
La debutul Balcaniadei de scrimă

ASALTURI SPECTACULOASE, 
VIU APLAUDATE DE PUBLIC
• Primii învingători: Ti orc tistul nostrn L Husti $1 
campionnl mondial de sabie, bulgarul T. Etropolshl

Cea de a 17-a ediție a tra
diționalei competiții internațio
nale de scrimă, Balcaniada* 
și-a derulat ieri. In sala Flo- 
reasca din Capitală, primele 
secvențe.

în reuniunea inaugurală au 
evoluat pe planșe floretiștii și 
sabrerii, care și-au disputat ti-

în finala floretiștilor s-a impus 
nostru Z. Husti (in dreapta) 
tlurile balcanice în probele in
dividuale. Inițial, pe listele de 
concurs cite 20 de competitori, 
fiecare țară participantă — 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România — înscriind 
câte 4 reprezentanți. După pri
mul tur (4 grupe a cîte 5 
sportivi), s-au disputat două 
grupe semifinale (fiecare eu 
câte 6 concurenți), din care 
s-au calificat cei 8 finaliști ai 
fiecărei arme.

Principalii protagoniști ai a- 
cestor prime dispute din Bal
caniada 1984 au fost, conform 
calculului hîrtiei, floretiștii ro
mâni și sabrerii bulgari. (Continuare In pag 2-3)

Duminică, la Complexul Tei

FESTIVALUL SPORTULUI STUDENȚESC BOCOREȘTEAM
Duminică, de la ora 10.00. la 

Complexul Tei din Capitală se 
va desfășura Festivalul sportiv 
studențesc bucurestean. mani
festare cultural-SDortivă în
scrisă în cadrul acțiunilor în 
întîmpinarea Congresului al 
XITI-lea al partidului.

După demonstrații de ciclism, 
rugby, haltere, culturism, aero

După Întrecerile din semifi
nalele floretei masculine, can
didați autorizați la ultimul 
asalt, cel ce urma să desem
neze campionul actualei ediții, 
se anunțau reprezentanții noș
tri Husti și File, primul fiind 
neînvins, iar celălalt calificîn- 
du-se fără să forțeze. Acredi- 

cu autoritate reprezentantul 
Foto : I. BĂNICĂ 

tare validată și de primele 
asalturi din finala de 8, unde 
Husti l-a întrecut pe Costa, 
iar File pe Besedeș. Ulterior, 
însă, în timp ce Husti și-a 
valorificat șansa cu aplomb in 
semifinală (în dauna lui Bu- 
zan), File, deși l-a condus cu 
9—6 pe Kamadjiev, greșind 
tactic în serie n-a mai putut 
da tușa victorioasă, primind în 
schimb 5... Așa Jncit finala a 
opus pe Husti lui Kamadjiev. 
Floretistul nostru a condus cu

Paul SLAVESCU

si racheto-modele. schi nautic 
și yachting, se vor disputa fi
nalele inter-institute la atletism, 
baschet, canotaj academic sah. 
handbal, fotbal, tenis de masă 
si volei. Festivalul *va marca, 
totodată, deschiderea oficială a 
anului sportiv universitar 1984- 
1985.
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Aproape că nu există nu
măr din cele șase apariții pe 
săptămină ale ziarului nostru 
in care cititorul să nu gă
sească o avancronică sau o 
cronică • unei competiții spor
tive .la zi*. Pentru că Întrece
rile sportive oficiale — inter
ne sau internaționale Ia care 
iau parte sportivii noștri — 
nu se mai desfășoară numai 
simbăta sau duminica, așa cum 
ne obișnuisem cu ani în ur
mă, ci au loc și in alte zile 
ale săptăminii. Nu o dată iu
bitorii sporturilor sînt in si
tuația de a opta pentru o com
petiție cu regretul de a fi 
nevoiți să renunțe la alta, la 
care de asemenea ar dori să 
asiste. Calendarul competițiilor 
de performanță a ajuns să 
cuprindă in jur de 45 de dis
cipline, cu un și mai mare 
număr de probe, cărora li se 
afectează competiții oficiale, 
de la faza de masă, pînă la 
finala pe țară, pentru băieți 
și fete, pe categorii de vîrstă 
etc.

Este lesne de observat că, 
în ultimii ani. aria unităților 
de performanță și, drept ur
mare, a locurilor de disputare 
a întrecerilor oficiale s-a răs- 
Dîndit cu repeziciune pe harta 
tării, urmînd dezvoltarea eco
nomică si socială a fiecărui 
colț de tară.

Lupta pentru întîietate, pen
tru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai țării la diversele ra-

„Cupa României" și apoi „Cupa Federației Internaționale de 
Handbal" — ediția 1983—1984 se află la... Rimnicu Vilcea, in vi
trina cu trofee a formației feminine Chimistul. Pentru ei mo
desta localitate de altădată, azi un oro» modem, cu o puternici 

industrie, se afirmă viguros și in aria performantei sportive 
Foto : D. NEAGU

muri și probe nu se mai dă 
între două-trei cluburi, cărora 
le era mai ușor să socotească 
la ce sporturi nu au luat titlu
rile, ci angajează de Ia un an 
la altul tot mai multe asocia
ții și cluburi puternice, din tot 
mai multe localități. Să luăm, 
de pildă, handbalul. Tradițio
nalele derbyuri dintre Steaua 
și Dinamo nu mai sînt singu

rele meciuri importante ale 
campionatului masculin, der
byuri fiind azi șl partidele sus- 
ținute de H. C. Mlnaur Bala

Mircea COSTEA

(Continuare In pag. 2-3)

DERBYUL DE BASCHET
După prima manșă a turului II

al cupelor europene de fotbal

UNIVERSITATEA (10 cu Olympiakos Pireu) 
PĂSTREAZĂ SANSA CALIFICĂRII...

CRAIOVA, 24 (prin telefon). 
Din nou lume multă ne ..Cen
tralul" oltean (peste 40 000 de 
suporteri ai formației gazdă) 
la reîntîlnirea. după DUtină

UNIVERSITATEA 1 (1)
OLYMPIAKOS 0

Stadion Central ; teren foarte bim; 
timp călduros ; spectatori — peste 
40 000. Șuturi : 15—5 (pe poartă : 
8—1). Cornere : 7—5. A marcat : CIR- 
ȚU (min. 17).

UNIVERSITATEA : LUNG - NEGRJ- 
LA. TILIHOI, Ștefănescu. UNGUREA- 
NU - ȚICLEANU, Bicu, 8ELDEANU. 
Bălăci (min. 46 Oct. Popescu) - 
Geo.'gău (min. 60 MănăHă), CIRȚU.

OLYMPIAKOS : SARGANIS - Xan- 
topoulos. PAPADOPOULOS, MICROS. 
VAMVAKOULOȘ - Persies, MITRO
POULOS (mirt. 67 Lemonis). Kokola 
Itis, Kousoulakis — Papagheiis, Ana- 
stapoulos.

A arbitrat bine Paolo Bergamo; la 
linie : D. Inocentio șl C. Longhi (toți 
din Italia).

Cartonașe galbene : 8ELDEANU,
PAPADOPOULOS. XANTOPOULOS.

vreme, cu echipa lor favorită, 
angajată într-o nouă si aprigă 
confruntare europeană. în com
pania unei partenere de în
trecere care, sub bagheta re
putatului tehnician olandez 
Georg Kessler, a progresat 
simțitor în ultima vreme. Uni
versitatea Craiova si-a făcut 
si astăzi — se impune a fi 
subliniat acest fapt — din plin 

datoria. îndeosebi în nrima 
iumătate a meciului cînd cu 
forțele proaspete, a evoluat de
seori la un bun nivel. A fost 
și repriza în care, in afara 
deschiderii scorului, realizată 
de CIRȚU in min. 17, după o 
acțiune Beldeana — Țicleanu, 
Universitatea Craiova a pus

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)
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Pe stadionul Municipal din 
Bordeaux. în Drezenta a oeste 
35 000 de spectatori, s-a dis- 
nutat aseară primul ioc din tu
rul II al CuDei campionilor 
dintre Girondina Bordeaux si 
Dinamo București. Partida a 
început sub semnul echilibru
lui. campionii noștri reușind 
să se anere gruDat. să închi
dă culoarele de sut ale atacan
telor echipei gazdă. Nici o 
mare ocazie In nrimele 25 de 
minute. Abia în min. 27 după 
o rapidă sariă a francezilor. 
Lacombe s-a aflat la un pas 
de a deschide scorul. Un mi
nut mai tîrziu Rednic a reu
șit o intervenție de ultim mo
ment. el scotînd de ne linia 
nortii mingea expediată cu 
capul, din careu, de fundașul

Cirțu înscrie golul victoriei craiovene Foto : D. NEAGU

Thouvenel. în min. 31. o lo
vitură liberă executată de Gi- 
resse l-a remarcat oe Dortarul 
nostru Moraru. Dună alte na
ira minute însă, gazdele au 
deschis scorul nrin MULLER, 
care a insistat la o minge ne 
care i-a trimis-o în adincime 
Lacombe : 1—0.

Mai bună, mai sigură oresta- 
tia camnionilor noștri în re
priza secundă. Dinamo nu s-a 
mai precipitat in apărare ca 
in finalul primei reprize, reu
șind chiar să contraatace ne- 
riculos în cîteva rînduri. în 
min. 65 Suciu a reluat din- 
tr-o bucată, dar imprecis. Iar 
în min. 81, impetuosul Augus
tin aiuns Dină în apropierea 
buturilor adverse, n-a mai a- 
vut forța să suteze puternic si 

olasat. ratînd astfel egalarea. 
Oricum. Dinamo a obtinut a- 
seară un rezultat care-i men
ține sanse reale de calificare 
Dentru turul III De care o poa- 
te obține in returul de la 
București.

Arbitrul Fr. Wohrer (Aus
tria) a condus formațiile :

GIRONDINS : Dropsy —
Thouvenel. Specht. Battiston. 
Rohr — Țigana. Girard. Gire- 
sse. Martinez — Lacombe. Mii- 
ller.

DINAMO : Moraru — Rednic. 
L Marin. Nicolae. Stănescu — 
Dragnea Andone. Movilă. Su
ciu (min. 88 Țălnar) — Tulba 
(min. 65 Augustin). Orae.

STEAUA - DINAMO,
PENTRU PRIMA OARA

LA IAȘI3

Campionatul national de bas
chet masculin continuă prin al 
doilea turneu al turului I. car* 
se va desfășura vineri, stm- 
bătă si duminică în Sala spar
turilor din Iași. Programul cu- 
nrinde mai multe meciuri in
teresante intre echipe car* 
candidează la calificarea în 
grupa valorică 1—6. dar -capul 
de afiș" al turneului este tra
diționalul derby dintre princi
palele candidate la titlu, for
mațiile Steaua si Dinamo Bucu
rești (duminică, ora 11). Se cu
vine să menționăm că este pen
tru prima dată cînd o ase
menea partidă de mare atracție 
se desfășoară la Iasl. eveniment 
care — sîntem convinși — va 
atrage un mare număr de a- 
matori de baschet din locali
tate.

Iată programul turneului I 
vineri, de la ora 9: I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București — Dinamo 
Oradea. C.S.U. Balanța Sibiu — 
IMUAS Baia Mare ; de la ora 
15 : Farul C.S.S 1 Constanta
— Universitatea C.S.S- Viitorul 
Cluj-Napoca. Dinamo București
— Rapid București. Politehnica 
C.S.S. Unirea Iași — Steaua. 
Academia Militară Mecanică 
Fini București — Politehnica 
Sportul studențesc București l 
sîmbătă. de la ora 9 : IMUAS

(Continuare in pag. 2-3)



Ziua Armatei Republicii Socialiste România

SPORTIVII MILITARI-FII DE NĂDEJDE Al PATRIEI
Ca In flecare an. la S3 oc

tombrie. de ziua «L armata 
tării prezintă patriei. partidului, 
comandantului luorem. tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. un 
bogat bilanț de fante al ImDli- 
nlri. Acționînd intr-un climat 
de ordine si disciplină potrivit 
principiilor si cerințelor doctri
nei militare naționale, unitățile 
d subunitățile lsi nerfectionează 
continuu pregătirea militară si 
nolitică. Ele se află permanent 
la datorie, sub tricolor, profund 
angajate — alături de Întregul 
popor — In munca neobosită, 
de înaltă răspundere patriotică, 
pentru Înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin, contri
buind totodată la construirea 
marilor obiective ale socialis
mului.

In acest an al marilor eve
nimente din viata poporului 
nostru — cea de a 40-a ani-

versare a victoriei revoluției de 
eliberare socială si națională, 
antifascistă si antilmperiallstă 
si Congresul al XIII-lea al 
partidului — rezultatele remar
cabile obținute de armata noas
tră in pregătirea de luptă si 
politică au mobilizat militarii 
in realizarea unor reușite deo
sebite 81 in domeniul educației 
fizice si sportului. Tinlnd seama 
de sarcinile reieșite din Mesajul 
tovarășului Nlcolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, adresat Confe
rinței pe tară a mișcării spor
tive. s-a urmărit cu consec
ventă cuprinderea tuturor mi
litarilor în practicarea exercl- 
tillor fizice, formarea si dez
voltarea unor Înalte calități 
moral-politlce. concomitent cu 
călirea fizică si psihică, pentru 
a face fată cerințelor instruirii

Sport de mare angajare fizici, rugbyul ere t* riadsl ssiHtarilor 
SOȘtri reprezentanți de elitd (In fotografie, ea balonul. Floriei 
Murariu, unul dintre ei), precum fi • echipă — Steaua Bucu
rești — campioană a țării Foto : D. NEAGU

militare. întrecerile sportive 
cuprinse sub genericul mobili
zator al -Daciadei* au consem
nat multe succese in activitatea 
sportivă de masă, asa cum au 
dovedit-o rezultatele concursu
rilor militar-aplicative, cum au 
fost cele 
sportive si

Rezultate 
au obtinut 
sportiv al 
din celelalte asoctatH sportive 
militare, care au influențat po
zitiv desfășurarea activității 
sportive de masă al de perfor
mantă. Multi sportivi de ta 
Steaua sint component! al lo
turilor republicane, contribuind 
la ridicarea prestigiului sportiv 
al tării, asa cum__
vară, la Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles, dnd a serie 
de reprezentanți 
militar — Anișoara Cușmir- 
Btaaciu si Florența Crâetaneseu 
la atletism. Vasile Andrei la 
lupte. Toma Simionov la canoe. 
Agafta NsZtasis Io-
□eseu ti Tecta Marinescu la 
caiac. Petre Berbere. Petre Du
mitru, Vasile Greacă, Geta 
Rada ta haltere. EUsabeta Gnz- 
gaaa la floretă. Cornelia Ion ta 
tir. Vasile Stingi. Nlealae Mun- 
teanu. Marian Dumitre. Adrian 
Simian și Dumitre Berbece la 
handbal Marin Mustață. Cor
nelia Marin. Alexandra Chico
tită ta sabie etc. — și-au În
scris numele printre campionii 
sau medaBaUi mar» competiții

Ca prilejul acestei zile ani
versare. sportivii srmatel noas
tre tal manifestă hotărfrea ne
clintită ea ti ta viitor să de
pună toate eforturile tn pre
gătire. pentru ca. arin hărnicie, 
ordine ti disciplină, să fie flata 
să reprezinte cu cinste Clubul 
sportiv al armatei -Steaua* ti 
asociațiile sportive militare, tar 
cel promovați ta loturile reou- 
bBeane te obțină rezultata ti 
pei for mante mereu mal bone, 
menite să contribuie la crește
rea continuă a prestigiului 
sportiv al patriei noastre. Re
publica Socialistă România 1

focurila atletism.
tir.
demne de 

militarii din 
armatei -Steaua* si

relevat 
Clubul

au Scut-o in

al sportului

DINAMICA DEZVOLTARE A MIȘCĂRII SPORTIVE
(Urmare din pag D in toată

-»ute*.

Campionatele najionale de talere (tra

Mare cu cele două cluburi tra
dițional campioane. Tirul creș
te sportivi fruntași nu numai 
te Capitală, pe poligonul Tu
nari, ci și la Arad. Scrima se 
practică nu numai la București 
R Bătu Mare — centre care 
și-au creat faimă In anii so
cialismului —, d șl la Slobo
zia, pentru că fosta localitate 
măruntă, pierdută ciridvs In 
Bărăgan, este azi un înflori
tor oraș, reședință de județ, 
lașul a Intrat in circuitul ca
notajului, sport necunoscut 
pină acum In .dulcele tfrg*, ea 
R Piatra Neamț, ea si alte lo
calități care-și fac tradiție in 
acești ani. Handbalul. Înotul, 
hocheiul pe gheață, ciclismul 
si motociclismui, baschetul, vo
leiul, sporturile aeronautice, 
schiul, patinajul, tenisul de 
masă, rugbyul — ordinea e ab
solut Intimplătoare — R alte 
ramuri, unele de o complexă 
tehnicitate și finețe, nu mâl 
sint apanajul Capitalei șl al 
altor citeva orașe mari, d le 
lntilnim rididnd mari sportivi 
tn tot mal multe localități, in
clusiv In mediud rural. Ca să 
nu mai amintim da fotbal, eu 
bogatul său program eompeti- 
țional divizionar -A*, ~B“ R

C“, răsplndit practic 
tara.

Așa se și face că la 
rea reprezentativelor țării pen
tru marile Întreceri ale lumii, 
inclusiv Jocurile Olimpice, con
tribuie tot mai multe județe, 
care nu se mai mulțumesc cu 
rolul de <fln care
marile bucureștene

recruteze tinere talente, 
d cresc ele insele performeri 
valoroși.

Fenomen evident mal ales tu 
ultimele două decenii, extin
derea dinamică a ariei spar
tului de performanță pe harta 
țării este rezultatul dezvoltării 
mișcării noastre sportive in 
contextul dezvoltării generale 
a României socialiste, datorită 
conducerii de către partid, gri- 
5 permanente șl dragoe- 

tovarășului NICOLAE 
CRAUȘESCU pentru creșterea 
armonioasă, fizică R morală, 
a unui tinerei viguros, sănătos 
R frumos, multilateral R ex
celent pregătit pentru muncă, 
pentru viață, la nivelul cerin
țelor prezentului R viitorului. 
Pentru că dincolo de rezultatul 
unei Întreceri sportive, dincolo 
do spectacolul sportiv, vedem 
cultivarea prin performanță a 
calităților fizice R psihice, a 
frumuseții corporale R morale

alcătui-

joia adresate mișcării sportive, 
ta cuvîntări R ta alte Impor
tante documente <te partid a 
Însemnat R înseamnă ampla 
dezvoltare a bazei da masă a 
sportului da cantate, extinde
rea judicioasă a rețelei de du
hori șt asociații eu secții de 
performanță ti a bazelor spor
tive moderne pe teritoriul ță
rii, sporirea continuă a numă
rului cadrelor de profesori și 
antrenori capabili aâ selecțio
neze R să pregătească ștflnțt- 
fle tinerele talente, erefnd ta 
unele ramuri o vestită -Școală 
românească*, precum ti tiste- 
■tld competlțional Închegat, fl
atter R stabil, sub generosul 
Însemn al ^Daciadei*.

Dezvoltarea dinamică — te- 
deoflebi ta ultimele două dece- 

a mișcării sportive, prin 
permanentă a partktatai, 
n „petele albe* da pe 
performanței.

In Capitala — • reușita acțiune sportivă tfc nașa

rrZIUA ORIENTĂRII TURISTICE"

■pâtorl fl 
nâ presențl 
al Capitalei

B
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Iorgu Stamate, un campion meriiuot, grafie ca 
întrecerii...

Foarte aplaudată a fost prima 
campioană feminină a talerelor 
aruncate din șanț, junioara Doi
na Păun (M t), urmată de coe
chipierele sale de la Olimpia, Ml- 
harla Tomltoiu șl Mlhaela Tănă- 
■escu (fll șl, respectiv, M t).

REZULTATE TEHNICE, trap, 
seniori : 1. L Stamate (Olimpia) 
as t, 1 V. Antonescu (Steaua) 
1S4 t, L T. Vlădolanu (Olimpia) 
IM t ; juniori I : L A Toma 
(Steaua) 134 t, 1. C. Ologeanu 
(CT Alexandria) 117 t, ». D. 
Manchenle (Olimpia) 11B t ; 
„Criteriul Juniorilor mici*; des
fășurat concomitent; 1. N. Dims 
(CT Alexandria) 73 t, 1—S. V. 
nes (Olimpia) șl N. Ologeanu 
(CT Alexandria) 74 t.

Radu T1MOFTE

AU FOST
LOTURILE

CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET
(Urmare din pag. I)

— Dinamo București. Steaua — 
CB.U. Sibiu; de ta era 15: 
Academia Militară — I.C.RD. 
Politehnica București — Rapid. 
„U“ — Politehnica Iasi. Dinamo 
Oradea — Farul; duminică, de 
ta era St LC.E.D. — Pohteb- 
nire București. Politehnica Iași
— Dinamo Oradea. Dinamo

București — Steaua. C.S.U. — 
WU“. Farul — Academia Mili
tară. Rapid — IMUAS. Clasa
mentul ta zi : 1. Steaua • n. 
X Dinamo Buc. > t». X I.C.E.D. 
7 n 4. Dinamo Oradea 7 n. X 
CJ5.U. Sibiu • p. X Farul 3 0, 
7. IMUAS 5 n. X -U“ I R, #. 
Politehnica Iași S ». 18. Aca
demia Militară 5 n. ÎL Rapid 
I a 11 Politehnica București 
■ n.

BASCHETUL ȘCOLAR..
ELIMINAT DIN SĂLILE LICEELOR?

D. STANCULESCU

BALCANIADA DE
Uvtna Buzaa (Romântă) -

SCRIMA

♦—«, a fete egalat 
a renunțat ta fapta 
pe, dar, regâslndu-oe. a 
M h o diferență oare arată 
adevăratul raport do forțe: 
10-X Astfel, Zsolt Hast!, ro
ues! Învingător ta -Cupo Ro- 

Lnehele sezonul ca tt- 
tlul be1—"1*

Iată rezultatele finalei flore- 
flștilor: Zsolt Busti (România) 
— Vasile Costa (România) »—

De azi, la Clu]-Napoca

PATRU ETAPE IN CAMPIONATUL DI POLO
De azi și ptnă dumtaicâ, ta 

C3ui-Napoca as fleaOșosTă pri
mele patru etape din cel de dl 
doflee tur — preliminar — la 
Divizia -A* ta pete aorta I (oe- 
leteMe cinci arudnd sâ alb* loc 
ta noiembrie, ta Arad). Beuniu- 
■tie an toe Joi, vteeri ti «tmbătl 
ea Începere de ta era 1AM far 
duminica ds ta ora RM

Frotștasma primei știa t Dina- 
aw — kzdaatria Una ItaBlșoare. 
Crișta Oradea — Lotul de Jună- 
asx Rapid Bucoreșa — CA.U. 
Codotructa București, Steaua — • Sancționată

X Bflpid Bus. linÂ Steaua iiii
t V-ța. CJ. 1«. MO»
C progresul MII
X OSU Conatr. MM
X LL.T. MM
A Lot juniori 
Ml Rapid Arad

Im»
• li 7

■a- -a
n- * 
at-ta» 

I purnete.

i

î
-s»

In vederea 
tru sezonul 
ternational al 
roul F. R. T 
ponenta lotur 
stabilind și 
Lotul pentru 
Florin 
Bucur. 
Vantă 
rești). 
drian 
Silviu 
ua). 
Club

Segă
Andr 

(toti d 
Cristin 
Marco. 
Gorg 

Adrian 
B 

Alexe Barda 
zlru. Lotul 
niela Moise 
manov (Polit 
Diane Sa 
restil. II 
Aurelia Gfie 
(ambele Pro 
Teodora Tac 
rești). Antre 
gescu si Mi 
de juniori : 
(Tenis Club 
Dulceag (Di 
Râzvan Itu 
Cosae (C-S.S. 
trenor : ^Gh 
tal de J 
(Steaua). 
București). 
(Drumuri 
Mădălina 
Monica 
Splrache, 
da la Dina 
trenorl : 
Radu Bădln.

Dcșlfa:

AȘTEP

celui d 
Stela

ȘTIINȚA
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REDAȚI-NE BOXUL!
In cursul Întregii s&ptă- 

mlni trecute, n-a scăpat a- 
tenției puținătatea apecta- ----- . - - - -

de 
ta 

ale
au

a). 
op 

iresti), 
Bucu- 
Geor- 
Lotul 
ieolae 
abriel 
rest», 
ieorge 
). An-

f
f

torilor la turneul final 
campionatelor naționale 
box. De lunț ptaă joi, 
Încăpătoarele tribune 
Palatului sporturilor nu __
luat loc (zi de z!) Rial mult 
de cdteva sute de bucu- 
reștenl. Uimirea noastră re 
cuvine desigur a fi rapor
tată la anii trecuți, rfnd 
publicul umplea «ala tacă 
din faza preliminariilor, 
copleșind casele de bilete 
în ultimele zile.

Lipsa de apetit 
pugilistic a amato
rilor din Capitală 
trebuie pusă eu 
precădere ta legă
tură cu „scăderea 
de nivel* generală 
a boxului nostru. 
Rezultatele nesatisfăcătoa
re ale boxerilor ro
mâni la Los Angeles (unde 
pugilistii turci si algerieni 
au obținut mai multe me
dalii, iar cei olandezi, fran
cezi și vest-germanl tot una 
singură, ca ai noștri !) ex
plică deprecierea rapidă. La 
aceasta se adaugă unele 
fapte inexplicabile, cum ar 
fl, de pildă, absența de ta 
finalele naționale a trei pu- 
giliști (Fulger, Ioana, Bl- 
mion) care, cu numai două 
luni in urmă, fuseseră gă
siți apți pentru turneul •- 
limpic ! Ca să nu mai vor
bim de lipsa !n program a 
unor dueluri pasionante, de 
tipul Cuțov — Dobrescu (În
cercarea de a-i substitui o 
presupusă rivalitate Donld 
— Paizs nu a rezistat exa
menului 
chiar al

Ce-i 
bule ta 
Uzată o_________
tii atît de frumoase ta boL 
Se cade să descentralizăm 
forțele pugilistice, pentru ca 
finalele naționale să nu de
vină aproape exclusiv e 
dispută Steaua — Dinamo

(cluburi eu rezultate nota
bile, dar restul T). Se cer 
struniți mal mult antreno
rii, mal alea cei care ie 
mulțumesc cu puțin, cei că
rora le ajunge dacă au ca
lificat un elev la turneul 
final (adesea prin jocul sor
ților), cel care transferă 
automat grija pentru cali
tatea instruirii la lot șl 
pentru că veni vorba:taefi- 
ctența pregătirii de laSora- 
tor este tacă o dată dove
dită ; i 
pregătit 
nament,

spedalistilor si 
nespedaliștilor). 
de făcut T Tre- 
primul rfnd revita- 
disciplină eu tradi-

ASTĂII, ÎN DITIIIA

litri că
Iași). 
esuD. 
lăllna 
(toate

An
in si

La Bacău este programat as
tăzi meciul restanță din etapa 
a IX-a a Diviziei „A* de hand
bal masculin dintre formațiile 
Știința din localitate și Dina
mo BncureșlL înaintea acestei 
partide, cele două formații au 
următoarea situație ta clasa
ment :
4. Dinamo Buc. 8 5 12202-193 U

de pregătire olimpica la înot

CE TREBUIE,
ZULTATE PE MĂSURĂ
a ra

ra 
Ht — 
otlm- 

dotlea 
>rtan- 
pă cel 
d ta
urină, 
(taică, 
te pe 
!țl de 
aii tați 
E. Ei 
orenii

«anul 
Urla 
ilnieli 
tă CU 

pro- 
Tnona 
u. Ei

prln- 
u tre
ieri ti nd

aldo- 
are — 
Cosma, 
. Spa-

la, Ramona Terșanscbl etc. — 
așa cum mal există speranțe 
si )a Ploiești sau in alte rfteva 
centre (din păcate, puține, răz
lețe). SI. ne place să credem, lor 
11 se vor alătura slți foarte 
tineri înotători din orașele a- 
mintlte, cum ne spune prof. 
Lucian Dumitrescu, secretar 
responsabil al F.R.N. : „acțiu
nea de selecție, de cuprindere 
te noul centru continuă. Iar 
ta Reșița sini, efectiv, toate 
condițiile de pregătire, asigu
rate de cochetul bazin olimpic 
acoperit, de cazare la internat 
(unde mal locuiesc gimnaștli 
celuilalt centru olimpic din a- 
eesi oraș), de masă și, nn in 
ultimul rind, desigur, de des
fășurare a procesului de In- 
vițămint, la Școala generală 
nr. ÎL Antrenorii Mircea Ho- 
hoiu ș| Zeno Giurasa, care vor 
fi coordonați de antrenorul e- 
merit Ioan Schuster, au am
biții la fel de mari ea șl c- 
levii lor".

Există, prin urmare, speran
țe, condiții, ambiții. Nu ne ră- 
mîne decîț să așteptăm RE
ZULTATELE. Rezultate pe mă
sură !

Geo RAEȚCH1

A“ de volei (m)
L B. MARE-DINAMO 1-3

l\

i Mare 
dintre 

ie Ștt- 
ie, șl 
lsputat 
■u eta-

După

un Joc presărat cu greșeli de 
ambcO^ părți, Dinamo a ctștîgat 
cu 3—1 (—7 —12, a, —7), j-jcînd
mai bine decJt partenera sa, dar 
fără a străluci.

A. crișan, coresp.

a boxer poate fi 
ta sala de antre- 
dar boxer adevă
rat re 
doar ta 
meciuri 
te. grele
Ia încercare toate 
calitățile. Iată eta
la problemei, care 

readuce la constatarea 
de la Început

Suporterii boxului — de 
căldura cărora acest aport 
nu se poate dtepensa — 
stat oameni de un Op spe
riat : Înflăcărați, fideli, dar 
șt pretențioși 1 Pentru a-și 
cheltui Iubirea de box, ei 
nu cer dedt să I so dea 
ocazia 1 Redați-le boxul »- 
eestor oameni pasionați și 
veți sluji in același timp 
boxul I Nu este Îngăduit ea 
la București amatorii de 
box să fie convocați — ta 
general — doar de două ori 
pe an, la „Centura de aur" 
șt la finalele naționale. Fe
derația este datoare să gă
sească prilejurile șt mijloa
cele de a Înmulți galele pu- 
gllistice, de a oferi unui 
public generos meciurile 
demne de pasiunea tat de 
a angaja astfel fia mod 
public !) mal rcsponi 
forțele boxului nostru 
procesul de creștere a 
ItAții prestației eparttvOor 
(care se vor simți g «I mai 
prețui ți, mal tacurajațl să 
progreseze)

Victor BANQUtESCU

Dt IUNDD.U MASCUR
T. Știința Be. 8 4 8 4 223-212 ÎS 

Partida de astăzi, găzduită 
de Bala sporturilor dla Bacău, 
Începe la ora 11.

(Urmata din pag. 1)

va face 
ring I In 

adevâra- 
punlndu-I

UNIVERSITATEA CRAIOVA

serioase probleme apărării 
supraaglomerate din fata sa. 
crrfndu-sl d alte rfteva bune 
ocazii de a majora scorul. Dar 
nrioeala la finalizare a lui 
Geolgău fin două bune situații. 
In minutele 38 d 43) st din 
nou Ctrțu (mln. 44) l-a permis 
do flecare dată nortarului Sar- 
eanls st scape eu fata curată. 
Acum, fa aceste nrime 45 de 
minute. Olymplakos a șutat o 
singură dată spre poarta tal 
Lung, si anume la lovitura li
beră. din mln. 15. executată 
de Papadopoulos.

Din finalul primei reprize ac 
putea observa tasă că unii din
tre eomponenții echipei eralo- 
ver.e. tococnplet recuperat! de 
ne urme unor accidentări, tta 
toi mai greu pasul ra adver
sarul lor. mm ha tiv trfnă la a- 
gredvttate. Baled a al rămas 
la pauză ta vestiarul său. «moi 
a-o trecut mult d a fost to- 
tocuit st Geolgău : absente no
tabile care, adăugate la altele

OLYMPIAKOS ARBITRII HAP!I A La
tot de nrim-plan (Cămătaru și 
Irimescu. ambii suspendați de 
U.E.F.A.). sl-au dus amprenta 
De comportarea de ansamblu a 
echipei in a doua iumătate a 
meciului.

Oricum Insă, deși obținută 
la limită, victoria rămine... vic
torie. Atașat si Înțelegător. Pu
blicul a aplaudat succesul Uni
versității Craiova după ultimul 
fluier al arbitrului. Echipa de 
inimă — ta care a debutat 
proaspătul transferat 
— făcuse tot ce i-a stat ta 
putință pentru a nu-i Înșela 
speranțele. Ea a rămas ta cursa 
calificării pentru partida retur, 
rfnd 
tal 
rfnd 
na ti 
putea prezenta pe stadionul din 
Atena mult mai aproape de 
plenitudinea forțelor. Univer
sitatea Craiova — a demons- 
trat-o ta repetate situații. Ia 
Leeds. Florența. Kaiserslautern. 
Bevilla etc. — este ta stare să 
depășească greutăți și mai 
mari.

A DIVIZIEI „A“

M&năilă

va beneficia de aportul 
Cămătaru si Irimescu. si 
grupul jucătorilor recune- 
nrta mari eforturi se va

Jill — F.C. Bala Mare t D. 
Petrescu — M. Niculescu șl M. 
Toncea (toți din București).

Sportul studențeso — F.C. Bi
hor : I. Igna (Timișoara) — Gh. 
Toth (Aiud) și V. Antohi (Iași).

Corvlmil — F.c Argeș : M.
Constantinescu — N. Voinea și 
P. Iliescu (totl din București).

AJS.A. Tg. Mureș _— Unlversi- 
(Rm.
Ma-

AJS.A. Tg. Mureș ___
tatea Craiova : N, Dinescu 
VUcea) — B. Matei șl D. P 
nole (ambii din București)!

S.C. Bacău — Politehnica 
C. Teodorescu (Buzău) — 
Gheorghe (Suceava) și Gh. 
ceanu (Tecuci).

Gloria Buzău — Dinamo : A. 
Gheorghe (P. Neamț) — I. Ve- 
lea (Craiova) șl A. Comănescu 
(Bacău).

F.c. Olt — Chimia Rm. Vîlcea: 
AI. Mustățea — D. Ciolan (am
bii din Pitești) și J. Grama 
(București).

Rapid — Politehnica Timișoara: 
Fl. Popescu — Ad. Morolana 
(ambii din Ploiești) șl S. Necșu- 
lescu (Tirgoviște).

F.C.M. Brașov — Steaua ; BL 
Neșu (Oradea) — I. Coț (Ploiești) 
șl I. Tărcan (Reghin).

Iași: 
c.

Cru-

ÎNCĂ 200 DE JUNIORI ÎN VIZORUL SELECȚIEI
Exaniiateri" : Tr. leneșei, N. Gorgorin, I. Oanâ

tețti (26), Craiova (20), Timișoara 
(22), Sibiu (23) și Oradea (20). Și 
cum nu vrem să închidem porți
le nimănui, subliniem că în afa
ra Juniorilor convocați se mai 
pot prezenta și alții, de la orice 
echipă totul e să aibă talentul 
fără de care nu se poate. De 
altfel, trebuie să mai spun că 
„examinatorii** vor fi extrem de 
pretențioși, printre ei numărîn- 
du-se Traian lonescu, Ilie Oană, 
Nicolae Gorgorin, antrenori cu 
„ochii** necesari depistării însuși
rilor fără de care nu se mal 
poate practica fotbalul de per
formanță : gabarit, forță, viteză, 
tehnică. Am ferma convingere că 
la toate categoriile de virstă ale 
eșalonului există mari talente. To
tul e să mergem după ele, să le 
descoperim, să Ie îndrumăm pa
șii, să le pregătim și să le pro
movăm treaptă cu treaptă...**

Un mare adevăr. Iar acțiunea 
preoonizată pentru 1 noiembrie 
0a Pftești va avea loc în 31 oc
tombrie). sîntem com viruși, C va 
confirma din plin.

E BINE, TOVARĂȘE PROFESOR?
E BINE, BĂIATULE!

Viorel TONCEANU

Seria secundă a Diviziei „A“

Lourențiu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CARTAȚI SINAIA — F. C.' 

OLT 1—1 (1—0). Au marcat : Ne
meși (mln. 24), pentru Carpațl, 
Ettlmle (mln. 73), pentru F. C. 
Olt- (V. Feldman, coresp.).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

la hochei

PATRU „CARTONAȘE ROȘII", UNUL CHIAR ANTRENORULUI!
24 (prin telefon), 
artificial din lo- 
găzdult primele 

cadrul turneului de

GALATI, 
Patinoarul 
calitate a 
jocuri din 
calificare al seriei secunde din
divizia națională de hochei. 
Startul In acest eșalon secund 
al hocheiului nostru nu a fost 
prea... fericit. Și aceasta pen
tru că, fn general, formațiile 
participante, slab pregătite, au 
preferat 
tehnic 
precis, 
nească 
nic și 
putea 
dur, obstructionist, punctat des 
de scene penibile, uneori chiar 
cu schimburi de lovituri !

Un ..exemplu" — de neemitat 
— in acest sens l-a constituit

hocheiului adevărat, 
și rapid, „altceva". Mai 
au Încercat să-și supli- 
lipsurile de ordin teh- 

fizic (de tactică nici nu 
fi vorba) printr-un joc

jocul dintre echipele Tirnava 
Odorhei și Petrolul Ploiești, ta 
care — credem — s-a stabilit 
un foarte nedorit record, dic- 
tindu-se nu mal puțin de 123 
de minute de penalizare și 4 
„pedepse de med", adică, ln- 
tr-un termen... fotbalistic, 4 
cartonașe roșii, dintre care u- 
nul a fost dat chiar antreno
rului echipei din Odorhei, An
drei Tarcsi. Ded, chiar antre
norului ! Ce educație mai poa
te face elevilor lui, dnd el 
este capul răutăților și se com
porta incalificabil, intrind pe 
gheață să admonesteze și să 
ceară socoteală arbitrului, care 
era chiar cunoscutul interna
țional Iuliu Becze T Celelalte 
trei „pedepse de med" au fost 
date căpitanului echipei din

Odorhei, Ban (frumoasă com
portare a unui căpitan de e- 
chipă 1). iul Laszlo, tot de la 
Tirnava Odorhei și lui Grădi
na ru (Petrolul). Este necesară, 
cit mai urgent, intervenția ho- 
tărită a forului de specialitate, 
care trebuie să dicteze pedep
se drastice Împotriva tuturor 
celor care, prin comportarea 
lor, aruncă o lumină nefavora
bilă asupra unei frumoase 
competiții.

Primele rezultate : Metalul 
Rădăuți — Electromureș Tg. 
Mureș 5—4 (2—1, 1—3, 2—0),
Tirnava Odorhei — Petrolul 
Ploiești 13—8 (5—1, 4—4, 4—3) 
și I.M.A.S.A. Sf Gheorghe — 
Sp. studențesc Construcții 8—3 
(4—1, 2—0, 2—2).

T. S1RIOPOL — coresp.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA pronoexpres din 
34 OCTOMBRIE 1984: EXTRAGE
REA I : M 35 7 38 21 1
GEREA A n-a 

FOND TOTAL 
«19.866 lei.

ClȘ TICURILE
CEPȚIONALE ___ __
OCTOMBRIE 1984 : FAZA I : Cat. 

1 : 1 variantă 25% autoturism 
„Dacia 1390“ (70.000 lei) ; cat.
«t 3 variante 100% a 36.651 lei, 
din care la alegere o excursie de 
1 locuri tn R.S Cehoslovacă șl 
diferența In numerar si 10 va
riante 25% a 9.163 lei ; cat. 3 1 
7 variante 100% ■ 7.750 lei, din 
care la alegere o excursie de un 
loo tn R.S. Cehoslovacă și dife
rența In numerar șl 42 variante 
«5% a 1.940 lei ; cat. 4: «9.50 a 
U54 lei ; cat. 5 : 164,75 a «24 
lei ; cat. « : 304,25 a 446 kd ; 
eat 7 t 426 a 200 lei ; cat. I i 
2.M9.25 a 100 lei. FAZA a Il-a s 
Cat. R • i variantă 100% autotu- 
rinm „Dada 1300“ (70 000 lei) ;
eat. B : 5 variante 25% a 14.676 
lei. sau la alegere o excursie de 
3 locuri In R.S. Cehoslovacă și 
diferența In numerar ; eat C : 
1230 a 5.870 lei ; eat. D : 64,25 
a 1.142 lei ; eat. E : 865 a 100 let: 
Autoturismele „Dada 1300“ au 
revenit pertidpainților : Florian
Gavril din Sighetul Marmațiel, 
județul Maramureș, și Năstase 
Badea din Giurgiu.

AZ) UI.T7MA ZI LA LOTO !
• Reamintim că agențiile de 

vlnzare și vtnzătarii volanți din 
Întreaga țară stau la dispoziția 
partldpanților NUMAI ASTAZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de mîi- 
ne, vineri 26 octombrie a.c.
• Așa cum v-am mal informat, 

la sflrșltul acestei săptămtnl. res
pectiv la 28 octombrie, se orga
nizează prima TRAGERE MUL
TIPLA la LOTO după o NOUA 
FORMULA TEHNICA, cu atribui
re de autoturisme „Dacia 1300“, 
importante cSștiguri in numerar 
șl excursii In U.R.S.S.

; EXTRA- 
: i « a n n ii 
DE CÎȘTIGURI :

TRAGERII EX-
LOTO DIN 14



cu BtmzmiivA R. D.
In prima jumătate a lunii 

noiembrie, boxerii români vor 
susține o dublă întilnire cu 
reprezentativa R. D. Germane. 
După încheierea turneului fi
nal al campionatelor naționale 
de box a fost alcătuit lotul re
prezentativ. care a si Început 
pregătirile.

Tehnicienii federației au con
vocat 21 de sportivi : Dumitru

Maricescu (mijlocie). Petre Bor- 
nescu si Marcel Marcu (semi
grea). Dorin Răcani si Gheor- 
ghe Preda (grea). Teodor Pîr- 
jol (supergrea). După cum se 
vede, la majoritatea categorii
lor au fost convocati cite 2—3 
sportivi, urmînd ca lotul care 
va face deplasarea să cuprindă 
16—17 boxeri.

De pregătirile echipei repre-

IN CUPELE EUROPENt
fi—<n 
(0-0» 
(0-4»

A.S. Roma
Rapid Viena
Larissa

Ieri s-au desfășurat meciurile (cele mai multe 
aseară tîrziu) din prima manșă a celui de 
al doilea tur al cupelor europene de fotbal. 
Iată rezultatele sosite ptnă la închiderea edi
ției :

Teodor Pirjol (stingă) și Gheorghe Preda au fost selecționați ia 
lotul național in vederea partidelor « reprezentativa R.D.G. 

Foto : D’. NEAGU
Șchiopa si Virgil Iordache (se
mi muscă). Constantin Tițoiu sl 
Marin Vișan (muscă). Reia Nis- 
tor (cocos). Nicolae Talpos si 
Ionel Pan3ite (pană). Ion Stan, 
Dorei Stănciulescu si Cornel 
Silitră (semiusoară). Dragomlr 
Ilie (ușoară). Rudei Obreja si 
Leontin Sandu (semimiiiocie). 
Nicolae Motrogan , (mijlocie 
mică). Vasiie Florian si Dorn

Tentative se ocupă un grup de 
tehnicieni format din antreno
rul emerit Teodor Nieulesca, 
Caii strat Cutov si Alee Sistae. 
Medie — Petre Radoviet

In timp ce seniorii vor e- 
vohia In R. D. Germană echi
pele reprezentative de juniori 
vor susține e dublă întilnire 
In România, la Galati si Twi
ce a.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI’
Dynamo Berlin — Austria Viena 1—3 ®-Z)
Levski Spartak — Dniepr >-l O-DPanathinai k os — Linfield (IrL) 1—1 (1—1)
F.C. Eiverpoo* — Benfica 9-i a-«)Bordeaux — Dinamo București 1—6 (1—0)I.F.K. Goteborg — S.K. Beveresi 1—9 (8—0)
Juventus — Grasshoppers 3—0 U—9)
Sparta Praga —Lingby (Dan.)

CUPA CUPELOR
Dynamo Dresda — F.C. Metz 3—1 (>—l)
Sittard (Olanda) — W^la Cracovia 3-9 (1—9)
Inter Bratislava — Everton »-ri (0—1)
Dinamo Moscova — Hamrun j—e <2—e)
Bayern Munchen — Trakta Plovdiv 4—4 (9-1)

Tragerea la sorți

Q.P. Rangers 
Internaționale 
Standard Ltege 
Lokomotive Leipzig 
F.C. Bruges
Ajax
Rijeka 
Paris St. Germain 
Borussia MSnctiengl. 
LASK Linz
P.S.V. Eindhoven
ZeleznlcearUniv. Craiova 
Fiorentina
Hamburger S.V.

— Wrexham
— Celtic Glasgow
— Servette Geneva

CUPA U.E.F.A.
— Partizan Belgrad
— Glasgow Rangers «s—n

(Jir—0»
— F.C. Koln
— Spartak Moscova'

0—2 (0—1)
1—1 (0—1)

— Tottenham 2—1 (1—0)
— Bohemians Pnaga 1—0 (0—0)
— Real Madrid 0-1 (2-0)
— Videoton 2—4 (0—2)
— Wldzsw Lodz 3—2 (2—0)
— Dundee Utd. lr—2 (1—1)
— Manchester Utd. 0—0
— Sion (Elv.) 2—1 (1—09
— Olymplakos , lr—0 (1—0)
— S.C. Anderlecht l1—*1 (Jl-—0)
— T.S.K.A. Sofia 4—0 02—0)

Amănunte în ziarul nostru de mîlne.

In turui al doilea

MECIURI GRELE PENTRU ECHIPELE NOASTRE
IN CUPELE EUROPENE LA

Uri. ba sadiuj IJ4-F. efla Bosel, a avui loc tragerwa ha sorți la turui I 
cupelor europene ba handbal, krtâ adversarele noastre dtn „optimi" :

MASCUUN
Capa campionilor europeni : STEAUA - SJLA. MINSK (U.K-S.S.)
Cupa cupelor I DINAMO BUCUREȘTI - RJL „CR EVENK A" (Iugoslavia) 

Capa LHJ. i H.C. Ml NAUR BAIA MARE - L F. HELSINGOR (Danemarca)
FEMININ
Cupa campionilor europeni : ȘTIINȚA BACAU - S.C. SPARȚACUS (Ungaria) 
Cupa cupelor i CHIMISTUL RM. VILCEA - ILK. BUDUCNOSȚ (Iugoslavia) 
Cupa IXF.; RULMENTUL BRAȘOV - ASK VORWKRTS (R.D. Oermanâ)

Olimpiada de șah bate la ușă

A ÎNCEPUT numărătoarea inversă
Ședința Biroului Federației 

Române de Sah. desfășurată cu 
citeva zile în urmă, a avut o 
agendă foarte încărcată. în 
centrul atenției s-a aflat, fi
rește. problema de cea mal 
stringentă actualitate privind 
pregătirea si participarea echi
pelor noastre reprezentative la 
apropiata Olimpiadă de sah. de 
la Salonic.

înainte de aceasta. Biroul 
F. R. Sah a ascultat referatul 
Întocmit de tehnicienii federa
ției pe marginea evoluției e- 
chipelor României la Balca
niada de Ia Skoplje. Cu ex
cepția rezultatului formației de 
juniori (care s-a clasat pe pri
mul Ioc), prestația celorlalte e- 
chipe. cea masculină si eea fe
minină (locul III si. respectiv. 
II) a fost apreciată ea nesatis
făcătoare ! Din eșecul înregis
trat la Balcaniadă s-au tras — 
sperăm — învățămintele de ri
goare.

A fost elaborat un minuțios 
plan de pregătire pentru Olim
piadă. posibil de îndeplinit în 
cele trei săptămîni rămase pînă 
la start. Accentul principal s-a 
pus pe refacerea potențialului 
psihic si fizic al membrilor lo-

turilor reprezentative, destul da 
uzat după un sezon sahist lung 
si obositor. De asemenea. In »- 
tentia antrenorilor stă perfec
tionarea schemelor teoretice sl 
tactice, perfectionarea tehnicii 
realizării avantajelor jocul în 
final. Este clar că Olimpiada 
de la Salonic se anunță ca una 
dintre cele mai puternice si 
mai disputate din întreaga is
torie. de peste o jumătate de 
secol, a întrecerii. Va fi acolo 
o veritabilă gală a marilor 
maestri si a tinerilor jucători 
de pretutindeni, dornld de a- 
firmare.

Au fost stabilite si loturile 
care ne v.or reprezenta la Sa
lonic. Formația masculină (an
trenor Em. Reicher) este alcă
tuită din marii maestri Florie 
Gheorghiu si Mihai Șubă, 
maestri! International! Mihai 
Ghindă. Theodor Ghiteseu. 
Valentin Stoica sl maestrul 
F.I.D.E. Dan Bărbulescu. O e- 
chlpă omogenă, indiscutabil cea 
mal puternică De care o putem 
alinia la această oră.

In reprezentativa feminină 
(antrenori, M. Pavlov si 8. 
Neam țu) titularizate slnt trei 
jucătoare : marile maestre Mar-

gareta Muresan sl Elisabeta 
Polihroniade-Rusu. maestra in
ternational* Dana Nu ța. Pentru 
desemnarea celei de a 4-a 
componente a formației noaa- 
tre. s-a hotărit disputarea unul 
turneu de baraj (tur-retur) la 
care urmează să participe Ger
trude Baumstark (Elo 2120), 
Gabriela Olărașu (2100). Vio
rica Ionescu (2 040) si Ligia Jic- 
man (2 005). Elementul inedit 
si foarte interesant al acestui 
turneu de barai II constituie 
faptul că participantele var e- 
volua fără antrenori si secun
danți. în acest fel se va putea 
crea o imagine reală privind 
forța de joc si. mai ales, de 
analiză a întreruptelor la fle
care dintre 
Olimpiadă.

După cum 
bate la ușă 
inversă a început.

Valeriu CHIOSE

aspirantele pentru

se vede. Olimpiada 
si... numărătoarea

h meciul Karpov - Kasparov

A 8-a REMIZĂ
CONSECUTIVĂ!

<rf

— Skodo Plieo ; Hoiwod Budopesto — 
F.H. Hofnarfjardor 
fc» Madrid - S.C.

Cupa cupelor (m) 
(Suedia) — Moccobl 
Bortinul Occidental

(Islanda) • AtW- 
Magdeburg ;
: Lwgi Land
Rischon; FOchse 

— St. Galien 
(Elveția), U.S-M. Gogny (Franța) — 
A jax Cope n ha ga ; Ț. S. K. A. Moscova
— Kremikowki Sofia ;■ Dynamo Berii»
- Epitok Vesz/re® ; Vikingur Reykjo- 
rik — Coronas Trai (Spania) : F. C. 
Barcelona — C.H. Bratislava ;

Cupa I.H.F. (m) : Maccabl Reho- 
vot — Sporting Neerpelt (Belgiei) : 
U.S.A.M. Nlraes — Margarete» Steyr 
Viena ; T.V. Zofingen (Elveția) — 
Zaporoje • Bolonmano A!+car»te — 
Volan Staged ; Valur Reykjavik 
LF. Ystod (Suedia); Tusem Essen

HANDBAL
— .J’roleter Nofta — Gas" (îugo*!o 
ria) : S.G Leipzig — Lokomotiv 
Tmava ;

Cupa campionilor europeni.. (Q I 
Bayer 04 Leverkusen — ZVL Presov | 
Stode Franța is — Rodnickl Belgrad l 
Niboc Amsterdam — VIF „Gh. Dim^> 
trov" Sofia ; Stockholm poli sens — 
AWF Wroclaw : B al on mano Iber — 
Hypobank (Austria) ; I.F. Heleingoc — 
Spartak Kiev ; S.C. Leipzig — Loko
motiv Mostar ;

Cupa cupelor (f) : Dalma Split — 
Krasnodar ; VflL Sindelfingen — Bo 
lonmano Hemani ; Cassano Mag none 
(Italia) — Admira Viena ; Sverrea- 
borg (Norvegia) — Toci g ere n (Bel
gia) ; Bakany Vegyesz — Ț.S.K.A. So
fia ; S.C. Magdeburg — Nissum (Da
nemarca) ; Topolniky. — U.S. Dun
kerque!set ;

Cupa IJ4.F. (f) : Lutzellindoa
(RJ.O.) — Tranbjerg (Danemarca) |
Tresnjeka Zagreb — Automobilist Bakuj 
KremikowsJd Sofia — Gjerpen Skiea 
(Norvegia); Iskra Partizanske — I.K. 
Goteborgs ; Vasas Budapesta — Ant
werpen (Belgia), TIY Mersin (Tur- 
do) — H.V. Entius (Olanda); Segu
ras Onda (Spania) — Besanțon.

I-H-F.

U.S.

CIND SE DISPUTA
FINALA „CUPEI DAVIS“?

NICI MĂCAR...
La Londra cele mai mari ți 

mai așteptate jocuri de fot
bal sînt găzduite azi de mare
le stadion Wembley. Nu de 
puține ori, cronicarii sau co
mentatorii unor dispute or
ganizate pe Wembley șt care 
stîrneau interes ți dincolo de 
Insulele Britanice, atunci tind 
se refereau la locul disputei, 
vorbeau despre „sanctuarul 
fotbalului englez".

Desigur, aluzia era legată 
direct de faptul că pe gazo
nul ca peria al acestui mare 
stadion londonez se disputa
seră cele mai „fierbinți" me
ciuri de fotbal, printre care 
și neuitata finală a C.M. din 
1966, tind Anglia a tiștigat fu 
prelungiri in fața selecționa
tei R.F. Germania.

Amatorii de fotbal mai 
vîrstnici din țara noastră — ți 
nu numai din țara noastră — 
își aduc, însă, aminte că îna
intea „epocii Wembley" a 
existat la Londra „epoca 
White City", cochetul stadion 
care, înaintea celui de al doi
lea război mondial, era cel 
mai important punct de a- 
tracție pentru amatorii de 
sport ai metropolei. Și aceas-

CURSE DE OGARI
ta nu pentru că ar fi fost 
mai încăpător, ci pentru că 
tradiția britanică „stabilise" 
acest lucru și „White City" 
deținea supremația, fiind gaz
da celor mal mari confrun
tări sportive.

Au trecut insă — implacabil 
— antt. Cocheta arenă cădea 
tn dizgrație ți devenea gazda 
unor jocuri de liga a ~
Ulterior «... reînviat 
atunci tind au început să 
organizeze pe „White City" 
curte de ogari... 
populare, nici vorbă, 
„mărire și decadență".
la atit de iubitul soccer, 
cursele de ogari!... Era o 
ferență. Și iată că o știre 
sită recent ne anunță 
„Whtte City" a fost socotit 
prea degradat ca să mai poa
tă fi renovat și utilizat cu 
rezultate bănești profitabile. 
A urmat, deci — fatal — de
molarea. Cu alte cuvinte, 
moartea...

Un frumos stadion — de care 
pe amatorii de fotbal mai 
vîrstnici ti leagă amintiri fru
moase — dispare...

Ieri, la Moscova, competito
rii la titlul mondial de șah, 
Anatoli Karpov și Garri Kas
parov, nu au oferit spectatori
lor — 
partidă 
pidă, in 21 de mutări. A 
a 8-a remiză consecutivă! 
ciul se reia vineri, de la 
rul de 4—0, în favoarea 
Karpov, care va avea piesele 
negre.

în cea de a 17-a lor 
— decit o remiză ra- 

fost 
Me- 
sco- 

lui

De citva timp se poartă »- 
prige discuții In jurul datei de 
disputare a finalei .Cupei Da
vis*. competiție supremă — pe 
echipe — a tenisului mondial. 
Initial, forul de specialitate 
suedez, care urmează să orga
nizeze această mare si atlt de 
așteptată dispută sportivă, a 
stabilit că ee va avea loc In 
zilele de 28. 29 si 30 decem
brie la „Skandinaviumhalle* din 
GSteborg. Federația americană 
a protestat Sl a cerut ca finala 
să aibă loc in zilele de 16. 11 
si 18 decembrie. Forul interna
tional a fost initial de acord, 
însă, la protestul vehement al 
federației suedeze dorind să 
împace pe toată lumea, a ho
tărit ca această atit de dis
cutată finală să se organizeze 
în perioada dintre 16 si 22 de
cembrie.

Un reprezentant al federației 
de tenis suedeze a declarat re
cent că in mod aproape sigur 
această finală, care va opune 
mari jucători ca McEnroe. Con
nors. Wilander. Nystroem. Jar- 
ryd
va avea 
21 st 22 
borg.

Iată și 
octombrie) in 
Volvo* alcătuit de A.T.P. : 
John McEnroe 3118 p ; 2. J. 
Connors 2 693 p : 3. I. Lendl

Jucătorul nr. 1 al tenisului mon
dial, John McEnroe va ft, in de
cembrie, și jucătorul nr. 1 al 

finalei „Cupei Davis"

IlI-a. 
pared, 

it
Întreceri 

Dar...
De 
la 

la
că

Călin ANTONESCU

Edberg sau Sundstroem 
loc în zilele de 20. 
decembrie, la Gote-

ultimul clasament (22 
.Marele Premiu 

1.

2 404 p ; 4. A. Gomez 1 847 p ț 
5. M. Wilander 1 653 p ; 6. L 
Nystroem 1 193 p : 7. H. Sunds
troem 1 055 p ; 8. A. Jarryd 
1 055 p ; 9. T. Smid 964 p ț 
10. A. Krickstein 961 p. După 
cum se 
sele ca 
volueze.
rintele 
7 din 
lumii Ia ora actuală.

vede există toate sșn- 
în această finală să e- 

în funcție de prefe- 
căpitanilor neiucători.' 
primii 10 jucători al

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX * TELEX
BOX • Marvis Frazier, fiul 

fostului campion mondial la ca
tegoria grea, a dispus la puncte 
dup* 19 reprize de Bernard 
Benton.

CĂLĂRIE • „Premiul Națiu
nilor* din cadrul concursului de 
la Washington a revenit echipei 
S.U.A. cu li puncte penalizare, 
urmată Anglia cu 18,5 p șt Ca
nada cu 22,5 p.

CICLISM • Prima etapă din 
cadrul cursei de lung kilometraj 
ce are loc în Chile a fost dștlgată 
de Johan Chaplot (Belgia), care 
a parcurs distanța dintre Puerto 
Mont și Orsono (139 km) la 
3h 51111,0 • Cursa de 0 zile de 
la Dortmund a revenit cuplului 
Francesco Moser (Italia) — Rene 
Plnjen (Olanda) cu un total de 
429 puncte. .

HANDBAL • ta turneul inter
national masculin care se dispută 
la Tultjenhorn (Olanda) s-au În
registrat rezultatele : Franța — 
Italia 2fr—M (10—9) șl Ungaria — 
Olanda 90—1? (17—T) • Med
amical Intre echipele masculine -------- ia

cu 
/

ale Elveției *1 Cehoslovaciei 
Altdorf ; oaspeții au învins 
1»—1» (9—8).

HOCHEI PE GHEAȚA • 
Zagreb s-a disputat meciul 
ternațlonal dintre echipele Iugos
laviei șl Ungariei, In care oas
peții au ciștlgat cu 
1—1, 4—«)

TENIS • Rezultate 
tur, la Londra 
Temesvarl —
6— 4, Jo Durle
7— 5, 8—1, Tanvler

La 
in-

8—2 (1—1,

din primul 
(feminin) : 

Benjamin 0—J, 
- Holladay 4—0. 

Uys 0—1,

B—3, Phelps — Horvath 6—2, 
1—6. Moulton — Herr 6—2, 
6—1 • într-un meci foarte dis
putat Ruzid a dispus de Sue 
Barker cu 6—4, 1—6 • La 
Brighton (turneu feminin) : Rus
sell — Leand 1—6, 1—6, 6—6,
Potter — Vermaak 6—2, 6—0 • 
Rezultate din turneul masculin 
de la Viena : Slozll — Plmek 
1—6, 6—2, Hlasek — Simonssoe
1—6, 2—6. 6—4, Gunarsson — 
Hoegstadt 3—6. 6—3. 6—2, Leconte 
— Colombo 7—6. 1—6, 6—4.

TENIS DE MASA • La Is
lamabad s-au încheiat Întrecerile 
celei de a 7-a ediții a campio
natelor Asiei. Clasamente finale, 
masculin : 1. R.P. Chineză. 2. 
R.P.D. Coreeană, 3. Japonia ; fe
minin : i R.P. Chineză, 2. R.P.D. 
Coreeană/ Ș. Coreea de Su<L


