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Astăzi $1 mîine, clapa nr. 3 a Diviziei „A“ de lotBal

UNOE VOR APARE „X“-urile Șl „Z“-urile ?

Concurs de atletism la Poiana Brașov

Devenit tradițional, meciul anual de a>tletism dintre echipele de 
tineret ale României și R.S.S. Ucrainene are loc astăzi și mîine 
pe stadionul din Poiana Brașov, gazdă obișnuită a acestui fru
mos concurs. Din reprezentativa noastră fac parte, între alții, 
recentele campioane europene de junioare Maria Pîntea și Ana 
Pădurean, precum si Corina Roșioru. Margareta Keszeg, Iulia 
Beșliu. Elena Fidatov, Livia Simon, Nicolae Gombocz, Ilie Elena, 
Răzvan Stănescu, Marcel Țîrle.

Concursul începe astăzi la era
14,30.

15,30 șl continuă mîine, de la ora

Tinăra alergătoare din Bistrița 
Maria Pintea, recordmană na
țională de junioare la 800 m, 
una dintre cele mai bune per
formere mondiale, va lua star
tul astăzi în competiția de la 

Poiana Brașov.

• Pentru competiția pe echi
pe „Cupa mondială", care va 
avea loc săptămîna viitoare, la 
Canberra, în Australia, din re
prezentativa europeană fac par
te Doina Melinte, titulară la 
1500 m. și Fița Lovin, rezervă 
la semifond. Ele au și plecat, 
joi, la Frankfurt pe Main, lo
cul de reunire a atiețUor se
lecționatelor Europei, de unde 
toți aceștia vor călători spre 
Australia.
• Ba Varșovia. în cadrul u- 

nui miting international de ju
niori. dedicat fostei multiple 
campioane șl recordmane Irena 
Szewinska, proba de 800 m a 
fost câștigată de alergătoarea 
română Liliana Ioniță, de la 
Metalul București, care a pri
mit trofeul din mîinlie marii 
atlete.
• După cum ne relatează 

corespondentul nostru Ilie Ian- 
cu, la Bacău a avut loc o 
competiție internațională dota
tă cu „Cup* județului Bacău",

cîștigată, în finală, de Olimpia 
Foznan (Polonia). Cîteva re
zultate : FEMEI : 800 m : D. 
Homniac (Suceava) 2:06.8 ; 5
km marș : G. Todiresei (Bc.) 
26:34,0, greutate : El. Tănase 
(Neamț) 12,51 m ; suliță : G. 
Mihalcea (Iș.) 43,56 ; BĂR
BAȚI : 100 m : K. Wojtya (Poz
nan) 10,6 ; înălțime : S. Cră
ciun (Iș.) 2,05 m ; suliță: Z. 
Bednarek (Poznan) 77,16 m.

primele partide ale
fru- 

mișcarea 
- W 

la

De mîine,' In Sala sporturilor din Cluj-Napoca

ULTIMUL TURNEU AL DIVIZIEI 
MASCULINDE HANDBAL

Incepind de mîine. Sala spar
turilor din Cluj-Napoca găzdu
iește ultimul turneu al ediției 
a 28-a a campionatului mascu
lin de handbal. Divizia „A". A- 
cest turneu, care încheie turul I 
al întrecerii, este, paradoxal, 
cei cu nr. 1... Explicația : pla
nificat de F.R.H. să se dispute 
între 1 și 3 septembrie, el a 
fost amînat pe motive înteme
iate și reprogramat la 29—30 
septembrie și 1 octombrie. Ast
fel, a devenit., ultimul. Invo
luntar, s-a mărit considerabil 
Însemnătatea acestui turneu 
care trebuia să marcheze în
ceperea campionatului, el avtnd 
acum misiunea de a da formă 
definitivă grupelor valorice 1—6 
Și 7—12. Pentru două locuri in 
prima grupă valorică (conside- 
rind că Dinamo București, 
Steaua. „Poli“ șl- Minaur nu

CLASAMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

Dinamo Buc.
Steaua
„Poli" Tlm. 
H.C. Minaur 
Constr. Or. 
Știința Bc. 
U. Craiova 
Met. Bistrița 
Constr. Ar. 
Carpaț' M. 
Dlnamo Bv. 
Relon Sâv.

8710 230-192
861 1 220
8 6 11
8 4 2 2
8 4
8 3
8 8
8 3
8 2
8 2 0 6
8 2 0 6
8 0 17

1 3
2 3
1 4 
0 5
2 4

23
21
21

220-172 
187-179 
163-166 18
170- 1.69 
190-187 
177-203 
182-194
171- 186 
177-192 12 
159-183 12 
163-188 9

17 
16 
15
14
14

• .................
mai au probleme) luptă nu mai 
puțin de' 7 formații ! De la 
locul 5. deținut de Construc
torul Oradea, și pină la locul
11, care aparține temporar lui

(Continuare In pag. 2-3)

Hocheiul, joc sportiv cu 
moașă tradiție ta 
sportivă din țara noastră, 
invită din nou iubitorii săi 
patinoare : începe ediția nr. 58 
a campionatului ! Intr-adevăr, 
peste puține ore, echipele Pro
gresul Miercurea-Ciuc și Me
talul Rădăuți se vor alinia pri
mele pe patrulaterul de gheață 
în noul campionat. Un campio
nat care pe lingă menirea sa 
de a desemna cea mai bună e- 
chipă din țară — campioana —, 
va trebui să dea răspunsuri și 
la o serie de întrebări care țin 
de revenirea hocheiului româ
nesc pe o treaptă valorică su
perioară celei pe care se află 
acum în concernul mondial. In 
primul rînd, campionatul tre
buie să fie cadrul de jfirmare 
a jucătorilor tineri, viguroși, 
disciplinați. buni tehnicieni, 
fără complexe în fața adversa
rilor cu faimă, ca și al teh
nicienilor și specialiștilor noș
tri. In al doilea rînd. prin dis
pute de calitate trebuie să con
tribuie Ia creșterea valorică a 
echipelor noastre și implicit la 
afirmarea reprezentativei țării 
în arena internațională, în care 
hocheiul nostru are o veche 
prezență.

Prin restructurarea sa, activi
tatea competițională, care pre
vede întreceri pentru hocheiș- 
tii de la vîrsta cea mai frage
dă (în „calendar" este prevă
zut un concurs republican pen
tru copii născuți în 1974, pre-

Întreceri echilibrate, interesante,
IN „PROLOGUL "BALCANIADEI DE GIMNASTICĂ

• Ecaterina Szabo a dominat concursul la exerciții impuse

O In Trivale, perspectiva 
unui fruirbs spectacol fot
balistic @ Hogi et cOmp. 
fac „ultima repetiție gene
rală” pentru jocul cu Xa- 
max S La Oradea, două 
concurente în căutarea 
formei sportive 4) La Bucu
rești, în Pantelimon, două 
noi promovate față în față 
@ Băcăuanii primesc vi
zita „performerei de la Ti
mișoara” £ „Poli” tînjește
după prima victorie. Va fi de acord Corvinul ? @ Brașo
venii știu că Chimia a făcut mereu jocuri bune sub 
Tîmpa Partidele Petrolul — Dinamo și Gloria — Steaua 
□u fost aminate-

CLASAMENT
1. STEAUA 7 7 0 0 15- 3 14
2. Univ. C-va 7 5 1 1 11- 5 11
3. DLnamo 7 5 0 2 10- 5 10
4. Gloria Ba. 7 4 1 2 10- 6 9
5. Corvinul 7 4 0 3 23- 7 8
6. Sportul ®tud. 6 3 2 1 17- 6 8

7— 8. „U* Cluj-N. 7 3 1 3 8-9 7
F.C. Argeș 7 3 1 3 5-6 7

9. Vict. Buc, 7 2 3 2 7-9 7
10. Rapid 7 3 1 3 11-15 7
11. Petrolul 7 2 3 2 7-11 7
12. Chimia 6 3 0 3 13-11 «
13. F.C. OK 7 2 2 3 5-8 8
14. F.C.M. Bv. 7 2 1 4 3-12 5

• 15. A.S.A. 7 2 0 5 6-9 4
16. S.C. Bacău 7 2 0 5 7-11 4
17. F.C. Bihor 7 0 3 4 3-17 3
18. ,.Poli“ Timiș. 7 0 1 6 6-17 1

PROGRAMUL JOCURILOR ViAW\\W\\ x

Si m bâtă $

Pitești :
București :

Duminică

Oradea :
București :

F.C. ARGEȘ - UNIV. CRAIOVA
SP. STUDENȚESC - A.S.A. TG. MUREȘ 

(stadionul Sportul studențesc)

F.C. BIHOR 
VICTORIA

- F.C. OLT
- „U" CLUJ-NAPOCA

Metalul)

de fotbal a comunicat că

Bacău : SPORT CLUB - RAPID
Timișoara : „POLI" - CORVINUL
Brașov : F.C.M. - CHIMIA

de slmbăti vor 
! la

$

Federația _
ȘȘ începe la ora 17, Iar cele programate duminică vor Începe
>2 ora 15. în deschidere — de la 15 (sîmbătâ) șl de la ora 13 Ș 

(duminică) — se vor desfășura meciurile echipelor de speranțe, jî

sezonului 1985-86
cum și „Cupa unitățilar 
Iare“) și pină la întrecerea ce
lor mai bune echipe, oferă din 
plin prilejul acestor afirmări. 
De altfel, acestui scop i-a fost 
subordonat și campionatul, care 
de data asta se va disputa — 
după cum am mai scris — pe 
două faze : campionatul de ca
lificare (care începe mîine). 
urmat de întrecerea pe cele 
două grupe valorice aîe Divi
ziei „A". Și tocmai pentru a 
da posibilitatea celor mai bune 
formații, celor mai buni ho- 
cheiști să joace mai multe me
ciuri de angajament, dar și de 
valoare, participantele la prima 
grupă valorică vor disputa șase 
etape duble sistem divizie (în
tre 12 octombrie și 17 noiem
brie), în care echipele se vor 
întîlnl de cite două ori (sîmbă- 
ta și duminica), un turneu sim
plu (ta noiembrie, la Gheor-

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Jucătorul stelist Traian Cazacu 
(dreapta) intr-o caracteristici 

acțiune de atac

Balcaniada de yachting

DISPUTE SPECTACULOASE 
ÎN REGATA DE IERI

ATENA, 27 (prin telefon). 
Deschiderea oficială a Campio
natelor balcanice de gimnasti
că. desfășurată vineri după-a- 
miază, a fost precedată aid 
de concursul care a programat 
exercițiile impuse, cu caracter 
de verificare. Nuanța neoficia
lă a acestei părți a competiției 
a reieșit și din faptul că nu 
toate echipele 
joi la aparate 
nin. cit si la 
reprezentativele _______
Bulgariei evoluînd în formații 
complete și Ia toate aparatele. 
Privite prin această prismă, 
disputele au fost interesante și 
au lăsat să se întrevadă echi
librul de forte dintre formații 
în lupta pentru titlurile de 
campioane balcanice pe echipe, 
la individual compus și pe a- 
parate.

Dacă la masculin gimnaștii 
bulgari s-au dovedit a fi „cu 
un pas înainte" în ceea ce pri
vește însușirea noului program 
impus, la fete gimnastele ro-

s-au prezentat 
atît Ia femi- 

masculin doar 
României și

mâne au manifestat o supe
rioritate evidentă și numai ar
bitrajul inegal si inechitabil u- 
neori vizavi de echipa Româ
niei a făcut ca diferența din
tre reprezentativele României 
și Bulgariei să fie foarte mică, 
de doar 5 sutimi I La indivi
dual compus, multipla cam
pioană olimpică Ecaterina Sza
bo a avut evoluții remarcabile 
la toate aparatele, la paralele 
fiind notată cu 9,90. Firesc, ea 
a acumulat cel mai mare punc
taj, 38,90, cu care s-a situat 
pe primul loc al clasamentului. 
Au urmat-o Boriana Demireva, 
cu 38,65 și Diana Dudeva, cu 
38,50. Daniela Silivaș s-a si
tuat pe locul 4. cu 38,40. La 
masculin, din echipa 1 tării 
noastre cele mai bune punc
taje le-au obtinut Valentin 
Pintea (54,15) $i Emilian Ni- 
cula (53,60).

în programul oficial al Cam
pionatelor Balcanice stat pro
gramate mai tatii exercițiile M-

ber alese ale băieților, apoi ' 
cele ale fetelor, iar duminică 
dimineață — finalele pe apa
rate.

CONSTANȚA, 27 (prin tele
fon). Vineri. în rada portului 
Tomis si pe Lacul Siutghiol din 
Mamaia,__
rile din cadrul Balcaniadei de 
yachting, la care participă spor
tivi din Bulgaria. Grecia. Iugo
slavia, Turcia și România. A 
fost a cincea regată (penulti
ma). desfășurată pe o mare 
destul de agitată (valuri de 
gradul doi), cu vînt — la în
ceput — de 10 m/sec.. care a- 
poi a mai scăzut din inten
sitate. Competitorii au pornit 
în larg către ora zece, iar băr
cile lor ușoare, iuti în mișcări, 
aveau suplețea, eleganța pes-

Campionatele naționale de ciclism

au continuat întrece-

fond seniori

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE IA 100 km»

• Medie orară
CÎMPULUNG MUSCEL, 27 

(prin telefon). Găzduite de pi
torescul oraș argeșean, finalele 
campionatelor naționale de ci
clism fond — seniori si-au de
semnat Ieri primii învingători. 
Intr-o organizare foarte bună, 
însă oe o vreme vitregă, des
tul de rece (la ora startului 
erau -|-9 grade) cicliștii au a- 
vut de parcurs, de cinci ori, 
un traseu în lungime de 20 
km, cu plecarea si sosirea în

de 46,800 km !
fața hotelului „Muscelul" și cu 
punct de întoarcere in comu
na Lerești.

Prima plecată a fost A. S 
Cîmpulung — C. Suciu. C. 
Trăistaru. Gh. Ostate. D. Ră- 
cășan (antrenor, maestrul eme
rit al sportului Gabriel Moi- 
ceanu), urmată la interval de

Horațiu SIMA

(Continuare ta pag. 2—3)

Era 
fru- 

se-

cărușilor ce le însoțeau, 
parada, poate, cea mai 
moașă care Încheia acest 
zon estival...

Spectaculoasă, viu disputată. 
■ fost și această penultimă re
gată, din cadrul Balcaniadei de 
yachting, competiție înscrisă în 
cadrul manifestărilor dedicate 
Anului Internațional al Tinere
tului. La clasa FD echipajul 
nostru M. Carp — M. Butu- 
caru a ocupat poziția a doua, 
după o cursă aspră, de apro
ximativ 5,4 mile. Clasamentul 
general după cinci regate : L - 
S. Miknik — Z. Perovici (Iu
goslavia) 0 p. 2. M. Carp — 
M. Butucaru (România) 17,7 p, 
3. O. Adam — D. Damian 
(România) 30,8 p.

O evoluție bună a avut, la 
clasa 470. și echipajul alcătuit 
din Fi. Făgărășanu — AI. SocL 
Ei au trecut linia de sosire în 
poziția a doua, ureînd în cla
samentul general pe locul pa
tru. Așadar : 1. S. Maljevac — 
A. Cerkvenic (Iugoslavia) 8 p, 
2. C. Mautzumîdis — S. Sa- 
maros (Grecia) 20,4 p. 3. B. 
Antoncici — A. Borșnar_ (IugP- 
slavia) 
șanu 
44,4 p.

Iată 
lei de 
desfășurată pe mare î seniori i 
1. Armando Ortolamo (Grecia)

38,7 p î 4. FI. Făgără-
- Al. Soci (România)

clasamentele la zi a ee- 
a treia clase — Finnj

Vasile TOFAN

(Continuare ta pag. J-3J,



O FRUMOASA VICTORIE

Campionatele de călărie - juniori Surpriză in Divizia „h“ de polo

ECHIPA CAMPIOANA, CRIȘUL,

Azi și mline, etapa

ÎN PRIM-PLAN, CI

A LUGOJANULUI A. MOCANU
LUGOJ 27 (prin telefon). 

Pe o vreme foarte bună oen- 
tru concurs la baza hipică s 
C.S.M. din localitate au ince- 
but întrecerile din cadrul fi
nalei Daciadei“ si campiona
tului national de călărie (dre
sai si obstacole) pentru tuniori 
și fete. La dispute DartlciDă 
sportivi de la Dinamo. Olim
pia. Steaua — din București 

Clui-Napoca C.S.M, 
C.S.M. Iași Agricola 
Mureș
Petrolul

Agronomia

Dumbrava 
Ploiești 

Timisoara

A.S.A. 
Craiova 
Tîreu 
Neamț 
C.S.M.
Si C.S.M. Lugoi.

Concursul a debutat cu pro
ba de dresai. Lupta pentru 
intîletate a fost suficient de 
rtrinsă si nu liDSită de sur
prize. impunîndu-se. ta cele 
din urmă, cu un minim a- 
vantal stelistul Titel Ră- 
dncanu cu Lorrado — de 
faDt un specialist al probelor 
de obstacole mal mult —. ta 
fata Arlnei Savu (Olimpia) cu 
Igor. Sînt de 
semenea si 
Rusu (Steaua) 
deținător al 
reanul Marian

Cu deosebit 
urmărită 
de călăreți 
obstacole, 
lor de 16 
concurentii
parcurs care Ie-a 
bună pregătire, ounîndu-i 
asemenea In situația 
apela la întreaga gamă de 
nostînte tehnice. Au fost, 

sigur, și penalizări dar și 
lăreti care au terminat 
greșeală. Dintre aceștia 
urmă să-i evidențiem 
Maiana Savu . (Olimpia) 
Muscat. Izabela 
(Agricola) cu Mușețel. 
Silvestru (Petrolul) cu 
si Marius Moldovan (Agricola) 
cu Feleac. Dar în orim-plan 
s-au aflat cei trei călăreți 
care au reușit In ambele man-

se ale competiției să termine 
fără eroare Si «ă-si dispute 
titlul la barai. Cîstls de cau
ză a avut elevul Ligiel Ilta. 
tînărul Albert Mocanu (C.S.M 
Lugoj) eu Pamela care. si_to 
ultima fază a încheiat 
greșeală ta timp 
Ui săi adversari 
earn (Dumbrava) 
campionul ediției 
Nicolae Diaeonescu 
Sibiu) cu Olivia, au trebuit 
să se mulțumească cu locu
rile următoare ne podium da
torită cite unei bare

Rezultate tehnice 
T. Rădueanu eu 
p. 2. Arina Savu

fără 
ce principa- 
Anrel Cojo- 
cu Arcaș si 

precedente 
(C.S.M.

doborâte, 
dresaj — 

Lorrado 
ru Igor

menționat de a- 
evolutia Ioanei 

si a fostului 
titlului timlso- 
Stancovici.
Interes a fost

Întrecerea 
înscris! în 
rezervată 
ani. Rînd
au evoluat oe 

solicitat

celor 33 
Droba de 

iuniori- 
t»e rînd 

un 
o 

de 
de a 

cu- 
de- 
că- 
fără 
din
De 
cu 

Nădăsan 
Mihai 

Vest

iii

Executat : B ori.

Executat: 4 ori.

p. L 
țață.

Rotari 
vtrfuri.

Pi f â.» • 2

Aplecare cu arcuire cu mîlnlle pe 
gleznă și expirație.

Se execută fără numărătoare, 
bor șt lent.

de brațe lateral, rus 
revenire pe căldle șl

Arcuire pe spate cu inspirație, ri
dicare pe virfuri și brațele lateral 
oblic sus.

P. I. — depărtat sttnd.

P. 1. — depărtat stind 
șold.

Arcuire spre stingă cu 
întinsă pe lingă coapsă. T:

La ridicare-lnsplrație 
nire-expirație.

Aceeași spre dreapta. La 
nlre-explrațle șl la aplecări 
rale cu arcuire — inspirație.

3-4. L-3

1.
514 ____
511 p. 3. Ioana Rusu cn Bujor 
496
nu___ ,_____
earn eu Argeș 4 n (35.3 s) 3. 
N. Diaeonescu eu Olivia 4 n 
(35.6 s) — după barai. 4. Iza- 
bela Nădăsan eu Mușețel 
% p, 5. M. Silvestru eu Vest 
3 n. 6. Maiana Savu cu Mus
cat 4 D.

Emanuel FANTANEANU

n ; obstacole ! 1. A. Moca- 
eu Pamela 0 o. 2. A. Cojo-

CAMPIONATELE
DE FIOTOCROS. PE ECHIPE

Campionatele republicane de 
motocros pe echipe continuă, 
mîine. pe traseul de la Cîm- 
pina. cu întrecerile etapei a 
III-a. în program figurează 
curse pentru seniori tineret și 
juniori. Primul start se va da 
la ora 9. '

DIVIZIA

PIERDE UN PUNCT LA STEAUA (10-10)1
Duminică, două meciuri de mare interes: Dinamo—Crișul și Rapid—Steaua

BĂILE FELIX, 27 (prin tele
fon). La Ștrandul Venus, pe o 
vreme de autentică vară, vi
neri după-amiază au continuat 
intrecerile părții a doua a tu
rului 1 al campionatului na
țional de polo Divizia „A“. Me
ciurile etapei a doua a 
neuluâ bihorean au fost 
mai spectaculoase decît 
din etapa precedentă.

tur- 
mult 
cele 

__ ____ . _ Dintre 
acestea.' derbyul zilei. Crișul — 
Steaua, s-a detașat net nu 
numai prin rezultatul înregis
trat, 
dare

ci și prin modul de abor- 
a partidei de către am- 
formații. La capătul celui 
frumos și mai echilibrat 
de pînă acum, am con-meci . . 

semnat o surpriză de propor
ții ; CRIȘUL — STEAUA; 
10—10 (3—0, 2—3, 2—4, 3—3) I I 
Rezultatul este de două ori 
surprinzător. Pe de o parte, 
egalitatea in sine, iar pe de 
altă parte, replica oferită cam
pionilor de tînăra formație 
bucureșteană.

Prima repriză a Început In 
nota de superioritate evidentă 
a orădenilor. care o Încheie cu 
un avans de trei goluri, majo
rat imediat după reluare (4—0 
min. 9,02) Din acest moment, 
steliștii. extrem de ambiționați, 
încep un adevărat iureș în ba
zin, sprinturile loc repetate pu- 
nîndu-i în vădită dificultate pe 
campioni, care pierd repriza 
secundă. începutul sfertului trei 
îi găsește în același iureș pe 
militari. Fruth șutează necru
țător, înscrie, îl imită Ghiță și 
Geantă. Steaua egalează In 
min 17,44 (6—6) ! Costrăș a-
duce avantaj pentru Crișul. 
Ghiță egalează din nou (min.

DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

Dinamo Brașov, toate echipele 
au șanse de a se clasa in pri
ma sau In... a doua grupă. Vor 
fi meciuri de mare tensiune,

Program

Exeeutat : 4

I

Poziția inițială — depărtat stînci

depărtat stind, mllnl tn

și la reve-

LP.

Revenire ghemuit cu expirație.

mina stingă

P.
doi timpi

ou a picioarelor.
Executat :

Prin 
oblic-lateral-sus șl inspirație.

șl pe 
talpă.

— ghemuit cu mîlni pe șold, 
săritură depărtat cu brațele

Săritura cu mingea tn 
eu schimbarea alternativă a brațe
lor, invers

Mîlnlle pe creștet Încleștat cu ca
pul pe plept-explrația — 3 — 4.

ti. 3* 4

Ridicarea pe vtrfuri cu mlinile de
părtat; lateral sus cu Inspirație — 
1—4.

de exerciții (4)

cu mllnl pe

sting sus.I. — stir.d cu brațul

partide de luptă acerbă. Este, 
de aceea, nevoie ca forul de 
resort să delege cu mare dis
cernământ cuplurile de 
care vor conduce 
mai este necesar 
tehnicienii lor să 
portare demnă, în 
play-ului. să mizeze numai pe 
mijloace regulamentare.

Programul etapei de mîine : 
Ora 10 : Independența Carpați 

Mlrșa — Metalul Bistrița ; 11,15: 
Relon Săvineștl — Dinamo Bra
șov ; 14,30 : Universitatea Craiova
— H.C. Minaur Bala Mare ;
15,45 : Constructorul Oradea — 
Politehnica Timișoara ; 17 : Di
namo București — Știința Ba
cău ; 18,15 : Constructorul Arad
— Steaua.

arbitri 
partidele. Și 

ca sportivii și 
aibă o com- 
limitele fair-

19,58 din 4 m). Ultima, repri
ză începe, practic, cu golul lui 
Ghiță pe contraatac (min. 23, 
20). Steaua luînd pentru pri
ma oară conducerea. Egalează 
Gordan (8—8 min. 22,40). tot 
el readuce Crișul ta avantaj, 
din superioritate (min. 24,50) 
apoi este rândul steliștilor să 
egaleze din superioritate (B. 
Tuf ah, min. 25,52 : 9—9), Gor
dan a Înscris din nou in min. 
27.07. pentru ca Fruth, din a- 
runcare de la 4 m. ta min. 27. 
32, să stabilească un just rezul
tat de egalitate. O formă deo
sebită a arătat-o In acest meci 
și portarul Paul Llsae, de la 
Steaua. Au marcat Gordan 8, 
Garofeanu, Fejer, Pantea, Cos- 
trăș pentru Crișul Fruth 4, 
Ghiță, 3. B. Tu fan. Nuțu și 
Geantă. Jocul a fost arbitrat 
foarte bine de bucureștenii V. 
Median șl B. Băjenaru.

CSU CONSTRUCȚII TCUMB 
— PETROCHIMISTUL PITEȘTI 
(LOTUL DE JUNIORI) 5—5 
(1—2, 3—2. 0—1, 1—0). Partida 
curajoasă a juniorilor, cu faze 
spectaculoase, care i-au pus la 
serioase încercări pe studenți. 
performerii etapei anterioare. 
Juniorii au dominat tot timpul 
partenerii obținînd totuși in 
final un rezultat de egalitate, 
pentru care au muncit foarte 
mult. Au înscris B. Ștefăneseu 2 
Olaru 2, C. Ion, respectiv 
lenco, Stemate, Gancca, M. 
fănescu, Kagan. Au condus 
A. Czegeny (Cluj-Napoca) 
D. Paraschivescn (București).

RAPID BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 8—4 
(2—1, 2—2, 1—1, 3—0). Victorie 
meritată a feroviarilor. Au 
marcat E. Ionescu 2, Florinces- 
eu 2, Angeleseu 2, Ragea, Ln- 
peseu, respectiv Colceriu 2, 
Muzsnal 2. Arbitraj : V. Golan 
(Buc.) — bine, A. Soos (Tg. 
Mureș) — cu greșeli.

DINAMO — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 16—4 (4—1, 4—1, 
2—1, 6—1). Superioritate evi
dentă a dinamoviștilor. Marca
tori : Hagiu 5, Ciobăniue 5, 
Geambașu 3, Ardelean, Cr. Dan, 
Șcrban (D), Ivănescu, Neagoe, 
Mădeseu, Bărbulesen. Arbitraj 
bun al clujenilor R. Nichita — 
V. Burdea.

Programul de șimbăiă : ora 
9 : I.L. Timișoara — C.S.U., ora 
14 : I.L.T. — Lotul de juniori, 
Crișul — Progresul, Rapid — 
C.S.U. Dinamo—Voința: dumi
nică, de la ora 8 : Progresul — 
Voința, Rapid — Steaua, Cri
șul — Dinamo.

Astăzi și mline, pe nouă sta
dioane din Capitală și din alte 
cinci orașe au loc partidele 
celei de a V-a etape din ca
drul Diviziei „A“ la rugby. Vă 
prezentăm ta continuare, pro-
Simbătă 
București

Duminică 
Seria I 
București
Sibiu
Constanța
Pașcani
Seria a n-a
București
Constanța
Iași
Focșani

Ga- 
Ște- 
bine 

și

Mihail VESA

gramul 
cu deșt 
nunță i 
te. cum 
in cu pi;

RAPID - MAȘINI GRELE OI.J 
Stadion Parcul copilului, ora 15 
R.C. GRI VIȚA ROȘIE — SP. S 
Stadion Paroul copilului, ora 1‘

STEAUA — RULMENTUL BlRL 
Stadion Steaua, ora 1« ; N. Cal 
C.S.M. — ȘTIINȚA PETROȘANI 
Stadion Dumbrava, ora 10 ; O.
T.C IND. MIDIA — C.S.M. SUC 
Stadion Badea Cirțan, ora 9 ;

LOCOMOTIVA — „U* 1« FEBFI 
Teren Grup școlar, ora 9,30 ; 1
DINAMO — GLORIA P.T.T. AR.' 
Stadion Olimpia, ora 1# ; P. I< 
FARUL — CONTACTOARE BU2 
Stadion Farul, ora 10 ; AL Pa 
POLITEHNICA — ȘTIINȚA CI 
Stadionul tineretului, ora 10 ; 
HIDROTEHNICA MILCOV — t 
Stadion 33 August, ora 11 ; FI.DE LA F. R

In ședința sa 3e aseară, Biroul 
Federației Române de Rugby a 
analizat desfășurarea partidelor 
Gloria P.T.T. Arad — Farul 
Constanța și Farul Constanța — 
Universitatea Timișoara (ambele 
din campionatul Diviziei „A") șl 
a luat următoarele măsuri :

I. In legătură eu meciul de 
la Arad (unde partida s-a Între
rupt In min. 20 ca urmare a u- 
nor incidente deosebit 
Ja care au participat 
ambelor echipe, Jocul 
continua) :

a) Pierderea Jocului 
ambele echipe ;

b) Suspendarea terenului echi
pei Gloria P.T.T. pe 2 etape, ca 
urmare a comportării nesportive 
a publicului lupă Întreruperea 
Jocului ;

c) Suspendarea Jucătorilor Em. 
Grigore (Farul) șl G. Aștefă- 
noale (Gloria PTT) pe timp de 
6 luni ; FI. Opriș (Farul) pe 3 
luni de la toate competițiile in
terne. Jucătorii suspendați nu 
vor H convocațl timp de un an 
la loturile naționale ;

d) Avertizarea publică a «ec- 
țlllor de rugby Gloria PTT Arad 
șl Farul Constanța, avlnd In ve
dere că ambele nu se află » 
prima lor abatere ;

de grave 
Jucătorii 
neputtnd
de către

I
n. In

Constanț 
șoara, i 
adus gr: 
tulul na

■) Nea 
ped învi: 
rea cam 

b) Sus; 
chlped 
Ionescu 
penalizai 
unei grz 
aceeași 

fc) Imp 
te de p: 
peraoan' 
plasare; 
(incompl 
de bază

d) av- 
de rug 
șoara.

Biroul 
tuturor 
ducători 
torilor < 
pecie e 
și aplrR 
cazul In 
lua măs 
merge ] 
peSor 1P 
național

„CUPA ROMÂNIEI4'
Ovidiu Minut (E.T.A.) - tel mal bun 1

Ieri au continuat Întrecerile 
.Cupei României*1 la tir, com
petiție cu caracter republican 
care se dispută pe poUgonul 
Tunari din Capitală. In această 
a doua zi a concursului, trăgă
torii au fost dezavantajați de 
condițiile meteorologice — ploaie 
șl vizibilitate redusă. Cu toate 
aceste impedimente, unii dintre

Turneele internaționale studențești de șah

ÎNTRECERI DÎRZE ÎN SECVENȚELE FINALE
Ieri au luat sfîrșit, în 

Arhitectura din Capitală, 
două turnee internaționale 
dențești de șah. dotate cu 
‘ .. ......................... . Ambele

dîrză și 
devenită 
Întreceri 
care a 

ajuns la cea de a V-a ediție, 
și-a desemnat Învingătorul 
doar in secvențele finale ale 
disputei. Fostul lider. Constan
tin Ionescu, pierzînd surprin
zător în ultimele două runde 
(la M. Marin și I. Armaș) du
pă ce nu cunoscuse pînă a- 
tunci infrîngerea. a trebuit să 
cedeze primul loc concurentu
lui cehoslovac Marek Vokac. 
Acesta a finișat convingător, 
distanțîndu-se la un punct tn 
fruntea clasamentului. In ur
ma celor doi animatori ai con-

feul „Politehnica ’85“. 
au prilejuit o luptă 
interesantă, în nota 
tradițională a acestor 

Turneul masculin,

sala 
cele 
stu- 
tro-

cursului, se clasează un grup 
compact de patru jucători.' cu 
punctaj egal, locul trei pe po
dium revenind (prin departa
jare Sonneborn) proaspătului 
maestru internațional Iulius Ar
maș.

Iată ordinea, in clasamentul 
final: 1. M. Vokac (Cehoslova
cia) 9,5 p (din 13) ; 
nescu (România) 8,5 
I. Armaș, M. Marin, 
(toți România) șl C. 
(Italia) 7,5 p ; 7. O. 
(România) 7 p ; 8—10. D. 
mitrache, P. Ștefanov ( 
România) și M. Sibilio (Italia) 
6,5 p ; 11. L. Vasilescu (Româ
nia) 5,5 p ; 12. J. Sanders (Po
lonia) 5 p ; 13. D. Chevalier 
(Franța) 4 p ; 14. L. Crlșan
(România) 2 p.

X C. Io- 
p; 3—6. 
M. .Lupu 
D’Amore 
Berechet

I. Du- 
(ambii

în turneul feminin, care și-a 
disputat a II-a ediție, decizia 
a fost obținută înaintea finișu
lui, marea maestră Marina Po- 
?oreviei obțtatnd o victorie 
oarte netă, cu 3 puncte avans! 

Așadar : 1. Marina Pogorevid 
10,5 p (din 11) ; 2—3. Roxana 
Veniamin și Edith Kozma 7,5 
p ; 4. Raluca Stegăroiu (toate 
România) 6.5 p ; 5. Anna Lis- 
sowska (Polonia) 5,5 p; 6.
Mariana Nechifor 5 p ; 7—8.
Iuliana Modol și Liliana Suș- 
nea 4,5 p ; 9. Lavinia Popescu 
(toate România) 4 p ; 10-12. An
gela Katreln (Elveția), Mariana 
Duminică și Monica Barb (am
bele România) 3,5 p.

Radu VOIA

concurei 
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nlnd im 
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—530 p. 
sat : O 
șl D. S 
trecerile

Min

BALCANIADA DE YACHTING
(Urmare din pag. 1)

16 p, 2. Lukșa Cicareli (Iugo
slavia) 36,1 p, 3. Teodoros 
Ghiorghiadis (Grecia) 42,4 p ; 
juniori : 1. Constantinos Mantos 
(Grecia) 0 p, 2. Haluk Baba- 
can (Turcia) 30 p, 3. Ioanis 
Țavdaridis (Grecia) 45,4 p.

Rezultatele de pe Lacul Siut- 
ghiol. după cinci regate : Placă 
cu vele: 1. L Dernovsek (Iugo
slavia) 5,7 p, 2. S. Georgouso- 
rouios (Grecia) 14,7 p, 3, S. 
Vidakovic (Iugoslavia) 27,7 p..., 
12. G. Naum (România) 92 p ; 
Optimist : 1. I. Tsoukatos (Gre
cia) 3 p. 2. U. Kapnisis (Gre
cia) 35,7 p, 3. D. Theodorakis 
(Grecia) 47 p.

Sîmbătă, ultima regată.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CICLISM
(Urmare din pag. 1)

cinci minute de Voința Cluj- 
Napoca — E. Căpraru, A. Nagy- 
V. Gogan. V. Bălteau 
trenor Gh. Căpraru), 1 
Plopeni — N. Aldulea. 
postoL S. Bulăreanu. C. 
trache Ologu (antrenor, 
trul sportului I. Ciocan), 
— C, Neagoe, O. Celea, 
pa, AL Ion (antrenor, 
trul spartului I. Stoica) 
namo — campioana 
precedente — M. Romașcanu, 
V. Constantlnescu, C. Căruța- 
șu, C, Paraschiv (antrenor e- 
merit N. Voicu). Așa cum se 
anticipa, lupta pentru titlu, ta 
condițiile grele ale traseului, 
s-a dat intre formațiile Dina-

(an-
Metalul

V. A-
Dumi- 

, maes-
Steaua 
C. Po- 
maes- 

și Di
ed! țded

mo și Steaua. După primii 20 
de kilometri ta frunte se afla 
Dinamo, urmată la 19 s de 
Steaua și la 38 s de Metalul 
Plopeni ; ta tururile II și III 
Dinamo avea 38 de secunde a- 
vans față de principala sa ad
versară, diferență care ta turul 
IV a ajuns la 54 de secunde 
și a crescut apoi la 1:07.

Clasament : 1. DINAMO t h
•7:46, medie orară 46,800 km (!), 
campioană republicană și a ^Da* 
dadei**, 2. Steaua 2 h 09 :39, 3. Me
talul nu:3«, 4. Voința 2 h 17:43, 
5. A. S. Clmpulung 2 h 21:0S, In- 
mlnarea tricourilor de campion, 
a medaliilor șl diplomelor .Da- 
dadei** a fost făcută — tn ca
drul und frumoase festivități de 
către primarul orașului, Gh. Oan- 
cea. Duminică, se desfășoară 
proba de contratimp Individual, 
40 km.
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liviziei „A“ la rugby

DIN CAPITALA
etape 
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ul e-
mltru 
ml fl 
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ÎN ÎNTRECEREA pentru ciș- 
tigareâ „Trofeului Sportul" — 
decernat de redacția noastră 
jucătorului care înscrie Intr-un 
campionat cel mai mare nu
măr de eseuri — conduce, după 
patru etape. înaintașul Marin 
Moț (Steaua) cu opt reușite. 
Trei jucători au Înscris pînă 
acum șapte eseuri : Plioțschi, 
Șt. Constantin (Farul) și M. 
Zafiescu (Dinamo). în ur
ma fruntașilor acestei dispu
te se află stelistul Fuicu 6, 
alți doi constănțeni. Holban și 
V. Ion — 5, apoi Lungu, Tofan 
(Dinamo). David■ (Steaua) — 4. 
11 jucători au marcat rfte 3 

’eseuri, 23 cite 2. iar 70 
punctat cite o dată.

Dintre echipe, Farul a re
ușit înscrierea a 44 de e- 
seuri, Dinamo 36, Steaua 34, 
Politehnica Iași 14. C.S.M. Si
biu 12, Știința CEMIN Bala 
Mare 10, Rulmentul Btrlad și 
R. C. Grivița Roșie 8. Sportul 
studențesc Construcții, Mașini 
Grele Olimpia, Locomotiva 
Pașcani 5, Contactoare Buzău, 
Rapid, .U* Timișoara. Știința 
Petroșani 3, Hidrotehnica Mil- 
cov, T. C. Ind. Midia. C.S.M. 
Suceava 2. „U" 16 Februarie
Cluj-Napoca L Gloria P.T.T. 
Arad 0.

au

lega-
Joo 

t to
ner et 
dtuiil

ecțiai
Timl-

• Meci international la Si
biu : Selecționata divizionare
lor »B“ din Județ a înfâlnit for
mația Celik Zenika, campioana 
Iugoslaviei. Oaspeții au eiști- 
gat eu 16-14 (6-0). (L Boțo- 
ean, coresp.).

In etapa a 8 a a Diviziei ,,A‘*

| Cu gindul (tot) la partidele „europenelor"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

••• INTR-0 ZI DE OCTOMBRIE, LA PITEȘTI
...Mai precis tn ziua de 26 oc

tombrie ' 19ee. Pe arena din Tri
bala, un meci la care piteștenii 
au venit eu destulă îndoială tn 
suflete. EcMpa lor pierduse la 
Toulouse tn (pe atunci) „Cupa 
orașelor-ttrguri" (astăzi U.E.F.A.), 
cs J—0. Trei poluri handicap I 
Le vor recupera „alb-violețU" 7 
Prima repriză, atacuri peste a- 
tacuri ale plteștenUor. Dar oame
nii lui Kader Firoud se țin bine. 
Cedează o singură dată : tn mi
nutul 11, fosta extremi, David, 
pe atunci In rol de fundaș, ured 
irezistibil tn atac fi inserts prln- 
tr-un șut tmparabU : 1—0 pentru 
argeșeni, scorul devine 3—1 pen
tru francezi la... scorul general. 
Luptă, luptă mai departe elevii 
lui Șt. VasUe ți L. tanovichi 
(ultimul este si astăzi pa banca 
tehnici a P.C. Argeșului I). Do
rind ti mat refacă din diferen
ță, oe avtntă insd prea mult ta 
atac ți cel mai tute om din „un
sprezecelea da la Toulouse ' — 
Woydak — scapă pe contraatac 
ri S învinge pe Coman. Minutul 
43 : 1—1 (4—1 situația generali). 
Stadionul a amuțit. Pauză.

Cobor la cabine. Mt t* tncru- 
dșeazd drumul cu al lut Dobrln. 
„Ne calificăm sigur !*, tmt spune 
el dnd trece pe ttngă mine. Md 
uit bine la el. Glumește T Deloc. 
Mărturisesc cd tmt venea greu 
să-l cred. In 45 de minute, pl- 
teștenit trebuiau cd marcheze 
patru goluri I După ca, tn 135 nu 
reușiseră dectt unul I Va fi po
sibil așa ceva 1 Știe el, Dobrln, 
ceua f

Actul al doilea. „Decarul* gaz
delor pleacă intr-o suită da dri
blinguri și, de la vreo 14 metri, 
trimite una din acele mingi al 
căror secret l-a știut numai el:

„lob*, cu mare efect. Pe „picio
roange" daci ar fi fost portarul 
advers fi tot nu ar fl putut para. 
Minutul ie : Toulouse 4, Dinamo 
Pitești 1. După alte 300 de secun
de, Radu I, celălalt drlbleur de 
dată pitestean, ti imită pe căpi
tanul său fi este... 4—3 scorul 
general. Ei. așa mai merge 1 Ca 
tntr-un „scenariu simetric", exact 
după alte dnd minute, tot Radu 
I (minge „lucrată" de Dobrin) 
înscrie : 4—4 1 Tribunele stnt tn 
delir. Flroud se scoală de pe 
bancă fi pleacă la cabine i Toată 
lumea tșt pune acum speranțele 
In prelungiri. Dar Țurcan le evită 
prin golul din ultimul minut ill 
5—4, scor general 1 Toulouse este 
eliminată I

Merită, In această minl-cronică- 
suvenir, sd-l numtin fi pe eei 
„11" care au reușit senzaționala 
răsturnare i Coman — X Po
pescu, Barbu. L BteUan, David 
— Dobrin, Prepurgel — C. lo- 
nescu, Eftlmle, Turcan, Radu X 

Ce-am urmărit fidndu-vi sd 
retrăiți una dintre cele mai spec
taculoase curse pentru calificare 
din cupele europene î Sd dove
dim că nimic nu-1 Imposibil, că 
trebuie încercat totul 1 Dar td 
t>d dezvăluim fl secrettd pronos
ticului lut Dobrin, mărturisii, 
după med, la cabine: „Eram 
sigur că ne calificăm fiindcă am 
simțit pulsul echipei. Toți erau 
îndlrjițl, nu descurajați, la pau
ză. Iar In minutele de la cabine 
ne-am zis : trebuie să încercăm I* 
Au tncereat fi tu reușii. Aseme
nea demonstrații de voință, de 
acțiune la unison fi de reușită 
le dorim „celor patru* tn marile 
examene de miercuri și foi.

Eftimie IONESCU

EXAMENE DIFICILE PENTRU MULTE
DINTRE ECHIPELE GAZDE
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HOCHEIUL, DIN NOU ÎN ACTUALITATE
(Urmare din pag. 1) Mureș) și B. Nagy (S.C. Mier

curea Ciuc).
DUNĂREA GALATI (antre

nori : S. Ciubotarii și I. Ber- 
dilă ; consilier : X Tiron) H v« 
utiliza in viitorul sezon pe V.

DOUA ZILE DE ÎNTRECERI---------

gheni sau Galați) SI două tur
nee duble (ta ianuarie 1986, ia 
Miercurea Ciuc fi București), 
în felul acesta, numărul de
----------PROGRAMUL PRIMELOR

DUMINICA, ora 3 : Progresul IX Clue — Metalul Rădăuți ; 
ora 11,45 : Dinamo — I.M.A.S.A. ; ora 14.38 : Sport Club — Vi
itorul ; ora 17,15 -------- — -

LUNI, ora 9 : 
Progresul ; ora 14,36 : Steaua — 
— Dunărea.

: Steaua — Dunărea.
Viitorul — Metalul ; ora 11,45 : Sport Club — 

LM.A.S.A. ; ora 1745 : Dinam*

partide pe care le vor Juca 
formațiile fruntașe va crește.

Iată, ta continuare, dteva din 
noutățile survenite (așa cum 
ne-au fost comunicate de fe
derație) in loturile celor opt 
echipe :

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori : L Gheorghiu și A. Cri- 
șan) a transferat ci ți va Jucă
tori tineri, ca de pildă portarii 
L Kiraiy (de la Viitorul Gheor- 
gheni) și J. Standu (Dunărea), 
apoi Gh. Dragomir (de la 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe), L. Hor
vath și I. Szvitlak (de la S.C. 
Miercurea Ciuc).

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC (antrenori : Z. Czaka și 
L Bașa) j-a transferat pe O. 
Biro și O. Kerestes (de la Di
namo) G. Csoti, M. Moraru, T. 
Kohn și A. Lakatos (de la 
Progresul Miercurea duc).

DINAMO BUCUREȘTI 
trenori : Ed. Pană 
ghelegiu) va avea 
sale pe E. Er8s 
Gheorgheni), L 
Popovid (de la 
lap).

VIITORUL
(antrenori : B. Kemenesy și 
GyOrgy) l-a legitimat pe 
portarul L. Szigeti (de la Stea
ua), T. Byes (Electromureș Tg.

Jumătate fi FL Niculescu (de 
la Steaua).

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC (antrenori : E. Janovita 
și E. Antal), i-a transferat pe 
E. Antal. Z. Balogh fi T. To- 
dor (toți de la Sport Club 
Miercurea duc), Z. Antal. F. 
Șandor (Viitorul Gheorgheni).

I.M.A.S.A. SF. ' GHEORGHE

(antrenori : Iordan Dumitru și 
G. Nuțescu) ii va folosi șl pe 
M. Dumitrache (de la Sp. stu- 
dențesc-Construeții București) 
fi V. Sandor (de la Dinamo).

METALUL RĂDĂUȚI (antre
nor : Radu Mihaiue) i-a trans
ferat pe Ov. Poleac, M. Tătar 
fi 6. Puiu (de la C.S.S. Ră
dăuți).

Meciurile vor fi conduse de 
cei maj buni arbitri, ta frunte 
eu cei care dețin atestarea fe- 

' derației internaționale. adică 
bucureștenii Șt. Eneiu, I. Bec- 
ze, M. Dinu, Gh. Mieu. M. 
Presneanu, FL Gubernu. pre
cum fi Em. Both din Miercu
rea Ciuc. Alături de ei, alți 
conducători de joc cu expe
riență, ca de pildă Gh. Enache 
(Galați), A. Balint și G. Taș- 
nadi (M. Ciuc). sau mai tineri 
ca Gh. Trandafir și M, Săndu- 
leseu (ambii din București).

Iată-ne ajunși $1 Ia etapa 
cu nr. 8 care programează 7 
meciuri, jocurile Petrolul — 
Dinamo și Gloria Buzău — 
Steaua fiind aminate.

Ce ne oferă, așadar, progra
mul „rundei" de slmbătă (în 
care evoluează două dintre 
„europene") și duminică T

F. C. ARGEȘ - UNIVERSI
TATEA CRAIOVA. Un meci 
„tare", prin tradiție, cu un re
zultat greu previzibil, mai ales 
că ații gazdele, cit si oaspe
ții. venind, fiecare, după ta- 
frîngere. urmăresc să se rea
biliteze in fața suporterilor lor, 
ca si ta... clasament Sperăm 
că, prin modul ta care își va 
pregăti echipa ta vederea a- 
cestei partide, antrenorul Ha- 
lagian va pretinde jucătorilor 
Iui — ta afara victoriei — M 
o grijă firească vizavi de inte
gritatea fizică a... fostei șale 
echipe, aflată in preajma unor 
importante confruntări interna
ționale : miercuri — ta Cupa 
cupelor Si la 18 octombrie 
— cu jumătate de efectiv — 
în preliminariile C.M. cu Ir
landa de Nord.

Este un apel pe care il a- 
dresăm, date fiind și ultimele 
eazuri de accidentări — unele 
foarte grave — tuturor antre
norilor. cu precădere acelora 
ale căror echipe se confruntă 
cu formații care, miercuri, re
prezintă fotbalul românesc in 
prestigioasele cupe europene.

SPORTUL STUDENȚESC — 
A.S.A. TG. MUREȘ. în per
spectivă, un joe atractiv, ta 
care echipa „alb-negrilor" por
nește cu șanse mari de a-și 
apropria victoria. Mai ales ta 
condițiile ta care !$i fac rein
trarea și „marii absenți" (din 
partida disputată cu 
in urmă, ta eompania 
nici! Timișoara) Hagi 
cea Sandu.

F. C. BIHOR — F. 
Orădenii așteaptă de

o etapă 
Pollteh- 
5i Mir-

c.
______ ,_____ la

pa locaH prima victorie In ac-

OLT. 
echi-

tuala ediție a Diviziei -A". O 
doleanță îndreptățită dar nu 
prea simplu de realizat in con
dițiile In care F. O. Bihor 
trece printr-o acută criză de 
formă sportivă, iar F, O. Olt 
așteaptă de la noua conduce
re tehnică (zilele trecute Con
stantin Oțet l-a înlocuit— o 
dată In plus pe Ion Oblemen- 
co) primele roade, fie ele si 
sub forma unui egal.

VICTORIA BUCUREȘTI — 
,U» CLUJ-NAPOCA. Confrun
tarea promovatelor din ..B“ 
trezește un Justificat Interes 
printre iubitorii fotbalului, dor
nici să urmărească duelul frun
tașelor seriilor a II-a si a 
IlI-a ta trecuta ediție a eșalonu
lui secund. în această Intere
santă dispută. Victoria porneș
te cu un avantaj psihologie 
conferit de punctele recoltate 
de ea la Oradea și la Ploiești.

8. C. BACĂU — RAPID. 
Pronosportiștii ar merge cu „1“ 
solist, tentati fiind și de setea 
de puncte a fotbaliștilor bă
căuani. în schimb, antrenorii 
tai Sport Club (avizați de re
centa victorie obținută, la Ti
mișoara. de partenera ei de în
trecere) privesc meciul de inli
ne cu circumspecție.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CORVINUL. Antrenorul hu- 
nedorenilor, îon Ionescu. des
cinde ta... fostu-i oraș animat 
de dorința ca echipa lui să 
confirme și într-o partidă dis
putată în condiții de deplasare. 
O doleanță greu de realizat Ia 
puține zile după... primul și 
marele punct obținut de „Poli" 
în dauna Sportului studențesc.

F.C.M. BRAȘOV — CHIMIA 
RM. VÎLCEA. în campionatul 
trecut, mai precis spre finele 
lui, brașovenii au reușit o vic
torie ip extremis, cu 
multor eforturi. Cum 
poate, și acum, cind 
își „vînd foarte scump 
pe oricare teren

Campionatul speranțelor

sc deschide noul sezon compctiflonal ollclal la baschet

DEBUTUL IL FACE DIVIZIA ȘCOLARĂ Șl DE JUNIORI

CUM A FOST POSIBIL ACEL
Cîștigînd și ta Brașov, ciștigînd 

dar, cu 3—8, F.C. Argeș s-a dis
tanțat în fruntea clasamentului 
campionatului speranțelor. Eta
pa a 7-a ne-a oferit șl o mare 
surpriză t proporțiile scorului cu 
care echipa băcăuană — repre
zentanta unuia dintre cete mal

goluri ale -șepcilor

prețul 
va fi, 

vilcenii 
pielea"

(an- 
și Gh- Her
ta rindurile 

(de la Viitorul 
Popovid șl D. 
C.S.Ș. 2 Ga-

GHEORGHENI

PROGRAM ATRACTIV
odro- 
lesfă- 
îinicâ 
frun- 
ielln, 
t la 
arău. 
51 ai

HIPIS*

De mllne. 3 puncte pentru coșul înscris „de sbsi
Craiova, Ploiești, C.S.Ș. Tlnărul 
petrolist Tirgoviște, Progresul 
București, olimpia București ; 
seria * IV-*, echipei* C.S.Ș.
din : Bacău, Botoșani, Focșani, 
Galați, Tulcea, CSȘ Unire* Iași, 
CJS^. 4 București, CJS.Ș. Î-Voln- 
ț* București.

Echipele masculin* C.S.Ș. 1 
București (antrenori — Em. Ni- 
colescu și C. lonecl), C.S.Ș. 9 
Oradea (J. Lajcsak) fi IMUAS 
Bata Mare (X. Matei) au tost eli
minate, deoarece nu au îndepli
nit baremurile la normei* fii 
probele de control.

Inceptnd de mllne, se aplică 
nou* regulă prin care se acordă 
3 punctie pentru cașul înscris 
prin aruncarea mingii direct în 
coș (așa numitul „coș de sus"), 
ceea ce implică un plus de aten
ție din partea arbitrilor fi ce
lorlalți oficiali.

Anul competitions! 1885—1933
la baschet va fl Inaugurat de 
echipele participante la Divizia 
joolarâ și de juniori, care sus
țin, mllne Jocurile etapei Inau
gurale a Întrecerii. Componența 
seriilor este următoarea : BA- 
IEȚI, seria X echipele C.S.Ș. 
din Deva, Tlrgovlște, Mediaș, 
Tg. Mureș. Brașov, Tg. Jiu, Cra
iova șl Lie. Ind. nr. 1 IURT Im- 
goj : seria a n-a, echipele CJ3.Ș. 
din : — - —
Mare, 
„Petru 
IU-* : 
cus.ș.

CLASAMENT
1. F.C. ARGEȘ 7 3 18 lî- 0
X Steaua 7 5 8 1 11- 4
3. Petrolul 7 9 6 3 15- T
4. Universitatea 7 4 11 16- C
5. Corvlr.nl 7 4 11 11- 6
3. F.C. Bihor 7 4 11 12- 8
7. A^.A. 7 4 6 3 12-11
X „U* Cj-Nap. 7 3 3 3 15- 8
S. victoria 7 13 3 8- T

10. Gloria 7 3 11 12-15
11. „Poli* Timiș. 7 111 T- 9
12. Dinamo 7 3 3 3 5- 7
13. S.C, Bacău 7 3 14 4-14
IX F.C.M. Bv. 7 16 5 8-13
15. Rapid 7 114 2- 9
13. F. C. OM 7 115 2- 9
17. Sportul stud. 5 114 8-13
IX Chimia 6 0 15 4-14

productive centra

19 
15 
15
15
13
U
11
11
M
15
I
I
1
5
I
4
4
1

D_______________ _ roșii* au
fost InsCTÎse de Năstruț, crescut 
de antrenorul ...băcăuanilor, loan 
T. Ion (Tănăsache), dar 
joacâ acum la Cluj-Napoca. un
de a devenit student

Astăzi, la Pitești, primul der
by al acestei Întreceri. Liderul 
va primi replica speranțelor 
eralovene, cele capabile — ta 
orice moment — să obțină re
zultate superioare. (L. D.).

care

cniți Nr. 9 (septembrie)
AL REVISTEI ILUSTRAI!

Din rutnar :

pă-a- 
rgări, 

tor- 
nvin- 
rincl- 
ror- 

a ea- 
svlnd 
suc- 
neu- 

,’ința, 
srfor- 

real 
de 3 

’ fiIn 
frn- 

: ta 
are a 
irlalțl 

Su-
i.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Grațlan (N. Nieolae) 1:43,1, 
X Oreasca. Cota : cișt 4. Curs* 
a n-a : 1. Formosa (Costeanu) 
143,7, 2. Sfios. Cota : cișt. 7,
ev. 28. Cursa a in-a : 1. vln- 
ța (Enache) 1:32,S. X Cinica. X 
Bazna. Cota : rișt. 2,80, ev. 11, 
ord. triplă 60. Cursa * IV-a s 1. 
Delteat (Enache) 139,4, X Su
giuc, 3. Trufanda. Cota : tfșt.
X40, ev. 58. ord. triplă 1019. tri
plu II—HI—IV închis. Cursa a 
V-a : 1. Grozav (Marinescu) 
1:39.1, 3. Sonetist, X Rondes. 
Cota : cișt. 10, ev. 300, ord. tri
plă închisă. Cursa a VI-* : x 
Albtalța (Grigore) 139,5, X Por- 
tulaca, X Hătman. Cota : cișt. 9, 
ev. 30, ord. triplă închisă. Curia 
a vn-a : 1. Nuveleta (Flore*)
137,9, 2. Tușin*. Cota : dșt. X 
cv. 35. ord. X

Cluj-Napoca. Arad, Satu 
Timișoara, Sibiu. Uo. 
Maior* (Gherla); seria a 

C.S.Ș. 4 ICED București. 
3 Steaua București, Ue. 

matern, fizică Pitești, C.S.Ș. Plo
iești, IAc. matern, fizică Constan
ța, Automatica Alexandria, C.S.Ș. 
Găești ; seria a IV-a, echipele 
C.S.Ș. din : Piatra Neamț, Ba
cău, lași. nr. 1 Galați, nr. 1 
Constanța, nr. 3 București, Di
namo București, Rapid Bucu
rești. FETE, seria I, echipele 
C.S.Ș. din S Cluj-Napoca, Me
diaș, Brașov, Gheorgheni, Sf. 
Gheorghe, Cîmpina, nr. 1 Ora
dea, Rapid București ; seria a 
n-a, echipele C.S.Ș. din ■ Sibiu, 
Satu Mare. Timișoara, Dej, Arad, 
C.S.Ș. Comerțul Tg. Mureș, Cri- 
șut C.S.Ș. 2 Oradea, C.S.Ș. VMto- 
rul-Tractorul Brașov ; seria a 
in-a, echipele C.S.Ș. din : Con
stanța. Rm. Vllcea, Călărași.

„CUPA VOINȚA**

A. MOSCU

In etape Inaugurală a turneu
lui de baschet feminin dotat cu 
„Cupa Voința”, Ieri s-a disputat 
medul Olimpia — Rapid 84—60 
(37—36).

întrecerile continuă In sala 
Floressca după următorul pro
gram : azi, de la ora 15,30 : O- 
llmpla — Politehnica, Voința — 
Rapid ; mllne, de la ora 10 : 
Rapid — Politehnica, Voința — 
Olimpia,

productive centre de copil fii Ju
niori! — a pierdut la Cluj-Na- 
poca. Un 0—3 este nn scor pe 
care Jucătorii băcăuani credem 
eă nu l-*u mal Înregistrat de 
mal bine de zece ani. Cum se 
explică totuși acest sever in
succes 7 înainte de toate, prin 
„.tinerețea echipei băcăuane, care 
s-a prezentat la meci cu un ju
cător născut in 1969, doi in 
1965, dnd în 1967 și trei In 1966, 
in timp ce Ia clujeni aiu evo
luat, printre alții, Boeru, lasko, 
Baglu. Interesant de subliniat 
faptul că două dintre cele op*

• Jocurile Mondiale Uni
versitare sportivii noștri, ca 
întotdeauna, pe m IM de 
frunte
• Ample comentarii asupra 

Campionatelor Mondiale de 
box (tineret) de la București
• Dup& C.M. din Belgia : 

înalta valoare a canotajului 
românesc, o certitudine
• Tir. Trăgătorii români la 

pistol. In fruntea topului 
ropean

eu-

■.............. ———

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA MARILOR C1Ș-

TIGURI LA LOTO
DIN 27 SEPTEMBRIE 1985

FAZA I— EXTRAGEREA I : 
10 67 44 42 18 39 63 87 66 ;
EXTRAGEREA a II-a : 12 3 32 
52 55 25 74 27 14.

FAZA a II-a — EXTRAGE
REA a IlI-a : 5 37 59 85 22 41 
50 65 17. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 1.505.732 lei, din 
care 122.274 lei, report la cate
goria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 
2* DIN 22 SEPTEMBRIE 1985.

Cat. 1 : 2 variante 100% a 
M.776 lei șl 3 variante 25% a 
5.444 led ; est. 2 : 4,75 variante a 
11.461 lei ; cat. 3 : 22,50 variante 
a 2.420 lei ; cat. 4 : 117,75 varian
te a 462 lei ; cat. 5 : 423,75 va-

riante a 206 lei ; cat. 3 : 2434,56 
variante a 100 lei.
• Pentru partldpanțil la con

cursul PRONOSPORT de mllne, 
duminică 29 septembrie, reamin
tim ea astazi este ultima 
zi pentru depunerea buletinelor 
la acest concurs, oare cuprinde 
următoarele 13 meciuri : 1. F.C. 
Bihor — F.C. Olt ; 2. Victoria — 
„U” Cluj-Napoca ; 3. S.C. Bacău
— Rapid ; 4. POM Timișoara — 
Corvioul ; 5. F.C.M. 
Chimia Rm. VEcea ;
— Pisa : 7. Bari —
Fiorentina 
AveUdno ;
11. Torino 
«Unesc — 
Juventus.
• Informam particlpanțfl eă 

de luni 30 septembrie Începe 
vlnzarea biletelor la cea de a 
doua tragere SPECIALA LOTO X

Brașov — 
5. Atalanta 
Como ; X 
I. Milan —
— Roma ;

— Lecce ;
13. Napoli
— Sampdoria ; IX U- 
Inter ; IX Verona —

RO-
_____ , ____ An
glia șl’partida decisivă cu Ir
landa de Nord

• Echipa de totbal a 
mâniei, Intre medul cu

• Reportaj despre Turul 
României la cldlsm
• Panoramic. Sportul in 

județul Mureș
• Halterofilii noștri tn con

tinuu progres
• Atletism. Semilondal ro

mânesc are rezerve de aur
• Din activitatea sportivă 

internațională : două pagini 
de fotografii originale ; trei 
vedete ale natației mondiale
• Pagina de viață sportivă 

• Cutia cu scrisori • Cu
vinte Încrucișate

UN NUMĂR IN 24 DE PA
GINI, BOGAT ILUSTRAT.

Corvlr.nl


Mîine, pe circuitul de la Drobeta Tr. Severin

MOTOCICLIȘTI DIN 7 ȚĂRI LA STARTUL 
CAMPIONATELOR INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI

Iubitorii sportului cu motoc 
din Drobeta Tr. Severin vor 
avea prilejul să asiste mîine la 
întrecerile Campionatelor inter
naționale de viteză pe șosea la 
motociclism. La a doua ediție 
a acestei competiții, organizată 
de F.R.M. în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Mehedinți, și-au a- 
nunțat participarea alergători 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și România, 
printre oaspeți aflindu-se spe
cialiști ai genului cu nume de 
rezonanță în arena internațio
nală.

Țara noastră va fi reprezen
tată de echipe complete la cla
sele 125 șl 250 cmc. Antrenorul 
lotului reprezentativ, maestrul 
sportului Aurel Ionescu, con
tează, în principal, pe frații 
Istvan și Atila Viklor, pe li
beri u Troia. Constantin Șerb, 
Dorn Asin, Ștefan Popescu, 
Sielian Sandu, Bela Gabor și 
Haralambie Vlad. „Piloții noș
tri se află în fața unui grea 
examen, ne-a spus antrenorul 
Aurel Ionescu. dar ei pot ob
ține rezultate meritorii în com
pania unor adversari redutabili,

care, în plus, vor beneficia și 
de mijloace tehnice superioare. 
De aceea, membrii lotului re
prezentativ — care au respec
tat cu strictețe programul de 
antrenament indicat, an fost 
preocupați in mod deosebit de 
pregătirea temeinică a mașini
lor, pentru concurs. Am con
vingerea, a conchis antrenorul 
Iotului, că băieți noștri se vor 
angaja eu toate resursele lor 
in lupta pentru un loc pe po
dium*

Municipiul de reședință al 
județului Mehedinți s-a pregă
tit cum se cuvine pentru găz
duirea acestui important eveni
ment sportiv. în centrul orașu
lui a fost ales un traseu de 
3800 m, eu toate atributele im
puse de regulament, pe care 
astăzi, de la ora 13, partid- 
panțil vor efectua antrena
mentul oficial. Mîine, la oca 
10. se va da primul start. Pro
gramul (125 șl 250 cmc) va fi 
completat cu Întreceri la cla
sele eontlnd pentru etapa a 
șasea a campionatului republi
can de viteză pe șosea. 
(TR.I.).

KARPOV-KASPAROV, DIN NOU REMIZA
/

MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 
Partida a 9-a a meciului pen
tru titlul mondial de șah din
tre marii 
Anatoli 
parov. 
tarea a 
tă ieri 
după ; 
este de 5—4 în favoarea 
Karpov, care In partida 
10-a. programată astăzi, va 
vea Dieseîe albe.
• Balcaniada de șah se 

desfășura între 21 și 28 octom
brie la Iraklion (Grecia).

Din lotul țării noastre, care 
se pregătește pentru această 
tradițională competiție. fac 
parte Florin Gheorghiu șî Mi
hai Șubă Mihai Ghindă, Va
lentin Stoica, Theodor Ghițes- 
cu, Sergiu Grunberg. Dan Băr- 
bulescu, maestra internațională 
Dana Nuțu, precum și juniorii 
Cristina Radulescu, Cătălin 
Navrotescu. Constantin Alexan
dra, Dan Vășieșiu. Gruia Căli- 
nescu și Bel, Takacs.
• în runda a 7-a a turneu

lui internațional (mixt) de la 
Zazecear. maestra română Li
gi» Jicman a ciștigat la iugo
slavul Sekulovici. după ce 
în runda anterioară pierduse 
la Marianovici. în clasament 
conduce maestrul iugoslav Da
nilo Djordjeviei cu 5.5 puncte.

maeștri sovietici
Karpov si Gări Kas- 
întrerupti joi la mu- 

l 42-a. a fost continuă
ri s-a încheiat remiză 

alte 11 mutări. Scorul 
Iul

a-

va

urmat de Trikovici 5 puncta și 
jucătoarea chilian* Giovana 
Castro cu 4,5 puncte. Ligia 
Jicman se află pe locul T, eu 
2,5 puncte, La turneu participă 
cinci femei șl opt bărbați.
• Cei de al 24-lea campionat 

mondial de juniori s-a Înche
iat, la Charjah, ta Emiratele 
Arabe Unite, eu victoria ame
ricanului Maxim Dlugy. care a 
totalizat 10 p din 13 posibile, 
în ultima rundă, a 13-a, el a 
dispus de englezul Howell. La 
Întrecere au hiat parte 69 de 
șahiști.
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TURNEU DE HANDBAL LA VILNIUS
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — în 

prima zi a competiției Interna
ționale feminine de handbal de 
la Vilnius, reprezentativa 
a Întrecut cu scorul de 
(16—8) formația Bulgariei.

URSF
38—15 

. . ------- .—  — iar
selecționata Norvegiei a dispus 
cu 19—18 (9—5) de echipa Da
nemarcei.

c 
c

Campionatele europene de volei incep mi ine in Olanda

0 FDIȚIE EXTREM DE ECHILIBRATĂ A COMPETIȚIEI FEMININE
PROGRAMUL PRIMEI ZILE

FEMININ
- Bulgaria — Cehoslovacia 

It. D. Germană — Grecia 
Seria a n-a (Enschede) : U.R.S.S. — Polonia

R. F. Germania — Franța 
Seria a III-a (Leeuwarden): România — Olanda

Ungaria — Italia 
MASCULIN

U.R.SJ3. — Suedia 
Italia Grecia 
România — Polonia 
Cehoslovacia — Spania 
Olanda — Iugoslavia 
Franța — Bulgaria

Seria I (Beverwijk)-

Seria

Seria

Seria

I (Voorburg)

a n-a (Zwolle) :

a III-a (Den Bosch)

"Mîine, la Olanda, cele 24 de 
echipe (12 feminine și 12 mas
culine) calificate in faza fi
nală a campionatelor europene 
iau startul in cea de a XlV-a 
ediție a competiției. Printre *- 
cestea, si reprezentativele 
României, cea masculină aflln- 
du-se de dteva zile la țara- 
gazdă a C.E., iar cea femini
nă sosind doar aseară, după ce 
și-a finalizat pregătirile In Ca
pitală. in programul de. lucru 
a! ultimelor zile figurind vizio
narea pe video a jocului, ad
versarelor din grupa 
nară el antrenamente i 
ținut tactic adecvat

După ce ta ziarul 
am prezentat detalii 
campionatului european 
calin, astăzi oferim cititorilor 
noștri dteva date despre cam
pionatul feminin, precum și

preliml-
cu con

do ieri
asupra

maa-

programul întilnirilor din pri
ma zi de concurs. • Ca și 
competiția masculină, cea a fe
telor Începe duminică după- 
amiază, participantele fiind Îm
părțite în 3 grupe preliminare. 
• La start se aliniază repre
zentativele naționale ale R. D. 
Germane (deținătoarea trofeu
lui), U.R.S.S., Ungariei, Bulga
riei, R. F. Germania (clasate 
tn această ordine in ediția tre
cută, din 1983, și calificate 
direct), Olandei (ca țară orga
nizatoare), României, Greciei, 
Cehoslovaciei, Poloniei, Italie! 
șl Franței (calificate în urma 
turneelor programate astă pri
măvară). • Disputele în serii se 
desfășoară duminică, luni șl 
marți, primele două clasate ta 
fiecare serie califlctndu-se tn 
turneul final pentru locurile 
1—6, iar următoarele două ta 
turneul final pentru locurile 
7—12, turnee programate de 
joi pină duminica următoare

In „Rijnhal* din Arnhem și, 
respectiv, in „Sportcentrum- 
laan* din Sittard. • Echipele 
care au figurat în aceeași se
rie și se califică în același tur
neu final (1—6 sau 7—12) nu 
se mai Intilnesc din nou Intre 
ele, contînd rezultatul direct 
din serie. • Reprezentativa 
României, pregătită de Nicolae 
Humă $1 Virgil Moșescu, a pla
cat ieri cu următorul lot de 
sportive : Mirela Popoviciu,
Ioana Cotoranu, Georgeta Lun- 
gu-Ene, Speranța Găman, Doi
nita Dimofte. Daniela Dinicâ, 
Doina Moroșan, Niculina Bu
jor, Eugenia Cotescu, Mirela 
Pavel și Mirela Zamfir.. O în
soțesc medicul Ioana Pojoni. 
antrenorul federal Vasile Pa
vel șl președintele C.J.E.F.S. 
Galați, Florin Balaiș. • Este o 
ediție extrem de echilibrată, 
11 dintre cele 12 competitoare 
(excepție face doar Grecia) e- 
mițind Îndreptățite pretenții da 
calificare pentru turneul final 
al fruntașelor. • Prin urmare, 
misiune dificilă pentru voleiba
listele noastre in seria de Ia 
Leeu warden. Vor repeta ele 
performanta obținută tn ediția 
precedentă, etnd echipa noas
tră s-a calificat intre frunta
șe 7 Să sperăm... • Palmare
sul voleiului feminin românese 
în edițiile de pînă acum ale 
C.E. ; 1949 — locul 4, 1950 — 
locul 5, 1951 — nu a partici
pat, 1955 — locul 4, 1958 — lo
cul 4, 1963 ..................... ...
locul 
locul 
locul 
locul

— locul 3. 
9. 1971. locul 7, 
7, 1977 — locul 6, 
5, 1981 — locul 7.

1967 
1975 
1979
1983

«.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Turneu feminin 

la Varșovia : Sparta Praga — 
Progresul București 53—S3 ; Po
lonia — Spojnia Gdansk 76—60 
(ta ziua a n-a) ■ La Atena, ta 
mea retur pentru .Cupa cam
pionilor europeni*, echipa mascu
lină Partizan Tirana a întrecut 
cu 11—00 formația Axis Salonic, 
învingători ta primul joo eu 
95—81, baschetballștll greci s-au 
calificat pentru turul 
al competiției.BOX • In turneul de 
va. la cat. super-grea. 
Stevenson (Cuba) l-a învins la 
puncte (dedzla: I—0) pe Ulev 
(Bulgaria). La oat. pană. Li 
Dong Von (R.P.D. Coreeană) a 
ciștigat cu aceeași decizie ta fa
ța polonezului Jurczak.

CICLISM • Etapa a l-a a 
Turului Irlandei (Wexford-Car
rick on Sulr, 115 km) a revenit 
lui Van VHet (Olanda) 4h» :33. Iii 
clasamentul general : 1. KeJly
8M39.35,1. Der Poet (Olanda), 1. 
Van VHet același timp.

HANDBAL • La Istanbul, ta- 
tr-un meci contind pentru .Cu
pa cupelor*. echipa masculină 
ipltok Veszprem (Ungaria) a 
întrecut cu 19—24 (11—1) forma
ția turcă S.C. Arcellk. • In .Ctt-

următor
la Ostia-

Teofllo

pa campionilor europeni 
tax Yenlshebtr (Turcia) 
mlțkovskl Sofia M—26.

JUDO. • La campionatele 
mondiale de la Seul, ta limitele 
categoriei N kg pe primul loe 
s-a clasat japonezul Hltoshl Su- 
gal. urmat de Hyung Jod Haa 
(Coreea de Sud), Robert van de 
Nalle (Belgia) și Gunther Neu- 
reuther (R.T.G). La categoria 
peste 95 kg a ciștigat Tong 
Ctud Cho (Coreea de Sud), ur
mat de Saito (Japonia). Vertlcev 
(UJț.S.S.) șl Zapnanov (Bulga
ria).

TENIS • La San Francisco : 
McEnroe — Arias 6—3, 6—1 ;
Teltscher — V. Armltraj 6—t,
6—T, 7—5 ; Gilbert — Dickson 
6—7. 7—5, 6—1. • La Barcelona: 
WUander — Perez 6—1. 6—6 ; 
Leconte — Cancelotti 1—6. 6—1, 
6—4 Î Tulasne — Keretld 
6—1 ; Jarryd — La Pena 
6— 2; Carlsson — Forget 
6—1. • La New Orleans : 
der — Rinaldi 7—6, 6—1.

TENIS DE MASA • ta 
plonatul .Ligii europene*: 
nia — R.F.G. 6—1 (la Opole) ; 
Olanda — Iugoslavia 1—4, (Ia 
Groningen); Anglia — Austria 
S—1 (la Halifax).

6—1, 
Bon-
cam- 
Polo-

• Presa vest-gerznană se ara
tă tactatată de calificarea echi
pei reprezentative — mai bine 
zis de maniera ta eare a fost 
obținută — pentru turneul final 
al C.M. Reamintim că .U“-le 
vest-german nu nud poate fi în
trecut (șl asta doar teoretic) 
deeft de o singură parteneră de 
întrecere. Suedia, dar șl In acest 
caz el promovează. 
Ole !• este unul 
care marchează

Se subliniază, 
faptul că echipa 
persoana lui Mathias 
(autor si al unuia dintre 
două goluri ale .egalului* de la 
Stockholm), un excelent condu
cător de joc.
• Vii comentarii a stîrntt și o 

altă partidă, dar din altă... pers
pectivă. Infringerea Italiei, aca
să, ta fața Norvegiei (1—2) este 
privită, nici mal mult, nici mal 
puțin dectt ca un „naufragiu* 
veritabil. Antonio Matarrese, pre
ședintele Ligii italiene. afirmă

jMexle — 
dintre titlurile 

acest succes.
de asemenea, 

are acum in 
Herget 

cele

tăios : »E timpul ea această e- 
chîpă (squadra azzurra n.r.) să 
se trezească dacă vrea să nu 
compromită totul 1*. In replică, 
antrenorul Bearzot. cu prover- 
bialu-1 calm : „Nu subestlmes 
problemele, dar explicația In
fringed! este simplă. .Prea multi 
dintre jucătorii mei se prezintă 
tatr-o condiție fizică aproxima
tivă. A fost o seară cu totul 
particulară, care nn se va mai 
repeta*. Sigur, Enzo nu se dez
minte...
• ta campionatul european de 

juniori, la Nltra, echipele Ceho
slovaciei și U.R.S.S. (grupa a 
8-a, din care tace parte șl 
România) au terminat Ia egali
tate : 1—1 (0—ț)), prin golurile
marcate de Bodnar (mln. 73) si 
Lednlcky (mln. 78) pentru gaz
de, Kollvanov (mln. 73 și 13) 
pentru oaspeți.

I
&

I

f
2

• BRITANICII i-au găsit un succesor 
sprinterului Allan Wells, campionul .uni
tei* la J.O. din 1980 de la Moscova. Este 
vorba de Elliot Bunney, un vitezlst de 
certă valoare, Înalt de 187 cm și cttărind 
78 kg, care a oiști gat dar titlul european 
de juniori la C.E. de la Cottbus, fiind cro
nometrat în 10.38 S. • AUTOMOBILISTUL 
brazilian Ayrton Senna, care oonduce un 
„Lotus-Renaulf tn cadrul C.M. de For
mula 1, a fost penalizat cu o amendă de 
5 000 de dolari. La- ..Marele premiu al O- 
landei*, Ia Zandvoort, în timpul antrena
mentelor controlate, el a venit la standu
rile eehipelo-r ci^ motorul aprins, ceea ce 
este total interzis prin regulament. Comi
sarii cursei !-au dat această amendă șl un 
sever avertisment. Cu focul e Interzis să 
te joci acolo unde există vapori de ben
zină în mare cantitate... • ÎN CADRUL 
UNUI ANTRENAMENT, pe circuitul de Ia 
Spa, în Belgia înaintea C.M. de motocl- 
rlism-rezlstență (24 ore) într-un viraj ra
pid au intrat în coliziune englezul Roland 
Brown și vesi-germanul Harald Layher, 
ambii pilotlnd puternice motociclete „Su
zuki*. De pe urma acestui accident, Brown 
s-a ales cu contuzii fără gravitate. dar 
Layher a avut răni serioase, din cauza

cărora a și decedat l • SELECȚIONATELE 
de atletism masculină, șl feminină, ale A- 
fricli, care vor lua parte M Întrecerile 
Cupei Mondiale" de la Canberra, ta Aus

tralia, s-au reunit ta această lună la Mul
house, ta Franța, pentru efectuarea unul 
serios stagiu de pregătire. • CU PRILE
JUL finalei grupei „A* a „Cupei Euro
pei*. atletul sovietic Serghei Bubka a 
ciștigat săritura cu prăjina cu un rezul
tat de 5,to tn, după care a încercat la 6,02 
na. performanță superioară ou 1 cm re
cordului său mondial. Fapt toarte Intere
sant aceasta a tost prima victorie reali
zată de Serghei pe stadionul de Ia Luj- 
nlkt, unde, pînă acum, a fost mereu în
vins I • DUPĂ UN PERIPLU italian, fot
baliștii Socrates și Zico s-au înapoiat ta 
Brazilia neputtadu-se adapta... „stilului* 
practicat, ta mod frecvent, tn „II calcio*. 
Acum, el doresc să tacă din Flamengo Rio 
de Tanetro „formația cea mai bună din lume*. 
• UN ALPINIST vest-german de... 66 ani. 
dim MO nohen a escaladat muntele Nun 
(7077 m) din Himalaia occidentală. EI fă; 
cea pante dlntr-o expediție de 13 alniniștl 
dintre care doar unul, cu degetele Înghe
țate. a fost constrtns să abandoneze, cei
lalți atlngînd vlrful totdeauna înghețat. • 
A 15-a EDIȚIE a .Cupei Africii* la fotbal 
are programat turneul final la Alexandria 
tn Egipt, între 7 și 21 martie 1986. eu par
ticiparea reprezentativelor Camerunului 
(deținătoarea trofeului). Algeriei, Coastei 
de Fildeș, Marocului, Mozamblcului, Sene
galului, Zamhlel șl Egiptului. • SELEC
ȚIONATA DE HOCHEI a Canadei va sus
ține, la începutul lunii decembrie, mai 
multe partide cu echipa T.S.K.A. Moscova.

deținătoarea „C.C.E.*, La Calgary <3 dec.), 
Hamilton (5 jlî dec.) șl Montreal (8 dec.). 
Apoi, canadienii se vor deplasa La Moscova 
pentru a lua parte la competiția ziarului 
„Izvestia*. alături de cele mal bune for
mații din Jume. • DECEPȚIONAT de sla
bele rezultate pe care le-a Înregistrat 
la Universiada de la Kobe (Locul 7 la IM 
m bras).
(24 ani) 
Medaliat 
din 1988 
feta de < 
a declara- 
diția fizică necesare

înotătorii' australian Peter Evans 
a deeds să abandoneze sportul, 
cu bronz la 100 m bras la J.O. 
și 1964 campion olimpic ta șta- 
X 100 m mixt, la Moscova, Evans 

„Nu mal am motivația și eon- 
____ pentru a desfășura 

o activitate competlțlonală la înalt nivel*.
• DUPĂ DESFĂȘURAREA a nouă manșe 
In campionatul mondial de planoare ultra- 
ușoare, pilotul vest-german Joachim Krenz 
oonduoea cu un avans confortabil. Dar, ta 
timpul probei de precizie la aterizare, cînd 
efectua un viraj la o altitudine de 150 m. 
planorul tul Krenz a intrat în vrie, a că
zut și s-a zdrobit de sol. pilotul acclden- 
tîndu-se mortal I • IN URMA SUCCESE
LOR repurtate în diferitele curse europene 
de lung kilometraj, rutierii eolumblenl se 
află acum în centrul atenției diferitelor 
grupări cicliste din Occident, tn urma pri
melor tratative, tn viitorul sezon corupe- 
tițlonal cel puțin 
vor fi angalati să
• „MARATONUL 
fășurat la Sydney și supranumit 
surfulul*, a fos4 ciștigat de b

opt cicliști eolumblenl 
concureze în Europa. 

REDUS" (14 km), des- 
- "t „Cursa 

_-------- britanicul 
Hugh Tones (41:48) primul străin victo

rios din 1971 șî_ pînă astăzi. Au luat star
tul peste 27 006 de alergători I

Romeo V1LARAI . . ...

PREMII PENTRU
NEFUMATORI

I

I
I

Fumatul șl alcoolul sin» 
doi dintre adversarii de
clarați cel mal nocivi 
pentru performanța spor
tivă. De aceea se și duce, 
pe diverse planuri, o luptă 
acerbă fără nici un fel 
de compromis, împotriva 
tutunului șl alcoolului, 
mai ales în rindurile spor
tivilor tineri.

Șl lată eă o companie 
de asigurări din Milano 
s-a decis să La șl ea parte 
la lupta Împotriva fuma
tului acordînd un pre
miu pentru fotbalistul cel 
mal eficace din prima di
vizie a campionatului Ita
lian oare nu este... fumă
tor !

Pentru a lua parte la 
această „competiție". se 
oare fotbaliștilor să jure, 
în scris, că nu

Compania 
milaneză < 
menea, un premiu fotba
liștilor care au voința de 
a se lăsa de fumat în de- 
cursu' unul sezon 
tlțional.

O Inițiativă care 
desigur, salutată.

fumează!
1 de asigurări 
oferă. • de ase-

oompe-

trebuie

r. vil.


