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Campionatele Balcanice de scrimă

FINALĂ ROMÂNEASCĂ (fe «re frumusețe!)In proba feminină de floretă
• iHrlugfiCorll zllcl a dona: Ilorctlsta Rozalia Oros

$1 spadasinul Rudon Szoî»o (România)
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COMDIJH M^UMATE DI AFIRMARE

PEAI TREI TMTUl SPORTIV Al ȚAR»
Au trecut 8 ani de atunci, 

dar este încă vie în memoria 
noastră, a tuturor celor ce slu
jim sau numai iubim snortuL 
seara de 19 august 1970. cind 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
tării, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, i-a felicitat si 
îmbrățișat cu căldură părin
tească ne sportivii care au re
prezentat cu cinste România la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real.

Acea de neuitat festivitate 
sintetiza. în fapt, marile afir
mări internaționale ale sportu
lui românesc, care a obtinut 
si avea sâ mai obțină — după 
cum s-a văzut si la ediția din 
acest an a Jocurilor Olimpice, 
de la Los Angeles, cind s-a 
realizat un bilanț record de 
medalii — succese greu pre
vizibile cu numai cîteva de
cenii în urmă. Ea oferea, tot
odată. sportului românesc re-

Din asemenea frumoase crosuri de mosd s-au lansat spre marea 
performanți mulți dintre campionii noștri Foto : Aurel D. NEAGU

Joi, in sala Ho
rească din Capi
tală, ultimele do
uă probe Individu
ale ale ediției 1981 
a Campionatelor 
Balcanice de scri
mă. Ue această da
tă, pe planșe. flo- 
retistele șl spada
sinii.

Vedetele reuni
unii, firesc, flore- 
tistele românce, re
prezentante ale u- 
nel școli reputate, 
de ani si ani, pe 
planșele Interna
ționale, din gar
nitura aliniată a- 
cum făcind parte 
două tinere 
ponente ale 
pel medaliate 
argint la J.O. 
la Los Angeles 
Rozalia Oros 
Monica Veber, ală
turi de două și 
mai tinere flore- 
tiste (Reka Lazar 
și Ana Georgescu, 
ambele de 17 ani, 
ultima debutan
tă ta echipa re
prezentativă).

Demonstrind o bună 
re chiar și acum, 
naiul unul sezon încărcat cu 
mari responsabilități, floretis- 
tele noastre an oferit spectato
rilor asalturi de ținută, semi
finala Oros- Veber șl finala 
Oros-Lazăr puțind onora orice 
mare concurs internațional 
prin suita frazelor de mare 
spectacol șl frumusețe, bazate 
pe acuratețe tehnică și vivaci
tate. Chiar dacă Lazar s-a 
impus cu dificultate In semifi
nala disputată eu Georgescu,

com
edii- 

cu 
de

Și

Rozalia Oros fin dreapta), in asaltul final 
coechipiera sa, Reka Lazăr 

Foto : N . AUREI»
cu

pregăti
ta n-

remontând un handicap ce pă
rea Insurmontabil: 4—7, șl cîș- 
tlgind ta prelungiri (9—7), bra- 
joveanca a fost Ia 
a intra in posesia 
canic, remontând si 
Oros (de la 2—5 la 
ducând șl cu 7c-6, 
tactic ta fața mai 
tatei sale adversare.
Oros a fost o învingătoare me
ritată și merituoasă.

Prii SLĂVESCU

un pas de 
titlului bal
ta fața lui 
6—51), con- 
dar codind 
experimen- 

Rozalla

{Continuare in nap S-X
velatia propriului său salt ca
litativ. racordat la ritmurile 
victorioase ale României noi, 
socialiste, si devenit Dosibil 
datorită minunatelor condiții a- 
sigurate tineretului din tara 
noastră pentru valorificarea de
clină a capacităților sale crea
toare. inclusiv în domeniul 
sportiv.

în cuvtatul oe care l-a rostit 
la acea grandioasă sărbătoare 
a sportului românesc, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a scos cu 
claritate ta evidentă resortu
rile marelui succes repurtat la 
Olimpiada de la Montreal, sub

liniind : -Ne-a produs tuturor 
o deosebită satisfacție urmă
rind. seară de seară, evoluția 
Nadiei Comăneei. a echipei 
noastre de gimnastică, eare a 
demonstrat — pe lingă înalta 
măiestrie artistică — încredere 
în forțele proprii, tenacitate, 
dîrzenie. ceea ee caracterizează 
atit gimnastele noastre, eft el 
întregul nostru tineret. Iată de 
ee. tocmai pentru aceste eall-

Constontin F1RANESCU

(Continuare ta pad 3-31

La campionatele României de haltere

UN PRIM RECORD NAȚIONAL 
STABILIT DE TEODOR IACOB

MUNICIPIUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ, 25 (prin telefon). 
Joi după-amiază au început ta 
localitate campionatele națio
nale de haltere, rezervate se- 
niorior. Interesul pentru aceas
tă competiție s-a dovedit de
osebit : Sala sporturilor a deve

nit arhiplină și succesul pro
pagandistic pentru sportul cu 
haltere din acest oraș a fost 
deplin.

La startul Întrecerilor pentru 
titlurile de campioni stat pre- 
zenți 108 sportivi din 24 de 
cluburi și asociații, printre care 
numeroși medaliați olimpici.

Astăzi, pc lacul snagOT

CONCmUE Dl MARE EUND
IA CAIAC-CAJIOE

Astăzi pe lacul Snagov. se 
va da startul într-una din cele 
mai atrăgătoare regate de ca- 
iac-canoe : Concursul republi
can de mare fond. La această 
mereu frumoasă întrecere, care 
încheie sezonul de caiac-canoe. 
s-au înscris un număr mare 
de sportivi tineri si tinere din 
ma, toate secțiile nautice din 
tară. Concursul începe la ora 
9 30 și va continua după- 
amiază. de la ora 15. lată cele 
sase orobe ale întrecerii : fe
minin — K l s( K 2 — 10 000 
m ; masculin : K t K 2 C 1 
si C 2 — 20 000 tn.

în prima zi s-au încheiat în
trecerile la primele două ca
tegorii. muscă și cocoș, la care 
noii campioni au realizat re
zultate bune. In special la ca
tegoria muscă (52 kg), clujea
nul Teodor Iacob s-a Impus 
la stilul smuls, unde a obți
nut un nou record național cu 
105 kg (vur. 102.5 kg). El a a- 
vut un concurent puternic ta 
tinărul Gavrfl Axinte din loca
litate, pe eare l-a învins doar 
cu 5 kg. La cealaltă categorie, 

cocoș, titlul de campion a re
venit lui Dorel Mateeș (Dina
mo București), tot după o luptă 
spectaculoasă eu rapidlstul Ion 
Bălaș. Sub așteptări s-a com
portat însă Mobin Șeic, care a 
cucerit locul 3, la o diferență 
apreciabilă de primii clasați. 
Iată rezultatele tehnice din 
prima zi :

CAT. MUSCA (52 kg) : 1.
Teodor Iaeob (Clujeana) 215 
kg ; 2. Gavril Axinte (C.S. Că

nești) 210 kg; 3. Dumitru Ne- 
greanu (Farul Constanța) 205 

kg. Smuls : 1. Iacob 105 kg-, 
2. Axinte 92,5 kg | 3. Negreanu
87.5 kg. Aruncat : 1. Negreanu
117.5 kg, 2. Axinte 117,5 ; 3. Ia
cob 110 kg.

CAT. COCOȘ (56 kg). 1. Oa
rei Mateeș (Dinamo Buc.) 255 
kg ; 2. Ion Bălaș (Rapid)

252.5 kg ; 3. Mobin Șeic (Chim- 
pex Constanța) 217 5 kg Smuls: 
1. Bălaș 112,5 ; 2. Mateeș 110 
kg : 3. Șeic 95 kg Aruncat : 
1. Mateeș 145 kg ; 2. Bălaș 140 
kg ; 3. Șeic 122,5 kg

Campionatele continuă azi și 
inline.

Horiu CRiSTEA

După meciurile de miercuri din cupele europene la fotbal

AMBELE NOASTRE ECHIPE POT PROMOVA IN TURUL III
wC*xanof" copMor «ur«p«M ta to<M cootinuâ *A 

flofM. DopA monfa d* otiercuri, la ceou ca H pri- 
vufta pa noțtrl iubitori ai fotbalului prwte-
oea parcA a crescut *1 mal malt Hresc, pentru cA 
aveai ți aol reprezentantul* noaetre ia acad ^ao- 
san*v ambele Intr-un trecut ee prea MapArtat soml- 
flnalista ia competițiile la care participă fi acum. 
Atit Dbiaain, rit ți Universitatea Craiova pot sA ee

la ooara silei de 7 noiembrie, dnd «lat 
viitoarele confruntări, cele decisive,

tro echipele calificate in tund I1L
Pe ce ne bazăm cind scriem acesta lucrări t
le cazul campioanei, Dinamo, pe evoluția de la 

Bordeaux. Mal cu seamă ta repriza secundă, cind a 
avat momente do joc bun, de calitate, riad fi-a croat 
titava situații favorabile do gol (de doaă ori Orac. 
cel puțin o dată Augustin...), -care au râmat» dta pă
cate, nofructificate. Același lucra U putem afirme fi 
despre Universitatea, care pentru cfifidhd med retur 
ar* dteva atmiri ta plus, fo*4 da mechd do la Cra
iova, te privința „unspreieceluf" de bată, putinda-l

folosi atunci pe C&nâtaru ți Irimeecu, absenți ta par
tida de miercuri.

Mai intră deslgw ta caicul* fi precedentele.
Universitatea a pierdut, *e ftia, cu 1—B la jSor- 

deaux. dar a Borins cm 1-A la Craiova. Un asemenea 
rotar esta evident fl ta tademlna dinamoviftilot. Cu 
un Augustin poriect valid fl cu un Joc de siguranță, 
calificarea pare o perspectivi nu owned dorită, ri fi 
perfect reaUzabHi.

La rtndul lor, craîovenQ se pot ghtdl chiar ți ta 
„.Betis, Invingâtoarg ta Sevilla ca 1—0, întrecută 
apoi ia Craiova tot ca 1-4, echipa spaniolă fHnd 
eliminată abia ta penaWpnri.

Oare cratevanfl nu pot „ține- an scor avantajos, 
cons o! idîndu-t chiar, as «n gol înscris la Atena f Noi 
credem că da, după cura bănuim că fl-- Cămătar* 
crede aceiați tacra.

Slrrtom etrarințl eă oth Dinocne. cit fi Universita
tea pot găsi resursele necesare că toaacă de puter
nicele lor adversare. Le urăm succes I

CRAIOVENll SINT HOTARIȚI 
SĂ-ȘI CONTINUE „TRASEUL EUROPEAN
• Nai .dovezi la dosar* de 

mare Daslune pentru fotbal și 
de atașament fată de Univer
sitatea Craiova, gazda meciului 
cu Olymplakos Pireu din manșa

fin generația tai Angelo Nicu- 
lescu ri Dunăreanu tntregul st
rat alcătuia o Inimă mare eare 
oalei ta pentru valoroasa lor 
reprezentantă In arenele Euro-

Tîndrul ti talentatul Bîcu încearcă, să treacă prin ..barajul" ri
dicat de defensiva lui Olympiakos Pireu Foto : A. NEAGU
I a turului II. din cadrul .Cu
pei U.E.F.A.*. De la copiii de 
grădiniță. care dis-de-dimi- 
neată. în ziua iocului. scandau 
împreună cu educatoarele tor 
„pe Unirii* : Hai Craiova 1 șl 
oină la localnicii venerabili

pei. • La ora iocului oeste 
49 900 de suporteri craiovent 
umpleau tribunele stadionului 
Central, gata sâ-i încuraleze 
ta mod sportiv, oe Stefănescu 
Si ai lui ■ coechipieri. Singura 
petardă * fost aruncată din

grupul susținătorilor tui Olyn»^ 
otakos Pireu, care oe toi 
timpul meciului au avut a» 
comoortament cum ou ne-a foal 
dat să vedem pe stadioanele 
noastre. Observatorul U.E.FJM 
Iugoslavul Rosta Popovlcî. gt-a 
notat, la sfirsft. acest mod de 
manifestare d 0 va comunice 
forului european tot mat ho- 
tărtt. In ultima vreme să uttr^ 
oească. prin sancțiuni drastice, 
huliganismul de oe terenurile 
de fotbal șt din afara tor. * 
în condițiile crizei de efectiv 
(jucători suspendați si acciden
tați) prin eare Universitatea 
Craiova continuă să treacă, 
studierea atentă a iocului tal 
Olymplakos a fost mal mul* 
dectt necesară. Derulate de mai 
multe ori. casetele-video (at- 
orînzînd ambele manșe cu for
mația elvețiană NeuchateD wu 
demonstrat. cu*prisostr.tă fap
tul că. sub bagheta lui Georg 
Kessler, Olympiakoa Pireu • 
înregistrat un real salt valoric S 
ta atuurile specifice fotbalului 
grec (gabarit, vigoare, outers 
de luptă), el a adăugat un plus 
evident la capitolul disciplină 
tactică, definită — pentru to
cul disputat tn dentasare — 
orîntr-o apărare solidă supra
aglomerată. • Era normat, ded. 
oa. în funcție de toate acestea 
st de absenta vîrfulut de tin- 
buldozer Rodion Că ml tar a. «n-

Gheorghe NlCOlăESCU

(Continuare ta pag. t-3)
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tăti. pe care le-a demonstrat 
Nadia Comăneci la Montreal, 
am hotărit să-i acordăm titlul 
de -Erou al Muncii Socialiste* 
și Medalia de aur ■'■■Secera si 
Ciocanul». Avem. deci. înce- 
pînd de astăzi, in rindul E- 
roilor Muncii Socialiste, o e- 
roină tinără. dar care si-a cîs- 
tigat pe drept, prin munca, te
nacitatea si hotărîrca sa. acest 
titlu. Fie ca aceasta să consti
tuie un imbold alît nentru ti
neretul nostru sportiv, cit si 
pentru întregul nostru tineret 
de a acționa pentru a-si în
deplini cu cinste, cu abnegație, 
îndatoririle, pentru a servi pa
tria, a-și insuși cele mai inalte 
cunoștințe. în toate domeniile 
de activitate ! Prin aceasta va 
demonstra fieeare că. intr-ade
văr. era noastră socialistă des
chide tineretului oatriei minu
nate perspective de bunăstare, 
de fericire, de atingere a ce
lor mai inalte culmi in toate 
domeniile”.

Trăind si muncind într-o so
cietate lipsită de exploatare, 
fără discriminări sociale si na
ționale, fără violențe și ne
dreptăți. într-o societate care 
li garantează ascensiunea De 
cele mai înalte trepte ale civi
lizației materiale si spirituale, 
tineretul României contempo
rane este pe drept considerat 
— asa cum îl caracterizează si 
Programul 'partidului — „o pu
ternică forță socială, viitorul 
însusi al națiunii”.

Animat de un profund spi
rit patriotic si militant avînd

trăsături moral-Dolitice înain
tate. conștient de locul si rolul 
său în societate, dar si de răs
punderile pe care le are. tine
retul român a răspuns cu în
flăcărare chemărilor si sarci
nilor încredințate de partid, in- 
tegrîndu-se cu rezultate dintre 
cele mai pozitive în efortul 
constructiv al întregului popor 
pentru edificarea noii orînduiri. 
consacrîndu-și energiile, puterea 
de muncă propășirii patriei, 
înfăptuirii propriului său vii
tor luminos. El s-a afirmat ca 
o forță puternică. în continuă 
ascensiune. în toate domeniile 

» vieții economice si sociale. Cu 
atît mai firesc avea să o facă 
si în sport, domeniu care li 
este specific datorită capacită
ților fizice dezvoltate de care 
dispune în această perioadă a 
vieții.

Beneficiind de condițiile me
reu mai bune pe care partidul 
și statul le-au asigurat pentru 
practicarea exercitiilor fizice si 
sportului — considerate ca ac
tivități de interes national si 
social, parte componentă a pro
cesului de educare a tineretu
lui. a maselor largi de oameni 
ai muncii —. tot mai multi ti
neri din tara noastră — români, 
maghiari, germani, de alte na
ționalități — lsl petrec o bună 
parte din timpul lor liber Dar- 
titipînd. potrivit preferințelor, 
la atractive Întreceri sportive 
în cadrul „Daciadei*. întărin- 
du-si astfel sănătatea sporin- 
du-si capacitatea de muncă «1 
învățătură, dezvoltîndu-si tot
odată calitățile morale ale o- 
mului nou. care trebuie să res
pecte în întreaga sa viată si

comportare normele eticii si e- 
chitătii socialiste.

Dintre acești mereu mai nu
meroși prieteni ai stadioanelor 
s-au ridicat, de-a lungul ani
lor. marii performeri — cam
pioni olimpici, mondiali si eu
ropeni — cu care, firesc. în
treaga tară se mîndreste. Spor
tul s-a dovedit astfel un teren 
extrem de fertil pentru valo
rificarea si afirmarea — atît 
De scară națională, cit si in
ternațională — a tinerelor ta
lente cu reale calități fizice 
si alese virtuti morale, care 
înțeleg să se angajeze cu toată 
pasiunea, dăruirea si energia, 
pe drumul — nu lipsit de u- 
nele asprimi, dar si de mari 
satisfacții — spre cucerirea glo
riei sportive.

Recunoscător pentru aceste 
minunate condiții de viată, de 
pregătire și afirmare este, deci, 
rit se poate de firesc ca acum, 
în preaima marelui eveniment 
de importantă istorică pe care 
îl reprezintă Congresul al 
XIII-lea al partidului, tineretul 
sportiv al tării — important 
eșalon al generației tinere — 
să-si reafirme cu toată tăria 
adeziunea la întreaga politică 
internă si externă a partidului 
si statului nostru, la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
în suprema funcție de secretar 
general al partidului, angaiîn- 
du-se de a se situa, cu toate 
forțele sale, in marele front al 
muncii pentru tară, de a con
tribui prin fapte de excepție 
la continua înălțare si propă
șire a patriei noastre socialiste, 
la creșterea prestigiului ei în 
lume.

PERFORMANTELE SPORTIVE SI M7 7

ALE UNUI TÎNĂR DE... 60 DE■

„In august am Împlinit 60 de ani. dar chiar 
dacă miine ar trebui să ies la pensie aș ră- 
mine în lumea tirului, ca activist voluntar, la 
actualul meu club. Politehnica, unde am acti
vat și intre 1954 șl 1968 cinci eram oleacă 
mai tînăr...*, ne-a «pus antrenorul ieșean Ni- 
colae Cojocaru.

„Pasiunea, iată „secretul” acestui mereu tî
năr animator al sportului ieșean, care, din 
1952 și pînă acum, slujește cu credință tirul 
românesc, ca performer și, apoi, ca antrenor”. 
Ni-l recomandă cu căldură Valentin Paraschiv, 
președintele C.J.E.F.S. Iași, care-l cunoaște, ca 
vechi tovarăș de munci, de la clubul ceferiș
tilor de la Nicolina.

Nicolae Cojocaru. primul maestru al spor
tului din județul lași (1954), 
coleg de generație și de lot 
reprezentativ cu primii mari 
performeri ai tirului româ
nesc, Iosif Sirbu și Gheorghe 
Lichiirdopol, campion și record
man național la armă liberă 
calibru redus, apoi antrenor — 
firesc, la pușcă —, a avut tăria 
(izvorită, la fel de firesc, din 
pasiunea pentru tir in general)
fileze, după un sfert de veac, pe 
răspunzind astfel orientării federației, intere
sului major al tirului nostru. „Din 1979 am 
lăsat pușca tinerei Rodica Apetroaie, absol
ventă a I.E.F.S. cu specializarea tir, luînd în 
mină pistolul și lucrind cu alte generații de ti
neri sportivi dornici să deprindă tainele pre
ciziei, fineții, atenției și concentrării” — pre
cizează interlocutorul nostru.

Calități care au contribuit la formarea unor 
oameni integri, stipini pe tainele meseriei lor, 
cum au fost și ea sportivi pe standurile de tra
gere. Pe țintele din poligonul de pe Copou, ca 
și in carnetele de studiu ale elev lor săi, „noua- 
rii“ și „decarii* erau mereu prezenți. „N-am 
avut nici un sportiv care să meargă anapoda 
cu școala sau cu munca, deși în acești 32 de

otica
să se repro- 

pistol.

ani petrecuți în lumea tirul 
poligon mulți elevi, mun 
de promoție au fost ingi 
triplu campion național, i 
nele” din 1972. medicul st, 
fenco, directorul policlinic 
litate, inginer Eugenia G 
pioană națională de 

In hidrotehnică” — iși 
Nicolae Cojocaru. Ceea 
babil din modestie — 
ei el insuși a fost un 
șefi de promoție, invățind 
la o virstă tind alții au J 
și terminind cu brio Făcu 

„Este adevărat ci Nicu 
al echipei României de p 

mat, medalii 
ropenele* d 
an. recent 
de junoiri 
a stat la 
eeastă vară 
pentru adm 
— insist. Si 
puns : ,.Cîn< 

a IX-a Ia Liceul ,.C. Negru 
ția mea este profesoară de 
îmi recrutez mulți învăță 
talent și om de concurs. Al 
ponent al lotului repreze 
sportive i-au crescut, dar 
putea fi neglijată. Și cum 
sînt în satul Țibănești. la I 
team să-l las singur cînd 
venit și maică-sa la noi 
nelor și iată că acum este ] 
Facultatea de Electrotehni 
performanță, umană, vine 
două performanțe sportive] 

Reporterul mai adaugi q 
plă performanță a tinăruB 
Pînzaru este, deopotrivă, fi 
de ani Nicolae Cojocaru.

H 
al 
ce

ex

Divizia „A" la hochei (ser
ETAPĂ CU JOCURI MAI CALME Ș

PROGRESUL ÎNVINGE
CLUJ-NAPOCA, 25 (prin tele- 

fon). In bazinul acoperit din lo
calitate s-a disputat ieri după- 
amiază prima reuniune din ca
drul celui de al doilea tur al 
campionatului Diviziei „A" te 
polo. In cel mai interesant meci 
al zilei s-au in ti In lt echipele 
PROGRESUL șl STEAUA din Ca
pitală. A fost un joc de mare 
luptă, pasionant, cu răsturnări 
de situații, rezultatul! fiind decis 
în ultimele secunde ; prima for
mație a ciștigat cu 6—5 (2— L, 
1—1, 1—2, 2—1). Au marcat Tă
tara 2, Ionescu, Ivănescu, Mușat, 
DLngu (P), Duculeț, Pantea 2, 
Chețan, Nuțu. Au condus V. Bur
tica — R. Timoc.

DINAMO — INDUSTRIA LINII 
TIMIȘOARA 12—8 (4—0, 3—2, 3—4, 
1—2). Campionii s-au desprins

CAMPIONATELE DIVIZIONARE DE POPICE -
In campionatul Diviziei „A* de 

popice miine se dispută etapa a 
Vl-a a turului. Sînt programate 
• serie de jocuri Importante 
pentru configurația clasamente
lor, care-după cinci etape arată 
astfel :

FEMININ — seria Sud : 1.
Voința București 8 p (7355 po
pice doborite în pajtidede din 
deplasare), 2. Laromet București 
I p (4695), 3. Voința Galați 6 p 
(7104), 4. Rapid București 6 p
(4891), 5. Petrolul Bălcot • p
(4785), 8. Voința Plodești 0 p
(4588), 7. Metro m Brașov 4 p
(8946), 8. Gloria București 4 p
(4753), 8 . > Dacia Ploiești 2 p
(6930), 10. Chimia Roman • p
(•TOI).

Seria Nord : L VOINȚA Tg. 
Mureș 10 p (5OW), 2. Voința Ora
dea. 8 p (7068), 3. Hidromecanica 
Brașov 6 p (4653), 4. Elentromu- 
neș Tg. Mureș « p (4635), 5.
CjSJd. Reșița 6 p (4538), 8. Mu-

DIVIZIA „B-
In etapele I și a n^a ale Di- 

▼izled. de tineret au fost ta-
registrate urmâ-toarele rezultate : 
MASCULIN : CțS.U. Oțelul Ga
lați — JiiU Știința Petroșani 
M.1—76 (53—35), Comerțul C.S.Ș. 
Timișoara — Metalotehndca Tg. 
Mureș 108—63 (52—31). C.S.U.
Brașov — I.C.I.M. Brașov 88—56 
(46—XI), Electeiica Fieni — Oțel 
®nox Tîngoviște 72—76 (33—43),
UrbiB București — Automatica 
București T5—83 (40—45), Oțel
taox — CJS.U. Gailațl 102—77 
(83—52). I.CJ.M. — Comerțul Ti
mișoara 74—76 (35—36), Sodistul 
Rm. VUcea — Automatica 70—85 
(33—44), Metal otehnâca — Elec
trica 1X13—91 (53—36) ; FEMININ 2 
Volmța C5^. SI. Gbeorgne — 
P.T.T. București 81—43 (42—25),
Voința C£.Ș. Undcea 1^1 — Me
talul CJS.Ș. salonta T4—«2 
(37—20), Textila C.S.Ș. Gheor- 
ghenl — Robortul CJSJȘ. Bacău 
90—85 (53—45), C.S.Ș. Focșani — 
Robotim 65—88 (27—54). Poliiteh- 
nlca Sportul atudauțesc H Bucu- 
rești — Voința lași 52—46 (20—24), 
Metalul Salonta — Textila Gheo<r- 
gheni 89—71 (43—32), Mobila
C.S..Ș. Satu Mare — C-5.U. Pra
hova Ptoicștl 73—«8 (41—35).
C.S.U. Plo£$u — Constructorul 
CJS^. Galați M—39 (40—31). Mo- 

— CS«. Focșani 83—38 
W-W- Careapcodmtl ■ B. Nt-

PE STEAUA LA POLO I
de la bun Început : 5—0 ta min.
8, 7—1 min. 14. apoi a fost rulat 
întregul lot. Au înscris Ciobăniuc 
3, Zahar ia 3, Ș. Popescu 2, Mol- 
ceanu, Hagiu, Ghlță, Geambașu 
(D), Vamoș 3, FărcuțA 3, Sterpu
2. Arbitri : A. Soos — B. Bâje-
naru.

RAPID BUCUREȘTI — CJ8.U. 
CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 14—3 
(2—1, 2—0, 5—1, 5—1). Realizatori: 
Jianu 6, Florincescu 2, Clomîrtan 
2, H. Niță 2, Arsene, ChirițA (R), 
F. Niță, Balanov 2. Au condus 
V. Go ian — A. Czegeny.

CRIȘUL ORADEA — LOTUL 
DE JUNIORI 15—4 (3—0, 5—L 
5-0, 2—3).

VOINJA CLUJ-NAPOCA — 
RAPID ARAD 12—« (2—1, 0-1,
2—1, 4-3).

Mircea RADU, coresp.

cava — Molid Vama < p (6901),
7. Darmagant Tg. Mureș 4 p 
(6885), I. Voința Odorheiu Se
cuiesc 2 p («871), 9. Voința Ti
mișoara 2 p (4780), 10. U. T. 
Arad 2 p (4662).

MASCULIN — «eria Sud ! 1.
PETROLUL Clmpina 8 p (9355), 
2. CJ-R. Constanța I p (5023), 
— din 4 Jocuri, 3. Gloria Bucu
rești. i p (15201) — din 4 Jocuri,
4. Votața București « p (9925), 5.
Carpațl Sinaia 6 p (8960), 8.
Olimpia București 4 p (15056), 7. 
Constructorul Galați 4 p (14992),
8. Rulmentul Brașov 4 p (14809),
9. Metalul Roman 2 p (14793), 10. 
Frigul București 9 p (8383).

Seria Nord : L ELECTEOMU- 
REȘ Tg. Mureș 10 p (15464), 2.
Constructorul Tg. Mureș 10 p 
(9624), 2. Aurul Bala Mare 8 p 
(15676) — din 6 Jocuri, 4. Tehnouti- 
laj Odorheiu Secuiesc 6 p (10120),
5. Metalul Hunedoara • p (10059), 
«. Irsd. sirmei Ctm-pia Turzil 4 p 
(14306), 7. Unic Satu Mane 2 p

DE TINERET LA BASCHET
eoîescu, C. Crețu, M. Avanu, V. 
Secăreanu, C. Gruia, S. Gior- 
noiu, L Toth, C. Albu, O. Băl- 
teanu. St. Vida, Gb. Cotrău.

Șl in cele mal recente meciu
ri din Divizia „B* de tineret la 
rugby s-au tnreglstcat unele 
moruni categorice, performeră 
tMnd, de această dată, ocnupa 
brăileană Chimia CJA, dăn se
ria a V-a, care a Învins pe Chi
mia Bacău cu 84—0 I Alte re
zultate : seria I : A.S.E. Bucu
rești — Vulcan București 27—4. 
I.O.R. București — CB.U. Con
strucții II București 13—9. 
Știința București. — Steaua 
H 26—18. Steaua U — 
Aeronautica București 46—«. 
C.S.U. H — Știința 18—6, Vul
can — I.O-R. 6—94, Rapid — 
A.S.E. 50—0 (fruntașe flint Rapid 
șl AJS.E.) ; seria a n-a : Record 
Ploiești — Petrochimistul Pitești 
0—38 (lidera seriei confirmă), 
Ș.N. Oltenița — Textila Pucioasa 
25—0. Eilecitropuitere Craiova — 
C.FJI. Cratova 13—0 ; seria a 
m-a : callatis Mangalia — Chi
mia Năvodari 12—23, Pescărușul 
Tulcea — Auto-moitll'ul Măcin 
53—0, Dacia 1CRAL Constanța — 
Pescărușul 3—25 (tulcenii reușesc 
plită acum să facă o figură fru
moasă) ; seria a rv-a s C.FJL 
Brașov — Știința CEMIN n Baia 
Mare 16—0, BacU LP-A. Sibiu -

DIVIZIA DE LUPTE LIBERE ÎNAINTEA FINIȘULUI
Divizia ,-A" de lupte libere s 

ajuns la ultima etapă, a Vlll-a, 
programată duminică, de la ora
10. Firește, o dată cu Întrecerile 
acestei etape vor fi Încheiate toa
te „conturile* privind eohlpele 
care vor participa la turneul fi
nal pentru desemnarea campioa
nei șl la cel de baraj. Iată pro
gramul : la Oradea vor avea loc 
două triunghiulare, A.S.A. Ora
dea — Constructorul Hunedoara 
— C.S.M. Cluj-Napoca șl înfrăți
rea Oradea — Dinamo Brașov — 
C.S. Satu Mare, la Timișoara, 
Armătura Zalău — Rapid Arad — 
U_M. Timișoara, Ja Ttrgovlște, 
Vulcan București — Minerul Mo- 
tru — C.S. Tirgovlște, la Bră- 
neștl, C.S.M. Craiova — CJL Tg. 
Jiu — C.S. Brăneștl, la Lugoj, 
Jlol Petrlla — C.SJW. Reșița — 
Metalul Lugoj, la Balș. Mureșul

DUPĂ CINCI ETAPE
CL5144), 8. Jiiufl Petrtla 1 p (14900), 
8. CJJL Tiimișoara 1 p (10290), 
10. Vijctorla Tumitșoara 2 p (9820).
• Meciuri restante din etapa 

a IV-a, FEMININ : Votața Tg. 
Mureș — C.SJW. Reșița 2480—2319 
p d, Chimia Roman — Votața 
București 2224 — 2383 p d ; MAS
CULIN : Electro mureș Tg. Mu
reș — Aurul Baia Mare 5450 — 
5334 p d. în meci devansat dta 
etapa a Vl-a, Ia cererea echiiped 
Aurul Baia Mare, Constructorui 
Tg. Munesș a dștlgat prin nepre- 
zemtarea formațieri. Aurul (ÎI). 
Urmează ca F-R.P. să dedklă a- 
aupna rezultatului acestei partide 
nedisipuitate.

Iată și câteva rezultate contind 
pentru etapa a V-a — feminin : 
Mucava Molid Vama — Voința 
Oradea 2429 — 2484 p d ; Mas
culin : Frigul București — Voin
ța București 4975 — 5219 p d, 
Metalul Hunedoara — TehnoutU&j 
Odorheiu Secuiesc 5242 — 1114
P <L

Șl LA RUGBY
TramSoc Alba Iuila 25—8. C.S.U. 
Brașov — Transportul Tirgu Mu
reș 3—«, 'Minerul Lupani — Car- 
pațl Mirșa 17—6, Politehnica Tt 
Timișoara — LAMT. Oradea 
4—10 (XV-lea orădean oonduce in 
clasament) ; seria a V-a : Pro
gresul Brăila — Rulmentul n
Blrtad 9—12, UJÎ.A. Tecuci —
Raped C.F.R. Galați 9—0, PoU-
tehnica H Iași — AiMomobilul 
Galați 6—16, Rapid Suceava —
Chimia CTA. Brăila 3—7, Auito- 
mobUul Galați — Rapid Suceava 
28—3, Rapid CJJL Galați — Po
litehnica H Iași 6—li. Progre
sul — U-R.A. 3—3 (Chimia CJA 
și Automobilul se «.ns frunte).

ASTĂZI ÎNCEPE 
CAMPIONATUL NAȚIONAL

* DE SKEET
După o ti de pauză, astăzi în

cepe La poligonul Tunari partea 
a doua a Campionatelor naționa
le de talere, rezervată probei de 
akeet pentru seniori, senioare, 
juniori și junioare. Vor evolua, 
printre alții : Ioan Toman, Atila 
Ciorba, Dumitru Gazetovicl, Con
stantin Paraschiv. Seniorii vor 
trage in 200 de talere. In paraleli, 
va fi organizat „Criteriul junio
rilor mici", pe 50 de talere.

Tg. Mureș — Steaua — LO.B. Balș, 
La Tg. Mureș, CJ3JH. Sf. Gheor
ghe — Comerțul Tg. Mureș, M 
Odorheiu! Secuiesc, Steagul roșu 
Brașov — Electra București — 
Lemnarul Odorhel, la Ia$l, 
Urbis București — Progresul 
Brăila — Nicolina Iași, la Vaslui, 
Rapid București — Dunărea Ga
lați — Viitorul Vaslui șl in mu
nicipiul Gh. Gheorghlu-Dej, Da
nica Constanța — C.S. onești, 
nublana București — Hldrotehnl-

SEZON SPORTIV AUTUMNAL LA SULINA

„CI

O toamnă sportivă bogată dăi
nuiește pe meleagurile cete mal 
Îndepărtate de la capătul Deltei 
Dunării. In orașul Sulloa a avut 
loc duminica frecată un Intere
sant triunghiular sportiv la dis
ciplinele tir, tenia de masă și 
șam Organizatori, asodațllie 
•portlve „Argus* șl „Deltana* 
<Mn localitate. După Întreceri dis
putate cu dfrzenla, câștigători au 
fost desemnați Kiss Pavel (tir), 
Dan Tătar (tenia de masă) șl L. 
Noel (șah).

Cu același prilej, iubitorii de 
șah din SUlina s-am reunit țn 
jurul a 35 de mese, pentru a kt- 
frunta, in simultan, pe un oas
pete bucureștean, maestrul inter
național Parik Ștefanov. Slmul- 
taniatui nu șl-a dezmințit forța.

ACTUALITATEA IN TENIS
• La Timișoara, tn organiza

rea asociației sportiv. ^Electrl- 
ea*, va avea loo. de Jet pină 
duminică, o atractivă competiție 
de tenia dotată ca trofeul «Cen- 
tenarul Electrica*. Au tont invi
tați (conflrmtnd participarea) 
campionii naționaib ta probele 
indlvkiuaae. Daniela Molae șl 
Laurențiu Bucur, Andrei Dirzu, 
Adrian Mareu, Criatinel Ștefănes- 
eu, Mlhal Vanță, Loeta Romanov, 
Diane Bamungi, Henna Trocan 
șa.
• „Cupa Semănătoarea*, com

petiție aflată la prima ediție, 
șl-a desemnat câștigătorii. Rezul
tatul finalelor — simplu măscu
ita : Ștefăncscu — Enacbe 6—2, 
I—0 (ta semifinale Ștefănescu — 
Pop 6—4, 6—I șl Enache — To- 
mescu 7—5, 3 i, «—4) ; dublu 
bărbați t Alm a Jan, Tomescu — 
T. Badta. NI stor 8—1, ș—2.
• Clasamente finale ta turneul 

de selecție pentru copil șl Juni
ori. Cat. U ani : L Simona Pe-

GALAȚL 25 (prin telefon). Cea 
de a doua rundă a campionatu
lui seriei secunde a Diviziei ^A* 
la hochei a programat trei par
tide echilibrate, Încheiate cu re
zultate strinse și care — de a- 
oeastă dată — au fost mai puțin 
„Încinse* ca cele din etapa pre
cedentă. Iată cîteva notări de la 
aceste meciuri :

Tlrnava Odorhel — Hectromu- 
reș Tg. Mureș 5—5 (2—3, 3—1,
1—1), la capătul unul Joc fru
mos, în realizarea căruia un ma
ne merit revine echipei mureșe- 

ne, o pi 
cută. In 
experlmer 
Tîrnava a 
eforturi j 
egalitate 
tele au f| 
Laszlo X 
nava. Gy 
Teodoriu

Sportul 
— Petrol 
4-4,-M-n,

„tare-, 
eOiminârl. | 
este merii 
conturat | 
priză. Pl^ 
mâții «u 
constit-ulrj 
Au însera 
Măndică, 
mitrache, 
tul rtudei

talul BAd 
1-1). PaJ 
dar fruin 
desprins 
Au marca 
Ian, nespJ 
Gb. Coca.

dștlglnd 34 dintre partidele sus
ținute șl remizlnd una singură, 
cu Junioara Camelia Șchlopu, ju
cătoare de categoria L compo
nentă a echipei „Deltana*.

Tot șahiștii din Sulina mal au 
Înscrise in calendarul acestui 
sflrșit de an două competiții de 
anvergură, „Cupa Dunării* (8—15 
noiembrie) șl turneul „DeStana* 
<1—11 decembrie). In vară — așa 
cum am avut ocazia să relatăm 
— el au fost gazdefle tradiționa
lului concura „Căluțul de mare* 
eu nu mal puțin de 97 de parti- 
cipanțl In cele < turnee pe cate
gorii.

ta fotografie : un aspect de 
ta simultanul de șah susținut de 
maestrul Internațional Parik Ște- 
fanov la Sulina.

ta sala 
municipiu 
prima ed‘. 
la culturii

La întn 
former! e 
Oradea, T 
ca. Turda 
categorii a 
eiuneseu 
kg — Aj 
pid Bucul Glurgl (3 
re?) ; 88 J 
talotehrJjd 
kg - EtJ 
Oradea). 1 
ocupat d 
urmată dj 
MetalotebJ

tru (Reșița). 1. Laura BeSdlman 
(Dinamo Buc.), *. Camelia Ro
man (Dinamo BvJ. Cat. u ani t 
L Elortana Stoica (Pitești). Mo 
ntoa Năstase (TjC.B.), X Irir 
na Spîrlea (Dinamo Buc.) și L 
A. Pavel (Constanța), 1. B. Pela 
(Reșița), 3. M. Stolanov (Steaua). 
Cat. 12 ani : 1. Laredana Hector 
(Progresul). 2- Laura Btanelu 
(Dinamo Buc.), X Adda Tacite 
(Progresul) și 1. G. Preda 
(T.C.B.). 2. S. Gherghely (S. Ma
re) 3. I. Nlstor (T.C.B.). Cat. 13 
ani : L Victoria Neacșu (Hrgo- 
vlște), 2. Ruxandra Dragomlr 
(Pitești), 3. Angela Kerek (Ti
mișoara) șl 1. C. Mlu (T.C.B.),2. 
R. Fărcaș (Dinamo Bv.). X A. 
Marin (T.C.B.). Cat. 14 ani : L 
Monica Pecheanu (Dinamo Buc.), 
X Mădălina Voinea (Progresul),
3. Mădăllna Spirache (Dinamo 
Buc.) șl 1- H. Niculae (Progre
sul), 2. C. Porumb (Universitatea 
Cluj-Napoca). 3. D. Grigoraș (Si
biu).
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Știința Bacău - Dinamo București 25-25 in Divizia „A1 
la handbal masculin

BACAU, 25 (prin telefon).
Intr-un meci echilibrat, de pu
ternică tensiune, nervos la 
culme si aspru permanent, con
turile s-au încheiat cu un re
zultat de egalitate : Știința Ba- 
eău — Dinamo București 25—25 
(15—14). Rezultatul este e- 
chitabil. fiecare dintre cele 
două formații trednd pe Ungă 
victorie. Stiinta a condus eu 
11—7 in min. 19. cu 12—9 (22), 
cu 14—12 (28) si apoi eu dte 
un gol spre final. T 
la rindul lor. au 
vantai minim in 
mente, intre care 
min. 55. Dar nld . . .
nici Dinamo București 'nu 
putut fructifica din cauza ner
vozității. a greșelilor comise în 
momentele favorabile.

Un public numeros si entu
ziast si-a susținut permanent 
echipa, treeîndu-i eu vederea 
greșelile si epostrofindu-l pe 
arbitri, chiar si atund dnd nu 
au greșit. Tinerii cavaleri al 
fluierului din Brasov S, Stl-

Dinamoviștii 
avut un a- 
cîteva mo
și 24—23 in 

i Știința. sl 
au

eea si G. Bolocan au încercat 
să asigure meciului o des
fășurare normală, dar nervozi
tățile despre care aminteam au 
transformat uneori disputa 
in infern. Cei doi arbitri au 
greșit si ei. dar nu cu inten
ție. pentru că nu au 
in mod ostentativ nici 
tre formații.

Dinamoviștii s-au 
mai puternici In atac 
rabili in apărare, cu ambii por
tari avînd o prestație modești. 
Băcăuanii. in schimb. au 
fost superiori in defensivă, iar 
cind au atacat nu au reușit 
Întotdeauna să fructifice slă
biciunile partenerilor.

Au Înscris: Bondar 8. Zam
fir 5. Berbecaru 4. Dumitru 3. 
Vasilea 3, Gîrlescu 2 — pentru 
Știința Bacău 
Dogărescu 
3. Oprea 
Bădosu 1 
București.

favorizat 
una din-

dovedit 
$1 ruine-

Grabovschl 10, 
5 Dur&u 3. Bedivan 

1. Matei 1.
— pentru

Hristache

Jianu 1.
Dinamo

NAUM

„PE CUVINT DE
Dupa ce primul tur a 

constituit pentru echipele 
noastre de handbal un a- 
devărat „galop de sănătate*, 
sorții le-au hărăzit In „op
timile* ediției actuale a cu
pelor europene adversari de 
„formula I“, ca să spunem 
așa. tn unele cazuri (Steaua
— S.K.A. Minsk, in C.C.E., 
de pildă), intîlnirile vor fi... 
veritabile finale, deși in 
cursă mai sint încă, la a- 
ceastă oră, 16 echipe. în 
general, cele 6 reprezentan
te ale handbalului româ
nesc — Steaua, Dinamo 
București, II. C. Minaur 
Baia Mare, la băieți, și Ști
ința Bacău, Chimistul Rm. 
Viicea, Rulmentul Brașov, 
la fete — se vor confrunta 
in acest tur doi cu aproape 
tot ce are lumea handba
lului mai de seamă, cu for
mații din Uniunea Sovie
tică, Iugoslavia, R. D. Ger
mană, Ungaria și Dane
marca.

Miercuri la amiază, la 
cîteva clipe după încheierea 
convorbirii cu Basel-ul, un 
torent de telefoane s-a a- 
bătut asupra redacției. Toți 
doreau să știe ce au botărit 
sortii. Cei mal multi erau 
uluiti de nesansa ne care 
le-o oferise hazardul. Unora
— îngrijorați, decepționați —.

ONOARE ?!“

are impor
ți ci nd in
să fim pre- 
oră, pentru

nu le venea să creadă. -Pe 
cuvint de onoare 7!“ era nu 
atît întrebarea neîncrederii 
în informația dată, dt lică
rirea de speranță că mai 
poate fl și altfel_  Doar an
trenorul Eugen Bartha, de 
la Stiinta Bacău, ne-a spus 
cu calm și siguranță :

— E bine și așa ! Dacă 
vrem — și vrem ! — să ciș- 
tigăm Cupa campionilor eu
ropeni, nu mal 
tanță pe dne 
tilnim. Trebuie 
gătiți la orice 
orice adversar !

Așa este. Toate echipele 
noastre și-au propus victo
ria finală. Ea incumbă de
pășirea tuturor obstacolelor 
și, deci, nu mai contează in 
care fază a competiției dai 
piept cu cei puternici. Nu 
și-a imaginat nimeni, desi
gur, că pînă in finală se 
va confrunta numai cu e- 
chipe de categoria Iul Ar- 
eelick Istanbul sau Ionikos 
Atena. Examenele grele pot 
demonstra — și demonstrea
ză ! — adevărata valoare, asa 
incit echipele noastre frun
tașe au obligația să arate 
acest înalt nivel in marile 
confruntări ale turului doi, 
să se pregătească Ia nivelul 
acestor importante și grele 
obstacole.

H. N.
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CAMPIONATELE BALCANICE DE SCRIMÂ I
I(Urmare din pag 1)

Iată rezultatele finalei 
ne de floretă: 
(România) 
(Bulgaria) 
(România) 
(Bulgaria) 
(România) 
(Bulgaria.) 
mânia) 
garia) S—1; tn semifinale: Vo- 
ber — Oros 8—S, Lazar — Geor
gescu I—7; pentru locurile 3—4: 
Veber — Georgescu 8—3; pentru 
tocurile 1—2: Oros — Lazar 8—7. 
Pe următoarele tocuri: 5. Dimi
trova, J. Dakova, 7. Mateeva, 
8 Ilieva.

Dacă 
floretă 
„duel* 
echipă 
niturile 
asalturi, 
podium 
mânce, 
deși numai garnitura gazdelor 
era completă, in finală mai 
califidndu-se 2 bulgari și dte 
un turc și un Iugoslav, in

Monica 
Ludmila 

S—5, Rozalia 
— Tanka 

I—2, Ana G< 
— Emilia D

proba feminină de 
a însemnat inițial un 
româno-bulgar, flecare 
aliniind în finală gar- 
complete, in ultimele 

, insă, luptând pentru 
doar scrimerele ro- 
ln proba de spadă,

>■ i luaiFuiauTBanj
Tragere multiplă 
urro

NOU!

I

BANI ÂUTOTURISME.EXEUHSB

aCRAIOVENII SlNT HOTÂRÎTI SĂ-SI CONTINUE
prezenti la partidă) ne spunea 
că el se află acum la cel de 
al doilea cartonaș galben, deci 
in situația de a privi de pe 
margine Dartida-retur. • Ce o 
așteaptă pe Universitatea Cra
iova. la 7 noiembrie, pe sta
dionul lui Olympiakos 7 Firește, 
un meci greu, după cum a- 
preciază si cei din anturajul 
formației craiovene. Va fi un 
loc aspru, de calificare (asa 
cum au fost atitea in ultimii 
ani pentru ea), dar foarte po
sibil de tranșat in favoarea 
fotbaliștilor noștri. Cu condiția 
ca. se înțelege, si această a 
doua manșă cu Olympiakos să 
fie pregătită cu maximă serio
zitate. în plus, premisele ei 
din punct de vedere al efecti
vului se anunță mai roze. „în

(Urmare din pag I)

trenorii Mircea Răduieseu sl 
Silvia Stănescu să prescrie Ju
cătorilor lor. pentru momentul 
posesiei mingii, un ioc bine 
glndit. de evitare, pe cit do- 
sibil. a angajamentului fizic, a 
.zonelor dense*. O circulație 
sincronă a balonului cu a ju
cătorilor le-a adus craioveni- 
lor. relativ repede, primul gol 
si puțin a lipsit (la ocaziile 
favorabile de a înscrie în care 
s-au mai aflat Geolgău. Cîrtu 
și Bîcu) ca, la pauză, tabela 
de marcaj să arate «co
rul... cerut, in versuri, 
de un grup de sunorteri. di
mineața. in fata hotelului Jiul : 
n3—0 pentru ea, asta este Cra
iova !* • în fapt tinerii su
porteri localnici solicitau re
petarea rezultatului înregistrat. 
De același teren, intre aceleași 
echipe, in 1981 într-un joc 
contînd centru C.C.E. Atunci, 
insă. Universitatea Craiova era 
mai tînără cu 3 ani si mal 
fericită din punct de vedere 
al efectivului de jucători. • 
Acum, la defecțiunile dinain
tea meciului, s-a mai adăugat 
una. De parcursul Drimelor 45 
de minute. .Umbra* lui Bălăci, 
jucătorul cu nr. 8. Perși as. l-a 
produs conducătorului de joc al 
Universității Craiova (si asa 
incomplet, refăcut), tacă din 
minutul 20. o fisură la gamba 
piciorului sting. Bălăci a strîns 
din dinți Dină la Dauză. rfnd 
s-a văzut nevoit să rămînă la 
vestiar. • A ieșit apoi si 
Geolgău. resimtinduu-se de De 
urma Derioadei de stat pe tușă, 
si. pe fondul slăbirii rezisten
tei fizico-psihice. noii intro
duși. O. Popeseu si Mănăilă, 
n-au constituit necesara revi- 
talizare. 
lipseau, 
limpede*, 
insistent 
ta timp ce. în rîndurile oaspe
ților. Papadopoulos 
topoulos trăgeau cu disperare 
de timp si vedeau, rînd pe 
rtad. cartonașul galben. în ceea 
ee-1 privește pe Papadopoulos 
(stoperul de marcaj care l-a 
determinat pe Cîrtu să caute, 
mai tot timpul, spatii libere, 
spre lateral, de unde, de altfel, 
a și înscris golul victoriei), un 
confrate atenian (din cri 17

eele două săptămîni care ne 
mai despart de jocuî-retur. ne 
spunea, la cabine, antrenorul 
Mircea Răduieseu. vom avea 
posibilitatea să-i recuperăm ne 
foștii accidentați. Negrită, Ti- 
eleanu. Baîaei. Geolgău si A. 
Popeseu (n.n ultimul de abia 
si-a dat ghipsul ios). Toți a- 
cesti 5 jucători. împreună cu 
Irimescu și Cămătaru, ca sl cu 
ceilalți coechipieri, 
într-un program dc 
si de muncă intensă, 
refortifica formația 
Beneficiind. Ia Atena, de un 
«11» complet, nu încape dis
cuție. și moralul cu care vom 
aborda această dificilă partidă 
va fi unul în creștere", a mai 
spus antrenorul principal 
Universității Craiova.

angrenați 
pregătire 

vor Duiea 
noastră.

La Bordeaux, Oraca fost la un pas de gol. Un pas^pe^jtare 
dorim să-l /aed la București. Laserfoto : A.P. — AGERPRES

In tabăra gazdelor, 
acum, atit „mintea 
dt si omul de gol 

care este Cămătaru.
U.P.I. DINAMO ARE ȘANSA CALIFICĂRII

si Xan-
Cum era

strîns si comportarea de an
samblu. la Bordeaux, a echi
pei Dinamo prileiuieste comen
tarii favorabile la adresa cam
pioanei României. Impresionați 
de evoluția dinamovistilor bucu- 
resteni. care, miercuri seara, 
au trecut pe lingă un rezultat 
si mai convenabil lor. numeroși 
comentatori si tehnicieni al

si firesc, rezultatul

care.

sportului cu balonul rotund a- 
cordă șanse de calificare 
pei bucurestene.

Referindu-se la partida 
Bordeaux. Agenția U.P.I. 
ționcază faptul că valoroasa 
formație franceză, cotată ca 
mare favorită pe teren propriu, 
a eîștigat greu, cu 1—0. în a- 
ceste condiții, echipa română 
are în continuare sansa cali
ficării.

echi-

de Ia 
men

IERI, IN rr
din etapa disputa-. 
„Cupa României*, 
care se desfășoară

CUPA ROMÂNIEI"

semifinale s-au aflat dte o pe
reche bulgaro-română. Simetria 
s-a păstrat in lupta pentru 
podium. Și, spre bucuria tu
turor suporterilor scrimerilor 
noștri, reprezentanții culorilor 
românești s-au impus tn am
bele asalturi, astfel incit titlul 
balcanic și medalia de bronz 
au revenit lui RudoH Szabo și. 
respectiv, Felix Nicolae. Fina
la dștigată de Szabo în fața 
bulgarului Stoianov a fost a- 
cerbă, avantajul (niciodată 
mai mult de o tușă!), 
nind, scrimerul nostru 
find in extremis, 12—ÎL

Iată rezultatele finalei <Je spa
dă : Felix Nicolae (România) — 
Husnl Ribar (Turcia) 10—I. Dl- 
mltăr Stolanov (Bulgaria) — So
rta Saitoe (România) 10—7, Hris- 
to Popov (Bulgaria) — Toni Ale- 
xandrovskl (Iugoslavia) “
Rudolf Szabo (România) 
colac Bodoczl (România) 
ta semifinale: Stolanov - 
eolae 10—6, Szabo— Popov 10—t: 
pentru locurile 3—4: Nicolae — 
Popov 10—8; pentru tocurile 
li—2: Szabo — Stolanov 12—11. 
Pe locurile următoare: S. Bo
doczl, S. Saitoe, 1. Alexandrov- 
ekl, 8. Ribar.

alter- 
dștl-

16—7,
- Nl- 
W—7;

NI-

I
I

Rezultate 
tă ieri in 
competiție 
tn cadrul „DACIADEI* :

Sportul muncitoresc Caracal
— Unirea Alexandria 2—1 
(1—1), Șoimii Strungul Lipova
— C.F.R. Timișoara 4—2 (1—1),
Precizia Săcele — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe 2—1 (1—0,
1—1), Nitramonia Făgăraș
— Tractorul Brașov 1—0
(0—0, 0—0), Rapid Arad —
Strungul Arad 0—3 (0—2),

I • ȘTIRI • ȘTIRI •

I restanța in divizia 

Al

I
I
I

il
I

■ SERIA A n-a. Meciul L P. 
Aluminiu Slatina — Șoimii LP-A. 
Sibiu, amînat dta etapa dta riua 
de ZI octombrie, s-a încheiat ia 
egalitate : 1—1 (1—1). GdurHe au 
fost marcate de Oancea gnta. 
S3) pentru L P. AJumtaiu șl de 
Culda (min. 32) pentru șoimii 
I.P.A. (D. Mihail, coresp.).

METALURGISTUL CU GIR — 
CORVTNUL HUNEDOARA J—« 
(1—0). Au Înscris : Slmu (min. 
40) și Zamfir (tnta. S2). (M. vn- 
ceanu, coresp ).

UNIREA URZICENI — RAPID 
BUCUREȘTI 2—2 (0—2). Autorii
golurilor : Dânilă (min. 66). Teo- 
d or eseu (mta. 72) pentru Unirea, 
Firea (min. 1B) șl Ion Ion (mta. 
21) pentru Rapid. (L Tabarcea, 
coresp.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAlA
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, 26 octombrie ac., va avea 
too ta aato clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Stalcovici nr 42, taceptnd de M 
ora 1745. Numerele câștigătoare 
vor fi radiodifuzate la ora ie pe 
programul n și la ora 23 pe pro
gramul L precum șl slmbătă di
mineața la ara 2,55, tot pe pro
gramul I.
• ASTĂZI șl MUNE. ultimele 

două zile pentru procurarea bile
telor cu numerele dv. preferate 
la prima TRAGERE MULTIPLA 
LOTO de duminică 26 octombrie 
a.e„ care se desfășoară după o 
NOUA FOPjMULA. TEHNICA, tra
gere ce atribuie dștlguri to

autoturisme „Dacia 1300*, impor
tante cîștigurt ta bani șl excur
sii In UJt.SB.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 24 OCTOMBRIE 1384

1. Girondina Bordeaux — Dina
mo Buc. 1 ; 2. Univ. Craiova — 
Olympiakos Pireu 1 ; 3. Levskl 
Spartak Sofia — Dniepr 1 ; 4.
YjC. Liverpool — Benfica Lisabo
na 1 ; 5. Dynamo Dresda — F.C. 
Metz 1 ; 6. Inter Bratislava — 
FC. Everton 2 ; 7. Rapid Viena 
— Celtic Glasgow 1 ; 8. Standard 
LiJ'ge — F.C. KSln 2 ; S. Loko
motive Leipzig — Spartak Mos-

S. Tîrgoviște — Metalul Ml- 
3—1 (0—0), Olimpia Sa tu 

Zalău 1—0
c. 
ja 
Mare — Armătura
(1—0), Mecanica Vaslui—Unirea 
Dinamo Focșani 0—1 (0—1),
Chimica Tîrnăveni — Avintul 
Reghin 5—0 (2—0), Metalul Bo
toșani — Ceahlăul P. Neamț 
0—1 (0—1), Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — „U“ Cluj-Napoca
1—0. (1—0), Unirea Ocna Si
biului — Gloria Bistrița 1—0 
(0—0), Surianul Sebeș — Mine
rul Lupenl 2—1 0—1), Viitorul

Petrolul Țicleni 
Cimentul Medgi- 

Metalul Mangalia 3—1 
S. N. Oltenița — Auto- 

București 6—5 după
(1—1, 3—3), Petrolul
— A. S. Mizil 0—2 
Mureșul Luduș — Aurul 

Dunărea Ca- 
T.C.I.

Minerul 
Reșița 3—1 

Mecanica Si- 
Cavnic 2—1 
Slobozia — 
Galați 2-3

Drăgășani • 
5—0 (4—0), 
dia — ■' 
(0—0), 
matica 
11 m 
Băi coi 
(0-0), 
Brad 2—0 (0—0), 
lafat — Constructorul 
Craiova 4—2 (1—1), 
Oravița — C.S.M. I 
(2—0), C.I.L. 
ghet — 
(0—1), 
Dunărea 
(0—1), Șiretul Pașcani — Par
tizanul Bacău 1—2 (0—0).

Minerul 
Olimpia 

C.S.U.

„Trofeul fair-play Sportul“

USI PAS ÎNAINTE pe
DuminLcA, in cadrai etapei a 

>-a a Divfcz-Lei WA“, Jucătorii prir 
mulul eșalon au făcut un pas 
îneirute In privința sportivității, 
un pas pe care fi dorim repetat 
cit nxai des. El este argumentat 
de cele numai I cartonașe gal
bene (față de 13 în etapa a 7-a). 
Din păcate, a existat și o ex
cepție, gestul reprobabili al lud 
Munteanu U, care l-a lovit cu 
capul pe Gabor, abatere sancțio
nată cu un •meritat cartonaș 
roșu. al treilea din actuala edi
ție șl al doilea în contul echipei 
Sportul studențesc ! Privită ta

cova X ; 1®. F.C. B-ruges — Tot
tenham Hotspur 1 ; in. psv 
Eindhoven — Manchester United 
X ; 12. Fiorentina — RSC An
ti eriecht X; 15. Hamburger SV — 
J.S.K.A. Sofia 1.

Fond total de cîștigurt : 826.753 
LEI.
• C1ȘTIGURILE TRAGERI! LOTO 

DIN 19 OCTOMBRIE
Cot. 1 : 1 variarrtâ 25% — auto

turism Dacia 1300 ; cat. 2 : 2 varian
te 100% a 23.306 le< șl 8 variante 
25% a 5.847 lei; oat. 3 : 11,75 va
riante a 7.961 lei; oat. 4 : 26,75 va
riante a 3.497 lei; cat. 5 : 129,75
variante a 721 lei; cat. 6 t 293,25
variante a 319 lei ; cat. X : T.574
variante a 100 lei. Report la cate
goria 1 : 453.546 lei.

Autoturismul „Dacia T300" de to 
categoria 1 a revenit partidparrtvhri 
Lazâr Dan din Turni-șoara.

TERENUL SPORTIVITĂȚII
ansamblu, etapa de duminica a 
avut două „extreme* : meciurile 
F.C. Argeș — F.C. Bihor șl F.C. 
Baia Mare — S.C. Bacău, care 
au fost lipsite de cartonașe, res
pectiv partida F.CJW. Brașov — 
Gloria Buzău, pe parcursul că
reia s-au dictat 3 avertismente. 
S-au produs modhtlcărt la cel 
doi „polii* al clasamentului : în 
frunte, F.C. Olt a rămas singură 
(e drept, șl ca urmare a unei si
tuații oonijuneturale, meciul el 
cu Universitatea Craiova Bind 
aminat), pentru că Politehnica 
Timișoara a pierdut o treaptă 
datorită cartonașului lui Vușcan, 
In timp ce In subsol Jiul Îm
parte acum poziția de „lanternă* 
cu Chimia Rm. ihlcea.

Situația „la zi* ta clasamentul 
„Trofeului fair-play Sportul* 
este următoarea :

1 F.C. OLT 2»5 p
2 „Poli* Timișoara 200 P
3 Steaua 275 p

4—7 A.S.A. Tg. Mureș 2®5 p
F.C. Bihor 265 p
Gloria Buzău 265 p
Rapid 2®5 P

8—10 Oorvinul 200 p
Politehnica lași 25» p
Unoiv .Craiova 260 p

11 F.C. Argeș 295 p
12—15 Dinamo 260 p

FX. Baia Mare 250 P
S.C. Bacău 250 p
Sportul stud. 250 p

16 F.C.M. Brașov MS p
17—10 Chimia Km. Vîlcea 236 p

Jiul 235 p



SE GRABEAU, OARE; KARPOV Șl KASPAROV
SĂ PRINDĂ TRANSMISIILE T. V

ALE MECIURILOR DE FOTBAL ? ! CUPELE EUROPENE INTRE „CALM-PLAT" Șl K.O.!
Iată, așadar, recordul seriilor 

de remiză în campionatele 
mondiale de șah egalat— înc* 
una și granița de opt egalitițl 
consecutive (performanță sta
bilită de Alehin șl 
ca, !n 1927) va fl 
actualii competitori 
suprem, Karpov și 
Dta păcate, acest 
să nu se distingă, 
tă, decît prin laturile sale in
solite. Remize lungi, remize 
scurte, dar de aproape trei 
săptămini nici o partidă decis*, 
prilej cert de nemulțumire 
pentru cei ce urmăresc con
fruntarea celor doi corifei ai 
șahului mondial. Dac* pe plan 
strict sportiv o asemenea tac
tică de așteptare, motivat* di
ferit pentru fiecare dintre ei, 
are temeiuri de justificare, ta 
schimb din punct de vedere al 
creației propriu-zise aminda* 
rămin datori numeroșilor lor 
suporteri.

Anatoli Karpov, care ta pri
ma parte a medului »-a ia>- 
pus cu atita autoritate, distam- 
tindu-se la natru puncte dife
rent*. nu vrea r*-șl ta nid 
un risc fi rămine intr-o =00- 
tinui defensivă. G*rri Kaspa
rov. jucătorul care ne-a ta- 
eintat de atitee ort tn ultimi 
doi ani, ce partidele sale ztrS-

Capablan- 
trecută de 

la titlul 
Kasparov, 

meci pare 
deocamda-

BUCURIA VICTORIEI,
BUCUHIA VIEȚII.
Mare ette bucu-ta smctrul 

tportio atunci eind obftas 
Victoria intr-o competiția. 
AccatU .. rplozie* s inrts- 
gdtomlui amplified emoția 
rupcrterilyr tiL Cu afU mai 
emoție nmtd se apare aaa- 
nifeitarea bucuriei celor că
rora destinai părea ti le 
refuze e rttfel de tatiafoc- 
ție. celor pe cere iuiimpliri 
nefericite i-sa aferat de
parte de tport. liuiJtndu-le 
eapjcitâțile motrice. Dar 
care, print'-o eztraordinard

probă de voință, iri infmnt* 
cu bărbăție dettinul. defi
ciențele fizice, ei demone- 
tri.id ale te virtuți fl emo- 
ționindu-ne prin opttsUrmM 
fi ttridania de a fi fs rin
ei ui lumii, de ' a te etape in
tr-un fel maladiile eare i-se 
condamnat. Prin bucuria de 
a trăi.-

Prezența tot mai f-eeveutd 
a tinerilor handicapați p« 
terenurile de tport ette • 
mărturie irr.pretionenti ta 
aceit sen*. Si, pentru ei. a 
razi de tperznți ci. prin 
sport, handicapul fizic poate 
fi anulat sau măcar 
Pretutind-ni in lume. 
cu deficiențe motorii 
cipi, eu un pilduitor 
ziattn, la concurturi 
tive de tot felul, rezervate 
lor. Si se bucură, ea oricart 
sportiv, de victorie, cate 
pentru ei — ca ji pentru 
asistență — are. desigur, o 
semnificație mult mai a- 
dincă...

Ne-au inspirat aceste rin- 
duri, despre categoria de 
sportivi la care ne-am refe
rit. fotografia de mai sus. 
care o prezintă pe american
ca Sharon Hadrick erpri- 
mindu-si marea bucurie ta 
momentul victoriei repurta
te, nu demult la cursa de 800 
m în... scaunul cu rotile, 
competiție găzduită de sta
dionul Coliseum din Cos 
Angeles, nu altul decit cel 
pe care s-au desfășurat 
locurile Olimpice Bucuria 
învingătoarei este cu atit 
mai de înțeles cu cit Sha
ron — cu timpul de 2:15.73 
— a stabilit si un nou re
cord mondial.

redw. 
finerH 
parti- 
ent*- 
tpor-

# Galezul lan Rush — '„hat-trick* în meciul Liverpool — 
Benfica ® F. C Metz n-a mat repetat ,,'ftgara“ de la 
Barcelona • Paris Saint-Germain k.o. în fața kn .Iflt'n 

deoton 0 Real Madrid condusă cu IM) I

liperfornu-ra ultimei etape a cam-, 
plonatvlul ungar prin victoria 
<“4 1—fl, la Budapesta, asupra bfl 

" care a clștlgat jBri
Paria, ta fața lui Salnt-Germala 
ea 4—îl Șl. nota bene : ta mln>‘ 
TO scorul era de 4—0 pentru VI- 
<'»v>tan, gazdele înscriind ceSo 
dou* goluri ale Jar in mln. 73 șt 
86 prta același Jucător, Roche- 
temu. De asemenea. Standard 
Llbge, puternica .^redută* 
nă. a fost— cucerită de —
KDln, care a ciștlgat in deplasa
re cu 2—1 (1—0). prin golurile 
marcate de Litlbarski (imta. 3D) fl 
Beta (mln. 80). Să subliniem; lin 
perspectiva partidelor retur, vic
toria obținuți de Internaționale

tMâgte-'Ț
F. C.’ '

FINALA „CUPEI DAVIS" - INTRE
16 Șl 18 DECEMBRIE, LA GOTEBORG

din Gdteborg care, dup* dta- 
enttne purtate, poate găzdui 
finala ta zilele de U. IT ti 
1* decembrie asa cum propu
sese Initial forul american al 
aprobase FJ.T. In aceastt ti- 
tuatie. s-a luat decizia ea fi
nala sA alb* loc la aceste date, 

adie* la 1*. TT «i IC decembrie, 
ia Gdtebont in sala Skandl- 
navfum.

POPICARI
IN R.D

UMPETIT1IU DE JUDO OIN 1985

ROMÂNI
GERMANA

duminică se
D. Germani, la

Slmbătă 51 
disput* tn R. 
Berlin, tradiționalul turneu In
ternațional (individual fl pe
rechi mixte) .Cups Werner 
8eeienbinder*, la care parti- 
dp* sportivi din fapte țâri. 
Tara noastră va ft reprezentat* 
de dublul campion mondial 
lulls Bice, de la Aurul Bata 
Mare, fi Elena Pan*, de la 
Voința București, care a ciș- 
tigat recent .Cupa campionilor 
europeni”.

VOLEIUL

s U A

SV Hamburger a ciftigat ca 4—0 miercuri, meciul tiu cu Ț.S.K.A: 
Sofia. Iatd-t (n imaginea noattri pe Felix Magath (in dreapta, in 
tricou alb) șutind cu .tete" printre doi fucitori bulgari : Dimitrov 
fi BesInskL Laser foto : A.P. — AGERPRES

tn Cupa cupelor unde s-a 
Înregistrat fi o victorie tn depla
sare, meciurile au fost ceva mal 
pline de ...^are fi piper*. De 
pUd*. performera rundei prece
dente. echipa francez* TXL Meta, 
oare eliminase pe C-F. Barcelona 
printr-o victorie la Barcelona ou 
4—! (I). a pierdut de această da
ta net la Drestta ta tața eohlpei 
locale Dynamo cu 1—3. Intere
sant «te faptul c* toate celle pa
tru goluri a)e medului ou «ost 
marcata de tavtngătort, punctai 
de onoare al fotbaliștilor fran
cezi fiind de fapt mi autogol a* 
lui Trautinanat. Amintim c* ta 
aoeast* disput* s-a înregistrat fi 
o victorie ta deptasetre, Everton 
dlspuntad la Bratislava da Inter 
eu 1—B (gol marcat in min. I de 
Bracewell). Stat de aubttalat fi 
două victorii oategortae: Bayern 
— Trakia Plovdiv 4—t (In oara 
scorul s-a menținut strtas. 3—1. 
pin* ta mta. 70) fi Dloamo Mos
cova — Hamrun Spartana (Mal
ta) 5—« (este nrtndoios c* apari
ția eohtpei malteze ta această 
fax* a competiției este o perfor
manți ta sine). A.S. Borna, echi
pa care a eliminat pe Steaua ta 
primul tur al competiției, a dis
pus pe teren propriu de forma
ția gălez* Wrexham cu 3—*, prta 
punctele înscrise de Pruzzo (dta 
penalty) fi Cerezo.

Mal animat* a fost runda ofe
riți de „Cupa UJE-F-A.” Mat tn- 
tfi, dou* victorii ta deplasare, 
cea mal spectaculoas* fiind ace
ea obținut* de ecMțw Vtdeotoa

Milano (echipa eare a eliminat 
pe aportul studențesc), care a 
ctștlgst ta fața lui Glasgow Ran
gers cu 3—0 (eu marcat : Sabate, 
Caurio, Rummenlgge), scorul 
fluvta (8—3) cu oare a Învins 
Queen’s Park Bangers pe Par
tizan Belgrad, dup* ee beHgrt- 
denll au condus eu 3—1 tn mta. 
3S (I). tar echipa englez* a ter
mina* meciul ta U> oameni (Netfi 
elimina* tn mln. TO). precum fl 
suooesul net al iugoslavilor de la 
ttljeka ta fața lui Real Madrid 
(B—1). cu adăugirea c* golul da 
onoare al madrilenilor a fost 
marcat în ultimele 18 minute de 
loo prin Vasquez. Pin» alunei 
era, deel, 3—« pentru Rljeka. Ar 
mal fl ’ *- —■  
tul e* 
pierdut 
echipă _____
obținut miercuri un rezultat bun. 
finind ta fah ta Florența pe Flo
rentina (1—1). autorii golurilor 
fiind Socrates (Florentina) ft 
Vandenbergh (Anderleeht)

tn sflrțlt, un ultim amănunt 1 
ta mectul F.C. Bruges — Totten
ham Hotspur. din „Cupa 
U.E.F.A.” (S—1). răspunzind ape
lului dramatic al clubului englez, 
nici un suporter englez nu a fă
cut deplasarea la Bruges, unda 
vitrinele magazinelor au rămas, 
astfel, Întregi...

Partidele retur stat programate 
la 7 noiembrie.

de scos tn evident* fap- 
dac* standard Llhge a 
pe teren proprtu. o alt* 

belgian*. Anderleeht, ■

Călin ANTONESCU

fa. un Mort fa a Mu fa >
RECORDUL LU CHR.S EVERT-LLOYD

ttr41Mtot4 «borwrwrte prh tOMPRESFtlATEUA • MCtorW atțw

1 TELEX • TELEX

(Bulgaria) S.TO m. 3. Cernise z (UJI.S.S.) 5.70 m. 
4. Krapekl (URJS5.) MS m. *. Poliakov 
(VJLSS.) MB m, « Beg (SBA-I MB tn sta. 
Poale o* dac* *-ar a doboeft. eventual, reeor- 
del tanm. ar fi toot pus* fi ta «ceaat* plat* 
a piae* da bronz eare s* unlitew* perie 
ana de acest eveofinent sportSv

- UNUL DINTRE SPORTURILE CELE 
MAI POPULARE IN LUME

Pe

SPORTIVII DIN ORDJ 3N1KJDZE

Rubrică realizat* de Romeo VILARA r

CĂLĂRIE ■ tn ooncursul da 
la Washington, tânăra Katie Mo- 
nanan a rfștlga* proba de vite-, 
z* ou tlmpiu de 34,75 s. P* “ 
chlpe. proba a revenit « 
S.UA. cu un total de 35 p 
mat* de Anglia cu ts p fi 
nada cu 13 p

CICLISM • Proba de 1 
*n cadrul concursului de 
Geneva a reveni*
Phillpe Vernet, oare l-a învins ta 
final* pe Italianul ’ ~
zzan.

HANDBAL ■ In 
da a doua etape 
nane se disput* ta 
tandez* Tuitjanborn s-au tnre- 
gistrat rezultatele : Unearta — 
Italia 24—1* (10—T) fl Olanda — 
Pnanța M—5B (11—lfi) • Mac* 
amical feminin la 
(Suedia) : Suedia
slovacia 33—33 (10—3)

RUGBT • Selecționata Aus
tralie* a mal susținu* un meet 
tn cadrul turneului pe caro-3 
întreprinde ta Anglia Ea a ta- 
tRntt la Cardiff echipa acestui 
ora* de care a fost tnvtas* ea 
11—IB (S— ÎS).

ȘAH f tn turneul de la Bor 
(Iugoslavia), dup* oonsumarea 
a • runde lider este Amassoa 
ou • p (1). urma* de Marți no
vici fi Kudrta eu cite 5,5 p (l).

TENIS • tn turneul de ta 
Vlena ; Felgl — Ger-xlaltls 8—L 
3—l 5—1 — -
S—3. 5—3 
T—5, 8—4, 
son *—1. 
dcmetster 
feminin de ta Brighton. Virginia 
Ruzlol a Învins, tn turul al doi
lea, pe Phelps eu 5—3, 8—1. Alta 
rezultate: Tanvier — Potter S—S. 
8—1. Jo Durie — Burgin 5—7 , 
8—1.

viteză
_  _J la 
francezul u*

otzavio d»-

BromoeHa
Cebo-

(î), Brown — 
Gunnanson — 

T-jm Wilkinson 
4—1. Guntnandt
8—3. 8—t • tn

Backer
Ostoja 

— Nel- 
— GH- 
tu meul

BtStea n.TO.Tt fi I1.MJ8
ixei* 8.0 8oi 11—Tflt. ta

rasp, «o 20 X tolervtbee 3151 talai H Kt torup r-red < • „(.’iformolia”,' 
orfih «ixx-aja Co’eo GiWî w. tl-bi TOSȘȘ t I, t. 1 «

S.UA

