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6 zile pînă la manșa a ll-a a cupelor continentale de fotbal

CU GÎNDUL LA „EUROPENELE" NOASTRE

sâpfâmîniî

AGENDĂ

DE MASA

...La o săptămână după fru
moasa noapte de pe Wembley, 
a urmat prima manșă din „eu
ropene1*. Un prim tur de scru
tin nu, prea fericit pentru noL 
O victorie „scurtă*, acasă, pe 
„Dinamo*, un 1—L la Vejle, 
egal cu o victorie, si două în
frângeri grele ale studenților, 
dintre care cea a Iul Hagl și 
compania ne-a luat somnul 
Asta a fost 1 Urmează... repri
za a Il-a. returul. Steaua pare 
calificată, dar ea TREBUIE să 
se califice. Pentru realismul cu 
care trebuie tratat acest meci.„ 
deja cîștigat de cei mai mulți,

să nu uităm că Steaua a mai 
venit cu un 1—1, obținut 1 în 
ultimul minut, la Liăge. cu 
Standard. însă, deși calificată, 
(după cei mai multi...), a pier
dut acasă I Sigur că Veile nu 
e Standard, dar fotbalul este... 
fotbal si trebuie tratat ca ata
re I Misiune grea pentru sin
gurii noștri învingători din pri
ma manșă. Dinamo are de a- 
părat fragilul 2—1. semn că 
Vardar va miza pe asa-zisul 
„complex iugoslav” al fotbaliș
tilor noștri si pe furia ei care, 
la București, a depășit de mul
te ori regulamentul, fără ca ar-

întrecerile balcanice de yachting

DUPĂ TRfl RfCĂH,
CONSTANȚA, 26 (prin tele

fon). în rada portului Tomis și 
pe lacul Siutghiol din Mamaia 
a.u continuat întrecerile din ca
drul Balcanidei de yachting, la 
care participă sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia. 
Turcia si România.

La clasa internațională F.D., 
cele două regate au fost cîș- 
tigate de sportivii iugoslavi S. 
Miknici — I. Perovici, învingă
tori. cum se știe, si în prima 
întrecere desfășurată marți. La 
F.D., în clasamentul general după 
trei regate: 1. S. Miknici — I. 
Perovici (Iugoslavia) 0 puncte, 
2. M. Carp — M. Butucaru 
(România) 11,7 p, 3. Ov. Adam — 
D. Damian (România) 19.4 p.

Tot un echipaj iugoslav con
duce si la CLASA 470. După 
trei reuniuni "în care au evoluat 
fără reproș. S. Maljevici — A. 
Cernevici au 0 p. Ei sînt ur
mați de H. Mantumidis si S. 
Sarvaras (Grecia) 14.7 d. La 
FINN, sportivul grec A. Orto
lano a cîștigat detașat ultimele 
două regate, iar compatriotul

a trecut on..;ui 
la juniori. Cla-

. său C. Mantos 
linia de sosire .. . 
samentele la zi ale acestei probe: 
SENIORI — 1. A. Ortolano 0 
p, 2. T. Hristov (Bulgaria) 20 
p. 3. L. Cicareli (Iugoslavia) 
27,4 p ; JUNIORI — 1. C. Man
tos 0 n. 2. H. Babacan (Tur
cia) 19 p, 3. I. Tdavdaridis 
(Grecia) 19.4 p.

întrecerile de pe lacul Siut- 
ghid — la OPTIMIST și PLAN
ȘĂ CU VELE — au fost ur
mărite cu deosebit interes. 
La OPTIMIST regata a doua 
a fost cîștigată de K. Selim 
(Turcia), victoria în cursa ur

mătoare revenind lui J. Tson- 
katos (Grecia). In clasamentul 
general : 1. J. Tsoukatos (Gre
cia) 20 p. J. Kiliahis (Gre
cia) 22.7. 3. N. Kapnisis (Gre
cia) 24,7. In sfirșit, la PLANȘA 
CU VELE ambele regate au 
fost cîstigate de L Dernovsek 
(Iugoslavia), care conduce în 

o

bitrul să-și intre în rol. Pentru 
mulți. Vardar are marea șansă. 
Pentru noi. Dinamo... s-a cali
ficat la Trnava. după ce nu 
reușise, acasă, decît un 0—0. 
Si nu un 2—1. ca acum ! Și 
Spartak era mai mult decît 
Vardar! Sigur că Dinamo cte 
atunci era mai echilibrată, dacă 
nu chiar mai tare. însă și echi
pa din Trnava strălucea de in
ternaționali, cu Dobias. Kuna 
Si Adamec în componență. Di
namo de astăzi are însă un 
Moraru care poate scoate, el 
unul, un egal. Cu condiția să 
fie ajutat. Sigur că se 
banala întrebare „cum* ? 
zînd piesele cu stiintă. în 
tie de adversar, dacă 
împrumutînd poate, ceva 
..varianta sahistă* 
Lucescu la națională. Reveni
rea lui Rednic si Zare, cele 
trei lovituri de cap foarte pe-’ 
riculoase 
tre care 
superbă.
mente pentru un meci în care

Săptămâna aceasta reține a- 
tanția prin noi întreceri spor
tive de masă care se vor 
desfășura sub genericul „Da- 
ciadei*.

Vineri, de pildă, pe terenuri
le bazei sportive a I.M.F. dia 
Capitală vor avea loc finalele 
„Cupei anilor I* la atletism, 
baschet, fotbal, volei și tenis.

Tot vineri va Începe la Bra
șov (și se va încheia duminică) 
Festivalul sportului muncito
resc.

Simbătă sânt programate alte 
trei întreceri sportive de ma
să : în județul Bacău va avea 
loc Festivalul sportiv al sta
țiunii Slănicul Moldovei, acum 
la a 12-a ediție la care vor 
participa, alături de tineri și 
tinere din județul-gazdă, repre
zentanți ai județelor Botoșani 
și Buzău, Harghita, Vaslui și 
Tulcea. Disciplinele de intre-

handbal, popice, tenis, 
(masculin si feminin). 
Vor putea fi urmărite.

cere : 
void 
fotbaL 
de asemenea, demonstrații de 
box și motocidism. Si tot 
simbătă la Saru — județul Olt, 
iubitorii concursurilor de o- 
rientare turistică se vor reuni 
la startul unei mult 
întreceri intitulată 
„Chemarea toamnei”. 
Călărași, tinere din 
județ vor lua parte

așteptab» 
sugestiv 
Iar la 
Întregul 

... __  „___ la Festi
valul sportului feminin, orga
nizat la atletism, gimnastică, 
handbal, volei etc.

Merită a fi subliniat ți fap
tul că In județul Sălaj conti
nuă șl In această săptămlnlL 
cu precădere In zilele de sîro- 
bălă țt duminică, competiția 
de cros de masă inițiată auk 
deviza „Aleargă pentru sănăta
tea ia

clasamentul general cu 0 
întrecerile continuă.

Cornel POPA, coresp.

pune 
Așe- 

func- 
vreti. 

din 
ș lui Mircea

ale lui Augustin, din
ultima de-a dreptul 

pot reprezenta argu-

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. Z-3)

Intre ramurile de sport tot mai îndrăgita și practicate în aso
ciațiile sportive din școli și întreprinderi se înscrie și voleiul. 
Prin caracterul său antrenant, acest sport atrage tot mai multi 
amatori, îndeosebi din rîndul tineretului.

Foto : Iorgu BĂNICĂ

Turneul Diviziei „A“ de polo

A

C.S.U. BUCUREȘTI ÎNVINGE PE PROGRESUL: 5-3!
26 (prin te- 
de
la

BĂILE FELIX 
lcfon). în bazinul 
uni olimpice de 
„Venus*, pe o vreme 
dă, joi după-amiază 
ceput jocurile părții a 
turului I al Campionatului na
țional de polo — Divizia ,.A“, 
ajuns la a 41-a ediție.

întâlnirile primei zile a tur
neului bihorean s-au terminat

dimensi- 
ștrandul 
splendi- 
au în

doita a

START ÎN CAMPIONATELE DE CICLISM PE ȘOSEA

»
cu rezultate scontate doar în 
primele meciuri, în ultimul, 
studenții bucureșteni au re
alizat- o frumoasă victorie In 
fața poloiștilor de la Progresul, 
realizând astfel prima 
a campionatului !

în meciul inaugural 
niunii de joi s-au 
STEAUA și 
TUL PITEȘTI 
JUNIORI). Scor : 
3—0, 3—0. 4—3). Formația mi
litară a fost tot timpul la cir-

o 
ln-

surpriză

al reu- 
____ întîlnit 

PETROCHIMIS- 
(LOTUL DE 

14—4 (4—1,

i

Doar 
fost 

Apoi,

Campionatele na
ționale de ciclism 
pe șosea (seniori) 
se vor derula la 
Cîmpulung Muscel 
pe parcursul a pa
tru zile. Iată pro
gramul : 
contratimp 
100 km, 
lung 
traseu 
patru ori ; 
nică. 
individual. 40 km, 
pe același traseu ; 
luni, semifond, pe 
un circuit amena
jat în centrul ora
șului, 44 km. iar 
marți, ultima probă. cea de 
fond 118 km. Cimpnlung — Bran 
— Cîmpulung. In primele trei 
zile startul se va da de la ora 
10. iar în ultima zi la ora 9,30.

ma jocului, nelăsînd nici 
speranță partenerilor de 
trecere. Au marcat : B. Tufan, 
3, D. Ghiță 3. Frnth 2, Opri- 
șan 2, Geantă 1, Nuțu 1, Ma- 
lecu 1, Vamoș 1 pentru învin
gători, respectiv R. Dan - 1, 
Ungureanu 1. Totelici 1. Ște- 
fănescu 1.

în partida a doua, DINAMO 
I. L. TIMIȘOARA 13—1

(2—0, 2—0, 5—0, 4—1). 
primele două reprize au 
ceva mai echilibrate, 
bucureștenii au apăsat mai ta
re pe „accelerator* și, cu toa
tă forma hună a portarului ti
mișorean Găman. au cîștiga* 
la un scor net Consemnăm 
debutul in prima divizie a tl- 
nărului dînamovlst Cătălin 
Găvruș, care a Înscris două 
goluri spectaculoase. Au mar
cat : Ciobănise 3, Hagiu 2, 
Geambașu 2, Găvruș 2, Rus 2, 
Șerban 1, Ungureanu 1 pentru 
învingători, respectiv Crețu.

astăzi, 
echipe, 
Cîmpu- 
Merești. 

parcurs de 
dumi- 

contratimp

(Continuare in pag. 2-3)

DiviziaIeri

CRIȘUL ORADEA — 
TA CLUJ-NAFOCA 
(2—2, 2—0, 3—1. 6—3). 
pionii au întâmpinat o

A" de fotbal

Mihai! VESA

(Cronica in pag. 3—3)

Să pregătim din vreme, competent și responsabil
participarea sportivilor noștri la J. O. din 1983

VOIN- 
13-4 

Cam- 
rezis-

ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA OBIECUVELOR, SCOPUL MAJOR AL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

it

CAMPIONATELE
BALCANICE
DE LUPTE

mica 
Turcia

In 
din __
sfirșitul 
(4—6 octombrie) Campionatele 
balcanice de lupte greco- 
romane șl libere rezervate 
concurențllor în vîrstâ de 
18—20 de ani. Printre tinerii 
noștri luptători care vor 
concura la întrecerile balca
nice sînt N'icolae Onica (cat. 
48 kg) 
(57 kg) 
Octavian 
Dumitru 
„libere**.

localitate Edirne 
■vor avea loc la 

săptăminil viitoare

și Nicolae Nițoiu
la „greco-romane1*,

Țenț (68 kg) și 
Chiru (82 kg) La .

Continuăm seria anchetelor realizate in disciplinele cu pon
dere olimpică, pentru a evidenția pregătirile in perspectiva vi
itoarei Olimpiade. Ne oprim astăzi la sportul halterelor. Iată 
întrebările adresate celor doi Interlocutori, Lazăr Baroga. secre
tarul Federației române de haltere, și Ștefan Achim, antrenorul 
lotnlni olimpic.

credeți

CU
că trebuie eșalonată pregătirea performerilor

TOȚII-ANGAJAȚI ÎN OBȚINEREA
UNUI

LAZAR BAROGA:
1. Convinși că în
țelepciunea prover- 
bună se cunoaște 

i“ e valabilă și în
bului „Ziua
de dimineață' 
haltere, am vrut și cred, am 
reușit, să delimităm din masa

NIVEL SUPERIOR
candidatelor la selecționarea i» 
lotul olimpic pe cei mai valo
roși performeri cu care să por
nim la drum. Pe scurt, meda- 
liaților ce la Los Angeles. Îs

(Continuare in pag 2—3)

din ramura dumneavoastră, pentru ca perspectivele acestui ciclu 
să se materializeze prin atingere». în anul 1988 a unei înalte 
competitivități ?

2. Care sînt, 
halterelor 
precum și 
obiectiv ?

la această oră, argumentele prin care 
este creditat cu șanse " ’
obstacolele aflate, Încă,

FIECARE ANZ
ȘTEFAN ACHIM;

I. Sportul haltere
lor are, anual, in 
orogram două com
petiții mari, cam-

' pionateie europene și mondia
le. Acest calendar face posibi
lă planificarea pregătirii exact 
ca în anul olimpic, 1988. în care 
vor fi organizate campionate

• sportul
la medaliile olimpice 1938, 

pe drumul realizării acestui

UN AN... OLIMPIC!
europene si Jocurile Olimpice 
(în locul campionatelor mon
diale). Se poate, deci afirma 
că fiecare an devine... an olim
pic! Fiecare antrenament tre
buie efectuat la fel de serioș 
de acum înainte ca și cum 
ne-am afla în 1983. Halterofilii

(Continuare in pag. 2—3)



Pe poligonul Tunari din București

PESTE 200 DE TRĂGĂTORI LA „CUPA ROMÂNIEI"
Ieri a început pe poligonul 

Tunari din Capitală tradițio
nala întrecere de tir dotată CU 
«Cupa României". După opinia 
arbitrului principal al compe
tiției Mircea Tulbure, ediția 
din acest an a „Cupei Româ
niei" se bucură de mult inte
res : toate secțiile de perfor
mantă stat reprezentate, pe 
foile de arbitraj fiind Înscriși 
peste 200 de concurenți de toa
te categoriile. Pe lingă probele 
clasice la arme cu glonț, 
se concurează si la probe ine
dite cum stat pușcă 60 focuri 
picioare și genunchi (separat, 
de 3X40 f). pistol 60 f----
dzie și 60 f viteză ș.a.

în prima zl, rezultatele 
belor disputate au fost 
mulțumitoare, nici un trăgător 
nereușind vreo cifră spectacu
loasă. Dar pînă duminică, clnd

pre-

pro- 
doar

se vor Încheia disputele, mal 
e timp...

La pușcă liberă seniori 60 f 
culcat pe primele două locuri 
s-au situat stellștii R. Nlco- 
lescu și V. Dinu, cu 595 și, 
respectiv. 594 p. La senioare 
a ciștlgat dinamovlsta Dumitra 
Matei, cu 589 p. urmată ta da- 
sament de Romanița Petrescu 
(Olimpia Buc) 588 p și Car
men Drăgușan (C.F.R. Arad) 
588 p. La juniori au terminat 
învingători reprezentanții clu
bului bucureștean Metalul, M. 
Neață 592 p și Carmen Mălina 
571 p. Iată și clasamentele pro
bei de pistol liber 60 f seniori: 
1. I. Neagu (Dinamo) 563 p, 2. 
M. Trușcă (Steaua) 557 p, 3. 
Gh. Constantin (Olimpia) 554 
p. Juniori : 1. O. Vișan (Dina
mo) 537 p, 2. FI. Sîrbuț (U. T. 
Arad) 530 p. 3. S. Troneci (O- 
limpia) 527 p. (t. r.).

IILCTROMUREȘ TG. MUREȘ - TREI VICTORII 
ÎN IUGOSLAVIA, LA POPICE

Mîine, etapa a lll-a a Diviziei „A“
• Echipele clubului Eiectro- 

mureș Tg. Mureș au susținut 
cite două jocuri amicale ta 
Iugoslavia, la Slovanska Poze- 
ga. Echipa feminină Electro- 
mureș — campioana țării, care 
va juca la începutul lunii vii
toare la turneul final al C.C.E., 
la Zagreb — a cîștigat am
bele jocuri : 2 523—2 285 p.d. eu 
Selecționata orașului Slovans
ka Pozega și 2 493—2 242 eu 
Rade Konciar Flamen. Toate 
cele șase jucătoare ale forma
ției mureșene au jucat bine, ta 
special Aurelia Șerdean, cea 
mai precisă în cele două par
tide : 457 și 430 p. Echipa mas
culină din Tg. Mureș a jucat 
cu cunoscuta formație iugos
lavă Medvesceak Zagreb, de 
care a fost întrecută cu 5 637— 
5 449 p, șl a invins-o pe Rade

Konciar Flamen cu 5 400—4 952 
p.d. în ambele meciuri s-e 
remarcat, ta mod deosebit, 
Gheorghe Silvestru — 962 ți 
954 p.d.

• Gloria București a dispus 
de Chimpex Constanța cu 5 2S6 
—5139 p.d., ta meci conttod 
pentru etapa a IlI-a a Divi
ziei „A". Cei mai buni jucă
tori au fost Marian — 926, V. 
Tudor — 889 — din echipa 
campioană și Mihăllescu — 907 
de la constănțeni. După o ab
sentă Îndelungată (din cauza u- 
ned accidentări) șl-a făcut rea
pariția, la Gloria, Alexandru 
Cătineanu, care a doborlt din 
200 lovituri mixte 881 de po
pice.

„BEGA“ —UN ADEVĂRAT CENTRU DE SĂNĂTATE

Onwfwii
50

In 
cu

Dintre amenajările "sportive 
din Timișoara, ne-a produs im
presii aparte Complexul denu
mit „Bega" care-l surprinde 
pe vizitator prin marea anima
ție tinerească de aici.

Două hangare spațioase 
solide, dezafectate eu ani 
urmă, au fost transformate,
ajutorul organelor municipale și 
prin munca pasionată a timi
șorenilor. in două săli de sport. 
Și, intre ele, terenuri de hand
bal. volei ți tenis de cimp. Un 
adevărat „centru de sănătate", 
după cum aveam să vedem, tn 
primul hangar un atrăgător ba
zin. săli de gimnastică dotate 
cum scrie la carte, saună, gru
puri sociale și vestiare. In al 
doilea — sală de atletism (cu 
tartan), de judo sau box, după 
nevoie. Ne întimpină prof.
Marcel Bogdan. omul com
plexului. specialist in toate, dar 
nțai cu seamă in judo și recu
perări prin masaj — presopunc- 
tură

Profilul complexului : pentru 
cei mici inițierea în sport, la 
judo, tenis de cimp, înot, gim
nastică. iar pentru femei — 
gimnastică de întreținere. „Abia 
putem face față solicitărilor" — 
*i te spune

Pătrundem in sala de atle
tism. Pe cele trei „tatami" trei 
perechi de băiețași in chimo- 
nouri albe și... „hagime" (adică 
la luptă), luptă încurajată fre
netic de colegii lor de pe băn-

de așteptare. Sint cam
3 ti pe săptă- 
mai interesantă 
cea a centrului 

pentru femei, 
puțin tinere. O

cile 
ți vin aici de 
mini. Dar cea 
activitate este 
de întreținere 
tinere și mai 
Mi de gimnastici intensă la 
sol ți la aparate, apoi o jumă
tate de oră saună fi, partea 
cea mai plăcută, o ord de înot. 
Dacă nu știi să înoți, înveți. 
Toată lumea „lucrează" din 
convingere. Conduc activitatea 
profesori de specialitate, iar la 
sfîrșitul unei reprize o între
băm pe o „concurentă" mai in 
virstă. Cum vă simțiți 7 Ride. 
„Apăi, tare bine. Aici găsești 
nu numai sănătate, dar și cite 
un pic de tinerețe". Ce ocupa
ție aveți ? „Gospodină, că doar 
stat pensionară". Cum se nu
mește ? Floarea Mureșan „din 
blocul pe care ■ îl vedeți ta 
față".

Instantaneul spune tot des
pre „centrul de sănătate Bega". 
Directorul Administrației baze
lor sportive — In seama căreia 
se află complexul — Mircea 
Dușcă, ne spunea : „Căutăm să 
asigurăm o organizare cit mai 
bună, ordine, disciplină șl cu
rățenie de farmacie. Ochiul o- 
mului caută frumosul".

Și organizarea, ți disciplina, ți 
frumosul le asigură aici un co
lectiv de oameni pasionați —

H. Secoșan, M. Bogdan, A. 
Otvdși, N. Bădescu — pentru 
care complexul e • parte din 
viața lor, închinată capiilor ți 
celor care vin aici pentru miș
care, destindere ți sănătate.

Viorel TONCEANU

• Mitoc se dispută etapa ■ 
IlI-a a turului Diviziei „A”, 
care programează o serie de 
partide interesante, cum stot: 
Voința Ploiești — Gloria Bucu
rești, I.aromei București — O- 
Iimpla București, Voința Tg. 
Mureș — Hidromecanica Bra
șov, Voința Craiova — C.S.M. 
Reșița — la femei; Metalul Ro
man — Laromet București, 
C.F.R. Constanța — Carpați Si
naia, Metalul Hunedoara — 
Aurul Bala Mare ți Chimica 
Tîrnăveni — Victoria Timișoa
ra — la bărbați.

TURNEUL DIVIZIEI „A" DE POLO
(Urmare din pag. 1)

tentă dlrză din partea cluje
nilor. cL.
tarul Stelian Scurel, 
nul" echipei, s-a remarcat ta 
mod deosebit. Dar, treptat- 
treptat, orădenii au pus stăpî- 
nire pe_ joc. ultimul „sfert" gă- 
sindu-i dezlănțuiți. Âu marcat: 
Costrăș 3, Gordan 3, Fejer 2, 
Fărcuță 2, Garofeanu 1. Pan- 
tea 1. Raț 1 pentru învingă
tori, respectiv Fărcaș 2, Colce- 
riu 1, Sebok 1. Mozsnai 1, Ma- 
rosi 1.

In singurul meci echilibrat 
al zilei : PROGRESUL — 
C.S.U. CONSTRUCȚII TCUMB 
3—5 (2—1, 0—2. 1—1, 0-1).
Surpriza s-a datorat pe de o 
parte faptului că studenții au 
făcut un joc superior preceden
telor, mai ales ta apărare, iar 
pe de altă parte pentru efi ju
cătorii Progresului au fost de 
nerecunoscut. Au înscris : Din
am 1. L. Crețu 1, Mușat 1 pen
tru Progresul, respectiv

din rindul cărora por-
„vetera-

6 p, 5. Progresul 6 p. 6. Voin
ța 4 p (—2). 7. CJS.U. 1 p (—n, 
8. I. L. Timișoara Op,** 
tul de juniori 0 p.

Programul de vineri : 
ora 14 : C.S.U. — Lotul 
niori, Rapid — Voința, 
mo — Progresul, Crlșul 
Steaua.

8. Lo-

de la 
de ju-
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CAM PI ON AȚELE

INTERNAȚIONALE 

DE MOTOCICLISM
ALE ROMÂNIEI

DUMINICĂ — START
• Meciurile au loc pe patir

din Capitală, cu începe
Așadar, duminică — start în 

campionatul de hochei I Anul 
acesta ceva mai devreme de
dt in anii trecuți pentru a da 
posibilitate hocheiștilor noștri 
fruntași să cumuleze o pregă
tire cit mai bună pentru bo
gatul sezon internațional 1985— 
86, care va culmina cu parti
ciparea la Întrecerile Campio
natului mondial, grupa „C“.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți. campionatul republican al 
Diviziei „A" se dispută ta două 
faze. Prima (care începe du
minică 29 septembrie și se În
cheie la 7 octombrie) este de 
calificare. Participă, adică, ta 
un turneu desfășurat tn Capi
tală, la patinoarul „23 August”, 
primele opt echipe ale țării, 
ta frunte cu Steaua București,

deții 
Spoi 
nam 
gher 
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dăuț 
vor 
print 
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douf 
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ACTIVITATEA

JUCATI CU NOI
SAH!»

Vă invităm la • partidă 
de «ah. Nu vom juca de ta 
Început cu piesele din po
ziția de start, d le-am și 
așezat pe tabla cu 64 pa
trate, așa cum puteți ve
dea In clișeul alăturat. A- 
ceasta pentru a scurta dru
mul spre decizia ta partidă, 
care (vă mărturisim un se
cret...) a si fost jucată, nu 
de mult, cu doi maeștri la 
cirma pieselor albe si negre. 
Ceea ce vă cerem acum 
este doar să refaceți cursul 
real a] disputei, cu cele mal 
bune mutări de ambele 
părți, urmărind linia de joc 
care a dus la victoria albu
lui. Veți găsi — ascunsă ta

Albul (la mutare) ciștigi. 
Dar cum 7

poziția de pe diagramă — 
o foarte 
structivă

Așadar.

frumoasă și in- 
combinatie.
sinteti Ia

★
Celor ce nu vor 

găsească mutările 
toare nu Ie rămine 
aștepte publicarea 
rii, in rubrica noastră de 
săptămina viitoare.

mutare 1

reuși si 
dștigă- 

deett să 
rezolvă-

<

LOZUL TOAMNEI

Nu ocoliți prilejul de a vă 
număra printre marii cîțti- 
gători al sezonului la LO
ZUL TOAMNEI.

• AUTOTURISME „OLTCIT 
SPECIAL”

• NUMEROASE CÎȘTIGURI 
IN BANI

Agențiile Loto-Pronosport 
*1 vinzătorii volanți din în
treaga țară vă stau zilnic la 
dispoziție.

Noi și numeroase posibili
tăți de mari și frumoase 
succese :

lanov 1, Ștefănescu 
Tiz 1, Cr. Ion 1.

Clasament la zi : 
10 4>, X Dlnamo 10 
ua 9 p (6 jocuri),

Ba 
Olarn 1,

1.
p.
4.

Crișv'
3. Stea- 

Rapid

FIECARE AN, UN
(Urmare din pag. 1)

noștri cunosc, de altfel, acest 
fapt și se pregătesc cu serio
zitate, ele parcă „ora olimpică" 
ar bate... mîine !

2. Dacă indicatorii prevăzuți 
vor fi Îndepliniți pe parcurs, 
rezultatele nu vor fi dedt cele 
dorite. Or. primul argument că 
lucrurile se vor petrece Întoc
mai este hărnicia de care au 
dat dovadă, mereu in ultimii 
ani. băieții noștri. Ei trebuie, 
insă, să cîștige Ia capitolul for
ței. deficitar tacă, proces po
sibil numai cu mari eforturi. 
Tocmai aceste eforturi pe care 
le cere practicarea halterelor la 
cel mal inalt nivel determină 
numărul destul de redus al 
performerilor acestei discipline. 
Din păcate, a contribuit la re- 
strtagerea numărului sportivilor 
apți pentru marea performanță 
și o selecție deficitară efectua-

OBȚINEREA UNUI
(Urmare din pag. I)

la
Si

C.E. de la Katowice 
_ de la C.M. de la 
SOdertălje, N. Vlad, A. So- 
caci, P. Beeheru, G. Radu, 
avlnd toți vîrsta marii perfor
manțe și fa 1988, 11 s-au adău
gat o seamă de nume tinere, 
intre care D. Munteanu, A. 
Czanka, C. Urdaș. Dacă trecu
tul sportiv (In cazul primilor) 
și calităților demonstrate (de 
cel foarte tineri) le-au asigurat 
acestora selecția ta totul re
prezentativ, menținerea lor aici 
de-a lungul următorilor 3 ani, 
rămași pînă la J.O.. va fl con
diționată de încadrarea rezol-

A doua ediție a Campionate
lor Internaționale de motod- 
dism (viteză pe șosea) ale Ro
mâniei, programată duminică 
pe un traseu ales to centrul 
municipiului Drobeta Tr. Se
verin, va reuni la start spe
cialiști al genului din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
din țara noastră. în program 
figurează clasele 125 șl 250 
cmc, primul start la ori 10.

Motoeiclișlii au participat zi
lele trecute la o serie de con
cursuri : viteză, dirt-irack șl 
motocros. Iată, pe scurt, rela
tări de Ia aceste întreceri :

• Pe pista de zgură a sta
dionului municipal din Brăila 
s-a desfășurat o interesantă 
cursă de dirt-track. urmărită 
de peste 4 000 de spectatori : 
etapa a n-a a campionatului 
seniorilor și a X-a confruntare 
ta „Cupa speranțelor”. Clasa
mentul etapei la seniori : 1. I. 
Pavel (Steaua) 14 p, X Șt 
Postolache (Steaua) 14 p, 3. D. 
Stoica (I.P.A. Sibiu) 11 p. în 
clasamentul general conduce I. 
Pavel, cu 29 p, urmat de Șt 
Postolache, cu 26 p. în „Cupa 
speranțelor", etapa a fost ciș- 
tlgată de L. Mayer (Metalul 
București) 12 p, pe locurile 2—3 
situtadu-se P. Zainea (Petro
lul Ianca) 8 p și Z. Lienerth 
(I.P.A. Sibiu) 6 p. Conduce, 
după 10 etape, L. Mayer cu 
93 p, urmat de P. Zainea 78 p. 
(M. Iorga, coresp.).
• Pe traseul de la Vălenii

de Munte a avut loc cursa de 
motocros, etapa a doua a cam
pionatului republican pe echi
pe. Clasamentele cursei : 50
cmc : 1. Poiana Cîmpina 54 p, 
2. Muscelul Cîmpulung 44 p, 3. 
Torpedo Zărnești 36 p ; 80 cmc: 
1. Torpedo Zărnești 74 p, 2. 
Muscelul Cîmpulung 50 p, 3. 
Steagul roșu Brașov 29 p ; 125 
cmc : 1. Steaua 74 p, 2. Elec
tro Sf. Gheorghe 44 p, 3. Stea
gul roșu Brașov 35 p ; 250
emo : 1. Steaua 63 p, 2. Tor
pedo Zărnești 51 p, 3. Electro 
Sf. Gheorghe 43 p.

Organizarea a fost asigurată 
în bune condițiuni de către
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OLIMPIC I
tă de-a lungul vremii. Ca ar
mare, unele categorii tint ta 
această oră deficitare. Mai mult 
prin retragerea unor sportivi 
valoroși unele categorii nu mai 
simt reprezentate corespunzător. 
E nevoie, ta consecință, de sus
ținute acțiuni de descoperire a 
unor talente, reale, tn special 
la aceste categorii, conjugate cu 
• mal eficientă propagandă ta 
rfndu] copiilor șl tineretului, 
efectuată de toți antrenorii șl 
de activul voluntar atașat hal
terelor. Federația se va ralia 
acestor acțiuni, tafitațtad ta cel 
mai scurt timp posibil noi sec
ții ta județele ta care există 
săli de pregătire: Botoșani, Su
ceava. Neamț. Aceste săli vor 
trebui. Insă, dotate cu mate
riale de calitate, fapt care nu 
este simplu, dar e obligatoriu 
pentru ca halterele să progre
seze constant, pe linia urmată 
pînă acum.

NIVEL SUPERIOR
talelor din campionatele euro
pene si mondiale in graficul 
obligatoriu privind progresele 
celor ee ne vor represents Ia 
Olimpiada din 1988. Campiona
tele europene ai campionatele 
mondiale ne-au arătat că «in
tern, In acest an 1985, to ge
neral, pe un drum bun. Pentru 
a ridica pregătirea la nivelul 
cerințelor noastre olimpice, a 
devenit obligatorie aplicarea În
tocmai. la toate secțiile, a pla
nului unic de pregătire, to vir
tutea adevărului că pentru a 
face față cerințelor de la totul 
national, nn halterofil trebuie 
obișnuit cu ele tacă de la club:

fiecare secție și fiecare antre
nor stat investiți eu sarcini ta 
pregătirea pentru marile com
petiții I Șl tacă ceva: cei ce 
ne vor reprezenta ta Întrecerile 
internaționale viitoare, trebuie 
să știe că nu ne Interesează 
numai locul obținut, ei și re
zultatul, care trebuie să fie ri
dicat. competitiv, garanție unică 
a valorii.

X Argumente? în primul rînd 
progresele realizate ta ultimii 
2—3 ani șl mal cu scamă ta 
acest sezon de component!! lo
tului ne garantează că el sînt 
apți de perfecționare si to con
tinuare. Apoi, metodica noastră 
de antrenament care se ridică, 
credem, la nivel internațional, 
în fine, condițiile bune de 
pregătire pe care, ta general, 
le avem la ctopoziție. Ce nu 
putem, tacâ. rezolva satisfăcă
tor pe deplin este problema 
refacerii după efort. Sigur, co
laborarea cu Centrul de cerce
tări al< C.N.E.F.S. și eu Cen
trul de medicină sportivă a 
fost foarte bună ta ultimii ani, 
dar trebuie să ajungem și in 
acest domeniu la un stadiu de 
vîrf.

Anchetă realizată de 
Radu TIMOFTE
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De la I. D.
IJXM.S. București, Ba. Magneru S—» 

de urgență pentru depozitul piese aut 
delor nr. 24, sectorul 6 :
• șef depozit
• lucrător gestionar subunitate depoz
• recepțloneri piese auto
• primitori mărfuri piese auto 

muncitori Recalificați pentru pază.
De asemenea. Încadrează urgent per 

•tr. Galați recepțloneri articole sport.
Sollcltanțli trebuie să posede buletin 

reștl. Relații suplimentare la sediul 
gheru nr. «—«. sect. 1, etaj V, camerei 
— interior IC sau 181.
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meciurile se vor disputa la pa- 
tinoarul „23 August") :

Duminică. 
Progresul 
Metalul Rădăuți (ora 9), 
namo București — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe (ora 11,45), Sport 
Club Miercurea-Ciuc — Viito
rul Gheorgheni (ora 14,30), 
Steaua București — Dunărea 
Galați (ora 17,15).

Luni 30 septembrie! Viito
rul — Metalul (ora 9), Sport 
Club — Progresul (11,45), Steaua 
— I.M.A.S.A. (14,30), Dinamo — 
Dunărea (17,15).

29 septemt
Miercurea-Ciuc

m. L

DIVIZIA ,,B“ DE RUGBY

I
I
I

3 (2)
2 (1)

Dinomo
Victoria București

Ieri, partidă restantă Diviziei „A"

| CINCI GOLURI FRUMOASE
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O nouă etapă, * m-a, ta Divi
zia ,.B- die râgby ou mulse sco
ruri astronomice I In serie L «te 
pllldă. Steaua H a dispus de Vul
can (fostă divizionară „A"...) cu 
66—7. In celeilalte meciuri ale 
«seriei : Energia București — 
l.OA *0—11 (dar partida a fost 
mul» mai echilibrată declt o a* 
rat* rezultatul), Rapid n — 
C.S.U. Construcții. H-Sportul 
studențesc 13—0 (Popa șl Trl- 
tescu au fost Juc&torU-realizatorl 
al tavtagăitoareb și Gloria — 
B.C. Grivlța Roșie II »—6. Cu 
N. Gavrid la ctrm*. ta același 
timp șl arbitru divizionar „A", 
rugbyștll <fe la Gloria se anunț* 
clin nou pretendențl la un Joe 
ta prima divizie I

in seria a n-a, scorul etapei 
1-e realizat Petrochimistul Pi
tești 1 38-4 cu $-N. Oltenița. O 
nou* victorie — a treia conse
cutiv — fa așteptarea «lerty-olui 
seriei, din I octombrie, eu Du
nărea Giurgiu care, lucind ta 
deplasare, cu Chimia Turnu Mă
gurele, a realizat, la rtadu-1, un 
scor lejer : 35—8. Foarte aspru 
a Întrecut șl Rulmentul Alexan
dria pe Electroputere Craiova, cu 
30—0. In general, ta această se
rie scorurile au fost de propor
ții : Textila Pucioasa — CJ8.U. 
Prahova 12—0 (o frumoasă vic
torie a gazdelor șl implicit a 
— -------------  -------- L Dta-

- Ta- 
CJ.R.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

animatorului echipei, tag. 
conescu). Record Ploiești 
biletul Pitești 21—3 șl 
Ploiești — I.O.B. 3—26.

ta seria a m-a, Portul 
schițat nfcl un gest ta 
C.F.R.-ulul (ambele din 
stanța) : 0—45 1 De relevat vic
toria Pescărușului Tulcea !n 
deplasare : 12—7 cu Callatis
Mangalia. Alte rezultate : Auto 
Măcln — I.M.U. Medgidia 18—6 
și Constructorul Constanța — 
Chimia Năvodari 26—3.

In seria a rv-a, cel mai mare 
scor l-a realizat I.A.M.T. Ora
dea: 46—3 cu Minerul Lupeni. O- 
rădenii au Înscris nu mal 
de 11 eseuri ! Intr-un alt 
Unirea Săeele — Carpațl 
14—7.

tn seria a V-a, Chimia
— Rulmentul H Birlad 28—0 șl 
Electrocontact Botoșani — Auto 
Galați 3—3. Rezultat meritoriu 
pentru gazde, tn fața unet for
mații dintre cete mat rutinate 
ale diviziei...

n -a... 
fața 

Con-

puțin 
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Mtrța
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Fcă. să
sntă si 
Iubește 
atletls- 
no! in 
mfletul

tuturor concursurilor. Organiza
tor, dar șl concurent. Nu-4 în
trece nimeni, la alergări, la sk- 
titari. Dovadă că a fost primul 
pa județ și a ajuna aid. Ia fi
nală, alături de cel mal buni 
sportivi din CA.P,-urile din ța
ră... F3 m-a Îndemnat șl pe mi
ne aă practic atletismul, m-a a- 
jotat ta pregătire, m-a ambițio
nat să le Întrec ------
din Județ!*

După concurs, 
revine ta grupul 
lor. Este bucuros 
tai propriu! record la lungime. 
Mal mult, că șl-a tofrtat teama 
de a participa la un concurs pe 
țară. „Acasă, printre al mei, 
este altceva!* ne spune. „Dar șl 
aid a fost bine. La anu* voi 
sări și mal mult. Trebuie să mă 
pregătesc mal mult. Acum a 
fost doar Începutul. Ptaă la 38 
de ani mal am 7; vă asigur eă 
mal prind ctteva finale pe țară!*

Florean Șanta, zootehnist ta 
C.A.P. Rogoz, muncește ou alrg. 
iar ta timpul liber aleargă, sare, 
aruncă cu greutate, îndrăgește 
«portul ca toți oeilalți tineri <Mn 
sat. Un om simplu, un tlnăr coope. 
rator care, prin educarea voinței, 
realizată de la vlrsta cea mal fra
gedă, dnd pășea pe porțile școlii, 
șt-a ciștigat șl In sport prețuirea șl 
dragostea tuturor. Bravo. Florean !

pe toate fetele

Florean Șanta 
nvaramureșeni- 
că »!-* eonec-
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ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 20 SEPTEMBRIE 
categoria 1 : 3 variante 25% — 

autoturisme Dada 1300 ; catego
ria 1 : 1 variantă 100% a 18.003 
lei șl 0 variante 25% a 7.001 lei; 
categoria 3 : 10,25 variante a 
5.170 lei ; categoria 4 : 30 varian
te a 2.800 lei; categoria 5: 141 
variante a 596 lei; categoria 0 : 
306,25 variante a 274 lei ; cate
goria X : 1.730,25 variante a 100 
lei.

Report la categoria 1 : 122.274 
lei.

Autoturismele .Dacia 1300* au

Dinamo. în postură de gaz
dă. ocupă din start poziții a- 
vansate în terenul advers, 
pasează mult și ratează trei 
mari ocazii prin Rednlc (min. 
3), Augustin (min. 5) și Văi- 
dean (min. 7). ultimul alun
gind doar cu Nițu ta fată I 
Destul de repede va cădea și 
primul gol. în min. 13. Au
gustin Insistă la o minge care 
părea pierdută, reușește să o 
Împingă pin* ta VĂIDEAN. 
care șutează puternic si des
chide scorul. Sase minute mal 
tirziu tabela de marcaj va tr 
răta 2-0 ~
dreapta, 
neatent, 
reia— 
poartă. Două suturi puternice, 
dar expediate de departe (L. 
Săndol — min. 22 șl Topo- 
Hnschl — min. 29) și alte zeci 
de pase ta mijlocul terenului, 
unele precise, altele la adver
sar se 
togotal 
primul 
tă de 
Her si ______ ___
min. 42 eind o centrare „ea la 
carte* a Ini Glonț, de pe stin
gă, va fl reluată de GUDA. 
din apropiere, in plasa porții 
apărată de Bucu.

Varga scapă pe 
centrează bine și, 
G. DUMITRESCU, 

Imparabil in propria

vor intercala intre au- 
lui G. Dumitrescu si 
gol al echipei pregăti- 

antrenorii Ion Nunwei- 
Constantln Frătllă. Era

7-

L STEAUA 1 0 t 0 15- 3 14
2. Univ. Craiova 1111 u-1 n
So Dinamo 7 1 4 1 14- 1 M
4. Gloria Buzău 7 4 1 I 10- t 0
L Corvinul 7 4 0 3 23- 7 8
4. Sportul stud. 4 3 2 1 17- 4 0

r-». „u« cj.-Np. 7 3 13 3-0 7
F.C. Argeș 7 > 1 1 H 7

0. Victoria Buc. 7 2 3 3 7- 0 7
10. Rapid 7 3 13 11-15 7
11. Petrolul 7 2 S 2 7-11 7
12. Chimia Rm. V. 6 3 0 3 13-11 I
13. F.C. Olt 7323 13-11 <
14. F.C M. Brașov 7 2 1 4 3-12 S
15. A.S.A. Tg. M. 7 2 0 5 0-0 4
16. S.C. Bacâu 7 2 e 5 7-11 4
17. F.C. Bilior 7 • 3 4 3-17 3
18. „Poli* Tim. 7 0 16 6-17 1

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp excelent pentru fot
bal ; spectatori — circa 13 OOO. 
Șuturi : 14—13 (pe poartă 
Cornere : 4—3 Au
VAIDEAN (mta. 13). G. 
TRESCU (min. 19 —
AUGUSTIN (mta. St), 
GUDA (mta. 42) șl 
(min. 79).

DINAMO : Bucu — Ivan, Zare, 
Nlcolae. TOPOLINSCHI — Red
uta, Varga, Movilă — Văldean, 
Augustin, Orac (mta. SO S. Ră- 
«Jucanu)

VICTORIA 1 
BRUMARU, G. 
30 I. Moldovan). Vlad 
doi, Mtaeo, Urau — Marcu (min. 
40 Aden el), Guda, Glonț.

A arbitrai, foarte bine 
sente ; ta Hole : D. 
(ambii «Mn Arad) șl I. 
ghefi (Bala Mare).

La speranțe : 1—1 (0—1)

6—4). 
marcat :

DUM1- 
autogol), 
respectiv 

GLONȚ

Ndțu — Mânu, 
DumMxescu (mta.
— ' L. Sta-

M. A-
V**ran
GJier-

După pauză, in min. 
AUGUSTIN majorează 
nd, înscriind, eu capul, 
centrarea lui Orac : 3—1. 
acest moment, probabil 
gfndul la atît de greul med 
retur eu Vardar. Dlnamo 
slăbește tempoul nermițînd 
eedor de la Victoria să atace 
tot mai insistent Guda ra
tează două- imense ocazii, ta 
minutele 89 și 70. șutind din 
pozitii Ideale De lingă poarta 
tal Bucu. Același Guda cen
trează Insă. In min. 79. Aele- 
ne| Iasă balonul să „curgă" 
pfnă la GLONȚ si acesta H 
trimite In gol : 3—2.

Acesta va fi scorul 
unei partide liniștite, 
cursul căreia arbitrul 
M. Axente nu a avut 
tlonat decît trei faulturi si a- 
ceîea de loc.

Laurențiu DUMITRESCU

SI.

Din
cu

final al 
pe par- 
arădean 

de sanc-

MANȘA A II-a A CUPELOR CONTINENTALE
(Urmare din pag. 1)

Dlnamo nu trebuie să intre in 
teren cu dndul de a se amăra. 
Să nu uităm că la Tmava a 
înscris două goluri, 
repriza secundă, de 
Dorn Popescu, care 
tund (împreună cu
Andrei) medul vieții. Cine va 
(vor) face medul deții Ia 
Skoplje 7

Universitatea Craiova ane de 
remontat două cotari. Handicap 

mare, dar nu imposibil de re
montat pentru olteni. Bă nu 
uităm că Monaco a mal pierdut 
ea 3—8 ta România, pe „Stea
ua*. dar s-a calificat pentru că 
Înscrisese trei goluri la Monte 
Carto. Acum, a-a Înscris dedi 
două. Si să nu uităm (fotba
liștii olteni ta primul rtnd I) 
că Ettorl a primit 8 (cinci I) 
goluri in ultima zi a tal august, 
la Bordeaux, acolo unde s-a 
înregistrat miercurea trecută 
una dintre „bombele" primului 
tur. victoria tal Fenerbahce 1 

...Misiunea cea mal ingrată o 
are. logic. Sportul studențesc. 
Cine se Rindea la un scor de 
„forfait" 7 Nici cei din Neu- 
châtel. probabil ! Cum. desigur 
nu ee gîndesc că ar putea pier
de calificarea. Elvețieni!. cu 
„vulpoiul" Stlelike. au prima 
Șansă. acesta-I adevărul. Insă 
mai există — iarăși — și pu
tină Istorie, care poate alimen
ta moralul studenților din Re
gie. Vă amintiți acel med te
ribil din 1968. în Cuna orașelor 
tîrguri, dintre F.C. Toulouse și 
Dinamo Pitești 7 în primul joc. 
la Toulouse, gazdele au învins 
cu 3—0 ! Returul a însemnat o 
fascinație în Trivale. Pentru că 
piteștenii au învins cu 5 (dnd) 
— 1 (unu) 1 ! SI s-au calificat!

Ambele In 
o rezervă, 
a făcut a- 

partand

Hagi. Iorgulescu. Mircea San
du. Coras .si ceilalți _alb-ne- 
grî" nu mal au acum decît 
șansa „loviturii de teatru". A- 
cest retur cu Xamax reprezin
tă. de fapt adevăratul lor exa
men de maturitate eu echipa 
de dub.

—Am scris aceste rinduri mai 
mult cu sufletul. Rațiunea spu
ne că toate cele pateu tocuri 
trebuie pregătite cft mal bine, 
pentru calificare. Cu ealm. eu 
responsabilitate, cu trudă, cu 
oehfll mintii șl cu tot sufletul.

Minutul 51 al meciului: Augustin reia cu capul centrarea lui 
Orac ți înscrie al treilea gol al dinamoviștilor.

Foto: Iorgu BĂNICĂ

TINERII FOTBALIȘTI CRAIOVENI- 
lN JURUL INTERNAȚIONALILOR

3 minute cu antrenorul MIRCEA RADULESCU
Mircea Rădulescu, „in tranzit" 

pe la redacția ziarului nostru. 
(Universitatea Craiova, In drum 
spre Pitești, după o scurtă es
cală Ia Snagov, în vederea me
ciului cu F.C. Argeș.)

vede Cămătaru. Și scoate din 
sacosă o pereche de ghete ca 
și noi, dîndu-le lui Popescu: 
„Să fie cu noroc. Gică".

Ce mai faceți ?

— Cum se conturează echipa 
pentru jocurile următoare și 
pentru cel cu Monaco ?

— Nu ne Împăcăm, totuși, cu 
gindu] că Steaua s-a detașat. 
Sperăm ca distanța să nu ae 
mărească. Dimpotrivă. Poate că 
momentul de vlrf al turului 
▼a fi meciul cu Steaua, de la 
București.

— Cum ați pierdut la Buzău?

— Dacă Irimescu marca pe- 
nalty-ul. nu pierdeam. Dar a 
vrut să tragă „tehnic", el care 
are o forță de șut capabilă să 
introducă și portarul în poartă.

— Deci, 
returul 
bazați 7

— în 
tatea si

cursa cu 
eu Monaco.

Steaua și 
Pe ce vă

pe serioziprimul rînd .
_____ _ rîvna lui Ștefănescu, a 
lui Ungureanu și Cămătaru. Ei 
sînt jucătorii care, nu țin seama 
cte ore la antrenament. Rămîn 
deseori și după... în jurul •- 
oestor mari jucători ai Craio- 
vel vrem să adunăm tineretul. 
Aceștia din urmă vor avea cu- 
vtatul. Pentru că JjătrlnH" stat 
un exemplu. O recentă tatta»- 
plare de la Monte Carlo pune 
In lumină relația dintre bătrtol 
și tineri. Tocmai ee echipa 
toarte tfn&ul Gleă Popescu. îl

— Apărarea nu are probleme. 
Cămătaru e sigur în vîrful li
niei de atac. în rest, avem va
riante. Cîrțu e indisponibil. în 
Sorin s-a adunat uzura marilor 
competiții pe care le-a înfrun
tat echipa Crai ovei în ultimii 
ani. Dar avem răbdare. Sorin 
o să revină, sînt sigur.

Ce e eu Geolgău ?

— Nu e încă pe linia de plu
tire. A ayut și perioada de 
nesiguranță cînd nu știa unde 
o să joace, ceea ce nu e puțin 
lucru. Sper să ia ceva din for
ța de joc și de recuperare a 
lui Cămătaru. care e un exem
plu în acest sens.

— Ce facefi Ia Pitești ?

— Jucăm cu un ochi la 
Steaua și cu celălalt la Mona
co. Cunoaștem proverbul cu 
cei doi iepuri, dar la fotbal nu 
se potrivește. Și mai ales la 
Craiova. în fond. în perioada 
in care echipa națională a „eli
minat" Italia, craiovenii au tre
cut de Bordeaux și Kaiserslau
tern. Mergem înainte.

toon CHIRILA

ARBITRII ETAPEI A VIII-a A DIVIZIEI „A“
Constantin (ambii dta Ban. 
VBeea) și 8. Rotărăscn 0a«i)t 

Gloria Buzău — Steaua: O. 
Strâng (Oradea) î V. Ceri 
(Medgidia) fi N. Bițin (Salon- 
ta). *

PROGRAMUL $1 ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B“
«KH.T A 11 Dunărea (LS.U. Ga

lați — TJO. Progresul Brăila « L 
Horlcd (Brașov), Prahova CB.U. 
Ptoteștl — Metalul ptopenl: I. 
Caraman (Oradea), Dunărea Că
lărași — C JJL Pașcani « N. V«i- 
aea (București), CJ3.M. Suceava 
— os. Botoșani : Gr. Maeavd 
(Deva), TJCM. Delta Tulcea — 
F.C. Constanța : V. TUorov (Dno- 
beta Tr. Severin), Chimia Făîtl- 
eenă — Olimpia Rm. Sărat l L 
Bălan (Arad), AripPe Bacău — 
Minerul Vatra Domed : J. Grama 
(București), AJ8. Mlzll — Cea
hlăul p. Neamț : I. Șchiopa 
(Focșani). Politehnica lași — O- 
țeiut Galați : M. Salomlr (Ouj- 
Napoca).

Meciut Petrolul Ploiești — 
Dinamo a fost amînat.

Duminică
TXH. Bihor — F.C. Olt : L 

Igna ; I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara) și R. Matei (Bucu
rești) ;

Victoria București — „U“
Chij-Napoca : I. Velea (Craio
va) ț D. Buciumau (Timișoara) 
N Ad. Porumboiu (Vaslui) ț

S.C. Bacău — Rapid : I. Cră
ciun eseu ; I. Dogaru (ambii 
din Rm. Vîlcea) și Al. Mustă- 
țea (Pitești) ;

„Poli" Timișoara — Corvinul 
Hunedoara : D. Petrescu (Bucu
rești) ? I. Tărcan (Tg. Mureș) 
și C. Popovid (Cîmpia TurziOJ

F.C-M. Brașov — Chimia Rm. 
VBoea : M. Stocnescu ; D. A- 
vrigeamu (ambii din București) 
li A. Gheorghe (P. Neamț).

PLENARA ANTRENORILOR
BUCURESTENI

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
revenit partlcipantllor : Kiefer
Franclsc din Reșița, Plntili Va- 
slle și Păduraru Emil, ambii din 
Iași.• Tragerea MARILOR CIȘTI- 
GURI loto de astăzi, vineri 27 
septembrie, va avea Ioc in Bucu
rești, ta sala «flubulul din str. 
Doamnei nr. 1, cu Începere de 
la ora 16,30. Numerele «riști gă- 
toare vor fi radiodifuzate la ora 
1* pe programul n, la ora S3 pe 
programul I, precum și slmbăt* 
dimineața la ora 1,55, tot pe 
programul I. După efectuarea o- 
perațlunllor de tragere, va urma

Plfilmul artistic „AFACEREA 
GOT*. Intrarea itoeră.
• Pentru Jucătorii la Jos 

p9Jic. Agențiile - • 
șl vtaz&torli volanțl din întreaga 
țar* au Început vtnzarea ,XO- 
55ULUI TOAMNEI* — emisiune 
•pedală limitată, cu rfștlgurl au- 
plftmentare acordate din fond 
•pecia).

Partlcipantllor pasionați ai sis
temului LOZ IN PLIC U se ofer* 
posibilități multiple de a obține 
AUTOTURISME .OLTCTT SPE
CIAL* șl numeroase riștigurl ta 
bani.

to
Loto-Pronosport

Lxtni 30 septembrie, la ora 
18^0, in sala IJS.B. din ste. Ber
zei, va avea loc plenara antre- 
norflor de fotbal din București 
fi Sectorul agricol Ilfov. Cu a- 
eest prilej va fi organizată o 
masă rotundă pe tema : „Obser
vații medico-pedagogice sportive 
In legătură cu activitatea copi
ilor șl juniorilor". La dezba
terea acestei teme vor participa 
dr. Crisiache Ștefănescu, dr. 
Mareei Georgescu și prof. Vic
tor Stănculescu.



Buminică, In Olanda, începe ediția a XIV-a a C. E. de volei (m)

EXAMEN GREU PENTRU ECHIPA NOASTRĂ
Duminică după-amiază, în 6 

orașe din Olanda (Voorburg. 
Zwolle, Den Bosch, Beverwijk, 
Enschede și Leeuwarden) ia 
startul faza finală a celei de 

■ XÎV-a ediții a Campionate!» 
europene de volei, la care slnt 
calificate și reprezentativele — 
masculină si feminină — ale 
României.

Cîteva date, aprecieri si pre
viziuni în legătură cu Între
cerea masculină • Competiția 
încene duminică si se încheie 
duminica următoare • Cele 12 
reprezentative naționale parti
cipante la faza finală s-au ca
lificat fie direct (primele 5 cla
sate în ediția precedentă din 

1983 : U.R.S.S., Polonia, Bul
garia, Italia. Cehoslovacia, 
precum si tara organizatoare. 
Olanda), fie în urma turneelor 
de calificare desfășurate în 
primăvară (România. Grecia, 
Spania, Iugoslavia, Franța și 
Suedia) • Faza finală se va 
desfășura în două etape : serii 
preliminare (trei serii a dte 4 
echipe) si turnee finale pentru 
locurile 1—6 (la care se cali
fică primele două clasate în 
serii) și pentru locurile 7—12 
• Iată componenta seriilor si 

orașele gazdă : U.R.S.S., Italia, 
Grecia. Suedia (scria I, Voor
burg) ; Polonia. Cehoslovacia. 
România. Spania (seria a n-a, 
Zwolle); Bulgaria, Olanda, Fran
ța și Iugoslavia (scria a IlI-ă, 
Den Bosch) • Jocurile din serii 
sînt programate duminică, luni 
si marți, iar după o zi liberă 
(miercuri) au loc turneele fi
nale. de joi nînă duminica ur
mătoare. la Amsterdam. în cu
noscuta sală ..Martini" • Con
form regulamentului. în tur
neele finale contează rezulta-

tele din serie dintre echipele 
calificate împreună în același 
turneu final O Reprezentativa 
României — care s-a deplasat 
in „Tara lalelelor" cu cîteva 
zile inai devreme, spre a sus
ține două „amicale" cu ___
dele, la Invitația acestora — 
va lntllni în seria a doua. In 
ordine, echipele Poloniei. Spa
niei si Cehosiovadei • An
trenorii Corneliu Oros si Dan 
Lăzărescu au la dispoziție ur
mătorii 12 jucători : P. Iones
co, A. Ion (coordonatori de 
loc). G. Enescu, 8. Pop. 8. 
PraJea (ne diagonala coordo
natorului). P. Dascălu, E. Vrfn- 
euț, FL Mina (trăgători princi
pal), N. Stoian, C. Șoica, M.
Constantin si Z. Gheorghe 
(trăgători secunzi) • Cel mai 
important med pentru volei
baliștii români socotim a fi cel 
din prima zi. în compania po
lonezilor. In cazul unei victo
rii, echipa noastră îsi mărește 
considerabil șansele de a evo
lua apoi In turneul final al 
fruntașelor • Iată Dalmaresul 
echipei României: 1948 
participat.

4,
2.
5. 
4.
7.

— locui
— locul
— locul
— locul
— locul

5.
2,
1.
3.
3.
S.

gaz-

nu a
1951
1958
1967
1975
1979
1983

— locul
— locul
— locul
— locul
— locul
— locul
lista camnioa- 
figurează nu- 

U.R.S.S. (9), 
(3) și România

1950 
1955 
1963 
1971 
1977 
1981

— locul 8 • Pe 
nelor europene 
mal 3 echipe : 
Cehoslovacia
(1). Voleiul nostru masculin a 
cucerit 5 medalii europene : 
una de aur. două de argint si 
două de bronz. • în ultimele 
3 ediții, echipa noastră n-a 
mai găsit., drumul spre po
dium. Ti va găsit de data a- 
ceasta î (A. B.).

TENTATIVĂ DE

RECORD MONDIAL!
Automobilistul Franz Burbăch, 

din Koln. ține cu tot dinadin
sul să fie original și, nu nu
mai atât, ci să-și vadă numele 
înscris în faimoasa „Guiness 
Book" a recordurilor. în care 
sînt notate fel de fel de „per
formanțe". Dorința lui este ca 
după montarea la automobilul 
său a patru roți, fiecare cu 
un diametru de 2,20 m, să În
cerce. în premieră, traversarea 
Canalului Mînecii. Primele tes
te s-au dovedit încurajatoare.

TURNEU DE BASCHET

IN POLONIA
VARȘOVIA, 26 (Agerpres).— 

în prima zl a turneului In
ternational feminin de baschet 
de la Varșovia, echipa Akade- 
mik Sofia a întrecut cu sco
rul de 95—79 (53—41) formația 
Progresul București. Emilia A- 
lixandru, cu 22 puncte, a fost 
principala realizatoare a echi
pei bucureștene. într-un alt 
Joc. Sparta Praga a învins cu 
scorul de 52—34 (22—13) echi
pa Polonia Varșovia.

am
MECIUL KARPOV-KASPAROV

MOSCOVA. 26 (Agerpres). — 
Cea de-a 9-a partidă a medului 
pentru titlul mondial de șah din
tre marii maeștri sovietid Ana
toli Karpov și Gări Kasparov a 
fost întreruptă la mutarea a 42-a 
șl va fi continuată astăzi. Sco
rul este deocamdată 4,5—3,5 
puncte în favoarea lui Karpov.

★

VARȘOVIA (Agerpres). — 
în turneul internațional fe
minin de șah de la Bydgoszcz, 
Poliakova (Cehoslovacia) a câș
tigat la Eugenia Ghindă (Româ
nia). Matveeva (U.R.S.S.) a ta-

vins-o pe Csom (Ungaria2. iar 
partida dintre 
și Sosnovska 
miză.

într-o altă
Ghindă a învins-o pe Katalln 
Csom (Ungaria). în timp ce 
partidele Jurcinska — Kowal
ska, Poliakova — Szmaclnska 
și Broek — Cote s-au Încheiat 
remiză.

în clasament conduce maee- 
tra cehoslovacă Petra Poliakova 
cu 2,5 p, urmată de Szmaclnska
— 2 p șl Eugenia Ghindă
- 1,5 p.

polonezele Broek 
«-a Încheiat re-

rundă Eugenia

BULGARIA Șl SPANIA - CALIFICATE IN TURNEUL FI
NAL AL GM., R.F. GERMANIA - AVANS DECISIV

E adevărat : victoriile Bulga
riei (3—1, in deplasare, cu Lu
xemburg) șl Spaniel (1—1, «rasă, 
cu Islanda) erau previzibile, ți, 
o dată cu ele. calificarea celor 
două reprezentative pentru tur
neul final de anul viitor, ele a- 
lăturindu-se echipelor Mexicului, 
Italiei. Argentinei, Uruguayulul, 
Braziliei, Ungariei, Poloniei șl 
Canadei. Șl reprezentativa R.F.G. 
se poate considera calificată. cu 
cele 11 p acumulate.

Bulgaria reușește calificare* 
fără a mal ti la discreția ultimei 
partide, din deplasare, cu echipa 
R.D.G. Așa că, primul „solist” al 
grupei a 4-a fiind desemnat, ră-

Telefoto : AP-AGERPRES
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INTERESE Șl... INTERESE I
Tom Gorman, fost jucător al echipei ameri

cane de „Cupă Davls" (a jucat șt la București, 
ln finala din 1972 a competiției), este astăzi că
pitanul-antrenor al reprezentativei feminine a 
S.U.A. care se pregătește pentra faea final* a 
„Cupei federației”. Ultimul act ai acestei com
petiții (organizată dupâ formula „Cupei Da via*) 
va avea Ioo luna viitoare, la Osaka, in Japonia. 
Gorman este vădit nemulțumit de faptul e* pen
tru alcătuirea echipei nu poate conta pe cele 
mal bune jucătoare (Martina Navratilova, Chris 
Evert-Lloyd șl Pam Shriver) reținute pentru 
alte competiții... individuate. De aceea el ur
mează să prezinte o formație cu Zina Garrison, 
Kathy Jordan șl dublul Sharon WaMi, Barbara 
Potter, practic lipsi* de șanse în țața unor for
mații redutabile cum atnt cete ale Cehoslova
ciei și R.F. Germania. „Mergem, dte păcate, s* 
facem o figură modest* ea și băieții noștri, ta 
„Cupa Davis", contra Germanici Federale, la 
Hamburg” a declarat Gorman. De unda se vede 
c* interesele personale ale dUerttttor jucători 
primează in fața celor ale ecMpetor reprezen
tative !...

DIN 1928 IN SEIF-
Există in tradiția bo- rea proțtaeed centuri, 

sulul britanic oblcetal Altora taaă ea le-a 
potrivit căruia pugtlts- fost pur șl simplu, 
tul care susține. eu furată. Pentru a ou 
succes, trei meciuri' păți așa ceva, un oa- 
conseoutive pentru recare Jack Hood șl-a 
titlul național, indife- depus centura la soitul 
rant de categorie, pri- unei bind. Aceasta a-a 
mește ca recompensă o petrecut în anul 19Z8 
centură foarte valoros- șl de stand centura 
să. Tocmai valoarea a- fostului campion ai se. 
STd? p? unTtfn^ enS'“1
foștii boxeri să-și mal ™ mtunerta, bine
ducă zilele, prin vtnza- păzit*.

RALIUL A FOST, DEOCAMDATĂ, AMINAT
Thierry Sabine este 

un francez, bun orga
nizator șl cunoscător 
al secretelor raliurilor, 
care se mîndrește. in
tre altele, cu punerea 
pe ...roate a faimosu
lui raliu Paris-Dakar. 
Sabine are insă ambl-

til vor fi străbătut di
ficilele drumuri din 
Amazonia, in centru! 
șl nordul Braziliei. Mo
tive de ordin
I-au determinat pe Sa
bine să amine cu un 
an desfășurarea acea-

tehnic

tul raita , timp
sutlcHen* doritorii
să se gtndească bine 
la ceea ce urmează 
să-1 aștepte, mai îna
inte de a Ă pomi* Ia 
drum la această aven
tură...

RECORD MONDIAL DE DISTANTA

Un „zburător* bel
gian Christian van 
Boutte (31 ani), de 
profesiune editor sper 
ctallst in publicitate, 
este un pasionat al 
„călătoriilor* aeriene 
la bordul unor planoa
re ultra ușoare ...moto
rizate. Zilele trecute si 
a decolat le ora »,« 
din apropierea locallt*-

CEL MAI „BĂTRIN" CAMPION AL LUMII
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ții și mal mari: organi
zarea unui raliu 
„transamazontan”. o 
oursă de peste 1S ooe 
km, care să pornească 
de 1a Sac Paulo și să 
se încheie Ia Rto de 
Janeiro, după ce auto- 
moMHștti și motocicliș-

Meaux cete o mică localitate olandeză oare 
cu puține zBe in urmă a Îmbrăcat straie sărbă
torești. tn țața notabilităților orașului, a nume
roși locuitori, primarul a ținut să sublinieze, 
adreetndu-l-ee Iul loop Zoetemelk, că datorită 
iul orașul Meaux a căpătat o nouă strălucire, 
tn afara cedri ce i-au conferit-o, pini acum, 
superbul său palat episcopal șl... muștarul fabri
cat aoolo I Zoetemelk, originar din Meaux, etș- 
tlgase recent, in Italia titlu] de campion mon
dial de ciclism la fond, performanță cu atlt mal 
Însemnată cu cit autorul ei rtu mal este un 
sportiv tlnăr, ol... dimpotrivă l La sfirșltul tai 
decembrie el va Împlini 39 de ani. ceea ce-1 
tace cel mal vîrstnlc cîștigător al unui campionat 
mondial ciclist. Alți „bătrfnl* autori de impor
tante succese la C.M. au mai fost : belgianul 
Stan Ockers, campion in 1955 la Roma (35 ani), 
italianul legendar Fausto Coppt, campion tn 
1953, la Lugano (34 ani), elvețianul Hans Knecht 
(33 anii ctștigător la „mondialul* din 194S de la 
Zurich și olandezul Theo Middelkam (tot 33 ani) 
campion in 1947 la Reims. Alți nouă cicliști 
erau trecuțt de SO de ani etnd au devenit cam
pioni.

Rubrică realizată de Romeo ViLARA

INTÎLNIRE
Unul dintre cel mal mari 

alplnlștl al lumii, Edmond 
HSUary. răspundea acum mal 
bine de 30 de ani: „Da ea 
am cucerit Everestul 7 Pentra 
că el există f

Marii sportivi se Intfloeoo 
peste decenii. Generațiile lor 
se succed, dar ideile șl idea
lurile pentru cane au tăcut 
tot ceea ce au tăcut perpe
tuează Contează, bunăoară, 
mereu înnoita victorie a o- 
mulul, ființă atlt de aparent 
slabă in fata la fel de apa
rent inexpugnabilei naturi. 
Unul dintre cel mal mari na
vigatori ai lumii de ari de
clară : .De ce plec In jura! 
lumii 7 Pentru că unicul ea-

PESTE ANI
<1OU ca adevărat valoros doar 
ea Însumi ml-1 '
lac* o victoria intr-a între
cere tn Jurai lumii t"

Aoest marinar pleacă ta ne
mărginiri deși știe pe dinafa
ră toate Întinderile de ap* 
ale acestei Lumi. Va înfrunta 
elementele, fără a avea ne
voie de gloria conferită tn- 
vtng&torutai lor. V* suporta 
concurența celorlalți adver
sari, eu toate că oboseala al
tor încercări teribile ar fi 
trebui4 «ă-i ostenească cute
zanța

Arest om este Eric Tabariy. 
Acest sportiv are 54 de ani.

Radu TIMOFTE

pot dărui


