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TRĂGĂTORII MEDALIAȚI LA C.E. DE LA OSIJEK, 
HOTĂRÎȚI SĂ ClȘTIGE NOI LAURI Șl SUCCESE

PENTRU MIȘCAREA SPORTIVĂ
Momente emoționante, ieri, 

la poligonul — bătrinul, dar 
mereu tînărul poligon — Tu
nari, această adevărată Inimă 
a tirului sportiv european: cei 
mai buni trăgători români ai 
momentului s-au reunit aici, 
nu pentru a se întrece pe stan
duri. d pentru a sărbători îm
preună succesul reușit la re

Componența delegației României care, la Campionatele europene da 
<ie ta Osijek, au reafirmat, la cel mai înalt nivel, școala noartrd 
de tir. Foto : Vastle BAGEAC

cent disputatele Campionate 
europene de la Osijek. Au fost 
prezenți toți medaliațli. In 
frunte cu Cornelia Ion, Silvia 
Kaposztay și Livio Stan, cam
pioni europeni in probele indi
viduale de pistoale, lor adău- 
gindu-li-se Sorin Babii șl Ilie 
Petru din formația recordmană 
mondială pe echipe la pistol 

liber, Maria Macovei și Ana 
Ciobanu, componente ale echi
pei campioane europene la 
pistol sport, Grațian Calotă și 
Constantin Tirloiu, vicecam- 
pioni. La echipe, ai bătrinului 
continent la pistol viteză, flo
rin Cristo for, Constantin Stan 
și Paul Gruia, medaliațl cu 
argint, Niculina Iosif, Roxana

Lămășanu șl Dumitra Matei, 
medaliate cu bronz, la pușcă, 
pe echipe.

Momente emoționante dar. 
In același timp, semnificative. 
Pentru că ieri, la Tunari, s-au 
sărbătorit trei decenii de dnd, 
pe același poligon a început se
ria competițiilor continentale, 
in 1955 desfășurindu-se prima

ROMÂNEASCĂ
ediție a Întrecerii europene. Un 
minunat prilej pentru ca Fede
rația Română de Tir să reme
moreze numele cîtorva organi
zații sportive și ale unor oameni 
care, de-a lungul acestor 30 de 
ani, au fost mereu alături de 
disciplina tirului, neprecupețind 
timp, eforturi și pasiune pen
tru progresul sportului lor 
preferat. Au primit plachete 
comemortnd evenimentul clu
burile Steaua. Dinamo, U. T. 
Arad si Olimpia, I.E.F.S. De 
asemenea. Jaqueline Zvo- 
nevschi, prima campioană eu
ropeană din România, antreno
rii Tadeusz Jeglinschi, Gheor- 
ghe Corbescu, Fetre Luscalov, 
Turi Carol, Gheorghe Lakatoș, 
Laurian Crlstescu, fostul per
former Gheorgbe Lichiardopol. 
precum și activistul Aurel Se- 
celeanu. Au primit diplome 
pentru excelentele lor recor
duri mondiale trăgătorii . Sil
via Kaposztay. Liviu Stan. So
rin Babii și Ilie Petru. Prin 
ani si prin activități diferite, 
toți aceștia șl Încă multi alții 
au contribuit ca tirul românesc 
să progreseze mereu, să ocupe 
poziții de frunte in Ierarhiile 
internaționale, să cucerească 
numeroase medalii la mari 
competiții. Intre care strălucesc 
în cartea de onoare a sportu
lui românesc 3 medalii olimpi
ce de aur, 4 de argint și 3 de 
bronz. In acest context, cele 9 
medalii eucerite Ia Osijek, la 
Campionatele europene, cele 5 
titluri și două recorduri mon-

Rodu TIMOFTE

(Continuare tn pag 2-3)

DINAMO BUCURtȘTI Șl POUTEHIIICA DSJIlUi-
VIWIMI DE8BT-U8IU

CONSTANT*, 33 (prin tele
fon». Luat, ta turneul Divi
ziei de handbal masculin,
care se desfășoară in Sala 
sporturilor, a fost — dacă ae 
poate spune așa — o zi a ma
rilor surprize După ce Dina
mo București a Întrecut pe 
Steaua, tată că și Politehnica 
Timișoara a dispus de >1 C. 
Minaur Bala Mare, fruntea 
clasamentului cunosclnd schim
bări esențiale. Acum Dinamo 
București este pe primul loc eu 
20 p, fiind urmată de Steaua 
cu 18 p. Politehnica Timișoara 
18 p sl H. C. MInaur Bala 
Mare 17 p.

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA 28—25 (14—12). Un
meci de mare Încleștare, ta 
care ambele echipe s-au an ga
lat cu Întregul lor potential, 
diminuat insă de crispare, ner
vozitate. lipsă de luciditate. 
Liderul partidei a fost Di
namo București, echipă a cărei 
ascensiune am subliniat-o ta 
cronicile anterioare de la 
Constanta șl Ploiești. Elevii 
antrenorilor Ghltă Ucu șl 
Valentin Samung! au condus 
aproaoe permanent, cu 18—7 
în min. 19. 12—9 (23). 14—19 
(26). 20—18 (40). 22—20 (48). 
23—21 (51) Sl 28—24 (58). par
tenerii lor fiind obligati să 
lupte ta permanentă pentru 
refacerea handicapului. An 
reușit acest lucru ta min. 54, 
cînd au condus cu 24—23. dar

A FOST AlCĂTUIT NOUl IOT REPREZENTATIV DE REEGBT
In vederea apropiatei re

luări a sezonului internațional 
de rugby, In care echipa noas
tră națională va susține două 
partide importante : 28 octom
brie la București, cu U.RJ8JS. 
și 7 decembrie la Aquila, ea 
Italia (partide ofidale ta ca
drul noii ediții a campionatu
lui european organizat de 
F.I.R.A.), a fost alcătuit noul 
lot reprezentativ (antrenori : 
V. Irimescu șl M. Naca) Iată-1 
pe cei 35 de rugbyștl preselec- 
ționați care vor fi supuși d- 
torva meciuri de trial : fun
dași — Al. Marin (Grivița Ro
șie), D. Piti (C.S.Ș. 2 C-ța) 5 
aripi — M. Toader (Steaua). 
N. Copil („U« 16 febr. Cluj-Na- 
poca), C. Calafeteanu (Gr. Ro
șie), A. Pllotschi (Farul), C. 
Vasiliu („Poli" Iași) ț centri —
A. Lungu (Dinamo). Capmare 
(Contactoare Buzău). Țuică 
(Gr. Roșie). Ținea (Farul) ; 
mijlocași la deschidere — ȘL

creadă ta șansa tae.
Dacă am avut ocazia să vă 

vorbim adesea despre pon
derea ne care portarii o au ta 
realizarea succesului unei «- 
etape, de această dată apără
torii buturilor n-*u mal foe* 
la Înălțimea marilor efce
tiri depuse de formațiile kat 
La Steaua. Nientoe Munteam*. 
excesiv de nervos, a fost În
locuit cu Adrian Slmlon. dar 
nld acesta n-a reușit să-sl ar
ta te echipa- Cîaudta Ionesco, 
la Dinamo, a avut o evoluția 
oscilantă. ne'ilnd ajutat ore* 
mult nld de colegul său Vtnrtl 
Marchidan. Dina mov! ștH e-etu 
bazat mal Intfl pe eficienta In
terilor Mircea Grabovschl sl 
George Dogărescu. care au due 
echipa multă vreme errfntta-i 
na tabel* de marcaj un avan
taj ce părea Insurmontabil. Că
derea lor. nu Indealuns com
pensată de jucătorii de no 
semicerc, a fost bine specu
lată de campioni. Jucătorii 
pregătia de antrenorul ' Rad* 
Vota» n-an avut Insă suficien
tă luciditate calmul necesar 
pentru a se detașa sl a-și creee 
premisele victoriei. El s-an 
angajat tatr-un joc de uzură.

Hrlstoche NAUM

(Continuare ta pag. 2-3)

Podărescu (Dinamo), V Năs- 
tase (Sp stud.-Construcții
Buc,). Al. Domocoș (,,U* Ti
miș) ; mijlocași Ia grămadă 
— M Paraschiv (Dinamo), T. 
Coman (Steaua), V. Ton (Fa
rul) ț înaintași linia a treia 
„flankeri* — Fl. Murariu. C. 
Fl area (ambii Steaua), O. Mo
rar* (Gr. Roșie). G. Tudor 
(Farul) ț nr. 8 (închizători la 
grămadă) — M. Giucăl (Stea
ua,), A. Pongracz (Gr. Roșiejț 
linia a doua — L. Constantin 
(Steaua), Gh. Caragea (Dina
mo), I. Stroe (Gr. Roșie) O. 
Tepurică („U* Timiș.), L. Con
stantin („Poli* Iași) ; linia ta
tii pilier! — L Bucan. V. Paș- 
cu (ambii Dinamo). El. Opri» 
(Farul), AL Csoma (Știința
B. Mare) P. Petre ((„Poli* 
Iași) ; taloneri — V. Tufă (Di
namo) și Z, Vaslulanu („Poli* 
Iași).

Io primul turneu
SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI BALCANICE al campionatului fie cină

CANOTORII NOȘTRI - 
OPT TITLURI DE CAMPIONI

Desfășurate la Ioannina, in 
Grecia, întrecerile balcanice de 
canotaj au reunit ramai și 
vislași din Bulgaria Iugosla
via, România, Turcia și bine
înțeles. schifiști din țara gaz
dă. Cum se aștepta, la aceas
tă tradițională regată, repre
zentanții noștri au dominat în
trecerile, cucerind 8 TITLURI 
DE CAMPIONI BALCANICI 
9 LOCURI II ȘI DOUA 
LOCURI III.

O frumoasă evoluție au a- 
vut campioanele olimpice și 
mondiale Elena Florea — Ro 
dica Arba care au ciștigat de
tașat proba de 2 RAME (734, 
34). pe locui secund clasîn- 
du-se sportivele din Grecia 
(Dimitra Gianiou, Fotini Vei- 
noglou) eu 8:25,01. Victorii au 
cucerit și celelalte echipaje 
romanești prezente la startu? 
probelor feminine : SIMPLU:

NICOLAE TAIPOȘ Șl DĂNUJ LUGIGAN 
ÎNVINGĂTORI LA BOX

Astăzi, la Constanța

La Sofia a iuat sfîrșit Bal
caniada de box pentru se
niori Tn finalele Întrecerii au 
fost prezenți 9 pugiliști români. 
Dintre aceștia, doi au reușit 
să cucerească titlurile balcani
ce : Nieolae Talpos l-a între
cut la puncte pe bulgarul 
Slavcev tn cadrul categoriei 
pană iar Dănuț Lugigan (mij
locie mică) a obținut victoria

1. Valeria Racilă 7:53,18, 2.
Iovanka Milanovici (Iugosla
via) 8:26’ 4+1 RAME: 1. Ol 
ga Batarda, Florica Lavric 
Maria Fricioiu Chira Apostol 
Viorica loja 7.’08,11 1 Bulga
ria 7:28,70 ; 2 VlSLE : 1. Ma 
rioara Popescu Eiisabeta Ole- 
niue 7 08,70; 2. Bulgaria 7:19,79

Iată și campionii noștri bal
canici in probele masculine 
2 RAME F.C. : 1. Vaier Toma 
Petru Iosub 7:10,80. 2. Bulga
ria (Jiwko. Petar) 7:15,50 
2+1 : 1. Dimitrie Popescu Va- 
sile Tomoioagă Dumitra Ră- 
dueanu 731.12, 2. Iugoslavia 
(Siriscevid, Celent, Boban) 
7:38 70. La juniori: 2+1 : 1,
Drago» Neaga, Adrian Zamfir, 
Nae Marian 538 1 Grecia 
5:30 ; 4 RAME : L Aurel Cră- 
elum, Marin» Curele* Gheor
ghe Dordea Dănut Dobre 4:48. 
2 Iugoslavia 4-52

In fața lui Taxov (Bulgaria) 
Ceilalți 7 au pierdut meciurile 
finale și au ocupat locurile se
cunde la categoriile lor de 
greutate: Viorel Encean (semi- 
muscă) Marin Vișan (muscă) 
Relu Nistor (cocoș), Leontln 
Sandu (semimijlocle). Florian 
Vasile (mijlocie). Vasile Ca
zaca (semigrea) li Dorin Ră
cani (super grea).

Eiisabeta Oleniuc și Marioara Popescu — noile campioane bal
canice tn proba de 2 visle — bu încheiat sezonul nautic, ademe

nea celorlalte sportive de pe Snagov, ta stroe ridicat—

Celelalte poziții ocupate de 
echipajele românești : LOCUL 
II : la 4+1. 2 visle 4 rame 4 
visle și 8+1 (seniori) • simplu 
(m) — Cornel Bănică simplu 

START IN COMPETIȚIA DE YACHTING
Astăzi, la Constanța încep

întrecerile balcanice de yach
ting, la care participă veliști 
din Bulgaria, Grecia. Iugo
slavia Turela si România 
Concursul se desfășoară oe 
mare ta rada portului Con
stanța. la clasele internațio
nale F.D., Finn Sl 479. La 
Optimist șl Placă eu vele În

(f) — Georgeta Vradin 4 vis
le. (m) 8+1 (juniori); LOCUL 
TTT : 4+1 rame, 2 rame (ju
niori).

trecerile vor avea loc pe Lacul 
SiutghioL

Sportivii din lotul nostru re
prezentativ selecționați ta ur
ma desfășurării recentelor 
campionatele republicane de 
yachting, vor evolua la toate 
dasele. programul acestor în
treceri euprinztad sase regate.

TIPOGRAFII BUCUREȘTENI 
OF LA „CASA SCÎNTFIH - 

CÎȘTIGĂFORI
IAȘI (prin telefon). In pre

zența a peste 2 000 de spec
tatori — în excelente condiții 
asigurate de C.J.E.F.S. — tere
nurile special amenajate de pe 
stadionul „23 August" din Dea
lul Copoului au găzduit la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
primul tdmeu al Campionatu
lui național de oină competi
ție la startul căreia s-au ali
niat 10 echipe.

Pe parcursul unui adevărat 
maraton oinlstic (s-au disputat 
nu mai puțin de 45 de me
ciuri în două zile) cei prezenți 
in tribune au asistat la intîl- 
niri de un ridicat nivel cu 
faze dinamice capitol la care 
au excelat Combinatul poligra
fie „Casa Șeitanii* București. 
Dinamo București A. S. Arma
ta Constanta si altele Pentru 
a oferi un singur exemplu, 
vom menționa că întîlnirea din
tre C.P.B. șf Dinamo București 
a durat 90 de minute adică 
exact timpul afectat unui med 
de fotbal.

La sfîrșitul celor două zile 
de Întreceri, formațiile care 
și-au cî ști gat dreptul de a par- 
tidpa si la al doilea turneu 
sita următoarele fin ordinea 
clasamentului) 1 1. Combinatul
poligrafic ..Casa Scinteii* Bucu
rești 26 p, 2. Dînamo Bucu
rești 25 p 3. A. S Armata 
Constanța 21 p. 4. Laminorul 
Roman (jud. Neamț) 20 p 5. 
Politehnica București 19 o.

Următorul turneu va avea 
loc la Cluj-Napoca.

AL NOUR-coresp.



Divizia de judo a început cu o mare surpriză La tenis de masă

STEAUA, CAMPIOANA M ÎNVINSĂ Of RAPID SINTEZA ORADEA!
A XIII-a ediție a campiona

tului Diviziei „A“ de judo . a 
fost Inaugurați stmbăti. eind 
au avut loc întrecerile primei 
etape. Chiar din start am con
semnat o mare surpriză: cam
pioana tării, echipa clubului 
Steaua a fost învinsă de Ra
pid Sinteza Oradea t De re
marcat că s-au înregistrat și 
alte surprize...

ORADEA. ta localitate s-au 
desfășurat câteva partide in 
care au fost angajate formații 
fruntașe, partide deosebit de 
Importante pentru configura
ția clasamentului, poate chiar 
decisive. Șl nu mică a fost 
surprinderea spectatorilor pre
zent! tn Sala sporturilor dnd 
au văzut că formația campioa
nă. Steaua, era condusă cu 
3—0 de Rapid Sinteza Oradea, 
iar după rezultatele de la ur
mătoarele două categorii scorul 
devenise 4—1 și Steaua era 
astfel nevoită să guste din cu
pa amară a infrîngerii. în cele 
din urmă, partida s-a încheiat 
cu scorul de 4—3 în favoarea 
localnicilor. Iată cum a pierdut 
Steaua : cat. superușoară : P. 
Buclea (Rapid) b.p. (yuko) I. 
Dumitra (Steaua) ț semi ușoară: 
A. Mudura b.p. (wazaari) D. 
Drimbe ; ușoară : M. Filimon 
b ippon G. Cluvăț; semimij- 
locie : A. Faur p.p. (yuko) D.

Rad ; mijlocie : D. Puțan b.p. 
(kolca) A. Bloju 5 semigrea • 
A. Polint p.p. (koka) M. Gro- 
zea î grea: H. Sărac p. dese. 
I. Pușcașu. Celelalte rezultate: 
Dinamo București a învins in 
ordine pe Carpați Mîrșa (6—0), 
A.8.A. Tg. Mureș (5—1), T.C.L 
Oradea (4—2) și pe Rapid Sin
teza (3—2) 5 Steaua a 
in continuare, de T.C.I.
Carpați (6—1) * de
(7—0) ; T.C.L cu Rapid 
za (5—2) și cu Carpați 
Rapid Sinteza — A.S.A.
Carpați — A.S.A. 3—3 (30—25) 
(Ilie GHIȘA-coresp.).

dispus, 
(6—1). 
AJS.A. 
Sinte- 
(6-1); 
4—1 si

Probabil că Oțelul n-a putut 
prezenta cea mai bună garni
tură a sa... Să mai consemnăm 
și faptul că echipa locală * 
obținut trei victorii î 3—1 cu
Constructorul Miercurea Oue, 
3—2 cu Metalul și 7—0 cu Pe
trochimistul. Celelalte rezul
tate : Constructorul Miercurea 
Ciuc cu Metalul 
trochimlstul 4—2 
tot 4—2.

4—1, cu Pe
rl eu Ofelul

GH. GHEOR-
intilniri

JUVENTUS BUCUREȘTI Șl UNIVERSITATEA
LA UN PAS DE TITLU

ALBA IULIA. Niiramenia 
Făgăraș, cu Mircea Frăției in 
mare vervă (deși el a concurat 
la o categorie superioară), a 
obținut victorii tn toate cele 
4 partide pe care le-a susți
nut : 4—2 cu Petrochimistul 
Pitești. 4—3 cu Oțelul Tîrgo- 
viște, 4—1 cu Metalul Plopeni 
și 3—2 cu Constructorul Alba. 
Au fost înregistrate și două 
rezultate surprinzătoare : Pe
trochimistul, promovată anul 
acesta in primul eșalon, a în
trecut pe Oțelul, formație cu 
un stadiu îndelungat în com
petiția divizionară ț o altă e- 
chipă fără mari pretenții. Me
talul Plopeni. a reușit o vic
torie la scor 5—1, in fața ace
leiași echipe din Tîrgoviște.

MUNICIPIUL 
GHIU-DEJ. Cele 12 
din localitate au fost deosebit 
de disputate și de bună fac
tură tehnică. N-au lipsit nici 
surprizele : C.S.M. Borzești a 
Învins pe Dinamo Brașov, 
Spartae C.S.Ș. 1 București a 
întrecut pe Politehnica Iași, 
iar noua divizionară Rapid A- 
rad a dispus de Spartae C.S.Ș.! 
Cea maj bună comportare 
avut-o C.S.M. Borzești, 
gătoare pe linie in 
ceste! etape, ea 
performanța de a 
Dinamo Brașov, i 
echipele fruntașe, | 
nenumărate ori pe ,________
de onoare. Meciul s-a terminat 
la egalitate. 3—3, dar punctajul 

în 
în 

dis- 
Di- 

cu 
3—3
re-

a 
. . dști- 

partidele a- 
realizînd și 
depăși pe 
una dintre 
prezentă de 

podiumul

In competițiile de popice

GLORIA BUCUREȘTI (m), IN FORMA BUNA
In etapa a n-a a campionatu

lui divizionar de popice, care s-a 
disputat simbătă, nu s-an Înre
gistrai surprize, deși oaspeții au 
obținut rinei victorii ! Realizatoa
rele acestor rezultate pe arene 
străine porneau favorite, după 
felul cum s-au comportat In 
campionatul precedent șl In etapa 
inaugurală. Dar, iată rezultatele :

FEMININ 0 VOINȚA CON
STANȚA — VOINȚA PLOIEȘTI 
2335—2378 p.d. (scoțr individual 
t—4) Ploleștencde au Jucat mal 
btae, având câteva jucătoare mal 
eficace, printre care Mlnela Ml- 
MUă — 416 p.d. șl Doina Niță — 
413. Cel mal mare rezultat de la 
gazde l-a avut Aurica Filote — 401. (C. Popa — coresp.) • GLO
RIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2348—2434 (4—2). Der- 
byul Capitalei a revenit la un 
«cor concludent Gloriei, care a 
avut In Ana Petrescu o jucătoare 
de mare Clasă — 483 p.d. — nou 
record al arenei. Alte rezultate 
mal bune de la acest Joc : Octa
via Cîocîrlan — -----
Băjemaru ten cu — 
BADEA 
Gherla 
disputat 
luat slab, cele mal bune două 
jucătoare, Mathe șl Berinde, au 
„mers" modest. Primele două 
concurente au fost î Gajdo — 391 
»i. respectiv, Bereta — 395. (I.
Ghișa — ceresp.ț. • METROM 
BRAȘOV — LAROMET BUCU
REȘTI 2351—2331 (2—4). Victorie
meritată a bucurcștencelor, care 
au condus paâro schimburi eu 
M ..bete* Performera reuniunii

444 (G), Lilians
414 (V). (P. Igna-

eoresp.). 0 VOINȚA O- 
— CONSTRUCTORUL 

2268—2248 (4—2). Joc viu 
dar orădenceie au evo- 

două

395.

K

— bucureșteanea Bălașa Tin ase
— 421 p.d. (C. Gruia — coresp.). 
• C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA TI
MIȘOARA 2503—2457 (4—2). Marla 
Zsizsik, cu 4S1 de popice dobo- 
rite din 100 de lovituri mixte, a 
fost cea mal precisă jucătoare. 
De Ia Voința s-a impus Sanda 
Costandache cu 433 p. (P. Fuchs 
COIres p.) • OLIMPIA BUCUREȘTI
— VOINȚA GALAȚI 2483—2405 
(5—1). Tlnăra echipă ' Olimpia 
(nou promovată In campionat) a 
evoluat mal mult decît mulțumi
tor, tntrednd experimentata for
mație gălățeană. Cele mai eficace: 
Elena Luca — 447 și, respectiv, 
Angelica Vaslle — 431. (D. Dlaco- 
nescu — coresp.) * U.T. ARAD
— VOINȚA TG. MUREȘ 2399— 
2441 (4—2) • PETROLUL BAICO1
— RAPID BUCUREȘTI 2475—2420 
(5-1).

TRĂGĂTORII MEDALIAT!

LA C. E. DE LA

OSIJEK
(Urmare din pag. I)

diale apar ea o firească reafir
mare a tirului în spațiul euro
pean și mondial, avind in ve
dere pozițiile de frunte ale 
•irului din continentul nostru 
in Întreaga lume.

E momentul să facem cuve
nitele sublinieri și la adresa 
federației de specialitate. O 
dată cu excelenta comportare
• trăgătorilor români la Cam
pionatele europene de la Osi
jek, activul forului coordona
tor al tirului din țara noastră
• trecut un adevărat examen 
de maturitate, demonstrînd că 
toți membrii, conduși de secre
tarul Vasile Vlntilă, an capa
citatea de a organiza tn condl- 
tH optime procesul de pre
gătire a loturilor pe arme, chiar 
dacă uneori au de trecut ob
stacole deloc ușoare. Succesul 
de Ia Osijek constituie, conco
mitent pentru federație, spor
tivi, antrenori și pentru clu
buri, o garanție si un imbold 
pentru, ca șl în viitor, presta
țiile trăgătorilor români să se 
mențină, cel puțin, ia același 
înalt nlveL

MAS CUT-IN • CONSTRUCTO
RUL GALAȚI — GLORIA BUCU
REȘTI 5072—5170 (1—5). Forma
ția bucureșteană, campioana ță
rii, a fost superioară, preluind 
conducerea după schimbul doi. 
Ivan — 900 șl, respectiv, Blțogan
— 001 au fost principalii realiza
tori. (T. SlrlopoȘ — coresp.). • 
LAROMET BUCUREȘTI — PE
TROLUL CIMPINA 5309—4996 
(4—2). Popicarul Leontin Pop, 
din formația gazdă. a întrecut 
orice așteptări, el fiind notat Pe 
foile de arbitraj cu excelentul 
rezultat de 969 p.d. I De la etm- 
plnenl cel mal mare punctaj l-a 
avut Seheftz — 303. (N. Costache
— coresp.) • C.F.R. TG. MUREȘ
— CHIMICA TIHNA VENI 5027—1925
(4—4). cele două nou promovate 
în Divizie au prestat un joc fru
mos. evidențilndu-se in mod spe
cial mureșeanul Fazekas cu 952 
n.d. (I. Păuș — coresp.) • CAR- 
PATI SINAIA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 4982—5011 (3—3).
Bucureștenil au clștlgat pe merit 
după un joc atractiv șl viu dis
putat. Echipa din Sinaia n-a ju
cat la valoarea el din sezonul 
trecut. Principalii realizatori : 
lrimescu — 860 și, respectiv, Be- 
Mvacă — 877. (V. Feldman —
coresp.). • VICTORIA TIMI
ȘOARA — METALUL HUNEDOA
RA 4759—4741 (3—3). O partidă 
frumoasă tn caro gazdele șl-au 
asigurat victoria după ultimele 
schimburi, primele două rezul
tate le-au avut oaspeții prin Țăl- 
nar —820 șl Torok — 819. De la 
gazde cel mai pred și fiind Matho
— 814 șl Slnka — 808. (C. Creții
— coresp.) • RULMENTUL BRA
ȘOV — METALUL ROMAN 5417— 
5088 (5—1). Un scot fără comen
tariu I Rulmentul a stabilit un 
nou record ®1 arenei (,v.r. 5326
p.d.) 0 INDUSTRIA S1RMEI 
CIMPIA TURZ1I — CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ 8034—4902 
(4—4) • CHIMPEX CONSTANȚA

— C.F.R. CONSTANȚA 5085—4835 
(6-0).

tehnic a fost net superior 
favoarea gazdelor : 27—18. 
celelalte partide C.S.M. a 
pus de Rapid cu 3—2, de 
nimo Victoria București 
5—2 și de Politehnica, 
(30—20). în urma acestor 
zultate, C.S.M. Borzești s-a si
tuat pe primul loc în grupa 
respectivă. Pe locul secund s-a 
clasat Dinamo Brașov, învin
gătoare cu 6—0 în meciul cu 
Dinamo Victoria, cu 6—1 
cel cu Spartae C.S.Ș. 1 și

în 
----- cu 

3—1 în partida cu Rapid. Cum 
menționam la început, tînăra 
echipă Spartae C.S.Ș. 1 a reu
șit marea surpriză de a între
ce redutabila echipă ieșeană 
cu 4—2, dar, la rîndu-i, a fost 
surprinsă pe... picior greșit de 
Rapid, în fața căreia a pierdut 
— și încă la scor : 2—5! In rest, 
rezultate scontate: Politehnica 
cu Dinamo Victoria 5—2 și cu 
Rapid 4—2 ; Spartae C.S.Ș 1 — 
Dinamo Victoria 4—3. (Gh. 
GRUNZU-coresp).

DE LA F.R.S.B
Federația Română de Schi-Stat

ion anunță că la 30 septembrie 
va avea tec. la Poiana Brașov, 
o nouă sesiune pentru trecerea 
normelor de pregătire fizică a 
sportivilor. Prezența, la ora 9, 
In fața hotelului „Stadion*.

In campionatul Diviziei „A" de 
tenis de masă, după o toarte 
lungă perioadă de „vacanță", cele 
24 de echipe masculine și femi
nine și-an disputat partidele din 
cadrul etapei a treia, formațiile 
Juventus MILMC IMGB șl Uni
versitatea AJS-A. I Craiova deta- 
șlndu-se tn fruntea clasamente
lor, devenind virtuale câștigătoare 
«le actualei ediții.

FEMININ
BAIA MARE. In aala „Dacia" 

din localitate s-au desfășurat în
tâlnirile din cadrul primei grupe 
valorice, tinerele Jucătoare de la 
Juventus detașlndu-se de parte
nerele de Întrecere. S-au mai e- 
vldențiat prin jocul prestat 
Liana Măcean, Nela Stolnea șl 
Otilia Bădescu. Rezultate tehnice: 
Juventus cu Falmar B. Mare 
5—2, cu Spartan C.S.S. 1 Bucu
rești 5—3 cu C.S. Arad 5—■0 : 
C.S. Arad cu Spartao 5—3, cu 
Falmar 5—4 ; Spartae — Falmar 
5—2. (A. CRIȘAN — coresp.).

CUGIR. Neașteptat, jucătoarele 
de la înfrățirea Tg. Mureș, aflate 
pe ultimul loo al seriei I în gru
pa secundă valorică, au realizat 
victorii detașate, astfel că ele au 
făcut un serios pas pentru evi
tarea retrogradării. Rămtne doar 
ca șl în ultima etapă mureșen-

cele să dovedească aceeași vervă. 
Rezultate tehnice : înfrățirea cu 
Metalurgistul Cugir 5—2, cu Pro- ' 
grasul HRUC București 5—2. cu 
C.S.M. Cluj-Napoca 5—2 ; C.S.M. 
Cluj-Napoca cu Metalurgistul 
5—4, cu Progresul 5—4 ; Progre- 
l'u — Metalurgistul 5—4.

RM. VÎLCEA. Lidera seriei a 
n-a a grupei valorice secunde a 
realizat numai victorii, consoll- 
dlndu-șl poziția șl candidând, ast
fel, la promovarea tn grupa de 
elită. Dintre competitoare s-au 
detașat jucătoarele Marla Albolu 
șl Maria Losonczi, partida dintre 
ele oferind un joc agreabil, de 
bună factură, încheiat cu succe
sul experimentatei Marla Albolu. 
Rezultate tehnice : Metalul C.S.S. 
Rm. Vllcea cu Constructorul Tg. 
Mureș 5—4. cu C-S.S. Slatina 
5—1, cu Tractorul Brașov 5-2 ; 
C.S.S. I.P.C. Slatina cu Tractorul 
Brașov 5—3, cu Constructorul 
5—4 ; Tractorul — Constructorul 
5—4. (P. GEOHNOIU — coresp.).

MASCULIN
CRAIOVA. Cu succesele deta

șate obținute, jucătorii de la U- 
nlversitatea A.S.A. I Craiova au 
dovedit, din nou, că alcătuiesc 
cea mal bună formație, el con
ducted detașat tn grupa de elită 
a campionatului. Rezultate teh-

nice : Ui 
sitetea I 
Buzău 9 
Bucure șt 
cu Maca 
tehnica 
Hldroteb 
— coreț

CONST 
cepțll. Ir 
brațe. d< 
glstraie. 
Andras 1 
n-a plen 
de «6 ev 
loveanu, 
lua Revii 
Progresul 
2 Bucure 
1 UPIPS 
C.SJS. T. 
9—8 : ștu 
cu Stiroi 
Stlrom 9-

BISTRT 
grupă a 
zuJtaielor 
ticările u 
ultima el 
Sticla C. 
C3uj-Nap< 
rid Tg. 1 
Tg. Mun 
Construct 
Cluj -Napi 
— C.S.M.
• Ultim 

lui Dl vlz» 
pentru se 
lele de 23

întrecerea naționala de viteza în coastă la

DISPUTE AMBIȚIOASE, DAR Șl UNELE

NEREGULAMENTARE IN PREPARAREA Mi
Dealul de la Măgura (jud. Bu

zău) este, acum, unul din cele 
mai propice trasee pentru cursede 
de viteză in coastă la automobi
lism. S-a adăugat acestei condi
ții favorabile, pentru etapa cam
pionatului național desfășurată 
recent, șl emulația tuturor con- 
curenților dornici să se afirme, 
acum, cînd campionatul se apro
pie de finiș. Așadar, curse fru
moase, disputate, într-o excelentă 
organizare a clubului automobi
listic Județean Buzău, temeinic 
sprijinit de organele locale im
plicate in circulația rutieră.

La grupa C, liderul scontat, N. 
GRIGORAȘ, de la I-A.P., șl-a do
vedit o dată mal mult măiestria. 
Cu* o remarcabilă tehnică ta a- 
bordarea virajelor, exploatlnd di
ficilul motor turbo" fără greș, 
plteșteanul șl-a adjudecat victo
ria cu 2:16,13. Pe locul secund, 
rivalul său redutabil, C. Motoc 
(Politehnica), care, pllotînd un 
Renault 5 Alpine, a obținut 
2:23,79, timp ce putea fi 
bun dacă experimentatul 
n-ar fi „tatonat" prima 
deși a avut alte două 
pentru antrenament. Pe 
3 șl 4, Gh. Ana (I.T.A.

mai 
sportiv 
manșă, 
urcări 

locurile 
Argeș),

cu 2:33,14' șl C. Brăgaru (Oltcit), 
cu 2:44,19. Trebuie spus că C. 
Brăgaru a condus foarte bine, 
dar nu a avut ta dispoziție un 
motor competitiv pentru grupa C.
Concurențll grupei A 2 șl-au dis

putat tntîletatea ou șanse sensi
bil egale. Aproape toți plloțll au 
avut mașini cu performanțe a- 
propiate șl. trebuie precizat, ma
rca lor majoritate stat sportivi 
din primul eșalon valoric. A câș
tigat unul din cel mal buni, din
tre cel toarte buni — V. NI 
COARA (I.A.P.) CU i:34,64. Pe 
locurile următoare : i. Șt. lanco- 
vici (I.A.P.) 2:26.18, S. C. Zăr-
ncscu (I.A.P.) 2:26,42 șl 4. A. 
Țuțulanu (A.S. Minerul Moldova 
Nouă) 2:27.26.

E. peteanu (C.S.M. Reșița) a 
cîștigat așa cum era de aștep
tat, grupa B 8 (Easter) cu 2:24,67. 
El l-a Învins pe M. Ponta 
(T.J.T.L. Caraș-Severin) — 2:27,46, 
Gh. Cioacă (I.P.A. Argeș) — 
2:33,00 șl c. Gherghel (CJS.M. 
Reșița) — 2:37,18.

Un deznodămint Încă Incert 11 
are clasamentul grupei A. După 
cronometre. Ierarhia ar fi urmă
toarea : 1. GH. PREOTEASA
(I.D.M.S.) — 2:35,75, 2. T. Nisto-

rescu (IJ 
viu (FJE 
jocaru ft 
verificat* 
tară, chit 
satl s-au 
tare, cu 
omologare 
un verdlc 
cercetări 
dlmenslur 
lor de ac 
preciem < 
prevederii 
este strict 
cum-s-a , 
oedente, I 
tlvllor afi 
tot așa « 
în acest 
vor spuni 

Clasam»
A. COST 
Buzău CI 
Prună (C 
cit). 3:09, 
Hldrotehn:

Alexon

GH.

DI\
CAMPIONATULUI, RESPECTUL CUVENIT!
Ua nou campionat de rugby, al 

69-lea din Istoria acestui vechi 
sport pe meleagurile românești, 
a luat de curând startul. El se 
desfășoară după o nouă formu
lă organizatorică, pe care cu to
ții am sperat-o,' și o sperăm încă, 
mal echitabilă, mal bună. Și, 
deodată, in chiar etapa a HI-a, 
o surpriză neplăcută, un Incre
dibil 150—0 1 !, un scor nemaiin- 
tilnit In campionatul nostru, 
care are darul de a umbri În
treaga Întrecere. Farul, ecljipa 
mal bună, a Învins — firesc 
„XV-le" Timișoarei. Dar la un 
asemenea scor 7 Să fie chiar o 
atît de mare diferență Intre e- 
chipa Litoralului — a căTei va
loare este binecunoscută — șl 
reprezentanta studenților din Ba
nat 7 Departe de hol gtndul de 
a accepta o astfel de idee, E 
vorba de altceva, de atitudinea 
față de campionat, de două mo
duri diferite de a trata Întrece
rea națională „numărul 1". Pe 
de o parte, atitudine responsabi
lă ; pe de alta, superficialitate 
crasă — ce deziluzie I — tocmai 
din partea echipei, atât de salu
tată cândva, care a cucerit — 
pentru provincie — primul el 
titlu. Timișoara are șl acum un 
antrenor rutinat (Till Ionescu), 
două elemente (Domocoș șl Țe- 
purică)- chemate la lotul național, 
și alțl cîțiva rugbyștl (Voinov, 
Beraru) pe aproape. De unde a- 
tunel această poziție condamna
bilă de non-combat 7 Din rozul -

tatul unor calcule străine spor
tului, timișorenii „codind" me
ciul de la Constanța (oricum fără 
șanse), cl „concentrtndu-se" asu
pra următorului joc, cei cu Di
namo, de... acasă. Socoteala li 
s-a potrivit, Dinamo plerzînd cu 
9—7. In mod normal, o victorie 
de mare prestigiu pentru rugbyș- 
tll bănățeni. Dar, ta condițiile 
unul 0—150, înregistrat eu doar 
3 zile înainte, mal poate fi vorba 
de prestigiu 7

A trata lucrurile de o aseme
nea manieră e un lucru pericu
los, cu atât mai mult, cu cit 
exemplul (negativ) al Timișoarei 
ar putea prolifera. Campionatul 
național este o treabă mult prea 
serioasă pentru care s-au „bă
tut" generații de rugbyștl. El nu 
poate fl tratat după bunul plac 
al unora sau altora. Flecare are 
datoria să-I apere, să-l acorde 
respectul cuvenit, TOATE parti
dele trebuind abordate Intr-un 
spirit de deplină responsabilitate 
și sportivitate (s-au manifestat 
șl alte acte grave de indiscipli
nă. vezi meciul Gloria Arad — 
Farul). Această atitudine trebuie 
grabnic curmată, altfel întrecerea 
îșl pierde sensul pentru care a 
fost creată !

Dimitrie CALL1MACHI

ința Petroșani 10 p (are victorie 
cu r—6 asupra Sport, stud.), 3. 
Sp. stud. 10 p, 4. Gr. Roșie 0 p 
(60—30), 5. Rulm. Blrlad 0 p

(72—67), 
(36—53), 
(34—82), 

(45—115), 
(38—138).

: 1. DINAMO 
Șt. Bala Mare 

Contact. Buzău

(60—30), 5. 'Rulm.
(61—50), 6. C.S.M. Sibiu
7. C.S.M. Suceava 6 p
8. T.C. ind. Midia « p
9. „U“ Cluj-Napoca 6 p
10. Locom. Pașcani 6 p 
Seria a H-a 
(194—43), 2.
(65—13) ,3. 1_____ ______
(55—41), 4. Farul 9 p (un 
mal puțin, jocul cu Gloria 
întrerupt tn min. 30, nefiind 0- 
mologat), 5. Poli Iași 8 p (98—49), 
6. „U* Timiș. 8 p (31—189), 
Rapid Buc. 6 p (28—98), 3. M. G. O- 
llmpta 6 p (38—142), 9. Gl. Arad 
5 p (un meci mai puțin), 10. 
Hidrotehnica Milcov Focșani 4 p.

10 P.
10 p
10 p 
meci 

Arad,

7.

(UTTi

au greșit 
zare. pe 
viștilor i 
tă victo: 
dacă Din 
dlcat la : 
terioare. 
d ea di 
se cuvine 
câ s-a af 
lui la cir 
să-si fri 
în final, 
îndîrjlre 
20 de sec 
în numai 
(Oprea Si 
minați), 
cedat, șl 
lăudat i

TRUDIM Șl ONUCA PRINCIPAL

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘT1GURILE ȚRAGERH MUL

TIPLE PRONOEXFRES DIN M 
SEPTEMBRIE 1985

FAZA I i Categoria 1 t 4 va
rianta 25% a 5.964 lei; cat. 3 : 
5,75 variante a 4.149 tel ; cat. 3 : 
4235 a 565 tel; cat. 4 : 44,75 a 533 
lei ; cat. 5 : 132,50 a ISO led ; cat. 
6 : 1.708,50 a 40 lei: cat. 7 : 115 
a 200 led; cat 3 : 1.835,7S t «Ud.

FAZA a H-a < Categoria A : 2 
variante 25% a 49.137 lei; cat. B : 
1 variantă 100% a 26.200 le! din 
cere o excursie de 2 locuri ta 
R.S. cehoslovaca șl diferența în 
numerar șl 11 variante 23% a 
4-55» lei; cat Ci 13,75 a SJti

iei; cat. D : 82,SO a 1.1M tel; cat. 
K : 23.25 * 423 tel; cat F : 4.945,23 
a 40 lei; cat. G : 180,28 a 200 
lei; cat. H : 8.249 a 40 tel.

0 Mline, miercuri 25 septem
brie, tragerea obișnuită PHONO- 
EXPRES. Informăm partlclpan- 
țil că ASTĂZI ESTE ULTEM-â ZI 
pentru procurarea biletelor. — 
cațl din timp numerele dv. 
ferate I

« VINERI 27 septembrie, 
Loto-Pronosport organizează 
de a treia tragere a MARILOR 
CIȘTTGUBI LOTO din acest an. 
Tragerea va consta dta două 
laze, cuprinztad 3 extrageri care

Ju- 
pro-
A.S. 
cea

• In campionatul Diviziei ,,Â", 
clasamentul (după 4 etape). Se
ria I : 1 STEAUA ÎS p. 1. Ști-

totallzează W numere extrase. 
La faza I se vor efectua 1 ex
trageri „legate", prima de 9 nu
mere din M șl a doua de 9 nu
mere din restul de 81 rămase (ca 
la orice tragere obișnuită). Faza 
a H-a a MARILOR dȘTTGURI 
LOTO va consta dlntr-o singură 
extragere de 9 numere din 90, la 
care se atr.bule AUTOTURISME 
„DACIA 1300" pentru primele 3 
numere, Indiferent ordinea, șl ex
cursii. Important este faptul că 
la această extragere se asigură 
minimum 3 500 le! pentru 9 nu
mere din 9 (tn cadrul căreia o 
excursie de un loc în RJ?. Un
gară). Variantele de 25 lei parti
cipă la toate cele 3 extrageri. 
Pentru precizări suplimentare, 
consultați prospectul tragerii.

Criteriul de fond șl Criteriul 
cailor de 2 ani au revenit Iul 
Trudin 'șl, respectiv, lui Onuca, 
ambii prezentați tn formă mare 
de antrenorii lor, G. Tănase șl 
G. Solcan. „Partea leului" în re-, 
uniunea de duminică a revenit 
antrenorului D. Toduță, care a 
reușit două victorii frumoase, cu 
Slmin, un mtaz ce promite o 
frumoasă carieră, șl cu Trahda- 
ftr, în cursa rezervată amatori
lor. N. Hie susținîndu-1 In lupta 
finală cu multă energie. In fru
mos progres de valoare, Fanela 
șl-a dominat eu autoritate ad
versarii, tlnârul Costeanu dove- 
dindu-se din nou un bun driver. 
Cei mal valoros antrenor din tî- 
năra generație. N. Nioolae, șl-a 
confirmat valoarea, cSștigînd de 
o manieră personală cu Hemo
grama. Cursa de viteză a reve
nit lui Hamilton, care In mina 
lui Moise a stabilit un nou șl 
valoros record de 1:24 J. Tella, 
cu T. Marinescu In sulky, șl-a 
învins fără probleme adversarii, 
arătind că mal are rezerve, iar 
Odoreu, lansat din start de R. 
Costlcă, nu a dat nici o speranță 

adversarilor producând din nou 
surpriza reuniunii.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Fanela (Costeanu) 1:32,2,

HI
2. Janeta. 
H-a : 1. 
lae) 1:29,1 
câșt. 2. d 
Trandafir
3. Relativ, 
ord. tripli 
in închis 
doreu (C<

. 3. Anemo 
205, ord.
V-a : 1. 1 
2. Suditu. 
Cursa a ' 
se) 1:26,5, 
Cota : câș 
plă 275. C 
(Solcan) 
mir. Cota 
triplă 387. 
Cursa a ' 
nescu) T:1 
na. Cota : 
tripli 535. 
min (Tod 
Cota : câșl 
rlul austr 
de 21.402 1



partidă-restanță

GLORIA ROIAU
I Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

SURPRIZA OFERITA DE TIMiȘITRENI

Lnă 
n 

ro-

Ustăzî, In D;vțz?a „R“,

Azl, pe stadionul Dinamc

noastre divizii de fotbal, pe 
de neplăcută : zero puncte 
* partide susținute, eu mi- 
6 în .clasamentul adevăru- 
Slgur că lucrurile nu mal

Joi seara, după lnfringerea su
ferită pe propriul teren in fața 
Rapidului, Politehnica Timișoara 
ajunsese Intr-o situație pe dt 
de inedită in campionatul pri
mei 
atlt 
din 
nus 
lui*.
puteau continua pe un aseme
nea făgaș, care periclita rămi- 
nerea pe prima scenă a acestei 
echipe cu vechi tradiții In fotba
lul nostru, și factorii cu răs
pundere locali au deds pe lingă 
o analiză exigentă a activității 
secției de fotbal și a conducerii 
clubului — luarea unor măsuri 
Imediate. S-a hotărît astfel des
tituirea antrenorilor Ion Dumi
tru și Viorel Vlșan, sancționarea 
unor jucători, precum șl modi
ficarea cadrului organizatoric 
prin constituirea unui club de 
fotbal Ia nivel municipal.

In etapa de duminică, insă, 
Politehnica avea de susținut un 
med deosebit de dificil, la Bucu
rești, In compania Sportului stu
dențesc sl un nov eșec ce pro
fila la orizont. Dar — spre 
surprinderea multora — echipa 
bănățeană a refuzat să accepte 
rolul de victimă sigură, sub ba
gheta tehnică a fostului lor co
echipier Șerbănolu, timișorenii 
au dat colegilor din București o 
replică neașteptat de bună. El 
s-au angajat șl dăruit total in 
joc, au făcut o mare risipă de 
energie, au luptat pentru fiecare

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

TICT0R1A - DINAT RISE
Așa cum am mai anunțat, 

azi pe stadionul Dlnamo din 
București, de le ora 17, se va 
desfășura meciul amical dintre 
Victoria București și fcrmatl» 
bulgară Dunav Ruse. Este pri
ma partidă internațională pe 
care o susține noua dlviziocna-

• DE LA COMISIA DE DISCI
PLINA. Comisia de disciplina a 
F.R.F. aduce la cunoștința echi
pelor șl jucătorilor eliminați de 
pe teren pentru diferite abateri

LA HANDBAL MASCULIN
----------------- PROGRAMUL DE AZI (etapa a »-*) i ------- :-------

Constructorul Arad — Metalul Bistrița (de la or» IV), Con
structorul Oradea — Belon Săvtaeștl (1345), ~...............
Craiova — Știința Bacău (14,30), Dinamo Brașov 
Timișoara (15,45), Dtaano București — ~
Steaua — H.C. Mlnaur Bala “

care.

S1 C. Dr&gan din lași, 
pe parcursul medului, 

s-au lăsat copleșiți si ei de fi
nalul incandescent si. au comis 
tmele erori care, finalmente, 
nu au Influențat rezultatul. Au 
înscris : Grabovschl 7, Dogă- 
rescu 6, Jianu 4 Bcdivan S, 
Oprea 2, Antonescu 2, Mocann 
1, Zaharia 1 — pentru Dinamo 
București ; Stingă 12, Dumitru 
6, Drăgănită 5, Niculae 1. Pe
tre 1 — pentru Steaua.

POLITEHNICA TIMISOA
RA — H. C. MINAUR BAIA 
MARE 16-15 (7—8). Un loc 
puțin atrăgător, ambele echipe 
evoluînd sub nivelul lor, a- 
firmat chiar în această ediție 
de campionat. Nervozitatea, 
uneori excesivă, tn orice caz 
nefirească. a dominat am
bele tabere. în mln. 59. Măricel 
Volnea a ratat o arunca
re de la 7 m sau, dacă vreți, 
aruncarea a fost apărată de 
portarul Alexandru Huligan. 
După evoluția din repriza a 
doua a medului, Politehnica a 
meritat victoria, realizată la 

CURSURI DE GHIZI
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI anunță că tn perioada 1—4 octombrie IMS, 
zilnic, intre orele 12—18, in Calea Victoriei nr. iao (ta spatele 
cofetăriei „Atmenâe PMaoe*), se primesc înscrieri pentru exa
menul de selecționare la cursurile de ghlzl-însoțKori pentru 
excursii interne ou turiști români.

Condițiile pentru selecționarea ghlzilor-însoțitort stat urmă
toarele : virstă 18—85 ani. minimum studii medii, înfățișare 
agreabilă.

Actele necesare : cerere tip, certificat de naștere (copte le
galizată), certificat de cazier (in original), act de stadii (copte 
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 și adeverință din 
care să rezulte retribuția reactualizată, certificat de căsătorie 
(copie pentru casnice), certificat medical (examen nouro- 
psiiiiatric șl O.B.L.), 2 fotografii.

Examenul de selecție va avea loc in perioada 14—18 octombrie 
a. e.

minge. Conduși pe tabela de 
scor In două rinduri, ultima oară 
dnd mal erau doar < minute 
de joc (1), ei nu s-au lăsat co
pleșiți de situație, el au avut 
tăria morală să revină și să 
pună probleme adversarilor, reu
șind de fiecare dată să resta
bilească echilibrul. Ce-1 drept, 
duminică Sportul studențesc — 
handicapată șl de absența unor 
titulari — a evoluat departe de 
nivelul cu care ne obișnuise. Dar

99 11“ - STAȚIONARĂ; S.C. BACĂU-ÎS CREȘTERE
Programul editat de »U“ Cluj- 

Napoca pentru medul disputat 
duminică eu Sport Club Bacău, 
face o bună prezentare a parti
dei. De pildă, scriind despre for
mația din orașul de pe Bistrița, 
o prezintă pe aceasta drept »ma- 
nifestind un plus valoric tn 
joc* j despre »U* putem dtl că 
.va crea mult mal multe faze 
de gol la poarta lui Arvlnte*.

Intr-adevăr, echipa pregătită 
de D. Nlcolae-Nlcușor, așa cum 
a jucat duminică pe .Municipa
lul* clujean, a demonstrat că nu 
este o formație de locul 18 In 
clasament. Băcăuanii au 
tat nu numai o apărare 
străpuns, cu jucători eare dau 
aceeași importanță ambelor faze 
ale jocului (de multe ori l-am 
văzut pe ttnărul Btșcă venind 
in sprijinul apărării, după cum 
șl Avădanel, tn duda greșelii 
eare a dus la infrtngerea ectll- 

că prezența lor la ședințele ar 
eestor comisii NU mai este o- 
bJlgatorte, In cazurile In care n» 
mai sînt probleme de elucidat, 
in afara celor scrise in foile de 
arbitraj și In rapoartele obser
vatorilor federali. Această pre
zență rămlne insă OBLIGATORIE 
atunci dnd sini necesare date 
suplimentare, eare n-au putut fi 
stabilite numai prin relatările ar
bitrilor și ale observatorilor fe
derali.
• DINAMO — VICTORIA BUCU

REȘTI, partidă conttnd pentru 
etapa a 7-a a campionatului Di
viziei ,A", va avea loc joi. pe 
stadionul Dinamo, de la ora H. 
Medul va fi condus de M. A- 
xente, ajutat de D. Vătran (am- 
bfl din Arad) și L GhergheR 
(Bala Mare).

—»— ■ . ■ ■ _UnsVCHRtJIvCSI 
— PoUtebnlc» 

Carpațl Mlrșa fii). 
Mare (18.15).

Dotau. Au înscris : FSIkcr 6, 
Matei 3. Giurgea 3, Dobrescu 3, 
Tîmpu 2 — pentru Politehni
ca ; Covadu 4. Boroș 3, M. 
Volnea 3, Porumb 2, Mlroniuc 
2, N. Volnea 1 — pentru H. C. 
Mlnaur. Cuplul buzolan Ro
meo Iamandi — Traian Ene a 
arbitrat satisfăcător, tn ge
neral, păcătuind însă prin u- 
nele decizii mal puțin inspirate.

CARPATI MTRȘA — DINA
MO BRAȘOV 20-18 (8—16).

ȘTIINȚA BACĂU — META
LUL BISTRIȚA 25—21 (10—11).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
CONSTRUCTORUL ORADEA 
21—22 (10—13). Orădenfl ou
clacat ta acest med. mal etes 
datorită evoluției sub ori
ce critică a portarahd Cristea. 
Au înscris : Andronlc 0, lenea 
5, Vasilache 5. Crivăț X. Voj- 
tilă 2, Cernlca 2, SoM 1. res
pectiv Kapornay io. Qristachc 
5. Haimagyl 3, Vranău 3. 
Rusz 1.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — RECON SĂVTNEȘTI 
26-25 (12—15).

Tindrul portar timișorean Almășan, debutant In prima divizie, va 
-- periculos atac ai studenților

Sportul studențesc — Politehnica 
Foto : E. BADUNA

Interveni cu succes la acest nou 
bucureșteni (secvență din meciul 
Timișoara 3—3).
asta nu scade prea mult din 
mantele echipei oaspete, care, prin 
rezultatul obținut șl — mal ales 
— prin locul prestat, anunță În
ceputul unei redresări necesare.

Constantin FIRANESCU

pel sale, șl Șoiman s-au aflat 
și ei In careul propriu ori de 
cite ori a fost nevoie să res
pingă un atac al .șepcilor roșii*), 
dar au șl construit periculos 
pentru buturile lui Caval. De 
pildă, In primele dnd minute, 
băcăuanii au avut două cornere. 
De altfel, partida a fost parcă 
o copie trasă la Indigo a me
dului văzut acum dteva săp- 
tămtai, tot la Cluj-Napoca, in 
compania Iul F.C.M. Brașov. Șl 
atunci, ea și acum, studenții au 
demarat greu, n-au găsit dedt 
ou dificultate mijloacele tehnlco-

DIVIZIA „C“ REZULTATELE ETAPEI A Vl-a
• Trei echipe din cele 192 — neînvinse după șase etape: Șiretul Pașcani, Portul Constanța și 
Rova Roșiori • Nici una din cele 12 fruntașe nu are maximum de . puncte (18) • O etapă cu 
numeroase victorii in deplasare • Noua promovată Strungul Chișineu Criș - în fruntea seriei 
a VUI-a • Echipa Pandurii Tg. Jiu învinsă la limită (0—1 la Minerul Anina) _ dar conduce tn 
grupa a Vll-a • Echipa MECON se menține pe locul I in seria „bucureșteană"

4—1 
Roznov 

Gălănești 2-0 (0-0), 
Roman — Relonul 

1—1 (0—0), Avintul
C.S.M. Bucecea 3—1

Minerul Gura Humorului 13 
CI—2), 1—4. Metalul Rădăuți
p (8—5), Laminorul Roman 18 
(8—J).„ pe ultimele locuri t
Avintul Frasin 4 p (3—3),

SERIA I
Șiretul Pașcani — Laminorul 

Roman 1—3 (6—0), Metalul Ră
dăuți — Explorări Ctmpultmg 
Moldovenesc 1—8 (1—0), Zimbrul 
Șiret — Constructorul Iași 3—0 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Cristalul Dorohoi 4—1 (3—1), E- 
lectro-Luceafărul Botoșani — 
Minerul Gura Humorului * ' 
(0—0), Celuloza-Bradul 1 
— Carpati 
Danubiana 
Săvineștl 
Frasin — 
(3—1).

Pe primele locuri ta clasa
ment, după etapa • Vl-as L ȘI
RETUL PAȘCANI M P (li—S), 1. “ - — - - - 
P 10 
P 13. Avimui rmsux « p 
Luceafărul Botoșani 3 p fi—7).

seria a n-a
Unirea Negrești — Construct»- 

rul-Flacăra Odobeștl 3—1 (1—0), 
Proletarul Bacău — Unlrea-Di- 
namo Focșani 3—1 fi—0), CJ5.M 
Borzești — Votața-PetroHstul Rm. 
Sărat 7—0 (3—0), CMmta Mără- 
șești — Steaua-Mecanlca Huși 
3—0 (0—6), Luceafărul Adjud — 
Textila Buhuși 3-0 (3—0), Me
canica Vaslui — Inter Vaslui 
0—1 (0—1), Petrolul Motneștl —
Partizanul Bacău 1—1 (3—1), Vic
toria Gugești. — Minerul Comă- 
nestl 0-1 (0—1).

Pe primele locuri : L PROLE
TARUL BACAU 12 p (14—13), 2.
C.S.M.  Borzești 13 P (17—7). *- 
Unirea Focșani 10 p (14—7) — 
penalizată cu 1 puncte, 4. Chi
mia Mărășeștl 10 p (O—7)~ pe 
ultimele locuri: 14. Constructorul 
Odobești 8 p (3—10), 13. Mine
rul Comănestl 8 p (7—11). 18. 
Voința Rm. Sărat 8 p (4-47).

SERIA A m-a
Arrublum Măcln — Progresul 

Isaccea 3—1 (2—0). Chimia Bu
zău — Carpațl Neholu 3—0 (3—0), 
Victoria Tecuci 
zău 1—0 (0—0), 
Petrolul Ianca 0—1 (0—1)
C.SJS. Tulcea
2— 4 (0—2) 
FEPA 74 Btriad 0—3 (0—0), 
eora Galați 
0—1 (0—1), 
DVA-Portul

■ Meciul 
DVA-Portul 
m-a, Joo întrerupt ta mln. M 
la 1—0. o-a rejucat diferența da 
timp de 10 minute »1 scored a 
rămas neschimbat. 1—0. _____

Pe primele locuri 1 L CHIMIA 
BRĂILA 13 p (10—4), 2. Petro
lul Lunca 13 p (SI—6), 3. Victoria 
Tecuci 13 p (0—«)— pe ultimele 
locuri : 13. Lamtnoral Vhrtru 8 
p (S—13), M. A.S.A. Buzău 3 p 
(3—0) — penalizată cu 1 puncte.

■KB1A A TV-e
Portal Constanța — Voința 

Constanța 3—0 (3—O), Victoria 
Tândărel — Cimentul Medgidia
1—3 0—3), I.M.U.-C5A. Medgi
dia — F.C.M. Dunărea Giurgiu
3— 1 (0—0), Marina Mangalia —
Olimpia Slobozia l—I (1—3), D- 
nirea Urzlcenl — 3- M. Oltenița 
3—0 0—3), Sportul Decem
brie* — Unirea Slobozia 3—1 
O—3), Electrica Constanta — 
Metalul Mangaba 3—1 fi—O), 
1SCTP Ulmenl — Wtortd CMr- 
nogi 1—0 fi—ș). ___

Pe primele locuri I L PORTUL 
CONSTANTA 34 P («—O. 2. U- 
ntrea Sloboda 13 p (13—3). i. 
Unirea Urzlcenl M p (11—7) ... pe 
ultimele locuri : 13. Electrica
Constanta 3 P 43—0». M. Victo

— A.S.A. Bu- 
Metalul Buzău — 

5.N.- 
Chimla Brăila 

Granitul Babadag —
Afr-

— Petrolul Berea 
Laminorul Vizlru —. 
Galați 7—1 fi—D. 
Ancora Galați — 
Galați, din etapa a

tactice pentru a .sparge lacătul* 
din față. Iar atunci dnd au reu
șit, cele mai multe situații au 
fost ratate. Așa a fost șl du
minică. Fișic, dar mal ales 
Bucur, un jucător cu o tehnică 
ridicată, muncitor, dar lent, au 
trecut pe Ungă gol. Totuși sco
rul a fost deschis după o fază 
tpectaculoasă, pornită tn viteză 
de la Dobrotă șl trecind pe la 
Blro. Deci, atunci dnd se ac
ționează cu o turație in plus — 
dar val 1, dt de rar — șl pro
centajul reușitei este mai mare.

Jocul de la Cluj-Napoca a scos 
tn evidentă șt dteva nume noi, ca 
șl calitățile unor fotbaliști tineri. 
Iar din rindul acestora trebuie 
să-1 notăm pe Pojar (18 ani), 
dar și pe băcăuaritt Arvlnte (20 
ani), Borcea (un libero In virstă 
de 14 ani I) șl Btșcă (11 ani — 
atacant cu o mare rază de ac
țiune, merglnd de la poarta pro
prie ptnă la cealaltă linie de 
fund).

Mircea TUDORAN

pe-

4—1
4-0 (1-0).

— Abatorul
2—1 (1—1), Avicola
Flacăra roșie Bucu-

ria Tăndărel 2 p (4—10) 
nallzată cu 3 puncte.

SERIA A V-a
Vlscofll București — IU PS 

Chlttla î—2 (1—1), Chimia Gă- 
eștl — Voința București 1—8
(0—0), Metalul București — Con
structorul IACPB Giurgiu 
<3—1), Autobuzul București 
Cimentul Fleni ‘ * 
MECON București 
București * ' 
Crevedla 
reștl 3—1 (2—0), Danubiana Bucu
rești — Electrica Tltu 1—0 (0—0), 
Metalul Mija — Tehnometal 
București 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : L MECON 
BUCUREȘTI 13 p (9—5), 1. Au
tobuzul București 11 p (13—2), 
3—4. IUPS Chiti La 11 p (7—5), 
Danubiana București 11 p (3—4)... 
pe ultimele locuri : 15. Electrica 
Uta 5 p (3—8). 16 IACPB Giur
giu 3 p (4-9).

SERIA A Vl-a
Sportul muncitoresc Caracal — 

Automatica Alexandria 0—4 (0—0), 
Recolta Stolcăneștl — Armata 
Craiova 1—0 (0—0), Dada Pitești 
— Chimia Tr. Măgurele 4—0 
(3—0), ROVA Roșiori — Viitorul 
Scomlceștl 5—2 (1—0), Progresul 
Corabia — Textila Roșiori 4—3 
(3—0), Viitorul Drăgășani — 
CJJL Craiova 2-0 (0-0), Meta- 
tal Alexandria — Progresul Băl
tești 3—0 (0—0), Constructorul 
T.C.I. Craiova — Electronistul 
Curtea de Argeș 1—2 (1—0).

Pe primele locuri t L ROVA 
ROȘIORI 10 p (13-8), L Auto
matica Alexandria 13 p (12—1), 
3. Constructorul Craiova 13 p 
(13—0)„ pe ultimele locuri : 
14—18. Dada Pitești 8 p (7—10), 
Armata Craiova 8 p (11—14), 18. 
C.FJL Craiova 3 p (2—9).

seria A vn-a
Jiul Rovtnari — Armătura 

Strehala 1—0 0—0). Gloria Re
șița — Petrolul Tlclenl 1—0 
(1—0), Dîerna Orșova — Minertd 
Moldova Nouă 2—1 (2—0), Fo
restierul Băbenl — Minerul Mă- 
tăsarl 3—0 (2—0), Minerul Oravl- 
ța — Minerul-Meeanizatorul Si
mian 3-0 (3—0), Chimistul Rm. 
Vtlcea — Metalurgistul Sadu 
9—0, Minerul Anina — Gloria- 
Psanduril Tg. Jiu 3—0 (0—0), Me
talul oțeiu Roșu — Minerul Mo- 
tru 0-0.

Pe primele tocuri l L PANDU
RII TG. JIU U p (13—3). 0.
Gloria Reșița M p 830-3), 3. 
Minerul Anina M p (II—n_. pe 
ultimele locuri t 10. Metalul O- 
țelu Roșu 7 p (9—tt), 1*. CM- 
mtstul Rm. Vfioea f p (0—33), 
M. Minerul lHtăsari 3 p (8—31).

SERIA A Vm-R
U.M. Timișoara — Mineral Pto 

reeeni 1—0 (0—1), ttatrea Steaft- 
oolau — Unirea Tomnatte 3—( 
(•—♦). es.M. Caransebeș — O 
bOtei Stntnarttau Sfrfieao S-4 
(1—0). Minerul-Ștttața Vuleea — 
SUungul Chișineu Cri* 9—0 (1 O, 
Șotmii Upova — Vtetorla CStn 
8-0 fi—0). RatM Arad — eVJLc 
victoria Caransebeș 3—0 
Mineral Certei — C.FJI 
rta 3—0 (3—0), CA.M. t
Docte orăștte 3—1 O-O.

Pe primele tocuri t L 
GUL CHIȘINEU 
ft»—«1. 1. Rupte 
(19—«). 8. UJM. 
(11—O)... pe nttii 
C.S.M. Caransebe* 0 p 
n. C.F.R. Cșșransebe* 0 p 
M. Unirea Tomnatte 3 p

SERIA A IX-a
Unirea Valea tal 

Me.-j»nlca Alba tat

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Iubitorii fotbalului din _ Bu

zău vor putea urmări astăzi o 
atractivă partidă (restanță din 
etapa a 6-a) care va opune e- 
chipei locale, GLORIA, pe una 
din fruntașele clasamentului, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA S 
locul 2. cu 11 p. Formația bu- 
zoiană se află pe poziția a 
6-a, cu 7 p.

în timp ce echipa pregătită 
de antrenorii Ghcorghe Con
stantin și Florian Dumitrescu 
nu prea are probleme în alcă
tuirea „ll“-lui pentru medul 
de astăzi (doar Balaur stind 
pe tușă pentru cartonașe), in 
tabăra cealaltă. Mircea RMu- 
lescu și Silviu Stănescu nu 11 
vor putea utiliza, după cum 
ne informează președintele clu
bului craiovean. Sergiu Cătă- 
neanu, pe Lung (indisponibil 
după .accidentul suferit la Mo
naco), Cîrțu (supus din nou 
unui tratament 
Cămătarii, ultimul 
se Întoarcă de la 
bia astă-seară.

Această partidă, 
cepe la ora 17. va fi condusă 
de Ș. Necșulescu (la centru), 
M. Ioncscu (ambii din Tîrgo- 
viște) și Gr. Macavei (Deva).

medical) 
I urmind 
i Lisabona

care va în-

Electrometal Cluj-Napoca — He- 
eolta Salonta 3—1 (0—1), Sticla-
Arieșul Turda — Gloria Beiuș 
5—2 (4—1), Minerul Sun cu iu? — 
Voința Oradea 2—1 (1—1), Me
talurgistul Cugir — Olimpia 
Gherla 5—0 (2—0). Minerul Or.
dr. Petru Groza — Oțelul Or. dr.’ 
Petru Groza 1—1 (0—1), VUtoral- 
LB.A. Cluj-Napoca — Industria 
slrmel C. Turzii 1—0 (1—0), Me
talul Alud — Steaua-C.F.R. Cluj- 
Napoca 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 13 p (1S-S), 
3. Metalul Aiud 13 p (7—2), 3. 
Sticla Turda 12 p (20—10), 4. 
Viitorul Cluj-Napoca 12 p (!0— 
9)... pe ultimele locuri : 15 O 
llmpla Gherla 4 p (5—14), ML 
Recolta Salonta 1 p (3—17).

SERIA A X-a
Chimia Tășnad — Minerul Rod- 

na 3—0 (1—0), Unio Satu Mare 
— Someșul Satu Mare 3—2 (2—0), 
Bradul Vișeu — Victoria Card 
1—0 (1—0), Minerul Băiuț — Cbl- 
mia-Vlctoria Zalău 3—1 (2—3),’ 
Energia Beclean — CUPROM 
Bala Mare 2—1 (1—0), Minerul
Sărmășag — Chimforest Năsăud 
3—1 (2—1), Minerul Bălța 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—2 (3—1),'
Oașul Negrești — Minerul Bata 
Sprle 1—0 (I—0).
• Meciul Minerul Rodna . — 

Unio Satu Mare, din etapa a 
V-a (joo întrerupt In min. se, 
la 1—2) s-a omologat cu 3—0. ta 
favoarea echipei Unio.

Pe primele locuri : 1. UNIO 
SATU MARE 12 p (16—7), 
Minerul Băița 10 p (8—6), 
Bradul Vișeu 10 p (7—6), 
nerglâ Beclean 
ultimele locuri 
Satu Mare 5 p 
rul Rodna 5 p

SERIA

1.' 
3.'

4. E- 
10 p (6—7)... pe 
: 15. Someșul
(6—6), 16. Mine- 
(4—10).
A xi-a

Carpațl Agnita — Mureșul To- 
plița 1—0 (1—0). Eiectromure*
Tg. Mureș — Unirea Cristurel 
Secuiesc 3—0 (1—0), Lacul Urau 
Sovata — Minerul Baraolt 1—0 
0—0), Progresul Odorheiu Se- 
euiesc — C.S.U.-Mecanica Sibiu 
3—0 (1—0), Minerul Bălan —
Metalul Sighișoara 1—1 (1—0),
Unirea Ocna Sibiului — Inter Si
biu 2—1 (0—1), Oțelul Reghin — 
Metaiotehnica Tg. Mureș 0—3 
m-o) 
Kureșul Luduș 2—1Pe primele locuri 
SIBIU 13 p (14—4). 2. 
Mureș 13 p (18—9), 
atare* Tg. Mureș 10 . .
Carpațl Agnita 10 p (9—6)— pe 
ultimele locuri : 15. Minerul 
raolt 8 p (2—9), 16. Mureșul 
pHța I p (6-12).

SERIA A XII-a
Precizia Săeele — Metalul _ 

SeeoSesw 1—1 (1—1), Victoria
Mărești — Utilajul Făgăraș > -» 
(3—3), Minerul rnipeștl — Mo- 
Mta-Măgura Codiea 3-1 (1—0). 
Votpedo Urnești — Metrom 
Brașov 3—9 ’(1—9), Electro
BL Gheorgbe — Carpațl S1J 

<—( (2—9). Cimentul Hoghlz 
Itramcsrta Hgăraș 1—9 (0-0).

j» Ctmptna — CMnrta Brad 
Rotești 3-4 (3-4), LP.T. tator- 
■Sfiira Bazătduî — Petrolul 
V«te Blfcol 3—3 tt—01.Pa primele locnrti lî&TRAMO-

_____ Tg. Mures 
Viitorul Gheorgheni 

(2—0). ; 1. INTER
Metalul Tg.

3. Electro- 
p (16-8), «.

Es- 
To-

Tg.



Peste citeva zile

ÎNCEPE SEZONUL DE HOCHEI
o țirnlni a;l. principatele competiții interHOționale

Peste puține zile, va în
cepe turneul de calificare 
pentru Divizia „A* la ho
chei. ceea ce va însemna, 
totodată. startul hocheiștilor 
intr-un bogat sezon intern si 
international, care se va în
cheia în al doilea trimestru aJ 
anului viitor. Prezentăm azi 
principalele competiții - interna
ționale. așa cum ne-au fost 
comunicate de secretarul res
ponsabil al F.R. Hochei, Con
stantin Nicolae. calendar dis- 

. cutat recent la Congresul de la
La Valletta (Malta) al fede
rației internaționale. Astfel, 
s-a confirmat participarea re
prezentativei României la C.M 
de seniori (grupa C). care se 
va disputa în localitatea Puig- 
cerdă (Spania), aflată în Pi- 
rinei. în imediata apropiere a 
frontierei/ cu Franța (22.III.— 
2.IV.1986). România face parte 
din seria ..A*. unde va întîlni: 
Coreea de Sud (23.IÎI). Dane
marca (24.III). Snania (26.IID 
si Norvegia (29.III). Din seria 
..B“ fac parte: R.P. Chineză. 
Ungaria. R.P.D. Coreeană, A- 
ustralia si Bulgaria. Primele 
două clasate din fiecare serie 
iau parte la turneul final.

Echipa de tineret este înscri
să la C.M. de tineret, grupa 
B (Klagenfurt — Austria. 
12.III—23.III.1986). Programul: 
13.IH — Norvegia. 14.TIT — Ja
ponia. 16.III — Polonia. 17.IIT 
— Austria. 19.III — Bulgaria. 
21.III — Italia. 22.III — Olan
da. Retrogradează o echipă.

Reprezentativa de iunîori 
participă la C.E. de luniori, 
grupa ..A* (Dusseldorf. 2—18. 
IV. 1986) sî va 1uca (în seria 
-A“) cu: Suedia (3.TV) Finlan
da (4.IV) Norvegia (6.IV). Din 
seria ,.B“ fac parte U.R.S.S. 
Cehoslovacia. R.F.G. si Elve
ția. Primele două clasate din 
flecare serie se califică pentru 
turneul final 1—4 celelalte 
pr—'n; jocurțiP 5—jț

Tot cu prilejul Congresului 
din Malta s-a stabilit ca șapte 
arbitri români să oficieze la 
competițiile internaționale ale 
sezonului 1985—86 dintre cane 
patru au fost nominalizați 
Astfel. Șt. Enciu va fl pre
sent la C.E. de iuniori (R.F.G.) 
I. Becze si M. Dinu la C.E. 
de iuniori. grupa „C“ (Spania).

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
• Sovieticii învingători Io „triunghiularul” de U Tokio • Rezultate de mare valoare la Berlio
TOKIO, Vremea friguroasa ți 

ploioasă a fost un adversar prea 
puternic pentru atlețil partici
pant! la triunghiularul S.UJL — 
U.R.S.S. — Japonia, ale căror 
rezultate au fost serios influen
țate negativ Cu toate acestea, 
cițlva sportivi au obținut per
formanțe valoroase, mal ales tn 
condițiile amintite. Astfel, re-

La zi J--
STEAGUL OLIMPIC 

Pf EVEREST
Comitetul internațional 

Olimpic se va alia, nu 
peste multa vreme, tn rt- 
tuația de a alege gazdele 
ediției din 1991 ala Jocuri
lor O. .pice de iarnă si de 
vâri $1 ca niciodată, nu
mărul candidatelor mc na- 
mai că este foarte nare, 
dar parcă, fiecare prezintă 
cite ceva anume jstre <ă 
ta facă sd optezi pentru 
alegerea sa. Ptnă ana alta, 
insă campania publicitară 
este bi tot Fiecare candi
dată editează splendide bu
letine Informative, albume, 
diapozitive, filme, orgeM- 
seară tel de fel de confe
rințe cu prilejul unor ex
poziții 'a diverse reuniuni 
Internaționale, toata . eu 
scopul de a atrage aten
ția asupra sa ți de e for
ma un curent de opinie 
evident, favorabil

BarcelonezH au burecos 
insă pfnă acum, totul te 
materia de Inventtvttate 
privind propria propa
gandă oTtmpică. Zilele tro- 
strts trei catalani au reali- 
sat eu succes, a aeeen- 
Siune M gnereet, la <M> 
m «w rar orfleț CmM- 
nach. VaTlea șt Sora au 
•nripf. ta zăpada veenteă, 
Mțof «nu! steag alb *■* 
cefe cinei cercuri oHmrrieei .

Romee VVLARA

iar Gh. Mîcu la C.M. de tine
ret. grupa „C“ (Franța).

Dintre principalele acțiuni 
internaționale la care va 
participa reprezentativa noas
tră de seniori, mai spicuim : 
„Cupa Otecestven Front* (So
fia, 6—9.XII), alături de echi
pele Iugoslaviei. Ungariei si 
Bulgariei; „Turneul celor 4 
națiuni* (Franța. 22—26.XII), 
îmqreună cu Olanda. Elveția 
si formația tării organizatoa
re ; turneu de pregătire înain
tea C.M. de seniori (Banska 
Bistryca. 1—10.IH.1986), alături 
de echipe din prima ligă a 
Cehoslovaciei. Ca în fiecare 
an. federația noastră va orga
niza „Cupa F. R. Hochei* 
(21—23.11.1986). Alături de re
prezentativa României vor 
parti di pa o echipă de club din 
U.R.S.S.. reprezentativa de se
niori a Bulgariei si cea a Ce
hoslovaciei (20 ani). Ne vor 
mal vizita: Dynamo Welsswas- 
ser (R.D.G.) tn perioada 18— 
23.XI, reprezentativa secundă a 
Poloniei (19—22.XH) si Dina
mo Harkov (U.R.S.S.). între 3 
Si 8.II.1986.

Reprezentativa de tineret va 
lua parte la „Turneul celor 4 
națiuni* (Varese — Italia. 
20—23.xn) alături de echipele 
Franței. Iugoslaviei si Italiei. 
Va IntUni (în România) echi
pa de tineret a Franței (1—2. 
n.1986) si va disputa mal mul
te meciuri cu reprezentativa 
de 17 ani a Cehoslovaciei (24.TI 
—3.TH.1986) In România. Prin
cipalele acțiuni ale echipei de 
iuniori prevăd mal multe me
ciuri cu naționala Bulgariei 
(18 anf) la București, prezența 
la „Turneu! Prietenia* (19—30 
XI.. la Donețk — U.R.S.S.) si 
la „Turneul celor 4 națiuni* 
(10—12.1.1986. hi Ungaria) a- 
lături de Bulgaria. Iugoslavia 
si Ungaria, mai multe partide 
cu selecționatele de juniori 
ale Franței (30—31.1.1986) si 
Ungariei (15—18.HT.1986). ca si 
o lntllnire bilaterală în com
pania reprezentativei similare 
a Iugoslaviei (ti—10 TTT.1986 
Belgrad).

Să recunoaștem, un program 
bogat judicios Întocmit. eu 
numeroase partide de verifi
care Înaintea marilor competi
ții internaționale nflctel».

Mkceu TUDORAN

cordmanul lumii la săritura in 
înălțime, Igor Paklin, a reușit
2.M  m, tn timp ee fostul re
cordman, Rudolf Povtrnlțln, n-a 
trecut înălțimea minimă, de Li» 
m 1 Serghel Bubka, după ce a 
trecut 5,7» m. a cerut ca Șta
cheta si fie ridicată la 8,SI m, 
dar tentativele sale au rămas 
Infructuoase. Carl Lewis, dup* 
ce ctștlgase IM m șl contribuise 
la victoria echipei americane la 
4X100 m a obținut succesul și la 
săritura tn lungime, cu un re
zultat de 128 m. Alte rezultate: 
19 OM m: Yoneshlge (Japonia) 
28:39,04 ; FEMEI : 8M m : Na- 
dejda Ollzarenko (U.R.S.S.) 
1:58.07 ; greutate : Natalia Litov
skaia (U.R.S.S.) 20.73 m

„Triunghiularul* a prilejuit vic
toria reprezentativei U.R.S.S. ț 
221—IM p cu cea a S.U.A. și 
250—137 p <m Japonia, iar S.U.A. 
a Învins Japonia cu 348—141 So
vieticii au obținut 1» duble vic
torii la femei (americanii o sin
gură victorie individuală! șl i 
victorii (una dublă) la bărbați, 
față de cele 10 probe cîștlgate 
de americani (una dublă). La 
rtndul lor, japonezii s-au Masat 
pe primul loc la două probe 
(10 #8» m șt M km marș)

JJKRLTN. Tn concursul •tleților 
din R. D. Germană la sfîrșttu’ 
săptSmtnH trecute, au fost eoo- 
senwwte num-roane rezultete 
de mare valoare 1 trei re-

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX @ TELEX © TELEX
automobilism • ci for

mula 8 000 la Donington (Anglia)t 
1. Darrow (R.F.G.). L Hyttan 
(Elveția) 8,‘Capelti (Ralia). Cla
sament final t Danner Si p,-
mae*w»r (Tț. KeeSandăl «5 p, 
Mrro (Ralia) M p • Raliul Iu
goslavie! conttnd pentru C.®„ a 
?o«t etstlgs! de echipatul vest- . 
german Rleînt — HobenadM 9 
CJg de rezistență fl 008 1tn> le 
Brands HatcTL proba a opta) a 
rerenfi vcst-germanului Hane 
Stock st englezului Derek Bell;

CALAltTB 0 „Cupa națltmitor* 
1» Salzburg a foot ctștiget» de 
•enipa RF.G.. urmată de Maree 
BrStanJe Austria. Polonia. Sue
dia Briiria.

CICLISM 9 Polonezul Lesele 
ștepnlewskît este învingătorul tn 
„Marele premiu C^racol* pe pis
tă tn urma concursurilor din 
Columbia de la MedeUln. Perei
ra șl Caii.

HOCHEI PE IARBA • „Tur 
neul Prietenia* (feminin), la Ka- 
dan te Cehoslovacia : U R.S.S. 
— Cehoslovacia 1—8 RJ5.G. — 
Polonia 9—0. Clasament i 1. 
U.R.S.S. 6 P, 8 R.D.G. 8 p, 8. 
Cehoslovada f o, 4. Polonia 1 p 
0 ta Sydney (med feminin) s 
Australia — Anglia 3—8-

TENTS • Turned de la Ge
neva finele o Tomas Smid — 
Mats Wliander 8—4. 8—< j San
chez Casai — Kirmavr. Motta 
6--I i—« s—«.

REPRUfNIAHVflE DE VOLEI Alt ROMÂIilfl,
EA CAMPIONATUL EUROPENE DIN OLANDA
Duminică, in șase orașe din 

Olanda, se dă startul fazei fi
nale a campionatelor europe
ne (feminin și masculin) de 
volei, ediția a 14-a, la care se 
aliniază și reprezentativele 
României. In vederea competi
ției, echipa noastră masculină 
a plecat duminică, urmlnd să 
susțină, pînă la debutul In 
C.E.. două partide amicale cu 
formația țării gazdă. Au făcut

ACEIAȘI LIDERI IN TURNEELE STUDENȚEȘTI 
DE ȘAH „POLITEHNICA ’85“

Turneele internaționale stu
dențești de șah din Capitală 
au Intrat in a doua jumătate 
a desfășurării lor. Pini la 
sflrșitul acestei săptămlni, vom 
cunoaște pe deținătorii trofee
lor „Politehnica ’85* atlt hi 
versiunea lor masculină, cft și 
tn cea feminină.

Cu cinci runde Înainte de În
cheiere. in turneul masculin 
maestrul internațional Constan
tin Tonescu își menține un a- 
vans confortabil In fruntea cla
samentului Deși el a mai slă
bit ritmul de joc (remize eu 
Vasilescu, Sibilio și ITAmore, 
victorie la Crișan). liderul este 
departajat cu 1,5 p de cel de 
al doilea clasat, Inlius Armas. 
De remarcat că primele șase 
locuri slnt ocupate, pînă acum, 
numai de concurențl români. 
Dar iată cum arată ordinea în 
acest pluton fruntaș. Înaintea 
rundei a 9-a : Ionesco 6,5 p, 
Armaș 5 p, Berechet, Marin și 
Ștefanov — Mp, Lupa și 81- 
billo (Italia) - 4 p.

La fete, de asemenea, lidera 
iși continuă drumul spre vie-' 
torie. fără o opoziție prea sus-

TURNEU DE ȘAH lN y IUGOSLAVIA
BELGRAD, S3 (Agerpres). — 

tn runda a doua a turneului in
ternațional de șab de la Zaje- 
cear maeotra român*. Llgla /te
ma- a remizat cu Zorieo Nlko- 
Ua. petrovicl a tfștigat la Misiei, 
Zlatanova a pierdut la Mariano- 
vieL

cordurl mondiale : 22.<U m
la greutate — Ulf Timmer- 
mann, 7,44 m la lungime — 
Helke Drechsler și 53,M a la *M 
mg — Sabine Buscb (cu 3 su
timi de secund* sub recordul 
sovieticei Margarita Ponomareva; 
cea mal bună performanță mon
dială a anului : 10,88 ■ la IM m 
— Marile» Gdbr și un record al 
R-D.G. t 10,08 s la IM m — Frank 
Emmelmann. Alte rezultate : 
BAKBATI: 10« m : 1. Brlng-
mann 10,27 ; 200 m : Emmelmann 
20,21 ; 40» mg : Sch<5n!ebe~45,53 ; 
SM m I Beyer 1:48,51, Wagen- 
knecht 1:46,9« ; 11» mg : Nan- 
mann 13,63; lungime: Lange 8,13; 
înălțime : Wessig 2,24 m ; greu
tate : 1. Beyer 21,88 m ; suliță : 
Hohn 89,22 m ; ciocan : Moder 
80,54 m, Rodenau 78,11 ; FEMEI : 
IM sa : 2. Silke Glaslch 10,99 ;
400 m : Marita Koch 48,97 ; IM 
mg 3 Cornelia Oschkenat 12.58, 
Sabine Paetz 12,95 ; 400 mg : 2. 
Cornelia Feuerbach 54,84 m ; 
lungime B 2. Helga Radtke 7,1» m; 
greutate: Ines MOHer 20,«S m, 
Heike Hartwig 28,»4 m; disc i 
Martina Opltz 89,48 m, Irina 
Meszynskl 87,98 m ; suliță : Pe
tra Felke 74.70 m.

GLASGOW. Desfășurat pe o 
ploaie torențială, maratonul de 
la Glasgow s-a încheiat cu vlo- 
toria britanicului David Lowes 
21»^1. Au luat startul 11 492 de 
alergători. 

deplasarea jucătorii : Petre Io- 
nescu, Aurelian Ion, GQnlher 
Enescu, Silviu Pralea, Sorin 
Pop, Pompillu Dascălu, Emi- 
llan Vrîncuț, Florin Mina, Nl- 
cu Stoian, Cornel goica. Ma
rian Constantin și Zamfir 
Gheorghe, însoțiți de antre
norii Cornelia Oros șl Dan 
Lăzărescu, de medicul Llvîu 
Cariadl șl de secretara F.R. 
Volei, Mthaela Bulgarin.

ținuta din partea urmăritoare
lor sale, Marina Pogoreviei 
are — după 7 runde — un to
tal de 6,5 p (o singură remiză, 
cu poloneza Lissowska), Baluea 
Stcgăroiu 5A P, Roxana Ve- 
niamin 4^ P, Edith Kozma 4 p, 
Mariana Nechifor 3.5 p etc.

întrecerile continuă zilnic In 
sala Arhitectura, din str. Aca
demiei.

Fotbalul european trăiește in- 
jena pe trei planuri : calificările 
pentru ttnaăa C.M. de and vlUor, 
cupele continentale •" șl, blnetoțe- 
lo», eamptobatete naționale. Iată, 
de astă-dată, rezultate Înregis
trate in Divizia „A* <Hn :

ITALIA (et 3). Start lansat al 
iul Juventus, singură in fruntea 
clasamentului, ou » p (urmată 
de Napod, cu I p), eu un Lau
drup. autor al unuia dintre cete 
3 goluri ale victoriei cu Pisa, tn 
mare formă. Iată rezultate9e : 
Bart — AJ. Roma »—»~! Floren
tina — A.C. Milan 2—« ; Interna- 
zionate — AvelUno 3—1 ; Juven
tus — Pisa 3—4 ; Lecce — To
rino 5—4 ; Napoli — Atalanta
1— » ; Udlnese — Sampdorla 3—1 ț 
Verona — Como 3—«- Etapa vii
toare programează derbyul aces
tui început de campionat, Juven
tus deptasindu-se la Verona, 
campioana en tittre.

ANGLIA (et. 9). Ron Atkinson 
șl echipa sa, Manchester United, 
Ișl continuă marșul triumfal al 
acestei toamne, spulbertnd, tn 
deplasare, pe West Bromwich Al
bion (3—1 I), acumuttnd maxi
mum de puncte (27 din I me
ciuri) șt domtntnd autoritar (la 
I puncte este a doua clasată, Li
verpool, eu 11 p, ea șl Chelsea) 
cdeSalte 11 de partenere de În
trecere. Alte rezultate : Everton
— Liverpool 1—3 ; Chelsea — Ar
senal *—1 ; Tottenham — Shef
field Wednesday 5—1 ; Birmin
gham — Leicester 2—1 ; Ipswich
— Aston villa 8—3 ; Luton — 
Queen's Park Rangers I—0 ; 
Manchester City — West Ham
2— 3 ; Newcastle — Oxford 3—8 ; 
Southampton — Coventry 1—1 ;

---------- Carnet extern———————-

ATI AUZIT DE BRASIL PELOTAS ?
Așa cum . ne-a obișnuit, și 

ia acest sezon campionatul 
național a! Braziliei a pre
zentat importante noutăți or
ganizatorice. De această dată, 
Întrecerea celor mai bune for
mații dto .Tara cafelei* a 
adus la start, intr-o primă 
fază, 38 de echipe, oare au 
fost împărțite tn două grupe 
fe continuare, fazele superi
oare ale competiție* au cu
prins grupele sferturilor de 
finală, semifinalele și finala, 
toate ou tattlntrt tur-retur.

Flttmineme, Cruzeiro. San
tos, Vaseo da Gama. Patmei- 
raa, Gremlo _ lată doar cite- 
va nume binecunoscute de pe 
harta fotbalistică, attt de bo
gată tn duhuri celebre, a 
Braziliei. H bine, toate aceste 
formații ou firmă au părăsit 
destul de rapid competiția ș! 
au trebuii să privească nepu
tincioase derularea ulterioară 
a întrecerii, șl să nu uităm 
că Fluminense nu este alt* 
deci deținătoarea titlului din 
1984. iar Vasco da Gama o- 
ponenfa acesteia In finală. 
Eliminarea primei echipe a 
ridicat multe semne de Între
bare pentru oă „ll*-le „roș- 
verzflor* este unul dintre 
cele mal redutabile — să a- 
mtntim că in .'984 a cucerit 
?! campionatul statului Rlo de 
Janeiro — și contează pe un 

bloc* de Internaționali de va
loare incontestabilă, tn ceea 
oe privește pe Vasoo da 
Cama vinovat pentru prema
tura eliminare din întrecere 
a fost gSsf ca pretutindeni 
de aftfdl. antrenorul Edu fa- 
eelaari care anul trecut, s-a

1CHIPHE U.n.S.S. $1 CiîBI! -
CAMPIOANE MOLIILE

BE JUNIORI LÂ VOLEI
MILANO. Punct final in cam

pionatele mondiale de volei 
pentru juniori. încheiate cu 
succesul reprezentativei Uniu
nii Sovietice la băieți, respec
tiv celei a Cubei la fete. Ul
timele rezultate :

BĂIEȚI : locurile 1—2-
U.R.S.S. — Italia 3—1 (9, 6,
—12. 8) ; locurile 3—4 : Cuba
— Coreea de Sud 3—0 (4, 10, 
12) ; locurile 5—6 : Bulgaria — 
Brazilia 3—2 ; locurile 7—8 l 
R. P. Chineză — Olanda 3—2 ț 
locurile 9—10 : Franța — Ja
ponia 3—0 ; locurile 11—12 i 
Argentina — Chile 3—0.

FETE : locurile 1—2 : Cuba
— Japonia 3—1 (—6, 10, 10,
10) ; locurile 3—4 : R.P. Chi
nezi — Brazilia 3—1 (—14. 10, 
5, 7) ; locurile 5—6 : Coreea de 
Sud — U.R.S.S. 3—2 ; locurile 
7—® : Italia — Peru 3 —1 f 
locurile 9—10 : Bulgaria — Ce
hoslovacia 3—1; locurile 11—12: 
Mexic — Australia 3—0.

Nottingham Forest — Wattord
3—2.UNGARIA (et. 10). Zalaegerszeg
— M.TJC. 1—I ; Debrecen — Ta- 
tabanya 1—2 ; Bekescsaba — 
Raba Etc 2—4 ; Csepd — Vasaa 
1—0 ; Honved — Videoton 3—8 j 
Ferenovaros — Haladas 2—1 1 
Siofolk — Dozsa Ujpest 1—0 | 
Pecs — Volan 4—0. Clasament i 
1. Honved II p, l pecs 14 p. 3. 
Raba «to 11 ._ 15. Volan 7 p, 
1». Csepel I p.GRECIA (et. 3) : Panathinalkoa
— HerakMs 1—0 ; Doxa — A.E.K. 
1—8 ; Larisa — O.FJ. 3—6, Panlo- 
nlos — Olymptakos 1—9; Arts — 
Ethnlkoa 2—1 : Yannlna — Kala- 
marla 1—8 ; P.A.O.K. — Apollon 
5—9 ; Panahalki — Serreș 4—9. 
Pe primele locuri : 1. Panathl- 
nalkoe » p 2. Larissa 5 p, 3. P>- 
nlonios 5 p pe ultimele ; 14—IA 
Heraklla, Serres șl Apollon 1 p.
• tn grupa semifinală a „Cu

pei Llbertaidores* : Naclonal (E- 
euador) — America Caii (Colum
bia) 2—0 (0—9). prin golurile
marcate de Mera, tn mln. 54 șl TI.
• Miercuri, .zi plină* In pre- 

ltminarHle C.M. : Cehoslovacia — 
Portugalia șl Suedia — R.F.G. 
(grupa 2) ; Finlanda — Turci* 
(grupa 3) ; Luxemburg — Bulga
ria, Iugoslavia — R.D. Germani 
(grupa 4); U.R.S.S. — Dane
marca (grupa 8) ; Spania — Is
landa (grupa T>.

9 Meciul de baraj Belgia — 
Olanda pentru calificarea la tur
neul final al CJ1„ programat la 
15 octombrie, la Bruxelles, se va 
disputa pe stadionul clubului An- 
derlecht, tntruclt F.I.F.A. a res
pins propunerea ca stadionul 
Heysei. să fie gazdă a partidei —

ocupa' de pregătirile selecțio
natei ..earlocas*) înlăturat 
de la oonducerea echipei.

Ch ar dacă au bătut la por
țile semifinalelor, la fel de 
șifonate au Ieșit Flamengo șl 
Corinthians. Cu atit mal mult 
cu cât „ll*-le din Rlo de Ja
neiro apreciat ca principal 
candidat Ia titlul național, se 
fortificase Intre timp șl bene
ficia tn centrul liniei de atac, 
din nou, de aportul lui Zlco.

tn aceste condiții, după 
„clacarea* in masă a forma
țiilor cu pretenții. primele 
poziții au revenit unor forma
ții „de pluton*, Corltiba, 
Bangu și Brasil Pelota», Dacă 
In ceea ee privește pe Corl
tiba șl Bangu (In finală vic
toria a revenit, reamintim, 
primei echipe cu 5—4, după 
executarea loviturilor de la 
11 metri) in schimb califi
carea tn semifinale a modes
tei formații Brasll din Pelo
ta» este considerată drept 
ana dintre cele mal mari 
surprize din istoria competi
ției Prezențele Inedite tn fa
zele Înaintate ale întrecerii 
ale. acestor formațli-surprlză 
au fost primite, totuși, cu 
mult* căldură de iubitorii fot
balului. Ele stnt se spune 
ad-văratele exponente ale 
fotbalului brazilian. dlntot- 
deauna spectaculos, animat 
de us accentuat spirit ofen
siv. spre deosebire de o bună 
parte ilntre formațiile de 
frunte cane au tnibrăcat hai
na tactici! defensive, o haină 
care, evident nu 11 se potri
vește...

Mihai CIUCA
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