
VIZITA DE PRIETENIE 
A PREȘEDINTELUI

REPUBLICII 
generalul

INDONEZIA
SUHARTO

ZIAR

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

portul
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîl- 
nit, miercuri, cu președintele 
Republicii Indonezia, genera
lul Suharto, și doamna Tien 
Suharto.

Președintele Republicii In
donezia a adresat, în numele 
său și al doamnei Tien 
Suharto, vii mulțumiri pentru 
primirea călduroasă și ospita
litatea de care s-au bucurat 
pe întreg parcursul vizitei în 
țara noastră, pentru programul 
ce Ie-a fost rezervat cu acest 
prilej. Șeful statului indone
zian a adresat cele mai calde 
felicitări președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru realizările 
obținute de poporul român în 
dezvoltarea economică și so
cială a României și a urat suc
ces în îndeplinirea noilor pro
grame de propășire a țării.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția deosebită 
față de rezultatele vizitei, ale 
convorbirilor purtate în aceste 
zile, la București, pentru în
țelegerile convenite cu prilejul 
noului dialog la nivel înalt 
româno-indonezian.

~S-a manifestat convingerea 
că, in spiritul înțelegerilor 
convenite, se va realiza o co
laborare tot mai largă între 
România și Indonezia — pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte 
sfere de activitate — în inte
resul ș-i spre binele ambelor 
țări și popoare, al progresului 
și prosperității lor.

A fost reafirmată, 
hotărirea României și Indone
ziei de a conlucra tot mai ac
tiv pe arena mondială, împre
ună cu alte state, in lupta 
pentru dezarmare șî pace, 
pentru soluționarea constructi
vă a complexelor probleme ce 
confruntă epoca noastră, pen
tru un climat de înțelegere și 
largă colaborare între națiuni, 
pentru apărarea dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta 
liber și independent, de a-și 
făuri propriul său destin.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat dorința de a continua 
dialogul româno-indonezian la 
nivel înalt, apreciind că a- 
ceasta reprezintă o contribuție 
importantă la dezvoltarea re

totodată,

lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și 
popoare, la cauza destinderii 
șl pieii, cooperării și înțelege
rii internaționale, a progresu
lui $i independentei popoarelor.

"Ar
Schimbul de păreri privind 

dezvoltarea raporturilor bilate
rale pe diverse planuri, precum 
și în legătură cu o serie 
probleme ale actualității 
țemafionale a continuat în 
drnl unui dineu.

Convorbirile 
decurs într-o 
cordialitate. înțelegere și 
mă reciprocă.

★
Președintele Republicii 

donezia, generalul Suharto, 
doamna Tien Suharto, împreu
nă cu celelalte persoane ofi
ciale indoneziene, au vizitat, 
miercuri dimineață, Complexul 
apicol București-Băneasa.

Inalții oaspeți au manifes
tat un interes deosebit pentru 
realizările româneștii în dome
niul apiculturii, exprimind do
rința de a se amplifica coope- 
rarea româno-indoneziană și in ;; 
p.r*As£ cppfAr rLn a.rLî-vîfafA anrp- 
cieri consemnate și în cartea Sj 
de onoare a complexului.

★ 0 
în continuare s-a vizitat In- 

stitutul de cercetări, proiectări 5; 
și inginerie tehnologică pentru 
mecanizarea agriculturii, de la Js 
Băneasa. Js

Președintele Indoneziei a 
manifestat un deosebit interes ? 
față de nivelul tehnic superior Ș 
al mașinilor agricole și și-a ex- g: 
primat satisfacția de a fi putut g: 
cunoaște (realizările de presti- 
giu ale constructorilor de ast- $5 
fel de mașini din țara noastră, gj 
pe care i-a felicitat pentru |g 
succesele obținute. La sfîrșitul gg 
vizitei, (generalul Suharto a șg 
consemnat în cartea de onoare g; 
a institutului că Indonezia ar gg 
fi interesată să folosească ma- g: 
șini agricole românești, în gs 
special cele utilizate la rccol- g? 
tatu] cerealelor pe terenuri !g 
inundabile și în pantă.

★
In cursul după-amiezii 

ședințele 
Suharto, 
harto au 
torie al 
România.

și dineul 
atmosferă
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REPREZENTANTELE FOTBALULUI NOSTRU IN CUPELE EUROPENE
de 
in- 
ca-

au 
de 

sti-

în C. C. E

REZULTAT BUN
VEJLE, 18 (prin telefon). — 

Aproximativ 10 000 de specta
tori au urmărit prima manșă 
din cadrul primului tur al 
C.C.E. dintre formația locală, 
Bold Klub Vejle și Steaua Bucu
rești, întâlnire încheiată cu un 
scor de egalitate : 1—1 (0—0). 
Ce păcat însă că 
tră n-a îndrăznit 
fața campioanei 
Dar și așa, după acest rezuă- 
tat de egalitate, Steaua poate 

acest sector de activitate, apre- privi cu optimism partida re- 
... . -------------cartea tur de la 2 octombrie, de la

București.

In-
Și

echipa noas- 
mai mult în 
Danemarcei !

E3

Vejle— Steaua 1-1 (0-0)

PENTRU CALIFICAREA IN TURUL II
Meciul a început cu o exa

gerată reținere de ambele 
părți. Studiul prelungit, cu 
temporizare din partea echipei 
noastre, i-a invitat, logic, pe 
fotbaliștii danezi în atac, le-a 
permis acestora să stea mai 
mult la conducerea jocului, fără 
însă să-și creeze suficiente o- 
cazii clare de gol. Pe prima 
am înregistirat-o în min. 25 : 
șut din careu, pe lingă poartă, 
al lui Simonsen ; apoi, în min. 
28, Bertefesen a trimis în 
„transversală". Abia în min. 32 
Steaua se vede și ea în atac.

cind Pițurcă trimite de puțin 
pe lingă poartă.

La reluare, jocjil are același 
aspect, dar se „aprinde", în 
min. 61 — Belodedici greșește 
o pasă, interceptează BARNETT, 
sprint al acestuia, Ducadam are 
o dublă ezitare și danezul tri
mite puternic, din ungbi, în 
gol : 1—0. Trezită la realitate, 
echipa noastră campioană 
schimbă registrul tactic, jocul

Gheorghe NERTEA

(Continuare in vao a 4-a)

în „Cupa U.E.F.A.": Dinamo — Vardar Skoplje 2-1 (1-1)

O VICTORIE CARE TREBUIE SUSȚINUTĂ ÎN RETUR

pre-
Indoneziei, generalul 
și doamna Tien Su- 
vizitat Muzeul de is- 
Republicii Socialiste

La puține zile după 
de campionat, a fost 
ambiția dinamoviștilor 
reșteni de a 
fata propriului 
tr-un debut remarcabil în noua 
ediție a Cupei U.E.F.A. 
la elanul 
al echipei 
Mare de 
golul (în 
fost aproape 
scorului) a participat hazardat 
și ..ariergarda", astfel încît 
raidurile ofensive declanșate 
de oaspeți ' au avut un mare 
procent de periculozitate. Si 
cum „avertismentul" din start 
de partidă (..cap" al lui Pan-

jocul 
clară 

bucu- 
se reabilita în 

public prin-

Dar 
insuficient controlat 
din Sos. Ștefan cel 

a reuși mai repede 
min. 2 și 7 Zare a 

de deschiderea

După „Internaționalele" de judo (tineret) ale României

SPERANȚE PENTRU C.E. LA MAJORITATEA CATEGORIILOR> •
Campionatele internaționale 

de judo (tineret) ale Româ
niei s-au bucurat de mult 
succes din toate punctele de 
vedere. Pe foile de concurs 
au fost înscriși tineri (18—20 
de ani) din nu mal puțin de 
11 țări, printre care s-au aflat 
și numeroși judoka medallați 
la competiții de amploare. în
trecerile. cum menționam, _ și 
în cronica noastră, au atins 
un nivel tehnic și tactic ridi
cat, cu nenumărate procedee 
finalizate în maniera marilor 
campioni ai judo-ului. Repre
zentanții țării noastre — în 
număr însemnat la fiecare ca
tegorie — au dominat „inter
naționalele" reușind în final 
un bilanț bun : trei titluri de 
campioni cucerite de Ștefan 
Nagy (categoria ușoară), Nî- 
colae Iosif (mijlocie) și Adrian 
Clinei (semigrea), iar alți opt 
tineri români s-au clasat pe 
locurile 2 și 3.

Firește. tehnicienii lotului 
nostru reprezentativ șî condu
cerea federației au urmărit cu 
deosebită atenție pe fiecare 
dintre sportivii români, avind 
în vedere că nu peste mult 
timp cei mai buni dintre ei 
vor participa la Campionatele 
europene din Elveția. La cî- 
teva categorii tinerii noștri au 
dat deplină satisfacție, 
să se întrevadă reale 
de succes pentru competiția 
continentală. Ne referim, mai 
întîi, la „mijlociii" Petre Ani- 
țoaie și Niculae Iosif, care au 
trecut, și unul Și altul, de ad
versari dificili.

' Padvano (Italia), 
kete (Ungaria), 
kowic (Polonia) 
meida (Spania), 
în finala „mare". Desigur, 
C.E. va merge numai unul din
tre ei. dar pînă atunci (înce
putul lunii noiembrie) ei se 
vor „duela" aprig pentru se
lecție.

Mai mult ca sigur. La „u- 
șoară" Ștefan Nagy este în
dreptățit să întrunească sufra
giile selecției, deși 1 se poate 
reproșa faptul că de două ori 
a terminat la egalitate, aflîn- 
du-se la latitudinea deciziilor 
arbitrilor

Și-a cîștigat, pe deplin me
rit, după 
dreptul de 
pa pentru

opinia noastră, 
a fi inclus în echi- 
C.E. și semigreul

Costin CHIRIAC

cev. în 6 m.complet liber.
peste „transversală") n-a fost 
luat în seamă, puțin după a- 
ceea, în min. 9. „tribunele" 
au amuțit pur și simplu : 
Ringov a înterceptat pasa de-

fectuoasă a lui Movilă, i-a tri
mis, imediat, mingea lui PAN- 
CEV. care, după o cursă fron-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

I

lăsînd 
șanse

ca Domenic
Joszef

Leszek 
și Miguel 

ajungînd

Fe- 
Wa-
Al- 

în 
la

Augustin execută impecabil penaltyul și pecetluiește astfel vic
toria echipei dinamoviste. Foto : Aurel D. NEAGU

în „Cupa cupelor" în „Cupa u.£.f.A.‘*

In bazinul Dinamo

(Continuare în pag a 4-a)

(Cronicile iu pag. a 4-a)

Ieri, în campionatul de rugby, etapa a lll-a
In finala cate

goriei ușoară, Ște
fan Nagy (stingă) 
a realizat cel mai 
frumos meci al 
său la „Internațio
nale" învingîndu-l 
prin ippon pe va
lorosul judoka Oli
vier D e p i e r r e 
(Franța), cotat una
nim favorit după 
ce obținuse o sui
tă de victorii îna
inte de limită fo
losind procedee 
tehnice deosebit de 
spectaculoase.

Foto: A.D. NEAGU

din Capitală

CAMPIONATUL DE POLO LA ORA STARTULUI
In bazinul „Dinamo" din Ca

pitală va începe astăzi o nouă 
ediție a campionatului națio
nal de polo, Divizia „A“. Va 
fi cea de-a 41-a întrecere. Pî- 
nă acum, dinamoviștii bucu- 
reșteni și-au adjudecat titlul 
de 23 (!) de ori, record greu 
de egalat, deocamdată, avind

in vedere că I.L.S.A. Timișoa
ra și-a înscris numele printre 
cîștigătoare de numai 6 ori. 
C.C.A. și Rapid București — 
de cîte 5 ori, iar Crișul Ora
dea — o singura dată. în edi-

(Continuare in pag 2-3)

VICTORII COMODE
SERIA I

In „deschiderea" cuplajului 
din Parcul copilului, RAPID 
BUCUREȘTI a dispus de HI
DROTEHNICA MILCOV FOC
ȘANI cu 10—3 (6—3). 
n-a plăcut, pentru că 
cat mult prea aspru, 
pentru care arbitrul a 
voit să elimine trei 
pe M. Marian, de la 
și pe C. Stănescu și Răduț, de 
la gazde. Goana după rezultat 
a constituit nota dominantă a 
intrecerii. A avut cîștig de 
cauză XV-le bucureștean, prin 
punctele realizate de BIDIREL 
(2 l.p.) și FL. RADU (eseu). 
De notat că învingătorii au ra
tat o l.p., iar învinșii 4 l.p. La 
al doilea meci în Divizia „A", 
arbitrul Sabin Marian a avut 
o prestație foarte bună.

în 
R. C. 
trecut 
19—3 
ceput 
cru de care au profitat _ 
byștii suceveni, care au deschis 
scorul, prin LIVADARU (drop). 
Abia după aceea, gazdele au 
avut o revenire, preluînd con
ducerea, prin DINESCU ; eseu

Partida 
s-a ju- 

motiv 
fost ne- 
jucătOiri 
oaspeți

cel. de-al doilea meci. 
GRIVIȚA ROȘIE a în- 
pe C.S.M. SUCEAVA cu 
(9—3). Grivițenii au în
destul de timid jocul, lu- 

rug-

ALE GAZDELOR
transf. de T. RADU. Ultimul 
va mai transforma 3 l.p., iar 
CALAFETEANU va înscrie și 
el un eseu. La o altă l.p.. șu
tul lui Tudose a lovit una din 
barele laterale !

Spre deosebire de primul 
meci al cuplajului, acesta a 
fost mai atractiv, dar nu lip
sit — ca și celălalt — de du
rități, unul dintre cei mai buni 
jucători ai Griviței Roșii. Di- 
nescu,' fiind nevoiț să pără
sească terenul, accidentat. In 
special în repriza a doua, par
tida s-a ridica-t la un bun ni
vel tehnic și spectacular.

Arbitru] Mihai Gavrici a 
condus foarte bine un meci di
ficil. care l-a solicitat perma
nent. (Tiberiu STAMA).

STEAUA — UNIV. 
IEBR. CLUJ-NAPOCA 
(33—0). Meci fără istoric, 
discreția campioanei. ~ 
tori : MOȚ și C.
(cîte 2 eseuri). GIUCĂL FUI- 
CU, DAVID, ENACHE. MU- 
RARIU și SIMONCA (cîte un 
eseu) și D. ALEXANDRU 6 
transf. și o l.p. pentru Steaua.

ÎS
55—9 

la 
Realiza- 

FLOREA

(Continuare în pag. 2-3)



PREGĂTIREA INTENSIVĂ- SINGURA SOLUȚIE PENTRU C.E

vor 
O- 
cea

Este ceva care nu prea mer
ge în voleiul nostru. Un CEVA 
complex care neliniștește și 
care subminează speranțele, 
chiar și ale celor mai devotați 
si răbdători dintre iubitorii a- 
cestul sport. Si care se con
cretizează la nivelul reprezen
tativelor de seniori în rezul
tate mediocre si submediocre...

De exact trei ani de la C.E. 
1982 ..naționalele" noastre nu 
aveau alt obiectiv important 
decît pregătirea la nivel supe
rior a acestei noi eciitii a cam
pionatelor continentale, care 
debuta la sfîrsîtul lunii în 
landa Ambele echipe —
feminină mai ușor, avînd ad
versare de mai scăzută valoa
re : cea masculină, după mari 
emoții — au obtinut în orimă- 
vară calificarea
12 formații ce-si vor disputa 
faza finală a C.E. Dar sezonul 
1985 in întregime — și în spe
cial cel estivâl (sărac în verifi
cări !). în măsură să ofere In
dicii mai precise asupra ca
pacității de ioc a echipelor — 
nu încuraiează speranța într-o 
comoortare si rezultate deosc- 
b’,*> la „euroDene".

Existau ceva mai multe spe
ranțe de la reprezentativa 
feminină, dar iată că. la Con- 

cu prilejul recentului 
Tomis", voleibalistele 

de N. Humă si V. 
ne-au oferit o mare 
prin înfrîngerile su- 

fata a două dintre vi- 
oosibile adversare în

între cele

stanta. 
..Trofeu 
pregătite 
Moseșcu 
decepție, 
ferite în 
itoarele 
turnele finale ale C.E.. Ceho
slovacia si Bulgaria (acestea 
fac Darte dintr-o altă grună 
preliminară decît cea a Româ
niei). Cu numai două săDtă- 
mîni înaintea competiției con
tinentale. echipa noastră pre
zintă serioase defecțiuni care 
nu iustifică întru totul stagiile 
de pregătire efectuate. Struc
tural. nu este închegată încă

formația de bază (sextetul care 
se aliniază initial nu are echi
libru). se nractică exasperant 
stilul de joc... molatic (carac
teristică extrem de păgubitoa
re a concepției de pregătire), 
cu consecințe nefaste în am
bele faze ale jocului, fluctua
țiile în randament sînt uimi
toare atît de la un set la altul, 
cît și pe parcursul aceluiași 
set. forma de concurs nu s-a 
văzut în perspectivă imediată 
măcar, spiritul de luptă, am
biția. concentrarea, 
luciditatea 
rare...

Trecînd 
nerale la 
bule să subliniem mai întîi că. 
dacă efectuarea serviciului 
(mai ales de Ioana Cotoranu. 
Georgeta Lungu-Ene și Mirela 
Popoviciu) și uneori blocajul 
sau atacul în forță al Mirelei 
Popoviciu mai dau satisfacție, 
în schimb lipsa de orientare 
„la pupitru" (unde plecarea 
din lot, din motive obiective, a 
Crinei Răuță a lăsat destulă 
confuzie) duce la construcția 
unui atac sărac în combinații, 
ușor de contracarat, Iar lipsa 
de mișcare în teren face 
preluarea din serviciu si 
atac să nu aibă precizie, 
apărarea din linia a doua 
fie formală, tn aceste condiții, 
nu ni se pare surprinzător că 
echipa nu are moral de con
curs. că nu are personalitate, 
încredere în forțele proprii, pe 
care le-ar fi pretins existența 
în lot a unor jucătoare cu ca
lități și experiență 
jocului în viteză, 
nu nare să cîștige 
avem sportive care_ _______
ză la aceasta : Cotoranu, Gă- 
man. Dinică etc.). Și nu ne 
miră că a pierdut meciul cu 
echipa Bulgariei care, dună 
părerea noastră, nu are forța 
celei române (dovadă si în-

dar

și Po- 
de că- 

joacă

lucrat 
între- 

cum ? 
spus că echipa nu

spus că 
lotul. Dar 
ce idee ?,

s-a 
ne

ls’i 
a 

de 
de

• Competiții internaționale • Transferări
• 3 puncte pentru aruncările la coș „de sus“!

Cupa Olimpia**, competiție 
va 

du- 
Ca- 
vor

calmul si
au fost prezente

de la observații ge; 
particularizări, tre-

frîngerile ei recente, acasă, de 
către Olanda. Ungaria 
lonia. iar la Constanta 
tre Cehoslovacia), 
mai variat.

Ni s-a 
mult cu 
băm : în 
s-a mai
avut suficiente competiții 
verificare. Și iar întrebăm : 
ce ?

Pînă la „europene" a rămas 
puțin timp pentru remedieri. 
Singura soluție care ar mai 
îndrepta puțin situația ar fi 
să se treacă la pregătire acce- 
lerat-intensivă pentru sporirea 
mișcării, vitezei de ioc si pen
tru intrarea în formă. Și. tot
odată. să se reanalizeze situa
ția ridicătoarei-coordonatoare. 
punct mâi sensibil de cit nare...

Aureîian BREBEANU

internațională feminină, se 
disputa vineri, sîmbătă și 
minică, în sala Olimpia din 
pitală. Vineri, de la ora 9, 
avea loo partidele : Rapid 
Politehnica Sportul studențesc 
București, Olimpia Poznan — 
Crișul Oradea, Olimpia — Pra
hova C.S.U. Ploiești ; de la ora 
16 : Rapid — Crișul, Olympia 
Poznan — Prahova C.S.U., Olim
pia Buc. — Politehnica.
• Turneul feminin dotat cu 

„Trofeul Pelendava**, desfășurat 
in Sala sporturilor din Craiova, 
cu participarea a șapte echipe, 
a fost cîștigat de formația Con
structorul T.A.G.C.N.-Liceui nr. 8 
Craiova, urmată de: 2. Robotul 
C.S.Ș. Bacău, 3. Politehnica Ti
mișoara. Coșgetera competiției 
Cornelia Tico (Constructorul). 
(Vasile POPOVICI — coresp.)
• Clasamentul final al „Cupei 

Dinamo Oradea", competiție afla
tă la -diția a X-a: 1. Hutnik 
Cracovia 2. Videoton Szekesfe- 
hervar 3. Dinamo Oradea, 4. 
C.S.U. Balanța Sibiu. 5. B.S.E.

De vineri pinii duminică, la lași

Printre tinerii performeri

ai sporturilor de iarnă

SLALOM PE
Din salba de tabere spor

tive organizate pe litoral, am 
ales-o pe aceea de la Man
galia. Aici veniseră de la 
munte cîteva sute de schiori, 
sportivi despre care 6e știu 
mai puține lucruri în timpul 
verii. Ce au făcut el în zilele 
de caniculă? Au fost pe li
toral. In vacanță? „Nicidecum, 
ne-a răspuns fostul schior 
Ion Șuteu. acum profesor la 
CSȘ Predeal, care venise la 
Mangalia cu 12 dintre cel mai 
talentațl schiori, printre care 
Ion Pogan șl Victor Nichifor, 
laureat! ai concursurilor de 
copii. Ne afiăm în penultima 
zi a taberei și atît elevii mei, 
cit și colegii lor din cele
lalte centre de schi au par
curs o perioadă destul de in
tensă în acumulări de ordin 
fizic. necesare îndeplinirii 
pretențioaselor haremuri ale 
normelor de control. Sprintu
rile, pe nisip, a .12 
prof Suteu, alergările — 
pas săltat, în pas sărit 
cu genunchii Ia piept — 
elemente din procesul de 
struire a schiorilor”.

Prin urmare, a fost o 
bără specială, lucru pe care 
a ținut să ni-1 precizeze prof. 
Marcel lonescu, col care a 
coordonat-o: „A fost o ta
bără sportivă centrală, cu 
230 de tineri între 8 și 17 ani, 

------ . . . cluburilor 
Sinaia, 

Rîșnov, 
Toplița, 
Dornei, 

cei mai 
care și-au pus In gînd

contînuat
- Ia 
sau 
sînt 
în

ta-

toți membri al 
sportive școlare din 
Predeal, Brașov, 
Miercurea Ciuc, 
Cluj-Napoca și Vatra 
fete și băieți dintre 
buni, __ ~___ ___ o—
să devină niari campioni, "sub 
conducerea celor 20 de cadre 
didactice, el s-au pregătit 
după programe adecvate. 
Conducerea Liceului Indus
trial nr. 1 din Mangalia ne-a

PENTATLONIȘTII JUNIORI
LA STARTUL CAMPIONATELOR

Astăzi, ia Timișoara, cei mai 
tineri practicanți ai pentatlonu
lui modern cbe la cluburile Stea
ua, Olimpia, C.S.Ș. 1 București, 
Petrolul Ploiești, C.S.Ș. Timișoa
ra, Politehnica I. L. Timișoara 
își vor încep© disputele în ca
drul finalelor competiției națio
nale „Daciada* și ale campiona
telor naționale de juniori. După 
„Cupa Prietenia", găzduită re
cent la București, iată că spe
ranțele pentatlonului modern au 
prilejul de a demonstra, din nou, 
că dispun de reale posibili
tăți de a străbate drumul dificil 
al înaltei performanțe.

ca 
din 
iar
să

(concepi ia 
combina tiv 
teren, deși 
se bretea-

NISIP
asigurat condiții corespunză
toare incepînd cu cazarea și 
terminînd cu sălile pentru 
activităfi cultural-educative**.

Am aflat că, In această ta
bără, zilele n-au semănat una 
cu alta. După antrenamente, 
s-au vizionat In colectiv spec
tacole, s-au organizat simpo
zioane, seri de poezie, pro
grame de discotecă, con
cursuri de tenis de masă, vo
lei șl jocuri de mlnl-fotbal.

...Dis de dimineață, pe pla
ja încă liniștită, tinerii schi
ori au dat pentru ultima 
dată „bună dimineața** Soa
relui executând adevărate... 
cristianii pe nisipul de la 
marginea mării. Printre schi
ori am recunoscut și un grup 
de sănieri, pe tricourile că
rora scria: CSȘ Vatra Dornei. 
Ei alergau pe o fîșle de plajă 
umedă și, după multe repe
tări, au fost supuși de prof. 
Ion Miron unor reprize de 
înot. „Litoralul nostru, ne-a 
explicat antrenorul Miron, 
prin particularitățile Iul de 
climă, așezare șl compoziție 
a apel mării, oferă un com
plex de factori naturali pro
pice menținerii sănătății și 
destinderii**.

Ascultând discuția, talenta
tul sănier Liviu Cepol, care 
— împreună cu Cristi Sudu — 
a ocupat în sezonul trecut 
locul 3 în proba de dublu 
din cadrul „Cupei orașului 
Leningrad** șl poziția a 6-a 
la „Cupa Prietenia**, a excla
mat, zîmbind : „Ce fericit aș 
fi Ia Iarnă să pot spune că 
drumul spre înălțimea pîrtiei 
campionatelor europene de 
juniori a Început aici, la... 
nivelul mării**.

Troian EOANIȚESCU

PRIMUL TURNEU AL CAMPIONATULUI DE OINĂ
în această săptămînă — vi

neri. sîmbătă și duminică — 
1a Iași va avea loc primul tur
neu al finalei Campionatului 
național de oină, competiție la 
startul căreia s-au calificat 
următoarele 10 formații : Di
namo București — deținătoa
rea titlului, Combinatul poli
grafic Casa Scînteii București, 
Polithenica București, I.P.A.

Sibiu, Venus Negrileșli (Bis- 
trița-Năsăud). Metalul Tîrgo- 
viște, A.S.A. Constanta, Unirea 
Tricolor Dăbuleni (Dolj), La
minorul Roman și Oltul Dră- 
gănești (Olt).

întrecerea se va disputa sis
tem turneu. Echipele s-au ca
lificat la turneul final în urma 
disputării fazelor interjudețe- 
ne, la nivelul a opt zone.

ura

Campionatele naționale de orientare turistică Juniori

in zilele de 12 șl 13 septembrie 
s-au desfășurat. In pădurea Țin
tea de Ungă orașul Plopeni, fi
nalele Campionatelor republicane 
de orientare turistică pentru ju
niori (individual șl ștafetă). Au 
participat 244 sportivi (101 fete 
șl 143 băieți), din 20 de județe, 
reprezentând 51 de asociații spor
tive.

CAMPIONATUL DC POLO
(Urmare din pag. 1)

tia trecută. Așadar, este inte
resant de urmărit dacă dina- 
moviștii bucureșteni își vor re- 

vor 
din 
fost 

dacă 
sal-

Sprijinul susținut al Consiliu
lui popular al orașului Plopeni 
(primar 
C.J.E.F.S. 
Bruckner , , _ .
derațlel de specialitate a asigu
rat sportivilor condiții optime de 
Întrecere. Corpul de arbitri, în 
frunte cu neobositul dr. Nicolae 
Stroescu șl tehnicienii ing. Ni
colae Tănase, ’ *
și Radu Rusu 
care au pus 
probleme de 
toate că zona _
punct de vedere al nivelmentu- 
lul. Traseele concursului indivi
dual au măsurat Intre 4 500—9 700 
m, iar cele de ștafetă (eu pa
tru schimburi) au avut o lun
gime totală Intre 16—24 km.

Gheorghe Dan), 
Prahova (Alexandru 
- secretar) și al fe-

Cornel Arvunescu 
au realizat trasee 
sportivilor multe 
ordin termic, cu 

nu este ideală din

lua „seria", dacă orădenii 
demonstra , că victoria 
campionatul trecut nu a 
doar... un foc de paie, 
feroviarii vor face din nou 
tul spre marea performantă, 
dacă tînăra echipă militară va 
încerca să calce pe urmele ce
lebrei „C.C.A." 
dacă...

în orice caz, 
mult așteptat al 
mânesc, marcat în această va
ră prin reintrarea în elita con
tinentală. se dorește confirmat 
prin jocuri de valoare, specta
culoase. care să adune din nou 
tot mai multi iubitori ai aces
tui frumos sport în tribunele 
bazinelor unde 
șura jocurile.

De la ora 15. 
parcul sportiv 
Capitală va începe prima par
te a turului I (cinci jocuri), 
partea a doua (patru jocuri) 
urmînd să 
Oradea, la 
viitoare.

Programul 
neului bucurestean 
torul : Crișul Oradea — C.S.U. 
Construcții T.M.U.C. București, 
Dinamo — Progresul Oradea, 
Ranid București — I.L. Timi
șoara, Steaua — Voința Cluj- 
Napoca si Progresul București 
— Petrochimistul Pitești (Lotul 
de juniori 1969). (M. V.)

din anii '50,

revirimentul 
polo-ului ro

se vor desfă-

în bazinul din 
„Dinamo** din

se desfășoare la 
sfîrșitul săptămînii

nrimei zile a tur- 
este urina

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 18 
SEPTEMBRIE : EXTRAGEREA I : 
37 15 16 23 43 10 ; EXTRAGEREA 
A II-a : 29 39 25 30 33 1.

Fond de cîștiguri : 770.642 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES - 
BOX DIN 8 SEPTEMBRIE : FAZA 
I : Cat. 2 : 2 variante 100% a 
22.247 lei în cadrul căreia o ex
cursie de 2 locuri în R.S. Ceho
slovacă și diferența în numerar 
și 6 variante 25% a 5.562 lei ;

14,50 variante a 5.370 lei ; 
35,00 variante a 2.225 lei;
83,00 a 938 lei ; cat. 6 : 
100 lei ; cat. 7 : 6.254,75 

; FAZA A II-a : cat. A :

cat. 3 : 
cat. 4 : 
cat. o : 
437.75 a 
a 40 lei , ___ __ .
3 variante 25% a 17.500 lei ; cat

B : 2 variante 25% a 9.738 lei ; 
cat. C : 8,co a 2.435 lei ; cat. D : 
41,25 a 472 lei ; cat. E : 106,00 a 
184 lei ; cat. F : 3.227,50 a 40 Iei.

a ASTĂZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de mil- 
ne, vineri 20 septembrie. Procu- 
rați-vă din timp biletele cu nu
merele alese de dv. !

«I Așa cum am mai Informat, 
duminică 22 septembrie se 
organiza singura tragere 
din această lună, deci 
prilej pentru masa de 
panți pentru a putea 
posesia unor importante 
în bani și autoturisme „______
1300“. Jucați din timp și la a- 
ceastă tragere la sfîrșit de săp- 
tămînă.

va
LOTO 2 
un n-ou 
partici- 

intra în 
cîștiguri 
„DACIA

REZULTATE, individual: Categ. 
11 ani — Miszovlts Gyorgy (Che- 
mun-Maratex B. Mare), 
Eftimie (Voința Sinaia); 13 ani — 
Beatrice Lobontz (Rulmentul 
Brașov), Petre Roșianu (Blectro- 
putere Craiova); 15 ani — Ileana 
Jeler (Voința B. Mare), Nicolae 
Bănică (Voința Ploiești); 17 ani 
— Elena Iacob (Politehnica Bucu
rești), Ștefan Apll (Chemun- 
Maratex). Ștafeta : fete — categ. 
11—14 ani: 1. Dolj (Monica Mei- 
chlan. Valentina Băluță, Rodica 
Dumitru, Simona Cretan), 2. Ma
ramureș. 3. Arad; 15—17 ani: 1. 
Maramureș (Tunde Dioszegi, E- 
dith Apli, Ildico Kovari și Ileana 
Jeler); 2. Bihor, 3. Cluj. Băieți, 
categ. 11—14 ani: 1. Prahova 
(Daniel Stroescu, Mihal Eftimie, 
Adrian loslf. Florin Belei), 2. 
Maramureș, 3. Brașov; 15—17 
ani: 1. Dolj (Cătălin Ilie, Marian 
Cotirță, Cristian Ivanciuc, C. 
Deaconescu), 2. Arad, 3. Prahova.

M. CRĂCIUNESCU, coresp.

Mihal

Budapesta, 6. V.S.T. Kosice. Coș- 
geter: K Klincsik (Hutnik); cel 
mai tehnic iucător: Z. Kosa (Di
namo). (Ilie GHIȘA — coresp.)
• Politehnica C.S.Ș. Timișoara

a cîștigat turneul feminin des
fășurat în sala Olimpia (83—77 
cu Politehnica București. 86—66 
cu Steaua roșie Belgrad). Pe 
locurile următoare : 2. Politeh
nic.» București (84—73 cu Steaua 
roșie), 3. Steaua roșie. La turneu 
a fost invitată șl echipa Pra
hova C.S.U. Ploiești care, însă, 
nu s-a prezentat, deși confirma
se participarea.
• Spicuim din cele mai inte

resante cereri de transfer depuse 
la federație: G. Tzachis (C.S.Ș. 
4 București), V. Pogonaru (Stea
ua) la I.c E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești; M. Logofătu (I.C.E.D.) — 
la Farul; I. lonescu (Politehnica 
București), B. Bărbuiescu (Aca
demia Militară) — la Dinamo 
București: C. Pintea (C.S.Ș. 4)
— Ia Steaua; I. Murășan
(I.M.U.A.S. Baia Mare) — la U- 
niversitatea Cluj-Napoca: K.
Herbert (Universitatea Cluj-Na
poca) — la C.S.U. Balanța Si
biu; Paula Misăilă (C.S.Ș. Chi
mistul Rm. Vîlcea) — la Univer
sitatea Cluj-Napoca; Constanța 
Ivănescu, Tatiana Parcanschi, 
Dorina Pîrvan, Aurora Cîrstoiu, 
Lenuța Trică (ICEMENERG) — 
la Rapid; Gabriela pandrea 
(C.S.Ș. 1 Constanța) — la Poli
tehnica București; Melinda Tor- 
dai-Szocs (Comerțul Tg. Mureș)
— la Mobila Satu Mare; Erika 
Popovici (Mobila) — la Comer
țul; Florentina Nicola (ICEME
NERG) — la Progresul Bucu
rești; Gh. Oczelak (Steaua) la 
Academia Militară Mecanică 
Fină.

O tncepînd din anul competi- 
țlonal 1985—1986, în campionatele 
republicane, la toate categoriile 
competitionale și de vîrstă, în 
scopul stimulării pregătirii co
respunzătoare a jucătorilor cu 
talie înaltă șl adaptării lor la 
cerințele jocului de ridicat nivel 
internațional, F. R. Baschet a 
hotărit: aruncarea reușită a
mingii direct în coș (așa numita 
aruncare „de sus") va avea va
loare de 3 puncte (ca și coșul 
înscris de la 6,25 m). Evident, 
pentru validarea celor 3 puncte 
va fi necesar ca aruncarea să 
fie perfect regulamentară, adică 
fără agățarea de inel a execu
tantului. Este de dorit, însă, ca 
și arbitrii să se pregătească in 
vederea aplicării uniforme a noii 
reguli.

Gh.

DEBUT ANIMAT
Turneele internaționale stu

dențești de șah dotate cu trofeul 
„Politehnica ’85" au avut 'un de
but animat, doar un număr re
dus de remize fiind Înscris pe 
tabelul de concurs, în primele 
două runde. Cel mai eficient 
start l-a avut maestrul interna-

TINERII ARCAȘI ȘI-AU
Tinerii arcași — juniori mari 

șl mici — din toate centrele 
unde se practică acest străvechi 
sport, s-au reunit la Rădăuți 
pentru a-șl desemna campionii 
naționali șl al „Daciadei" pe 
1985. Timp de două zile, la poli
gonul amenajat pe terenul de 
fotbal din orașul moldovean au 
avut loc întreceri atractive, sol
date cu o serie de rezultate a- 
preciabile, dintre care se deta
șează recordul lulianei Fcrlor 
(C.S.M. Iași) pe distanta de 
30 m — 338 p (v.r. 337 p.).

Iată rezultatele tehnice — ju
niori mari: 1. Tibcriu Andrioaie 
(C.S.M. Iași) 1 092 p — la simplu 
fita, 2. Ionel Cvasnluc (Voința 
Rădăuți) 1 032 p, 3. Viorel Habian 
(Minerul Aninoasa) 1 028 p; echi
pe: 1. C.S.M. Iași 3 063 p, 2. Mi
nerul Aninoasa 2 902 n, 3. Voința 
Rădăuți 2674 p; junioare mari :

ANUNȚ
I.D.M.S. București, Ba. Magheru 6—8, sectorul 1, încadrează 

de urgență pentru depozitul piese auto din str. Valea Casca
delor nr. 24, sectorul 6 :
• șef depozit
• lucrător gestionar subunitate depozit
• recepționerl piese auto
• primitori mărfuri piese auto
• muncitori necalificați pentru pază.
De asemenea, încadrează urgent pentru depozitul sport din 

str. Galați recepționerl articole sport.
Solicitanții trebuie să posede buletin de identitate de Bucu

rești. Relații suplimentare la sediul întreprinderii, Bd. Ma- 
gheru nr. 6—8, sect. 1, etaj V, camerele 3 și 11, telefon 11.39.50 
— interior 142 sau 181.

CURSURI DE GHIZI
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI anunță că in perioada 1—4 octombrie 1985, 
zilnic, între orele 12—18, în Calea Victoriei nr. 100 (în spatele 
cofetăriei „Athenăe Palace"), se primesc înscrieri pentru exa
menul de selecționare la cursurile de ghizi-însoțitori pentru 
excursii Interne cu turiști români

Condițiile pentru selecționarea ghizllor-însoțitorl sînt urmă
toarele : vîrstă 18—65 ani. minimum studii medii. înfățișare 
agreabilă.

Actele necesare : cerere tip, certificat de naștere (copie le
galizată), certificat de cazier (în original), act de studii (copie 
legalizată), recomandare scrisă de la locul de muncă (pentru 
pensionari șl casnice, recomandarea se va da de către aso
ciația de locatari), ultimul talon de pensie șl adeverință din 
care să rezulte retribuția reactualizată, certificat de căsătorie 
(copie pentru casnice), certificat medical (examen neuro- 
psihiatric și O.R.L.), 2 fotografii.

Examenul de selecție va avea loc în perioada 14—18 octombrie 
a. c.
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A ÎNCEPUT CAMPIONATUL I

PE ECHIPE AL SENIORILOR I
cest 
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pe 
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le de simplu — cu 3—0 pe PRO- 
GREȘUL : A. Popovici — Zacop- 
ceanu 7—5, 6—3. M. Năstase — 
Tcușdea 6—0, 6—1, Gorgan — H. 
Niculae 6—1, 6—1.

Și în competiția feminină un 
singur rezultat strîns. deocamda
tă : PROGRESUL — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 5—4. Cîteva 
rezultate din această partidă : 
Aurelia Gheorghe — Luminița 
Sălăjan 7—6, 3—6, 7—5, Otilia 
Pop — Maria Romanov 6—2, 6—3, 
Anca Drăgușin — Cozmina Po
pescu 6—1. 5—7, 5—7, Cristina Ște- 
fănescu — Pușa Dobreanu 2—6, 
0—6, Drăgușin, Adela Tache — 
Popescu, Dobreanu 6—7, 6—3,
2— 6. Alte rezultate din competi
ția feminină : DINAMO BUCU
REȘTI - METALUL T1RGOVIȘ- 
TE 8—1 (Tache — D. Voinea 6—1, 
6—1, Radu — V. Neacșu 4—6,
3— 6, Samungi — Colțoiu 6—2, 
6—2 etc.), STEAUA — DACIA GA

im- 
iele

Trofeul „Pistonul de aur<< la a Vlll-a ediție ---------------------------------- 1
ORGANIZARE BUNA, REZULTATE REMARCABILE |
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A intrat în tradiție o frumoasă 
competiție modelistieă, organizată 
de Consiliul Municipal al Sin
dicatelor — comisia sport-turism 
— prin asociația sportivă Semă
nătoarea din Capitală: concursul 
de automodele, cu participare 
internațională, dotat cu trofeul 
„Pistonul de aur". Trebuie spus 
că la Semănătoarea au fost con
struite piste speciale, de nivel 
mondial, pentru acest sport, cu 
sprijinul conducerii întreprinderii 
(director general dr. lng. Nedel- 
cu Cioceanu, maestru al sportu
lui Ia automodele). Fiind o dis
ciplină mal puțin cunoscută la 
noi, amintim că ea cuprinde 
două mari clase: modele de vi
teză. captive (9 m cablu), echi
pate cu motoare electrice (din 
dorința de a fi cit mai aerodi
namice, unele nu mai seamănă 
cu mașinile clasice) și modele 
de curse, două subclase, cu. mo
toare electrice șl cu motoare ter
mice. La captive sportivul im
primă modelului viteza maximă, 
după care mașina, aleargă sin
gură, în raport cu calitatea 
motorului, iar modelele de curse 
sînt pilotate prin radio. Cele mal 
spectaculoase sînt cele cu mo
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rio Sibillo, toți cu cite 1,5 pun
cte. Printre cei cu 1 punct se 
află și maestrul international 
Parik ștefanov, care a remizat 
cu I. Arma; și S. Lupu.

In grupa feminină, nu mai pu
țin de patru concurente sînt la 
egalitate pe primele locuri. Ci
te 2 puncte au acumulat Marina 
Pogorevici, Edith Kozma, Maria
na Nechifor și Raluca Stegăro- 
iu. E foarte probabil că intre a- 
cestea se va da lupta pentru in- 
tîletate șl în rundele următoare.

întrecerile continuă în sala Ar
hitectura (str. Academiei), de la 
orele 9 și 15. Arbitrii turneului 
sînt Anghel Matei și Haralamble 
Candea.
• In perioada 2—25 octombrie, 

asociația sportivă sănătatea or
ganizează turneul de șah „Me
morial dr. Radu Vasilescu". Se 
vor disputa patru turnee mascu
line șl feminine, sistem elvețian, 
pe distanta a 11 runde. întrece
rile sînt deschise tuturor cate
goriilor de jucători. Ședința teh
nică inaugurală este programa
tă pentru 2 octombrie (ora 16) 
în sala Calculatorul.
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întrevadă rolul important pe 
care echipa dinamovistă îl va 
juca în acest campionat. Este 
vorba acum doar de răbdare 
și de iscusita rodare a noului 
angrenaj. Ieri, Dinamo a făcut 
mai mult un joc de... antrena
ment, dștigînd tot ce a vrut 
cu înaintarea (deosebit de pu
ternic noul său „cap de gră
madă"). ale cărei „intrări" — 
spectaculoase — au fost urma
te de atacuri fulminante ale 
treisferturilor, lansate cu a- 
dresă de Paraschiv și mereu 
tînărul Ion Constantin (pe post 
de „uvertură"). Despre Olim
pia ce să spunem ? întîlnind 
o echipă de altă caitegorie, a 
depus armele din start, neanga- 
jîndu-se decât rareori in joc. 
iar apărarea — nefunctionînd 
placajele — a fost ca și nulă, 
învingătorii au marcat 11 e- 
seuri : ZAFIESCU 3, CON
STANTIN. BUCAN. CHIRI- 
CENCU, PETRE, PAȘCU, VE
RES. DOJA. PARASCHIV; I. 
CONSTANTIN adăugind alte 
16 puncte din 8 transformări. 
Punctele Olimpiei s-au dato
rat lui I. CĂLIN — eseu (fru
mos). GORDIN — l.p., D. A- 
LEXANDRU — drop. A con
dus foarte bine, un meci spor
tiv, care nu i-a pus probleme. 
AI. Pavlovici (Buc.).

Dimitrie CALLIMACHI

LAȚI 8—1. într-un meci deose- I 
bit de important, STEAUA con- I 
ducea cu 7—1 pe PROGRESUL 
(Moise — Gheorghe 6—1, 6—3, a
Mirela Buciu — Pop 1—6, 6—4, I 
1—6 Ivana — CI. Niculescu 6—0, I 
6-1).

Azi au loc următoarele parti- « 
de : STEAUA — T.C.B. și DINA- 1 
MO BUCUREȘTI — ELECTRICA • 
timișoara (masculin, la tere
nurile Progresul) — de La ora I 
10 DINAMO BUCUREȘTI — PO- I 
LITEHNICA BUCUREȘTI (la 
Progresul, de la ora 13), DINA- _ 
MO BRAȘOV — PROGRESUL, I 
(la T.C.B. de la ora 9), STEA- I 
UA — METALUL TÎRGOVIȘTE, ’ 
PROGRESUL — DACIA GALAȚI . 
(la T.C.B. de la ora 9). Arbitri I 
principali : M. Algiu, T. Florea, • 
I. Turcu, N. Rigani, V. Hanganu.

Ion GAVRILESCU I

toare termice, unde sportivul re- . 
glează prin radio turația motoru- I 
Iul, după situație (viraje, „ace de I 
păr“. linie dreaptă) și în același 
timp direcția modelului. •

Ediția din acest an, a VUI-a, | 
a „Pistonului de aur", la care au 
participat reprezentative de club • 
din Ungaria (Pees), Polonia I 
(Poznan) și Bulgaria (Varna), | 
s-a bucurat de o organizare ire
proșabilă (remarcabilă contribu- ■ 
ția adusă de C. Stroe. C. Dinu I 
șl I. Constantinescu — Semănă- | 
toarea) și a avut un nivel deo
sebit de ridicat. Este suficient să 
spunem că la captive modelul 1 
sportivului Zoltan Nagy (Pecs) I 
a atins 274,810 km/h. Ciștigătorii, • 
pe c’ase: captive 1,5 cmc: A. 
Kramfhard (Pecs) — 176 km/h; I 
2,5 cmc — M. Atanasov (Varna) I 
216 km/h; 5 cmc: J. Kureck ■ 
(Poznan) 205 km/h; 10 cmc: Z. 
Nagy — 274,810 km/h; Curse. iff I 
ordine: șt. Bleu (Armata Buc.). I 
A. Kramfhard Pees), Ionuț Bo
bocei (C.S.T.A. Buc.), S. Eduard - 
(Voința Timișoara), A. Barta I 
(Rapid Oradea), R. Ban (Rapid | 
Oradea), S. Mitrică (Voința Tim.), 
F. Faur (Micronia Arad). Tro- . 
feul „Pistonul de aur“ a revenit I 
sportivilor din Ungaria. I

Viorel TONCEANU |

LA BUZĂU-DOUĂ ETAPE |

ALE CAMPIONATULUI

DE AUTOMOBILISM |

In zilele de 21 $i 22 sep- I 
tembrie, județul Buzău va găz- | 
dui. în organizarea clubului 
automobilistic local, două etape ■ 
ale campionatului national : vi- I 
teză în coastă. Ia Măgura, în 1 
ziua de 21 septembrie, ora 14, - 
si viteză pe circuit, a doua zi. I 
la aceeași oră. pe un traseu I 
de 2,3 km. aflat în centrul 
municipiului Buzău. Vor parti- I 
cipa atît componenții lotului | 
național, cît și sportivi frun
tași din toate cluburile și aso- I 
ciaițiile cu secții de automobi- I 
lism din tară. ’

Secvență din meciul Rapid București — Hidrotehnica Milcov 
Focșani, din care se poate vedea cit de aprigă a fost disputa pen
tru balon. Foto : Aurel D. NEAGU

POLITEHNICA IAȘI — GLO
RIA P.T.T. ARAD 37—6 (17—6). 
Pe fondul unui joc spectaculos 
și de calitate, rugbyștii ieșeni 
au obtinut o victorie clară în 
fata partenerilor de joc din 
Arad. In urma unor acțiuni 
viguroase, purtate la mină de 
înaintare și treisferturi, „poli
tehnicienii** au marcat eseuri 
prin DOROFTEI 2, COLIBA, 
MITITELU. MURARU și AN
DREI; MITITELU a mai izbu
tit 2 l.p. și 2 tr.. iar BAlETU 
un drop. Oaspeții au punctat 
prin ASMARANDEI 2 l.p. A 
condus P. Soare (Buc.). (AI. 
Fîntea. coresn).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — A.S. CONTACTOARE

ieri,

în cupa li. E. r. a.

DINAMO - VARDAR
(Urmare din pag. 1)

tală de unul singur, de circa 
40 de metri, a înscris, plasat, 
Pe lingă Moraru, ieșit in în- 
timpinare. Unde erau Andone. 
stoperul lui Pancev. si liberoul 
Al. Nicolae ? Aceste greșeli 
evidente i-au adus lui Vardar 
pe lingă avantajul pe tabela 
de marcaj șl unul moral, for
mația iugoslavă (intuind că 
nu are în fată echipa care eli
minase pe Hamburger S. V.). 
afișînd în joc o dezinvoltură 
deloc în concordantă cu locul 
pe care ea îl deține ac
tualmente. în clasamentul cam
pionatului din tara vecină. 
Rednic si Zare se ridică peste 
nivelul multora dintre co
echipieri, sprijină ofensiva și în 
min. 15 Văidean. ..înșurubat" 
în careul advers, îl obligă pe 
Grosev să se întrebuințeze se
rios pentru a opri golul. în 
min. 18. Pancev produce din 
nou panică, dar Moraru reu
șește să salveze in extremis. 
Intervențiile salutare ale căpi
tanului dinamoviștilor (norta- 
rul Moraru) insuflă curaj co
echipierilor lui, care, în min. 
28. restabilesc echilibrul : 
Văidean îl lansează pe RED
NIC șl acesta trimite, de Ia 
circa 14 m, balonul în plasă.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A Vl-a A DIVIZIEI ..C“
SERIA I : Șiretul Pașcani — 

Laminorul Roman: N. Gogoașe 
(Buzău), Metalul Rădăuți — Ex
plorări Cîmpulung: C. Nistor 
(Vaslui), Zimbrul Șiret — Con
structorul Iași: M, Rus (Dej). 
Cetatea Tg. Neamț — Cristalul 
Dorohoi: I. Neagu (Buzău), E- 
lectro Luceafărul Botoșani — 
Minerul Gura Humorului: E. 
Lascăr 'Bacău), Celuloza Bradul 
Roznov — Carpați Gălănești: A. 
Moroianu (Ploiești), Danubiana 
Roman — Relonul Săvinești: Gh. 
Iulian (Brăila), Avîntul Frasin — 
C.s.M. Buoecea: N. Petrea (Foc
șani).

SERIA A II-a : Unirea Negrești
— Constructorul Flacăra Odo- 
bești: D. Urmeș (Brăila), Prole
tarul Bacău — Unirea Dinamo 
Focșani: V. Donțu (Galați), C.S.M. 
Borzeștl — Voința Petrolul Rm. 
Sărat: C. Zolotușcă (Ploiești), 
Chimia Mărășeștl — Steaua Me
canica Huși: I. Kopacz (Miercu
rea Ciuc) Luceafărul Adj ud — 
Textila Buhuși: T. Ștefănescu 
(lași), Mecanica Vaslui — Inter 
Vaslui: Al. Renghel (Vaslui). Pe
trolul Moinești — Partizanul Ba
cău: I. Mathe (Reghin), Victoria 
Gugești — Minerul C-omăneștl: I. 
Covăsi (Urzlcenl).

SERIA A III-a: Arrubium Mă- 
cin — Progresul Isaceea: G. Go
ri (ă (P. Neamț). Chimia Buzău
— Carpați Neholu: N. Mucenica 
(Bacău). Victoria Tecuci — 
AJS.A. Buzău: A. Buzdugan (Bo
toșani). Metalul Buzău — Petro
lul Ianea: I. Roșu (Tg. Neamț), 
S.N. C.S.ș. Tulcea — Chimia 
Buzău: Al. Comănescu (Bacău). 
Granitul Babădag — F.E.P.A. *74 
Blrlad: S. Hampu (București), 
Ancora Galați — Petrolul. Berea:

BUZĂU 32—9 (12—0). Joc des
chis, dominat de gazde (deși 
fără 3 titulari, Pujină. Demian 
si Cantea, accidentați). Linia 
de treisferturi a băimărenilor 
a fost foarte activă. Au mar
cat : NISTOR si PASCALE 
cite 2 eseuri. FUL1NĂ 3 l.p. și 
2 tr.. CIOLPAN drop; respectiv 
CAPMARE 3 l.p. (A. Crișan, 
coresn.).

FARUL — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 150—0 (76—0) !
Oaspeții au început jocul în 
14 și l-au terminat în... 11, 
trei sportivi fiind accidentați. 
(C. Popa, coresp.).

în clasament conduce Farul, 
cu 9 p (245—16), urmată de 
Dinamo, tot cu 9 p, dar cu un 
esaveraj inferior : 187—34.

SKOPUE 2-1 (1-1)
Momentul psihologic nu 

este suficient speculat de 
bucureștenl. care, pînă la pau
ză. mai reușesc doar un singur 
sut sănătos, expediat de Zare, 
în min. 30, și respins de por
tarul Groșev în corner.

Cum era firesc, la reluare, 
ofensiva formației gazdă se 
intensifică și in min. 50, Ia 
o minge trimisă de Văidean 
spre Augustin, Ianevski co
mite hent în careu șî AUGUS
TIN execută impecabil lovitura 
de la 11 metri : 2—1.

Cu aproape încă o repriză în 
fată. ..tribunele" speră într-o 
desprindere mai clară pe ta
bela de scor a formației favo
rite și o încurajează frenetic. 
Acum, Dinamo „urcă" cu 
întreg efectivul (din care cau
ză. la ..contrele" lui Vardar. 
Moraru trebuie să intervină 
din nou salvator) și, în min. 
60. trece pe lîngă majorarea 
scorului ; Rednic l-a servit 
impecabil, în adîntime, pe Au
gustin. și acesta a reluat din 
6 m ce lingă stîlpul din dreap
ta lui Grosev.

Asistăm la o netă superiori
tate teritorială a formației 
gazdă. întreruptă de un sin
gur șut la poarta lui Moraru 
(Pancev — min. 72) si de mul
te, foarte multe faulturi si

L. Babone (Medgidia), Laminorul 
Viziru — D.V.A. Portul Galați: 
V. Lupașcu (Iași).

SERIA A IV-a : Portul Con
stanța — voința Constanța: G. 
vișlnescu (București), Victoria 
Tăndărei — Cimentul Medgidia : 
R. Nicoară (Tulcea), I.M.U. 
C.S.Ș. Medgidia — F.C.M. Du
nărea Giurgiu: V. Drăgan (Bucu
rești), Marina Mangalia — Olim
pia Slobozia: M. Dragu (Galați), 
Unirea Urzicenl — S. N. Oltenița: 
V. Turcitu (Galați), Sportul „30 
Decembrie" — Unirea Slobozia : 
E. Oțelea (Brașov), Electrica 
Constanța — Metalul Mangalia : 
N. Dobre (București), i.s.c.I.P. 
Ulmeni — Viitorul Chlrnogi: S. 
Bărbulescu (Pitești).

SERIA A V-a : Viscolii Bucu
rești — I.U.P.S. chiuia: R. Mu- 
șat (București), Chimia Găeștl — 
Voința București: I. Floricel 
(Brașov), Metalul București — 
Constructorul I.A.C.P.B. Bucu
rești: AI. Mustățea (Pitești), Au
tobuzul București — Cimentul 
Fienl: I, Dogaru (Rm. Vîlcea), 
MECON București — Abatorul 
București: I. Nistor (Sf. Gheor
ghe), Avicola Crevedia — Fla
căra roșie București: V. Cenușe 
(Constanța), Danubiana Bucu
rești — Electrica Titu: S. Grosu 
(Călărași). Metalul Mija — Teh- 
nometal București: M. Georgescu 
(Constanța).

SERIA A Vl-a: Sportul mun
citoresc Caracal — Automatica 
Alexandria: N. Georgescu (Bu
zău), Recolta Stolcănești — Ar
mata Craiova: M. Gheorghe 
(București). ROVA Roșiori — Vi
itorul Scomicești: T. Lungu 
(Giurgiu). Dacia Pitești — Chi
mia Tr. Măgurele: M. Agiu (Tg. 
Jiu), Progresul Corabia — Tex
tila Roșiori: V. Ivan (Drobeta 
Tr. Severin), Viitorul Drăgășanl
— C.F.R. Craiova: M. Stelescu 
(Tg. Jiu), Metalul Alexandria — 
Progresul Băilești: I. Ungureanu 
(Orșova), Constructorul T.C.I. 
Craiova — Electronistul Curtea 
de Argeș: P. Dumitru (Bucu
rești).

SERIA A VlI-a: Jiul Rovinari
— Armătura Strehaia: V. Lazăr 
(Timișoara), Gloria Reșița — Pe
trolul Țideni: I. Radu (Craiova), 
Dierna Orșova — Minerul Mol
dova Nouă: I. Ferenczi (Timi
șoara), Forestierul Băbeni — 
Minerul Mătăsari: C. Maciuc 
(București), Minerul Oravița — 
Minerul Mecanizatorul Simian : 
N. Sobeș (Orăștie), Chimistul 
Rm. Vilcea — Metalurgistul Sa- 
du: Gh. Bîldea (București), Mi
nerul Anina — Gloria Pandurii 
Tg. Jiu: E. Tamaț (Cugir), Me
talul Oțelu Roșu — Minerul Mo- 
tru: F. Marcu (Oradea).

SERIA A vnl-a: U.M. Timi
șoara — Minerul Paroșenl: V. 
Bălăneanu (Alba Iulia), Unirea 
Sînnicolau Mare — Unirea Tom
natic: M. Bumbul (Oradea),

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTĂZI, LA TIMIȘOARA, 

POLITEHNICA — RAPID. As
tăzi, de la ora 17, se dispută 
pe stadionul „1 Mai" din Ti
mișoara partida dintre Politeh
nica și Rapid, med aminat 
din etapa a 6-a a Diviziei „A", 
în deschidere va avea loc par
tida formațiilor de tineret 

obstrucții din partea fotbaliș
tilor iugoslavi. încuraiati ta 
această manieră de ioc si 
de arbitrajul prea larg a! lui 
V. Butinov. Totuși, si în aces
te condiții, echipa Dinamo (cu 
Tulba. din min. 62. in locul 
lui S. Răducanu) reușește 
să-și creeze. Dină la sfîrsit. 
două situații favorabile de a 
înscrie, dar Augustin (min. 78 
— ..cap" alături de poartă, din 
6 m) si Rednic (min. 88 — re
luare imprecisă, tot cu capul, 
din apropierea careului mic) 
nu reușesc să aducă suporte
rilor lor golul 3, golul care 
să-i liniștească. într-o mai 
mare măsură, pentru manșa a 
doua, de la 2 octombrie.

Arbitrul V. Butinov (U.R.S.S.) 
a condus satisfăcător for
mațiile : DINAMO : MORA
RU — Movilă. Andone Al. Ni
colae. Stănescu — REDNIC, 
ZARE. Suciu (min. 16 Varga) 
— Văidean. Augustin S. Ră
ducanu (min. 62 Tulba).

VARDAR : GROSEV - Io- 
vanovschi (min. 78 Najdoski), 
Kanatlarovski. Setinov. Si- 
movskj — Urosevicî, RINGOV. 
Ianevski. Savevskj — Sdravkov 
(min. 89 Trojanovski). PAN
CEV.

C.S.M. Caransebeș — Obillci Sîn- 
martinul Sîrbesc: M. Oancea 
(Caracal) Minerul știința Vul
can — Strungul Chișineu Criș : 
I. Crețu (Slatina), Șoimii Lipova
— Victoria Călan: O. Negruțiu
(Satu Mare) Rapid Arad — Vic
toria Caransebeș: N. Gittrcă (A- 
vrlg). Minerul Certej — C.F.R. 
Simeria: O. Ștreng (Oradea).
C.S.M. Lugoj — Dacia Orăștie : 
C. Bîtian (Craiova).

SERIA A IX-a : Unirea Valea 
lui Minai — Mecanica Alba Iu
lia: P. Mihuță (Arad), Electro- 
mctal Cluj-Napoca — . Recolta 
Salonta: Z. Csiszer (Luduș). Sti
cla Turda — Gloria Beiuș: I. 
Pușcaș (Petroșani), Minerul 
Svneuiuș — Voința Oradea: A. 
Petz (Cărei). Metalurgistul Cugir
— Olimpia Gherla: M. Roșea (A- 
rad). Minerul Oraș dr. P. Groza
— Oțelul Oraș dr. P. Groza: C. 
Manda (Reșița) Viitorul I.R.A. 
Cluj-Napoca — Ind. sîrmei C. 
Turzii: M Circo (Brad), Metalul 
Aiud — Steaua C.F.R. Cluj-Na
poca: R. Cîmpeanu (Arad).

SERIA A X-a 8 Chimia Tășnad
— Minerul Rodna: M. Vincelar 
(Cluj-Napoca), Unio Satu Mare
— Someșul Satu Mare : C. Po
povici (Cîmpla Turzii), Bradul 
Vișeu — Victoria Cărei: M. Tu- 
dose (Suceava). Minerul Băiuț — 
Chimia zalău: S. Vescan (Aiud), 
Energia Beclean — Cuprom Baia 
Mare: I. Smuc (Suceava), Mine
rul Sărmășag — Chimforest Nă- 
săud: E. Seracin (Timișoara), 
Minerul Băița — Lăpușul Tg. 
Lăpuș: F. Fekete (Bala Mare), 
oașul Negrești — Minerul Baia 
Sprie: V Urbanovschî (Oradea).

SERIA A XI : Carpați Agnita
— Mureșul Toplița: C. Dobre 
(Ploiești) Electro Tg. Mureș — 
Unirea CristUru Secuiesc: M. Ti- 
moe (Zalău), Lacul Ursu Sovata
— Minerul Baraolt : C. Costines- 
cu (Bistrița). Progresul Odorhel
— C.S.U ‘Mecanica Sibiu : M.
Neagoe (Rm. Vîlcea), Minerul 
Bălan — Metalul Sighișoara: G. 
Negrea (Bistrița), Unirea Ocna 
Sibiului — Inter Sibiu: I. Bălan 
(Arad,. Oțelul Reghin — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș: V. Onu (Pre
deal). Viitorul Gheorgheni — 
Mureșul Luduș: V. Gociu
(Bacău).

SERIA A XlI-a : Precizia Să- 
cele — Metalul Tg. Secuiesc: N. 
Petria (București), Victoria Flo- 
reștl — Utilajul Făgăraș: P. Ili
escu (București), Minerul Fili- 
pești — Mobila Măgura Codlea : 
A. Sebe (București), Torpedo 
Zămeștl — Metrom Brașov : I. 
Iiie (Tîrgcviște). Electro Sf. 
Gheorghe — Carpați Sinaia: M. 
Buciumeanu (Tîrgoviște). Cimen
tul Hoghiz — Nitramonia Făgă
raș: P. Cadar (Brașov), Poiana 
Cîmpina — Chimia Brazi: P. 
Prioteasa (Craiova), I.P.T. In- 
torsura Buzăului — Petrolul 
Băicoi: D. Bădescu (Focșani).

• DE I.A CLUBUL DINA
MO. Biroul secției de fotbal a 
clubului Dinamo București, a- 
nalizînd abaterile săvîrșite de 
jucătorul Stănescu în jocul cu 
F.C. Argeș, a holărît suspen
darea acestuia pe trei etape.
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Car net extern

RECORDUL OREI

TILBURG. Cei de al nouă
lea turneu internațional „Inter- 
poRs". desfășurat în localitatea 
olandeză Tilburg, a luat sfîr- 
șit cu victoria, nu a unuia, ci 
a... trei șahiști. Este vorba de 
Robert Hubner (R.F.G.). Vik
tor Korcinoi (Elveția) și An
thony Miles (Anglia) fiecare cu 
cîte 8,5 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 4. Ljubomir 
Ljubojevici (Iugoslavia) 7 P. 5. 
Lev Folugaevski (U.R.S.S.). 
Olcg Romanișin (U.R.S.S.) și 
Jan Timman (Olanda) 6 p. 8. 
Roman Dzindzișasvili (S.U.A.) 
5.5 p.

în runda a 14-a. ultima, au 
fost consemnate rezultatele '• 
Romanișin — Hubner 0—1, 
Timman — Korcinoi 0—1, Mi
les — Ljubojevici 1—0, Dzin
dzișasvili — Polugaevski re
miză.

PARIS. A fost alcătuit ca
lendarul întîlnirilor din cadrul 
grupei 
european 
naționale 
(F.I.R.A.), 
Iată-1 :

1985 : 
nia — 
Franța 
10 noiembrie : U.R.S.S.

,A“ a campionatului 
al Federației inter- 

de rugby amator 
, pe anii 1985—86.

20
U.R.S.S. ;
— Tunisia sau Spania ;

Ita-

octombrie : Româ-
27 octombrie :

C.M. DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
MADRID, 18 (Agerpres) — Cel 

de-al 12-lea campionat mondial 
de gimnastică ritmică se va des
fășura între 10 și 12 octombrie 
în orașul spaniol Valladolid și 
va reuni sportive din 35 de țări 
ale lumii. Printre acestea se nu
mără Bulgaria, Australia, Bra
zilia, Canada, Cehoslovacia. R.P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R.D. Germană, Franța, Italia, 
Japonia, Noua Zeelandă, Polonia, 
România, U.R.S.S. și S.U.A.

lia ; 1 decembrie : Italia —
România.

1986 : 19 ianuarie : Italia — 
Tunisia sau Spania : 15 februa
rie : Franța — Italia ; 22 fe
bruarie : Portugalia — Româ
nia ; 22 martie i Portugalia — 
Franța ; 13 aprilie : Italia — 
Portugalia si Franța — Româ
nia ; 26 aprilie : Portugalia — 
Tunisia sau Spania ; 1 mai : 
România — Tunisia sau Spa
nia ; 8 mai : U.R.S.S. — Fran
ța ; 17 mai : Portugalia —
U.R.S.S. ; 4 iunie : Tunisia sau 
Spania — U.R.S.S.

Meciul de baraj dintre Tuni
sia Si Spania va avea loc la 
12 octombrie a,c. la Lavelanet.

DUPĂ „INTERNAȚIONALELE" DE JUDO
tUrmare lin pag I)

Adrian Clinei, un tinăr ambi
țios. curajos și foarte puternic 
pentru categoria sa. Șlefuin- 
du-și mai bine procedeele teh
nice. el are perspective de suc
ces la „europene".

Semiușorul Dorin 
medaliat cu bronz la 
juniori ’84, s-a situat
doar pe locul 3, dar puțini știu 
că acest tînăr a concurat în 
timp ce făcea un tratament cu 
antibiotice. Mai mult, Drîmbe 
a slăbit 3—4 kg. cu puțin

Drîmbe, 
C.E. de 
în final

„MONDIALELE"
DE VOLEI (j)
In semifinalele „mondialelor" 

de volei pentru juniori, care au 
loc în mai multe orașe din 
Italia, au fost înregistrate re
zultatele : BĂIEȚI : Ancona : 
Coreea de Sud — Argentina 
3—0, Olanda — R.P. Chineză 
3—2. Italia — Chile 3—0 (con
duce Italia cu 10 p) ; Napoli : 
Brazilia — Franța 3—0. Cuba
— Japonia 3—0, U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—0 (conduc Brazilia. 
Cuba și U.R.S.S. cu cîte 9 p) ; 
FETE : Ancona : 
Peru 3—0, R. P. 
Mexic 3—0, Italia 
3—0 (conduce R. P.
10 p) ; Brescia : Cehoslovacia
— Australia 3—0, Cuba — 
U.R.S.S. 3—0. Brazilia — Co
rcea de Sud 3—2 (conduc Cu
ba si Brazilia cu cîte 9 p).

Japonia — 
Chineză — 
— Bulgaria 
Chineză cu

timp înainte- de start, pentru 
a se încadra în limitele cate
goriei sale. In asemenea 
cumstanțe. Dorin Drimbe 
mine totuși „omul nr. 1 
această categorie.

La celelalte categorii 
stăm de loc „pe roze". Super- 
ușorii Călin Gaje — unul din
tre tinerii noștri deosebit 
talentați —, Mihai Țîrlea 
Dragoș Bolbose n-au 
prea departe, doar 
beneficiind de recalificări, s-a 
clasat pe locul 3. Poate că u- 
nul dintre ei, mai ales după
finalele republicane de tineret 
(11—13 octombrie), va reuși
să se detașeze pentru a putea 
să fie selecționat la „europe
ne". La „semimijlocie", doar 
Dan Rad a confirmat parțial 
așteptările. în fine, la catego
ria grea, tinerilor noștri judo
ka U se acordă puține șanse 
să treacă de Ștefan Scherping 
(R.D. Germană), de sovieticul 
Pata Tehelîdze sau de 
slovacul Milan Rezac, 
a-î aminti doar 
oaspeții de la 
nu scăpăm din 
„europene" vor 
și alți tineri ' 
n-au evoluat la 
lele" țării noasl 
știm însă, la C.
nu vom 
completă.

Avem convingerea 
cienii lotului nostru 
ret, împreună cu elevii lor vor 
depune toate strădaniile 
timpul de 
îl mai au 
ca judo-ul 
reprezentat 
tației sale 
nai.

CUPELE EUROPENE LA POLO
VIENA, 18 (Agerpres) — La 

Viena s-a efectuat miercuri tra
gerea la sorți a grupelor preli
minare ale cupelor europene la 
polo pe apă. In Cupa campioni
lor europeni, Crlșul Oradea va 
evolua la Atena, în compania 
formațiilor Ethnikos Pireu, Po- 
sillipo Napoli șl Montjuich Bar
celona, iar In Cupa cupelor, 
Dinamo București a fost repar
tizată ta grupa de la Belgrad, 
unde va întîtal pe Partizan Bel
grad, precum șl câștigătoarele 
cupelor Greciei și Austriei.

Altitudinea, cu aerul său 
rarefiat, a , .speriat“ muLtă 
vreme pe sportivii care aveau 
să concureze în competiții cu 
mult deasupra nivedulul mă
rii. Jocurile Olimpice din 1968 
de la Ciudad de Mexico au 
con-stituit însă. dimpotrivă, o 
propagandă eficientă pentru 
altitudine care dintr-un ad
versar a devenit, iată, un a- 
liat al sportivilor. S-a spus 
că „acolo sus“ sânt avantajate 
probele de scurtă durată, cum 
ar fi, între altele, săritura în 
lungime (la J.O. de la Mexi
co, Viorica Viscopoleanu și 
Bob Beamon au stabilit re
corduri mondiale la lungime), 
dar, mai apoi, s-a dovedit că 
velodromul de la altitudinea 
de peste 2000 metri ai capi
talei mexicane este un loc 
ideal, spre exemplu, pentru 
încercărle de doborâre a re
cordului mondial de contra
timp pe o oră. Ultimele re
corduri, ale lui Merckx șl 
Mosei, au fost stabilite acolo.

în practica sportivă a și 
început să se facă precizarea, 
la tot mai multe recorduri, 
daca au fost obținute la al
titudine sau La... nivelul mă
rii, dar până acum singurul 
for internațional care a decis 
omologarea a câte două re
corduri este Uniunea Interna
țională de Ciclism. Pentru 
U.C.I. „nivelul mării" înseam
nă concursurile organizate 
pină la 600 m, iar „altitudi
ne" — cele deasupra acestor 
600 m. Velodromul italian de 
La Bassano del Grappa intră 
în prima categorie. El a fost 
ales de danezul Hans Henrik 
Oersted (n. 13.12.1955, la Gre- 
naa în Yutlanda) ca loc pen
tru tentativa pe care a fă
cut-o lunea trecută de a de
veni recordman mondial al 
orei. El s-a pregătit special 
pentru această cursă contra- 
cronometru, în care a folo-

sit o bicicletă, de tip „laser", 
grea de 9,5 kg, cu roți len
ticulare din fibre de carbon. 
Bicicleta sa a lost una dintre 
cele mai grele, ta comparație 
ou oele ale altor recordmani 
al lumii, 
Coppi 7,3 
quetil 5,3 
6,450 kg, 
5,8 kg).

La ora 
în cursă, 
tit pentru ... 
km, dar vtatu'l. ta rafale, i-a 
stricat ta mare măsură soco
telile, astfel că duipă 60 de 
minute distanța acoperită de 
el a fost doar de 43,144 km, 
totuși mai mult cu 51 de me
tri declt realizase belgianul 
Ferdinand Bracke la 30 oc
tombrie 1967. pe velodromul 
din Borna. Interesant amă
nuntul că, taoepînd din 1935, 
uMlmele 14 recorduri ale „o- 
rei“ au fost realizate în Italia 
(nouă la Milano, cite unul la 
Roma șl Bassano dd Grappa). 
Pe velodromul Bassano del 
Grappa, cu puține zile Înaintea 
acestei tentative, oersted deve
nise campion mondial la urmă
rire (5:45,71 ta finala cu bri
tanicul Doyle — 5:57,78). Ci
clistul danez este, de altfel, 
un specialist al acestei probe, 
aflîindix-sc pe podium și la 
precedentele cinci ediții ale 
campionatelor lumii : 1980 — 
BesanQon locul m, 1981 — 
Bnno locul II. 1982 — Leices
ter locul U, 1983 — Zurich 
locul m, 1934 — Barcelona 
campion.

Următorul obiectiv al Iul 
Oersted este acum recordul 
mondial, la altitudine, cel al 
italianului Francesco Moser 
(51,151 km, 23 ianuarie 1984, 
la Ciudad de Mexico). Pentru 
început, el va efectua o pre
gătire adecvată în Columbia...

Romeo VILÂRA
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î, pentru 
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Ieri s-au desfășurat majoritatea partidelor din 
cadrul primului tur al competițiilor europene

Pînă la ora închiderii ediției ne-au parvenit 
următoarele rezultate :

inter-cluburi.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Fram Reykjavik 
Bemfiica Lisabona 
turul doi.

— GLentoran (Irl. N.) la 21 sept, 
a fost calificată direct în

I.F.K. Gdteborg 
Dynamo Berlin

— Trakia Plovdiv 
Austria Viena

3—2
0—2 Avenir Beg gen (L)

CUPA U.E.F.A.
— PSV Eindhoven 0—2

Bordeaux — Fenerbahce Istanbul 2—3 Valur Reykjavik — F.C. Nantes 2—1
Gomik Zabrze — Bayem Munchen 1—2 Silavia Praga — St. Mirren F.C. 1—0
F.C. Porto — Ajax Amsterdam 2—0 Sporting Lisabona — Feyenoord Rotterdam 3—1
Sparta Praga — C.F. Barcelona 1—2 Coleraine (Irl. N.) Lokomotiv Leipzig 1—1
Jeunesse Esch (L) — Juventus Torino 0—5 F.C. Kdto Real Sporting Gijon 0—0
Akrames (Isl.) — Aberdeen 1—3 Baba Eto Gydr Bohemians Praga 3—1
Linfield (Iri. N.) — Servette Geneya 2—2 Videoton — Malmoe F.F. 1—0
Zen iit Leningrad — Vaalerengen (Nor.) 2—0 A.J. Auxerre — A.C. Milan 3—1
Vejle B.K. — Steaua București 1—1 Cemomotreiț Odessa Werder Bremen 2—1
Rabat Ajax (Mai.) — Omonia Nicosia 0—5 Bohemians Dublin — Dundee Utd. (Soo.) 2—5
Kuusysi Lahti Sarajevo 2—1 Spartak Moscova — T.S.P. Turku (Fin.) 1—0
Honved Budapesta — Shamrock Rovers 2—0 Monchen gladbach — Lech Poznan 1—1
Verona • PAOK Salonic 3—1 Piritn — Hammarby (Sue.) 1—3

And-arlecht a fost calificată direct ta turul doi. Sparta Rotterdam — Hamburger S.V. 2—0

CUPA CUPELOR
Lqgia Varșovia 
Wismut Aue — Viking Stavanger 

Dniepr
3—0

1—3

Zurrieq (Mal.) _ Bayer Uerdingen 0—3
Waregem (Bel.) 
Inter Milano — Aarhus (Dan.) 

F.C.St. Gall (Elv.)
5—2
5—1

A.S. Monaco — Universitatea Craiova 2—0 A.E.K. Atena — Real Madrid 1—0
Rapid Viena — Tatabanya 5—0 Portimonense — Partizan Belgrad 1—0
Galatasaray — Widzew Lodz 1—0 Dinamo București — Vardar Skoplje 2—1

H.J.K. Helsinki — Flamutari (Alb.) 3—2 Torino — Panathinaikos Atena 2—1
Atletico Madrid — Celtic Glasgow 1—1 Linz A.S.K. (Aus.) — Banik Ostrava 2—0
Utrecht —- Dinamo Kiev 2—1 Hap oel Nicosia — Lokomotiv Sofia 2—2
A.I.K. Stockholm — Red Boys Differdange (L) 8—0 Neuchâtel Xamax — Sportul studențesc 3—0
Larissa (Gre.) — Sampdoria Genoa 1—1 Athletic Billbao — Beșiktaș Istanbul 4—1
Limassol — Dukla Praga 2—2 F.C. Lidge — S.S.W. Innsbruck 1—0
Fredrikstad (Nor.) — Bangor City (Ț. Gal.) 1—1 Hajduk Split — F.C. Metz 5—1
Ce rele Bruges — Dynamo Dresda 3—2 Glasgow Rangers — Atletico Osasuna 1—0
Lingby (Dan.) — Galway Utd. (Irl.) 1—0 Dinamo Tirana — Hamrun Spartans (Mai.)
Steaua Roșie — F.C. Aarau 2—0 Boavista (Por.) — F.C. Bruges la 19 sept.

Monaco - Universitatea (raiova 2-0 (1-0)

UN SCOR, TOTUȘI, RECUPERABIL ÎN RETUR

- SI'O l'llll SniBINRSC .1» (2 0)

DAR ȘANSELE NU SINT TOTAL PIERDUTE
MONTE CARLO. 18 (prin tele

fon). Noul stadion ,,Louis 11“ 
(capacitate 20 000 locuri) a fost 
arhiplin miercuri seara la me
ciul dintre A.S. Monaco și Uni
versitatea Craiova. Confirmând 
calitățile demonstrate în campio
natul Franței, formația mone- 
gască a jucat în viteză, mereu 
în forță, a atacat supranumeric 
și a obținut victoria cu 2—0 
(1—0), e drept și datorită jocu
lui ,1a intimidare", un joc cu 
multe durități. Universitatea a 
resimțit lipsa celor doi titulari, 
Irimescu și, mai ales, Negrilă, 
ceea ce a impus numeroase per
mutări în „11 “-le de bază și 
prezenta a doi juniori (Badea și 
Gh. Popescu) în echipă, jdniori 
pentru care jocul de miercuri a 
constituit o premieră prin am
bianță și valoarea adversarului. 
S-au depus multe eforturi pen
tru a face față jocului la mij
locul terenului (unde A.S. Mo
naco a fost superioară), dar nu 
întotdeauna ele au fost încunu
nat > de succes. Iar aparițiile din 
repriza a doua în formația cra- 
ioveană ale lui Cîrțu și Geolgău 
n-au adus revirimentul așteptat, 
Cămătaru rămînînd mai departe 
izolat în mijlocul apărării ad
verse, de unde inconsistența a- 
tacurilor reprezentantei noastre 
în „Cupa cupelor". Cele două 
goluri au căzut în urma a tot

atâtea faze fixe. Scorul este des
chis în min. 21 : Mănăilă face 
un fault la aproximativ 30 m la
teral dreapta de poarta lui Lung. 
Jucătorii craioveni sînt neatenți 
la lovitura liberă executată de 
BELLONE pe lingă zid și Lung, 
surprins și el, primește un gol 
parabil î 0—1. Și totuși, în ulti
mul minut al primei reprize pu
tea fi 1—1 la o lovitură liberă 
a lui Cățoi, dar balonul a întîl- 
nit bara.

După pauză, Universitatea are 
cîteva momente de joc bun. dar 
Monaco revine în atac și forțea
ză golul al doilea, pe care îl în
scrie în min. 73 : Lung respinge 
în corner un șut al lui Anziani, 
Ad. Popescu greșește la lovitura 
de colț care a urmat, iar GEN- 
GHINI profită și Înscrie de la 
3—4 m : 0—2, un al doilea gol 
primit cu ușurință.

Arbitrul Franz Wohrer (Aus
tria) a condus bine, autoritar,

A.S. MONACO : Ettori — LlE- 
GEON, STOJKOVICI, Simon, A- 
moros — Bravo, Genghini, Puci 
— Tibeuf (min. 67 Dib), Fofana 
(min. 60 ANZIANI), BELLONE.

UNIVERSITATEA : Lung — Ad. 
Popescu, TILIHOI, ȘTEFANES- 
CU, UNGUREANU — Gh. Popescu. 
Mănăilă. Cățoi, Badea (min. 46 
Cîrțu) — Cămătaru, Bîcu (min. 
71 Geolgău).

Constantin ALEXE

NEUCHATEL. 18 (prin telefon). 
Jucând la nivelul așteptat doar 
în repriza secundă și mai ales 
după primirea celui de al trei
lea gol. Sportul studențesc a 
pierdut cu 0—3 (0—2) partida de 
astă-seară, diminuîndu-și sensi
bil șansele de calificare, care 
însă — îndrăznim s-o spunem — 
nu sînt total pierdute. Dacă s-a 
ajuns La un asemenea scor este 
în primul rând din cauză că 
„alb-negrii* au prezentat o apă
rare ezitantă în prima repriză, cu 
doi fundași, M. Mihail și Iorgu- 
lescu, incomplet refăcuți, și cu 
un mijlocaș (Țicleanu) neintegrat 
în formație. Prima repriză a 
fost dominată de gazde, care au 
înscris relativ rapid (min. 11), 
la centrarea de pe stingă a lui 
Stielike, JACOBACCI reluînd. Ia 
colț, dar din poziție de ofsaid. 
Xamax se arată foarte pericu
loasă, joacă rapid, tehnic, cu 
multă energie, în timp ce Spor
tul studențesc acționează nesin
cronizat în apărare și timid în 
atac. Ca urmare, în min. 27, 
fundașul RYFF înscrie în urma 
unei lungi acțiuni personale. în 
min. 40, Pană șutează în bară și 
Hagi ratează o imensă ocazie, 
reluînd peste poartă. în min. 41, 
bară a lui Jacobacci.

După pauză, jocul se echili
brează. bucureștenii evoluează 
mult mai bine, dar, în min. 65,

din nou o acțiune pe partea 
dreaptă a apărării noastre (punc
tul slab al echipei) se soldează 
cu gol, centrarea lui Hermann 
fiind reluată în plasă, de la 4 m, 
de STIELIKE. Din acest moment, 
Sportul studențesc își revine și 
jocul se va desfășura în avanta
jul său (concludent raportul cor- 
nerelor : 10—4 în favoarea oas
peților). Studenții au avut, pînă 
la sfîrșit, patru mari ocazii de 
a-și simplifica drumul spre cali
ficare. în min. 79 Hagi execută 
la „păianjen" o lovitură liberă 
de la 18 m, dar Engel apără ca 
prin minune. în min. 80. M. 
Sandu șutează afară. în min. 88, 
tot M. Sandu ratează singur cu 
portarul, iar în min. 90, la o 
fază de atac prelungită, Coraș 
șutează de la câțiva metri în 
bară.

Arbitrul Stoian Ilievski (Iugo
slavia) a condus bine, cu ex
cepția fazei de la primul gol, 
formațiile : XAMAX : ENGEL — 
Ku-ffer, GIVENS (min. 65 Nilsen). 
Thevenaz, RYFF — STIELIKE 
Perret, Hermann—Eisen er (min. 
75 Mottiez), Luthi, JACOBACCI : 
SPORTUL STUD. : Speriatu — 
M. Mihail. M. Popa. Iorgulescu, 
Munteanu I — Țicleanu (min. 72 
Burchel), PANA (min, 65 CA
ZAN), Bozeșan — HAGI, M. 
Sandu, Coraș.

Radu URZiCEANU

VEJLE -
STEAUA
1-1 (0-0)

(Urmare din pag 1)

ei este ceva mal aproape de... 
adevăr și RADU II (intrat în 
teren in urma accidentării lui 
Majaru) aduce egaiarea în min. 
89 : corner executat de Boloni, 
Bumbescu trimite cu capul și 
RADU II deviază în plasă : 
1—1. Egaiarea putea veni mai 
devreme, în min. 72, cînd Lă
cătuș și Majaru ‘ a>u fost faul
tați clar în careu, dar con
ducătorul jocului n-a acordat 
nimic. Chiar și ziariștii danezi 
de la masa presei au recunos
cut această lipsă de decizie;

Arbitrul yest-german Werner 
Fockler a condus cu scăpări 
formațiile : VEJLE : A. Nitlsen 
— Sivebăck, Sorensen. Eg Gert, 
Larsen — SIMONSEN. Bertel- 
ssen, Bakholt (min. 72 Ravn), 
Hansen — BARNETT, M. NIL- 
SEN (min. 85 Andersen) ; 
STEAUA : Ducadam — Io
van, Belodedici, Bumbescu, 
BARBULESCU — Balint, STOI
CA, MAJARU (min 73 RADU 
II), BOLONI — Lăcătuș, Pi- 
țurcă.
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