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OLIMPIADĂ A SPORTULUI ROMÂNESC, 
„DACIADA" - COMPETIȚIA TUTUROR, 

IZVOR NESECAT AL PERFORMANTELOR
Asemenea tuturor inițiative

lor de excepțională importantă 
luate în cele mai diverse do
menii ale vieții politice. eco
nomice si sociale de către iu
bitul nostru conducător, ctitor 
de tară nouă, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, marea competiție na
țională „Daciada” s-a bucurat.

sportului și turismului — acesta 
fiind obiectivul fundamental dci 
de partid in fata mișcării noas
tre sportive in această perioa
dă”.

O competiție de anvergură, 
care reprezintă o nouă si eloc
ventă dovadă a grilll părintești 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu o manifestă fată de 
prezentul si viitorul tinerei ge
nerații. pentru sănătatea si vi-

„Daciada" la primii pași. O secvență-invitație pentru tofi (mari 
și mici) la munte, tn curind vine zăpada...

de la prima sa ediție, de o 
largă si entuziastă adeziune. O 
competiție care avea să răs
pundă unei cerințe reale, con
crete si majore, asa cum de 
altfel se si precizează în Me
sajul pe care secretarul gene
ral al partidului l-a adresat 
mișcării noastre SDortive în 
1982 : „Să facem în asa fel 
incit marea competiție sportivă 
națională „Daciada” să cuprin
dă practic, in cadrul ei. între
gul tineret al patriei, să se a- 
firme tot mai puternic ca o 
uriașă mișcare de masă care 
să asigure participarea celor 
mai largi categorii de oameni 
ai muncii de la orașe si sate 
la practicarea organizată si sis
tematică a exercițiilor fizice,

goarea Întregului nostru oooor. 
o întrecere sportivă care an
grenează anual Dește 8 milioa
ne de participant!, cifră con
vingătoare asupra amplei di
mensiuni la care a ajuns .Da
ciada”. angajînd într-o diver
sitate de acțiuni purtători al 
cravatei roșii cu tricolor ti
neri utedsti. oameni ai muncii 
din întreprinderi si instituții 
de pe ogoare.

„Daciada” a reușit să dez
volte puternic tradiția sportu
lui românesc, creația si ex
periența acumulate in acest do
meniu de-a lungul anilor prin 
festivaluri sătesti serbări 
populare. întreceri de trintă. 
sanie si schiuri, competiții de 
oină — sportul nostru națio-

Ne aflăm in plin sezon competițional, majoritatea disciplinelor 
sportive „rulind” in plină viteză, altele aflindu-se, insă, in preaj
ma startului sau, in „reflux”, după competiții de vîrf. Numitor 
comun, insă, trebr'e să fie pregătirea continuă, singura care 
chezășuiește ascensiunea, nu numai in clasamentul „la zi”, ci șl 
— In special — pe treptele măiestriei. Valoarea competitivă nu 
se poate afirma și consolida, mai ales pe plan internațional, in 
afara unei munci asidue, disciplinate, exemplare, în orele de 
antrenament. Reporterii” noștri în căutarea calității pregătirii per
formerilor și viitorilor performeri — lată subiectul raidului nos
tru de astăzi.

nal multisecular —. alergări 
de cros etc., toate acestea cu 
un cadru mereu mai larg de 
manifestare. In aceeași măsură, 
sub însemnele .Daciadei” sint 
Înscrise entuziastele întreceri 
adresate copiilor si tineretului, 
de la campionatele școlare de 
atletism, schi, gimnastică, bas
chet. handbal, volei, fotbal la 
..Cupa Pionierul” si ..Cupa 
U.T.C.”. festivalurile sportului 
muncitoresc, alte forme de 
practicare a exercițiului fizic 
organizat cum ar fi gimnastica 
in cămine si internate, in re
creația mare in scoli si la lo
curile de muncă din Între
prinderi.

Stimulate de faptul că ex
ponentele lor se afirmă tot mal 
spectaculos în aria performan
tei. sute de mii de tinere sint 
prezente in competițiile de ma
să ale ..Daciadei”. la festiva-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag 2-3)

In turneul ieșean

SURPRIZELE AU
TURNEUL IEȘEAN, al doi

lea din ediția a 36-a a Cam
pionatului national de baschet 
masculin, a oferit numeroase 
meciuri captivante (prin dîr- 
zenia cu care s-a luptat) pre
cum si cîteva surprize de pro
porții. printre acestea fiind 
victoria echipei Academiei Mi
litare asupra Farului (după ce 
constăntenii dispuseseră in 
seara precedentă de Dinamo O- 
radea) si succesul Politehnicii 
București asupra I.C.E.D.-ului 
(după ce ultima formație dis
pusese de Academia Militară). 
In mod evident, campionatul se 
anunță echilibrat si promite o

După campionatul de motocros pe echipe

MULTE SPERANȚE, PUȚINE CERTITUDINI a ’ u
Aflat la prima ediție, cam

pionatul republican de motocros 
pe echipe, încheiat duminică la 
Vălenii de Munte, a tras cor
tina peste sezonul competițional 
al anului 1984, definind — prin 
natura regulamentului de parti
cipare — preocupările secțiilor 
în toate direcțiile : de la depis
tarea și formarea elementelor 
talentate pînă la asigurarea ba
zei materiale necesare obținerii 
performanțelor. Sporului calita
tiv al reuniunilor, înregistrat 
dc-a lungul celor patru etape, 
atit în . cursele motocicliștilor 
fruntași (250 cmc), cit și in 
cele ale tineretului (125 cmc), 
i s-a adăugat promovarea mul
tor alergători dornici de afir
mare.

Titlurile puse în joc au fost 
cucerite de Torpedo Zărnești 
(antrenor — Paul Bîiiîner) la 

250 cmc seniori și I.R.A. Tg. 
Mureș (antrenor — Dumitru 
Pop) la 125 cmc tineret, ambele 
echipe reușind un adevărat 
„event", deoarece liderii lor,

__ Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

Echipele campioane pe anul 1984 : tn rindul de sus, Torpedo 
Zărnești la 250 cmc seniori (de la stingă) — antrenorul P. Miil- 
nsr, M. Butuza, E. Miilner. P Titilencu ; jos, I.R.A. Tg. Mureș 

la 125 cmc tineret — antrenorul D. Pop, Fl. Pop, L. Rosonczy 
Foto : V. ANGHELOIU — Ploiești

C.S.Ș. 2 București
IN FEBRA STARTULUI PENTRU CAMPIONATELE 

NAȚIONALE DE GIMNASTICA
COMPLEXUL C.S.Ș. 8 OBOR, 

înainte de ora S, in sala de gim
nastică intră prof. Gheorghe Pa
vel, de serviciu marți dimlnea-

talul celor 27 de fetițe prezente 
în sală, care mal de care mal 
atentă la execuția la aparatul la 
care lucra, s-au detașat, firesc

O parte dintre gimnastele „titulare" ale 
pregătite de prof. Mihai Demetrescu (C.S.Ș,

tâ, si multe dintre elevele cane 
tac parte din grupul masiv al 
„susceptibilelor» de a fi selec
ționate In grupele de performan
tă, cum avea să le numească 
prof. Mihai Demetrescu, cei ce 
se ocupă de pregătirea echipei 
clubului care va participa, in
tre 8 șl 4 noiembrie, la Arad, la 
finalele campionatelor naționale 
de juniori. încet. încet, din to-

grupei de performanți 
2 București)

Foto : Iorgu BĂNICĂ 
(deocamdată...), „titularele', care, 
după concursul de verificare sus
ținut cu o seară înainte, parti
cipau acum la un antrenament 
de individualizare, cu accente pe 
lipsurile manifestate în ajun. 
Așa, de pildă, Lenuța Rus a 
executat nu mal puțin de N

(Continuare In pag 2-3)

al Diviziei „A." de baschet masculin

SPORIT FRUMUSEȚEA ÎNTRECERII
lupta aprigă pen
tru departajarea 
echipelor ta gru
pele valorice 1—4, 
5—8 șl 9—12, ta 
cadrul cărora vor 
continua întrece
rea după desfășu
rarea celui de al 
șaselea turneu.
TRADIȚIONALUL 

DERBY STEAUA 
— DINAMO a-a 
disputat pentru 
prima dată ta Sala 
sporturilor din Iași, 
ta fața unul public 
care putea fi și 
mai numeros dacă 
forurile responsa
bile făceau popu
larizarea turneului 
(nu am văzut ta 
oraș nici un afiș 
care să anunțe 
desfășurarea com
petiției). Disputa 
dintre campioană 
(Steaua) si singura 
ei rivală pe măsu
ră (Dinamo) a fost 
neașteptat de cal
mă, ta primul rtad 
pentru că ambele 
echipe au ales 
calea mai puțin 
riscantă a atacurilor
nale (contraatacurile au putut 
fi numărate pe degete). Elevii 
lui Mihai Nedef si Mircea Cîm- 
oeanu au Învins clar, pentru că 
au fost mai buni la maioritatea 
capitolelor, cîteva cifre fiind

Roman Opșitaru a punctat decisiv ta 
derbyul Steaua — Dinamo

oozitlo edificatoare ta acest sens S 
Steaua — Dinamo 60,80% (42 
din 69) procentaj la aruncări din

Dumitru STANCULESCU

(Continuare ta vag 2-3)

IULIU BICE A CISTIGAT „CUPA 
WERNER SEELENBINDER" LA POPICE

La tradiționalul turneu Inter
national de popice de la Ber
lin. „Cupa Werner Seelenbin- 
der”. la care au participat spor
tivi din T țări, reprezentanții 
tării noastre au avut o com
portare foarte bună. Astfel. 
Iuiin Bice, dublu campion mon
dial anul acesta (la individual 
si perechi), a ocupat primul 
loc, cu 926 p d. iar Elena Pană

s-a situat pe poziția a treia cu 
426 pi La femei a cîstigat 
Brigit Waldheim — R.D.G cu 
435 p d. tn proba de Perechi 
mixte sportivii noștri s-au cla
sat' pe locui 4 cu 1308 pd 
(Bice 918 Pană 390) locul î 
revenind sportivilor tării eaz- 
dă H. Zanger si Brigit Wald
heim — 1336 pd.



OLIMPIADA A SPORTULUI ROMANESC
(Urmare din pag. I)

lurile sportului feminin, la cro
sul fetelor din cadrul Voin- 
tiedei. la „Festivalul fetelor de 
pe Tîrnave" (Alba) si din alte 
zone.

Dimensiunile largi ale .JDacia- 
dei" sporesc si prin faptul că 
ea asigură exercitiilor fizice Si 
■portului de masă îmbinarea cu 
activitatea de performantă. Rc- 
ferindu-ne Ia această interde
pendentă. este cazul să sem
nalăm creșterea considerabilă a 
numărului de eonii care se ini
țiază în centrele de gimnastică, 
tenis de cimp si tenis de masă, 
schi, judo, înot. La nivel de 
performantă. .Jlaciada" con
semnează finale de o valoare 
deosebită, in special la atletism, 
gimnastică, lupte, sporturi nau
tice. ludo haltere, discipline 
eare ne-au oferit anul acesta, 
la Los Angeles, satisfacții de
pășind așteptările — 63 de me
dalii la această mare compe
tiție si locul 1 ne națiuni in 
clasamentul neoficial dună nu
mărul medaliilor de aur, pozi
ție fără precedent ta istoria 
participărilor românești la O- 
jfanoiaăă.

Este de la sine înțeles eâ 
•nartada* poate căpăta dimen
siuni iot mai mari. .
cerea și mal convingător oe 
la cantitate la calitate, asa cum

se sublinia în MesaiM secreta
rului general al partidului nos
tru : „Este necesar să m acțio
neze cu fermitate pentru per
fecționarea. in continuare, a 
desfășurării tuturor manifestă
rilor care au loc în cadrul ..Da
ci adei*, să se treacă mai botă- 
rit Ia organizarea sistematică 
de acțiuni cultural-sportive de 
masă si Ia permanentizarea sis
temului competitions! de masă, 
atit pe plan local — In scoli, 
unităti economice, instituții, co
mune. orașe si județe — cit si 
Ia nivel national*. Un dezide
rat pe care organele si organi
zațiile sportive, toti factorii Im
plicați in dezvoltarea mișcării 
noastre sportive H au ta vede
re. ca un obiectiv important

Olimpiadă a sportului româ
nesc, cum mai este denumită. 
„Daciada* constituie o nouă 
expresie a condițiilor minunate 
create de partid si de stat pen
tru practicarea exercițiului fi
zic si sportului. O competiție 
care, prin amploarea sa, prin 
entuziasmul si ambițiile parti- 
ctaantlior. promite să ridice 
mereu mai sus ștacheta cali
tății in această activitate de re- 
ctmoscuU importantă «octală, să 
propulseze in marea perfor
mantă noi si no! valori, care 
să exprime eu toată convinge
rea forța mișcării acortlve dfc 
patria noastră.

PESCĂRUȘUL" VREA SĂ 180ARE CIT MAI SUS»ș
Peste 4 000 de marinari co

merciali, care străbat mirile si 
oceanele Terrei pestni s pMCBt 
ri a aduce ta țari gustosul șt 
krdnitorul peste oremtie. ttal ta- 
Mtori ți sprijiuUon ai unei e- 
chipe de rugbp tinere ți vigu- 
roase, eare s luat fanți acum 
citiră ani dxn tnitiatiea direc
torului Uhnic al lutrep-nderu 
de pescuit oceanic, cu sediul la 
Tulcea. Este «orbe de ingine
rul Nicolae Ivan. ■» fest Ju
cător (valoros) ta primU eta
lon rugbystic al tirii.

Ei bine, acești suriun. vaj
nici susținători, doresc cu ta-

fUcira-e ea Petei-urni ti pro- 
moveze ia prima dtzHris si de 
eftg ori revin ta T ulcea s «ta
re parte din ttaip șl-a petrec 
pe stadion pentra < «rstdri e- 
rolufia echipei" lor tndrigite. 
Anstl trecut. Pescdruful l-a si
tuat pe locul doi. ta divizia 
tecundi. ter anul aeerta taptd 
pentru a cuceri primul loc. An
trenorul Ion Bcgoi fi coordo
natorul principal Mihai Cornel 
vor U le ofere marinarilor (și 
*s ««mai lor) marea satisfac
ție a prcmovdrii echipei lor de 
nfet ta prima divizia a țirii

Dzmitru MOEABU 8UVNA

TOAMNA SE NUMĂRĂ.;. JUNIORII PE ANTRENORI TREBUIE SĂ I Șl A:

.'''

'...■ ■

ii

■■
Juniorul loan Irimlciuc (C.S.M. Suceava) t-a situat pe locul se
cund la turneul de la Bacdu. El face adesea parte din echipa 
clubului la clapele Diviziei „A“. latd-l pe Irimiciuc invingindu-l 
prin luț pe Vaslie Loca (Ceahlăul Piatra Neamț) in triunghiu
larul" care a avut loc B> sala Glulefti Foto : Ion MIHAICA
• La Bacău au avut toc fi

nalele Concursului republican de 
teanuiă la lapte frece-romane 
pentr-a juniori ți cădeți. Com
petiția a-a bucurat de o partici
pare BumcroaBâ: 154 de Juniori 
ți ce de cădeți. Iată cîț-dgătoril 
fta ordinea eategorificr de greu
tate) : juniori — C. Purgbel
«LSJȘ. 2 Galafi). U Dula (C.S.Ș. 
Suceava), O. Peltea (C5.Ș. 2 
Constanța). L Crlrtacbe (Chi- 
mtetm Hm. VDcea), M. Hal ura 
(Metalul Rădăuți). C. Alexandra- 
ebe fDtaamo București). C. Zam
fir (Dinamo București), G. Bi
volarii (C-S.S. Steaua), D. Ciueu 

Lugoj). C. Buleasca (L.C. 
Daci* Pitești) șl O. Pop* (C-A. 
Giurgiu): cădeți — C. Purcoru 
(Ceahlăul Piatra Neamț). C. O- 
zarchîeviel (C.S.Ș. Rădfluțl). D. 
Dinu (Olimpia Craiova), L Voi
re (Dlnamc București), C. Bisa 
(Gloria Arad). P. Ondo (C.S.S. 
1 Galați). C. Tndose (Vittorul 
Pitești). L Dumbravă (SC. Ba
cău). V. Maaole (Letca Bacău), 
Fl. Mere* (C.S.S. Crișul Ora
dea). B. DongS (C.S.S. Crișul O- 
radea), N. Croitoru (Viitorul Plo
iești) si A. Antemlr (Viitorul 
Pitești).

Clasamentele pe căuburi ți a- 
soclatll sportive, juniori: 1-
C.S.M. Metalul Rădăuți. 2. Di
namo București. S. C-S.S- Lugoj, 
4. L.C Daria Pitești. B. C.S.Ș. 
Steaua, 4. C.S.Ș. 1 Galați: cădeți: 
L C.S.Ș. Rădăuți, ». Viitorul Pi
tești. 1 C.S.Ș. 1 Griati, A Le- 
tea Bacău. S. C,S Ș. Crișul Ora
dea, 6. Minerul Bai* Mare 

me IANCU

• Ultimele rezultate dkn Di
vizia „A- de lupte libere: 1a 
Vaslui, Dunărea Gatețl — Rapid 
București 4—S 00—14), Viitorul 
Vaslui cu Rapid 4—6 (24—16) ți
cu Dunărea 6—4; la Iași (eta
pe a vn-a): Hldretehnle* Con
stanța eu Nicotină Iași 7—4 si 
cu Rapid București 7—4. Nico
tină — Rapid 6—6; 1* Petrii*: 
C.S. Tîrgovlște eu C.S. Brănești 
4—1 și cu Jiul Petrii* 6—4. Jiui 
— C.S. Hrănești 6—1; te Balț: 
Steaua cu Mureșul Tg. Mures 
10—0 si CU I.O.B Bete 4—2. Mu
reșul — I.O.B. 4—2; la Brănețti: 
C.A. Tg. Jiu cu C.S.M. Craiova 
4—1 ți cu C.S. Brănesti 4—1, 
C.S.M. — CJS Brânești 6—4.
• La ..greco-nomane*, ta me

dul dintre Șimared Baia Mare 
ți Steaua — terminat la egali
tate. Ș—B, egalitate continuată șl 
la punctajul tehnic ți 1* numă
rul de „tușuri* — victoria a re
venit formației băimărene, tn 
urma calculării timpului de luptă 
1a meciurile încheiate prin tuș.

A început un nou ciclu 
olimpic pentru întreg sportul 
românesc. Pe oamenii hand
balului nostru îl frămîntă 
acest nou start, dorința lor 
vie fiind ca pregătirile să 
se desfășoare într-o con
cepție nouă, într-un ritm
nou, Ia o nouă calitate, pen
tru ca rezultatele să fie 
perioare celor de la 
Angeles.

„Pregătirea 
tionale" - 
nea zilei 
leit-motiv, 
cutie. Ing. Constantin Jude, 
antrenorul 
tehnicii 
ra, ne 
„Ponderea 
rativelor 
să se afle 
rioadele 
IN 
LUI __________
SCURTE, nnmai pentru ■- 
mogenizare. astfel tacit e- 
chipele divizionare să se 
poată pregăti in comun să-6i 
ridice permanent nivelul va
loric și, prin aceasta, să 
contribuie Ia progresul hand
balului nostru. In felul aees- 
ta se evită si restrîngerua 
campionatului. organizarea 
lui in turnee eare afectează 
moral sl material cluburile*.

Antrenorul emerit Lsscăr 
Pană, de la H.C. Mlnaur 
Baia M.ire, opinează că : 
„Forul de specialitate are 
datoria să indice antrenori
lor de Ia cluburi postul și 
ideea 
titl 
astfel 
tegra

loturilor 
subiect la 

- revine, ea 
ta

ccresp.

Divizia „A" de baschet feminin

DE MlINE, LA
Campionatul republican de 

baschet feminin se reia nrta 
întrecerile celui de *1 metes 
turneu care au loc de toi etaă 
duminică, ta Sala szxrtaritar 
din Oradea. Programul etapei 
de miine este următorul: de 
la ara 16: Comerțul Tg. Mu
res — Chimistul Bm. VUeea. 
Rapid București — Voluta 
București. 1CEMENERG Bucu
rești — Cri sul Oradea. Partidele 
Olimpia București — Pohteb- 
nica Timișoara sl Politehnica 
București — Progresul București 
se vor desfășura luni, de la ora 
I. iar jocul Voința Brașov — 
Universitatea Clui-Naoore va C 
repro grama t.

Înaintea acestui turneu da-

(C. 
Crl-

su-
Los

na-
ordi-

___  . un
fiecare dis-

reprezentativei n 
va evita astfel 
misă in eazul lu 
Folker. de pild 
echipa sa de eli 
echipa naționali 

Cornel Otelea, 
merit si maestr 
sportului, mizea 
menea De pont 
Urii la cluburi 
solut necesar să 
un program corni 
tern normal, ni 
temui „armonică 
te strins. cind 1 
Deficitul

Poli-
Timișoa- 

spune
prepa- 
trebuie

i Ia cluburi ! Ve
de antrenamente 

COMUN ALE LOTU- 
SA FIE CIT MAI

de pre 
cluburi 
nstabil 
emulii 
ional.
la un 

perii 
eit spi

și Pe 
strinse 
flă ta pregătiri 
«a. nu poate fi 
pregătirile la lo 
■nenea socotesc 
(iile de club tre 
an de an ta cu 
ne — li n» nu 
ba. enm se tați 
—. pentru ea i 
angajamentul o 
ducă la crestei 
fiecărui jucător

Acestea stat, 
nil autorizate ; 
nicieni de elită 
perientă si ani 
rinta evidentă 
noua ascen
lulul român 
antrenorilor 
mai să le 
ascultăm...

Cei de al

re. a srCejttlt •

DIVIZIA „A" DE BASCHET MASCULIN

fată de 40% (32 din 
de minei recuperate.
24. Procentaje exce- 
obtinut Florentin Er- 
— 76 4% 03 din 17)

acțlune 
79) ; 29 
față de 
lente au 
muraebe ___ __ __
g; Roman Opșitam — 70,5*'» (12 
din 17) la aruncări din acțiune.
Dinamoviștii au fost mai buni 
la aruncări libere : 80% (16 din 
20) fată de 52.90% (9 din 17) s: 
la mingi pierdute : doar 8 fată 
de 14. ATENȚIE LA ARUN
CĂRILE DE 3 PUNCTE! Am 
subliniat de cîteva ori rit de 
importante (uneori chiar deter
minante) not fi aruncările de 
la 6,25 m, răsplătite cu 3 p, și 
l-am evidențiat pe jucătorii eu 
reușite în astfel de situații. Va
loarea acestor aruncări devine 
însă nulă cind execuția lor se 
transformă în singurul mijloc 
de salvare a unei situații cri
tice Concret, in meciul Farul 
— Academia Militară, după ce 
pină sore final au avut o pres
tație slabă, constăntenii s-atl 
văzut conduși cu 4—5 coșuri. 
Gheorghe Radu, Njcolae Mănă- 
ilă si Anton Spinu au crezut 
că pot remonta win aruncări 
de 3 puncte, executînd în serie 
aruncări de la 6.25 m. Dar le-au 
ratat tot în serie (pentru că 
situațiile în care stat fructi
ficate una dună alta astfel de 
aruncări stat rarisime) si scorul

a rămas favorabil basehetbata- 
tfler de Îs Academia MLbtară 
(care au B riști saD Atenție, 
deci, ta aruncfcrOe de I pane
le care se oct taâoaree Împo
triva celor ee exagerează I 
FOSTELE GLORII ALE BAS
CHETULUI IEȘEAN na au 
lipsit de ta turneul de aâoti- 
mlna trecută, printre cri mri 
cunoscut! dintre reoutatfi to
cători din anii trecuti aflin- 
du-se Vasîle Todlrasca. Hora- 
tia Chioreana. Ștefan Visîoanu. 
Dan Sculam. Dan Moteesre. 
Ne-am bucurat văzfndo-1 ta 
tribune. dar ne-am întristai 
tind am aflat e* doar Todiras- 
cu sprijină baschetul ieșean 
(prin funcția de oficial la masa 
scorerilor si cronometror i lor). 
Sin tem convinși, insă, ei si 
ceilalți ar putea stata dezvol
tarea acestui joc sportiv, ca
pacitatea si experiența lor ta 
domeniul baschetului constitu
ind argumente de netăgăduit

• Dună Încheierea celor sa
se turnee cu 12 echipe. Divizia 
,A* de baschet masculin va 

continua astfel : formațiile vor 
alcătui grupele valorice 1—4- 
5—8 si 9—U si vor fura etape 
săptăminale (simnle) ta zilele 
de 3. 7. 10. 14. 17 ai 31 februa
rie 1985. Intre M «1 38 februa
rie vor avea loc turneele finale 
ne grupe valorice, ta orașe ce 
v« fi stabilite ulterior.

STEAUA

SPERA

în care trebuie prexă- 
jocătorii selecționați, 
ca ei să se poată in- 
imediat in ansamblul Hristo

DUPĂ CAMPIONATUL DE MOTOCROS
(Urmare din pap 1)

la

de
UD 
(R

al sportului
Electro Sf.

rivalului. 
Ini — a

un 
activității 
(ț*Obul CU 
ev patine

Ernest MQIler și, respectiv, 
Florian Pop, au urcat pe cea 
mal înaltă treaptă a podiumu
lui laureați'or atit in campio
natele individuale, cit șl ta ce
lelalte competiții Interne de 
primă mărime ale acestui an. 
Cu toate acestea, nici uneia 
dintre cele două secții mențio
nate nu i se poate alcătui un 
„portret* complex : Torpedo 
Zămești s-a detașat categoric in 
confruntările seniorilor, dar nu 
a avut echipă la 125 cmc tine
ret, iar cu mureșenii lucrurile 
s-au petrecut invers. Fără a 
minimaliza meritele echipelor 
laureate, ta această situație nu 
ezităm să situăm Ia loc de 
frunte eforturile cadrelor teh
nice de la Steaua (antrenor — 
maestrul emerit 
Gheorghe Ioniță)
Gheorghe (Eduard Laub, secun
dul fostului antrenor principal 
Andrei Fazekaș, care a lăsat ta 
miini bune o serie de motoci- 
cliști ta plină ascensiune) și 
I.TA. — Chimia Buzău (antre
nor — Gheorghe Dumitru), care 
au avut, in același timp, repre
zentanți la seniori, tineret ți ta 
„Cupa speranțelor", desfășurată 
de fiecare dată In deschiderea 
etapelor de campionat. Steliștii 
șl alergătorii din orașul Sf. 
Gheorghe s-au angajat perma
nent ta lupta pentru un kx pe 
podium ta toate clasele, fiind 
vizibilă preocuparea tehnicieni
lor respectivi pentru asigurarea 
rezervei de cadre de perspectivă.

Scriind toate acestea. nu în
seamnă că ceilalți antrenori au

neglijat „schimbul de miine*. 
Continuîndu-se Începuturile din 
ultimii ani, ta actualul campio
nat a fost promovat un nu
măr record de tineri, flecare 
echipă avind în componența ei 
un tînăr trecut la o clasă su
perioară. Cîți insă dintre aceștia 
și-au făcut o prezență de ca
litate în arena întrecerilor 7 
Din păcate, răspunsul nu e de 
natură să bucure pe toată lu
mea. Deși antrenorii s-au fră- 
mlntat (unii s-au agitat chiar 
prea mult...), putini dintre ele
vii lor au avut ee arăta din 
acumulările făcute in orele de 
pregătire. Dintre tinerii partici

pant Ia clasa 125 cmc tineret, 
doar Fîorian Pop, Pai:! Schmidt, 

Traian Cîmpan, Cătălin Duță 
și Csaba Tompa, băieți Intre 
16 și 18 ani, reprezintă astăzi 
certitudini, restul răminind 
statutul de „speranțe*.

Nu putem încheia fără a ne 
oferi, chiar și numai in treacăt, 

la acele entuziaste disnute ale 
juniorilor, nelipsite din progra
mul concursurilor de motocros. 
Dacă nu mai înșirăm aici nu
mele celor care se anunță ca 
viitori performeri (am făcut-o 
cu alte prilejuri), ta schimb se 
cuvine să menționăm acum că 
in fruntea harnicilor căutători 
de talente se situează inimoșii 

antrenori Valerică Milea din 
Cîmpulung Muscel și Dumitru 
Pop din Tg. Mureș, eare — 
printr-o angajare nu o dată 
plină de dăruire — fac ea pro
cesul de depistare și formare 
a elementelor talentate să nu 
se ta'rerupâ nici un moment ta 
secțiile respective.

SIMBATA, L

Meciul de 
mafiile n 
Dinamo, conțin 
etapă a turului 
va disputa sfm
reasea. taeepînd 
Restul partidei 
stat programat 
mineata.

CĂLIT
(Urma

exerciții in 
sondată la 
Augustins Bad 
lranu. Pe 
Mzn*. Bug 
zor piruete, 
adică elemen 
pinește in 
orietnd pot că 
de siguranță «1 
In timp ce ta 
burete, zburau 
multicolori ta 
sau mal puțin

Ia baztind 
surpriza plă 
nia deosebită, 
s-o Măslin 
conjugat al 
— de ce nu t 
ei. sportivi «i 
surpriză, 
tult-o prezența

f
%

Fax» apriga m 
meriri Pctitehnlca Iași — Dinamo Oradea, 
rioputat dzmSnlclL, ta Sala «porlwilor 
•ub Copou. Intr-o dlsputâ aub panou, 
arădean cade, mingea fiind reouperaU 
un te«ean, care M lansează qphipieri! pe 
contraatac. Studenții țîșneso epbe coeul di
ni mcvtetaor. mal pațta Badu DâtrilIȘ, care 
ișl ajuți adversarul aă se ridice. Avind de 
alee Intre a-șl ț^srijîni colegii si mal În
scrie un coș ți a fi de ajutor... 
ieșeanul a ales — spre clnxtea 
doua caie. Bravo. DănălM I

BOB. PRELUDIU. Turiștii care 
aceste z£e de toamnă poterile 
Furnica fia poalele căruia se afiâ 
BuoegUor-, —

străbat ta 
Muntelui 

,____  . _ _ , .Perla
_ Sinaia) au prCejul să urmă

rească un spectacol sportiv inedit: pe ptr- 
ta betonată, patru tineri (Cornel Popescu, 
Marin Coleeriu, Csahs Nagy ți Adrian <io- 
botaru) coboară pe boburi cu role. Ei se 
pregătesc In feHH acesta In vederea parti
cipării la țcoala de pilotaj organizată de 
F.I.B.T. pe pirita (înghețată artificial) de 
la Oberhoi CR.D. Germană). De fapt co- 
boririle pe boburi cu rode conetltuAe 
prilej de acomodare ta vederea 
pe gheață. O acomodare reSatlvă 
role „prinde* doar 30 tanib, cel 
peste 100 knVb), dar utilă...

BOX. SPRE DEOSEBIRE DE___ ___________ . ALTE E- 
DTțTl ale campionatelor de box-serdori, de 
data aceasta nu se pot fe.ee reproșuri ar
bitrajelor șl acest aspect este demn <te re
ținut. Marca majoritate a deciziilor au

foGl date în conformitate eu reaSîtataa din 
ring, iar ^Juriul de apd“ a intervenit nu
mai In doui cazuri, f^ea ce denota efi 
bltrU-Judecâtort fl-au făcut datoria, tar ceJe. 
cJteva greșeli tn conducerea luptei ta ring 
(sesnnatete ta cronicile respective) nu pot 
estompa Impresia bunâ pe care au lâsat-o 
arbkrajeCe. Am remarcat, din nou, compe
tența £ taJentui unor arbitri tineri, ta 
pltaÂ formare, cu mari perspective de pro
gres. Este vorba de Ion DamUn (Călărași). 
Grigors DiaeiiA (Drobeta Tr. Severin), Ște
fan Muntean (Timisoara), Mill că Er>e șl 
Gheorghe ChivAr (București) ș.a. nesigur, 
nu trebuie trecuta au vederea prestația 
Urnă a celOT din „vechea gardă*, care au 
lăsat o exeetentl impresie. In această si
tuație s-au efltt AJ1 Rișat (Constanța.' F3 
Gabriel Danclu flBucurerti).

Un singur regret. A surprins abcențz (fin 
ring a cunoscuțllor arbitri (posesori aJ c- 
cusonixlul AJ^^.) Constantin Cbiriae, Du
mitru BandiL, Virțil Car acu și Dumitru Pe- 
trițor. C. Chirta-c și V. Caz^cu (președin
tele și, respectiv, vu-xipre^edintele Colegiu
lui centrai de arbitri) s-au mulțumit cu 
rolul de membri al JurhiSul de apei. Dax. 
cum btoe remarca un specialise, muflt 
mat Line Ie-<*r fi stat ta ring, deoarece 
nu de sfaturi duceau Kpsa ceilaJU arbitri, 
d de exemple concrete, de modul curn se 
©omd'uce lupta.

LUPIB L1BEHR. CELE DOUA TRIUN
GHIULARE din cadrul ultimei etape a Di
viziei ,.A“ care au avut lac la Oradea c-au

bucurat — după cum ne-* 
pondentuJ nostru Iile Gblșa 
organizare, iar întrecerile au 
de disputate. Spectatorii au 
cu un gust amar : Gheorghe 
rin echipei CS. Satu Mare 
Clasată cu S—2 atit de Intră 
rit țl de Dlnatno Brașov 
scandal fiind nemulțumit, 
unrie decteii ale arbitrilor, 
cazul ca acest turbulent 
așezat £n.„ banca lui.

POLO. ONE CA UTA. G 
nostru eu mingea pe apă 
criză de Jucători cu ga' 
exigențelor actuale ale* 
nai. Fedenați* a indicai 
caute tineri .mart ți tari*, 
tfi șl, din rind in rind, afl 
prez puțini ! — găsesc 
Așa se face el în lotul juni 
câtor! sub 16 ani), înscris, 
ta idee, ta campionatul Di 
apărut, mai tatii, trei tineri 
Înălțime care înoată sub 62 
jsuJă- (Stemate, Staciuc, 
Cttuj-Napoca au debutat Ung 
«âîs, care măsoară peste 
gabarit adecvat centrului Dx 
norilor de Ia riuburt ! Bra 
Iul lotului. V. Tirana ! 
consemna ți alte asemenea.

BBGBY. CE O FI FOST 
nuăul Mărginean de s-s 
mooluluî R.C. Gri vița Roșie 
bîu. te bucureșteanul AI. 
Da>c£ a vrut ji « si te 
prea cunoscut, a aies » 
sriație. Poete va Înțelege a 
sul* pe care 1-1 va acorda, 
sigur, Comisia de educație ț
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ATIRII, garanția performanței

mare experiență nu 
doar un tact demn

Georgescu si Marcu. Du- 
a revenit si el De crima 
chemat de Joii" Tîmi- 

intr-un moment greu, si

Craiova. se v* desfășura o 
altă partidă — devansată tot 
din etapa a 11-a —. Universi
tatea — Jiul oare va începe 
la ora 14.

MECIUL DINAMO-S.C. BACAU
Astăzi, pe stadionul Dinamo, 

cu începere de Ia ora 15. va 
avea loc meciul dintre forma
ția gazdă si S.C. Bacău, din 
etapa a 11-a a Diviziei „A".

Reamintim că mîine. la

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „A"
Politehnica Timișoara — Spor

tul studențesc : O. Ștreng (Ora
dea) — I. Tărcan (Reghin) șl C. 
Gheorghe (Suceava).

Steaua — Corvinui : N. Dinescu 
— Gh. Constantin (ambii din Rm. 
Vtlcea) și V. Curt (Medgidia)

F.C. Bihor — F.C. Olt :
Constantinescu — M. Nlculescu 
și L. Ctucu rtoțl din București).

F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș: 
B. Petrescu (Brașov) — V. Onu 
(Predeal) și I. Velea (Craiova)

Politehnica Iași — Rapid : M. 
Salomir — M. Man fnmbll din 
Cluj-Napoca) și V. Titorcv (Dro- 
beta Tr. Severin).

F.C. Baia Mare — Glorie Bu
zău : R. Matei — J. Grama (am
bii din Bucrrești) ti V. Antotă 
Clăti)-

Chimia Rm. VDcea — f CH. 
Brașov : D. Petrescu — Th. lo- 
Descu Mmbti dta Bucure*tl) ti 
A. Gheorgbe <P- Neamț).

© ȘTIRI • ȘTIRI •
ti SAPTAMINA viitoare, 

miercuri 7 noiembrie, se vor dis
puta partidele retur din etapa a 
doua a cupelor europene inter- 
ctaiburi. Au fost stabiliți arbitrii 
care vor conduce meciurile. Ast
fel, partida Dinamo București — 
Girondina Bordeaux, din cadrul 
Cupei campionilor, va fl arbi
trată de scoțianul Brian McGln- 
lay, iar meciul Olymplakos Pi
reu — Universitatea Craiova, din 
cadrul Cupel U.E.F.A., ti va a- 
vea la centru pe cunoscutul A- 
lexis Ponnet din Belgia.
• TRIALUL DE JUNIORI. Așa 

cum am mai anunțat, in opt 
centre din tară vor avea loc, 
astăzi $1 mîine, ample trialuri, 
la care sini convocați peste 200 
de juniori care activează ta Di
viziile „B" și ,C". Astăzi are <oc 
trialul de 1a Pitești, cu 28 de 
Juniori, iar mllne. 1 noiembrie, 
se vor desfășura cele de la Ba
cău. Brăila, București. Craiova, 
Timișoara, Sibiu ti Oradea.

DE CE SĂ AȘTEPTĂM
TRIALURILE OCAZIONALE?

...sau despre 2 debuturi, care ar putea fi... 20

LA EXEMPLUL „BĂTRiNILOR", AȘTEPTĂM REPLICA „SPERANȚELORu.
Actuala stagiune comoetitio- 

nală. cu destule noutăti De 
prima scenă a fotbalului nos
tru. ne-a oferit si o frumoasă 
comportare a unui stud de to
cători trecu ți de mult de prima 

tinerețe sportivă, dar care. iată, 
nu se împacă deloc (si bine 
fac !) cu perspectiva retragerii 
din activitate. Isoir. .decanul 
de vlrstă" al fotbaliștilor din 
..A". continuă să rămină omul 
de bază al echipei din Tg. Mu
res. revenindu-i in exclusivitate 
acum rolul de a-i conduce pe 
.mîniii" promovați curaios de 

I. Czako si M. Kiss. Gloria 
Buzău îsi vede fructificate spe
ranțele legate de experiența, 
dar si de ambiția tinerească a 
lui D. ~ ~
mitru 
scenă.
soara 
evoluează excelent (mai cu sea
mă In cel mai recent rol Încre
dințat cel de . libero").

Subliniind si noi acest asalt 
al unor sportivi care demon
strează din nou că performan
ta nu tine seamă de numărul 
anilor din certificatul de naște
re ci de marea voință si dă
ruire a celui în cauză, credem 
că seria de reușite ale fotba-

Ustilor de 
va rămine 
de evidențiat în acest sezon 
fotbalistic. Ne rindim la re
plica celorlalte promoții de 
sportivi valoroși ai primului 
campionat, la grupul tocători
lor aflat! ia plină maturitate 
a performantei ti — mai en

seamă — la plutonul celor mal 
tineri fotbalist! din prima di
vizie.

Campionatul sL aria el. fot
balul nostro au poale deeît să 
beneficieze de ne urma unul 
dl mai puternic ..schimb de 
replici* Intre cele trei grupuri 
care alcătuiesc — după crite
riul anilor de activitate In per
formantă — eșalonul fruntaș. 
Dună reușitele ln serie ale 
celor mai „vechi" tocători in 
activitate, asteotăm. deci, ri
postele consacratilor ai ale celor 
din plutonul .Aberantelor". Săn- 
tămînile care au mai rămas 
Dină la încheierea primei Dărti 
a campionatului tint dominate 
de partidele pe care Dinamo 
București ti Universitatea Cra
iova le vor susține ln cupele

europene. dar si de pregătirea 
anului competitional 1985. oare 
va fi decisiv In lupta pentru 
calificarea echipei naționale la 
C.M. 1986. Acum. în locurile de 
campionat si în cele Interna
tionale Interctoburi. se poate 
fortifica grupul selectionabili- 
for. o fortificare ce care lotu
rile reprezentative o solicită în 
mod imperios. Candidaturi noi 
si justificate. Îmbogățirea solu
țiilor de formație nu pot veni 
deeît printr-o concurentă spor
tivă. permanentă, loială, pur
tată eu toată ambiția si energia 
intre toate promoțiile de tocă
tori.

Eftimie IONESCU

Cu două săDtămini în ur
mă. stadionul Giulesti a 
găzduit un trial la care au 
fost convocați vreo 30 de to
cători tineri, sub 25 de ani. 
din Divizia „B“. Trialul, s-a 
mai subliniat si atunci, a 
evidențiat cîtiva jucători de 
real talent, care au atras 
atentia PUTINILOR AN
TRENORI nrezenti în tri
bune. Unul dintre aceștia 
a fost Victor Stănculescu. 
care si-a notat cîteva nume 
in caietul său, 
pentru că antreno
rul Rapidului 
întotdeauna 
pra lui un 
fel de caiet. 
De cine a dus ____ ________
multi" ne-a răspuns el, dar 
nu si-a dezvăluit oină Ia 
capăt... secretul. Si cum Ra
pidul si-a făcut un obicei 
(deseori lăudat) din a aduce 
in Drim-Dlan necunoscut! 
din eșaloanele inferioare, nu 
ne-a surprins că. iată. în 
partida cu Politehnica Ti
misoara. sub culorile vișinii 
■ apărut severineanul Tiră, 
UNUL DINTRE REMARCA- 
TII TRIALULUI. Adevărata 
■umriză legată de acest tri
al a fost însă alta : promo
varea. ducă numai trei zile, 
a fundașului Cristea. la 
F.C.M. Brasov, cel care, du
minică. in partida cu Stea
ua. pur si simplu l-a... des
ființai oe experimentatul 
Radu II I

Referindu-ne la aceste

are 
asu- 
ast- 

L-am 
ochii.

"A

• Putini mai cre“ 
deau, după „sincopa" 
din partida cu Gloria 
Buzău, că iubitorii fot
balului din Brașov vor 
trece rapid peste... su
părarea pricinuită de

promovări, vrem să susținem 
o idee mai veche, aceea a 
existentei 
Ioanele 
punem în 
mă si un 
cluburilor 
ma divizie. ______________
FONDUL DE JUCĂTORI. 
Stilul de muncă se referă la 
PASIVITATEA multor an
trenori 
cluburi 
blemă.

talentelor la esa- 
inferioare, și să 
discuție o nroble- 
stil de muncă ale 
noastre din nri- 

Problema este

întrebat 
..Pe mai

si conducători de 
fată de această nro- 
De ce trebuie să se 

aștepte trialuri ea 
cel amintit pentru 
a fi descoperiți Ju
cătorii de care este 
atîta nevoie? De 

ce, oare, în deplasările 
pe care le fac atît de des în 
țară, antrenorii și conducă
torii cluburilor nu-și propun 
să vadă Ia FAȚA LOCULUI, 
in focul disputelor de „B" și 
„C“. «întărind astfel, mult 
mai bine, tocătorii care Ie 
trebuie ? Pentru că. oricîte 
motive s-ar invoca de unii 
sau de alții, numai cu tria
turile ocazionale nu poate 
fi rezolvată problema fon
dului de tocători la nivelul 
Diviziei „A". Cristea si Tiră 
au „urcat" prin trial. Dar 
acolo ,1os“. la Diviziile ,.B“ 
șl „C", la Juniori, există — 
sîntem convinși — multe alte 
talente care-si așteaptă „că
utătorii".

Laurențiu DUMITRESCU

de gimnastică Mariana Bratu 
executa linii acrobatice, diferite 
elemente separate sau exerciW 
integrale la sol, toate, btotinte
les. pe muzică si cu corectările 
ce se Impuneau, ea de altfel și 
execuțiile colegelor de la cele
lalte aparate. „Acum — spunea 
prof. Minai Demetrescu — avem 
programat un antrenament mal 
ușor, pentru e* după-amlaxă vom 
avea din nou verificare, eu 
exerciții integrale, sau, ea să 
spunem așa. o nouă repetiție ge
nerala. Campionatele bat, doar, 
la ușă 1".
Floreasca

tn acțiune, noua achiziția a Rapidului, juniorul 
TW Dta pteaie, neafutat tuficient <U coechi
pier* lai, «I »-fl putui arite tot ceea ea poate

orui
zinul
!U VIITOARELE EVOLUȚII 

INTERNAȚIONALA

tțe-

d el
'iHor

24 de ore de la întoarcerea de 
la CIuj-Napoca (unde a avut loc 
un solicitant turneu de campio
nat). a unei divizionare „A*, a 
otfel mai tinere formații de pe 
prima scenă a poloulul nostru. 
Era vorba, ati Înțeles probabi 
de Lotul juniorilor mid.

La Început, la ora Axată, ve
niseră 12 jucători, au «©ărut.

ANTRENAMENTUL ÎNCEPE
Ceea ce frapa, marți diminea

ța, la ora 9,00, la poligonul Di
namo. era... liniștea de pe stan
duri, atit la glonț, rit ei la sală. 
Explicațiile Inactivității de Ia 
acea oră (altfel tocmai bună pen
tru muncă, pentru 
asidue), aveau să 
treptat. Trăgătorii 
Intraseră de ourind 
Învățăm nt politic, pregătirea ur
nind a fl Începută două ore mal 
ttrziu. Pușcașele de la Olimpia 
(un alt club admis să-și efec
tueze alei antrenamentele)- con
tinuau să apară, pe rind. șl du
pă ora 9 deși planificarea pre
vedea Începerea ședinței de pre
gătire, cu o grupă numeroasă de 
sportive, la ora 8. Ne-a : 
prins, totuși, plăcut, modul 
care Roxana Lămășanu Ișl 
gătea antrenamentul de la 
10: atent, cu grijă, nelăsănd 
parte nici un amănunt. In 
sența antrenorului I. Văearu 
(plecat ln concediu), pistolarii de 
la Olimpia se reduseseră la
tinul singur, Iuri Floroiu... Șl 
trăgătorii de pușcă de M „1*10-

Pe poligonul Dinamo
----------- LA ORA 8 TRECUTE FIX I 

nlerul" se mal tacălzeao (tncâ t). 
ora de start a antrenamentului 
fiind tot.„ 8 1

Cele mtiinlte ta importantul 
centru al tirului bucureștean nu 
•tint de natură să nună ta lumi
nă favorabilă modul de pregă
tire a unora dintre țlntașfl Ca
pitalei: marți a fost o diminea
ță nefiodosită din pita, en veniri 
și plecări înttmplătoare, 1» ti de 
la poligon, cu numeroaso ..pa
turi" goale. Supărător a fost ti 
faptul că marea majoritate a 
performerilor nu as asupra lor 
necesarele caiete de antrenament, 
pe care federația le-a recoman
dat in mod expres ca documen
te indispensabile de lucru S-ar 
putea ca, intr-adevăr, rituati» să 
fie... izolată, așa cum ni s-a ex- 
plloat. Din păcate însă, atltea. ti 
atîtea rezultate slabe din con
cursuri oficiale vim aă contrazică 
aoevstă afirmație.

antrenamente 
ne parvină 

dinamoviști 
la lecția de

sur- 
I ln 
pne- 
ora

Cr-o
ab-

Raid realizat de :
Mihail VESA, Gec RAEȚCH1 

fi Radu T1MOFTE

ANUNȚ
OI T. Frahova organizează la data 

to Sinaia, un examen de atos'are a 
sebi Informații suplimentare la sediul 
telefon 973/14751, int. 346.

de 4 noiembrie ».e„ 
ghizilor-moniiori de 
întreprinderii sau la

Autind repBca. 
retorul fede 
partidei. George 
Gbergbe, avea să com
pleteze : „51 dacă s-ar 
fl acordat șl tm carto
naș galben pentru spri
jinirea pe coechipier, 
eum prevede o mal 
veche elrrulară a Inter
national Board-ului îl". 
Același teoretician a- 
rea să 
finalul partidei : 
eăXoril noștri nici 
taal trebuie Bă respecte 
la loviturile libere dis
tanța regulamentară 
de 9,15 metri, din mo
ment ce ........
due el la 
metri I".
„cavaleri

remarce spre 
„June

arbitrii se 
cel mult 7 

Pînă etnd, 
„ al fluleru-
lui" T © Ca șl cum di- 
flcUKflțUe de lot pe 
care le are Politehnica 
Iași nu l-ar fl fost de 
ajuns, duminică au a- 
p&rut altele, provocate 
de nesăbuința proprii
lor jucători 1 F vorba 
de e«8 de-al doilea ear-

după meci, antrenorul 
Constantin Oțel: »Fea- 
tru medul următor, cu 
Rapid, au am deeh I 
portari șl 12 jueători 
de etmp t“ • Din for
mația prezentată dumi
nică de F.C. Bata Mare 
ln medul de la Petro
șani a Bpsit dta nou 
Nemțeanu. Motivul 7 O 
nouă Întindere musc-u- 
tară. de astă-dată la 
piciorul drept. Oare a 
devenit așa de Crav 
incit efortul cerut de 
Joc H provoacă acci
dente sau nu acordă 
Nemțeanu atenția cu
venită adaptării orga
nismului pentru a O 
apt de efort in timpul 
antrenamentului sau 
jocului? • In min. 60 al 
partidei de la Slatina, 
dintre F.C. Olt ti Chi
mia Rm. Vtlcea Kallo. 
unul dintre cel mai 
buni jucători de pe te
ren, a fost înlocuit cu 
Hanghiuc (cu mult sub 
valoarea demonstrată,

in primăvară, M Dună
rea C.S.U.). De oe t, 
l-am întrebat pe a»- 
trenorul Taehe Maeri s 
„Pentru eă n« așteaptă 
jocuri foarte grele, ta 
deplasare, și Kalla asta 
nul din -plvoțti» •- 
ehipeL Trebuia să-l »- 
dihnese, gtndtadu-aaă 
la partidele care Br- 
mează". ti Nume ad 
în etnipa Oltului. Nu
me noi șt., talentate. 
Ca de pCdâ MihaH, un 
ttr.ăr de pe la Borpa 
..văzut" de antrenorii 
de ia Luceafărul. ti 
Tabacu, fost la Flactaa 
Morenl. Amîndoi au 
•ost printre cel sase 
txml. Iar Tabacu și-a 
arătat disponibWtățBe, 
er.lar dacă a evoluat 
nramal opt minute. te 
•chimb Mines, an 81- 
năr care promitea *1 
el („Poate ajunge im 
stoper de mare valoa
re", ne spunea C. Cer- 
aăianu, pe clnd se 
afla ia Steaua). are 
etolutil șterse. • Dacă 
Moleeanu era .Arma 
secretă- a piteștenCor. 
iată că ti vflcenH an 
una. Ea se numește 
An cuta (provenit tot 
de la Pitești) șl este 
„omul din repriza a 
doua". De rite ori este 
introdus pe 
„trage" echipa
eS. Așa a fost șl M 
Slatina, unde, odată a- 
flat pe gazon, și-a Im
pulsionat coechipierii, 
care în ultimele 45 de 
minute au jucat mult 
mai bine dectt in pri
mele.

ADNIMSIRATIA M STAT 10T0 PRONOSPORT ilORMCAZA
* Tragerea obișnuită. FHONO- 

EXPRES de astăzi, SO octom
brie a.c., va avea loc in sala 
clubului Progresul din București, 
str Dr. Slalcovid nr. 42 înec- 
pind de 1® ora 17, ÎS. Numerele 
căștigătoare vor ti radiodifuzate, 
după cum urmează: 1® ora 19 pe 
programul II, la ora 23 pe pro-

gnamul I. precum și a doua zi 
la ora 8,55 lot pe programul I, 

mîine, ultimele 
procurarea bîle-

ti Astăzi șl 
două zile pentru, 
tekir la tragerea obișnuită LOTO

C1.ȘTIGUH1LE - ----------- -------
PRONOSPORT
BRIE 1984. Cat. 1 (13 rezultate): 
1 variantă M0% — autoturism Da-

CONCURSULUI
DIN 28 OCTOM-

câa 1®M> șl 1 variant* «% a 
1(7.500 led : Cat. 2 <12 rezult:le) : 
9 variante 100% a 8 934 lei Și 1-19 
variante 25% a 2.008 lei ; Cat. 3 
(11 rezultate) : 156 variante 100% 
s 549 lei și 3.156 variante 26% a 
137 lei. Report Ia categoria 1 : 
îao.039 lei. Autoturismul „Dacia 
1300" de te categoria 1. obținut 
pe c variantă jucată 100%. a re- 
venii puii - .p.-.ntei Stanca Simio- 
nov din Constanța.



Pentru meciul cu reprezentativa României

UN „XV“ FRANCEZ REDUTABIL
Campionul mondial de sabie, Vasil Etropolski:

„DETERMINANTE ÎN PROGRESUL SCRIMEI-
Ia Paris a fost anunțați e- 

chlpa Franței pentru meciul de 
la M noiembrie, cu reprezen
tativa țării noastre, care va avea 
loc la București. Formația de 
Începere a acestei partide, aș
teptată cu un deosebit Interes 
In lumea rugbyulul internatio
nal. este următoarea : Blanco 
(Biarritz) — Esteve (Narbonne). 
Sella (Agen). Codorniou (Nar
bonne). Lavigne (Aden) — 
Lescarboura (Dax). Gallion 
(Toulon) — Rodrlguez (Mont de 
Mar san). Orso (Nice). Gratton 
(Agen) — Condom (Le Bou- 
cau). Hagel (Biarritz) — Ga-

ECHIPA ROMÂNIEI
Șl „CUPA DAVIS'*

In ediția 1935 a „Cupei Davis* 
reprezentativa de tenis a Româ
niei a fost repartizată in Zona 
europeană „A”. Fiind „cap de 
serie*, echipa țării noastre nu 
va Inez ‘n primul tur, urmînd 
să evolueze în zilele de 14, 15 
ji 16 iunie — pe teren propriu 
—, In compania învingătoarei 
dintre Turcia și Iran.

PRIMUL TUR ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE
LA TENIS

In competițiile europene in- 
tercluburi s-au desfășurat cite- 
va partide din primul tur. Re
zultate : C.C.E. — masculin : 
T.T.C. Raiffeisen Langeloii 
(Austria) — Royal Villette Char
leroi (Belgia) 5—1, Vasutas Bu
dapesta (Ungaria) — D.T. Ech- 
ternach (Luxemburg) 5—0, Vit- 
kovice Ostrava (Cehoslovacia) 
— Bronderslev I.F. (Danemarca) 
5—0 ; feminin : Statiszîika Bu
dapesta (Ungaria) — T.T.C. 
Uster (Elveția) 5—0, A. L. 
Bruz (Franța) — Tolnai V5r5s

ruet (Lourdes). Dintrans (Tar- 
bes. căpitanul echipei). Dospital 
(Bayonne). Rezerve : Herrero 
(Toulon). Detrez (Nimes). Er-
bani (Agen). Berbizler (Lour- 
dee). Pardo (Montferrand). La- 
porte (Graulhet).

Fără îndoială, adversara tri
colorilor noștri este o echipă 
foarte puternică, reunind, cu 
puține excepții, tot ce are mai 
bun valorosul rugby francez la 
această oră. O Înaintare solidă, 
tenace, o pereche de mijlocași 
considerată printre cele mai 
redutabile din lume, o linie de 
treisferturi cu jucători foarte 
tehnici si rapizi, un fundaș mo
dern. pe care foarte multi spe
cialiști ti consideră ..numărul 
1“ al momentului.

KARPOV SI KASPAROV-A 15-a REMIZA!
Ieri AapA-rniar-l, în Sala Co- 

loancior dJc Moscova romlnflc 
au r&mas rtsae... Cu mult tsain- 
t« de ora tlxatA pentru reiuft- 
rea odd de a 1H partide, 
Anatoli Karpov M Gerri Kaspa
rov anunțau pe arbitri c* ac 
oocveaM asupra unui soa rezul

DE MASĂ
Lobogo (Ungaria) 1—5 ; CUPA 
CUPELOR — masculin : Optik 
Bayreuth (R.F.G.) — AM.S.L. 
Frejni (Franța) 5—0, T.C.C. 
Kuchl (Austria) — Priedo de 
Cordobă (Spania) 5—0 ; femi
nin : A.T.S.V. Saarbrucken
(R.F.GJ — U.S. Saint Malo 
(Franța) 5—0. BS.E. Budapesta 
— C-A.M.T.T. Bordeaux (Fran
ța) 5—0, Olimpia Ljubljana (Iu
goslavia) — Metz (Franța) 5—0. 
Lthipele Învingătoare s-au cali
ficat in turul următor.

PREGĂTIREA FIZICĂ Șl PSIHICUL DE CONCURS
Deși abia începuseră să fie 

cunoscut! pe planșele interna
ționale, anunțindu-se ca tineri 
de real talent, frații gemeni 
Vagii și Hris'o Etropolski pro
duceau la J.O. din 1980 o pri
mă surpriză, clasindu-se în fi
nala de sabie (tot alături !) pe 
locurile 4 și 5._ Progresul ce
lor doi sabreri bulgari era mare 
atunci, și. oricum, mult mai 
evident dedt puținele „semne 
particulare* care-i deosebesc pe 
unul de celălalt, ambii avind 
1,82 m. același ten mat și ace
lași păr negru, ondulat, chipul 
marcat de sprincene stufoase 

tai de remizâ A 44-a mutare 
a aalangerulul (cu negrele), 
Jnscr^sâ luai seara în plic, n-a 
mal fost pusâ pe tab IA Jocul 
începuse cu un clasic Gambit 
al Damei (varianta Tariakower), 
In care ambii competitori păreau 
sA imprime luptei un caracter 
aspru Dar, dupA tribulații spec- 
taculoase, aceasta intra Intr-un 
final de turnuri și pioni sortit 
iremechabU egalității. Meciul pen
tru titlul mondial de sab furni
zează. așadar, a 15-a remiză de 
la startul dat la W septembrie. 
Scorul rămlne In continuare 4—4 
pentru actualul campion.

KAKPOV—KASPABOV (Partida 
a IS-aK UCf3 d5 Z.d4 eC. 3.c4 
Cf« 4.Cc3 Nt7 S.Ng5 h« C.NîfC 
Nrft 7.Dd2 Cc< S.e3 0—0 S.Tcl *4 
IKXel d:e4 UJi :c4 e5 12.d5 Ca7 
13.DC2 CM 14.C:b5 a:b5 15.Nb3 e4 
1C.C44 N:d4 17.e:d4 ci 18.d:c« 
D:d4 19.S-A b:c« 2O.D:cS Nd7 
21*Ddo D:d5 22 .N :d5 Ta6 23.Tfdl 
NeC 24.a3 N:d5 25.T:d5 Tb8 26.Td4 
Ta4 27.Tcdl TcS 28.Rfl Tc2 29.T4d2 
T:d2 3O.T:d2 Tc4 31.Re2 b4 32.Rdl 
bui 3Xb:a3 Ta4 34.Ta2 ?5 35.RC2 
f4 M.RbJ Td4 37.Tal RT7 M.a< e3 
X9.Rc3 Td8 4O.f:e3 f:e3 il.Tel Tai 
U.Bb3 Tb8~ 43.RC2 Tai 44.TT14- 
(%-*.%) 

și ochi vil, incit și cei foarte 
apropiați Ii identifică cu greu. 
Nouă ne-a fost mai ușor, pen
tru că la recenta Balcaniadă 
de scrimă, de la București, n-a 
venit dedt Vasil Etropolski, cel 
care anul trecut, la Viena, a 
cucerit titlul de campion mon
dial (întrecîndu-1 in semifinală 
pe fratele său Hristo, care avea 
să dobindească apoi medalia de 
bronz). Performanță (dublă !) — 
primele medalii în suprema 
competiție pentru scrima bul
gară —, care a fost, iarăși, 
apreciată ca o surpriză.

— Este, intr-adevăr, surprin
zător să dobîndești titlul de 
campion mondial la 24 de ani ? 
Care este virsta optimă pentru 
marea performanță în scrimă ?, 
l-am întrebat, in sala Floreasca, 
pe sabrerul nr. 1 al lumii.

— Cind ești tînăr ești mai 
puternic și, deci, te bazezi mai 
mult pe calitățile fizice, pe for
ță ; apoi, cind experiența și- 
anii se adună, pe primul plan 
trece gândirea. De aceea, eu 
cred eă perioada optimă pen
tru marea performanță este 
Ia... mijloc, atunci cind te pi> 
exprima pe ambele laturi. Eu 
și Hristo am început scrima de 
11 ani, mai sperăm să contăm 
pe planșele internaționale încă 
vreo 5—6, deci pînă în jur de 
30 de ani, așa incit medaliile 
noastre de ia „mondialele* din 
1983 au fost obținute în această 
perioadă de mijloc. Ele nu au 
constituit o surpriză pentru— 
noi. Lăsind gluma de o parte, 
perioada optimă depinde de 
individualitatea fiecărui sportiv, 
de viața Iui sportivă.

— După scrima românească, 
cea mai reputată „școală de 
scrimă" din Balcani, iată că, 
de cîțiva ani, și sabia bulgară 
afirmă această zonă a lumii pe 
planșele internaționale. Cum

vedeți viitorul săbiei, singura 
armă încă... neelectrificată ?

— încercările de conectare a 
săbiei la circuitele electrice, tot 
mal asidue in ultimii ani, nu 
s-au dovedit edificatoare. Dar 
și azi, și miine, indiferent dacă 
tușa va fi semnalizată prin bec 
sau prin viziunea arbitrului, 
sportivul va fi factorul princi
pal al progresului. Pentru că, 
in fond, dacă ne gîndim doar 
la nn aspect al pregătirii, la 
tehnică, știm că a.b.c.-ul il de
prind toți candidații la perfor
manță, dar nu toți au aceeași 
capacitate de asimilare și, mai 
ales, de exprimare pe planșe 
cu mijloace individuale, eficien
te. De aici, părera mea că de
terminante rămin in progresul 
săbiei — și al scrimei în gene
ral — pregătirea fizică și psi
hicul de concurs.

Paul SLAVESCU

Campionatele Asiei la tenis de masa

SPORTIVII DIN R.P. CHINEZA AU ClȘTIGAT TOATE TITLURILE!
Sportivii din R.P. Chineză au 

dominat net cea de-a VTI-a 
ediție a Campionatelor Asiei la 
tenis de masă, desfășurate tn 
cursul săptămînii trecute, la 
Islamabad. După ce au cîștigat 
ambele titluri pe echipe, repre
zentanții acestei țări au învins 
și în toate probele individuale. 
Iată rezultatele : simplu băr
bați : Xie Saike (R.P. Chine
ză) — Chen Longcan (R.P. Chi
neză) 3—2 (18, —15, 16, —11, 
12) ; simplu femei : Dai Llli

Carnet extern

A IMBĂTRINIT 
„CĂLUȚUL" LUI DON ENZO?

Firma ..Ferrari" are parcă 
un statut aparte în lumea au
tomobilismului. Frumoasele 
sale mașini, avind sus. la ca
pătul capotei, un căluț ridi
cat în două picioare. înainte 
de a se avlnta In galop, stat 
foarte căutate. Patronii au 
știut cum să-șl stimuleze 
cumpărătorii. Au produs ma
șini puține șl bune Dar șl 
foarte scumpe...

Apoi, din atelierele de la 
Maraneu*", oonduse de „co- 
mendattore* Enzo Ferrari, au 
Ieșit bolizii roșii, bălțațl de 
reclame, cu uriașele lor an
velope, care au început să fa
că ravagii In cursele de For
mula i. Lesne de Înțeles că 
victoriile lor erau o bună re
clamă pentru mica firmă din 
nordul Italiei. Cu dt pllcțtl 
,souderiei“ Ferrari clștigau 

mal aulte cra„se, cu atlt mal 
la modă erau mașinile de se
rie. Deci viteze, viteze cit 
mal mari... Asta era deviza 
„căluțului Ferrari*, chiar da
că, in mod tragic, victima a 
acestei nebunit a vitezei a 
căzut chiar fiul Iul don 
Enzo...

Succesele au venit. Dacă ne 
amintim bine, chiar actualul 
campion al lumii. Nlckl Lau
da, a cîștigat un titlu mon- 
Tal la volanul unei .Ferra

ri*. In sezonul ’84. tasă. ne
cazurile s-au tlnut lanț. Cel 
dui plloțl al firmei Italianul 
Michele Alboretto st france-

(R.P. Chineză) — He Zhi’.i 
(R.P. Chineză) 3—2 (11, 15,
—13, —18, 17) ; dublu bărbați : 
Xie Saike, T—>g Yi (R.P. Chi
nez') — Wa. g Huhvan, Chen 
Toi ,can (R.P. Chineză) 2—0 
(15, 15) ; dublu femei : Dai Lili, 
Gen Lijuar (R.P. Chineză) — 
Yong ja Y. g, Kyun mi Yoon 
(Coreea de Sud) 2—1 (14. —22, 
16) ; dublu mixt : Xie Saike, 
Dai Lili (R.P. Chineză) — Wang 
Hx" Yuan, He Zhilib (R.P. Chi
neză) 2—1 (16, —7, 19).

Noul Ferrari no a avut un tezon prea fericit
zul Bene Arnoux. nu mai 
reușeau să aducă bolizii roșii 
spre victorii. Cn singur suc
ces. obținut de Michele Al- 
boc —s la Zolder (Olanda). 
Io ,est. decepții, chiar dacă 
ia clasamentul pe mă rd al 
sezonului Ferrari este pe lo
cul secund. Dar la ce dife
rență față de McLarren: 143.5 
la 57,S ! Zdrobitor... Au ur
mat discuții neplăcute, ne
înțelegeri, acuzații reciproce. 
Contra-performanțele din For
mula 1 erau șl contra-perfor
mante ta domeniul — mult 
mal Important — al recla
mei. Intr-un timn s-a dat cu- 
vînt de ordine ca ptloțll. me
canicii, regi orii șl toți cel cc 
Însoțeau caravana „călăutulul 
Ferrari* să se ferească de 
gazetari. Totuși, cite ceva se 
mal afla. Ba că se face 
schimb de pllotl cu Renault, 
cedlnuu-1 pe Arnoux șl pri- 
mlndu-l pe Tambay. ba că 
vine calmul și foarte eficien

AZI, TRE MECIURI IN 
PRELMINARiiLE CM.

Ic preliminariiie C.M. (zona 
europeană), astăzi stat progra
mate trei meciuri. Din punctul 
nostru de vedere. cei mal impor
tam este jocul dintre Turela șl 
Finlanda, dta cadrul grupei a 
3-a. <£n care mal tac parte re
prezentativele României, Irlandei 
de Nord șl Angliei. Turcia (care 
nu de mult a susținut o partidă 
amicali, pe teren propriu, eu 
Bulgaria. acar 0-0) debutează eu 
acest prilej ta competiție.

Celelalte meciuri : gr. 1 : Polo
nia — Albania ; gr. 1 : Cehoslo
vacia — Malta.

tul pilot finlandez Keke Ro- 
seberg, ba că Inginerul Mauro 
Forgherl. cel ce conducea 
„scuderia" la Marile premii, 
va fi schimbat. Pentru a 
curma prea multele zvonuri 
din jurul „căluțului” său. 
Don Enzo a anunțat sîmbătă 
— potrivit agenției „France 
Presse* — că va reînnoi con
tractele lui Alborett» șl Ar
noux.

Deocamdată, nimic despre 
Forgherl. care acuză fabrica, 
susțlnînd că reglajele stat 
prost făcute, că motoarele În
cercate consumă prea mult, 
obllglnd piloțll la reținere șl 
la opriri pentru alimentare, 
că materialele slnt slabe șl 
cedează. Pe id — pe colo 
însă adevărul a început să 
iasă la Iveală. „Căluțul” a 
cam obosit. Sau a îmbătrlnit 
șl nu mal face fată concu
renței ?

Călin ANTONESCU

> In preliminariile C-M. (zona 
Africii) : Benin — Tunisia 0—2.
• Ieri, în C.E. de tineret, gru

pa a 3-a, Turda — Finlanda 1—1 
(1—0); grupa 1, Polonia — Alba
nia 2—0 (0—0).

CAMPIONATE
UNGARIA (ei. I). Honved — 

Vasas 1—1. Ferencvaros — Uj- 
pesti Dozsa 5—1. Pecs — Gyflr 
1—1, Eger — Csepel 1—0, Bekes- 
<saba — Szombathely 1—1, 
M.T.K. — Tatabanya 2—1, Video
ton — Debrețin 2—2, Zalaegers- 
zeg — Szeged 4—3. Pe primele 
locuri: Videoton 14 p, Pecs și 
Honved eu dte 13 p ; pe ulti
mele : 15. Vasas 5 p 16. Szeged 
1 P-

PORTUGALIA (et. 8). Salgued- 
ros — FX. Porto »—1. Sporting 
— Belenenses 1—t, Guimaraes — 
Benfica 1—4. Varzim — Braga 
1—4, Coimbra — Boavista 1—1, 
PenaCel — Vizela 1—1, Setubal

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX

CICLISM • In Turul statului 
Chile, etapa a 7-a (Ctiilan — 
Talca, 151 km) 1 fost dștigată 
de chlUaaul Juan Acuna ta 
4.01 In clasamentul general
conduce brazilianul Renan Fer
raro urmat de coechipierul său 
Antonio Silvestre la S secunde.
• tn Turul Guatemalel, după 10 
etape conduce reprezentantul a- 
cestel țări Edln Nova.

HANDBAL * La Frejus (Fran
ța) : Cehoslovacia — Franța (e- 
chlpe masculine de tineret) 27—22.
• La Cairo, ta med amical de 
juniori : Italia — Egipt 23—21.

HOCHEI • In etapa a 9-a a 
campionatului U RSA. : Dlnamo 
Moscova — Ijstal Ijevsk 2—1, So
kol Kiev — Ț.S.K.A. Moscova 
1—8, S.K.A. Leningrad — Torpe
do Gorki 4—3, Dinamo Riga — 
Spartak Moscova 3—2, Hlmik 
Voskresensk — Avtomobillst 
Sverdlovsk 9—4. In clasament, pe 
primele locuri : T.S.K.A. șl Dl
namo Moscova 16 p. S.K.A. Le
ningrad 11 p.

MOTOCICLISM • După două 
etape In raliul „Djerba 500", pe 
primele locuri ta clasamentul 
general se află doi francez! : La- 
lay (pe K.TJă.) și, la aproape 
24 de minute Bassey (pe Aprl- 
lla)

RUGBY • In turneu In Insu
lele Fidjl echipa Noii Zeelande 
a învins, la Suva, formația țării 
gazdă, cu 45—0.

TENIS • In finala turneului 
de la Sydney 8 Peter Doohey 
(Australia) — Jonathan Canter 
(S.U.A.) 2—5, «—3, 6—3 • tn fi
nala de la Saint-Denis (Franța): 
Bjorn Borg — Adriano Panatta 

— Portimonense 2—2, Farense — 
Rio Ave 2—1, Pe primele locuri : 
F.C. Porto 14 p, Sporting șl Ben
fica cu dte 13 p ; pe ultimele : 
14—16 Salguelros. Rlo Ave șl 
Coimbra dte 3 p

BELGIA (et 11). Waterschei — 
Anderlecht 1—3. F.C. Bruges — 
Waregem 1—2, F.C. Llfege — Be- 
erschrt 2—1, La Gantoise — Lo- 
keren 2—3, St. Nicolas — Malines 
0—L Antwerp — Cercle Bruges 
1—0, Courtral — Beveren 1—6, 
Seraing — Standard 0—3, Racing 
Jet — Lierse 2—1. Pe primele 
locuri : Anderlecht 19 p. Ware- 
gem șl F.C. Liăge cu dte 15 p; 
pe ultimele : 17. Waterschei 6 p, 
18. Racing Jet 5 p.

BULGARIA (et. 10). Levskl 
Spartak — Trakla Plovdiv 3—L 
Cemo More — Lokomotiv 2—0, 
silve® — Botev 1—1, Beroe — 
Spartak Varna 2—0, Slavia — 
Ț.S.K.A. 1—2. Pe primele locuri : 
Lokomotiv șl Levskl Spartak cu 
cite 15 p. Botev Vrața 11 p.

8—2, 6—2. • In primul tur al 
Marelui Premiu „Volvo”, la Stoc
kholm : Peod (Paraguay) — Nel
son (S.U.A.) 7—6, 7—6 ; Vijay
Amritraj (India) — Denton 
(S.U.A.) 7—6, 6—4 ; Schapers (O- 
landa) — Fleming (S.U.A0 2—6.
6—3 6—4 ; Hoegstedt (Suedia) — 
Tideman (Suedia) 6—3, 6—1 ;
Westphal (R.F.G.) — Perkiss (Is
rael) 6—3 6—3 ; Purcell (S.U.A.) 
— Palin (Finlanda) 6—4. 4—6,
6—0 ; Gunnarsson (Suedia) — 
Jlvojnovid (Iugoslavia) 6—3, 6—4; 
Slmonsson (Suedia) — Hooper 
(S.U.A.) 7—6. 6—3 • In turneul 
feminin de la Zurich : Schropp 
(R.F.G.) — Jollssalnt (Elveția)
6—3, 7—5 ; Leand (S.U.A.) — Bu- 
darova (Cehoslovacia) 6—4, 4—6, 
6—3 ; Karlston (Suedia) — Tan- 
vier (Franța) 7—5, 6—3 : Skronska 
(Cehoslovacia) — K1m (S.U.A.) 
2—6 6—3 6—4.

VOLEI • In wmeele de la 
Seul la masculin s I. S.U.A. 8 p. 
1. Coreea de Bud 5 p, 3. Japonia
4 p, 4. Mexia 3 p ; feminin : 1. 
Japonia 6 P, 2. Coreea de Sud
5 p, 3 Canada 4 p, 4. S.U.A. 3 p 
• Echipa braziliană Minas Ten
nis Club a cîștigat Cupa campio
nilor Amerlcll de Sud. lnvlnglnd 
In finala de la Lima o altă echi
pă braziliană, pe Sul Brasllelro, 
cu 3—0 (13 1, 7). Pe locul 3 s-a 
clasat formația chlllană Univer- 
sidad Catolica, care a dispus cu 
J—1 (11, 10 —14, 13) de Nautlco 
(Uruguay). La feminin, cupa a 
fost cucerită fig Deportivo Power 
(Peru) care a dispus cu 3—0 (12, 
14, 1® de Supergas Bras (Brazi
lia).
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