
Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri 26 
octombrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței, a fost e- 
xaminat și aprobat proiectul 
de Decret privind reducerea 
prețurilor la produse, piese șl 
subansamble executate în in
dustria orizontala, la produse 
finite și piese de schimb, pre
cum și modificarea prețurilor 
la unele produse asimilate In 
țarii.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat, de aseme
nea, propunerile cu privire la 
reducerea nivelului dobinzilor 
încasate și plătite de bănci.

Totodată, Comitetul Politie 
Executiv a dezbătut și adoptat 
propunerile eu privire Ia 
cursul leului față de valutele 
altor state.

în același timp, Comitetul 
Politic Executiv a examinat șt 
aprobat propunerile privind 
perfecționarea sistemului de 
stimulare a oamenilor muncit 
și a intreprinderilor In obți
nerea de beneficii suplimen
tare,

în legătură cu toate aceste 
probleme. Comitetul Politie 
Executiv a adoptat o hotări- 
re, care se dă publicității.

_ In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut pro
punerile privind acordarea n- 
nor facilități și garanții per
soanelor fizice și juridice stră
ine Ia realizarea de operațiuni 
specifice șl de investiții în ca
drul zone! libere Constanța- 
Sud, precjim șl în utilizarea 
pentru tranzitul de mărfuri a 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră. S-a evidențiat că apli
carea acestor măsuri va duce 
la intensificarea tranzitului de 
mărfuri prin porturile româ
nești și la dezvoltarea colabo
rării dintre organizațiile spe
cializate din țara noastră și 
firmele străine. Comitetul Po
litic Executiv a indicat orga
nelor centrale cu sarcini in a- 
cest domeniu să creeze toate 
condițiile pentru utilizarea cu 
eficiență maximă a complexu
lui portuar Constanța-Sud și a 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, sta
diul actual al campaniei agri
cole _ de. toamnă și a adresat 
lucrătorilor ogoarelor, tuturor 
oamenilor muncii de la sate 
chemarea de a depune. în con
tinuare, toate eforturile pen
tru încheierea grabnică a re
coltării.

COMITETULUI 
EXECUTIV 
AL P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita de stat efectuată, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în perioada 15—17 octombrie, 
in K. F. Germania, la invitația 
președintelui Republicii Fede
rale Germania, Richard von 
Weizsacker.

Aprobind rezultatele vizitei, 
Comitetul Politie Executiv a 
apreciat eă aceasta se înscrie 
în cadrul politicii generale a 
României socialiste de dezvol
tare a relațiilor sale eu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, Inclusiv cu 
statele capitaliste dezvoltate, in 
spiritul principiilor coexisten
țe! pașnice.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat modul strălucit in care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și eu acest prilej, 
principiile ce stau la baza po
liticii externe a țării noastre, 
pozițiile constructive ale Ro
mâniei față de problemele 
complexe ee confruntă omeni
rea. A fost reliefată impor
tanța deosebită a sublinierii 
făcute de șeful statului român 
că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie a- 
părarea păcii, Încetarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celei 
nucleare, asigurarea dreptului 
suprem al oamenilor, al po
poarelor la viață, la existență 
liberă și demnă.

A fost evidențiată, totodată, 
profunda semnificație a apelu
lui pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a adresat — și de 
această dată — tuturor țărilor 
europene de a-și asuma o 
răspundere mal mare și de a 
acționa împreună pentru des
tindere, dezarmare și securita
te, pentru edificarea unei Eu
rope unite, a păcii. înțelegerii 
și colaborării, fără rachete și 
fără nici un fel de arme nu
cleare. S-a apreciat însemnăta
tea deosebită a sublinierii fă
cute de președintele României 
că, pentru asigurarea unei 
perspective de pace popoarelor 
europene, trebuie să se por
nească de la realitățile stabi
lite după cel de-al doilea răz
boi mondial, că. sub nici un 
motiv, nu se poate admite pu
nerea în discuție a acestor 
realități, a frontierelor stabili
te după acest război.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme privind pregătirea Con
gresului al XlII-lea al partidu
lui, precum șl probleme cu
rente ale activității de partid 
și de stat
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PRIVIM CU MÎNDUIE Șl RECUNOȘTINȚĂ, 
ADRESATĂ PARTIDULUI NOSTRU, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

lor edifleii sportive. Simțim a- 
proape de suflete, familiare, 
impunătorul Palat al Sporturi
lor și Culturii sau marele sta
dion -23 August* din Capitală, 
modernele săli polivalente, sta

Sala polivalentă din Buzău, una din noile fi modernele construcții sportive realizate in toate 
județele țării

dioane. bazine sau patinoare 
din Constanta. Baia Mare, 
Galati. Brașov, Reșița. Buzău. 
Pitești. Arad. Craiova. Brăila, 
în fapt DIN TOATE JUDE
ȚELE ȚĂRII. Le privim cu 
mîndrie. ca pe una din rea
litățile de seamă ale noii miș
cări sportive făurită prin grija 
părintească a partidului. Știm 
că cele mai multe dintre a- 
ceste construcții au fost ridi
cate mai ales in ultimele două 
decenii si gîndurile ni se în
dreaptă cu dragoste si recunoș
tință spre partid, spre tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ale 
cărui prețioase indicații orien
tări si generoase initiative au

EDHIW SI’iUiTIVl AU țillll
asigurat sportului românesc un 
avint impresionant, o viguroasă 
dezvoltare si afirmare multila
terală.

Acum, In apropierea marelui 
forum al comuniștilor — ecl 
de al XlII-lea Congres al parti
dului —. privim cu mîndrie oa- 

triotică această nouă, frumoasă 
si bogată hartă a arenelor spor
tive — si ele semnificative îm
pliniri socialiste ale anilor de 
lumină si prosperitate.

N-a fost — nici pe departe 1 
— Întotdeauna asa. Ieri — 
doar cîteva sute de terenuri 
si instalații sportive o bază 

Mi inc, in etapa a 10 a a Diviziei „A" tic fotbal

IN CENTRUL ATENȚIEI, MECIURILE

materlală Drecară si aceea cu 
acces limitat si adesea chiar 
cu îngrădiri. Copiii, tineretul 
căutau bucuria SDortului pe 
maidanele insalubre de la peri
feria orașelor. Firește, cu ex
cepția feciorilor de bani gata 
si a protipendadei, pentru care 

tenisul sau călăria, schiul sau 
tirul însemnau distracții me
nite să le alunge plictisul 
vieții parazitare pe care o 
duceau. Astăzi — anroaoe

Don GARLEȘTEANU

(Continuare In pap 2-3)

Faze dinamice, spectaculoase, 
public numeros, entuziast, 
iată caracteristici ale derby- 
ulut Dinamo — Steaua, pe 
care dorim să le vedem și 
cu prilejul „ediției ieșene’ a 

respectivului meci.
(Citiți o avancronică a aces

tui derby, in pag. 2—3)

Sportivii la școala muncii DE LA BUZĂU $1 BRAȘOV
ÎMPREUNĂ ÎN ABATAJE,

ÎMPREUNĂ pe terenul de sport.
Sportul lși face loc cu tot 

mai multă vigoare intre preo
cupările și— inimile tinerilor 
muncitori mineri din centrul 
carbonifer Jilț, situat in peri
metrul Motrului. O face firesc, 
pentru că la ieșirea din 
schimb, la aerul proaspăt și 
tare ce se degajă deasupra 
dealurilor Împădurite din Îm
prejurimile acestei așezări 
muncitorești gorjene, „este • 
plăcere, o mare bucurie să te 
miști, să alergi, să faci sport 
în tovărășia celor cu care al 
trăit din plin o zi de muncă*, 
cum se exprima lăcătușul Do
rin Aghlorghiesei, unul dintre 
cel mai convinși practicanți ai 
exercițiului fizic. Tînărul lăcă
tuș a Îndrăgit boxul. Palpită 
de pasiune la fiecare întîlnire 
cu ringul, eu cei care, ca și 
el, tot mal mulți, dovedesc nu 
numai curaj, el și ambiția de 
a aduce sportul cu mănuși cît 
mai aproape de preferințele 
minerilor din Jilț.

„E posibil întrebarea a- 
dresată antrenorului Gh. Călin, 
primește un răspuns ferm, 
bărbătesc : «Este, pentru că 
băieții știu ee vor. Sint stărui
tori în pregătire și tenace în 
ring*. Ne înfățișează istoria 
boxului la Jilț, ne face să 
trăim, parcă, înfrigurarea cu 
care au fost așteptate primele 
antrenamente, primele demon
strații și primele gale. Acum, 

la Jilț ființează o grupă de 
seniori cu 7 categoria de greu
tate și alta de juniori cu 6. 
Inițlații de ieri (adică de nici 
un an de zile de cind secția 
de box a fost afiliată la fede
rație) aspiră la ieșirea din a- 
nonimat, vor să ia parte la cit 
mal multe întîlniri In județ, 
la Tg. Jiu și Motru, la Rovi- 
narl și Sadu, și chiar mai de
parte, la Cugir și Hunedoara, 
la Măcin și Tulcea, In Capita
lă. Aspirații similare au si 
fotbaliștii. Printre ei Dobrică, 
Iliescu, Ing. Giuran, Pîrvoiu, 
din echipa situată pe locul I 
în campionatul județean la „O- 
noare*. cu gindul la Divi
zia „C*.

„E posibil Inginerul Ion 
Calotescu, președintele secției 
de fotbal, ne dă un răspuns 
direct: „Este, pentru că toți 
băieții sint ambițioși și har
nici. Și, apoi, aici, la Jilț, 
toată lumea, de la mineri și 
maiștri la eonducera întreprin
derii și comitetul de partid, ne 
încurajează, ne sprijină, ne a- 
Jută". Sint vizați nu numai in
ginerii Nicolae Alecu și Gavril 
Baican, ci și alți oameni care 
răspund de munca In diferite 
secții sau sectoare ; unul din-

Tiberîu STAMA

(Continuare in oao 3-3)

© Studenții craioveni, in 
fața unui examinator exi
gent : A.S.A. © Va func
ționa la fel de bine atacul 
Gloriei Buzău și în fața 
unei defensive redutabile 
cum este aceea a lui 
Dinamo ? © lși va men
ține, oare, liderul poziția 
și după „examenul Bra
șov” ? © Niciodată nu s-a 
simțit F. C. Bihor in largul 
său in fața Sportului stu
dențesc. Mai ales în Ca
pitală © Cele patru goluri
nul ii pun în gardă pe argeșeni © Jiul a primit opt 
goluri în două meciuri și a inscris doar unul I Cite va 
marca cu F. C. Baia Mare ? © Derby moldovean la 
Bacău : locul 15 cu locul 17 (Politehnica lași) © In 
toamna trecută, Chimia a smuls un punct Oltului, chiar 
la Slatina... Va repeta figura și acum ? © Rapid și Po
litehnica Timișoara, din nou față in față după opt ani

t

CLASAMENTUL
1. steaua 9 6 3 0 19 2 15
2. Dinamo 9 6 3 0 20 12 15
3. Sportul stud. 9 S 2 2 22 9 12
4. F.Q Argeș 9 4 2 3 14- 9 10
5. Gloria Butâu 9 4 2 3 14 18 10
4. Rapid 9 3 3 3 13- 8 9

7-4. Univ Craiova 8 3 3 2 14-13 9
A.S.A. Tg Mureș 9 3 3 3 7- 4 9

9. Chhnia Rm. V. 9 3 3 3 9 11 9
10. Corvi nul 9 4 0 5 14 12 8
11. F.C.M Brașov 9 4 0 5 11 11 8
12. F.C. Bihor 9 3 2 4 10-13 8
11 F.Q Olt 8 3 1 4 8 12 7
14. F.Q Baia Mare 9 3 1 5 9-15 7
13. S.Q Bacâu 9 2 2 5 8-14 0
14. „PoU" Tim. 9 1 4 4 8-14 4
17. PoH. lași 9 1 4 4 12 19 8
10. Jiul 9 3 0 4 4 20 8

înscrise duminică de Corvi-

începe la ora 15

\\\\\\\\\\\^^^^^ PROGRAMUL ETAPEI
Petroșani : JIUL - F.C. BAIA MARE
București : SPORTUL STUD. - F.C. BIHORa (stadionul Sportul studențesc)1 Hunedoara : CORVINUL - F.C. ARGEȘ1 Tg. Mure; : A.S.A. - UNIV. CRAIOVA1 Bacâu : SPORT CLUB - POLITEHNICA IAȘIi Buzău : GLORIA - DINAMO1 Slatina : F.C. OLT - CHIMiA RM. VILCEA
București : RAPID - „POU* TIMIȘOARA

(stadionul Giuleștl)I Brașov : F.C.M. - STEAUA

1



(Vmart dm pap I)

15000 (!) de amenajări soortive 
pentru toate disciolinele ouse 
la dispoziția întregului tineret, 
a maselor tarei de oameni ai 
muncii de la orașe si sate. S-a 
întîmoiat asa pentru că Parti
dul a încredințat sportului o 
tu totul altă misiune, aceea 
de a contribui la sănătatea si 
vigoarea națiunii Ia creșterea 
capacității de mutică si învă
țătură la cultivarea largă a 
celor mai alese însușiri morale. 
Numai asa s-au outut scrie 
multe pagini de aur din isto
ria sportului românesc a cărui 
amploare o vedem Dretutindeni. 
in toate așezările tării. De toate 
aceste 15 500 baze sDortive De 
care se întîlnesc mai bine ds 
8 000 000 de particinantl la În
trecerile marii comoetitii na
ționale „Daciada” organizată 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu secretarul 
general al oartidului nostru.

N-a fost întotdeauna asa I 
Ieri — sportivii de perfor
mantă. atîti citi erau se nre- 
găteau in condiții incomnarabile 
cu cele de astăzi. La putinele 
baze snortive de-atund lipseau 
aproape fn totalitate dotările 
necesare : pregătirile se făceau 
adesea in sălF sau oe terenuri 
părăginite cu multe renunțări 
si chiar sacrificii materiale. 
Astăzi — In cadrul eeneral al 
excelentelor condiții create de

SPORTIVII LA ȘCOALA MUNCII
(Urmare lin DOO 1)

tre ei ar fi ing. Ionel Bilans. 
Dar cel mai mult ni se vor
bește despre Constantin Ro- 
vența, secretarul Comitetului 
de partid pe întreprindere, 
„om de suflet în toate privin
țele, totdeauna lingi noi rind 
organizăm o acțiune sportivă".

Nu încape nici un dubiu că 
se vrea mult mai mult la Jilț- 
Se dorește existenta unor nu
clee puternice și la lupte, șah. 
tenis de masă și volei. In ge
neral o activitate mai susți
nută în întrecerile ..Daciedei”, 
pe măsura condițiilor tot mal 
bune ce sint create — un sta
dion în vecinătate, la Mătăsari, 
cu grup social si în perspecti
vă și cu tribune — și a pa
siunii oamenilor pentru sport.

„E posibil Adresată de
data aceasta prof. Ion Corlan,

TIHNE „PRLflIUL
APRANTIILOR"

Tinereie speranțe ale turfulul. 
viitorii antrenori, îșl dispută 
miine cea mai importantă cursă 
a anului rezervată lor» in care 
fiecare dorește să devină câștigă
tor. Tot în această reuniune de 
miine. printre participant se va 
afla și Hemeiuș, campionul tur- 
fuflui, care în urma victoriei de 
duminica trecută acordă mari 
avantaje unor ooncuirențl de 
certă valoare, ca Iulia, Oretava, 
Răsad și aâții, Intr-o tenta-tWă 
de îmbunătățire a recondudul 
carierei. Din program mal re
marcăm ..Premiul Săftbca-, tn 
care vom vedea la lucru pe Tri
foi, Crater, Mei in șl alții. 

în reuniunea de Joi, formația 
G. Tănase a reușit, două vic
torii, eu oare a trecut tn frun
tea clasamentului. Astfel, Gala
xia, lansată din start la atac, 
a trecut pe partea opusă în 
fruntea conourenților șl nu a 
mal cedat capul, iar Recrut, 
beneficiind de distanțarea lui 
Smârdan (Justă, dar necocformă 
cu aîrte alergări în care unii 
trăpași au fost lăsați să câștige, 
deși trapul lor lăsa de dorU), a 
realizat un nou record al ea-

partidul si statul nostru. per
formerii români au la dispo
ziție la toate sporturile, o bază 
materială modernă t pentru 
pregătire si participare la com
petiții au fost amenajate cen
tru a da numai cîteva exemple, 
peste 260 de piste de atletism. 
300 de bazine de înot peste 
200 săli de atletică grea a- 
oroape 500 de popicării. nu
meroase alte baze sportive 
pentru handbal, volei baschet 
scrimă sporturi nautice, ci
clism tenis, călărie, ca să nu 
mai amintim de cele aproape 
3 500 de terenuri de fotbal. 
Numai asa a fost posibil ea 
sportul românesc să formeze 
generații după generații de 
mari performeri de mari cam
pioni care iată, numai in ulti
mele două decenii au cucerit 
aproape 1 000 de medalii la 
Jocurile Olimpice, campionatele 
mondiale si europene.

...Si mai trăim ca mindrie. 
o altă realitate, imposibilă ieri. 
Astăzi, tn România, oe multe 
din aceste modeme stadioane 
terenuri si săli polivalente se 
toacă meciuri de -Cupa Davis” 
sau din .Cupa F.I.R-A.” ja 
rugby derby-uri in -Cupele 
europene” la handbal baschet 
sau fotbal alte întreceri mon
diale si continentale, de seniori 
si juniori sau. ne reamintim eu 
a ti ta plăcere, ale -Universia
dei” — adevărată olimpiadă a 
sportivilor studenti din zeci de 
țări ale lumii 1 

secretar al C.J.E.FJS. Gorj. În
trebarea primește un răspuns 
la fel de direct : „Este, pentru 
eă la Jilț se fac “eforturi vi
zibile ca* oamenii să fie tn 
frunte nu numai ta muncă, ei 
și in sport 1". Tinerețea celor 
ce muncesc la Jilț, năzuințele 
lor spre cit mai multe succese 
tn producție si tn viată sint 
tot a ti tea argumente.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
In Divizia „A* de handbal masculin 

ESTE, ACUM, RINDUL ECHIPEI STEAUA™

CLASAMENTUL

9 110 2*0-101 M
• I t 1 269-217 36
*703 135-202 33
113 3 327-213 31 
9 4 14 248-237 U 
94 14 167-190 19
1 4 9 1 303-331 17
Illi 301-223 10
*31* 164-220 14
*397 226-249 13
IUI 216-255 13 
*030 168-221 12

POLOIȘTII CLUJENI - REZULTAT DE EGALITATE CU 
RAPID BUCUREȘTI

SUB SEMNUL DERBYULUI A. SOCACI A DOMINAI
STEAUA -

IAȘI, 26 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate 
a început al doilea turneu al 
Diviziei „A” de baschet mas
culin. Rezultate :

DINAMO ORADEA — 
I.C.E.D. BUCUREȘTI 89—80 
(45—45). Partida inaugurală a 
oferit o dispută atractivă, e- 
chilibrată. cu captivante răs
turnări de scor și cu multe 
faze spectaculoase. Orădenil au 
reușit desprinderea decisivă 
în partea a doua a reprizei 
secunde datorită superiorității 
in lupta sub panouri și efica
cității in aruncările la coș de 
la distanță. Au marcat : 
Gellert 24, Cristea 23, Antochie 
17. Costin 15. Rădu rscu 5, Kosa 
5 pentru învingători, respectiv 
Marinescu 17, Voieu 14, C. 
Ioan 10, Mihai cea 10, Chirci 
15, Grădișteanu 8, Ciocan 4, 
Păsărică 2. Arbitri : A. Mihai 
și L Olaru.

C.S.U. BALANȚA SIBIU — 
IMUAS BAIA MARE 89—77 
(50—42). Studenții au Jucat 
mai organizat și au obținut un 
succes meritat. Băimărehii pu
teau realiza un rezultat mai 
strâns. dar au fost impredși In 
aruncările la coș de fa distan
ță. Au marcat : Bretz 29, Chi- 
rilă 22, Palhcgy 17, Apostu 19, 
Dăian 2 pentru Învingători, 
respectiv D. Dumitru 21, Cio
ri an 10, Mara 10, Florea 8, 
Cociș 7, Mărginean 6, Mură- 
șan 6, Susanu 4, Marian 2, 
Popescu 3. Arbitri : G. Dutka 
și P. Pasere.

FARUL CONSTANȚA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 86—71.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID 110—70.

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI 107—64.

ACADEMIA MILITARĂ — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
82—75.

derit cel al tul Ghlță LI cu și 
Valentin S am ungi 7 Greu <2e răs
puns pentru că echipa din ora
șul de pe Bistrița, ca șl altele 
de altfel, urmind exemplul tul 
Mtaaur și Poli, nu mai respectă 
vechile Ierarhii șl atacă puter
nic... Capitala. Cirul valoarea le 
<U dreptul la succese, ne scoa
tem pălăria, rind nu—

Etapa a X-a a Diviziei
are ta general, un program a- 
trăgător. Iata-1 :

DINAMO — CONSTRUCTORUL ORADEA (Sala
Rapid, din Ciulești, de ta ora 1,30)
ȘTUNȚA — STEAUA
UNIVERSITATEA — MINERUL CAVNIC
POLITEHNICA — UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 

CONSTRUCTORUL — INDEPENDENȚA CARPAȚ1 
M1RȘA
H.C. MTNAUB — DINAMO BRAȘOV

APROPO DE CUPELE EUROPENE

Partidele d±n turul al doilea *1 
cupelor europene, ediția 19841 
IMS, se dispută — atlt In Între
cerea masculină rit șl In cea 
feminină — In perioadele 15—18 
(turul) șl 19—25 noiembrie (re
turul), așa cum ne comunică 
IHJ. Urmează ca, de comun a- 
eord. echiiprie să fixeze — ta8ă- 
tmtrul acestor perioade — zilele 
de disputare pentru cele două 
manșe.

Dintre formațiile noastre, două 
(Steaua șl Rulmentul Brașov) 
joacă turul In deplasare — la 
Minsk cu S.K.A. șl, respectiv, la 
Frankfurt pe Oder cu Vorwărts. 
Celelalte patru evoluează ta pri
mul meci pe teren propriu : Di
namo București cu R. K. Cre- 
venka, H. C. Minaur cu 1 F. 
Hellsingor, Știința Bacău cu 
Spariacus Budapesta șl Chimis
tul Rm. VI!cea eu R. K. Buduc- 
nost Titograd.

Colceriu, Sebok, Ila. Au arbitrat 
V. Golan — V. Văleanu.

DINAMO — LOTUL DE JU
NIORI 20—4 («— L 4—*, *—1, »—1). 
Cel mai eficace: Hagiu (. Au ar
bitrat R. Tlmoc — S. Stănescu.

CBIȘUL ORADEA — RAPID 
ARAD If—4 (S-l, 8-1, 8-1, 4—1). 
Fejer a înscris 5 gofcirt, Gordan 
A Au condus C. Frății* — A.

STEAUA — INDUSTRIA LtNH 
TIMIȘOARA 12—5 (3—1, 3—9,
3—9, 8—2). Ragea, Froth, Chețan 
(Steaua), Sterpu și Flreuț* an 
marcat cite X goluri. Arbitri : 
V. Burdea — B. Băjenaru.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CJS.U. BUCUREȘTI 5—8 (8-t, 
8-1, 2-3, 3-2).

Mlrcea RADU, coresp

DINAMO
Turneul continuă cu meciu

rile programate sîmbătă și du
minică cel mai așteptat 
fiind Steaua — Dinamo Bucu
rești, eternele rivale la titlul 
de campioană a României. 
Fiind vorba de prima intîlnire 
disputată vreodată la Iași în
tre aceste echipe, localnicii aș
teaptă cu mare interes der- 
byul, în cursul căruia îi 
vor putea vedea, printre 
alții, pe mulți dintre com- 
ponenții lotului reprezenta
tiv : Costel Cernat, Dan
Niculescu, Roman Opșita- 
ru. Alexandru Vinereanu, 
Florentin Ermurache, loan 
Uglai s.a. Partida va avea loc 
duminică, de la ora 11. 
Alexandru NOUR — coresp.

PESTE 700 DE ANTRENORI

IN CĂUTAREA... NOULUI
Incepînd de luni. 29 oc

tombrie. în Capitală (sala 
Dalles, ora 12.30) va avea 
loc un nou curs (al 17-lea) 
de pregătire a antrenorilor, 
organizat, prin Universita
tea cultural-stiintifică. de 
Consiliul municipal pentru 
educație fizică si sport 
București si Centrul de per
fecționare a cadrelor din 
mișcarea sportivă. Este un 
eveniment care. In fiecaTe 
an. retine în mod deosebit 
atentia specialiștilor din clu
burile si asociațiile bucu- 
restene. dintre care o mare 
parte sint angrenați în sus
ținerea de expuneri, schim
buri de experiență, mese 
rotunde, simpozioane, vizio

CONCU

Stelistul Adrian Ghimeș (plonjînd rpeciaculot In lemicere), o po- 
tibiU soluție de viitor pentru postul de conducător de joc la na
țională. Totul depinde de el™ Foto : Iorgu BĂNICĂ

O INTERESANTA RESTANTĂ TN DIVIZIA „A- DE RUGBY 
â Start in noua ediție a „Cupei României"

Miine se dispută un singur 
meci In cadrul campionatului Di
viziei „A” la rugby, dar unul 
care se anunță foarte interesant. 
Este vorba de restanta R.C. Grt- 
vița Roșie — C.S.M. Sibiu, din 
programul etapei a patra. Bucu- 
reștenil, care au riștlfiat ptnă 
acum un singur Joc, acasă (res
tul de patru partide l-au sus
ținut tn deplasare), au un sin
gur gînd — victoria —, insă au 
șl multe emoții, cu nor rind posi
bilitățile echipei slbiene, care a 
avut un bun debut de sezon. 
Meciul este găzduit de stadionul 
Parcul oopilulul din Capitală, eu 
Începere de la ora 10. Arbitru : 
A. Briceag.

PRIMELE MECIURI tN „CUPA 
ROMÂNIEI", competiție care an
grenează divizionarele „A" din 
seriile I șl a II-a ta perioada de 
întrerupere a campionatului. Este 
o întrecere tn care tineretul are 
posibilitatea afirmării, echipele ce 
furnizează Jucători loturilor na
ționale evolutnd fără aceștia. 
Participantele au fcst împărțite

Miine, la Vălenii de Munte
PENULTIMA ETAPA LA

Campionatul republican de mo- 
tocros pe echipe a ajuns tn ta
xele superioare, miine urmind a 
se desfășura etapa a 4-a (penul
tima) pe traseul de ia Vălenii de 
Munte. In program figurează ria- 
■ale 125 cmc — tinere* șl 350 cmc 
— seniori, alergătorii castinalnd 
lupta de la următoarele clasa
mente : 125 cmc. — 1. LR.A. Tg.

IIIIIMIJS
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ. 26 (prin telefon). 
Vineri au continuat Întrecerile 
din cadrul campionatelor na
ționale de haltere ale seniori
lor. pe care le găzduiește Sala 
sporturilor din localitate. 
Reuniunea din ziua a doua a 
fost dominată de evoluția deo
sebit de bună a tînăruîui An
drei Socaci (18 ani), compo
nent al clubului Olimpia 
București (antrenor, prof. Mi
hai Constanți nescu). Evoluțiile 
sale, din cadrul categoriei u- 
soară (67,5 kg) au fost răsplă
tite cu aplauze. Andrei Socaci 
a corectat recordul national la 
stilul smuls (143 kg la a 4-a 
încercare vechiul record i-a a- 
parținut cu 142,5 kg. realizat la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles) si a egalat De cel de 
la stilul aruncat (170 kg), cîs- 

tigînd fără 
de campion

La categoi 
luat startul 
pețitori) si 
sacrati : Gt 
Tuli. Prim 
locul al doi 
..total" si 1< 
..aruncat". î 
Tuli a ratat 
„smuls", d; 
„aruncat", 
152,5 kg. T 
într-o mani 
Constantin 
trița).

nări de filme cu teme spe
cifice o contribuție însem
nată aducînd Centrul de cer
cetări al Consiliului Națio
nal pentru' Educație Fizică 
Si Sport, cluburile Steaua. 
Dinamo. C.S.S. Triumf, pre
cum și numeroși SDortivi de 
frunte ai tării.

Așadar, peste 700 de an
trenori se vor reintîlni. cu 
prilejul cursului care În
cepe luni, cu dorința de a-si 
perfecționa cunoștințele, de 
a-si însusi noutățile apă
rute în teoria si metodica 
pregătirii în sportul de per
formantă. Așteptăm cu in
teres desfășurarea acestor 
dezbateri si. mai ales, efi
cienta lor.

Rezultate

CAT. PA! 
stantin Chi 
272,5 kg : 
(C. S. On 
George Pop 
stanta) 250 
Chiru 122,5 
kg ; 3. Poi 
CAT : 1.
kg ; 2. Chir 
150 kg.

CAT. UȘ 
Andrei So( 
reșți) 305 I 
dea (Rapid 
3. Vasile F 
stanta) 28' 
Socaci 135 
kg : 3. Ro 
CAT : 1.
Țîrdea 130

CAT. S 
kg) : 1. Cos

SMULS : 1
Gheorghe
140 kg. AR
185 kg ; 2- 
cite 170 kf

ta patru serii, programul primei 
etape fiind următorul : Seria I: 
Gloria P.T.T. Arad — „U- 14
Februarie CluJ-Napoca (miine, 
stadion Gloria, ora 10 : arbitru : 
Gh> Rășcanu, Timișoara), Știința 
CEM1N Baia Mare — Politehnica 
Timișoara (miine, teren Recea, 
ora li; D. Costea, din Brașov), Me
talurgistul Cugir stă; seria a n-a: 
Rapid Chimia Buzău — CJ8.U. 
Sportul studențesc (miine, sta
dion Chimia, ora 13 ; Gh. Căldă- 
raru, din Iași), Știința Petroșani
— Gloria București (mttne. sta
dion știința, ora 11 ; S. Manea, 
din Sibiu), C.S.M. stă ; seria a 
ni-a : Farul — Rulmentul Btrlad 
(miine. stadion Farul, ora *.30 : 
Gh. Voinea, din Buzău), Politeh
nica Iași — C.S.M. Suceava (as
tăzi, Stadionul tineretului, ora 11: 
O. lonescu, d‘n Constanta), T.C. 
Midia stă ; seria a TV-a: Dinamo
— Olimpia Macini Grele (astăzi, 
stadion Olimpia, ora 10 : V. Ma
rinescu, din București), R.C. Grl- 
vița Roșie — Steaua amina*, Mil- 
eovul Focșani stă.

MOTOCROS - ECHIPE
Mureș 165 p. *. Poiana Ctmptaa 
159 p, 3. Steaua 158 p; 250 cmc.— 
L Torpedo Zăraeștl 179 p, 2. 
Steaua 129 p. 3. Steagul roșu 
Brașov llo p. Primul start se va 
da la ora 9.30.

în deschidere vor avea loc în
trecerile „Cupei speranțelor” re
zervată juniorilor la clasele 80 șl 
50 cmc.

Vreme sp 
Snagov, cu 
canoiștl la 
reputtssan 
moasa^egs 
sezon — a 
șl pagari 
Dinamo, 1 
ra, Delta 
aproape t 
din țară, 
de mare f 
re. Cele ( 
parcă o ( 
spectaculo:

Intr-adev 
senioar-1 * * * 5 * 7 * * 10 11"’ 
ntoriJra 
tat pfl 
vitatea 
excelentă 
vărate tn 
cel mai 
tivii de 
Steaua (40 
ții Bucure 

Rezultate 
1. Genovet 
București) 
șanu (Stes 
Nițu (Dina 
rolea (Din 
Uleșan (V< 
t. Fănlca 
strucțll) 51

După ce, Joi. Dinamo Bucu
rești s-a strecurat eu greu prin
tre furcile caudine... băcăuane, 
obținând doar o remiză (deși * 
avut spre final, 24—23 șl min
gea ta atac !), iată, acum. In 
etapa a X-a a camplormtulul 
masculin de handbal. Divizia 
„A-, ediția a 27-a. este itedui 
lui Steaua să Intre mfine ta 
„vulcanul” SălU sporturilor din 
Bacău. Vor reuși eăevd kd Radu 
Votaa și Otto Telman mai mult

București :

Bacău i
Craiova : 
Timișoara

Arad i

Bala Mare :

1. H.C. Minaur
X. Steaua
5. „PoB” Tim.
4. Dinamo Buc.
5. Știința Bc. 
*. Dinamo Bv,
7. Constr. Or.
2. Cacpațl Mtrșa
». „U“ Cj.-Nap.

10. Min. Cavnic
11. Constr. Arad
13. Univ. Craiova

TROFEUL „SPORTUL” PENTRU 
EFICACITATE

Masculin, după * etape :
L Alexandru FOlker (Poilteh- 

năca Timișoara) 7* de goluri, X. 
VasUe Stângă (Steaua) 73, 3.
Adrian Bondar (Știința Bacău) 
TI, 4. Alexandru Maori (Inde
pendenta Carpațl Mlrșa) TO, 8—6. 
MariceS Voinea (H.C. Minaur 
Baia Mare) și Dumitru Jenaa 
(Constructorul Arad) 69.

CLUJ-NAPOCA, 2* (prin tele
fon). Cea mai interesantă par
tidă a cedri de a doua reuniuni 
dta codrul turului secund tn Di
vizia la polo * opoB echi
pele Rapid București *1 Voința 
Cluj-Napoca, a fost un meci a- 
prig disputat, dominat da ttaăra 
echipă clujeană, care a eondua 
In permanență, de trei ari la 
două goluri diferență, feroviari! 
e0allnd ultima oară cu 10 il se
cunde tastate de ttaal I 2n cela 
din urmă, formația antrenat* de 
L Pop a obținut ttn prețios re- 
auMat de egalitate In compania 
■neta djntre protagonistele cam
pionatului: RAPID — VOINȚA »—» 
(1—1, 1—3, 3—3, 4—3). An merest: 
Căiță 4, Chintă. Florincescu. Niță, 
Anena (B), Marea Ă Blaga Ă

START II 
DE B

Azi 91 I 
localități i 
galele dim 
a Campioi 
chiipe sen! 
zemtatlve 
Live de ji 
județe, in 
părți-te In 
tîlniriLe t 
celor pat 
perioada 
ele (elinii 
bill echip 
1984.

Echipele 
ție sint < 
la fiecare 
boxeri ap 
petiție la 
tat&J^a£ă, 
gulaî3en.ta 
antrenorii 
concurs s 
pmgiilști (!

In prim 
echipele 
Dinamo, j 
la titlu, \ 
sîmbătă, < 
Semănător 
f run ta ecl 
mi ni că di 
!n sala U 
Steaua vo 
nă cu cei 
rești.

In țară 
loarei e în 
Prahova ; 
Sibiu — 
Mehedinți 
Rapid ; / 
Brăila — 
Combinat

Eta-pa a 
4 noiemb:



Mune Diviziei

BRAȘOV - BUZĂU, UN INTERESANT
DIALOG LA DISTANȚĂ" STEAUA-DINAMO

Blocajul.

lOTOGRAflt (document) DEMONSTRATIVĂ
Blocat de • pregătire precară

anei titlul 
ariei.
(60 kg) au 

:ei 11 com- 
îrofili con- 
' si Mircea 
mat 
smuls" 
treilea
ce Mircea 
îi ori la 
evanșat la 
locul I cu 
ist cucerit, 
orică, de 
lloria Bis-

:) : 1. Con- 
a Bistrița) 
!he Maltei 
5 kg; 3.
nex Con- 
1ULS : 1.
laftei 112 5 
g. ARUN- 
aua) 152.5 
; 3. Mafiei

r,5 kg) : 1. 
mia Bucu- 
mitru Țîr- 
i) 290 kg ; 
ipex Con- 
iULS : 1. 
'îrdea 130 
:. ARUN- 
i kg : 
su 125

2

(75>CIE
ghe (Stea- 
in^JStea-

3^^ kg.
5 kg ; 2

1. Kiskalo 
, Gheorghe 
d Kiskalo

RISTEA

Imaginea surprinsă de foto
reporterul nostru ne-a sugerat 
punerea în discuție a unui mo
ment deosebit de important din 
locul de volei : BLOCAJUL. 
Este de la sine înțeles că e- 
chipa care nu are perfecționată 
Dină la automatism această 
nrimă acțiune de apărare îm
potriva atacului advers va avea 
mari dificultăți în tentativa de 
anihilare a acestuia prin cele
lalte mijloace : așezarea corectă 
în teren o preluare eficientă 
o foarte bună acoperire a zo
nelor în care s-a/ expedia a- 
tacul etc. Așadar, blocajul re
prezintă orima acțiune tehnico- 
tactică de stopare sau de dimi
nuare a atacului echipei ad- 
verse, în cea de a doua înos- 
tază fiind, totodată, si prima 
fază de construire a atacului 
oronriu. Or. dacă blocajul nu 
este făcut la timp. în locul cel 
mai potrivit, dar mai ales 
corect, de jucătorul sau jucă
torii (doi-trei) care participă 
Ia efectuarea lui. vom întîlni 
situații ca în imaginea de mai 
sus, în care nici una dintre 
cerințele elementare ale bloca
jului n-au fost respectate e 
grupare ne direcția atacului, 
sincronizare în mișcare cu par-

tenerul (partenerii). ambele 
mîini pe traiectoria mingii etc.

Am adus în discuție acest 
moment al iocului de volei 
pentru că nu de puține ori 
este incriminată slaba partici
pare Ia efectuarea blocajelor 
a jucătorilor echipelor care 
Pierd meciurile oficiale. Așa 
stînd lucrurile, de ce nu 
cordă iucătorii si _________
echipelor respective o mai mare 
atentie blocajului ? Este o ce
rință de prim ordin. Nu întim- 
plător ilustrarea celor de mai 
sus este făcută cu o fotografie 
de la meciul Calculatorul — 
Tractorul Brașov, din prima 
Divizie a tării cînd blocajul 
bucurestenilor a fost — asa 
cum o demonstrează jucătorul 
din stingă. Șchiopescu — de
parte de ceea ce ar fi trebuit 
să fie. Si asta să notăm bine, 
ia o echipă din eșalonul su
perior deci cu pretenții de a 
face mare performantă. Re
zultatul meciului a dat ne loc 
răspunsul asupra calității pre
gătirii (mai ales a acestui com
partiment. deficitar si în alte 
partide). Din acest exemplu 
poate că învață si alții 1

a-
antrenoril

Mihoil VESA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MARE FOND A ÎNCHEIAT SEZONUL 
: CAIAC
L, pe lacuJ 
caiaciști și Concursului 
fonflf Fru- 
. acest 
ai padielei 
He Steaua, 

Timișoa- 
>ortivi din 
s nautice 
întrecerile 
atrăgăto-a- 

, au avut 
notă de

rezervate
— și se- 

hlncîn- 
Rnbati- 

«heri in 
ste ade- 
-maraton, 
-ai s po r- 

(«9 P). Construc-
- K 1 :
(C.S.Ș. 2 

iana HU-
Marisna 

Elena ca- 
5. Angela 
reș) 51:2#, 
S.U. Con-

M. Cara-

3NATUL 
HIPE
1 multe 
avea loc 
iei etape 
x pe e- 
1 repre- 
prezenta- 
nnate de 
iipe, îm- 
După ta- 
igătoarele 
boxa în 

rie între 
ui a sta- 
pe anul

CANOE
man, G. Milășescu (C.S. Brăila
— C.S.Ș 2 Buc.) 41:24, 2. M. Nă
dejde, E. Tufă (C.S.U. Construc
ții) 45:00, 3. G. Borțim, M. Ne- 
gra (Olimpia — Jiul) 45:04, 4. “ 
Cornea, L. Muateanu (C.S.Ș. 
Constanța) 45:33, 5. O. Sptau. 
Popovici (Olimpia) 46:54, 6.
Plopeanu, V. Stan (C.S.M.
tești) 48:12 ; MASCULIN — K 1
— 1. Dorin Soroceanu (Dinamo) 
lh 32:45. 2. Vasile Partenle (Delta 
Tulcea) lh 33:40, 3. Gheorghe 
Măreuț (U.T.A.) lh 33:44, 4. An
drei Nagy (Unio Satu Mare) 
lh 34:1S, 5. Eugen Steiner (Vo
ința Arad) lh 34:32, 6. Vasile 
Pruncu (Dinamo) lh 34:42 ; K 2
— 1. M. Năstase, M. Mocanu
(Dinamo) lh 21:44, 2. I. Scoică, 
I. Oprea (Marina Orșova — Du
nărea Galați) lh 22:18, 3. A. Io- 
nescu, M. Dulcă (Dinamo) lh 
22:23, 4. L. Ionescu, D. Stolan 
(Tehnometal — Steaua) lh 23:20, 
5. I. Csonti, M. Davidhazi (Con
structorul Tlm.) lh 23:31, 2 
Grozea, C. Mocanu (Steaua) 
24:39 ; C. 1 — 1. - -
(Dinamo) Hi 38:06, 
gore ' ’ 
G.
40 US, 
torul 
banu 
nescu (Steaua) lh 45:56 ; C 2 — 
1. L. Costache, A. Demit (Dina
mo) lh 29:50, 2. F. Miloș, M. Căle 
(Jiul) lh 31:01, 3. L. Llpșa, E. Făt 
(Ancora — Simared) lh 31:43, 4. 
N. Toader, F. Napău (Steaua) 
lh 32:45, 5. M. Pamoi, I. Danie
lov (Dinamo) lh 33:(M, 6. Gh. 
Andriev, s. Josan (Delta Tulcea) 
lh 34:42. (V. Tf.)

RECORD DE PARTICIPARE 
LA CAMPIONATELE 

DE SKEETI

I

competi- 
prezinte 

imum 10 
In com-

eu- 
re- 
pe 

aflate In
tai muflți
mpetiției, 
iteaua și 
■etendeme 
&. Astfel, 
, în sala 

va In- 
, iar du- 
a ora 10, 
tril de la 
! împreu- 
ul Bucu-
c u*rmă- 
apoca — 
rașov -ț- 
a Dolj + 
Voința 4- 
1 Bocșa; 
tacâu — 
Vrancea.
de 3 și

V.
2

G.
E.

Pi-

6. I. 
m 

P. Danielov 
m 39:06, X V. Gri- 

(Simared) lh 40:12, 2.
Haralambie (Steaua) th

4. V. Lehaci (Construc- 
Tim.) lh 44:52. 5—9. D. Clo- 
(Ancora Galați), 8. Anto-

C.
C. 1

La poligonul bucureștean Tu
nari au început, ieri, întrecerile 
Campionatelor naționale de taie
re aruncate din turn, rezervate 
seniorilor senioarelor și juniori
lor (concomitent se desfășoară șl 
„Criteriul juniorilor mici”). A- 
ceeași tendință de mărire a nu
mărului de practicanțl, zilele tre
cute. descifrată la trap s-a fă
cut manifestă șl de astă dată : 
ta total, la întreceri participă 37 
de trăgători și trăgătoare, număr 
record do competitori înregistrat 
în ultimul deceniu! Cei mal mulțl 
trăgători au fost prezentat! de 
către Steaua șl Constructorul 
Alba Iulia (cite 7), urmate de 
C.S. Baia Mare ou 6 „vtaâtori”. 
Prezența mare la Întreceri a de
terminat. desigur, o oarecare 
scădere a nivelului valoric gene
ral, fiind prezențl pe cele două 
standuri și o seamă de începă
tori.

Primele manșe susținute de se
niori (ion de talere) au adus ta 
prim-plan, normal, pe consa
cra ț!, din rindui cărora va fi a- 
les, mal mult ea sigur, noul 
campion. Conduc ta ctasamentul 
intermediar: Ciorba (C.S. Bala 
Mare) șl Majornle (Vtaâtorua Ti
mișoara) cu 9W1O0 t, urmați de 
Toman (Vânătorul) cu M t La 
senioare Lia Mihai (C.S. Baia 
Mare) conduce autoritar cu 56/75 
t, iar la juniori L Mihal Cărbu- 
naru (Steaua), cu 70 t. este lider.

CLASAMENT PE ECHIPE : 1.
Vlnătorul Timișoara 212 t. 2—3.
C.S. Baia Mare și Olimpia 8081.

Astăzi ți mîine în Divizia „A“ de volei 
SE AȘTEAPTĂ CLARIFICĂRI IN SERIA I (F)

Campionatele divizionare „A” 
de volei programează astăzi și 
mtine etapele a VH-a — femi
nin șl a vm-a — masculin. în 
sala Rapid dtn Capitală va avea 
loc, astăzi, un cuplaj în care vo
leibalistele de la Farul și, res
pectiv, Flacăra roșie îșl pun 
mari speranțe pentru menținerea 
tn lupta pentru locul UI în se
ria I și, deci, participarea la 
turneul final pentru locurile 1—6. 
In timp ce mJine, la Craiova, ta 
deirby-ul seriei, studentele nu se 
gîndesîc decât la 
tlda eu echipa

BUCUREȘTI

FEMININ
CRAIOVA : 
BACAU : 
CARANSEBEȘ 
CONSTANȚA 

MASCULIN s 
CARANSEBEȘ 
BAIA MARE : 
ORADEA : 
timișoara : 
BRAȘOV ;

victorte In 
din Sibiu,

Rapid 
(Bala Rapid,

Dinamo 
(sala Rapixl,

par
care

dorește la rfndu-1 să demonstre
ze că înfrângerea din etapa tre
cută ta meciul cu Flacăra roșie, 
la București, nu a fost dedt un 
accident.

în întrecerea băieților, cele 
mal atractive partide se anunță 
la Baia Mare (seria I), Oradea 
și Brașov (seria a H-a), deși si
tuația ta campionatul masculin 
este mult mai clară tn oeea ce 
privește participarea ta turneele 
finale „lintițe de griji”. Meciul 
dintre Dinamo București și 
C.S.M.U. Suceava a fost amina! 
pentru vineri 2 noiembrie a.c.

SIMBATA
— Farul C.S.Ș. 1 Constanta 

16)
— Flacăra roșie (f)

17)
ora (0

ora
DUMINICA

Univendtatea C.F.R. — C.S.M. Libertatea Sibiu 
Știința C.S.Ș.
C.S.Ș. Explormin
Chimpex

— Chimia Rm. Vîlcea
— C.S.U.-I.M.N. Galați
— Calculatorul București

C.S.M.
Știința Motorul 
C.S.U. Alumina 
Politehnica C.S.Ș. 
Tractorul

— Universitatea C.F.R. Craiova
— Elcond Dinamo Zalău
— Explorări Baia Mare
— Calculatorul București
— Steaua

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Cu meciurile etapei de mîîne. 
a 10-a. turul campionatului in
tră în a doua jumătate a lui. 
Atrag atentia .capetele de afiș* 
de la Buzău (dintre Gloria si 
Dinamo) si Brasov (dintre 
F.C.M. și Steaua). După exce
lentul rezultat obtinut în de
plasare. etapa trecută la Bra
sov. echipa pregătită de Gheor
ghe Constantin va putea să 
probeze pe teren propriu. In 
fata inimoșilor suporteri buzo- 
ieni. că victoria de la poalele 
Tîmpei n-a fost un simplu loc 
al intîmplării. De data aceasta 
însă. în fata lui Marcu. Dudu 
Georgescu si Cramer se află 
redutabila echipă campioană, 
bine cotată si de Dresa de spe
cialitate din tara lui Platini, 
după 
seară. 
C.GE.

prestația de miercuri 
de la Bordeaux. în 
cînd Țigana Giresse. 

Lacombe. Dieter Miiller n-au 
reușit decît un fragil avantai 
în tentativa de calificare în 
turul al Hl-lea al Cupei cam
pionilor europeni.

Alt punct de atracție al e- 
tapei de mîîne îl constituie 
meciul de la Brasov, unde li
derul actual al clasamentului. 
Steaua, cu numai două goluri 
la pasiv, are de înfruntat o

echipă care vrea să se reabi
liteze după acei neașteptat e- 
sec din etapa trecută eșec care 
a ftnpinș-o spre zona oericu- 
loasă. spre zona... diviziei de 
unde brașovenii au promovat In 
această vară. Pe scurt, va fi o 
partidă care sîntem convinși, 
va umple stadionul Tineretu
lui partidă în care băieții pre
gătiți de Ștefan Coidum vor 
încerca evident, să se reabi
liteze. Dar să nu uităm că 
Steaua, neînvinsă oină acum, 
va face totul ca să rămînă oe 
prima treaptă a podiumului. 
Va reuși, oare. Iordache să se 
opună șarjelor foștilor săi 
coechipieri, dintre care Lăcătuș 
va evolua... ca la el acasă 7 
Rămîne de văzut. O partidă 
foarte interesantă se anunță și 
cea de la Tg. Mureș, unde echipa 
locală. A.S.A.. în vizibilă creș
tere de formă va Drimi vizita 
Universității Craiova, echipă cu 
o carte 
mandă 
listele 
dovadă 
aduse 
Buzău 
tămlna ______________ _______ —
cu Olympiakos. In -cetatea fo
cului". Corvinul întîlneste pe

de vizită care o reco- 
ca una dintre specia- 
iocului de contraatac, 
fiind cele trei nuncte 

din declasare, de la 
si Timisoara. în săo- 
nremergătoare meciului

F.C. Argeș. Antrenorul Dobrin 
va încerca să contracareze ape
titul ofensiv demonstrat în 
meciul cu Sportul ștudentesc 
de elevii Iui Ion Nunweilîer, 
în derbyul moldovean dintre 
S.C. Bacău si Politehnica Iași, 
două echioe avide de ouncte. 
se așteaptă un ioc deschis ori
cărui rezultat. Si la Slatina se 
anunță o oartidă atractivă F.C. 
Olt nrimind vizita unei for
mații (Chimia) care a Drobat 
DÎnă acum reale calități ma
terializate si Drin ounctele a- 
dunate la...... adevăr". în meciul
de la Petroșani Jiul, profitînd 
de avantajul terenului propriu, 
tinteste victoria in fata unei 
echipe. F.C. Baia Mare, care 
nu-si găseste cadența. Este un 
bun prilej pentru 
scape de ..lanterna

în Capitală 
două întîlnlri 
vedere, dau 
gazdelor : în 
studențesc — 
în Giulești Rapid — ..Poli' 
mișoara. partide in care teo
retic oaspeții nu emit preten
ții la victorie, dar... speră.

ca Jiu! să 
rosie“. 
programate 

la prima 
de cauză

sînt
care 

cîstig
..Regife" Sportul 
F.C. Bihor, iar

Ti-

După etapa de joi din „Cupa României**
ARBITRII ETAPEI 

DE DUMINICĂ
DEZINTERESUL... CERE MĂSURI! A DIVIZIEI 9 9 B“

Etapa de joi din „Cupa Româ
niei" nu poate fi trecută cu ve
derea. Și aceasta datorită rezul
tatelor înregistrate. Desigur, ,.sa
rea și piperul” etapelor de „Cu
pă* sin» tocmai rezultatele neaș
teptate, care au tăcut ca între
cerea să mai fie denumită șl 
„competiția k.o." Dar cele petre
cute joi depășesc sfera surprize
lor. demonstrează încă o dată 
ușurința, chiar dezinteresul cu 
care multe dintre competitoarele 
din categoriile superioare pri
vesc meciurile de cupă. De aceea 
(e suficient să aruncăm o pri
vire asupra echipelor calificate 
șl în anii trecuțl în etapele su
perioare ale întrecerii. în care au 
pătruns destule formații din „C” 
și uneori chiar din campionatele 
județene sau orășenești) se șl 
Înregistrează astfel de rezultate.

Joi, 15 echipe din „B” au fost 
eliminate, tn 14 cazuri echipele 
din al treilea eșalon dovedin- 
du-se mai puternice. Au „căzut”, 
de pildă, primele șase (6 din

seria a HI-» (și nu numai aces
tea), ta frunte, deci, ca „U“ și 
C.S.M. Reșița, care rivneso un 
loc în „A”. Alături de acestea, 
C.F.R. Timișoara, Armătura Za
lău, Minerul Cavnic, Minerul Lu- 
penl, Avtatul Reghin, Aurul 
Brad. Gloria Bistrița (s. UI), 
CJS.M. Suceava și Metalul Man
galia (S. I), Automatica Bucu
rești, Unirea Alexandria, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe și Trac
torul Brașov (s. ' .

Credem că este o situație de 
care ar trebui să se sesizeze 
federația șl poate că s-ar cu
veni luate si unele măsuri.

Mircea TUDORAN
P.S. Cîteva rezultate care au 

lipsit din ziarul nostru de ieri: 
Tehnometal București — Dinamo 
Victoria 2—5, Avlntul Frasin — 
C.S.M. Suceava 3—1, Chimia Mă- 
rășești — Oțelul Galați 9—3, Lo
comotiva Buzău — F.C.M. Pro
gresul Brăila 1—4, Petrolul Vide
le — Progresul Vulcan Bucu
rești 0—2.

Campionatul speranțelor

II).
Și

10-0, UN SCOR INADMISIBIL
Jucând cu trei zile mai de

vreme partida k>r cu speranțele 
ieșenilor și ctștigtnd cu 6—9, <U- 
namoviștii preluaseră șefia cla
samentului întrecerii la golave
raj, +10 față de +• cât avea fos
tul lider Steaua. Dar echipa Iul 
Badu Trol a jucat duminică șl, 
ambiționată de acel un gol In 
minus, a atacat tot timpul poar
ta Jiului șl a înscris nu mal pu
țin de zece goluri !? Un adevă
rat record, pentru că nu ne a- 
mlntim de când nu s-a mai înre-

1. STEAUA
2. F.C. Argeș 

Dinamo 
Sportul stud. 
S.C. Bacău 
„Poli” Tini. 
Gloria Luc. 
F.C. Bihor 
F.C. Olt 
A.S.A.
F.C.M Brașov 
Chimii

3.
4.
5.
8.
7.
S.
#.

10.
11.
12.
13. Corvinul
14. Universitatea
15. F.C. Baie Mare
16. Rapid
17. Jiul
16. Polit. iași

7 0
8 1
4 4
5
4
5

9
9
9
9
9
9
8 5
9
8
9
8
9
9
8
9 2
9 2
9 2
9 2

4 
4
3
4
3
3
2

2
2
1
3
2
2

1
1
2
0
2
1
2
2
2
1
0

1
3
1
0 3

4
3
4
4
4
5
4
5
8
7

22- 3
14- 4
LI- 1
13- 7
10- 6
13-11
13- 7 
17-13 
10- 7
14- lfl
16-20
7- 14
8- 10
8-18

10-15
4- 10
6-24
5- 24

tare bine apreciată, trebuie să 
considere această talrtngere us
turătoare ca pe un serios sem
nal de alarmă șl să-și strtagă 
rfnduril-1 pentru a nu se mal 
lace de ris, ca duminica trecută 
la București.

Ctștlgtad cu 10—9, Steaua (iată 
șl formația care a jucat: Popa- 
Laurențiu. Andrei, Drăgan, Stan- 
elu, Drindea, Alexandru, Ruse, 
Clolponea. Ene, Marian, plus pa
tru rezerve care au evoluat în 
repriza secundă, Țuculescu, Ko
rea, Cosma, Negoescu) a revenit 
în fruntea clasamentului, echipa 
militară fiind tatonată de F.C. 
Argeș, unul dintre puținele clu
buri care continuă să acorde o 
mare atenție jucătorilor tineri. 
Se anunță deci un interesant 
duel Steaua — F.C. Argeș în a- 
cest pasionant campionat al spe
ranțelor (L. D.).

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Metalul Plopenl : M. Gheorghiu 
(Giurgiu). Dunărea C.S.U. Galați
— F.CJd. Progresul Brăila: V. Tl-
torov (Drobeia-Tr. Severin) C.F.R. 
Pașcani — Petrolul Ploiești : R> 
Petrescu (Brașov). Olimpia Rm. 
Sărat — Unirea Dinamo Focșani: 
Gh. Constantin (Rm. Vilcea), 
Prahova Ploiești — Oțelul Ga
lați : P. Cadar (Brașov). C.S. Bo
toșani — A.S. Mizil : L. Iakab 
(Cluj-Napoca). F.E.P.A.. 74 Bâr
lad — Ceahlăul P. Neamț : L 
Medveș (Oradea), Partizanul Ba
cău — Metalul Mangalia: M. Bu- 
ciumeanu 
Fălticeni — 
Crăciunescu

SERIA A
Steaua București — 
beta Tr. Severin : 
(Focșani) — stadion Mecanică fi
nă, Minerul Motru — Metalul 
București : A, porumboiu (Vas
lui), Dinamo Victoria București
— Carpați Mirșa : M. Georgescu 
(Constanța) — stadion Dinamo, 
IJU.A.S.A. Sf. Gheorghe — Au
tomatica București : M. Salomir 
(Cluj-Napoca), Șoimii I.P.A. Si
biu — Flacăra Automecanica Mo
roni : L. Voros (Reșița), Auto
buzul București — I.P. Aluminiu 
Slatina : V. Curt (Medgidia) — 
stadion Autobuzul, Tractorul 
Brașov — Chimica Tirnăveni : C. 
Gheorghiță (Brăila). Gaz —*— 
Mediaș — Progresul 
București : M. Axențe 
Unirea Alexandria — C. 
goviște : M Stănescu (Iași).

SERIA A Dl-a : Avântul Re
ghin — Mureșul Explorări Deva: 
G. lonescv (București), Gloria 
Bistrița — Ind. sîrmel C. Turzii: 
Gh. Vișinescu (București), Mi
nerul Cavnic — Metalurgistul 
Cugir : E. Mustață (București), 
Sticla Arieșul Turda — Armătura 
Zalău : I. Vasile (București),
Strungul Arad — Unirea Alba 
Iulia :' Șt. catană (Drobeta-Tr. 
Severin). Olimpia Satu Mare — 
Aurul Brad : Gh. ofițeru (Bucu
rești), C.S.M. Reșița — F.C.M. 
U.T. Arad : O. Ștreng (Oradea), 
C.F.R. Timișoara — Mineral Lu- 
penl : C. Bîtlan (Craiova). „U“ 
Cluj-Napoca — Gloria Reșița : 
Șt. Rotărescu (Iași).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

(Tîrgoviște). Chimia 
Constanța : L 

Vîlcea).
Mecanica fină

— C.S.M. Dro- 
I. Șchiopu

F.C. 
(Rm. 
Il-a:

metan 
Vulcan 
(Arad), 
S. Ttr-

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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<

gistrat un asemenea scor în 
campionatul speranțelor. Șl, ne- 
amintindu-ne, am recurs la... co
lecția ziarului, pornind în urmă 
pe filiera rezultatelor și am ajuns 
pînă. la începutul lunii martie 
1983, cînd tot Steaua a obținut 
un scor ieșit di.n comun, 13—0 cu 
C.S. Tîrgoviște! Scoruri inadmi
sibile, oricîte motive s-ar invoca. 
Nici măcar folosirea lui Lauren - 
țiu ca fundaș dreapta, singurul 
jucător mai cunoscut din for
mația bucureștenilor, și nici eli
minarea lui Mag în min. 84, pen
tru că scorul era deja 9“0. Mo
tive nu există. Jiul, care in cam
pionatul trecut a avut o compor-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 26 OCTOMBRIE 1984. Ex
tragerea I: 15 90 7 51 57 1 71 82 87 
Extragerea a ll-a: 49 35 36 58 21 74 
61 73 43. Fond de cîștiguri: 1.236.304 
lei, din care 458.546 lei report la 
cateaoria 1.

REZULTATELE TRAGERII LOTO 1 
DIN 21 OCTOMBRIE 1984. Cat 1 t 
1 varianta 100% — Autoturism „Dacia 
1300* (70.000 lei) ; cat. 2 : 2,50 va
riante a 34.419 lei; cat 3: 17,75 
variante o 4.848 lei; cat 4î 73 a 
1.179 lei; cat 5 : 237,75 a 200 lei ; 
cat 6: 2.029,75 a 100 tei. Report la 
categoria 1 : 86.556 tei.

Autoturismul „Dacia 1300*» obțiruxt 
pe o varianta jucata 100%, a reve
nit participantului Ciuciui loan din 
Harghita, jud. Bihor.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 24 OCTOMBRIE 1984. 
Cat 1: (13 rezultate}: 1 varianta 
100% 11.938 lei 4» 38 variante

(25% a 2.985 lei; Cat 2 s (12 rezul
tate): 29 variante 100% a 723 lei șt 
924 variante 25% a 181 Ier. Cat. 3 : 
(11 rezultate): 366 variante 100% a 
115 lei și 9449 variante 25% a 29 lei. 
M Șfu n
• ASTAZi ESTE ULTIMA ZI 

de pârtiei oare la prima. TRAGE
RE MULTIPLA LOTO de mii ne, 
28 octombrie a.c., ce se desfă
șoară după o NOUA FORMULA 
TEHNICA, care atribuie cîști
guri în autoturisme ..Dacia 1800“, 
importante sume de bani și ex
cursii In U R.S.S. Tragerea va 
avea loc mîîne. duminică, in sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Staicovici nr. 
42. cu începere de la ora 16.

0 Tot astăzi este ultima zi și 
pentru depunerea buletinelor Ia 
concursul PRONOSPORT de mîi- 
ne, ea-re cuprinde meciuri din 
campionatul nostru și italian.



A PUTERNICA ECHIPA DL RUGBV A FRANJ tl
PRIVEȘTT CU CIRCUMSPECTE MECIUL

„XV--! > Franței. care va 
evolua la București (n.r. e 
vorba do partida oficială din 
cadrul campionatului euronean 
F.I.R.A.). va fi format luni. 
29 octombrie. Dar de De acum 
se știe că Jean-Pierre Kives, 
marea vedetă a rugbyului fran
cez din ultimul deceniu nu va 
mai fi la comanda echipei. După 
o absentă de o lună, el si-a 
făcut duminica trecută reintra
rea în partidele oficiale de 
campionat sub culorile echipei 
sale.. Racing club de France. 
O reintrare lipsită însă de 
strălucire, neconvingătoare. Ceea 
ce 1 a condus De Rives, de 
a'tfel foarte fair-play. să de
clare forfait pentru partida de 

Fundașul francez Serge Blanco (cu balonul) a fost doi ani in fir 
„numărul 1 mondial". Iată-l împreună cu Lescarboura (10), intr-un 

adevărat balet.aerian

la București, forma sa precară 
din acest moment nepermitîn- 
du-i să se numere printre re
prezentanții „cocosului galic" 
care vor juca la București la 
10 noiembrie. Un meci pe care 
rugbyștii francezi îl privesc CU 
circumspecție și cu toată serio
zitatea.

în acest fel ca si cu ocazia 
recentelor turnee estivale din 
Noua Zeelandă si Japonia, e- 
chipa Franței va fi condusă de 
noul ei căpitan Philipne Din- 
trans. Vor fi prezenti în echipa

Campionatele mondiale de șah

KASPAROV (propune) și KARPOV (acceptă) A 14-a REMIZĂ!
Aseară, la Moscova, meciul 

pentru titlul mondial de șah, 
opunînd pe marii maeștri A- 
natoli Karpov și Garri Kaspa
rov. a furnizat un nou rezul
tat de „non-combat“. După 21 
de mutări, Kasparov (cu al
bele) a consumat nu mai puțin 
de 40 minute de gîndire pen
tru mutarea următoare — a

MAIA CIBURDANIDZE - DII
MOSCOVA. 26 (Agerpres). — 

La Moscova a avut loc festi
vitatea decernării titlului de 
campioană mondială la șah ma- 
rei maestre sovietice Maia Ct- 
burdanidze, care cucerește pen-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX « La Atlantio City, Li

vingston Bramble (S.U.AJ, asm- 
plon mondial la cat. ușoară 
(versiunea W.B.A.). a dispus la 
puncte, după 10 reprize, de com
patriotul său Edwin Caret.

CICLISM • ta cadrul c.M. — 
artistic, in proba de dublu femV- 
nin' pe primul loc s-au situa* 
surorile Franz (Austria) cu 2893 
p, iar la cWo-baU cuplul Oster
walder — OberhaenSU (Elveția) 
a dispus de perechea Ikejlrl — 
Futami (Japonia) cu 16—4 • tn 
cea de a ni-a etapă a „Turului 
statului Chile* a învins belgianul 
Johan Chapiot, dar pe primul 
loc in clasamentul general a 
trecui Italianul Claudio Vandelll 
cu un timp total de llh23:M.

"HANDBAL • In prima etapă a 
turneului oare are loc la Satnt- 
Gallen (Elveția) s-au Înregistra* 
rezultatele : iugoslavia — Ceho
slovacia 25—24 (12—ÎS) șl Elveția 
— Statele Unite *0—10 (10—t) • 
In alt turneu, cel care se dispu

de la București. în plus, doi 
rugbyști indispensabili noului 
sistem de joc preconizat de 
către Jacques Fouroux. E vorba 
de mijlocașul la grămadă Je
rome Gallion, care — ca ur-

Corespondență din Paris

mare a unor renetate acci
dentări — a fost nevoit să 
renunțe la ambele turnee sus
citate. si de Didier Codorniou. 
centrul care, din motive pro
fesionale. s-a numărat si el 
printre absenții din Japonia.

Jacques Fouroux si ceilalți se
lecționeri vor pedala — se vede 
— pe formula „consacratilor". 
a celor care au administrat 
usturătoare lehtii rugbystilor 
niponi (52—0 si 40—12 în cele 
două partide test), surclasați 
pe planul constituției fizice. 
Totuși, la București, vor ab
senta. in mod cert Jean-Luc 
Joinel, suspect de o afecțiune 
la coloană, si Tairice Lagisquet, 
aripa stingă a echipei, victimă 
a unei entorse la genunchi cu 
rupere de ligamente.

22-a — ca imediat după efec
tuarea ei să propună remiza, 
acceptată de Karpov. Este a 
noua remiză consecutivă și a 
14-a de la începutul disputei, 
celelalte 4 partide fiind cîști- 
gate de actualul deținător al 
titlului. Partida a 19-a este pro
gramată pentru luni.

NOD TITLUL SUPREM
tru a treia oară consecutiv ti
tlul suprem. In meciul disputat 
la Volgograd, Mia Ciburdanidze 
a tnvins-o cu 8,5—5,5 puncte 
pe compatrioata sa Irina Levi
tina.

ți in Olanda, oea de a m-a 
etapă a furnizat rezultatele: Un
garia — Franța 10—24 (14—10), O- 
landa — Italia îl—li (1O-T); in 
clasament conduce Ungaria cu < 
puncte. '

HOCHEI PE GHEAȚA • in 
meci retur din prima etapă a 
C.C.E.. la Budapesta, echipa elve
țiană HC Davos a Învins pe Fe- 
rencvaros Budapesta cu 7—1 (4—L 
1—0, l—O). califlclndu-se In turul 
următor (ta jocul tur, la Davos, 
gazdele au dștigat cu 17—4).

PATINAJ • în orașul Victoria 
(Canada) are loo tradiționalul 
concurs dotat cu premiul „Ska
te Canada*. La masculin. după 
figurile impuse, conduce Helko 
Fischer (R.F.G.) cu 0,6 p penali
zare, urma* de Brian Orser 1J 
p și Grazegorz Fillpowskl 1,| p, 
iar la feminin Chin Tiffany 
(S.U.A.) 0,0 p urmată de Natalia 
Lebedeva (U.R.S.S.) 14 p șl
Carols Wolf (R.F.G.) 1,8 p.

DF LA BUCUREȘTI
Fundaș va fi „inamovibilul* 

Serge Blanco. Pe arini. Patrick 
Esteve (pe dreapta). Eric Bon- 
neval sau Bernard Lavigne. De 
cealaltă parte. Primul. Dlin de 
calități, joacă de obicei centru : 
al doilea a fost cîndva înaintaș, 
el nu e foarte rapid, dar e 
percutant si Dlin de fantezie. 
Centri vor fi. probabil, con- 
sacrații Didier Codorniou si 
Philippe Sella, Deschiderea 
„clasică", dacă putem smine 
asa. cu Lescarboura si Gallion, 
în linia treia, două posibilități : 
Erbani sau Orso cu nr. 8. In 
prima ipoteză flankeri vor fi 
Lacans si Gratton ; Intr-a doua, 
se va alege între eL deoarece 
Erbani va juca sigur ca aripă 
pe una din părțile erâmeziL 
în linia a doua, lingă Condom 
ar putea juca fie Orso. fie co
legul său de club (Nice) Pel- 
loux, care a obtihut multe su
fragii după turneul din Japo
nia. în fine, in prima linie. 
Ungă Dintrans si Dospita!. va 
fi preferat Garuei (pentru ex
celenta sa ținută In grămadă) 
tul Dubroca. acesta, insă, mult 
mal activ in cîmpul de loc.

La București va evolua, așa
dar. • echipă puternică. De care 
francezii o pregătesc pentru 
a— riști ga „Turneul celor 6 
națiuni*.

Jacques CAR DUC CI 
redactor la l'EQUIPE

F O Y BA L vn_eri diane
MECIURI INTERNApONALE

• In preliminariile C.M. (zona 
Africii) la Abidjan : Coasta de 
Fildeș — Gambia 4—6 (0—0). Re
turul, la 4 noiembrie.

• In meci amical, la Tunis î 
Tunisia — Canada 2—0 (1—0). Go
lurile au fost marcate de Chahat 
și Doulet.

• Reprezentativa Mexicului își 
continuă pregătirile pentru tur
neul final ai C.M. După ce a ter
minat la egalitate (1—1) la Mon
terrey (Mexic) cu selecționata 
Argentinei, in cel de al doilea 
meci, desfășurat de data aceasta 
la Buenos Aires, lntnnlrea dintre 
cele două echipe s-a Încheiat cu 
aceiași rezultat. Două meciuri 
terminate la egalitate (1—1) cu 
Argentina sînt demne de subli
niat. In continuare, mexicanii au 
tin bogat program internațional: 
Chile (28 octombrie), Uruguay 
(31 octombrie). Bolivia (3 noiem
brie), Trinidad-Tobago (9 noiem
brie). Intre timp (la 6 noiem
brie), Mexicul va juca la Sao 
Paulo eu valoroasa echipă Pal- 
melras.
• In meci amical de juniori, la 

Gorlice, echipele Poloniei șl 
Cehoslovaciei au terminat la e- 
galltate : 1—1 (1—0). In prima 
lor intUnlre. desfășurată tot in 
Polonia, tinerii jucători ceho
slovaci au ciștlgat cu 3—2. îna
inte de aceste meciuri, echipa 
de juniori a Cehoslovaciei a cîș
tlgat turneul de la Praga, lnvin- 
gînd în finală pe Vasas Buda
pesta, cu 3—2. Pentru locul 3 : 
Slavia Praga — Voivodina Novi 
Sad 5—3 (după penalty-uri).

ȘT.RI, REZULTATE

• Intr-un meri demonstrativ, 
echipa R.F. Germania, care a cîș
tlgat campionatul mondial în 1974. 
a intîlnlt formația amatoare vest- 
germană Dillingen, pe care a În
vins--) eu t—i. Golurile tnvtngă-

TELEX • TELEX
ȘAH • tn'turneul de la Novi 

Sad victoria finală a revenit ma
relui maestru Pedrag Nlkolicd cu 
7,5 p din 11 posibile, urmat de 
Popovici șl Sokolov cu cite 7 p.

ȘAȘKI • In cadrul campiona
tului mondial care are loc la 
Dakar continua să conducă ma
rele maestru sovietic Antall 
Gantvarg cu 11 p, pe locurile 
următoare afllndu-se Klerk (O- 
landa) și Korenevskl (U.R.S.S.) 
cu cite 10,5 p.

TENIS • In cel de al doilea 
tur al C.M. de dublu-mixt care 
are loc la Houston. perechea 
Năstase — Lisa Bonder a învins 
cuplul Davlsdon — Melissa Brown 
cu 7—5, 6—4 • In turul doi la 
Brighton : Temesvari — Wade
6—3, 7—6, Paradis — Llndqvist 
1—6, 6—4, 7—5, Hanika — Hobbs 
4—6. 6—1, 6—3. Shriver — Goles 
6—1, 6—2 • La Vlena : Fibak — 
Htasek 6—1, 6—3, Leconte — 
Westphal 6—7, 6—1 7—5, Purcell
— Feigl 6—1, 7—5.

„SlNTEM MÎNDRI CĂ PUTEM CONTRIBUI
LA O CAUZĂ ATlT DE DREAPTĂ’..."
Impresiile antrenorului emerit Ion Corneanu, conducătorul cursului C .1.0. 

de pregătire a antrenorilor de lupte din America Latină
In cadrul solidarității olim

pice a C.I.O., la Ciudad de 
Mexico s-au desfășurat, timp 
de trei săptămâni, cursurile de 
pregătire pentru antrenorii de 
atletism, fotbal, handbal, ca
notaj, lupte etc. din țările A- 
mericii Latine. Cursul de 
lupte a fost condus, pentru a 
6-a oară, de reputatul specia
list român Ion Corneanu, vi- 
cepreședitrte al FJ.L.A., pre
ședintele Comisiei de antre
nori a forului internațional. La 
înapoiere. antrenorul emerit 
Ioc Corneanu ne-a furnizat 
dteva amănunte despre inte
resul deosebit manifestat de 
organizațiile sportive mexica
ne, precum șl de participant!! 
cursului de lupte :

^A fort, din toate punctele 
de vedere, o nouă și impre
sionantă recunoaștere a valorii 
școlii românești de lupte, ex
primată, printre altele, și de 
numărul-record de partLcipanțl 
— peste <0 din 16 țări latlno- 
americane, antrenori șt prof s- 
sort de educație fizică din Me
xic, Brazilia, Argentina. Pern. 
Ecuador, Bolivia etc. Ne-a x

torilor au fost marcate de Ove- 
rath (1), UM HSnesi (î), Becken
bauer (actualul selecționer al e- 
chlpel R.F.G.) șl Gdnter Netzer.

• Deosebit de pasionantă este 
lupta pentru primul loc in cam
pionatul Argentinei. In fruntea 
clasamentului se află Boca Ju
niors cu 38 p, urmată de Ferro- 
carril Oeste ou 36 p, acestea a- 
vtnd un joc mal puțin decit ur
mătoarele clasate. In etapa a 
27-a, Argentines Juniors a dis
pus cu 4—1 de Independiente 1 
Alte rezultate mai importante : 
River Plata — Rosario Central

, 1—0, Clacarlta — Estudlantes
1—0 Union Santa Fe — Boca Ju
niors 0—3.
• Meciuri restante in campio

nate : (R.F.G.): Bochum — Kai
serslautern 3—0 ; (Olanda): Gro
ningen — Utrecht 3—0.

• Pentru rezultatele slabe ob
ținute In ultima vreme de echipa 
Borussia Dortmund, antrenorul 
Konietzka (46 de ani) a fost 
destituit.

Carnet extern

DOI TINERI DIN... CREMONA
Șl UN SFÎRȘIT TRAGIC LA MILANO

Duminică, 30 septembrie, 
doi tineri din Cremona s-au 
dus la Milano să vadă meciul 
Milan — Cremonese. Unul 
dintre ei nu s-a mai întors 
acasă 1 Seara tirzlu a sunat 
telefonul familiei Forghessi. 
La celălalt capăt al firului, 
poliția din Milano, anunța, cu 
regret, că Marco Forghessi, 
in vîrstă de îl de ani, a tost 
asasinat după meci I...

Oricine Își poate '’'închipui 
Imensa durere Încercată de 
părinți, frații, celelalte rude 
șl logodnica lui Marco. Dar 
nu numai cel aproplațl vic
timei au rămas împietriți la 
aflarea groaznicei vești. 
Consternarea a cuprins În
treaga suflare a Italiei, care 
a fost informată de presă, a 
doua zi, despre acest caz atit 
de zguduitor.

Din primele cercetări s-a 
aflat că asasinul — al cărui 
potret-robot a apărut in 
presă — nu era altul decit... 
tovarășul de drum (In același 
autoturism) al victimei. Deci, 
amtndot erau din Cremona" și. 
pe deasupra, prieteni 1 A- 
tuncl de ce unui l-a ucis pe 
celălalt 7 Incredibil, dar ade
vărat I Pentru simplu motiv 
că Marco era... simpatizantul 
lui Milan (care riști gase cu 
2—1), in timp ce asasinul nu 
putea concepe că cineva din 
Cremona poate fi suporterul 
unei alte echipe I

Un act barbar, monstruos 
care adaugă o nouă filă nea
gră in dosarul „II Calcio". Un 
act vehement Înfierat de zia- 

bucurat să aflăm printre 
cursaniți și antrenori din Chile, 
țară afiliată la F.I.L.A. la ul
timul Congres, cel din acest 
an. de la JSnkoping. Am făcut, 
zilnic, expuneri teoretice des
pre metodica pregătirii in 
lupte, dar și lecții practice, 
constatînd, de fiecare dată, • 
creștere a nivelului cunoștin
țelor față de edițiile anterioa
re ale cursului, ceea ce, im
plicit, se observă și in îmbu
nătățirea performanțelor spor
tivilor din aceste țări în care 
luptele nu au cunoscut pînă 
acum o dezvoltare la parame
trii internaționali. Tocmai de 
aceea, Comitetul Internațional 
Olimpic face, în continuare, e- 
forturi pentru ca și tineretul 
sportiv din această Întinsă 
zonă a lumii să se afirme cit 
mai viguros Intr-o serie de 
discipline, printre care și 
luptele. $1, stntem, desigur, 
bucuroși, și onorați de faptul 
că putem să contribuim Ia o 
cauză rttt de frumoasă și 
dreaptă".

Dan GARLEȘTEANU

Fază din meciul Q.P. Rangers — 
Partizan Belgrad (6—2), din 
„Cupa U.E.F.A.". în dreapta, en
glezul Fenwick urmărit de Ma- 

nace
Telefoto : A.P. — AGERPRES 

rele din peninsulă. Cotidianul 
„Corriere della sera* scria, 
cltindu-1 pe președintele Co
mitetului Olimpie Național 
Italian i(C.O.N.L), Franco Car- 
raro : „Actelor de vandalism, 
de violență, care ajung pint 
la crimă, trebuie să li se 
pună odată capăt... Avem un 
proiect concret de măsuri 
pentru stăvilirea acestor acte 
banditești, pe care-1 vom pu
ne in aplicare*.

Proiectul s-a concretizat. 
După acest odios act, pe sta
dioanele din Italia pare să se 
fi instaurai liniștea — men
ționa zilele trecute agenția 
„France Presse”. In ce con
stau măsurile ? Pe unele sta- 
dione a fost Întărită paza cu 
2 509 de oameni de ordine, 
dispersați în tribune, tn Jurul 
terenului și in afara Incintei.

^-Șl, astfel, ultimele etape au 
Host... senine.

Dar presa peninsulară insis
tă acum pe obligațiile ce revin 
cluburilor In educarea sporti
vilor lor, in crearea unul cli
mat civilizat pe teren șl tn 
tribune, in suprimarea fana
tismului care întunecă mințile 
unor „tlfosi* și împinge la 
violență șl crime. Cum a fost 
cea descrisă mal sus, care a 
Îndoliat o familie șl a cutre
murat opinia publică. Peste 
acest doliu, un gest frumos 
al Juventinilor torinezi care, 
la Verona, au răspindlt flori 
In tribune. Flori care nu pot 
Insă reda viața unul tlr.ăr in 
floarea vtrstel...


