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NICOLAE CEMJȘEȘCU

Ieri a avut loc

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT

Luni 29 ‘Octombrie a.c. a avut 
loo ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

La lucrările ședinței au luat 
parte, ca invitați, viceprim- 
miniștri al guvernului, miniștri, 
alți conducători de organe cen
trale, președinți ai unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

In cadrul problemelor înscri
se pe ordinea de zi, Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat:

— Decretul privind reducerea 
prețurilor ia produse, piese și 
subansamble executate în in
dustria orizontală, la produse 
finite, piese . de schimb, repa
rații de mașini și utilaje și la 
unele materiale refolosibile, 
precum și modificarea prețuri
lor Ia unele produse asimilate 
in țară:

—> Decretul privind dobinzile 
bancare în relațiile cu unită
țile socialiste, alte persoane ju
ridice și persoanele fiziee;

— Decretul privind stabilirea 
cursului în lei al valutelor al
tor state:

— Decretul privind perfecțio
narea sistemului de stimulare 
a oamenilor muncii și a intre-

prinderilor in obținerea de be
neficii suplimentare ;
- Decretul privind aprobarea 

„Regulilor de navigație pe Ca
nalul Dunăre — Marea Nea
gră":

— Decretul pentru modifica
rea și completarea Decretului 
nr. 468/1977 cu privire la or-1 
ganizarea și efectuarea trans
porturilor cu autovehicule, pre
cum și unele măsuri pentru a- 
sigurarea transportului de măr
furi in condiții de reducere a 
consumului de carburanți și lu- 
brefianți.

In continuarea lucrărilor în
scrise pe ordinea de zi, Con
siliul de Stat a examinat și ra
tificat Protocolul încheiat la 
București, la 24 mai 1984, în
tre guvernele Republicii Socia
liste România, Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Socia
liste Cehoslovace, Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Republicii Populare Ungare și 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, de modificare a arti
colului U al Convenției pri
vind pescuitul in apele Dună
rii, semnată la București la 29 
ianuarie 1958.

Consiliul de Stat a soluționat, 
apoi, unele probleme ale acti
vității curente.

Echipele noastre feminine de baschet
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„ORA CUPELOR EUROPENE"
în aceasta săptămînă, două 

echipe românești vor susține 
jocuri în competițiile europene 
intercluburi de baschet femi
nin. Cel mai important meci 
are loc joi, la ora 18, în 
Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, între formația locală 
Universitatea și Stade Francais

Paris, în cadrul turului al doi
lea al C.C.E.

Echipa Olimpia București de
butează într-o astfel de între
cere jucând miercuri la Buda
pesta. cu M.T.K.. în cadrul 
„Cupei Liliana Ronchetti". Spor
tivele de la Olimpia au plecat 
luni seară spre Budapesta.
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Nadia Comăneci (in medalion) și o parte din... elevele „școlii 
românești" de gimnastică, Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, Lau
ra Cutina, Mihaela Stănuleț, Cristina Grigoraș și Simona Păucă, 
componente ale echipei României, mult aplaudată campioană 

olimpică la J.O. de vară de la Los Angeles

Balcaniada de scrimă a relevat
era
ca-

României a fost

TINEREȚEA SflECTIONABILILOR, TINEREHA ANTUMILOR
un suflu nou care poate să aducă saltul valoric mult așteptat

Ediția 1984 a Bal
caniadei 
mă. de 
resti. a 
semnul 
majoritatea loturi
lor reprezentative 
aliniate de cele 5 
țări participante — 
Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, Turcia 
și România — con- 
stituind-o eșalonul 
speranțelor, 
chiar dacă 
vorba de titulari 
ai primelor garni
turi. cum a fost 
cazul floretistelor 
românce Rozalia 
Oros si Monica Ve- 
ber. sau al sabre- 
rilor bulgari Marin 
Ivanov si Nikolai 
Mateev, care au în
ceput să se facă 
remarcați De plan
șele internaționale, 
confirmarea lor ca 
autentice valori in 
respectivele arme 
este așteptată cu 
speranțe îndreptă
țite în viitorul a- 
propiat. Și, stind 
sub semnul tinere
ții. firești au foat 
și... imprevizibilul 
unor situații (ela
nul alternind cu 
căderi neașteptate), lipsa ue ex
periență. dar si încercările de 
a depăși condiția debutului

Echipele României au avut 
de această dată — cu excepția 
spadei, unde, în fapt, a evo
luat prima reprezentativă : 
Rudolf Szabo, Nicolae Bodoczi, 
Sorin Saitoc, Felix Nicolae — 
formule inedite, pe planșe și 
pe margine. La floretă femi
nin, alături de componentele 
echipei naționale, njedaliate cu

de scri- 
la Bucu- 
stai sub 
tinereții.

Si
era

Două tinere floretlste românce in finala bal
canică : Rozalia Oros (invingătoarea probei) 

și Reka Lazar (in dreapta imaginii) 
A. NEAGU

fi Reka Lazar
Foto :

la Los An-la J.O. de
Rozalia Oros și Monica 
s-au aflat alte două ti-

argint 
geles, 
Veber, 
nere, junioarele Reka Lazar și 
Ana Georgescu, ultima fiind 
debuitantă (cu succes) în aceas
tă onorantă postură. La flo
retă masculin, liderul de pînă 
mai ieri al echipei, Petru 
Kuki, a debutat acum ca... an
trenor (secund, alături de Iu- 
liiu Falb), în cvartetul repre
zentativ fiind introduși ju-

niorii Atila File și Vasiie Cos
ta. Sabia a aliniat pentru pri
ma dată după un deceniu o 
echipă in care nu s-a aflat 
nici unul din reputatul trio 
Pop — Mustață — Marin, al 
cărui „cintec de lebădă" a fost 
la Los Angeles (medalia de 
bronz). Vilmoș Szabo și Marin 
Florea simt cei doi tineri sa- 
breri chemați să se alăture lui 
Alexandru Chiculiță și Florin 
Păunescu, ajunși acum, în jur

Paul SLAVESCU

(Continuare tn oao 2-3)

Acum 40 de ani. sportul 
la noi o raritate. Sau un 
priciu al celor care-si puteau 
permite orice, inclusiv un 
„plaisir" pe care-1 copiau din 
reviste de modă franțuzești.

în cei 40 de ani ai libertății 
noastre — si mai cu seamă în 
ultimele două decenii, în „EPO
CA CEAUȘESCU", o epocă în- 
nobilind cu neprețuite valori is
toria noastră — accesul popular 
la tot si Ia toate a însemnat, 
firește, si accesul la sport.

Și înzestrafii noștri tineri s-au 
așezat, silitori, si în... banca 
sportului si au învătat. Au în
vățat să fie sportivi in toată 
puterea cuvîntului. au învătat 
tainele diferitelor discipline 
sportive si. încetul cu încetul, 
au învătat să fie si campioni. 
Campioni în Balcani, campioni 
în Europa, campioni ai 
campioni olimpici ! Nu 
simple vorbe frumoase, 
liste cu zeci si 
de fapte.

Spectaculoasa 
competitivitatea

sute de

lumii, 
scriem 
avem 

nume.

progresie în 
internațională a

sportivilor
marcată de numeroase recorduri 
ale lumii, ceea ce înseamnă că 
într-o disciplină sau alta spor
tivii noștri au realizat cea mai 
înaltă performantă atinsă de 
genul uman la timpul respectiv.

O altă etapă — esențială — 
a fost crearea în tara noastră a 
recunoscutelor ..scoli de cam
pioni". specialiștii străini nu- 
mindu-le cu neascunsă prețuire 
si cu mare respect „scoală 
mânească" de gimnastică, 
lupte, de caiac-canoe etc.

Si specialiștii străini nu 
făcut — si nu fac — compli
mente gratuite sportivilor Ro
mâniei. mișcării noastre spor
tive.

..Școala românească' 
nastică. de pildă, a 
delul nr. 1 al lumii, 
mâneci, cea mai 
gimnastă a tuturor . ______
primul Erou al Muncii Socialis
te din sportul românesc, a de
venit o excepțională ..temă de 
studiu" oentru toti specialiștii, 
o temă-capitol de manuale di
dactice, o temă-subiect de fil
me. o temă desDre care s-au 
scris poeme si nenumărate ar
ticole de specialitate, „Nadia 
din România" fiind învățată —• 
si termenul este riguros exact 
— pe tot globul.

Sore bucuria si mîndria noas
tră. la noi în tară. în ..școala 
noastră de gimnastică" au aDă- 
rut urmașele Nadiei Comăneci, 
au apărut Ecaterina Szabo. La
vinia Agache, Simona Păucă și 
alte mari sportive. Prin muncă 
multă, prin marea grijă a par
tidului. școala românească 
gimnastică a crescut mereu, 
noscînd o dezvoltare care 
meste lumea, producind 
flux continuu" stele de primă 
mărime în sportul internationaL

Cum să nu te mindresti cu o 
asemenea realitate !

Dar școala românească de 
gimnastică nu reprezintă o 
existentă insulară în perime
trul sportului nostru. S-a vor
bit mult si se vorbește mult 
despre „școala românească" da 
lupte. Seria marilor noștri cam
pioni crește mereu : generația

Marius POPESCU

ro
de

au

de gim- 
aiuns mo- 
Nadia Co- 

strălucită 
timnurilor.

de 
cu- 
ui- 
..în

(Continuare tn pag 2-3)

LIPSESC BOXERIf!), NU SE PREZINTĂ ARBITRI (!!),
A/

CAMPIONATUL PE ECHIPE CONTINUA
dat startul 
ediție a 
de box oe 

cu

urmă. Cei maiSimbătă s-a 
într-o nouă 
Campionatului 
echipe. Desfășurată
intermitente, întrecerea a 
stîrnit. de fiecare dată, 
opinii si aprecieri con
tradictorii. Unii ii apre
ciau utilitatea, alții i-o 
contestau. Din aceste 
puncte de vedere dife
rite a rezultat anul aces
ta o competiție, care oare 
ratată din start... Un 
prim motiv îl constituie 
disproporția dintre echi
pele participante. In al 
doilea rînd. marea majo
ritate a sportivilor an
grenați în această com
petiție nu si-au... reve
nit după bătăliile dure 
din cadrul turneului 
final al campionatelor 
naționale individuale. În
cheiat abia cu o sântă-

mină în
multi dintre sportivi si 
antrenori participă fără 
convingerea utilității 
competiției, deși această 
întrecere — dacă ar fi 
beneficiat de o perioadă 
de desfășurare bine alea
să — ar fi putut stimula 
secțiile de box să-si pre
gătească ECHIPE COM
PLETE, să promoveze e- 
lemente capabile să pro
greseze si să se afirme. 
In plus, trebuie să re
marcăm că la întrecerile 
campionatului pe echipe 
sînt solicitați de 
cluburile lor și

-vil selccționați

către 
sporti- 

să se

Petre HENȚ 
l Paul IOVAN In campionatul de box pe echipe ..cocoșul" Marian

Fînâțan (Steaua) a debutat la ..pana". II va aduce, 
oare, noua categorie consacrarea multă căutată T

Foto : A. NEAGU(Cantinuare tn pag t—3)



„ȘCOALA ROMÂNEASCĂ" ÎN SPORT NU EXISTĂ „
(Urmare din pag l)

olimpică Dumitru Pîrvulescu ; 
generația olimpică Berceanu — 
Martinescu : generația olimpică 
Ștefan Rusu : generația olim
pică Draica — Andrei. Tehni
cienii noștri (cel mai recent 
exemplu : antrenorul emerit 
Ion Corneanu) predau lecții în 
Întreaga lume, la mari cursuri 
internaționale.

Scoală națională de înaltă 
măiestrie snortivă. Mari cam
pioni români conspectați, stu- 
diati învătati peste hotare.

în tara excepționalei noastre 
atlete Iolanda Balas a crescut 
o adevărată scoală a demifon- 
dului feminin (Maricica Puică. 
Doina Melinte Fita Lovin Na
talia Betini).

In tara canoei-amîral Patzai- 
chin — Simionov minunata 
noastră Deltă si lacurile t»a- 
triei aduc mereu in prim-pla- 
nul mondial .produși* strălu
ciți ai scolii românești de dis
cipline nautice.

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ DE IMSIGHE Șl FANiOAME

LIPSESC BOXERI (!). NU SE PREZINTĂ ARBITRI (!!)...
(Urmare din pag. I)

pregătească pentru apropiata 
dublă intilnire cu reprezenta
tiva R. D. Germane (în depla
sare). si de care echipele an 
se pot dispensa. Excentind e- 
fortul suplimentar (nu știm cit 
de folositor) al atestor băieți, 
este de luat tn seamă si posi
bilitatea accidentării lor tocmai 
acum. înaintea importantei în
tâlniri internaționale. Dacă ne-am 
referi numai ta— pățaniile 
proaspătului campion al mijlo
ciilor" Vasîle Florian (Steaua). 
Si ar fi suficient ca motiv de 
meditație ■ in partida de du
minică el a suferit 2 k.d.-uri si 
numai vitalitatea sa tinerească 
l-a salvat de k.o. !

Desigur, competiția are si 
susținători, printre care ne nu
mărăm si not Ea trebuie să 
aibă ca scop stimularea unei 
activități continue, promovarea 
tineretului în primele echipe, 
tn vederea ciștigării experienței 
competitionale. formarea de 
echipe complete (adică boxeri 
la toate categoriile de greutate), 
realizarea unui util schimb de 
experiență Intre toti oartici- 
pantii (sportivi si mai ales 
antrenori). Aceste obiective oot 
fi atinse dacă se tine seama 
In primul rînd de o planificare 
iudicioasă a competiției. Boxul 
fiind un sport în care perioada 
de refacere după un meci este 
absolut necesară, ea nu poate 
fi redusă Ia... doar o săptămînă. 
interval la care sînt programate 
acum etapele întrecerii.

Propunem ca în viitor să se 
organizeze etapele la două săn-

t)

OGOR A CÎȘTIGAT „PREMIUL APRANTIILOR"
HI PIS M

Desfășurat- in lata unei nume
roase asistențe. ..Premiul Aprar.- 
tiilor" a dat ciștig de cauză lui 
Ogor, prezentat de proaspătul 
antrenor N. Nicolae într-o for
mă cu care ne-a obișnuit în ul
tima vreme și condus de tînâ- 
rul V. Mihai fără greșeală (a șl 
realizat un nou record al ca
rierei). Tot din această forma
ție. un alt trăpaș, Meletin, deși 
acorda mari avantaje tuturor 
concurenților, a cîștigat de o ma
nieră care a impresionat, reali- 
zînd recordul cel mai bun al ti
nerei generații (l:30,6/km). După 
succesele de joi, G. Tănase a 
realizat și in reuniunea de du
minică o performanță de va
loare, cucerind patru victorii, cu 
Trifoi. Trudin. Orsina și Gogol, 
si trecînd astfel la conducerea 
celor două clasamente. Cursa re
zervată amatorilor a revenit lui 
Tufiș, cu care S. Stănilă a pro
dus una din surprizele zilei. Ar- 
sena a realizat un nou progres 
de 1,5 sec și a e știgat cu re
surse. Lista învingătorilor a fost 
completată de Calbor. cane la 
a doua sa ieșire In carieră, pe 
mîna noului său antrenor G. 
So lean, și-a înșirat adversarii pe 
drum. Intr-un bun record (1,40.6/ 
km). în această reuniune. In 
cursa cîștigată de Trudin. lupta 
a fost foarte strînsă, Daniela șl

Specialiștii străini se referă 
adeseori si la școala româneas
că" de handbal, de popice, de 
rugby, ca și la alți expo- 

nenti a diferite scoli românești 
de mare măiestrie sportivă.

Departe de a 9e demonetiza 
nrin repetiție. orin aprecieri 
superlative care se aseamănă 
— pentru că aurul rămîne tot 
aur, are același mare preț și 
aceeași strălucire v—, referirile 
Ia structurile cel mai înalte ale 
sportului românesc de perfor
mantă sugerează măsura unei 
munci exemplare oentru to ti 
sportivii noștri.

.Școală românească* intr-o 
disciplină sportivă sau alta nu 
este numai o frumoasă etichetă. 
ea este mal presus de toate 
manei la cel mai înalt sivei 
de competentă si de efort, după 
ram este muscă la eel mai 
înalt nivel pradnetiv al ra
rilor valori ale stadioanelor

tămiai. timp suficient refacerii, 
dar si pregătirii, oentru ea a- 
eeasta să nu fie doar formală 
sau să— liosească oentru că nu 
este timp. De asemenea, reco- 
mandăm ca Ia ediția următoare 
perioada de disputare a corn- / 
petiției să fie aleasă cu mai 
mult discernămînt (într-o pe
rioadă mai puțin aglomerată), 
realizindu-se astfel dezideratul 
unei activități continue. Sub
liniem si necesitatea organizării 
întrecerii cu maximă seriozita
te. pentru a nu se mai intimnla 
..accidente* ca acela de la par
tida Steaua — Metalul Bucu
rești. la care cei doi arbitri din 
Ploiești David Oorisan si Elie 
Popovici. delegați să oficieze 
(alături de colegii lor din Craio
va. Miha: Voiculescu si Nicolae 
Dudul, nu s-au prezentat la 
gală ! Asa că cei doi craloveni 
au oficiat unul in ring si altul 
la masă ! Fără alte comentarii...

STEAUA — METALUL 
BUCUREȘTI 9—3. Programată 
In sala URBIS din Capitală. 
Intilnirea dintre cele două pu
ternice secții bucurestene s-a 
disputat intr-un anonimat a- 
oroepe complet ! Au fost pre
zent) ■- 20 de spectatori : citeva 
soții ale sportivilor. 2 cronicari 
si cîtiva antrenori — Teodor 
Niculescu. Eugen Furezs, Gheor- 
ghe Fiat. în loc de ora 10. gala 
a Început cu 20 de minute mai 
tîrziu. deoarece au fost aștep
tat! doi arbitri ploiesteni. care... 
nu au sosit. în atare situație, 
delegatul general al reuniunii. 
Radu Iorgulescu. a fost obligat 
să permită începerea meciuri
lor cu doar doi arbitri : unul

Trudin sosind foarte aproape u- 
nul de altul, unii spectatori vă- 
zînd victoria Danielei, dar ar
bitrii, fără a consulta fotogra
fia. cum era indicat, l-au decla
rat învingător pe Trudin, ceea 
ce a atras nemulțumirea publi
cului.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Calbor (Solcan) 1:40,6, 2.
Rișa. 3. Deda. Cota: cîșt. 1,60, 
ord. triplă 206. Cursa a n-a: 
1 Meletin (N. Nicolae) 1:30.6, 2. 
Cobadin. Cota: cîșt. 3, ev. 8. 
Cursa a IU-a: 1. Tufiș (Stăni- 
lă) 1:29,4. 2. Tenor. Cota: cîșt. 2.20 
ev. 25. Cursa a IV-a: 1. Trifoi 
(Tănase) 1:24.6, 2. Simbol. 3.
Hrenița Cota : cîșt. 2,20, ev. 7, ord. 
triplă 32. Cursa a V-a: 1. Ogor 
(Mihai) 1:26.0. 2. Formidabil.
Cota: cîșt. 1,60. „ev. 4. triplu 
III—IV—V 1C0. Cursa a Vl-a: 1. 
Trudin (Tănase) 1:26,5, 2. Da
niela. 3. Toporaș. Cota: cîșt. 1,60, 
ev* 7, ord. triplă 177. Cursa a 
Vil-a: 1» Orsina (Tănase) 1:26,5, 
2. Satim. 3. Sufix. Cota: cîșt. 
4. ev. 22, ord. triplă Închisă, tri
plu V—VI—tfll 129. Cursa a 
VllI-a: 1. Arsena (Moise) 1:31,8, 
2. Verlgariu, 3. Albinița. Cota: 
cîșt. 1,60, ev. 48, ord. triplă 438. 
Cursa a IX-a: 1. Gogol (Tănase) 
1:30,4. 2. Anemona. Cota: cîșt.
1,80, ev. 18. ord. 8. Pariul austriac 
ș-a ridicat Ia suma de 67.566 lei 
și a fost cîștigat de 4 buletine 
cu 7 cal a 8 445 lei și 36 combi
nații cu 6 cal a 938 lei.

A. MOSCU

Sub genericul „Daciadei“

3000 Dt ELEVI ÎN PĂDUREA DUMBRAVA
în cunoscuta pădure Dum

brava din Sibiu s-au Intilnit 
circa 3000 de elevi din clasele 
III—vui, din 21 de școli ge
nerale. lui nd parte La o suită 
de Întreceri sportive : poliatlon, 
ștafete ale iscusinței, ștafete 
combinate, aruncarea mingii de 
oină, minifotbai. alergări de 
eras si orientare sportivă. Tim
pul frumos si organizarea ire
proșabilă au contribuit la re
alizarea unei reușite sărbători 

in ring, altul la masă... Cei doi 
arbitri (purtători ai ecusonului 
A.I.B.A.), M. Voiculescu și N. 
Dudu (ambii din Craiova), s-au 
străduit să-si facă datoria si.) 
in general au reușit. Boxerii 
militari au prezentat o garni
tură puternică, in care au in
clus si pe proaspeții campioni 
naționali Dumitru Șchiopu (se- 
mimuscâ). Relu Nistor (cocos). 
Vasile Florian (mijlocie) si 
Gheorgbe Preda (sunergrea). 
Dacă Șchiopu. Nistor si Preda 
nu au avut cine știe ce pro
bleme de rezolvat în fata ad
versarilor lor. nu același lucru 
se poate spune despre tinărul 
campion al ..miilociilor*. Vi
sile Florian. El l-a întîlnrt pe 
Marius Popa, un pugilist cu 
vechi state de serviciu pe ring, 
în urma unor crosee recepțio
nate la figură Florian a fost 
in situație de k.d. în reprizele 
a Il-a si a III-a iar verdictul 
de învingător cu care a fost 
gratulat stelistul îl nedreDtă- 
teste ne Marius Popa. Iată re
zultatele înregistrate în ordi
nea celor 12 categorii (primii 
sînt boxerii de la Steaua), : D. 
Șchiopu bab. 3 E. Văduva. P. 
Kerekeș p.ab. 2 N. Crăciun. R. 
Nistor b.p I. Boidache. M. 
Fînătan n.p (?) Gh. Adam. Ad. 
Nania c. neprezentarea adversa
rului. M. Gruescu b.p. M. Ma- 
tache. Cr. Filip b.ab. 3 Al. Di
nu. N. Ciobanu (Metalul) âsti- 
gă neprezentare, V. Florian b.p. 
M. Popa. M. Beresoaie b.p. I. 
Orzoi. Gh. Preda b.p. I. Dobre. 
I. Cernat b.ab. 3 A. Milea. Scor 
final 9—3.

Alte rezultate ale etapei :
DINAMO — A.S.A. BUZĂU 

9—2.
SELECȚIONATA BACĂU — 

SELECȚIONATA GALATI + 
VRANCEA 7—5.

BOX CLUB BRĂILA — FA
RUL CONSTANTA 9—3.

SELECȚIONATA ARGEȘ + 
VÎLCEA — METALUL BOCȘA 
11—1.

SELECȚIONATA BRASOV + 
SIBIU — IAȘI 6—6.

ADMINISTRATEI DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI — ULTIMA ZI pen- 

tru Drocurarea biletelor la tra
gerea obișnuită PRONOEXPRES 
de mîine, miercuri 31 octombrie 
a.c.

• Pentru a oferi participanti- 
lor mai multe șanse de mari 
c'știguri. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport a introdus spre 
vânzare o nouă emisiune specia
la limitată intitulată „LOZUL 
MARILOR C1$TIGURI« la Loz în 
Plic, a cărei atracție o consti
tuie atribuirea de câștiguri în au
toturisme „DACIA 1300“ și „OLT- 
CIT SPECIAL", precum șl nelip
sitele cîștiguri în bani, oferite 
din fondul special al administra
ției.

Așadar, oriunde vă afla ți, ju- 
cați la LOZ IN PLIC — serii o- 
bișnuite, speciale și emisiuni 
speciale limitate, sistem ce stă 

sportive in miilocul naturii 
Ci li va dintre cei mai buni la 
aceste întreceri : ORIENTARE 
— pe primul loc s-a clasat echi
pajul Școlii generale nr. 2. ur
mat de cele ale școlilor gene
rale nr. 13 și 21 ; CROS, cat. 
9—10 ani : Cosmina Toma (Sc. 
gen. 10) si Viorel Crișmar (Sc. 
gen. 21) ; cat. 11—12 ani : Clau
dia Ghișe si Călin Bnrlacu 
(ambii Șc. gen. 17). La POLI
ATLON : 1. Șc. gen. 2, 2. Șc. gen. 
13, 3. Șc. gen. 21.

Ilie IONESCU, coresp.

DUPĂ BALCANIADA DE SCRIMĂ
(Urmare din pag 1)

de 25 de ani, „veteranii" echi
pei, al cărei antrenor princi
pal a devenit (in premieră) 
Alexandru Nilca. Iar la spa
dasini, amintiți înainte, am 
consemnat un singur debut : 
Octavian Zidaru, ani la rînd 
titular al echipei naționale, a 
trecut și el pe banca antre
norilor...

Ce ne-au arătat în cele 4 
zile de concurs ale Balcania
dei aceste formule inedite ? 
Că, dincolo de formule, nu sd 
observă mai nimic deosebit ! 
Adică, floretislele se păstrează 
in ACEEAȘI NOTĂ ASCEN
DENTA. DE MUNCA ȘI PRO
MOVARE A UNOR TINERE 
TALENTE (reprezentantele 
noastre pe primele 4 locuri), 
lăsind să se întrevadă că in 
noul ciclu olimpic schimbul de 
ștafetă se va putea efectua în 
bune condițiuni ; în ceea ce-i

Fim DF SEZON 
ÎN fCHIFAȚIE
„Punctul final' 

în sezonul 1984 la 
călărie l-au puț 
întrecerile din ca-j 
drul Campionatului 
de concurs complet 
încheiate la sfîrși- 
tul săptămînii tre
cute. întreceri în 
care stelistul Mir
cea Neagu — cu 
Ecou — s-a impus 
categoric, el cuce» 
rind astfel pentru 
prima oară titlul 
la această discipli
nă a echitației. Ia- 
tă-l pe învingător 
într-o frumoasă 
săritură peste ob
stacol. in ultima 
probă a acestei di
ficile competiții. 
Foto : V. CÎRDEI

— Sibiu

la îndemîna tuturor, oferind ju
cătorilor mari posibilități de a 
intra în posesia unor importante 
sume de bani și a autoturisme
lor.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 24 OC

TOMBRIE

Categoria 2 : 4 variante 25% 
a 17.775 lei ; cat. 3 : 21,25 a 
3.346 lei ; cat. 4 : 101,50 a 700 
lei ; cat 5 : 196,75 a 361 lei ; 
cat. 6 : 7.252,75 a 40 lei ; cat. 
7 : 180,50 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.454 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
71.099 lei.

pe la Rondul 
gardul de fier

De-acasă pînă la Stadio
nul Tineretului sint vreo 4 
km la dus si alti 4 la în
tors, adică tocmai distanța 
potrivită pentru o plimbare 
duminicală relaxantă, cu fa
milia. Ținta nu e intîmplă- 
tor aleasă. Acolo, ca in ori
care zi, la primul popas, 
după umbra Șoșelei ji fru
musețea cromatică a frun
zelor galbene plutind in 
boare, dai de un tărim al 
mișcării perpetue, al 
ției doar aparent gra
tuite. o scoală a să
nătății si a 
de a trăi, 
altceva e 
nul?

Dacă intri 
II, adică prin _ 
din dreptul Arcului de Tri
umf, prima impresie este că 
ai nimerit in ..Ovalia', le
gendara glie a rugby-ului. 
Pe trei terenuri, concomi
tent, balonul oval circulă In 
forje avintate, purtat de 
jucători aparținind unor 
formații din divizia „B*, 
din campionatul școlar si de 
juniori, de la Locomotiva fi 
Triumf, de la Steaua ji Clu
bul sportiv școlar nr. 2. Las' 
că in jurul terenurilor se 
pregătesc alții, cei ce vor 
urma la joc, intr-o veselă, 
contagioasă și îneîntătoare 
vinzoleală. Părinți și antre
nori gureși întrețin atmosfe
ra. Ba, pe sub platanii eu 
superbe frunze palmate bă- 
tind in roșu, poți distinge 
ți pilcul de veterani care

bucuriei 
Căci ce 

stadio-

agita-

dezbat încă i 
in 1924, la Pi 
tru a fost m 
an sau de l 

Pe trei ten 
bal, pe alte , 
pe un teren 
chiar pe tere 
fotbal, se joc 
dîrjite, nu i 
ale. intr-un q 
Doar pista a 
tristă, in lipsi 
si miri că î 

blinde 
gindest^ 
măcar <1 
tentioas 
inainte 
să bată 
încă d

duminical n 
Peste drum. l| 
neretului, cop 
dau viață ,d| 
tică, mînuina 
sărind calul 
timp ce pe 
renuri de zg 
oblăduirea lut 
lulis, tenisul 
diția.

Iar la o ba 
oină. înspre n 
Herăstrăului, 
de pinze în « 
gile navigați 
surfisti încă 
răcoarea apei\ 

Hotărît lut 
ține că in 
S.R.L. !

si

Victor B

privește pe floretiști. după 
cum ne-a spus Petru Kuki 
„BALCANIADA A FOST UTI
LĂ CA PREGĂTIRE doar 
pentru Husti și File, pentru că 
Buzan și Costa au evoluai 
slab" ; despre sabreri, Alex. 
Nilca afirmă că testul n-a fost 
concludent, întrucît i-a pregă
tit înainte foarte puțin, DECI
SIV RĂMÎNIND FACTORUL 
MUNCA din perioada urmă
toare (la Balcaniadă nu i-au 
putut întrece pe sabreriâ bul
gari, conduși de campionul 
mondial V. Etropolski) ; spa
dasinii sc vor exprima pe de
plin atunci cînd vor înțelege 
— în sfîrșit 1 — că NUMAI O 
PREGĂTIRE FIZICA ȘI UN 
REGISTRU TACTIC ÎMBO
GĂȚITE LE POT ASIGURA 
CONSACRAREA.

întrecerile Balcaniadei de la 
București au constituit actul 
fmal al sezonultfî internațio
nal. Iar ultima etapă a cam
pionatelor de juniori I. de la

Craiova Jujil 
bri-'-).
interne. I^mț 
români preze 
Floreasca voa 
două săptân 
Băniei". Pînă 
continua prea 
Să sperăm c 
aceeași seriod 
sabilitate (ins 
norii lor), ca 
zentative, pd 
UN PROCES 
DE PREGĂTI 
NUL CĂLII 
TEAZA PROd 
LOR SCRIMH 
acum sporeai 
mâncase. in 
mondial. -

DIVIZ
Prcgramu

SIMULTAN DE SAH
• în sălile Șah-clubului 

I.T.B. din Capitală a avut loc 
un interesant simultan dispu
tat în sistem alternativ, la 
care și-au dat concursul marele 
maestru Florin Gheorghiu, 
maeștrii Internaționali Marga
reta Teodorescu, Mircea Pav
lov, Parik Ștcfanov, maeștrii 
F.I.D.E. Emanoil Reicher și 
Dan Bărbulescu. La tablele de 
șah ei au fost confruntați cu 
07 de adversari, dintre care au 
fost învinși 91, alți 4 au fă
cut remize, iar 2 (elevul Ga
briel Dobresea și junioara Ro
xana Veniamin) au reușit să-și 
ciștige partidele.

Minerul Vaț| 
Cîmpulung IM 
(1—0), C.ond® 
rul Gura 
Relonul Săviri 
câni 2—0 (<j 
Bucecea — Li 
4—1 (2—1). Ca 
Carpați Gălănl 
luloza-Bradul 
Frasin 2—0 (2 
rări Ci m pulul 
TEPRO Iași 1 
Șiret — Metl 
(1—1).

Pe primele I 
după etapa a I 
SAV1NEȘTI d 
Pașcani 11 pl 
Bucecea 11 d 
mele locuri : 
7 p (12—17), 
(9—16), 16. Li 
6 p (9—25).

ETAPA VIITOl
— Cetatea fal
(Cluj Napoca), j 
brul Șiret : 4
Minerul G. Hui 
vinești : N. I
A.S.A. Cîmpull 
lași : V. Mirza 
dăuți - Minerul 
bre (Focșani), I 
Exptarâi Cîmd 
(Focșani), Caj 
lectro-Siretul B 
(Bacău), ȚEPRd 
dul Rc.znov : VI

SEri
Mecanica vJ 

gești 1—0 (0-1
— Aripile h 
C.S.M. Borzed 
nești 2-^ (0-1 
Constrffwrul-I 
3—0 (1—0), Td 
©o mo ti va Adj 
trolul Moind 
Panciu 5—0 (1 
man — I-nted 
Chimia Mărăa 
cuci 1—0 (1—q

Pe primele I 
NICA VASLUI 
riplle Bacău I 
tila Buhuși ld 
timle locuri I 
Adjud 6 p (6-| 
gești 6 p (6-4 
grești 4 p (6d

ETAPA VIITOJ
— Petrolul Moil 
(Suceava). Intd 
Comânești : Ț.J 
pile Bacău — 1 
tor (Comă nești j 
căra Odobeștil 
L. Pantea (H 
Adjud - C.S.M 
cea (Brăila), I 
Unireo Neareșd 
Laminorul Rond



CABINA RAPIDULUI A RAMAS

JIUL POATE REVENI IN MATCA SA

fața unei mari surprize, 
a fost această înfringere a 

Rapidului în Giulești, cronicarul 
caută explicații finind și de as
pectul propriu-zis al întllnlrii, 
dar șl de alțl factori (premergă
tori partidei) care Influențează 
comportarea unei echipe, randa
mentul ei. Prima întrebare la 
care trebuie să răspundem ar fi: 
unde s-a produs „ruptura* tac
tică determinantă pentru rezulta
tul Întrecerii 7 Incercînd să re
memorăm întreaga desfășurare a 
„ostilităților". Înclinăm să 
dem că una dintre ..cheile" 
toriel timișorene a stat în 
mula de echipă cu Dumitru 
bero". Internaționalul care 
găsit consacrarea sub culorile vi
șinii (spectatorii arenei de Un
gă podul Grant l-au făcut o fru
moasă primire Ia intrarea In te
ren) a evoluat fără greșeală ! 
Prin plasament, el a clștigat ne
numărate mingi și, fapt esen
țial pentru obligațiile postului, 
a pus rapid, prin mingi lungi 
și precise, echipa tn atac. Sim
plitatea jocului a reprezentat, de 
altfel, principala virtute a for
mației timișorene, care și-a con
struit toate acțiunile prin cura
joase pase perpendiculare, tn a- 
dîncime, alungind destul de u- 
șor în preajma careului rapldist. 
Alt element care a antă rit mult 
tn balanța victoriei ni s-a părut 
evoluția excelentă a liniei de 
mijloc a ..vloleților". în care pri-

ma vioară s-a numit A. Manea 
Adăugați la acești factori o mo
bilizare exemplară și aveți „re
țeta" succesului timișorean, un 
succes care redă fotbaliștilor de 
pe Bega o mare parte din mo
ralul pierdut prin neconvingă- 
toarele replici de pînă acum.

Ca să avem, cum spuneam, o 
explicație cît mai completă a 
surprizei nr. 1 a etapei, trebuie 

trecem șl In tabăra rapidis-

ta. Să fi privit eu ușurință 
tida fotbaliștii Rapidului f 
putem s-o afirmăm, eu «tlt 
mult cu cit, la cabine. înainte 
de joc, l-am găsit deplin con
centrați, grijulii parcă să nu fie 
victime ale „buturugii mici". 
Mai degrabă punem comportarea 
palidă (mal cu seamă din pri
ma repriză) pe o lipsă de ealm, 
de luciditate, pe o precipitare 
care au făcut ca acțiunile bucu- 
reștenllor să nu aibă claritate, 
să ducă la scăderea convingerii 
cu care se acționa. Intr-un co
rint ca Rapidul să nu mai fie

Rapidul actualului campionat, o 
revelație adică, o revelație prin 
joc și prin multele elemente ti
nere, cvasi-necunoscute. cu care 
a abordat edițja 1984/85. Și aici 
ne întnnim. probabil, cu un alt 
element explicativ al eșecului ra- 
pMist. Să nu uităm că majorita
tea lotului o reprezintă jucătorii 
care nu au încă o suficientă ex
periență competițională Așa că 
pot interveni momente de ezi
tare, de blocare psihică. înfrân
gerea i-a afectat — mal trebuie 
s-o subliniem 7 — pe antrenorii 
rapidiștl șl pe elevii lor. Mul*'' 
minute după terminarea jocului 
ușa cabinei lor a rămas închi
să. Vrem să credem că tehnlcle- 
aH clubului bucureștean. condu
cerea Rapidului, vor trage con
cluziile care se impun după o 
Înfringere ca cca de duminică 
•1 că vor ști să pornească mai 
departe, cu luciditate. Rapidul 
reprezintă o frumoasă pildă de 
construcție. prin forțe noi și ti
nere, a unei echipe de perspec
tivă si o primă decepție nu tre
buie să ducă la abandonarea 
principiilor care au guvernat ac
tivitatea de pînă acum. Din 
„lecția Timișoara" trebuie reți
nute elementele care să perfec
ționeze Jocul, să fortifice starea 
de spirit a echipei, moralul ei.

Eftimie IONESCU

NEVOIA DE
De mult n-am văzut Universi

tatea Craiova jucînd în deplasare 
atât de slab, cam a făcut-o du
minică ia Tg. Mureș, mai ales 
în repriza secundă. Că a pierdut, 
a* pierdut. Și înfrîngerile fac 
parte din legea jocului. Dar vine 
returul cu Olympiakos ! Care 
sînt cauzele jocului cu mult sub 
posibilități ? Cum a fost posibil 
ca în repriza secundă echipa cra- 
ioveană să fie dominată clar, să 
se afle în „corzi", să nu tragă 
un șut pe poartă (!!!) și numai 
intervențiile miraculoase ale lui 
Lung (care dintr-o greșeală de 
recepție telefonică n-a apărut 
subliniat în caseta cronicii) și 
ratările gazdelor să o salveze în 
final de la o înfringere Ia un 
scor jenant ?

Am căutat răspuns la aceste 
întrebări în tabăra craioveană. 
Antrenorul Mircea Rădulescu 
crede că desele schimbări de ju
cători, datorate accidentărilor sau 
suspendărilor, au împiedicat a- 
bordarea a două-trei jocuri con
secutive cu aeeeași formație : 
„Cu Olympiakos n-au jucat Că
mătari) și Irimescu, suspendați, 
acum, la Tg. Mureș, am jucat eu 
ei, însă au lipsit Negrilă și Un
gurean u. Plus că Țicleanu nu-1 
nici el complet refăcut, neavfnd 
numărul suficient de jocuri in 
picioare !*. Căpitanul echipei, 
Costică Stefănescu, consideră că 
„echipa este obosită, și fizic și 
psihic !“.

„.Returul cu Olympiakos a și 
început ! Programarea meciului 
de campionat cu Jiul pentru joi 
va permite craiovenilor să bene
ficieze de un număr mai mare 
de tâle pentrj pregătirea jocului 
de la Atena. O altă cauză în

ÎNCREDERE
„lanțul slăbiciunilor* craiovene 
(sugerată de unii jucători) este 
absența UNITĂȚII de ACȚIUNE 
A ECHIPEI. Micile disensiuni, 
micile îndoieli despre forma u- 
nuia sau altuia trebuie eliminate 
total Universitatea Craiova poate 
și are obligația să-și. regăsească 
acel mora! tare care, a caracteri
zat-,) și a dus-o spre mari per
formanțe europene. încrederea 
fiecăruia. .,bătrîn“ sau tânăr, în 
cel de lingă el, încrederea tutu
ror celor din 4urul echipei iii va
loarea reprezentantei noastre în 
Cupa U.E.F.A. este, credem, o 
cale sigură pentru a rezolva 
mult' probleme, pentru a ataca 
cu potențialul real calificarea.

Scriind despre Universitatea 
Craiova pe care sperăm ca du
șul de Ia Tg. Mureș să o fi tre
zit, să nu omitem echipa A. S. 
Armata, aflată într-un frumos 
reviriment. Lipsa lui Boloni a 
fost compensată prin declanșarea 
tinerelor energii ale talentaților 
Botezan, L. Marton, L. Popa, Je
nei. Muntean grupați în jurul 
mai experimentați lor Ispir și 
Naște, șl încurajați de doi antre
nori. I. Czako și M. Kiss, serioși, 
harnici, încrezători, împreună cu 
conducerea asociației, în „noul 
val*.

Mircea M. IONESCU

• ȘTIRI • ȘTIRI •

peste 
rtatea 
i vor 
iburi. 
e cu 
jp-on- 
rntre- 
epre- 
JMAI 
HUPT 
SEM- 
RAN- 
JERI- 
emați

Bilanțul Jiului, în ultimele pa
tru etape, este cunoscut: trei 
eșecuri șl o „remiză", ceea ce 
înseamnă —3 în clasamentul „a- 
devărulul". Cu puținele puncte 
realizate (7) în cele zece etape, 
ocupă un loc deloc de , invidiat 
în clasament: 17. După cum se 
vede. în activitatea Jiului a apă
rut o perioadă dificilă, care se 
manifestă în evoluția cu mult 
sub posibilități a jucătorilor. A- 
firmăm aceasta pentru că în 
campionatul trecut aceiași jucă
tori s-au comportat. în general, 
bine. Care este cauza căderii In 
clasament, a evoluției slabe a 
formației din Valea Jiului ? In 
principal, se dă vina pe insufi
cienta pregătire din vară, etnd 
exigenta la antrenamente a fost 
scăzută. La aceasta s-au mal a-
dăugat unele accidentări șl acu
mulări de cartonașe galbene, 
ceea ce a dus la instabilitatea 
formulei de echipă Ca urmare.
Jocul este confuz, se recurge 
exagerat la acțiuni individuale

• DE LA F.R. FOTBAL. Vi
neri, 2 noiembrie a.c.. de la ora 
8,30. la Centrul .,23 August" din 
Capitală. va avea loc analiza ac
tivității fotbalistice și a modu
lui in care se acționează după 
campionatul european din Fran
ța pentru îmbunătățirea activi
tății în acest domeniu. Vor

pentru a depăși apărarea adver
să. Se simte 
lipsa unui adevărat 
de Joc. In defensivă 
greșeli de marcaj, ca 
cromizarea fundașilor, 
spații libere pe unde 
Inițiază și finalizează 
țiuni.

Conducerea Clubului, sprijinită 
de organele locale, Încearcă să 
scoată echipa din impas. Pri
mele măsuri au fost adoptate 
săptămîna trecută: s-a renunțat 
la serviciile antrenorului G. Ton
es, conducerea tehnică a echipei 
fiind încredințată, provizoriu, ju
cătorului I. Cavai; a fost readus 
Sălăjan — cu speranța că va 
da un plus de vigoare și inci
sivitate atacului. Desigur că VOT 
urma șl alte măsuri care vor 
să readucă Jiul tn... „matca" 
sa. să aducă satisfacții amatori
lor de fotbal din Valea Jiului.

de asemenea — 
ochkJu câtor 
se comit 
$1 tn sin- 
creîndu-se 
adversarii 
multe ae-

în...

Pompiliu V1NTILA

Campionatul secund ne prezintă, in seria a doua, formațiile bucu
re ștene Dinamo Victoria și Mecanică fină Steaua pe primele 
locuri. Iată, in imaginea de mai sus, o secvență din partida 
Dinamo Victoria — Carpați Mirșa (3—1) : Ursu înscrie golul 
al doilea al actualului lider Foto : A. NEAGU

participa președinții Consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport și al municipiului Bucu
rești. președinții cluburilor (aso
ciațiilor) divizionare _,A* și ..B“, 
antrenorii principali ai echipe
lor divizionare ,,A“ și .,B“, me
dicii echipelor divizionare „A" 
și arbitrii din loturile .,A“ și 
mB“.
. • DIN ETAPA A XI-A A DI
VIZIEI „A“ AU FOST REPRO- 
GRAMATE PARTIDELE : Dina
mo — S. C. Bacău, miercuri 31 
octombrie . (arbiitri : D. Buciu- 
man ; I. Ferenczi — ambii din 
Timișoara și I. Crăciunescu — 
Rm, Vîlcea) și Universitatea Cra
iova — Jiul, joi 1 noiembrie (ar
bitri : S. Necșulescu ; M. Iones- 
cu — ambți din Tîrgoviște și 
Ad Porumboiu — Vaslui).
• DE LA 1 NOIEMBRIE, în

tâlnirile din Divizia .,A“ vor în
cepe la ora 14, iar cele de „spe
ranțe" la ora 12.
• M1INE. ETAPA INTERME

DIARA In DIVIZIA „C“. Seriile 
a V-a și a 12-a ale Diviziei „C“ 
au programat mîine meciurile e- 
tapei intermediare.

I
I
I

-REZULTATELE ETAPEI A IX-a
itrii etapei viitoare (4 XI)
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St. Costiuc (Șiret), Foresta Gugeștl
— Chimia Mârâșești : M. Mihăiuc 
(Botoșani).

SERIA A IlI-a
Chimia Brăila — Portul Con

stanța 1—1 (1—0). IMU-CSS Med
gidia — Laminorul Viziru 2—0 
(2—0), Ș.N. Tulcea — Chimpex 
Constanța 5—2 (3—1), Vo
ința Constanța — Avîntul Matca 
1—1 (1—0) Marina Mangalia —
Ancora Galați 2—0 (0—0). Arru- 
bium Măcin — Delta Tulcea 1—1 
(0—1), D.V.A. Portul Galați - 
Cimentul Medgidia 2—0 (1—0), 
Progresul îs a ceea — Petrolul 
lanca 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DELTA 
TULCEA 13 p (14—3), 2. I.M.U. 
Medgidia 12 p (15—5), 3. Portul 
Constanța 12 p (14—7)... Pe ulti
mele locuri : 15. Ancora Galați 
5 p (5—16), 16. Chimpex Con
stanța 4 p (7—16).

ETAPA VIITOARE : Laminorul Viziru
— $. N. Țulcea : J. Țâtulescu (Bucu
rești), Petrolul lanca — Avîntul Mat
ca : C. Bâdâran (București), Portul 
Constanța - Arrubium Macin : A. 
liana (Gâești), Delta Țulcea — Chi
mia Brâila : S. Grosu (Câlârași), 
Chimpex Constanța — DVA Portul Ga- 
ktțl : G. Andrei (București), Progresul 
Isaccea — I.M.U. Medgidia : Șt Țu- 
țuianu (Fetești), Ancora Galați — Vo
ința Constanța : Gh. Mocanu (P. 
Neamț), Cimentul Medgidia — Ma
rina Mangalia : C. Firică (Ploiești).

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărei — Rapid Fe

tești 2—0 (1—0), Unirea Slo
bozia — Dunărea Călărași 1—1 
(0—0), ICPB Bolin tin — A.S.A. 
Buzău 1—0 (0—0), Viitorul Chir- 
nogi — Constructorul Giurgiu 
0—0, I.S.C I.P. Ulmeni — Olimpia 
Slobozia 4—2 (2—0), Ș.N. Oltenița
— Petrolul Berea 3—0 (2—0), Chi-
mia-Victoria Buzău — Victoria 
Lehliu 5—0 (1—0), Metalul Bu
zău^— Car pa ți Nehoiu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 13 p (16—8), 2.
S.N. Oltenița 12 p (12—6), 3. Car- 
pați Nehoiu 11 p (14—4), 4. Chi
mia Buzău 11 p (21—14)... pe ul
timele locuri : 15. Petrolul Berea 
5 p (9—16), 16. T.S.C.I.P. Ulmeni 
4 D (9—18).

ETAPA VIITOARE : Victoria Lehliu
— Ș.N. Oltenița : Gh. Gae (Doi- 
cești). Olimpia Slobozia — Viitorul 
Chîmogi : I. Gheorghe (Brăila), Con
structorul Giurqiu — Carpați Nehoiu : 
M. Bădîci (Caracal), ISCIP Ulmeni
— Metalul Bjcâu : L Bobone (Med
gidia), Rapid Fetești — ICPB Bolin- 
tin : Gh. Crucianu (Constanța), Vic
torio Țândore» - Chimia Victoria Bu
zău : Duîgheru (București), Petro
lul Berco - Dunărea Câlârași : V. 
Angheloiu (București), A.S.A. Buzău
— Unirec Slobozia : Gh. Vodă (P. 
Neamț)

SERIA A V-a
Flacăra roșie București — Chi

mia Brazi-Ploleștâ 2—1 (1—0) po- 
’iana Cîmpina — I.U.P5. Chitila 
2—0 (2—0). Carpați Sinaia — Teh- 
nometai București 3—1 (0—0), Da
nubiana București — Luceafărul 
București 3—1 fl—1), Minerul Fl- 
llpești — Viscofil București 0—0, 
Aversa București — Sportul „30 
Decembrie- 1—1 (1—0), Avicola
Crevedia — MECON București
1- 0 (1-0), I.C.S.I.M. București
— Petrolul Băicoi 4—0 (l—O), A- 
batorul București n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. DANU
BIANA BUCUREȘTI 14 p (17—12), 
2. I.C.S.I.M. București 13 p (26— 
9), 3. Carpați Sinaia 12 p (15—10) 
„..pe ultimele locuri : 15. Lucea
fărul București 7 p (13—21), 16- 
Viscofil București 6 p (0—16), 17. 
Aversa București 4 p (7—12).
• Mîine se joacă etapa inter

mediară (a 10-a).
ETAPA VIITOARE : MECON Bucu

rești — Carpați Sinaia : L Leuștean 
(Pitești), Petrolul Bâicoi - Abatorul 
București : 1. lonescu (Roșiori).
Aversa București — Luceafărul Bucu
rești : B. Minea (București), IUPS 
Chitila — Flacăra roșie București : 
FI. Ichim (Buzău), Viscofil București
— Chimia Brazi : V. Busuiocianu (Rm. 
Vîlcea), Tehnometa! București — Avi
cola Crevedia : I. Niculițov (Focșani)» 
Minerul Fiîipești - ICSIM București : 
D. Ion (Buzău), Sportul «30 Decem
brie^ - Poiana Cîmpina : L Ursu 
(Brașov), Danubiana stâ.

SERIA A VI-a
Recolta Stoicănești — Textila 

Roșiori 1—0 (0—0), Progresul Co
rabia — Metalul Alexandria 3—0 
(0—0). ROVA Roșiori — Sportul 
muncitoresc Caracal 1—0 0—0), 
Chimia Găești — cimentul Fleni
2— 1 (1—0), Dacia Pitești — Mus
celul Cîmpulung 1—2 (1—1), Ști- 
ința-Drăgănești-Olt —- Chimia Tr. 
Măgurele 0—0. Dunărea-Venus 
Zimnicea — Metalul Mija 2—0 
(1—0). Electronistul Curtea de 
Argeș — Electrica Titu 1—1 
(1—1).

© Meci restanță : Progresul 
Corabia — ROVA Roșiori 2—0.

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 14 p (18—5), 
2—3. Chimia Găești 11 p (15—10), 
Dunărea Zimnicea 11 p (11—6), 4. 
Textila Roșiori 11 p (14—10)... pe 
ultimele locuri : 15. Electronistul 
Curtea de Argeș 6 p (6—15), 16. 
Știința Drăgăneștl-Olt 5 p (5—11)
— din 8 jocuri.

ETAPA VIITOARE : Dacic Pitești - 
Știința Drâgânești-Olt : I. Andreoiu 
(Ploiești) Recolta Stoicănești — Elec
trica Titu : Gh. Biziniche (Ploiești), 
Muscelul Cîmpulung — Progresul Co
rabia • P. Pâunescu (Rm. Vîlcea), 
Chimia Țr. Măgurele — Rova Roșiori: 
FI. Rizeo (Alexandria), Țextila Ro
șiori — Dunărea Venus Zimnicea : 
S. Fetrica (Craiova), Chimia Gâești

— Sportul muncitoresc Caracal : E. 
Rîmniceanu (Rm. Vîlcea), Cimentul 
Fie-m* — Electronistul Curtea de Ar
geș : I. Samek (București), Metalul 
Mija — Metalul Alexandria : I. Oaia 
(Craiova).

SERIA A VH-a
Electroputere Craiova — A.S.A.- 

Victoria Craiova 2—0 (2—0), Ar
mătura Strehaia — Viitorul Dră- 
gășani 2—1 (1—1), Forestierul Bă- 
beni — Dunărea Calafat 2—0 
(1—8). Progresul Băii ești — Meta
lul Rm. Vîlcea 2—1 (0—1), Con
structorul T.C.I. Craiova — C.FJL 
Craiova 1—0 (0—0), Mecanizatorul 
Ștmian — Metalurgistul Sadu
1— 0 (0—0), Petrolul Țicleni — 
Dîema Orșova 2—1 (2—1), Jiul 
Rovinari — Pandurii Tg. Jiu 2—1 
(1—«).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 16 p 
(26—7), 2. Constructorul Craiova 
11, p (14—10), 3. Metalurgistul
Sadu 10 p (17—6). 4. Diema Or
șova 10 p (15—11)... pe ultimele 
locuri : 14. Petrolul Ticleni 7 p 
(9—15). ÎS. A.S.A. Craiova 7 p 
(13—21), 16. Dunărea Calafat 6 p 
(12—15).

ETAPA VIITOARE : Diema Orșova
— Metalurgistul Sadu : V. Rusa
(Deva), Petrolul Țicleni — Electro- 
putere Craiova: G. Leibhardt (Sibiu), 
Pandurii Țg. Jiu — Viitorul Drăgă- 
șani : Al. Borșa (Cugir), C.F.R. Cra
iova — Jiul Rovinari : D. Țoneghi 
(Lugoj), Progresul Băilești — Mecani
zatorul Șimian : V. .Mihăilă (Sibiu), 
Metalul Rm. Vîlcea — Constructorul 
ȚC1 Craiova : M. Georgescu (Bucu
rești), A.S.A. Victori^ Craiova — Fo
restierul Bâbeni : St Bărbufescu
(Pitești), Dunărea Calafat — Armă
tura Strehaia : V. Popa (Slatîno).

SERIA A VlII-a
C.S.M. Caransebeș — Minerul 

Ora vița 2—1 (2—0), Obilid Sln-
martinu Sîrbesc — Șoimii Lipova
2— 1 (1—0). C.S.M. Lugoj — C.FJL 
Arad 6—0 (3—0). Rapid Arad — 
Metalul Oțelu Roșu 3—0 (1—0), 
Metalul Bocșa — Minerul Moldo
va Nouă 3—0 (2—0), Unirea Sîn- 
nieolau — U.M. Timișoara 1—0 
(0—0), Victoria Ineti — Minerul 
Anina 2—0 (0—0), Unirea Tomna
tic — C.F.R.-Victoria Caransebeș 
0-0.

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 15 p (18—8), 2. Obl- 
lici Sînmartinu Sîrbesc 10 p 
(12—9), 3. C.S.M. Caransebeș
10 p (13—10)... pe ultimele locuri: 
14. Metalul Oțelu Roșu 8 p. (16— 
18). 15. Șoimii Lipova 8 p (9—13), 
16 C.F.R. Arad 8 p (11—19).

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Arad - 
Unirea Sînnicolau Mare : C. Cîrnat 
(Aiud), Minerul Moldova Nouă > — 
Metalul Oțelu Roșu j AL Bălânescu 
(Țg. Jiu) Șoimii Strungul Lipova — 
Unirea Țomnatic : I. Voicu (Țg. Jiu), 
U.M. Țimișoara — Minerul Anina : 
C. Olteanu (Drobeta Țr. Severin) 
Victoria Ineu - Obilici Sînmartinu 
Sîrbesc : Fr Bereczki (Salonta), Mi
nerul Orav'ța - Rapid Arad : V. 
Bâleant* (Drobeta Țr. Severin), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — C.S.M. Lugoj î.
I. Vasi'a'be (Hunedoara), Metalul

Bocșa — C.S.M. Caransebeș : M.
Bumbu. (Oradea).

SERIA A IX-a
Voința Oradea — Oașul Ne

grești 3—0 (3—0), Unio Satu Mare
— Chimia Tășnad 1—2 (0-2), Mi
nerul Șuncuiuș — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 3—2 (1—1), Olim
pia Gherla — Minerul Sărmășag 
0—0, Silvania Cehu Silvaniei — 
înfrățirea Oradea 1—1 (0—0), Uni
rea Valea lui Mihai — Recolta 
Salonta 0—0. 'Victoria Cared — so
meșul Satu Mare 1—0 (1—0). O- 
țelul Or. dr. Petru Groza — Con
structorul Satu Mare 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. RECOLTA 
SALONTA 14 p (10—4), 2. înfră
țirea Oradea 13 p (12—5), 3. Mi
nerul Sărmășag 12 p (15—10)... 
pe ultimele locuri : 15. Oașul 
Negrești 6 p (6—15), 16. Con-
Btructorul Satu Mare 5 p (7—18).

ETAPA VIITOARE : Constructorul
Satu Mare — Silvania Cehu Silvaniei: 
M. Radu (Beclean), Oașul Negrești
— Minerul Șuncuiuș : I. Țircă (Be
clean) Someșul Satu Mare — Voința 
Oradea : V. Havasi (Arad). înfrăți
rea Oradea - Recolta Salonta : L 
Ghergheli (Baia Mare), Unirea Va
lea lui Mihai — Unio Satu Mare : 
Al. M iha Ic ea (Ba-a Mare), Victoria 
Cărei — Otelul Or. dr. P. Groza : 
C Fur dea (Țimișoara), Olimpia Gher
le - Chimia Țășnad : A Gego (O- 
dorheiul Secuiesc). M înecul Or. dr. 
P. Groza - Minerul Sărmășag: Gh. 
Munteanu (Arad).

SERIA A X-A
Electromureș Tg. Mureș — Mi

nerul Bala Sprie 2—0 (2—0). Mi
nerul Rodna — CUPROM Baia 
Mare 2—0 (0—0), Mureșul Luduș
— C.IX.-Mecanica Sighet 0—0, 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Oțelul Re
ghin 2—0 (1—0). Minerul Borșa — 
Bradul Vișeu 5—1 (1—1). I.S.S.M. 
Sighet — Energia Prundu Bîr- 
găulul 3—1 (1—0), Minerul Băiuț
— Metalotennica Tg. Mureș 2—1 
0—0), CBUMFOREST Năsăud — 
Minerul Băița 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L.
SJGHET 16 p (18—3), 2. MetalO- 
tehnica Tg. Mureș 12 p (17—7),
3. Minerul Rodna 12 p (15—11)... 
pe ultimele locuri : 15. Oțelul 
Reghin 6 p (11—17), 16. Bradul
Vișeu 4 p (7—22).

ETAPA VIITOARE : Lăpușul Țg. 
Lăpuș — Mureșul Luduș : R. Abraham 
(Zalău), Metalotehnica Țg. Mureș — 
Energia Prundul Birgâului : D. Mo
rari (Brașov). Oțelul Reghin — Bra
dul Vișeu : Gh. Bîrzoi (Sf. Gheor
ghe), Minerul Bâița — Minerul Bă
iuț: Ț. Bone (Oradea), CIL Mecanica 
Sighet — Minerul Rodna : D. Arde- 
leanu (Satu Mare) CH1MFORESȚ Nâ- 
săud — Electromureș Țg. Mureș : V. 
Marco (Ciuj-Napota), CUPROM Baia 
Mare - ISSM Sighet : A. Udvari 
(Satu Mare). Minerul Baia Sprie — 
Minerul Baia Borșa : C. Pâdurăriței 
(Oradea).

SERIA A XT-a
Metalul Sighișoara — Inter Si

biu 1—0 (0—C). Unirea Ocna Si
biului — Victoria Călan 3—1 
(2—0), Tîrnavele Blaj — Dacia 
Orăștie 3—1 (2—0), Mecanica O- 

răștie — Minerul Certej 2—0 
(2—0), Minerul-știința Vulcan — 
Viitorul I.R A. Cluj-Napoca 4—0 
(1—0). Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Paroșeni 3—0 (1—0),
Mecanica Alba Iulia — Soda Ocna 
Mureș 1—2 (0—0). IMIX Agnita — 
Metalul Aiud 2—1 (0—1).
• Meciurile Minerul Certej — 

Mecanica Alba Iulia (din etapa 
a V-a) și I.M.I.X. Agnita — Mi
nerul Certej (din etapa a VI-a) 
au fost omologate cu 3—0 în fa
voarea echipelor I.M.I.X. și, res
pectiv Mecanica.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 14 p (12—6), 2. 
Unirea Ocna Sibiului 12 p (18— 
14), 3. Mecanica Orăștie 11 P 
(11—8)... pe ultimele locuri : 14. 
Inter Sibiu 6 p (6—11), 15. Me
canica Alba Iulia 6 p (10—15), 
16. Minerul Certej 6 p (6—16).

ETAPA VIITOARE : Victoria Câlan
— Țîmavele Blcj : I. Bo.’x (Brașov), 
Docîa Oroștîe - Viitorul IRA Cluj- 
Napocc : C. Bition (Craiova), Inter 
Sibiu - IMIX Agnita : M. Ecatrinescu 
(Rm Vîlcea). Minerul Știința Vulcan
— Mecanica Alba Iulia : Gh. Cîm- 
peanu (Țimișoara), Minerul Paroșeni
— Mecanica Orăștie : R. Vlad (Li
pova), Stecua C F.R Cluj-Napoca — 
Minerul Certej : I. Maghiari (Ora
dea), Soda Ocna Mureș — Metalul 
Sighișoara : M. Nisif (Reșița).

SEWA A XII-a
Minerul Bălan — Viitorul 

Gheorgheni 1—0 (0—0), Minerul
Baraolt — Progresul Odorhei 2—2 
(1—2), Celuloza Zâmești — Me- 
trom Brașov 2—1 (0—1), Textila
Prejmer — Precizia Săcele i—0 
(1—0), Mureșul Toplita —* Cimen
tul Hoghiz 3—0 (1—9). Î.C.I.M.
Brașov — Mobila-Măgura Codlea 
4—0 (1—0). Unirea Cristuru Secu
iesc — Electro Sf. Gheorghe 3—1 
(2—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Nitramonia Făgăraș 2—1 (1—0), 
Utilajul Făgăraș n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORHEI 16 p (15—6),
2. Metalul Tg. Secuiesc 13 p 
(19—7), 3. I.C.I.M. Brașov 12 p 
(12—7>... pe ultimele locuri : 15. 
Precizia Săcele 7 p (12—13). 16. 
Unirea Cristuru Secuiesc 7 p 
(8—13) 17. Textila Prejmer 4 p
(2—13).
• Mîine se joacă etapa Inter

mediară (a 10-a).
ETAPA VIITOARE : Cimentul Hoghiz

— Electra Sf. Gheorghe : Ț. lordache 
(București), Mobila Măgura Codlea
— Nitramonia Făgăraș : L Csafci 
(Țîrnăveni), Țextila Prejmer — Mure
șul Țoplița : A. Nițu (Plopeni), Uti
lajul Făgăraș — Precizia Săcele : 
V. Crețu (București), Minerul Baraolt
— ICIM Brașov : C. Ifrim (București),
Minerul Bălan - Unirea Crîsturut Se
cuiesc : 1. Boghiu (P. Neamț), Ce
luloza Zarnești — Metalul Țg. Secu
iesc : V. Botescu (Giurgiu), Metrom 
Brașov — Progresul Odorheiul Secu
iesc : C. Kovacs (Tg. Mureș), Viito
rul Gheorgheni stă.

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



STEVE OVETT VREA SA REINTRE ECHIPA FRANȚEI,
CU UN RECORD MONDIAL! CAMPIOANA EUROPEANA

LONDRA, 29. — O știre din 
capitala Marii Britanii transmi
să luni seara de agențiile in- 

anuntă 
englez 

olimpic 
reintra-

ternationale de Dresă 
că renumitul atlet 
Sieve Ovett, camoion 
în 1980. îsi pregătește 
rea ne pistele de alergări, după
ce intenționase să abando
neze activitatea comoetitională 
din motive de sănătate. Deți
nătorul recordului mondial 
în proba de 1 500 m (3:30,77) 
n-a mai concurat din • vara tre
cută. de la Jocurile Olimpice 
1984. unde a trebuit sâ aban
doneze din cauza unei insufi
ciente respiratorii. Acum.

după laborioase examene me
dicale. s-a constatat că Ovett 
a suferit la Los Angeles doar 
o criză cardiacă datorată unui 
virus.

Celebrul alergător este ac
tualmente comDlet restabilit 
si va relua în scurt timo an
trenamentele. ..Vreau să rein
tru cit de curînd — a declarat 
Steve Ovett ziariștilor — si 
numai atit. am intenția 
atac propriul meu record 
1500 metri !...“ Totodată, el 
precizat că se va consacra
aici încolo exclusiv acestei dis
tante. renuntind in viitor 
la starturile in cealaltă Dro
bi clasică a semifonduluL a- 
lergarea De 800 m. aceea In 
care a fost nevoit să abando
neze la ultima Olimpiadă.

LA JUDO

MAIA, figură aparte 
pe eșichierul feminin

na

ne 
a 

de

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNIEI

Campionatul eurcDean de 
judo pe echipe, desfășurat la 
Paris, s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei Franței. în se
mifinalele primei grupe, selec
ționata Uniunii Sovietice a în
vins echipa Cehoslovaciei cu 
7—0. iar reprezentativa Franței 
a întrecut formația Angliei cu 
6—1. In grupa a doua, Polonia 
— Spania 5—1 si Ungaria — 
Austria
(pentru

5—1. Finala „mare* 
locurile 1—2) a odus 
Franței si U-R-S.S. La 
unor partide viu dis- 
SDortivii francezi au 
cu 4—1. Pentru locuri-
Unțțaria a învins Po-

IN GRUPA „C" A C.M. DE HOCHEI
A fost fixat programul jocu

rilor grupei C a C.M. de hochei 
care va avea loc anul viitor 
(14—24 martie) in mai multe 
localități din Alpii Francezi. E- 
chipa României va întîlni in 
ordine : Bulgaria (14 martie la 
Megăve). Iugoslavia (15 martie, 
la Megdve). Spania (17 martie, 
la Megeve). R.P.D. Coreeană 
(18 martie, la Megdve), R.P. 
Chineză (20 martie, la St. Ger
vais). Danemarca (22 martie, 
la St. Gervais). Meciurile din 
ultima etapă. în care formația 
noastră va întîlni pe cea a 
Franței, nu au încă stabilite 
nici ordinea si nici locurile de 
desfășurare.

Maratonul de la New York

O SURPRIZA Șl O VICTORIE AȘTEPTATA>
Un foarte numeros grup de 

concurenți (cifra exactă: 
18.365 de înscriși) s-a alintat 
duminică dimineața La startul 
unei noi ediții a mara
tonului de la New York. La 
masculin, cursa 8-a Încheiat cu 
o surpriză, victoria revenind 
— cu un timp nu prea stră
lucit — italiana îh li 
Pizzolato (28 de ani) 
terminat Întrecerea in 
La cursa de anul

Meciul Karpov - Kasparov

PABTIDl A 19-a Î1TBERUPIA
Aseară, la Moscova, cea de-a 

19-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Garri Kasparov s-a 
întrerupt la mutarea a 44-a și 
va fi continuată astăzi. Scorul, 
după cum se știe, este de 4—0 
în favoarea lui Karpov.

Orlande 
care a 
2hl4»l 

____  trecut, 
Pizzolato a sosit al 13-lea, iar 
recordul său personal este de 
2hl4:42, stabilit in cadrul ma
ratonului de la Roma de anul 
trecut. învingătorul a plecat 
In pluton cu mai mulțl aler
gători consacrați de care s-a 
detașat net Ia kilometrul 21. 
La început cu cîțlva metri și 
apoi la o distanță serioasă pe 
care englezul David Murphy 
și vest-germanul Herbert Steff
ny nu au mai putut să o 
refacă.

In întrecerea feminină, pri
mul loc a revenit — conform 
pronosticurilor — cunoscutei 
fondiste norvegiene Grete 
Wait*, care învinge in această

PENTRU CIȚIVA ZECI CRETE WAITZ

DE METRI... IN MINUS!
doua clasată (în jurul a 
minute).
iată rezultatele tehnice:

O telegramă transmisă de 
agențiile de presă ne anun
ța că un alpinist american, 
Philip E. Ershler, a reușit 
performanța de a urca pe 
cel mai înalt virf al masi
vului Everest (Chomolung
ma — 8848 m), lucru mai 
rar întâlnit, mai ales că al
pinistul american a realizat 
ascensiunea pe versantul 
nordic al semețului virf de 
munte. Adică pe versantul 
său dinspre R. P. Chineză. 
Asociația alpiniștilor din 
R. P. Chineză a precizat 
chiar că Philip E. Ershler 
este al doilea alpinist din 
lume care 
lucru !

Desigur 
sportivului 
notabilă și_
considerația. Dar un fapt, 
un fapt aparent mărunt, 
care a scăpat multora la 
prima vedere, merită și ei 
scos în evidență. Echipa a- 
cestuî alpinist, alcătuită din 
22 de persoane, și-a stabilit 
prima tabără la 21 august și 
apoi a progresat treptat, a- 
jungînd la o a șasea tabără 
în ziua de 28 septembrie. 
Se aflau la 8200 de metri.

reușește acest

că performanța 
american este 

ea merită toată

TELEX • TELEX • TELEX
BASE-BALL • La Havana s-a 

încheiat cel de al 28-lea Cam
pionat Mondial (amatori), vic
toria revenind echipei cubei, care 
*»_ ultimul med a Întrecut 
S.U.A. cu 10—1.

CĂLĂRIE • La Strasbourg, in 
proba „Marele Premiu al Națiu
nilor", disputată în două manșe, 
a Învins francezul Michel Robert 
(pe calul La Fayette), cu 0 P 
penalizare si in 40,80 secunde.

HANDBAL • La Saint GaUen 
* luat sfirșit turneul la care au 
luat parte 4 reprezentative de 
țări. Ultimele rezultate: Cehoslo- 
vada — S.U.A. 19—18 $1 Iugosla
via — Elveția 22—21; in clasa
mentul final: 1. Iugoslavia 6 p, 
2. Cehoslovacia 4 p. 3. Elveția 2 
P. 6. S.U.A. 0 p ® La Espoo, in 
apropiere de Helsinki, s-a Înche
iat Campionatul țărilor nordice. 
Ultimei o rezultate: Norvegia — 
Finlanda 30—20 șl Danemarca —

Au încercat o dată și nu 
au putut atinge vârful din 
cauza furtunilor de zăpadă. 
Apoi, la 20 octombrie, 
Ershler și un alt alpinist 
american, John F. Rosbel- 
ley, au mai făcut o tenta
tivă. Au început urcușul la 
ora 6,15 și — victorie ! — 
la ora 15,45 Ershler era pe 
cea mai înaltă - ea^ta mun—
toasă din lume.

Dar ce făcea celălalt al
pinist pornit cu ei, Ros- 
belley? Ei bine, el s-a oprit 
la 8550 de metri. Nu mai 
putea înainta- S-a oprit 
doar la 2)8 de metri de 
ținta lui, de o performan
ță pentru care muncise pro
babil luni și luni de zile. 
A stat și I-a așteptat pe co
echipierul sân pentru a-l a- 
juta să coboare.

Ce trebuie să fi fost in 
sufletul acestui om ? Să a- 
jungi la nici 300 de metri 
de „visul* tău și să te o- 
prești. Poate că și asta este 
o performanță. O perfor
manță a lucidității — și a 
omeniei ! — in lumea fre
netică a marilor perfor
manțe..

Călin ANTONESCU

de a 
patru

Dar 
MASCULIN: 1. Orlando Pizzo- 
late (Italia) 2hl453; 2. D. 
Murphy (Anglia) 2hl5 38 ; X 
H. Steffny (R.F.G.) 2hl622 ; 
FEMININ : 1. Crete Waits
(Norvegia) 2h2930 ; 2. Vero- 
nique Marot (Anglia.) 2h33:58; 
X Laura Fogli (Italia) 2h37 25.

Joia trecută, în 
cursul unei cere
monii care a mar
cat încheierea me
ciului pentru tit
lul suprem femi
nin de șah, Maia 
Ciburdanidze a 
fost pentru a treia 
oară proclamată 
campioană mon
dială. însemnele 
victoriei i-au fost 
înmînate de Flo
rencio Campoma- 
nes, președintele 
F.LD.E. A fost ul
timul act al unei ■ 
tfirze dispute care, 
timp de o lună și 
jumătate, a 
trează 
tregii 
te. O 
a stat 
te ori 
incertitudinii, deși 
Lnvingătoarea o in- 
theie la trei punc
te distanță : scor
8,5—3,5. Să reamintim că me
ciul fusese programat ini
țial până la 16 partide, 
iar la jumătatea sa șalan- 
gen^ Irina Levitina, con
ducea cu un punct avans, 
după ca tot ea deschisese 
scorul victoriilor in partida 
a J-a. A urmat o revenire 
extraordinară a campioanei, 
care a realizat 43 puncta 
din următoarele cinci parti
de, aaigurindu-șl succesul.
La 8—5 a mal urmat o re- 
moză. după care cele două 
adversare, de comun acord, 
an renunțat să mal joace 
ultimele două partide pre
văzute. Levitinei nu-i mal 
rămânea nâd satisfacția pla
tonică de a repeta perfor
manta precedentei șâlange- 
*a.’ In 1981, Nana Aleksan
drin terminaae egal o în
trecere decisă doar in pe
nultima partidă cu Mala 
Ciburdanidze. care — la 
8—8 — Ișt păstra cununa.

Coborând mal departe pe 
firul cronologic al întâlni
rilor pentru titlul mondial 
feminin, să menționăm că 
Mala Ciburdanidze (acum in 
vârstă de 23 ani) a fost cea 
mai tânără laureată, cuce- 
rindu-4 in 1978 de la Nona 
Gaprindașvili, cea care fu
sese în posesia lui timp de 
peste un deceniu și jumă
tate. Amândouă gruzine, a- 
mindouă provenind de la 
școala șahistă din Tbilisi, 
acolo unde și-au făcut uce
nicia atâtea mari maestre 
ale Uniunii Sovietice. Ori
ginară din Kutaisi, jucînd 
șah de la vârsta de 7 ani,

*7. 1 ținut 
atenția în- 
lumi șahis- 
dispută care 
de mai mul- 
sub semnul

final Maia Ciburdanidze a oeve- 
nU maestră internațională 
la 13 ani, campioană unio
nală și mare maestră la 18 
ani, campioană mondială la 
17 ani. O carieră, cu ade
vărat, fără precedent.

Este interesant de remar
cat că prima sa afirmare în 
marea arenă competițională 
a făcut-o in (ara noastră, 
eiștigind turneul internațio
nal do la Brașov, in 1974. 
Ntt ar fi singura conexiune 
a șahului românesc cu ac
tuala ediție a campionatu
lui mondial. în rindul pre- 
tendentelor La titlu s-a a- 
flat și marea noastră maeș
tri Margareta M.urcșan, 
prezentă în faza penultimă 
a supremei întreceri, me
ciurile candidatelor.

Mala Ciburdanidze aduce 
o notă aparte, plină de 
prospețime și culoare in 
disputa celor mai bune șa- 
histe din lume. Prin tine
rețea sa, prin faptul că 
participă cu consecventă (și 
încăpățânare !) la turneele 
masculine unde, n,u o dată, 
a ocupat locuri pe podium, 
întrebată de ziariști acum, 
după încheierea victorioasă 
a meciului de la Volgograd, 
ciți ani are intenția să-șl 
mai apere titlul, Maia a 
răspuns cu dezinvoltură : 
^iu mi-am fixat un ter
men precis. Țelul meu pri
mordial este altul, să-mi 
iau doctoratul in medicină!" 
Este studentă a Institutu
lui medico-farmaceutic din 
Tbilisi, unde — ca și pe 
eșichier — face tot înaltă 
performantă.

Radu VOIA

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et 9) : Osijek

— Voivodina Novi Sad 1—0 
Sarajevo — Buducnost 0—0, 
Velez Mostar — Partizan Bel
grad 0—2. Iskra Bugojno — 
Hajduk 1—0. -Vardar — Dinamo 
Zagreb 2—0. Radnick) — Pris
tina 1—0. Steaua roșie — Ze- 
lejniciar Sarajevo 3—1. Rijeka
— Dinamo Vinkovici 0—0, Sut- 
jeska — Sloboda Tuzla 3—0. în 
clasament : 1. Partizan Belgrad 
12 p ; X Zelejniciar Sarajevo 
12 p ; X Sarajevo 11 p : 4. Rad
nicki 11 n ; pe ultimele locuri: 
17. Dinamo Zagreb 5 p ; 
Voivodina Novi Sad 5 p.

ELVEȚIA (et. 10) : Basci 
Servette 0—3. Aarau — Sion 
2—2. Chaux de Fonds — Zu-

18.

• TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX
Suedla 24—36; pe primul loc a 
terminat Danemarca cu 8 p, ur
mată de Islanda • p. Norvegia 
4 p. Suedia 2 p șl Finlanda 0 P 
O S-a terminat șt turneul din 
Olanda. Iată ultimele rezultate: 
Ungaria — Olanda 22—20, Franța 
— Italia 23—22; clasament final: 
1. Ungaria 12 p, 2. Olanda 8 d, 
3. Franța 4 p 4. Italia 0 p.

NATAȚIE a Alte rezultate din 
Campionatul Americil de Sud, 
de la Rio de Janeiro: 100 m spa
te — Sirokl (S.U.A.) 59,53; 1500 
m — Scanavlo (Uruguay) 16:13.21; 
200 m bras — Beedle (S.U.A.) 
2:30,69; 100 m liber — Stockwell 
(Australia) 52,07 (pe locul 4 
chael Gross — 53,17)

PATINAJ a S-au încheiat 
putele primului concurs al 
zonului, disputat la Victoria . 
nada) șl dotat cu tradiționalul 
premiu ..Skate Canada". La in
dividual, masculin: 1. Orser (Ca-

nada), 2. Fillpowski (Polonia), 3. 
Ogawa (Japonia); feminin; 1. Mi
dori Ito (Japonia), 2. Chin Tiffany 
(S.U.A ). 3. Lebedeva (U.R.S.S.); 
perechi: 1 Beșke — Kornienko 

Coull — Rowson 
Matousek — Eisler 

Volojlnskaia 
2 Born — 
Johnson —

2.
3.
dans: 1.
(U.R.S.S.),

(R.F.G.), 3.

(UJt.S.S.), 
(Canada). 
(Canada); 
— Svinin 
Schfibom 
Thomas (Canada).

la Brighton

Mi

dls-
se- 

<Oa-

TENIS • în finală
(turneu feminin): Hanika — Rus
sel 6—3, 1—6, 6—2 • Altă finală, 
la Vlena: Tim Wilkinson — Slo- 
zil 6—1, 6—1, 6—2 • Meciuri de
monstrative la Gdteborg: McEnroe 
— Edberg 4—6, 6—4, 6—4 șl Jar- 
ryd — Peccl 6—7, 6—2, 6—1. • 
Campionatul Spaniei, disputat la 
Marbella, a revenit Iul Jorge 
Bardou care a învins în finală 
pe Juan Avenada cu 6—1, 7—5, 
6-2.

rich 3—2. Grasshoppers — Neu- 
chatel 0—2, Lausanne — Lu
cerna 3—2. Winterthur — Saint 
GaUen 1—3. Young Boys — 
Wettingen 4—0. Zug — Vevey 
0—2. în clasament : 1. Servette 
IT p; 2. Aarau 16 p; 3. Grass
hoppers 14 p; pe ultimele lo
curi : 15. Zug 6 d ; 16. Winter
thur 4 p.

AUSTRIA (et 10) : Admira 
Wacker — Favoriten AC 2—1, 
Eisenstadt — LASK 2—1. Sturm 
Graz — SSW Innsbruck 2—1. 
SV Spital — Rapid Viena 2—1. 
Austria Viena — Austria Salz
burg 4—0. Austria Klagenfurt
— Viena 4—1. VOEST Linz — 
Grazer AK 0—0. S.C. Viena -*- 
Alpine Donawitz 2—1. In cla
sament : 1. Austria Viena 17 p; 
2. Rapid Viena 15 p : 3. S.C. 
Viena 14 n: 
15. Austria 
Favoriten 5

SPANIA
— Hercules_________ __ ______
— FC SeviUa 1—2, Elche — Real 
Madrid 0—1. Murcia — Sporting 
Gijon 0—3. Espanol
— Santander 5—0. 
ciedad — Valladolid 
tico Madrid — F.C.
1— 2, Malaga — Zaragoza 2—6, 
Osasuna Pamplona — Athle
tic Bilbao 1—2. în clasament: 
1. F.C. Barcelona 14 p : 2. Va
lencia 12 p ; 3. Sevilla 12 p ; 
4. Gijon 10 p ; ne ultimele lo
curi : 17. Zaragoza 4 p : 18. 
Murcia 3 p.

OLANDA
Haarlem — NAC Breda 1—3, 
PSV Eindhoven — PEC Zwolle 
4—1, Go Ahead — AZ ’67 Al- 
kmaar 5—1, Roda — Maastricht
2— 2. Volendam — Twente Ens
chede 1—1, Feyenoord — Sparta

ne ultimele locuri: 
Salzburg 5 p : 16. 
o.
(et. 9) : Valencia 
Alicante 3—0. Betis

Barcelona 
Real So- 
0-0. Atle-
Barcelona

(et. 10) : F.C.

5—0 F.C.
4—1. F.C.
2—2. In 
Eindhoven 
Ajax 
dam 
mele 
4 p ;

Utrecht — Excelsior 
Groningen — Ajax 
clasament : 1. PSV
17 p (10 jocuri) ; 2. 
(8 jocuri) ; 3. Volen- 
(10 jocuri) ; pe ulti-

15 p
14 p
locuri : 17. F.C. Haarlem

18. PEC Zwolle 3 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• In preliminariile C.M. ’86, 

zona Africii, la Addis Abeba : 
Etiopia — Kenya 3—3 (2—0) 1 
în meciul tur. Kenya cîștigase 
cu 2—1, astfel că s-a calificat 
pentru etapa următoare.
• Meci amical la Santiago : 

Chile — Mexic 1—0 (1—0).
• Med retur din semifinala 

„Cupei cupelor" din Africa : 
Arad Contractors (Egipt)—Na
tional SC (Egipt) 1—1 (1—0). 
Partida tur s-a terminat tpt la 
egalitate, dar 0—0, astfel că 
formația National SC s-a cali
ficat in finală. Unde va întîlni 
pe Al Ahly (Libia).
• Duminică s-a încheiat tur

neul de la Singapore rezervat 
echipelor de amatori. în fina
lă Irakul a învins Coreea de 
Sud cu 2—1 (1—1. 1—1). după 
prelungiri. în meciul pentru 
locurile 3—4 : Olanda — Aus
tralia 3-0 (2—0).
• Glasgow Rangers a cîș- 

tigat Cupa Ligii Scoției învin- 
gînd în finală pe Dundee Uni
ted cu 1—0.
• în semifinalele campiona

tului suedez : IFK Goteborg — 
Brage 2—2 (în tur 5—1) si 
Norrkoping — Hammarby 0—0 
(în tur 0—0); s-a calificat Noțr- 
koping la 11 m (5—4). Finala 
IFK Goteborg — Norrkoping 99 
va disputa tur-rctur la 3.1 oc
tombrie și 2 noiembrie.
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