Betis Sevilla, trecut cu succes, 
cum bine se știe, Centralul 
oltean găzduiește miine (n.r. — 
astăzi), cu începere de la orele 
15, o nouă confruntare de a- 
tracție : meciul Universitatea 
Craiova — Olympiakos Pireu, 
con tind pentru prima manșă 
a turului doi din cadrul Cupei 
U.E.F.A.

Ce va fi miercuri ?
Iată Întrebarea pe care și-o

U.E.F.A. (de la ora 15)

-OLYMPIAKOS
pun. In aceste ore premergă
toare fluierului de începere, 
iubitorii fotbalului din țara 
noastră, cu precădere cei din 
„Bănie*,  conectați, firește, mai 
mult la atmosfera încinsă, și 
la figurat și la propriu, la 
tensiunea Înaltă existentă 
aici, înaintea partidei.

Incercind să-și dea un răs
puns la întrebarea care-i fră- 
mintă, suporterii localnici nu
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După turneul linul al campionatelor naționale de Doi

• PREA MULTI ANTRENORI 
CU REZULTATE NESATISFĂCĂTOARE

Recent încheiata ediție a 
camDionatelor naționale de box 
a readus în nrim-nlanul oer- 
formantei pugilistice cele două 
mari cluburi bucureștene Di
namo și Steaua. Dacă în edi
țiile 1982 si 1983 boxerii celor 
două secții au realizat bilan
țuri nesatlsfăcătoare. anul a- 
cesta ei au revenit am outea 
snune. la... normal în 1982. 
Dinamo a cucerit un singur 
titlu, iar Steaua două. în anul 
1983 Dinamo și-a îmbunătățit 
oalmaresul cu două titluri în 
timp ee Steaua si-a menținut 
numărul de doi campioni. Ediția 
din acest an a adus ougillstl- 
îor dinamovisti 6 titluri (inclu
siv cele două de la Centrul

CtRTU

olimpic), iar celor de 1a Steaua 
4. Diferența pînă la 12 a tre
cut in contul clubului Rapid 
București si Box-clubului din 
Galati.

Despre valoarea campionilor 
am făcut aprecieri în ziarul 
nostru de Ieri. în rîndurile de 
fată vom aduce în discuție 
contribuția pe care antrenorii 
din diferite centre ale tării si 
din Capitală o au la dez
voltarea sportului nostru cu 
mănuși, rolul oe care îl toacă

Petre HENȚ 
Pau! IOVAN

(Continuare în pag 2-3)



LA ACADEMIA MILITARĂ Festivalul sportului muncitoresc brașovean**

Campionatele naționale de talere

PREMIERA IN PROBA DE TRAP

SPORTIV S-A DAT
DIN MERS!

între manifestările sportive 
care îmbogățesc programul a- 
eestei toamne, cea de la A- 
cademia Militară a avut sem
nificații multiple. Se împli
neau 25 de ani de la Înfiin
țarea asociației sportive — 
prilej pentru ca oamenii de 
sport care au făurit-o și care 
l-au asigurat un drum perma
nent ascendent să se reinfil- 
nească și să pună bazele u- 
nor noi succese — se Înfățișa 
bilanțul activității unui an eu 
bogate Întreceri și cu Învin
gători la capătul unor dispute 
acerbe de baschet, tenis, hand
bal, volei, șah ș.a. (premiați 
și aplaudați cu entuziasm te
cum) și se asigura noului an 
competițional un start festiv. 
Concurând în cadrul amplei 
competiții naționale „Daciada*  
sau însemnînd prezență activă 
In arena performanței (echipa 
de baschet a Academiei acti
vează de ani buni ta Divizia 
„A"), studenții militari se că
lesc, își dezvoltă aptitudinile, 
pentru a fi și mai folositori 
în activitățile pe care le vor 
desfășura la încheierea stu
diilor.

Noul an sportiv a fost des
chis din... mers, dacă se poate 
spune așa, catedra de educa
ție fizică — condusă de eoL 
Gh. Marton și avînd In com
ponența ei foști sportivi de 
frunte ai țării, de la Steaua, 
acum profesori de educație fi
zică — organizind întreceri la 
handbal, baschet, gimnastică, 
judo, șah, atletism, pe bazele 
sportive ale Academiei. Dispu
tele, începute cu prilejul a- 
cestei festivități, vor continua 
non-stop de-a lungul întregu
lui an universitar 1984/1985. 
Ele vor juca — ca și ta anii 
trecuți — și rolul de eviden
țiere a unor noi talente pen
tru sportul de performanță.

Adnotări Io campionatul individual de flrt-tracK

PE FILIERA JUNIORI - SENIORI,
UN NUMITOR COAAUN: VALOAREA

«1 dornici 
majoritate 
progresat 
o reunlu- 
o promo-

plan

fost 
(21

Datorită absenței de la start 
■ cunoscuților specialiști ai ge
nului L Pavel, E. Botezata și, 
in partea a doua a competiției, 
a maestrului sportului M. Do- 
bre (toți trei indisponibili), 
Campionatul individual de dirt
track a angrenat (de-a lungul 
celor 8 etape) alergători aHațl 
la virșta junioratului sau in 
primii ani de oeniorat, fiind 
considerat — pe bună dreptate 
— un campionat al tineretului. 
Aducind în arenă efervescen
ta specifică tinereții 
de afirmare, marea 
a concurenților au 
văzînd cu ochii de la 
ne la alta, anunțînd 
tie de sportivi canabill de per
formanțe remarcabile pe 
Internațional.

Tricoul de campion a 
îmbrăcat de N. Puraveț 
de ani), la capătul unor Între
ceri viu disputate șl de bună 
calitate, Întregind bogatul pal
mares al secției moto I.P.A. 
Sibiu (antrenori — L Bobîlnea- 
m țl N. Riureanu ; mecanic 
•— V. Colea) realizat în actua
lul sezon : pe podiumul cam
pionatului de Juniori — 8.
Ghibu (19 ani), M. ȘoaIU (19 
anD. N. Puraveț, tocul doi în 
eampioniatul de perechi prin 
M. Puraveț și M. Sosită : me
dalie de argint in campionatul 
pe echipe : N. Puraveț, 8. Ghi
bu, M. Șoaită, T. Răduleseu — 
H ani, M. ZakeI — 16 ani) ț
poziția a doua in eăasamentui 
general ai „Cupei speranțelor", 
prin A. Oaneș — 16 ani.

Fără doer și poate, această 
disciplină a sportului eu mo
toc dispune în prezent de că- 
teva elemente de certă valoa- 
ra șl eu frumoase perspective. 
Mtt exetnpltd juniorului de 17 
ga*  D- Bogdan (Voința Sibiu) 
•“ «tor aă antrenorului A. Ml 
XL*® 1* • £totlgat două etape, 
dtatre care una extrem de 
free, pe ploaie continuă, ta- 
to-o manieră care f-a atras 
tompatia generată. în etapa * 
Wb < • nogft eă agatea re-

45 000 DE CONCURENȚI
Săptămîina trecută s-au des

fășurat Întrecerile etapei jude
țene a tradiționalei competiții 
„Festivalul sportului muncito
resc brașovean", aflat la a 8-a 
ediție, care se desfășoară sub 
egida „Daciadei", ediția din a- 
cest an fiind dedicată Congre
sului al XIII-lea al partidului.

După frumosul succes de 
participare — peste 45 000 de 
concurenți — la etapa de masă, 
desfășurată in prima jumătate 
a lunii, ta toate asociațiile 
sportive sindicale, a urmat e- 
tapa județeană la cele 6 disci
pline prevăzute de regulamerX 
Pe diferite baze sportive, ta 
aer liber sau in săli, dștigăto- 
rii fazei de masă din Zărnești. 
Predeal, Rlșnov. Săcrie, Ghim- 
bav. Codlea și din orașul de 
reședință al județului și-au 
disputat cu ardoare inuieîatea 
tartr-o atmosferă sărbătorvașcă. 
reușind să ridice actuala ediție 
a FestivahihM la o calitate net 
superioară edițiilor precedente.

SUTE DE COPII Șl TINERI BUCUREȘTENI
în Întreceri de cros

Elevii unită țfloc de tavăță- 
mint din Sectorul 2 al Capita
lei au luat parte duminică di
mineața la o reușită Întrecere 
de cros inițiată în lntimpi- 
narea celui de-al JU11-lea Con
gres al P.C.R. Pe trasee bine 
alese, în jurul stadionului „23 
August*,  intr-o organizare ire
proșabilă (asigurată de Consi
liul pentru educație fizică și 
sport și Inspectoratul școlar, 
din Sectorul 2), sute de copil 
și tineri din școli generale șl 
licee au „semnat" o prezență 
entuziastă la întrecere, demon- 
strind că atletismul — probele 
de alergări pe teren verist, eu 
precădere — se află Intre pre
ferințele tineretului studios <Bn 
acest sector, alături de baschet.

cordul absolut al pistei (1.17,0) 
de pe stadionul Metalul din 
Capitală stabilit, la 6 septem
brie 1982 de maestrul «portu
lui Ionel Pană, pentru ca «pol 
steiistul Stelian Postolache să 
realizeze cea mai bună perfor
manță a zilei. 1.16,9. Un rit 
tinăr de 19 ani, metalurgistul 
bucureștean D. Gașpar (pregă
tit de maestrul sportului Gh. 
Sora), după ce a repurtat vic
toria asupra unor adversari re
dutabili, s-a numărat în per
manență printre principalii a- 
nimatori. De asemenea, M. 
Agrișan. L. Mayer (ambii de 
la Metalul București), A. Oa
neș, L Gherghe (ambii de la 
LPJt Sibiu), H. Iasch (Voința 
Sibiu), P. Zainea, AL Toma 
(Petrolul Ianca), A. Spiță 
(OS. Brăila) șl rițl băieți In
tre 15 și 17 ani, promovați ta 
formulele de întreceri ale se
niorilor, constituie „schimbul 
de miine" cu mari posibilități, 
valorifîcabile atît sub aspectul 
pregătirii fizice, cit mal ales 
al celei tehnice. în sflrșlt, M. 
Gheorghe, A. Hack (Steaua), 
8. Halagian (Metalul Bucu
rești), G. Scarlet, Gh. Sofran 
(ambii de la CJ5. Brăila) șl D. 
Stoica (I.PA. Sibiu) tineri, 
deja consacrațl, au răspuns ta 
ansamblu la cerințele de pro
gres, ceea ce denotă că multe 
dintre cadrele tehnice au Înce
put să aplice o metodică 
biKiătățită în procesul de 
struire. —

Dacă plnă aici lucrurile 
bine, ta schimb trebuie rezol
vate unele probleme aparent 
mărunte, consecințe ale ne
glijenței în pregătirea temeini
că a mașinilor pentru concurs, 
din cauza căreia mulțl alergă
tori au pierdut puncte pre
țioase. Astfel, D. Gașpar 
fost nevoit să abandoneze 
ultima cursă, deoarece l-a 
rit casca de protecție slab 
xată. el pierzînd astfel o vic
torie de etapă : N. Puraveț 
tm șl-a prins cum trebuie con
tactul șl 1 c-a oprit motorul ta

lm- 
in-

stau

în 
să- 
fi-

LA ETAPA DE MASĂ
învingătorii au fost răsplă

tiți cu numeroase premii oferi
te de organizatori, in speță 
Comisia sport-turism din ca
drul Consiliului județean al 
•indicatelor, ajutată de comi
siile de specialitate ale 
CJ.BF.S. Iată primii clasați : 
atletism — Violeta Szabo (800 
m). Mioara Popovici și Vasile 
Rădulescu (greutate) toți de la 
Tractorul, Gh. Dinu (1500 m) 
de la Carpați Brașov, Antone
ts Anghel și Gh. Voicu Qun- 
gime) de la Celuloza Zărnești; 
popice — Mirela Trebea (Rul
mentul) și Gh. Gherman (Stea
gul roșu) ; șah — Elena Ștefan 
(Aripile Brașov) și L Veîeglo- 
gu (I.C.P.A. Brașov) ; tenis 
de masă — Dan Mitroi 
(LC.S.M N.C.) și N. Stănciu- 
lescu (Tractorul) ; volei — Ni- 
vea (f) și Aripile Brașov (m) ; 
handbal — Caneiueul Brașov 
(f) și Tractorul Brașov (m).

C. GRUIA — coresD.

fotbal și handbal, de gimnasti
că și judo.

O excelentă impresie, prin 
(tontă și larga participare an 
lăsat mai ales elevii școlilor 
generale nr. 46 (pro£ Gh. Begu 
șt Sacontala Monaru), nr. 50 
(prof Elisabeta Obrașcu). ar. 
27 (prof. Maria Stăptaoiu) și 
Bceetor nr. 14 (prof. A. Ișo- 
veanu), nr. 37 (prof. Elisabeta 
Schreiber), Spini Haret (prof. 
Mioara Leucvțit) și DimHrie 
Cantemir (prof. Em. Klo- 
•owski), unități de Invățămînt 
ta care alergările de eras fac 
parte din calendarul activități
lor sportive al tuturor clase
lor, ca o modalitate de cu
prindere masivă a tineretului 
ta sportul de masă șl de selec
ta pentru performanță, (t st.)

Campionul N. Puraveț, tatonat de mai ttnărul său adversar D. 
Bogdan in etapa a 4-a de la Sibiu Foto : V. CÎRDEI — Sibiu 
plină cursă, G. Scarlet n-a 
mat putut relua o manșă de
oarece nu și-a făcut plinul cu 
carburant Și astfel de exem
ple pot continua, incepînd cu 
verificarea ochelarilor, a robi
netelor de alcool și terminînd 
cu fixarea papucului metalic 
de la cizmă, neglijente care a-

DIN JURUL
In Divizia „B" de tineret la 

volei s-a desfășurat duminică 
etapa a 3-a. Iată rezultatele În
registrate :

FEMININ, seria I : B ral eon f
Brăila — Penicilina Iași 1—3, 
C.S.S. Unirea Focșani — C.P. 
București 1—3, II T. București — 
C.S.S. Zimbrul 
Flacăra roșie

Suceava 3—1,
II București 

— Ceahlăul P. Neamț 2—3 ; se
ria a n-a : C.S.S.U. Dacia Pi
tești — C.S.U. IEFS București 
3—0, Chlmpex n Constanța — 
Chimia Tr. Măgurele 3—2, Voința 
București — Confecția București 
2—3, C.S.S. Oțelul Tlrgovlște — 
A.S.S.U. Craiova 1—3 ; seria a 
III-a : „U- Cluj Napoca — „Poil“ 
C.S.S. Timișoara 3—2, Olimpia Me
tal 33 București — Metalotehnlca 
Tg. Mureș 3—1, Steaua roșie Si
biu — G.I.G.C.L. Brașov 0—3, 
Maratex Bala Mare — Armătura 
Zalău 3—0.

MASCULIN, seria I : Electro
magnetica București — I.T. Bucu
rești 0—3. Relonul Săvineștl — 
Viitorul Bacău 3—-. A.S.A. Bu-

Camplonatele naționale de 
talere au început, ieri, la poli
gonul bucureștean Tunari. A 
impresionat în mod plăcut fap
tul că. spre deosebire de alți 
ani. pe linia de tragere s-au 
aliniat mai multi taleristi spe
cializați in proba de trap. Ne 
amintim, bunăoară, 
trăgătorii înscriși la 
puteau fi numărați' 
Or, acum, pe foile 
ta te au figurat 26 
juniori și junioare, ceea ce în
seamnă, oricum, un progres 
cantitativ de care trapul avea 
nevoie pentru a reveni acolo 
unde a fost cu ani în urmă...

De asemenea am consemnat 
o prezentă inedită : 6 junioare, 
marea majoritate legitimate la 
clubul Olimnia. toate talentate, 
în ciuda prea multor ratări.

că ta 1982 
„naționale" 
pe degete.
de rezul- 

de seniori,

„CUPA TINERELOR SPERANȚE" LA TIR
DE

pistol 10 m, ju- 
luliana Tache (Di- 
p ; pușcă, juniori : 
(Metalul) 545 p, 2.
(Olimpia) 544 p, 
(Petrolul) 534 p ; 
Cătălina Cosmes- 

367 p, 2. Ana Flo-

Pe linia consolidării unui 
program competițional susținut 
adresat tinerelor generații de 
trăgători, Comisia de tir din 
cadrul Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
București a organizat la poli
gonul Dinamo „Cupa tinerelor 
speranțe" pentru arme cu aer 
comprimat și cu glonț. Con
cursul a fost reușit, în primul 
rind grație unor performanțe 
ridicate, care probează talen
tul multora dintre juniorii Ca
pitalei. Iată rezultatele primi
lor clasați : 
nioare : 1. : 
namo) 338
1. C. Cioc 
T. Bogdan 
3. G. Barbu 
junioare : 1. 
cu (Metalul) 
rea (Olimpia) 364 p, 3. Stela 
Cristea (Olimpia) 360 p ; Ju
niori mici : 1. D. Bogdan (O- 
limpia) 369 p, 2. S. Oancea 
(Metalul) 368 p, J. L. Căliman 
(Metalul) 355 p ; junioare mici:
1. Daniela Țuicu (Dinamo) 367 
p, 2. Elena Grozdea (Metalul) 
361 p, 1 Mirela Chelmec (O-

luptă 
l In

parțin in exclusivitate sporti
vilor și, nu o dată, din pricina 
lor au fost scoși din 1 ‘"
chiar principalii favoriți 
manșele respective. Deci, aten
ție sporită la importantul 
„lucru mărunt*  1

Traian IOANIȚESCU

FILEULUI
zău — C.S.U. Galați 1—3, Calcu
latorul n București — Prahova 
I.P.G. Ploiești 3—1 ; seria a n-a: 
PECO Ploiești — Oltul Rm. Vll- 
cea 3—1, C.S.M. Delta Tulcea — 
SARO Tîrgoviște 3—0, I.O.R. 
București — Dacia Service Pi
tești 3—1, Rapid București — Elec
tra București 3—2 ; seria a III-a 1 
Voința ‘ 
dr. P.
Brașov 
Voința 
A.S.A.

Alba lulla — Oțelul Oraș 
Groza 3—2, Tractorul rt 
— ,,U" Cluj-Napoca 3—0, ' 
Zalâu — A.S. Sibiu 3—1, 
Electromureș Tg. Mureș 

— Metalul Hunedoara 3—0.
Corespondenți t N. Mateescu, 

Gh. Lazăr, L Costiniu, O. Guțu, 
N. Costln, N. Fețeanu, G. Dră- 
gan, M. Avram, L Ionescu, A. 
Crișan, L Pocol, N. Marcu, L 
Necula. O. Bălteanu, p. Comșa, 
I. Fllipeseu. C. Gruia, L Do- 
muța, C. Albu.
• Datorita participării voleiba

liștilor de la Dinamo (meciul de 
debut, la 5 noiembrie) in C.C.E„ 
partida de campionat dintre divi
zionarele „A*  masculine Știința 
Motorul Baia Mare șl Dinamo, 
din 4 noiembrie, a fost devan
sată, fiind programată astăzi.

Petre Bech,

INTRE CONCURENȚI - FETE! 
normale. însă, dacă avem 
vedere că primul contact 
arma de vînătoare a avut
cu doar cîteva luni in urmă. 
Să le urăm succes fetelor care 
s-au apropiat de sportul vî- 
nătoarei si să le dorim o su
medenie de trofee, nu atît ci
negetice, cit sportive.

După primele 100 de talere, 
principalii pretendenti la titlul 
seniorilor Stat : V. Antonescu 
(Steaua) cu 96/100 t si t. Sta- 
mate (Olimpia) cu 94/100 t 
Juniorii mari au un lider in
termediar autoritar (S. Toma. 
de la Steaua, cu 68/75 t). in 
timp ce juniorii II sînt conduși 
de C. Dumitru. N. Ologeanu 
(ambii C.T. Alexandria) Si V. 
Ilca (Olimpia), cu 36, 38 și, 
respectiv. 37 de talere doborîte 
din 50.

Radu TIMOFTE

limpia) 358 p ; pistol 10 m, ju
niori : 1. C. Ioniță (Dinamo) 

p; pușcă liberă 60 f.c. : 
C. Trăscăveanu (Dinamo) 
p, 2. R. Chiriță (Pionierul) 
p, 3. G. Pateliș (Petrolul) 
p ; 3X20 f : 1. G. Pateliș 
p, 2. T. Bălan (Olimpia) 

p, 3. C. Trăscăveanu 537 p ;

Mîin

START

543 
1.
585 
581 
576 
546 
540 ..
pușcă standard, 40 f.c. : 1. Mă
lina Carmen (Metalul) 581 p,
2. Cătălina Cosmescu 581 p, 3. 
Mirela Rusu (Dinamo) 579 p ; 
3X20 f : 1. Mirela Rusu 550 p,
2. Stela Cristea (Olimpia) 549 p,
3. Marinela Bota (Olimpia) 549 
p ; pe echipe : 1. Dinamo 103 
p, 2. Olimpia 60 p, 3. Me
talul 53 p.

Joi, in S< 
municipiul i 
se inaugura 
campionatele 
haltere de s 
avea acces i 
nlori. După 
secretarul f« 
go mir Ciora 
pe o largă 
zentanți din 
cluburi și as 
întreaga țar 
tr-o valorod 
atît mai mi 
Jocurile Oii 
Angeles (uJ 
știe, româaa 
dalii de afl 
gint, 1 de^ 
tri nu au 1

NOILE TRADIȚII ALE S
(Urmare din pag 1)

fie tot mai puternic, mai cu
rajos. mai tademînatic. mal in
ventiv, învățînd să lupte pen
tru izbînda idealului comun, 
pentru victoria tricolorului si 
afirmarea lui în lume.

Asigurîndu-i un loc stabil în 
educarea tineretului, partidul a 
îndrumat mișcarea sportivă spre 
crearea unei școli românești 
bazată pe trăsăturile definitorii 
ale tineretului nostru. Prin- 
tr-o înaltă îndrumare perma
nentă. prin sprijin continuu — 
a fost posibilă ascensiunea 
sportului românesc, crearea u- 
nor tradiții. Ce era sportul 
românesc acum 4 decenii 7 A- 
Droape nimic. O sclipire la 
bob, o alta la box, rugby sau 
călărie ri - cam atît 1 Cu 20 
de ani in urmă el reusise 
de-acum să înfrîngă barierele 
de valoare în marile competiții, 
devenind un partener onorant. 
Abîa în ultimele două decenii 
insă a reușit „marea explozie", 
ascensiunea spectaculoasă, ne
visată. în ierarhiile mondiale, 
alungind pînă la locul II ta 
cvadrienala întrecere nriletuîtă 
de Jocurile Olimpice !

S-au creat în aceste două de
cenii de mari succese ta toate 
domeniile vieții, ta cei mai 
fructuoși și mai demni ani al 
istoriei noastre, puternice tra
diții în sporturi altă dată ano
nime. Gimnastica si-a încerrat 
strălucirea în Montrealul olim
pic al anului 1976. Nadia Co- 
măneci însemnînd începutul u- 
nul drum de excepție. Exem-

D.

piui ei a d 
mare număi 
treg cupriri
— între ca] 
si Simona 1 
tat chiar In
— ventad u 
spre ecjlpr] 
gonistă asta 
lor întreceri 
Ciudad de 1 
1980. de la 
fără pulberi 
iacului-cano 
a fost aurit] 
pice ale ld 
Vasile Diba 
leria Racilă 
10—15 ani î 
halterele, as] 
al noștri

■I 
diale*  si 
înotul si-a 
Cristina B« 
Bunaciu —I

DUPĂ
CUrmal

* Trei arbitri internaționali 
români vor oficia in prelimina
riile cupelor europene. M. Ni- 
eolau va conduce partida mascu
lină Hapoel Hamapll (israel) — 
Apoel Nicosia (Cipru), Iar 
Dobrescu meciul retur dintre 
echipele Eczaclbasl Istanbul si 
Ruda Hvezda Praga (m), ambele 
In C.C.E., In timp oe Z. Moldo- 
veanu va arbitra primul joc 
dintre S.C. Keskemet (Ungaria) 
șl Oiymp’akos pireu (Grecia), în 
Cupa cupelor (m).

boxerii din 
donatele m

Țlnînd st 
Steaua si 1 
bucurestene 
niul lor au 
10 titluri d< 
tea trage i 
norii din I 
deplin datoi 
nem că luci 
așa. Si lat 
resti figura 
derației 18 
cadrul eăroi 
tivitatea vn 
Pe listele i 
timil 10 a:! 
gurează de 
Dinamo. St 
pid. In ftJ

DIVIZIA

ANUNȚ
Oficiul Național de Turism 

„Carpați" București prelun
gește pină pe data de 27 
octombrie 1984 Înscrierile de 
candidați, cunoscători de limbi 
străine, pentru examenul de 
selecționare la cursurile de 
ghizi, colaboratori externi, Ia 
sala Universității cultural- 
ștlințifice, din str. Biserica 
Amzei nr. 7. sector I.
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p-ie asiduu pentru o evoluție superioară 
matele naționale de haltere

icipiul Ch. Gheorghiu-De j

Iapionatele nationale I 
E ALE SENIORILOR I 

r din ci, dimpotrivă, își continuă cu I
ki-Dej, aceeași asiduitate pregătirile : I
p4 a primo, pentru aceste campio-
I de nate naționale, secundo, pen- I
re vor tru confruntarea balcanică, din I
ni ju- luna noiembrie (in Iugoslavia),
bclarat Nu se pot face anticipații, ■ 
l Dra- dar ne-ar bucura ca recolta de I
ptează la aceste campionate naționale •
repre- să însumeze performanțe din-
30 de tre cele mai bune, chiar recor- I

re din duri ale țării. La acest „asalt" I
t In- vor lipsi Ștefan Tașnadi, Vir-
re, cu gil Doclu și Dragomir Cioros- I

după lan (care s-au retras din acti- I
Los vitatea conipetițională), dar vor

bm se fi prezenți ceilalți competitori ■
kme- valoroși, ai căror lideri sînt ju- I
■ ar- niorul Constantin Urdaș și •
Pnoș- campionul olimpic Petre Be- ,
;rnare, cheru (ambii la categ. 82,5 kg). •

JUNIORII NOȘTRI ACCELEREAZĂ

RITMUL PREGĂTIRILOR
Săptămîna trecută, 0-1 și 1-1 în Polonia în primele 9 etape, eficacitatea în creștere:

UI
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B rumul 
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k Va- 
au cu 
tal sau
n care 

de
ș®,
Ke ? 
ștafeta 
armen 
ășcoiu.

treaptă cu treaptă dreptul la 
medalia olimpică. In încerca
rea de a reconstitui etapele 
devenirii ar trebui cuprinse a- 
proape toate disciplinele, pen
tru că toate au cunoscut. în 
anii dintre Congresele al IX-lea 
și al XlII-lea ale partidului, 
momentele de vîrf ale exis
tentei lor.

Paleta largă a sporturilor a- 
flate în ascensiune si neîntre
rupta lor prezentă în lupta pen
tru supremație o datorăm con
cepției generale care stă la 
baza sportului nostru, funda
mentată de partid, o datorăm 
grijii permanente cu care a 
fost sprijinită si îndrumată 
mișcarea noastră sportivă, te
lurilor nobile ce i-au fost în
credințate : întărirea sănătății 
tineretului si afirmarea talen
tului lui.

Noua condiție a sportului 
românesc, de forță de prim 
rang în lume, a impus exi
gente noi. ne care partidul le-a 
formulat eu clarviziune. Dez- 

IONATELE DE BOX

cam- 

tul că 
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trimo- 
acesta 

m pu- 
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'ac pe 
5 spu- 

deloc 
Bucu- 
le fe- 
3X. In 
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enor! I 
in ul
iu. fi
de la 
și Ra
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statistici, ne întrebăm: care 
este aportul antrenorilor de la 
celelalte 14 secții bucureștene 7 

Situația antrenorilor care 
.activează" ani In sir fără re
zultate de luat in seamă nu 
este caracteristică doar bucu- 
restenilor. Tehnicienii din pro
vincie. în marea lor majoritate. 
se mulțumesc cu sportivi pro
movați în faze de .zonă", alții 
nici atît. Constanta. Brăila si 
Galati — iată cîteva centre cu 
mare tradiție în boxul româ
nesc. rămase, considerăm, da
toare pugilatului de perfor
manță din ultimii ani. Si asta 
în condițiile în care In îude- 
tul Constanta activează 1# an
trenori. la Brăila 12 si la Galați 
(unde doar Georgică Donîci a 
mai adus o rază de soare) 9 ! 
Ce să mal spunem despre ju
dețul Cluj, unde activează 17

IDBAL
‘tape a 
republl- 
Dlvlzla

ml — 
Ar gete x

19—18, 
[. Sf. 
:tlca A- 
ă vin ești 
rralnica

Vaslui 
. Seria 
jtrița —

26—24, 
— Tex- 
Slblu —

24—18. 
esc —

15-16,

Constructorul Bala Mare — Car- 
patex Brașov 21—12, Trlcotextll 
Sighet — Voința Sighișoara 
23—18.

MASCULIN
Seria I : I.E.F.S, București — 

Celuloza Brăila 27—31. I.M.U. 
Bacău — Calculatorul I.LR.U.C. 
București 22—23, Artic Găești — 
A.S.A. Buzău 22—27, Relonul 
Săvtneștl — C.S.M. Borzești 
25—17, Comerțul Marina Constan
ța — C.S.U. Galați 21—25, Petro
lul Teleajen — Dacia Pitești 
18—19. Seria a Il-a : Voința Se
beș — Șuiorul Baia Sprie 24—18, 
Electromureș Tg. Mureș — Me
talul Bistrița 20—20, Tractorul 
Brașov — Minaur II Bala MaTe 
25—22, Uitlajul _> Știința Petroșani 
— Unio Satu Mare 27—26, Strun
gul Arad — Metalul Copșa 
Mică 20—17, Metalul I.U.R.T. 
Lugoj — Metalul Hunedoara 
28—24.

Se apropie cu oasi repezi 
ziua debutului juniorilor noș
tri în preliminariile campiona
telor europene, ediția 1984— 
1985. Iar prima dintre selec
ționatele care vor intra In com
petiție este „U.E.F.A. ’87". 
chipa pregătită de antrenorii 
Costică Toma si Dumitru Llcă. 
Ea va avea de susținut un 
dublu meci cu echipa Iugosla
viei în C.E. de juniori B. iar 
prima partidă este programată 
la Brașov, la 22 noiembrie (re
turul. In martie 1985). Asa stînd 
lucrurile, pregătirile celei mai 
mici echipe reprezentative se 
accelerează, tnmultindu-se par
tidele de verificare inter-tări. 
Astfel, după turneul de două 
jocuri în Uniunea Sovietică, 
ambele pierdute (0—3 si 0—1). 
săptămîna trecută echipa a 
susținut alte două meciuri. în

• ȘTIRI • ȘTIRI •
• SELECȚIE LA SPORTUL 

STUDENȚESC. Clubul Sportul 
studențesc organizează. prin cen
trul său de copil șl juniori, o 
sultă de selecții pentru copiii 
născuțl In anii 1970—1975. selec
țiile se efectuează zilnic, pînă lâ 
30 octombrie, Intre orele 6—11 șl 
14—16, la stadionul Sportul stu
dențesc (Regie) și la Școala ge
nerală nr. 108 din cartierul Ber- 
cenl.

• BULETINUL INFORMATIV 
NR. 9. A apărut de curtnd Bu
letinul informativ nr. 9, editat 
de F.R.F. In sumar se află, prin
tre altele. Regulamentul de 
transferare a jucătorului, pro
gramul competițiilor Interne. Cir
culara „Internațional Board* * pri
vind unele modificări ta regu
lamentul de joc etc.

deplasat următorul lot de jucă
tori : Moraru si Toma — DOT- 
tari. Rednle, Vlad. Al. Nicolae, 
I. Marin. Andone. S tin eseu. 
Stredie. Movilă. Dragnea. Sa
tin. Mulțescu. Tălnar. Augustin. 
Tulba si Orae. Ieri seară, la 
ora jocului, dinamovistii au e- 
fectuat un antrenament de a- 
comodare pe gazonul stadionu
lui Municipal din Bordeaux, 
prilej cu care si-au încheiat, 
practic, pregătirile pentru me
ciul de astăzi. Intilnirea va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din Austria avîndu-1 la 
centru pe Franz Wohrer.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi. 34 octombrie 
a c., va avea loc In Bala clubu
lui Progresul din București, sir. 
Dr. Staicovicl nr. 42, Inceplnd de 
la ona 17,15. Numerele cîștigătoa- 
re vor fi radiodifuzate după cum 
urmează: la ora 19 pe programul 
n, la ora 23 pe programul I, 
precum șl a doua zl la ora 8,55 
tot pe programul I.

O Astăzi șl miine, ultimele 
două zile cind se mal pot pro
cura bilete pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 26 octom
brie ax.

voltarea permanentă a activi
tății sportive de masă, selec
tarea. pregătirea si promovarea 
continuă a talentelor în cadrul 
unui proces științific, atentia 
deosebită îndreptată spre ra
murile si probele rămase în 
urmă, un volum mal mare de 
muncă ordine si disciplină — 
iată cîteva dintre coordonatele 
trasate de partid mișcării noas
tre sportive, pentru obținerea 
unor succese încă si mai man.

Fără îndoială, sportul nu este 
un scop în sine. în România 
socialistă nu se creează doar 
campioni, ci oameni noi ai ri
nei societăți bazate pe muncă, 
pe echitate. Tineretul se că
lește prin sport pentru a con
tribui cu forte sporite la rea
lizarea marilor obiective ale 
socialismului. la înaintarea tării 
pe drumul comunismului. A- 
ceasta este esența aportului 
nostru, puterea care asigură 
campionilor României socialiste 
victoria in marile competiții ale 
lumiL 

antrenori T Și astfel de exem
ple am mai putea da. Marea 
majoritate a antrenorilor fără 
rezultate nu ezită In a legitima 
aportivl eu zecile M — in ani 
— chiar eu sutele, pentru a 
justifica o preocupare care de 
fapt nu există ! Este cazul să 
se Înțeleagă că nu numai nu
mărul sportivilor reflectă 
munca antrenorilor, d calita
tea boxerilor. performantele 
reale.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a menționa că sînt 
si antrenori pasionați, buni Pro
fesioniști, a căror activitate „se 
vede" la competițiile impor
tante. prin prezenta elevilor 
lor. In această categorie se află 
Constantin Drăghlci (CS.M. 
Drobeta-Tr. Severin), din a că
rui sală au plecat D. Opere. 
D. Stănciulescu s.a. Iile Coș 
(A.E.M. Timișoara) cu D. Sen- 
ciuc, M. Ciobotaru — foști cam
pioni. Emeric Bogoși (Metalul 
Salonta). care l-a descoperit 
pe N. Talpos — actualul cam
pion al „penelor". Emil Popa 
(Prahova Ploiești), ai cărui 
sportivi — I*.  Sandu si Gh. 
Ciobanu — au urcat anul a- 
cesta pe podiumul de premiere. 
O mențiune si pentru tinărul 
antrenor Gheorghe Pîrlici (Delta 
Tulcea). al cărui elev. Nieu 
Manolache. a adus orașului său 
o medalie de bronz. De ase
menea. o notă bună pentru 
Gheorghe Badiu (Oțelul Tîr- 
goviște) care a prezentat la 
turneul final doi boxeri va
loroși — M. Vișan si C. Radu. 
Desigur, nu am epuizat exem
plele de antrenori care îsi fac 
datoria cu conștiinciozitate si 
pasiune, dar lista celor care 
nu-si fac datoria este mult mai 
lungă ! Lungă, dar o vom pu
blica. totuși, să se știe !

Polonia, despre care ne-a vor
bit Dan Ionescu. președintele 
clubului Luceafărul.

— Primul meci s-a jucat la 
Czestochowa si a fost pierdut 
cu 1—0. datorită unui eol pri
mii cu mare ușurință de por
tarul Biro. el scăpînd pur si 
simplu mingea în plasă. La 
poarta polonezilor s-a ratat e- 
norm. campionul nedorit al a- 
eestor ocazii fiind eonstăntea- 
nul Stere. In al doilea meci, 
disputat Ia Lubliniee. echipa 
noastră a condus cu - 1—0 prin 
golul marcat de Bunaciu. dar 
a fost egalată dintr-un penalty. 
Iată si echipa aliniată : Biro 
(Prunea) — Bondor Magda. 
Naghi. Balaji — Avramescu. 
Bunaciu. Drăghlci. Jnrcă — 
Mistode. Stere. Au mal jucat 
Condurache. Emili an si Teodo- 
rescu. Foarte interesant ni s-a 
părut modul cum s-a arbitrat 
S-a recurs la eliminări ne două, 
cinci si zece minute, urmind ea 
numai după a treia eliminare 
să se recurgă Ia eartonasul roșu. 
Nu s-a ajuns pînă acolo, fiind 
eliminat doar cite nn jucător 
si numai pentru cite două mi
nute. In ansamblu consider că 
echipa s-a comportat mulțumi
tor, remarcîndu-se Primea, 
Magda șî Bunaciu.

Următoarele partide-test ale 
selecționatei „U.E.F.A. ’87". cele 
cu echipa Bulgariei, sint pro
gramate în zilele de 8 si 10 
noiembrie la Sibiu. Vor fi. de 
fapt, ultimele verificări îna
intea debutului în prelimina
riile C.E.

UNIVERSITATEA
(Urmare din pag. 1)

pot tace abstracție, în calcu
lele lor, de absențele din uns- 
p rezec ele craiovean ale lui 
Cămâtaru șl frimescu, suspen
dați de U.E.FA-, pe o etapă, 
după joeul-retur cu Betis 
Sevilla, ca și de incertitudinea 
folosirii ha Negrilă, care In 
timpul unui Joc școală a con
tractat (de fapt, este vorba de 
recidivă) o Întindere muscu
lară. Astfel stînd lucrurile, 
vestea referitoare la reintrarea 
la formație a Internaționalilor

Partida Universitatea Cra
iova — O'ympiakos Pireu va 
tl transmisa la radio și la te
leviziune, iar partida Girondina 
Bordeaux — Dinamo Bucu
rești la radio.

Țicleanu și Geolgău, amlndoi 
recuperați de pe urma unor 
accidentări, a mai readus opti
mismul in tabăra gazdelor și a 
susținătorilor lor. Nu s-a pu
tut reface de pe urma acci
dentării Adrian Popescu, un 
jucător din categoria acelora 
care nu prea se văd, dar se 
simt foarte mult, indiferent de 
„compartimentul*  In care ac
ționează și care. In aceste con
diții, ar fi fost o soluție pen
tru postul de fundaș lateral 
dreapta. Neputlndu-se conta 
nici pe Negrilă sută la sută, 
aid pe Adrian Popescu, tri
coul cu nr. 3 va fi Îmbrăcat, 
poate, de Sorohan. Așa Incit,

GIRONDINS - DINAMO
(Urmare din pag 1)
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de la 184 goluri la 217

ATACANȚII IES LA RAMPĂ
Se impune, credem, o scurtă 

discuție asupra eficacității cam
pionatului nostru. Mai ales că 
în ultimele partide disputate, 
cele d:n etapa a 9-a (cu men
țiunea că un ioc a fost amî- 
nat). productivitatea atacantilor 
a înregistrat un adevărat re
cord : 34 de goluri înscrise în 

8 meciuri, deci o medie de 4.20 
goluri de joc. o medie foarte 
buni Sigur, se poate spune — 
reversul medaliei — că apără
rile au fost slabe, că nu si-au 
făcut datoria. Dar această di
lemă va exista cit va exista 
si fotbalul : tind se marchează 
multe goluri sint „trași de u- 
rechi" apărătorii si lăudatl a- 
tacantii cind se marchează pu
ține. laudele si mustrările se 
inversează. Este totuși, meri
tul atacantilor tind se mar
chează mai mult, adică peste 
media obișnuită. Mai tntîi pa
tru că e mai greu să constru
iești si să finalizezi decît să 
destrami. Or. in etapa ultimă, 
multi dintre atacar.ti au de
monstrat că si-au lnsusit lecția 
golului. Steaua a T-. cor ic de 8 
ori In poarta Jiului a ta cant ii 
Gloriei Buzău (cu Dudu Geor
gescu si Marcu în prim-olan) 
au făcut sah-mat defensiva

-OLYMPIAKOS
pentru partida cu Olyrr.piakoa 
Pireu antrenorii Mircea Radu
lescu si Silviu Stănescu vor 
apela, după toate probabilități
le. la următoarea formulă de 
echipă : Lung — Sorohan (Ne
grii!), Tilihoi, Șlefănescu, Un- 
gureanu — Țicleanu, Beldeanu 
(Cioroianu), Bicu, Bălăci — 
Geolgău, Cirțu. Este o formu
lă de echipă hotărită să-și 
strîngâ rindurile și, mobili- 
zindu-se exemplar, să ob
țină victoria la un scor 
cit mai asigurător cu pu
tință pentru partida revanșă.

Sosită luni la prînz la Cra
iova, Olympiakos Pireu s-a an
trenat la puține ore după 
aceea pe gazonul stadionului 
care va găzdui meciul. Lotul 
oaspeților și-a continuat pre
gătirile, marți, pe același te
ren. La încheierea lor, antre
norul olandez Georg Kessler 
a comunicat presei echipa pro
babilă : Sarganis — Xantopou- 
los, Papadopoulos, Mihos, Van- 
vakoulos — Persias, Mitropou
los, Kokolakis — Welzl (Le- 
monis), Anasiopoulos, Kousou- 
lakis.

Ce reprezintă în planul va
loric Olympiakos Pireu T In 
campionatul intern, ea a de-

MÎINE, ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
Miine, o nouă etapă in 

„CUPA ROMANȚEI", competi
ție care se desfășoară ia •*-  
drul JDACIADEI-. Iată pro
gramul :

Avtntul Frasin — CJS.M. Su
ceava, Metalul Botoșani — 
Ceahlăul P. Neamț, Șiretul 
Pașcani — Partizanul Bacău, 
Mecanica Vaslui — Unirea Dl- 
namo Focșani, Chimia Mă-ă- 
șești — Oțelul Galați, Cimentul 
Medgidia — Metalul Mangalia, 
Olimpia Slobozia — Dunărea 
CS.U. Galați, Locomotiva Bu
zău — F.C.M. Progresul Brăi
la, Petrolul Băicoi — A.S. Mi- 
zfl. Metalul Mija — C.S. Tîr- 
goviște (se joacă la Tirgoviște), 
8. N. Oltenița — Automatica 
București. Tehnometal Bucu
rești — Dinamo Victoria Bucu
rești, Sportul muncitoresc Ca
racal — Unirea Alexandria, 
Petrolul Videle — Progresul 
Vulcan București, Dunărea Ca-

• La toate agențiile Loto-Pro- 
nosport continuă vinzarea bilete
lor pentru prima TRAGERE 
MULTIPLA LOTO de duminică 28 
octombrie a.c., ce se va desfă
șura pe baza unei NOI FORMU
LE TEHNICE. Noua formulă Cu
prinde 8 extrageri, in două faze, 
cu un total de 72 numere, cu 
extrageri „legate", două cite 
două, cu cîștiguri pentru 3 nu- 
mere din 18 extrase. Variantele 
sfert pot obține cîștiguri cu va
lori de ptnă la plafonul maxim. 
Inclusiv (tn absența celor în

brasoveană. cei ai Politehnicii 
Iași i-au marcat Iui Dinamo 
din nou 3 goluri asa cum au 
făcut-o cu cîtva timp în urmă 
si Ia Craiova, iar cei ai Corvi- 
nului au trimis de 4 ori balonul 
în poarta lui Speriatu. Și ceea 
ce ni se pare mai important este 
faptul că multe dintre golurile 
reușite au fost goluri gindite. 
realizate, din faze „desenate" 
mai întîi la tablă, transpuse 
apoi pe gazon, la antrenamente, 
si realizate în meciuri.

Deci, se poate ! De altfel, 
făcînd o comparație între go
lurile marcate în primele 9 e- 
tape ale actualului campionat 
Si cele din trecuta ediție a 
Întrecerii, avantajul este net 
de partea celui în curs : în 
timp ce în toamna trecută s-au 
marcat 184 de goluri în 81 de 
meciuri, acum cifra a crescut 
la 217 goluri in 80 de partide. 
Deci o creștere vizibilă, scoasă 
in evidentă si de media golu
rilor marcate în primele 9 e- 
tape : 2.70 anul acesta fată de 
2.27 în toamna trecută. Un fapt 
pozitiv care merită subliniat. 
In sfîrsit. atacantii ies Ia 
rampă I ,

Mircea TUDORAN

ținut primul loc pînă în eta
pa a patra, desfășurată dumi
nică, tind, pierzînd, în de
plasare cu 2—1, meciul cu 
PAOK Salonic, a coborît pe 
locul trei : după PAOK și La
rissa. Pe plan extern, în tre
cuta ediție a Cupei campioni
lor europeni. Olympiakos Pi
reu a eliminat pe Ajax Am
sterdam, iar în cea actuală a 
CHPei U.E.F.A. a scos din 
cursă formația elvețiană Neu- 
chatel (1—0 — acasă, 2—2 — 
în deplasare). Olympiakos Pi
reu are o remarcabilă valoare 
a ansamblului, asigurată-de cei 
șase internaționali (Sarganis, 
Xantopoulos, Vanvakoulos, Mi
hos, Mitropoulos, Anastopoulos) 
și de cei doi jucători străini, 
austriacul Welzl și norvegia
nul Albertsen (ultimul n-a 
făcut deplasarea, fiind acciden
tat). în palmaresul lui Olym
piakos, să nu se uite, figurează 
și două rezultate (0—3 și 2—0) 
obținute în compania Univer
sității Craiova.

Să mai spunem, în încheie
re, că la Craiova este o vreme 
de vară (plus 24 grade) și că 
meciul, care va începe la orele 
15, va fi condus de o brigadă 
de arbitri italieni, cu Paolo 
Bergamo la centru.

Gheorghe NîCOLAESCU

lafat — Constructorul Craiova, 
Viitorul Drăgășani — Petrolul 
Țldeni, Minerul Oravița — 
C.S.M. Reșița, Rapid Arad — 
Strungul Arad, Șoimii Lipova— 
C.F.R. Timișoara, Olimpia Satu 
Mare — Armătura Zalău, C.F.R. 
Steaua Cluj-Napoca — „U“
C5uj-Napoca, C.I.L. Mecanica 
Sighet — Minerul Cavnic, Șu- 
rianul Sebeș — Minerul Lu- 
peni, Chimica Tîrnăveni — 
Avîntul Reghin, Mureșul Lu
duș — Aurul Brad, Unirea 
Ocna Sibiului — Gloria Bis
trița, Precizia Săcele — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheo.ghe, Nitra- 
monia Făgăraș — Tractorul 
Brașov.

Meciurile sînt programate de 
la ora 14. In caz de egalitate 
după 90 de minute de joc se 
vor juca prelungiri, iar dacă 
egalitatea persistă și după 120 
de minute cîștigătoarea va fi 
desemnată prin lovituri de Ia 
11 metri.

tregi), atît la faza I, cît și la faza 
a II—a.

Partlcipînd la această deosebi
tă tragere, puteți obține auto
turisme „Dacia 1300“, cîștiguri 
importante în numerar șl ex
cursii tn U.R.S.S.
• cTștigurile concursului 

PRONOSPORT
DIN 21 OCTOMBRIE

Cat. 1 (12 rezultate) : 2 varian
te 100% a 28.574 lei șl 26 varian
te 25% a 7.144 Iei : Cat. 2 (11 re
zultate) : 36 variante 100% a 1.235 
lei și 843 variante 25% a 309 lei; 
Cat. 3 (10 rezultate) : 411 varian
te 100% a 182 lei șl 9.504 variante 
25% a 4« lei.



La orizont, două ..capete de afiș" ale sezonului rugbystic

JOCURILE CU FRANȚA
$1 CU ANGLIA (Londra,

5 ianuarie)

PROGRAMUL MECIURILOR DE ASTAZI IN CUPELE EUROPENE
Un nou sezon international 

bate la ușă pentru rugbyul 
nostru. în interval de mai pu
țin de două luni, reprezentativa 
națională va susține cîteva par-

(Forul) iFundași : Gh. Florea 
L Hodorcă (Steaua)

linia de treisferturi : 2
der (Steaua), N. Copil ( 
Februarie Cluj-Napoca), 
dea (Dinamo), Al. Marin 
Grivița Roșie) — aripi ; i 
gu, M. Marghescu (Dinamo), G4u 
Vărzaru (Steaua), C Capmare 
(Rapid Chimia Buzău), O, Bechoș 
(C.S.M. Sibiu) — centri.

Mijlocași î D. Aleiandw 
(Steaua), G. Ignat 9-
biu), S. Podârewu (Dinamo, — 
la deschidere ; M. PorascHv (D4- 
namo), V. Ion (Forul). T. Co
ma n (Steaua) — ia gromcdâ.

Inointoți : FL Mooria, AL 
Râdulescu (Steaua). H. Durmtreș 
(C S M Sace<na). M. Gură maro 
(Sportul studențex Construcții) — 
linia o HLa. aripi ; St Cea 
stantin (Forul). P. Bcrș (Dino- 
mo). M. Giucâi (Steauc) - mt- 
mărul 8 ; L Cnnitontm (Steaua). 
Gh Comgeo (Dinomo). Du
mitru (rarut), Tr. 0^2^ LJJ" 
16 Februarie CI -.- Nopocon — B- 
V.3 Poșcu'f_AM.T. Oem^Gk 
leonlo (Steaua). AL Cremei, E. 
Melniciuc (Sșir^o CEMSN Bale 
Mare) — t nia l pfHeri ; M. 
Muntecnc, M. Mo< (Sm mie). V. 
Ilcă (RC. G-.-a Lași*;  - W- 
loneri.

tide, dintre care două oficiale. 
In cșdrul competiției continen
tale organizate de F.LB-A-, ce
lelalte constituindu-se intr-o» 
alt și foarte important turnee 
„de premieră*  — in Ar.glia. 
Mai exact, sezonul debutează, 
spectaculos, prin mereu mult 
așteptatul med cu Franța 
(București, 10 noiembrie), con-

tinuă cu partida din Spania 
(16 decembrie) și se încheie, 
la cea mai înaltă cotă, cu 
prima întîlnire România — An
glia, pe celebra arenă Twi
ckenham (5 Ianuarie), acest 
joc-test fiind precedat de două 
confruntări cu selecționate re
gionale din patria sportului cu 
balonul ovaL

într -un asemenea cadru, cea 
dinții apariție publică a rug- 
byștilor tricolori de după neui
tata partidă victorioasă cu 
Scoția are o semnificație deo
sebită, mai cu seamă eă ad
versara de la 10 noiembrie este 
foarte puternica echipă a Fran
ței- Cu gindul revanșei pentru 
infringerea de anul trecut, de 
la Toulouse, eu speranța unul 
sezon fructuos selecționerii an 
M alcătuit un lot, deocamdată 
Larg, încredințat acelorași cu- 
QMCUțt 
•■Ifc© _ _ _ _ _____ __
Theodor Rădaiescu. Ce se ob
servă parcurgind lista celor 36 

,de jucători aCați, la această 
eră. In vederi ? Mal iutii, fap
tul că experiența reprezintă 
atuul majorității selecțtor.abili- 
lor. Pe de altă parte, re
ține atenția apariția ine
dită in lot a citorva 
rugbyști, ea steliștil Mareei 
loader, Mareei Giucăl, sibia- 
nul Geiu Ignat — „iată uver
tura viitorului !”, exclama Th. 
Ridulescu —, clujeanul Nieolae 
Capfi. băimăreanul 
Mclnirine sau foarte 
clujean Traian Oraian. Să nă
dăjduim că sita selecției va 
cerne, tn continuare, cit mal— 
inspirat, astfel 
in noul sezon 
dreptul!

se Încheie,

tehnicieni, antrenorii 
Valeria Irimeseu și

Ensebie
tlz-ărul

Incit primul pas 
si fie făcut cu

Geo RAEȚCH

Astăzi au loc meciurile din prima manșă a 
turului doi In cupele europene. Iată progra
mul :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
VienaDynamo Berlin 

Levski Spartak 
Pana thinai kos 
F.C. Liverpool 
Bordeaux 
I.F.K. GOteborg 
Juventus 
Sparta Praga

Dynamo Dres da 
Sittard (Olanda) 
Inter Bratislava 
Dinamo Moscova 
Bayern Miinchen

— Austria
— Dniepr
— Linfield
— Benfica
— Dinamo
— S.K. Beveren
— Grasshoppers
—Lingby (Dan.)

CUPA CUPELOR

(in.)

București

— F.C. Metz
— WisLa Cracovia
— Everton
— Hamrun (Malta)
— Trakla Plovdiv

prl-

MARILE SURPRIZE 
DIN PRIMA ETAPA

• Cîteva statistici ale 
mei etape (tur-retur) a cupe
lor europene. In medie, s-au 
Înscris In „C.C.E.*  3,56 goluri. 
In .Cupa cupelor*  2,68, iar in 
„Cupa U.E.F.A.*  3,03. O me
die generală, in cele trei com
petiții, destul de ridicată (pes
te 3 goluri de fiecare med) • 
Au obținut „in corpore*  cali
ficarea in etapa a doua repre
zentantele a numai trei țări: 
f.R_S_S. - " * - - *
ții înscrise) și 
Printre cele mai 
ții le-au avut 
Spania (din 6, 
competiție doar 
din Ungaria (din 4 s-a califi
cat una — Videoton) si din Da
nemarca (tot din 4, a rămas in 
cursă Llngby) • Eliminarea 
echipelor Stuttgart, Aberdeen, 
Steaua roșie Belgrad, Athletie 
Bilbao (în .C.C.E.*),  F. C. 
Porto, C. F. Barcelona („Cupa 
cupelor”), Atletico Madrid șl

Italia (cite 4 forma- 
Grecia (3) •
slabe presta- 
echipele din 
a rămas in 

Real Madrid),

A.S. Roma 
Rapid Vie na 
Larissa

CUPA
Q.P. Rangers 
Internazionale 
Standard Lifege 
Lokomotive Leipzig 
F.C. Bruges 
Sporting " ‘ *
Ajax 
Ri j eka 
Paris St. 
Borussia 
LASK Linz 
P.S.V. Eindhoven 
Zeleznicear 
Univ. Craiova 
Fiorentina 
Hamburger S.V.

Lisabona

Germaln
MonchengL

Forest („Cupa

„MAREA BUCLA"
ISI SCHIMBA SENSUL

sorind la Paris a
prezentata valoarea e<B- 

. a „Turului Franței-, 
va avea loc între 39 

și îl iulie 1SSS. Evenimentul

De 
fost 
ție 
care 
iunie —------ -- --------------------
a făcut vflvă tn lumea sportului 
cu pedale și nu numai acolo, 
pentru că această mare dispută 
cicliști constituie, anual. un*  
dintre cele mal atractive compe
tiții.

Prezentarea noii ediții a Între
cerii a stirnit cu atft mai mult 
Interesul celor prezenți cu dt 
în sezonul viitor .Marea buclă-, 
cum mal aste numită această 
cursă cicliști, nu va mal se
măna cu cea veche, organizato
rii introducând cîteva

Cursa va avea 
pe 4000 de kilometri șl va cu
prinde 22 de etape, dintre care 
10 de munte. Pentru prima oară 
din 1981, cicliștii vor parcurge 
Franța in sensul de mers al ace
lor .easomiculul, adică tn... sens 
invers față de ultimii ani. In 
această situație, etapele din mun
ții Alpi și-au pierdut „calitatea*  
de a tria pe cel clasați în frun
tea c’asamentulul. de a prefigura 
pe învingător. Acum, această 
misiune revine munților Plrinel, 
unde două etape (de asemenea, 
lucru mai nou în ultimii ani) se 
vor termina la altitudine, în fața 
alergătorilor stînd coșmarul es
caladării vlrfurilor Tourmalet șl 
Aubisque. In sfîrșit, organizatorii 
au decis să mărească numărul 
etapelor-maraton, mal mult de

inovații. 
aproa- #

Jumătate din cete 
a de runde ale 
competiției (13 0, 
măsurtnd peste 200 
de kilometri. Cea 
mal lungă etapă va 
fi chiar prima, du
pă prologul care va 
avea loc pe cir
cuit (6.5 km) la 
Piumeiec. Este vor
ba de etapa Van- 
neș — Lan ester: 240 
km 1 De asemenea, 
etape> a 15-a șl a 
16-a vor avea 235 
km și, respectiv, 243 
km.

Avantajează pe 
cineva aceste ino
vații 7 Sint ele in
troduse In modul 
de desfășurare al 
„Turului Franței*  
In beneficiul vreu
nui alergător sau al 
Din primele 
că nu. Cicliști cu renume 
Hinault, Fignon (ultimul

Bernard Hinault promite suporterilor că in 
’85 îi va egala pe Anquetil ji Merckx, cîjti- 

gind pentru a 5-a oară „Turul Franței*

unei echipe? 
declarații se pare 

ca 
cîști-

gător) sau Arroyo, care au fost 
intervievați imediat, au fost una
nimi in a recunoaște că modifi
cările sînt interesante șl... avan
tajoase pentru toți.

EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL
PE AGENDA U.N.E.S.C.O.
PARIS, 23 (Agerpres). Re

cent, s-a încheiat la Paris cea 
de-a patra sesiune a Comitetu
lui pentru educație fizică si 
sport din cadrul U.N.E.S.C.O. 
Au participat delegații din 30 de 
țări membre ale U.N.E.S.C.O., 
observatori si reprezentanți ai 
unor organizații neguvernamen
tale.

Tema principală a reuniunii 
s-a axat De eforturile țârilor 
membre pentru îmbunătățirea 
colaborării internaționale în do
meniul culturii fizice si spor
tului.

Comitetul a stabilit programul 
de lucru pe următorii ani si 
a aprobat 
sântămîni ___  __
„condiție fizică perfectă' 
tiune ce ... ... ...
1985 în cadrul Anului interna
tional al tineretului.

organizarea ori mei 
mondiale oentru o 

ac- 
șe va desfășura tn

KASPAROV ATACA
Kasparov atacă șl obține doar 

remiză... Aceasta ar fi concluzia 
partidei a 16-a, de luni după-a- 
miază, tn oare a fost rindul lui 
Karpov de a trece pe Ungă tn- 
frîngere. Meciul pentru titlul 
mondial de șah a parcurs două 
momente consecutive de luptă 
intensă, marente de stilul perso
nal al fiecăruia dintre oponențl. 
In precedenta partidă, a 15-a. A- 
natoll Karpov a căutat pe dura
ta a 93 de mutări să-și impună 
tehnica superioară și n-a reușit. 
In a 16-a, Garri Kasparov a in
trat — în sfîrșit! — într-una din 
pozițiile sale preferate de atac, 
cu un sacrificiu de calitate (turn 
contra cal) la mutarea 23. El a 
deschis poziția pieselor 
adverse, trecînd la atac 
asupra rocadei. Campionul 
dial s-a apărat însă din
precis șl inventiv. Iar defensiva 
sa se dovedește, tncă o dată, 
inexpugnabilă. La a 30-a mutare 
șalangerul avea de ales între 
un final de turnuri (după 30. 
Ce6+) cu foarte puțin superior, 
ce ducea probabil tot la remiză, 
sau o pale directă spre egalita
te forțată. A preferat-o pe cea 
din urmă, mai expeditivă. Pen
tru a șaptea oară consecutiv, 
ceasurile de control au fost opri
te de comun acord, puntnd ca
păt ostilităților. Remiză I

Iată (tn notație șahlstă) desfă
șurarea acestei partide intre gi
gant!. pe care agențiile Interna
tionale de presă au caracterizat- 
o drept emoționantă, dar fără 
rezultat...

Si... REMIZEAZĂ»
KASPAROV-KARPOV (Partida 

a 16-a) : l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b« 
4.g3 Na6 5.bî Nb4+ 6,Nd2 Ne7 
7,Ng2 c6 8.NC3 d5 9,Cbd2 Nb7 10. 
Ce5 0—0 ll.e4 Caș 12. 0—0 C5 13. 
e:d5 e:d5 14.Tel c:d4 15.N:d4 Ccâ 
16.Cg4 d:c4 17.C:c4 N:g2 18.R:g2 
C:g4 19.D:g4 Nf6 20.Tadl N:d4 21. 
T:d4 Dc7 22.Cd6 Ce6 23,T:eC hS 
24.De4 f:e6 25.D:e6+ Rh7 26.Tds 
g6 27.Ce4 Tad8 28.CgS-f- Rg7 29. 
De4 Tfe8 3O.Dd4+ Rg8 31.T:<18 
T:d8 32.Df6 Td6 33.Df4 Dc6-b 34.. -------- --------.. 36.Btl3

negre 
direct 
mon- 

nou

Rh3 Dd7-f- 35.Rg2 Dc6+ 
Dd7+ 37. Rg2 (%-%).

Azi, se joacă _ 2T _ 
dă, Karpov avînd de data 
ta albele. Scorul : tot 4—0 
deținătorul titlului, (rd. v.)

a 17-a parti- 
aceas- 
pentru

TELEX © TELEX © TELEX

AUTOMOBILISM © Campiona
tul european (formula 3) a fost 
cîștigat de italianul Cape.lli cu 
60 p. urmat de scoțianul Dum
fries — 54 p și austriacul Berger 
— 46 p. Ultima cursă de la Ja- 
rama fSpania) a fost cîștigată de 
Dumfries.

CICLISM © în cursa de 6 zile 
de la Dortmund, pe primele 
locuri se află perechile Gert 
Frank-Henrik Oersted (241 p) și 
Francesco Moser — Rene Pijnen 
(240 p).

GIMNASTICA © ..Cupa U.R.S.S." 
la gimnastică ritmică modernă, 
desfășurată la Volgograd a fost 
cucerită de Dalia Kutkalte și 
Galina Beloglazova, clasate pe 
primul loc, la egalitate de punc-

— Wrexham
— Celtic Glasgow
— Servette Geneva

U.E.F.A.
— Partizan Belgrad
— Glasgow Rangers
— E’.C. Koln
— Spartak Moscova
— Tottenham
— Dinamo Minsk
— Bohemians Praga
— Real Madrid
— Videoton
— Widzew Lodz
— Dundee Utd,
— Manchester utd.
— Sion (EIv.)
— Olympiakos
— S.C. Anderlecht
— T-S.K.A. Sofia

Nottingham
U.E.F.A.) a alcătuit setul' ma
rilor surprize ale primei etape 
• Anglia a avut 7 echipe în
scrise, dintre care au rămas 5 ; 
R. F. Germania a fost pre
zentă la start cu 6 formații, 
dintre care au promovat 4 • 
Cea mai spectaculoasă califi
care a obținut-o F. C. Metz 
(în Cupa cupelor) care. duDă 
ce a fost învinsă în tur 
4—2 pe teren propriu 
C. F. Barcelona, a cîștigat 
4—1 în deplasare !

REZULTATE, ȘTIRI
• în semifinalele campiona

tului Suediei, I.F.K. Goteborg 
a Învins în deplasare (în pri
mul meci) pe Brage cu 5—1 1 
în cealaltă semifinală : Norrko- 
ping — Hammarby 0—0.
• Prima manșă a semifina

lelor „Cupei campionilor Afri
cii” : Castors (Nigeria) — Se- 
massi Sekode (Togo) 5—1 ; 
Tizi Ouzou (Algeria) — Zama- 
lek (Egipt) 3—1.
• Anul viitor, echipele Fran

ței și R. F. Germania se vor 
afla in turneu în Mexic. La 
15 iunie, cele două reprezen
tative se vor tntîlni într-un 
meci amical pe stadionul „Az
teca*  din Ciudad de Mexico.

Michael Rummenigge (fratele mai 
mic al cunoscutului internațional 

. K.H. Rummenigge) este tn pre
zent unul dintre cei mai valoroși 
atacanți ai Iul Bayern Miinchen.

------------ Carnet extern _________________________

DUPĂ FOTBAL BOXUL PROFESIONIST
IN FATA

S-a discutat mult, tn ultima 
Treme, despre tot mal desele 
accidente și tragicele lor ur
mări la meciurile de box pro
fesionist. In fiecare an acest 
«port, pe care unii n consi
deră prea brutal, a făcut vic
time multe tn rindurile ti
nerilor atrași de mirajul pro
fesionismului, " ~
satisfacții materiale pe 
le ofereau primele lor 
rit

Forul amator, 
partidele ou 
de doar 3 
luat unele măsuri 
tejarea boxerilor, 
ultima a fost pusă In practi
că chiar cu prilejul turneului 
desfășurat în cadrul Jocurilor 
Olimpice de vară de la Los . 
Angeles, unde — am văzut cu 
toții 
xeril 
ție.

Cu 
Insă

de Iluzoriile 
care 

victo-

admite 
durată 

a 
pentru pro-
dintre oare

care 
o 

reprize.

pe micile ecrane — bo- 
purtau căști de protec-

atît mai necesare erau 
măsuri în boxul profe

sionist. Cele două maid or
ganizații mondiale ale aces
tuia, World Boxing Associa
tion (WB A.) și World Bo
xing Council (W.B.C.), au 
fost puse în fața unor frec
vente și vehemente luări de 
poziții în presă, în legătură 
cu fatalele accidente de pe 
ringurile de box. Nu de mult, 
după ce un boxer sud-core- 
ean (Duk Koo Kim) a de
cedat ca urmare a loviturilor 
primite în timpul meciului 
susținut cu americanul Ray 
Mancini, W.B.A. a decis, în 
scopul protejării boxerilor, să 
reducă durata partidelor pro
fesioniste de la 15 reprize la 
12. Hotărîrea nu a fost însă 
pe placul celor de la W.B.C., 
car6 au continuat să susțină.

JUSTIJIEI...
cu cinism, că un med de 
box profesionist trebuie să 
aibă lt) reprize, precizînd că: 
„fiecare boxer trebuie să-și 
asume riscuri atunci cînd ur
că treptele ringului".

Diferendul dintre cele două 
mari organizații, care la în
ceput părea, ca să zicem așa. 
mai mult platonic, a luat in ul
timele zile un curs „tăios". Ce 
s-a Intîmplat? Boxerul de cu
loare Marvin Hagler, una din 
marile vedete ale boxului 
profesionist, a disputat un 
med pentru centura mondia
lă a categoriei mijlocii cu M. 
Hamso, la Madison 
Garden. Rezultatul ? 
recunoscut 
teribil, a cîștigat | 
în repriza a IlI-a 1 
totul este în ordine, 
că, nesupunîndu-se noii 
gull a lui W.B.A.. el _a_
cheiat contractul acestui meci
pentru o durată de 15
ze.

Reacția lui W.B.A. a 
însă promptă. Imediat 
luat hotărîrea de a i se anu
la titlul de campion mondial 
lui Malvin Hagler. Au
zind aceasta. boxerul a de
cis imediat să dea în jude
cată W.B.A. pentru a-și 
cîștiga, în instanță, titlul 
campion mondial.

Și iată cum, după ce 
meci de fotbal a ajuns în 
ța tribunalului, a venit 
rfndul unul meci de box 
fesionlst să apară pe 
Oricare ar fi rezultatul 
cesului, el nu va rezolva însă 
problema de fond.

Square 
Hagler, 

ca un puncheur 
prin k.o, 
Pînă aict

Numai
re
in-

repri-

re
de

un 
fa- 

Și 
pro- 
rol... 
pro-

Călin ANTONESCU

® TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX

te: 78,80. Pe locul al treilea s-a 
situat Tatiana Druclna cu 77,95 
P-HOCHEI PE IARBA • tn ul
tima zi a turneului masculin de 
1a Londra, selecționata olandei a 
învins cu 1—0 formația Irlandei, 
iar echipele Angliei șl U.R.S.S. 
au terminat Ia egalitate : 1—1.
tn clasamentul final, primul loc 
a fost ocupat de Anglia 
urmată de U.R.S.S. 4 p, 
da 3 p. Irlanda 0 p.

ȘAH • In turneul de la 
după 4 runde conduce 
(Ungaria) ou î p, urmat > 
hetka (Cehoslovacia) eu _ , _
Ițalntea ultimei runde, tn tur
neul de Ia Novl Sad. pe primul 
loc se află Nikollcl cu 7 p. Po-

Gildr
7-5.

5 p.
Olan-

1 Praga.
Utasl 

de Pla-
2 P •

, povid și Sokolov cu dte 6.5 pi 
Smejkal 6 p etc.

TENIS 9 Cîteva rezultate din 
primul tur din cadrul turneului 
de la Viena: Nelson — Claudio 
Panatta 5—7. 6—4. 7—6 ;
meister — Edwards 2—6,
6—2, Gdnthardt — Perkiss 6—4, 
6—2 ; Tim Wilkinson — Visser 
5—2, 6—1 • tn urneul de Hong 
Kong (turul 1) ; Vijay Amritraj 
— Davis 7—6. 6—7. 6—4 ; McNa
mee — Gufreln 6—1. 6—4, Sadri 
— Bourne 6—4. 7—6.

TENIS DE MASA 9 Concursul 
de la Rotterdam (finalele indi
viduale) : Kuharszki (Polonia) — 
Gruba (Polonia) 3—1. Bettine 
Vriesekoop (Olanda) — Mărie 
Hrachova (Cehoslovacia) 3—1.


