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S A DAT STARTUL IN NOUL AN SPORTIV ȘCOLAR
pentru diversificarea activităfilRaid-aiictie t a

Pcsic tot, viu interes

în 5 sectoare
sportive sub instfliHclc „Daciadd"

fru-
ale Capitalei

Tineretul studios din Capitală 
a trăit duminică un eveniment 
aparte, prilejuit de deschiderea 
noului an sportiv școlar șl de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. în 5 sectoare (mai puțin 
sectorul 1, care va oficia eve
nimentul duminică 6 octom
brie), copiii, școlarii și tinere-

tul din licee 
moașele lor 
promisiuni pentru o cit mai 
bogată activitate sportivă de 
masă (și — in unele cazuri — 
chiar de performanță) sub În
semnele mobilizatoare ale „Da- 
ciadei".

în grupajul de față, prezen
tăm citeva aspecte de 1* ac
țiunile sportive care au punctat 
a-cest important moment din 
viațg copiilor si tineretului 
studios.

au inaugurat 
întreceri sportive,

VOINICII DE PE... „VOINICELUL”

rile de handbal, demonstrațiile 
de judo, de lupte libere, de 
scrimă, ștafeta P.T.A.P. Sînt 
prezente șl formații ale unor 
cluburi sportive din Capitală.

Printre numeroșii spectatori 
din tribune se află și tovarășa 
secretară a Comitetului de 
Partid al sectorului 2, Ana 
Bandoda, mereu cu inima ală
turi de sport, și președintele 
asociației sportive F.R.B., Ilie 
Stefanov și președinta Comite
tului sindicatului, Ana Pătraș- 
cu. în Întreceri sînt prezente 
și multe fete din căminul de

„Nu e soare, dar e bine..." 
și pe complexul Voinicelul, una 
din perlele salbei de amenajări 
destinate copiilor din Capitală, 
e numai voioșie 1 Ambianța 
marilor evenimente : deschide
rea anului spo-rliv școlar. După 
ce cu puțină vreme în urmă 
clopoțelul i-a chemat pe șeo-

a frumoasei sărbători din Sec
torul 3, după care urmează și
rul de demonstrații și între
ceri. „La noi, ne spune prof. 
Gh. Popa, se poate spune că 
n-a fost vacanță sportivă... nici 
măcar mică. N-a fost deloc. 
Pentru că zilnic la secția de 
karting am meșterit cu copiii

(Continuare in pag 2—3)

• România — 25 de medalii: 10 de aur, 10 de argint ți 5 de 
bronz • Ecaterina Szabo - patru locuri 1, din patru posibile I • 
La masculin, victorii pentru Marian Rizan, Valentin Pintea ți Mariuț 

Gherman
ATENA 30 (prin telefon). Le 

capătul a patru zile de în
treceri dîrz disputate, de bun 
nivel tehnic și spectacular, eea 
de-a XVII-a ediție a Campio
natelor balcanice de gimnasti
că s-a încheiat duminică seară 
cu finalele pe aparate in în
trecerile de „sportivă" și cu 
finalele pe obiecte la „ritmi
că". A fost o reuniune deose
bit de interesantă, urmărită cu 
mare interes de publicul spec
tator, căruia i se oferea pri
lejul, de data aceasta, să vadă 
la lucru pe cei mai buni din
tre participants la Balcaniadă, 
primii opt clasați în fiecare 
probă și la fiecare obiect (ma
ximum irite doi, reprezentanți 
de fiecare țară).

La feminin, așa cum era de 
așteptat, Ecaterina Szabo nu a 
lăsat prea mari speranțe ad
versarelor sale din finale, In
tr-O singură probă, bîrnă, „ac- 
ceptînd" o egalitate pe prima 
treaptă a podiumului. Așadar, 
victorii pe toată linia pentru 
multipla campioană a Româ- 
niei(!), care își încununează 
astfel prezența la Atena cu 
cinci locuri I la individual, la 
care se adaugă, firește, și po-

ziția I cucerită cu echipa femi
nină * României. Prin prisma 
apropiatelor Campionate mon
diale din Canada, aceste suc
cese trebuie sâ-i bucure pe 
iubitorii gimnasticii, pentru că 
ele reflectă seriozitatea și gri
ja cu care această sportivă do 
frunte a tării privește toate_ln- 
trecerile la care ia parte, 
tre celelalte componente 
echipei noastre, în finale 
mai fost prezente Daniela 
vaș și Celestina Popa, ambele 
clasate, de fiecare dată, pe 
podium. Iată primele trei in 
finale : sărituri — 1. Ecaterina 
Szabo, 2. Celestina Popa, 3. 
Boriana Demireva (Bulgaria); 
paralele: 1. Szabo, 2. Daniela 
Silivaș și Diana Dudeva (Bul
garia); birnă: 1. Szabo și Du
deva, X Silivaș; sol: 1. Szabo, 
2. Silivaș, 3. Demireva.

în dispute băieților, 
dintre gimnaștii 
cîștigat medalii 
rian Rizan (cal 
Valentin Pintea 
rius Gherman 
subliniem că cele mai multe 
trofee le-a acumulat tînărul

Din- 
ala 
au

Sili-'

trei 
au 

Ma-
români 

de aur: 
cu minere), 

(inele) și Ma- 
(sărituri). Să

(Continuare in pag a 4-a}

Mîine și joi, returul „europenelor" de fotbal

TOATE ECHIPELE NOASTRE DECISE

Dispută dîrză in meciul feminin
lor 147 fi 132 din sectorul 5 
lari în clase, acum fluierul — 
„clopoțelul" stadioanelor — a 
deschis arena întrecerilor. In
trăm in ambianța reconfortantă 
a „Voinicelului". Festivitate de 
deschidere, cu premierea for
mațiilor sportive campioane în 
acest an în întrecerile „Da- 
ci ariei". Este prima secvență

de handbal dintre echipele școii-
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Ia mașini, iar terenurile de 
sport au fost mereu pline".

îi privim cu admirație pe 
midi sportivi în caruselul în
trecerilor și demonstrațiilor. In 
vijeliosul raliu al karturilor. 
Sînt și inimoși, și viguroși, și 
atlt de frumoși copiii noștri !

FRUMOASA SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ LA F.R.B.
La cocheta bază sportivă 

F.R.B. „ninge" cu o ceață al
burie prin șirul de plopi ce o 
înconjoară. Pe teren, animații 
cum nu am văzut demult : sute 
de șoimi ai patriei, pionieri și 
școlari afla ți la sărbătorescul 
eveniment din Sectorul 2, ma
joritatea lor elevi • din școlile 
cartierului Pantclimon. Tînărul

președinte al Consiliului pentru 
educație fizică și sport, Ion 
Radu, este prezent... peste tot. 
Și spectacolul se deschide cu o 
demonstrație deosebit de fru
moasă prezentată de fetițele și 
băiețeii profesoarei Rodica A- 
păteanu, de la Clubul Dinamo 
— grațioase demonstrații de 
gimnastică. Urmează întrece-

Campionatele naționale de ciclism

ÎNVINGĂTORI: M. ROMAȘCANU (contratimp)
Șl AL. ION

CtMPULUNG, 3» (prin telefon). 
Cea de a doua probă a Campio
natelor naționale de ciclism fond 
seniori (contratimp individual) a 
reunit la start 33 de particîpanți. 
Plecarea s-a dat din minut to 
minut din fața hotelului Musce
lul, cicliștii avtad de parcurs —

(semifond)
de două ori — un circuit In lun
gime de N km primul plecat to 
această probă a adevărului a 
fost Gh. Ostafe (Muscelul), iar

Horoțiu SIMA

(Continuare in pag. 2-3)

SĂ-ȘI APERE
Mîine și joi, echipele noas

tre fruntașe de club revin „in 
patru", pe frontul „europene
lor".

Dacă la startul primei man
șe pronosticurile țineau seama 
doar de șansa hîrtiei — de 
atitea ori infirmată — acum 
iubitorii fotbalului din țara 
noastră au în față și concre
tul rezultatelor din meciurile 
tur. ■

Cei mai mulți sint de partea 
ordinii cvadruple 1. Steaua, 2. 
Dinamo, 3. Universitatea Craio
va, 4. Sportul studențesc. Si
gur că „ordinea" e tot un fel 
de... calcul al hîrtiei, deoarece 
se pot intîmpla multe. Cert e, 
însă, faptul că echipele de pe

ȘANSELE PiNĂ LA CAPĂT
locurile trei și patru sint gata 
să conteste plasarea lor In a 
doua jumătate, chiar dacă ci
frele pledează pentru amintita 
ordine.

Dintre toate cele patru echi
pe, Steaua este, neîndoielnic, 
favorită. Vejle nu cuprinde 
prea mulți internaționali da
nezi, fundașul dreapta Sive- 
băk fiind singurul care a jucat 
recent la Moscova în partida 
cu echipa U.R.S.S. Sigur că 
prezenta în lotul danez a ex
perimentatului Simonsen ar 
putea fi importantă în organi
zarea jocului, dar Steaua are 
destule variante tactice pentru 
a-și valorifica avantajul dc un... 
punct și faptul că, oricum, are

varianta victoriei la orice scor 
și acel 0—0, consecință a golu
lui marcat de Radu II in ul
timele minute.

Dinamo are o situație mai 
dificilă, chiar dacă pornește cu 
avantajul victoriei. Marele atu 
al dinamoviștilor este — sau ar 
trebui să fie — cel al experien
ței lor internaționale, care poa
te să readucă echipa alb-roșilor 
în urna turului doi.

Dinamoviștii au plecat- ieri, 
la Skoplje, pe calea aerului, 
cu un lot complet. Adversarii 
lor, Vardar, nu au avut etapă

loan CHIRIA

(Continuare in pag. 2-3)

IN SĂPTAMINA iNTÎLNIRII DIN „CUPA DAVIS“-
ANTRENAMENTELE DEVIN ADEVĂRATE... MECIURI!
• Ilie Năstase, sosit la București luni la prinz, va evolua in 
proba de dublu • Ieri după-amiază au sosit tenismanii danezi

La 4 august aveau loc ulti
mele schimburi de mingi, aici, 
la arena Progresul, între re
prezentativele de tenis ale 
Bomâniei și Egiptului; după 
exact două luni, la 4 octom
brie, echipierii noștri și cei 
danezi — adică finaliștii Zonei 
europene „A“ — vor începe 
meciul lor de calificare in 
grupa mondială. Evident o 
partidă cu importanță deose
bită.

în prima zi a acestei săp- 
tămîni. cind se fac ultimele fi
nisări vizînd îndeplinirea unuia 
dintre principalele obiective 
ale anului pentru tenisul ro
mânesc, și anume promovarea 
echipei reprezentative In Gru
pa mondială a „Salatierei" — 
tenismanii pregătiți de antre
norul emerit prof. Ștefan Geor
gescu simt și mai mult res
ponsabilitatea ce și-au asuma
t-o. Atmosfera în echipă este 
dintre cele mai bune, antre
namentele decurgînd cu inten
sitatea necesară. FLORIN SE- 
GARCEANU. care a avut de 
suportat unele momente mai

grele după eforturile făcute la 
„Universiada" de la Kobe, de 
unde ne-a adus — împreună 
cu Daniela Moise și Andrei 
Dîrzu — o frumoasă colecție 
de medalii, are poftă de joc. 
fiind dispus să se antreneze 
oricît. Despre acest talentat te- 
nisman Ștefan Georgescu ne 
spune : „Florin se gindește la 
iniilnirea cu Danemarca încă 
de cind ne aflam împreună la 
Kobe, iar in discuțiile noastre 
despre tactica de joc din me
ciurile „Universiadei" se stre
curau, deseori, păreri despre 
cum ar fi mai bine să evo
lueze in dificilele dispute cu 
danezii Bastiansen și Morten
sen". ADRIAN MARCU —care 
va evolua de asemenea în 
meciurile de simplu — nu este 
emoționat pentru „premiera" 
ce o va susține in fata 
spectatorilor din tribunele are

nei Progresul. Titlul de cam
pion național, cucerit nu cu 
mult în urmă, i-a dat aripi...

Se făcuse ora 12, ora cind 
la aeroportul internațional Oto- 
peni urma să sosească ILIE 
NĂSTASE. Dumitru Hărădău 
și medicul echipei, dr. George 
Panaitescu, au plecat să-l în- 
timpine, Ilie transmițînd, de 
dimineață, prin telefon, de la 
Paris, că vrea să vină direct 
la teren. Așa că băieții, ca și 
antrenorul Ștefan Georgescu, 
și-au prelungit puțin progra
mul, așteptînd reîntîlnirea cu 
Ilie. Dar pînă la sosirea aces
tuia antrenamentele nu au fost 
nici o clipă întrerupte, ele de
venind reale meciuri. Alături 
de lotul celor patru (Florin Se- 
găreeanu, Adrian Marcu, Ilie 
Năstase și Andrei Dîrzu). an
trenorul Ștefan Georgescu i-a 
solicitat, ca parteneri de an

ton GAVRILESCU

A inceput campionatul republican de hochei pe gheață

FĂRĂ SURPRIZE IN PRIMELE DOUĂ ETAPE
Duminică — pe patinoarul ar

tificial din parcul sportiv „33 
August" din Capitală — s-a dat 
startul In ediția numărul 58 a 
campionatului de hochei pe 
gheață. Da întrecere participă 
cele mai bune opt formații din 
țară, care sînt angajate intr-un 
turneu de calificare. Jocurile 
disputate în primele două etape 
au relevat marea infuzie de 
tinerețe din loturile celor mal

multe formații. Din păcate, deși 
este puțin cam devreme pentru 
aprecieri globale, pe planul ca- 
Mtății jocurilor nu am remarcat 
creșteri, calitative față de edi
ția trecută a campionatului. Să 
sperăm că următoarele etape — 
In care sini programate șl partl- 
dele-derby între fruntașe — 
vor aduce argumente care să ne 
contrazică...

Rezultatele Înregistrate to pri

mele două zile : Progresul M. 
Ciuc — Metalul Rădăuți 22—1 
(8—0; 4—1; 10—0). Au marcat: 
Todor șl Sandor — cite 3, Pe- 
treș, Csedd, Peter, E. Antal și 
Szenteș — cite 2, Csikl, Balogh, 
Kocsis, Salomon, Lamp! și Z.

Andi VILARA

(Continuare tn pag a 4-a)

(Continuare in pap a 4-«)
Luni dimineață, înaintea începerii programului zilei, membrii 

echipei noastre de tenis au fost surprinși intr-un instantaneu îm
preună cu partenerii de antrenament Foto : Aurel D. NEAGU



Divizia „A“ ide handbal masculin

PRIMUL TUR-ÎN AJUNUL FINIȘULUI
CLUJ-N.APOCA, 30 (prin te

lefon). Cea de a doua etapă a 
turneului de handbal masculin. 
Divizia „A", pe care îl găzdu
iește Sala sporturilor de pe ma
lul Someșului, a oferit specta
torilor prezenți in tribune par
tide de mare luptă, precum și 
meciuri in care favoritele s-au 
detașat net.

INDEPENDENȚA CARPAȚI 
MIRȘA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 17—16 (10—9). Intil- 
nire de mare luptă, echilibra
tă. în care Independenta și-a 
asigurat golul victoriei abia în 
ultimele secunde. Studenții cra- 
ioveni conduceau cu 16—15 în 
min. 59, au fost egalați în a- 
celași minut, pentru ca atunci 
cînd mai erau doar cîteva cli
pe pînă la fluierul final elevii 
antrenorului Olimpiu Savu să 
înscrie și să cîștige. Golurile 
au fost marcate de : Tătaru 5, 
Paraschiv 1, Cornea 3, Omer 2, 
Becicheri 1, Cojocaru 1, Tîlvîc 
1 — pentru Independenta Car- 
pați Mirșa, Prică 4, Dumitru 4, 
Dobeanu 4, Neagu 3 și Marian 
1 — pentru Universitatea Cra- 
iova.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— RELON SAVINEȘTI 34—19 
(17—6). Marcatori : Folker 12, 
Nagy 5, Matei 5. Giurgea 5, 
Junto 4, Dobrescu 1, lancovici 
1 și Ionescu 1 — pentru Poli
tehnica Timișoara, Condur 6, 
Roșescu 6, Zaharia 4, Iurea 2 
și Lămășan 1 — pentru Relon 
Săvinești.

H.C. MINAUR BAIA MARE
— METALUL BISTRIȚA 36— 
22 (19—9). Golurile au fost 
marcate de: Măricel Voinea 11, 
Covaciu 6, Stamaie 6, Pavel 
4, Boroș 3, Marta 2, Mironlue
2, Popa 1 și Nicoîae Voinea 1
— pentru H.C. Minaur Baia 
Mare, Lupuî 4, Irimieș 3, Dan
3, Avram 3, Cojocaru 3, Țetcu 
2, Termure 2, Sinar 1 și Feier 
1 — pentru Metalul Bistrița.

DINAMO BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL ARAD 31— 
22 (15—10). Realizatorii goluri
lor: Mocanu 8, Dogărescu 7,

Bedivan 4, Grabovsch) 4, Jia- 
nu 2, Zaharia 2, Antonescu 2, 
Oprea 1 și Simion 1 — pen
tru Dinamo București, Vasila- 
chc 12, Robu 3, Ionescu 2, 
Crivăț 2, Jenea 1, Măcinie 1, 
Soki 1 — pentru Constructorul 
Arad.

STEAUA — ȘTIINȚA BA
CĂU 36—27 (22—16). Au în
scris : Stingă 10, Drăgănită 9, 
Dumitru 5, Mihai 4. Mirică 4, 
Gbimes 2. Berbece 1 si Petre 1
— pentru Steaua Chirilă 8, 
Uzum 7, Bondar 5. Gerhardt 4, 
Vasilca 2 si Zamfir 1 — pen
tru Stiinta Bacău.

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ORADEA 15—18 
(7—10). Meci tensionat, în 
care Constructorul a con
dus cu 12—8 în min. 35, 
dar a fost eealată la 13 în 
min. 49. Jucînd bine, lucid, or
ganizat in finalul partidei 
Constructorul Oradea si-a 
asigurat un succes meritat si 
prin aceasta un loc în grupa 
de elită a campionatului. Au 
marcat : Andrcescu 6, Min
tiei 4. Nicolcscu 3. Donca 1 si 
Pantilimon 1 — pentru Dina
mo Brașov. Cristache 7, Ka- 
pornay 5, Porumb 3. Ilalma- 
gyi 1. Vranău 1 si Rusz 1 — 
pentru Constructorul Oradea.

Marti (n.r. astăzi) se dispută 
etana a IlI-a a turneului 
campionatului masculin de 
handbal. Divizia .A“. pe care-1 
găzduiește Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca. Este, cte alt
fel. ultima etapă a turului I 
al celei de a 28-a ediții a cam
pionatului. Iată programul :

Ora 10 : Politehnica Timi
șoara — Universitatea Craio
va ; 11,15 : II. C. Minaur Baia 
Marc — Constructorul Arad : 
14.30 : Constructorul Oradea
— Dinamo București ; 15,45 :
Steaua — Relon Săvinești ; 
17 : Știința Bacău — Indepen
dența Carnați Mirșa : 18,15 :
Dinamo Brașov — Metalul 
Bistrița.

Nușa DEMIAN — coresp.

Turneul <c baschet (1)
din capitala

VOINȚA - OLIMPIA (86-76), 
0 FINALĂ REUȘITĂ 
Miercuri, meciul Voința — 
Iskra Liubliana, in cadrul 
„Cupei Liliana Ronchetti"

Finala turneului de baschet fe
minini organizat de C. S. 
Voința. în sala Floreasca. 
a oferit o dispută echili
brată, si spectaculoasă între 
Voința și Olimpia, victoria reve
nind primei echipe cu 86—76 
(42—40. 70—70). Cu acest prilej
și-a făcut reintrarea Roxana Ște
fan, a cărei prestație a contri
buit în mare măsură la succesul 
formației Voința, Tînăra șporti- 
vă, încă junioară, a înscris 24 
de puncte, dintre care 5 aruncări 
de die 3 puncte (4 în momen
tele decisive ale întrecerii). De 
altfel, elementele tinere (alături 
de Ștefan s-au aflat Rodica Ju- 
gănaru, Elena Vasile, Anamaria 
Gera și Gabriela Pandrea) au 
susținut greul partidei, din mi
nutul 30 șl în prelungiri. Olim
pia a dat o replică dîrză (a fost 
chiar La un pas de victorie : la 
scorul de 61—61 a avut posesia 
mingii, dar a ratat ultimul a- 
tac, de 30 de secunde), contri
buind la buna verificare a echi
pei Voința, care va juca miercuri 
(ora 18) în sala Floreasca cu 
Iskra Ljubljana. în primul tur 
al „Cupei Liliana Ronchetti".

Au marcat : Ștefan 24, Pan
drea 12, Borș 11. Filip 8, Gera 8, 
Jugănaru 6, Ugrodi 6, Vasile 4, 
Grecu 6 pentru învingătoare, 
respectiv Bădinici 22, Marinache 
21, Stingă 12, Cristea 9, Simioa- 
nă 10, Vîlceanu 2. Au condus 
foarte bine G. Chiraleu si M. 
Oprea.

Clasament final și alte rezul
tate : 1. Voința (106—45 cu Rapid) 
6 p, 2. Olimpia (71—59 cu Poli
tehnica) 5 p. 3. Politehnica Spor
tul studențesc (85—50 cu Rapid) 
4 p, 4. Rapid 3 p.
• Cele 12 echipe masculine di

vizionare ,,A“ au susținut exame
nul normelor și probelor de con
trol și vor participa, de joi pînă 
duminică, în sala Floreasca, Ia 
meciurile primului turneu al Campionatului național.

® Echipele feminine din Di
vizia .,A“ își vor disputa turneul 
inaugural al Campionatului na
țional între 17 si 20 octombrie 
în Capitală (și nu la Rîmnicu 
Vîlcea, după cum se programase 
inițial).

in Divizia „A“ de popice

NOUL AN SPORTIV ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1)

nefamiliste al întreprinderii, o- 
bișnuite ca zilnic să ia o „pri
ză" de aer curat, prin mișcare, 
pe arena de sport. Sărbătoarea

sportivă de la F.R.B. a conti
nuat toată “ „2__
putem să nu amintim, 
gram, amplul cros al 
— ca întotdeauna 
(Viorel TONCEANU).

BOGAT PROGRAM SPORTIV

după-amiaza. Nu 
din pro- 
copiilor 
frumos.

Ne aflăm la Școala nr. 118, 
gazda festivității de deschidere 
a anului sportiv școlar pentru 
elevii din Sectorul 5. Ambianță 
foarte plăcută, multă veselie 
în rîndul tuturor participanți- 
lor, copii și tineri din cele 24 
de școli și 9 licee.

In programul sportiv, atle
tism. handbal, tenis de masă, 
șah, fotbal și badminton. Atle
tismul, reprezentat prin probe 
de cros, a evidențiat ambiția 
micilor alergători Costel Pur- 
earu — Școala 147 și Paula 
Astroiu — Școala 128. La hand
bal, cu virtuți deosebite ni s-a 
părut echipa Școlii 114, care a

AFIRMĂRI Șl AMBIȚII PENTRU NOUL 
AN SPORTIV, DAR...

cîștîgat întrecerea la categ. 
11—14 ani. Fotbalul, după o
partidă echilibrată, a dat cîștig 
de cauză elevilor de la „Gheor- 
ghe Lazăr". In fine, notații 
bune și pentru tenis de masă 
{rfștigători, Teofil Stoian — 
Școala 197, Camelia Dragnca — 
Școala 114 și Jean Pasejaketalo 
— Școala 115) și șah (Laurcn- 
țiu Marin — Școala 126 și 
Cristina Butucea — Școala 121). 
Sport mai tînăr în sector, bad- 
mintonul a relevat frumoasele 
calități sportive ale elevilor 
Georgeta Tache — Liceul 35 și 
Ilie Paul - 
zul. (Iorgu

- Lie. ind. Autobu- 
BĂNICA).

Copii și 
tățile de 
torului 4 
prezenți pe cocheta bază de at
letism și „jocuri" a Școlii ge
nerale nr. 190 la festivitatea 
de deschidere a noului an spor
tiv. Atmosferă antrenantă, în
suflețită, ca în toate ocaziile 
în care la... ordinea de zi este 
exercițiul fizic, cu multitudinea 
sa de exprimări, prin con
cursuri sau competiții de masă, 
prin întreceri care vizează per
formanța.

Elevii din acest sector și-au 
manifestat din nou bucuria 
pentru faptul că atletismul ră- 
mîne sportul nr. 1. Sutele de 
concurenți în probele de cros 
au „semnat" o prezență entu
ziastă în întrecere, iar cîștigă- 
toril (Camelia Lungoci — Școa
la 99 și Matei Cimpoeru — 
Școala 194 la clasele a V-a ; 
Maria Garoafă — Școala 165 și 
George Ciprian — Școala 194 
îa clasele a Vl-a ; Niculina 
Bucur — Școala 120 și Gabriel 
Iordănescu — Școala 93, cla
sele a VII-a și a VIII-a, Elî- 
sabeta Dobrc — Școala 93 și 
Valeriu Frumuz — Lie. ind. 1 
I.M.G.B. la nivelul liceelor), 
reprezintă o primă promisiune 
că se vor repeta. Suita de con
cursuri pe care le va iniția 
Școala 190 (în cadrul căreia 
funcționează și un club de at
letism pentru elevi) constituie 
o invitație. Atletismul va ră- 
mîne în actualitate, în Sectorul 
t, pe toată durata anului de

tineri’ din toate uni- 
învățămint ale Sec
ai Capitalei au fost

„indiferent de se

GLORIA BUCUREȘTI Șl
In etapa a IU-a a campionatu

lui Diviziei .,A“ de popice două 
echipe s-au evidențiat In mod 
deosebit, GLORIA BUCUREȘTI <f> 
Și AURUL BAIA MARE (m), care 
au practicat un joc eficace, cîș- 
tigînd în deplasare In fața unor 
formații puternice, cum sînt Vo
ința Ploiești și, respectiv. Meta
lul Hunedoara Dar iată „filmul" 
etapei :

FEMININ • VOINȚA PLOIEȘTI
— GLORIA BUCUREȘTI 2429—2468
p.d. (scor individual 3—3). Par
tidă deosebit de disputată, în 
care victoria a revenit bucureș- 
ten celor, care au format o e- 
chtpă mai omogenă Principalele 
realizatoare au fost Constanța 
Constantin — 444 șl, respectiv.
Ana Petrescu — 441. (O. Bălteanu
— coresp.}. • RAPID BUCU
REȘTI — VOINȚA CONSTANȚA 
2401—2244 (5—1' Joc frumos în 
care gazdele s-au impus de la 
început. Cele mai mari rezul
tate le-au obținut : Elena Găman
— 414. Elisabeta Ciobanu — 432 
de la feroviare și Adriana Filote
— 393 de la Voința. (D. Brănoiu
— coresp.). • ELECTRO MUREȘ
TG. MUREȘ — VOINȚA ORA
DEA 2464—2420 (3—3). Echipa
campioană a țării, care a cîști- 
gat pe merit după un joc atrac
tiv, a avut în Aurelia Șerdean 
performera reuniunii — 454 p, 
S-au mai remarcat Doina Țegean
— 412 (E' Silvia Berinde — 428 
și Ibolya Mathe — 425 (V). (1. 
Păuș — coresp). • VOINȚA TI
MIȘOARA — UT. ARAD 2398— 
2323 (5—1) Principalele realiza
toare au fost Sanda Costandache
— 427 și, respectiv, Emilia Bre- 
ban — 418 (C. Crețu — coresp.). 
• LAROMET BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 2603—2425 
(5—1). Un meci ou cîteva rezul
tate de valoare cum au fost, de 
pildă, cele obținute de Rodica
— 460 de la învingătoare și Elena
Pădurețu — 452, Florica Lucan 
Luca — 443. (N. Costache — co
resp.). <| VOINȚA CRAIOVA — 
C.S.M. REȘIȚA 2263—2332 (2—4).
VOINȚA TG. MURES — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2455—2321 
(6—0) a VOINȚA BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 2413—2375 
(3—3). • Voința Galați — Petro
lul Băicoi joc întrerupt dl-n mo
tive tehnice.

MASCULIN • PETROLUL CÎM- 
PINA — CONSTRUCTORUL GA
LAȚI 4983—5044 (3—3). Echipa

AURUL BAIA MARE-
cîmplneană. care în campionatul 
trecut s-r njmărat printre frun
tașe, se află acum la a treia în- 
frîngere consecutivă. Explicația 
nu poate fi alta decit slaba pre
gătire pentru noul sezon. Cele 
mal multe popice le-au doborft 
Ivan — 836 de la oaspeți șl Oan- 
cea — 873. (E. Stroe — coresp.). 
• UNIO SATU MAKE — INDUS
TRIA SlRMEl CIMPIA TURZI1 
4938—4850 (4,5—1,5). Joo frumos, 
sătmărenii au dominat ciștlgînd 
pe merit Cel mai eficace jucă
tori au fost Ardelean — 864 șl, 
respectiv, Dudaș — 857. (Z. Ko
vacs — coresp.). • METALUL 
ROMAN - LAROMET BUCU
REȘTI 5111—5063 (4—2). De la
Metalul s-a Impus în mod deose
bit TLron - 9£2 p.d., iâr de la 
bucureștenl Pop — 887 (de men
ționat că. în etapa trecută, la 
București. Pop a doborît 989 de 
popice, iar acum...!). (I. Vega — 
coresp.). • METALUL HUNE
DOARA — AURUL BAIA MARE 
5105—5283 (2—4). 'Băimărenil au 
Întrecut orice așteptări, el au

PERFOI
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CAMPIONATELE NAȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

ultimul — C. Paraschiv (Dlnamo)
— câștigătorul de anul trecut al
probei. După parcurgerea turu
lui întîl cale mai bune rezultate 
erau realizate de M, Romașcanu 
(Dinamo) — 26:18, O. Celea
(Steaua) — 26:20 Gh. Klein pe
ter (Dinamo) — 26:26, C. Paras
chiv — 26:32, C. Popa (Steaua)
— 26:34 șl V. Constantinescu (Di
namo) — 26:56 ; intre primii zece 
cicliști seniori s-a intercalat, 
spectaculos, singurul junior par
ticipant la această întrecere — 
D. Răcășan (Muscelul), care cu 
27:20 figura pe poziția a șaptea. 
Diferențele foarte mici, în se
cunde, între fruntașii cursei a- 
nunțau o luptă destul de strîn- 
să, spre satisfacția numeroșilor 
spectatori Șl așa aveau să se 
desfășoare lucrurile, cîștigătorul 
fiind cunoscut numai după so
sirea ultimului ciclist plecat în 
cursă. A cîștigat M. Romașcanu

Vor reuși, oare, să urnească uriașa minge aruncată pe gazonul de la 
F.R.B. ? ----------------Foto : Romică MIHĂESCU
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In reuniunea de duminică, for
mația antrenată de M. Dumitru 
a reușit trei victorii, una mai 
frumoasă ca alta, adueîndu-și 
aminte că a fost cîndva o marș 
speranță. Ctde trei victorii au 
fost obținute de Hipolit, în cursa 
de viteză Stînca, o mînză ce 
promite, și Viviana, în revenire 
de formă. R. r. Nicolae a reușit 
să cîștige două alergări, cu Cor- 
nișon, scăpat în handicap, și cu 
Ai’sene în cursa rezervată ama
torilor, N. Niță egalîndu-l astfel 
în fruntea clasamentului pe ex
perimentatul B. Manea, care 
însă beneficiază de un lot mult 
mai valoros. Severin, lansat din 
start și minat excelent de V. 
Moise, nu a dat speranță lui Ra- 
rău, care nu înțelegem de ce 
este alergat în med eronat.
* REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Viviana (Dumitru) 1:35,0, 2. 
Marcela. Cota : cîșt. 2,40. Cursa 
a H-a : 1. Severin (Moise) 1:36,5, 
2. Rarău. Cota : cîșt. 1,60, ev. 22. 
Cursa a Ill-a : 1. Arsene (Niță) 
1:28,2, 2. Focșa, 3. Krauss. Cota : 
cîșt. 2,46, ev. 14. ord. triplă 148, 
triplu I—n—III 435. Cursa a iV-a:
1. Felcer (M. Ștefănescu) 1:28,5,
2. Străina 3. Satim.’ Cota : cîșt.
3. ev. 10, ord. triplă 361. Cursa a 
V-a ; 1. Hipolit (Dumitru) 1:29,0,
2. Suditu Cota : cîșt. 2,20, ev.
15. Cursa a Vl-a : 1. Comișon
(R I. Nicolae) 1:29,0, 2. Sime-na,
3. Soneta. Cota : cîșt. 3, ev. 5
ord. triplă 283. Cursa a VII-a : 
1. Hemograma (N. Nicoale) 
1:28,6, 2. Janeta 3. Ruibist. Cota: 
cîșt. 2,66, ev. 10 ord. triplă 50. 
Cursa a VIII-a : 1. Kalin (Sol- 
can) 1:31.2, 2. Daciana, 3. Orarii- 
ța. Cota : cîșt. 5, ev. 15, ord. tri
plă 75, triplu V—VI—VII 73. 
Cursa a IX-a : 1. Stînca (Dumi
tru) 1:35,5, 2. Sadovan. Cota :
cîșt. 6, ev. 55, ord. 40. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 
26.669 lei și a fost cîștigat de 4 
buletine cu 7 cai a 3336 lei și 
16 combinații la 6 cai a 830 lei.

A. MOSCU
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biții in noul an sportiv, am 
dori ca alături de unități de 
învățământ cu o rodnică acti
vitate în cadrul „Daciadei" 
(190, 104, 93, 93, 99, 102) pe 
municipiu și chiar pe țară și 
altele, datoare Ia acest capitol 
(165, 133, liceele „Ion Creangă", 
industrial de metrologie, indus
trial 1), să forțeze ieșirea din 
anonimat. Este foarte bine că 
profesorii de educație fizică 
din aceste unități caută să a- 
sigure o cit mai mare eficien
tă lecțiilor, unele modele în 
materie, dar in aceeași măsură 
se cuvine ca „viața" asociații
lor sportive din școlile respec
tive să nu sufere, să nu întâm
pine nici un obstacol. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit exista 
condiții optime (săli, spații 
pentru exercițiul fizic) pentru 
desfășurarea continuă a unei 
activități la nivelul dorințelor 
și aspirațiilor tuturor copiilor 
și ținerilor... (Tiberiu STAMA)

învățământ, 
zon și de starea vremii", ne a- 
sigură apreciatul animator al 
acestui sport olimpic, prof. 
Gh. Teșu.

Deschiderea oficială a activi
tății sportive a elevilor 
Sectorul 4 a consemnat 
dată frumoase evoluții 
handbaliștilor de la „93“ 
trenor, prof. Marin Savu) 
cum și a baschetbalistelor de 
la „190“ (prof. Ludea Consțan- 
tinescu). Două „jocuri" care — 
după cum ni s-au dat asigu
rări — vor căuta să se afirme 
și mai convingător în noul an 
școlar, chiar și la nivelul mu
nicipiului..

Apropo de afirmare și am-

REUȘITE PENTRU ELEVI, DAR Șl PENTRU DASCĂLII LOR
Duminică dimineață, un ma

re număr de pionieri și șco
lari din Sectorul 6 al Capitalei 
au fost prezenți pe Complexul 
sportiv URBIS. Tinerețe, voio
șie, bună dispoziție, o impre
sionantă manifestație prilejuită 
de deschiderea anului sportiv 
școlar.

Ora 9,30. începe programul 
întrecerilor, totul desfășurîn- 
du-se într-o ordine și o dis
ciplină perfecte. Pe gazonul 
terenului de fotbal și-au făcut 
apariția ansamblurile școlilor 
193, 142, 174 și 156 cu exerciții 
de gimnastică zilnică, excelent 
prezentate. Apoi, în frumoar 
sole lor uniforme albastre, trec 
prin fața spectatorilor grupu-

din 
toto- 

ale 
(an- 
pre-

rile tinerilor și tinerelor din
P.T.A.P., de la liceele 2, 13, 28 
șl „Tudor Vladimirescu", care

9 ASTAZI, MARTI 1 OCTOM
BRIE, este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES de 
mâine. Procurati-vă din vreme 
biletele !

O Duminică 6 octombrie, A.S. 
Loto-Pronosport organizează cea 
de a doua tragere SPECIALA 
LOTO -2 din acest an. In cadrul 
celor 7 extrageri în 3 faze, cu 
un total de 32 numere extrase, 
partieipanților li se oferă alte 
noi posibilități de a putea intra 
in posesia unor importante Câști
guri ta AUTOTURISME „DACIA

vor prezenta o reușită ștafetă 
aplicativă. Un semnal muzical 
și gazonul a fost inundat de 
eleve de la școlile 157 și 197, 
cu un îneîntător ansamblu de 
gimnastică ritmică. Apoi, locul 
micilor gimnaste a fost luat de 
reprezentanții clubului sportiv 
școlar Energia. Printr-o suges
tivă alegorie au fost eviden
țiate cîteva din „secretele" 
judo-ului, scrimei, luptelor și 
ale altor ramuri de sport.

Dintr-un asemenea program 
sportiv, deosebit de bogat, nu 
putea lipsi crosul, cu reușite 
pentru Luminița Ion — Școala 
157 și Daniel Ușurelu — Școa
la 121, mezinii întrecerilor. în 
același timp pe terenurile de 
„jocuri" au avut loc meciuri 
de volei și handbal, iar pe 
„centralul" Complexului au e- 
voluat formațiile de fotbal ale 
liceelor ind. 13 și „Tudor Vla
dimirescu".

în toate cazurile, o reușită, 
cu merite și pentru „eroii" în
trecerilor, dar și pentru das
călii de sport ai elevilor, cei 
care îi îndrumă și îi modelea
ză cu atita dragoste ! (Paul 
IOVAN).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1390“, mari sume de bani în va
loare de 25 090 lei, 5 090 lei etc., 
precum și excursii în R.P. Un
gară. Cîștigurile se acordă pe 18 
categorii. Extrageri „legate* in 
cadrul fiecărei faze. Important 
este că la 
se atribuie 
numere din

Consultați
ți jucați din timp numerele <Jv. 
preferate 1

aeest gen die trageri 
cistiguri și pentru 2 
6 extrase.

prospectul tragerii

• CÎȘTIGUR1LE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 25 SEPTEM
BRIE 1985. Cat. 1 : 1 variantă 
100% Autoturism Dacia 1300 
(70.060 lei) ; cat. 2 : 1 variantă 
100% a 40.721 iei Și 4 variante 
25% a 10.180 lei ; cat. 3 : 9,75 a 
8.353 led ; cat. 4 : 71,75 a 1.135 lei; 
cat. 5 : 228 a 357 lei ; cat. 6 : 
5.651,75 a 40 lei ; cat. 7 : 125,50 a 
200 lei ; cat. 8 : 2.442,25 a 40 lei. 
Report cat. 1 : 88.506 lei. Autotu
rismul Dacia 1300 a fost obținut 
de TRANDAFIR MIHAI din 
București.
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
Politehnica lași — Oțelul Galați 2-1 (2-0)

Chimia Rm. Vilcea a jucat 
la Brașov cu e dezinvoltură 
rar văzută. întreaga echipă 
a avut • prospețime fizici 
care t-a permis numeroase 
demarcări si • circulație a 
balonului purtată tn mare 
viteză, ceea ce a pus me
reu in derută linia de fun
dași brașoveană. lentă și 
neinspirată. De fapt, toți ju
cătorii echipei F.C.M. Bra
șov au avut o prestație mult 
sub turația unei partide de 
Divizia „A". Jocul static, 
fără nerv, lipsit de... de
maraj la finalizare a con
venit echipei pregătită de 
Marcel Pigulea, necruțătoare 
in aplicarea unui marcaj 
„om la om" care a stopat 
din fașă orice încercare de 
pătrundere spre poarta lui 
Pavel. „Cheia" succesului 
formației vîlcene a repre
zentat-o, in primul rind, ex
celenta prestație a liniei de 
mijloc, compartiment in care 
a excelat Bica (autorul pri
mului gol și coautor la al 
doilea), printr-un /pare tra
valiu, și Carabageac, exce
lent conducător de joc, care 
a trecut cu mare ușurință

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| MllNE Șl JOI, RETURUL „EUROPENELOR"

(Urmare din pag. 1)

lui 
(Vo- 
• Și 

re- 
e la

1?1 Imul 
on al
ION 
me- 

Con-

). 
ă — 
npu-

Ide campionat, din cauza me
ciului Iugoslavia — R.D. Ger
mană, care a atras atenția a- 
supra sterilității deosebite a 

|„plavilor“, lucru de luat in 
considerare în cazul unei echi
pe care trebuie să joace la 

Icîștig, pe teren propriu.
Universitatea Craiova a su

ferit două înfrîngeri în două 
Izile, plus — fapt mai neplăcut 

— accidentarea Iui Cămătaru. 
Sigur că acel 2—0 de la Mon- 

Ite Carlo devine un handicap și 
mai dificil în aceste condiții.

A.S. Monaco a jucat cu
Marseille, în deplasare, și a I marcat două goluri (2—2), ceea
ce probează o capacitate ofen
sivă reală pe teren străin și I confirmă creșterea de formă a
echipei luî Amoros și Gen- 
ghini. Dar meciul depinde în I primul rind de puterea de
mobilizare a craioveniloY, care 
au găsit — nu o dată — for- 

Ițe nebănuite în situații ca și 
compromise. Așadar, chiar cu 
handicapurile existente, Craio
va e din nou „sub sărutul fot- I balului", așa cum s-a scris nu
de mult în cadrul fructuosului 
serial craiovean în cupele eu- 

Iropene.
Aseară au sosit în Capitală 

fotbaliștii de la A- S. Mona-
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DIVIZIA „C"-
D.V.A.-Portal Galați — Carpațl 
Neholu 3—1 (1—1), Chimia Buzău
— Metalul Buzău 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAILA 16 p (12—5), 2. Petrolul 
Berea 13 p (13—5), 3. Petrolul
Ianca 13 p (11—7)... pe ultimele 
locuri : 15. A.S.A. Buzău 5 P 
(9—9), 16. Laminorul Viziru 5 p 
(7-15).

SERIA A IV-a
Viitorul Chitmogl — Marina 

Mangalia 3—1 (1—0), Olimpia Slo
bozia — ISCIP Ulmeni 0—1 
(0—1), Ș.N. Oltenița — Victoria 
Tăndărel 3—1 (2—1), Unirea Slo
bozia — Cimentul Medgidia 3—1 
(2—0), F.C.M.-Dunăreană Giurgiu
— portul Constanța 1—1 (1—1), 
I.M.U.-C.S.S. Medgidia — Elec
trica Constanța 4—0 (4—0), Vo
ința Constanța — Sportul „30 
Decembrie“ 0—0. Metalul Manga
lia — Unirea Urziceni 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 15 p (13—3), 2. U- 
nirea Slobozia 15 p (15—6), ISCIP 
Ulmenl 14 p (8—4)... pe ultimele 
locuri : 15. Electrica Constanța
'3 p (4—12) 16. Marina Manga
lia 3 p (6—20).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Danu

biana București 6—1 (3—0), Con
structorul I.A.C.P.B. Giurgiu — 
Cimentul Fleni 3—1 (3—0), Voința 
București — Viscofil București 
4—0 (1—0), Chimia Găeștl — Me
talul Mija 2—2 (1—0). Electrica 
Titu — I.U.P.S. ChiUla 1—4 (0—3), 
Abatorul București — Metalul 
București —0, Flacăra roșie 
București — Autobuzul București 
0—2 (0—1', MECON București — 
Avicola Crevedia 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MECON 
BUCUREȘTI 16 p (13—5), 2. Au- 
tobuzul București 14 p (15—2), 
3. IUPS ChitUa 14 p (11—6)... pe 
ultimele locuri : 15. Constructorul 
I.A.C.P.B. Giurgiu 6 p (7—10), 16. 
Electrica Titu 5 p (6—12). 

de doi-trei adversari, ser- 
vindu-și echipierii cu nume
roase mingi de contraatac. 
Așa s-a „născut" golul al 
trilea, marcat de Deacenes- 
cu. în minutul 39. la capă
tul unei acțiuni de mare fi
nețe, avindu-l în prim plan 
pe Carabageac. Succesul 
Chimiei mai are » explica
ție și anume faptul că toți 
componența echipei au avut 
o poftă de joc care le-a 
permis sd zburde pe teren, 
imprimind jocului un temp» 
susținut. Referitor la brașo
veni, trebuie să spunem că 
improvizațiile in alcătuirea 
formației (cauzate și de ac
cidentări), cu Mandoca fun
daș stingă (mereu depășit 
de Verigeanu), cu Bălan 
fundaș de marcaj (surprins 
deseori de combinațiile in 
viteză ale înaintașilor vil- 
ceni) sau cu Batacliu și Țăl- 
nar sub orice critică (inle- 
cuiți, de altfel), echipa de 
sub Timpa a ...trăit practic 
doar prin eforturile solitare 
ale lui Șoarece și Barbu. 
Or, numai cu două flori...

Gheorghe NERTEA

co. Ei se vor deplasa in cursul 
dimineții de astăzi, cu auto
carul. sore Craiova.

In sfîrșit, Sportul studențesc 
reprezintă — sintem siguri — 
mult mai mult decit acest 0—3 
cu Xamax. E adevărat, echi
pa elvețiană se fortifică de La 
un meci la altul, pătrunzînd 
In grupul restrîns al fruntașe
lor elvețiene de tipul Gras
shoppers sau Servette, acum e 
și lider (în etapa a noua, 1—0 
cu Aarau in deplasare), dar 
asta nu este decit un început 
de... premisă. Sportul studen
țesc, echipa care pornește cu 
cel mai greu handicap, poate 
fi — nu e un paradox — „bo
xerul" cu varianta k.o.-ului. 
De fapt, acest meci cu Xamax 
este așteptat cu un interes 
foarte mare, deoarece, dincolo 
de rezultatul bătăliei pentru 
calificare, el poate da un răs
puns in legătură cu capacita
tea reală a fotbaliștilor noștri 
de a depăși varianta jocului 
doar bine gîndit. O eventuală 
victorie a alb-negrilor ar pu
tea să ne sugereze că Hagi, 
Coraș, Iorgulescu și nu numai 
ei pot forța o redută cu ela
nul unei ofensive generoase.

Dacă Steaua este favorită, 
Sportul trebuie să fie mesa
gerul resurselor (încă) ascun
se ale fotbalului nostru.

REZULTATELE ETAPEI A Vll-a
SERIA A VI-a

C.F.R. Craiova — Viitorul Scor- 
ni cești 2—1 (0—0), Progresul Băl
tești — Progresul Corabia 5—1 
(3—O), Dacia Pitești — Textila 
Roșiori 2—0 (1—0), Automatica
Alexandria — Recolta Stoicănești
1— 0 (1—0), Electronistul Curtea 
de Argeș — Metalul Alexandria
2— 0 (1—0), Sportul muncitoresc
Caracal — Constructorul T.C.T. 
Craiova 5—0 (2—0). ROVA Roșiori
— Viitorul Drăgășanl 2—0 (1—0), 
Armata Craiova — Chimia Tr. 
Măgurele 4—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 19 p (21—8), 2. .Auto
matica Alexandria 16 P (13—1), 
3. Constructorul Craiova 13 p 
(15—11)... pe ultimele- locuri : 14. 
Reoolta Stoicăneștl 6 p (6—10), 15. 
Textila Roșiori 6 p (8—15), 16. 
C.F.R. Craiova 5 p (4—10).

SERIA A VH-a
Minerul Anina — Forestierul 

Băbenl 6—0 (3—0), Jiul Rovinari
— Gloria-Panduril Tg. Jiu 1—5 
(1—2) — s-a jucat la Tg. Jiu, 
Minerul Motru — Gloria Reșița
1— 0 (0—0). Metalul Oțelul Roșu
— Minerul Moldova Nouă 1—3
g)—l), Minerul Mătăsari — Chi
mistul Rm. Vilcea 2—0 (2—9),
Petrolul Țlclenl — Dierna Orșova
2— 3 (1—2). Mtmeruî-Mecanizatorul 
Șlmlan — Armătura strehaia 
4—0 (2—0), Metalurgistul Sadu — 
Minerul Oravița 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 18 p (18—2), 2. Mi
nerul Anina 13 p (17—7), î. Mi
nerul Motru 13 p (12—3), 4. Dier
na Orșova 13 p (11—18)... pe ulti
mele locuri : 14. Metalul Otelul 
Roșu 7 p (8—15), 15. Jiul Rovi- 
nari 7 p (7—15), 16. Minerul Mă
tăsari 6 p (6—11).

SERIA A VIII-a
Unirea Tomnatic — Șoimii Ll- 

pova 4—0 (1—0), Victoria CâUap
— C.S.M. Caransebeș 3—0 (2—0), 
Mlnerul-știlnța Vulcan — Mine-

PE MUCHIE
Un stadion arhiplin — cu 

peste 20.000 de spectatori (re
cord In ultimii ani), dintre 
care 4000 de gălățeni (veniți 
special, în excursie) — a găz
duit o partidă palpitantă pină 
în ultimul minut de joci Pal
pitantă pentru că aproape în
treaga repriză a doua „a ținut 
de un iir de păr", jocul evo- 
iuînd — dramatic — pe mu
chie de cuțit. Dominînd teri
torial majoritatea timpului, 
ceea ce a produs o puternică 
impresie în tribune, gălățenii 
au fost surprinși de citeva

A. S. Drobeta - Flacăra Moreni 1-0 (1-0)

LIDERUL N-A PUTUT EVITA ÎNFRÎNGEREA
Altădată o întilnire între 

A.S. Drobeta Turnu Severin și 
Flacăra Automecanica Moreni 
era departe de a avea impli
cații în lupta pentru primele 
locuri ale clasamentului. în 
acest sezon, însă, cele două 
formații, mult schimbate în 
bine, se numără printre frun
tașele seriei a doua și privesc 
spre... Divizia „A". în aseme
nea condiții, este explicabil in
teresul cu care a fost aștep
tată această confruntare, atit 
la Drobeta Turnu Severin, cit 
și la Moreni.

Partida n-a fost atit de echi
librată cum s-ar fi crezut și 
cum s-ar putea presupune 
după scorul înscris la sfîrșitul 
celor 90 de minute. Problema 
învingătorului nu s-a pus nici 
un moment, gazdele avind su
perioritatea în joc în majori
tatea timpului. Aceasta a fost 
prima înfringere a liderului în 
acest sezon și ea este intr-o 
măsură și urmarea faptului că 
a crezut prea mult în varian
ta lui 0—0, organizîndu-și jo
cul în acest scop. Prima repri
ză n-a oferit prea multe fa
ze spectaculoase, publicul avind 
însă satisfacția că echipa fa
vorită a intrat — în pauză, la 
cabine — cu avantaj pe tabe
la de marcaj: în minutul 41, 
PALEA a reluat cu capul, din 
apropiere, un balon centrat de 
pe partea dreaptă, șutul devi
ind din bară in plasă.

Cel de al doilea act al în- 
tilnirii avea să ofere mult mai 
multe momente de fotbal bun, 
meritele revenind în principal 
formației. locale, care ar fi pu
tut majora scorul tn citeva 
rînduri. în contul oaspeților 
n-am reținut dec.lt șutul foar
te periculos al lui Ștefănescu, 
din min. 54, cind portarul Tu- 
ligă a respins în „transversa
lă". Figura centrală a partidei 
a fost ex-rapidistul Paraschiv, 
care, profitînd de marcajul a- 
proximativ al adversarului 

rul Certei 3—0 (1—0), Unirea Sin- 
nicolau — Rapid Arad 2—9 
(1—0), Strungul Chișineu Oriș — 
U.M. Timișoara 3—0 (1—0). Obt- 
llcd Sinmartiinu Sîrbesc — C.S.M. 
Lugoj 3—1 (1—0), C.F.R.-Victoria 
Caransebeș — Dacia Orăștie 1—1 
(0—0Ș), Minerul Paroșeni — C.F.R. 
SLmeria 6—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL CHIȘINEU CRIȘ 16 p 
(16—6), 2. Minerul Paroșeni 14 p 
(17—7), 3. Victoria Călan 13 p 
(•—13)... pe ultimele locuri : 15. 
C.S.M. Caransebeș 6 p (7—13), 
16. Unirea Tomnatic 5 p (6—11).

SERIA A IX-a
Recolta Salonla — Metalul Aiud

3—1 (1—0). Gloria Beiuș — Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 0—0, 
ViitoruI-I.R.A. Cluj-Napoca — 
Metalurgistul Cugir 1—0 (0—0),
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Unirea Valea lui Mihal - 2—0 
(3—0.), Industria stanei Cimpia 
Turzii — Mecanica Alba lulîa
3—1 (3—0), Voința Oradea — E- 
teetrometal Cluj-Napoca 1—0 
(0—0), Steaua-C.F.B. Cluj-Napoca
— StMa-Arieșul Turda 1—2 
(0—1), Olimpia Gherla — Mine
rul Șuneuluș 3—1 (2—0)„

Fe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 15 p (22—11), 2. Viitorul 
Cluj-Napoca 15 p (îl—9), 2. Me
talurgistul Cugir 13 p (16—6), 4. 
Voința Oradea 13 p (9—5)... pe 
ultimele locuri : 14. Mânerul Șun- 
cutuș 6 p (8—14), 15. Eleclrome- 
tal Cluj-Napoca 6 p (8—21), ic. 
Recolta Salon ta 4 p (6—18).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Energia 

Beclean 2-0 (2—0), CUPROM
Baia Mare — Bradul Vișeu 2—0 
(1—0), Minerul Băiuț — Minerul 
Bălța 1—0 (1—0), Unio Satu Mare
— Minerul Sărmășag 5—0 (1—0), 
Cldmia-Vietoria Zalău — Chimia 
Tășnad S—0 (0—0), Victoria Cărei
— Oașul Negrești 3—0 (3—0),
Chtmforest Năsăud — Minerul 
Bala Sprie S—1 (1—1), Mineral

DE CUȚIT...
„contre" foarte hotărite ale 
gazdelor (o frumoasă combina
ție „în trei" la o lovitură li
beră bine calculată, executată 
și fructificată matematic, și o 
țîșnire irezistibilă la un semi- 
luft al iul Anghelinei) care au 
produs impresia dorită asu
pra... tabelei de marcaj. în 
ambele situații (min. 10 și 
min. 41) explozivul DAMAS- 
CHIN a „executat" sec o apă
rare surprinsă copilărește. 
Conduși cu 2—0 la pauză, oas
peții reiau dominarea lor teri
torială (un plus la „impresia 

direct, a impulsionat în perma
nență jocul gazdelor, deschi- 
zindu-le drumul spre victorie.

Arbitrul I. Ghergheli (Baia 
Mare) a condus bine formațiile:

A.S. DROBETA: Tuligă — 
Dumitrășcuță, CALIN. David, 
Cîrciumaru — BRIHAC (min. 
88 Marcoci), Mișu, PARAS
CHIV, Adil — PALEA, Pavel.

FLACARA AUTOMECANI
CA: Nedea — MATEESCU, 
Nâstase, BADEA, SCURTES- 
CU — Cojocaru, Nistor, Ni- 
colae — Stoiciu, Mihăescu, 
Ștefănescu.

t Mihai CIUCA

Jiul - F. C.

REPLICĂ DÎRZĂ A BĂIAAĂRENILOR
Derbyul seriei a IlI-a a Di

viziei „B“, disputat duminică 
la Petroșani, a atras în tribu
nele frumosului stadion local 
peste 12.000 de spectatori, semn 
că suporterii Jiului s-au 
strîns mai mult decît de obi
cei în jurul echipei lor favo
rite in încercarea acesteia de 
a reveni cit mai repede în 
„A". Dar formația gazdă nu 
le-a putut oferi acestor supor
teri satisfacția unei victorii, 
deși a trecut în citeva rînduri 
pe lingă ea. Mai ales In re
priza secundă, cind Jiul (lip
sită, totuși, de prețiosul aport 
al antrenorului-jucător Mul- 
țescu, suspendat pentru acu
mularea a.două cartonașe gal
bene. precum și cel al lui Stana 
și P. Grigore — accidentați) 
a avut perioade de domi
nare insistentă și cind — 
sub impulsul neobositului Bă- 
luță. —. atacind pe un front 
larg, și-a creat bune situații 
de a deschide scorul. însă 
portarul băimărean Mia s-a 
remarcat prin excelentele sale 
intervenții din minutele 70 (la 
o lovitură liberă splendid e- 
xecutatâ de Băluță) și 79 (la

Rod na — Lâ pușui Tg. Lăpuș 2—5 
(1-0).Pe primele locuri : L UNIO 
SATU MARE 15 p (21—7), 2. Mi
nerul Băiuț 13 p (8—9), 8. Vic
toria Caret 12 p (14—9), 4. Chlm- 
torest Năsăud 12 p (11—8)... pe 
ultimele locuri : 14. Someșul
Satu Mare 8 p (8—8), 15—16. Mi
nerul Bala Sprie 8 p (4—8), Mi
nerul Rodna 8 p (8—10).

SERIA A Xl-a
Unirea Crlsturu Secuiesc — Vi

itorul GheorghenI 0—1 (0—0), Mi
nerul Baraolt — Inter Sibiu 0—0, 
Oțelul Reghin — Minerul Bălan 
2—0 (3—9), Unirea Ocna Sibiului 
— Carpațl Agnita 1—0 (0—0),
Metalotehnica Tg. Mureș — Mu
reșul Toplița 2—1 (2—0), CS.U.- 
MecanJca Sibiu — Electromureș 
Tg. Mureș 2—8 (0—0), Mureșul
Luduș — Lacul Ursu Sovata 2—0 
(0—0), Metalul Sighișoara — 
Progresul Odorheiu Secuiesc 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. METALO
TEHNICA TG. MUREȘ 16 p 
(20—10), 2. Inter Sibiu 14 p (14—4), 
3. C.S.U.-Mecanica Sibiu 12 p 
(13—9)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Baraolt 6 p (2—9), M. 
Mureșul Toplița 5 p (7—14).

SERIA A XH-a
Utilajul Făgăraș — LP.T. In- 

torsura Buzăului 2—0 (2—0), Mo~ 
bila-MăguTa Codlca — Nltramo- 
nia Făgăraș 2—2 (1—1), Poiana 
Ctmpina — Electro Sf. Gheorghe 
1—0 (0—0), Cimentul Hoghlz — 
Precizia Săcele 1—0 (1—0), Chimia 
Brazi Ploiești — Metalul Tg. Se
cuiesc I—1 (1—0), Mctrom Bra
șov — Victoria Floreștl 0—0, Pe
trolul IS.H. Bălcoi — Minerul 
FBIprșta de Pădure 2—0 (0-0), 
Carpațl Sinaia — Torpedo Zăr- 
neștl 1—0 (1—0).

Fe primele . locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 15 p (19-7), 2. Nlira- 
monia 14 p (14—3). 3. Mineral 
Filipeștl 19 p (10—8)... pe ulti
mele locuri : 15. Precizia Săcele 
7 p (8—10) 18. Utilajul Fâgăraș
3 p (0—14).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.

artistică"), reușesc chiar 
reducă scorul prin LALA (din 
penalty, în miu. 56). și lasă 
apoi impresia că not egala. 
O impresie care nu-si va 
gasj corespondent faptic, a- 
părarea ieșeană (dominată 
de Agachi. un atlet su
perb. cu o mare rază de ac
țiune; din păcate, cam dur, 
uneori) ieșind inteligent din 
„clinciuri", gazdele fiind chiar 
la un pas de a majora scorul 
prin Radu și același Damas- 
chin, „atacantul care trece prin 
zid", cum îl caracteriza plastic 
un spectator.

Concluzia meciului: unii
(oaspeții) au dominat ceilalți 
(gazdele) au cîștigat, pentru 
că Simionaș, fostul elev al an
trenorului gălățean Costică Ra
dulescu, a găsit „cheia" jocu
lui. Evident că lupta pentru 
promovare continuă, mai pa
sionantă ca orieînd. Admirabi
le, foarte sportive cete două 
galerii — cea ieșeană și cea 
gălățeană —, excelent arbitra
jul lui Mircea Salomir (Cluj- 
Napoca).

POLITEHNICA IAȘI: DO- 
HOT — Dușmanu, ANTON, 
AGACHI, Frîncu — Paveliue 
(min. 85 Gheorghiu), CIOCÎR- 
LAN, Burdujan — Radu M. 
(min. 60 Mihalcea), DAMAS- 
CHIN. Filip. OȚELUL GA
LAȚI; Călugăru — C. Stan, 
Bejenaru, Anghelinei, POPES
CU — M. STAN, Rotaru (min. 
65 Antohi), BURCEA — Vaiș- 
covici (min. 67 Timofte). Lala, 
Stamate.

Marius POPESCU

Maramureș 0-0

șutul Înșelător al fundașului 
V. Popa), iar alteori a avut 
șansă, cu deosebire în minute
le 77, 80 și 84, cind mingile 
trimise cu capul de Szekcli 
și, respectiv, Ncagu au trecut 
de foarte puțin pe lingă poar
ta oaspeților. Gazdele au re
clamat și un penalty, in ulti
mele minute de joc, la o pă
trundere a lui Lasconi in ca
reul advers, dar arbitrul — 
aflat foarte aproape de locul 
cu pricina — a apreciat că nu 
a fost vorba de fault. Nouă, 
din tribună, faza ni s-a părut 
cam neclară și e greu de spus 
de partea cui a fost dreptatea.

Dacă scorul a rămas alb 
pînă în final, aceasta se xlato- 
rește — in mare măsură — 
replicii deosebit de dîrze date 
de F.C. Maramureș. Băimăre- 
nii au dovedit că și-au insușit 
foarte bine lecția acestui difi
cil meci în deplasare, apărîn- 
du-se cu fermitate și contra- 
atacind destul de periculos. Ei 
și-au creat, la rîndul lor, cite
va bune ocazii de gol, printre 
care cele din min. 1 (cind 
Szekeli s-a opus in extremis 
șutului lui Năprădean, și — 
mai ales — 88 (cind același 
Năprădean, Ia o gravă greșea
lă a fundașului V. Popa, a 
trimis mingea în bară!). Deși 
au pierdut un punct prețios pe 
propriul teren, petroșenenii 
rămin în continuare cu bune 
șanse In disputa pentru pro
movare și — așa cum ținea 
să sublinieze noul președinte 
al secției de fotbal de la Jiul, 
Petre Libardi — vor lupta în 
vederea fructificării lor.

Arbitrul M. Constantinescu 
(ajutat la linie de L. Pantea 
șl P. Balaș) a condus, în ge
neral. bine următoarele for
mații :

JIUL : TOMA. V. Popa.
NEAGU, Buzduga, B. Popcscu 
— SZEKELI, Găman (min. 60 
M. Răducanu), Dosan — BĂ- 
LUȚA. Sălăjan (min. 60 Pa- 
chițeanu), Lasconi ; F. C. MA
RAMUREȘ : MIA — Lais. BO- 
LOȘ, TATARAN. Buzgău — 
Condruc, SABAU, Mureșan, 
Năprădean — D. Moldovan 
(min. 83 Lucaci), Roznai (min. 
85 Cristea).

Constantin FIRĂNESCU

DE LA CLUBUL 
SPORTUL STUDENȚESC
Biletele pentru meciul 

din „Cupa U.E.F.A.", 
dintre echipele Sportul 
studențesc și Neuchâtel 
Xamax, care va avea loc 
joi 3 octombrie a.c„ de 
la ora 14, pe stadionul 
din „Regie", s-au pus în 
vînzăre la casele obiș
nuite. în ziua ’’‘■partidei 
nu se vor vinde bilete la 
casele stadionului. Sînt 
valabile legitimațiile-a- 
bonament roșii și verzi 
emise de C.N.E.F.S. Ac
cesul pe stadion va fi 
permis incepînd de la 
ora 11.



Campionatele europene de volei

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ-UN PRIM
PAS SPRE TURNEUL FRUNTAȘELOR

Pentru băieți meci tiecisn cu Cehoslovacia, In ultima zi

ACTUALITATEA 
ÎN ATLETISM

36 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze

a seriilor
Prima rundă din cadrul fa

zei finale a Campionatelor eu
ropene de volei, care se des
fășoară in. Olanda, a prilejuit 
reprezentativei feminine a Ro
mâniei o prestație valoroasă 
în compania echipei țării gaz
dă. pe care a întrecut-o în 
numai trei seturi. O victorie 
de bun augur pentru voleiba
listele noastre, în lupta strin- 
să care se anunță, tn această 
serie de la Leeuwarden, pen
tru calificarea in turneul final 
al fruntașelor. în schimb, vo
leibaliștii români au pornit 
cu... stîngul în seria de la 
Zwolle, fiind întrecuțl tot in 
trei seturi de vicecamploana 
ultimelor 5 ediții ale C.E., e- 
chipa Poloniei. Șansele califi
cării în turneul final pentru 
locurile 1—6 depind de rezul
tatul meciului din ultima zi 
a preliminariilor, cu formația 
Cehoslovaciei.

în prima zi, două mari sur-

preliminare
prize: înfrângerea echipei mas
culine a Bulgariei de către cea 
a Franței la un scor sever, pi 
victoria voleibalistelor italiene 
in fața reprezentativei Unga
riei, medaliată cu bronz la e- 
diția precedentă. Iată toate 
rezultatele din prima rundă: 
FEMININ, seria I (Beverwljk): 
Cehoslovacia — Bulgaria 3—1. 
R.D. Germană — Grecia 3—0; 
seria a H-a (Enschede): 
U.R.S.S. — Polonia 3—1, RF. 
Germania —- Franța 3—1; seria 
a III-a (Leeuwarden): Româ
nia — Olanda 3—0 (13, 10. 11) 
și Italia — Ungaria 3—S (—•, 
12, —13, 14, 14)!; MASCULIN, 
seria I (Voorburg): U.&SJ3. -r- 
Suedia 3—0, Italia — Grecia 
3—0 ; seria a «-• (ZwoUe): Po
lonia — România 3—0 (12, 11, 
6), Cehoslovacia — Spania 3—0 
(9, 7, 7); seria a HI-a (Den 
Bosch): Olanda — Iugoslavia 
3—1 și Franța — Bulgaria 
3—0 (11, 8, 1)!

ȘCOALA DE TENIS DE MASA,1 7

APRECIATĂ ÎN ÎNTREAGA LUME
In urmi cu 36 de ani. la 1 ociombrie 2949, a Jost procla

mată Republica Populară Chineză, eveniment memorabil in 
istoria multimilenari a poporului chinez, moment care a 
adu* profunde tchlmbiri în viața zocială ti economici a 
țirii. tn tot acest răstimp, R.P. Chinezi s-a dezvoltat con
tinuu, pe toat urile, harnicul tiu popor făurindu-fi • 
viață nonă, lib . prosperi.

tn contextul dezvoltării deosebite a tuturor activităților de 
interes social, educația fizici țl sportul ocupă un loc de 
prim ordin, la competițiile Memo ș< internaționale sportivii 
chinezi abfinind rezultate de valoare, performanțele reali
zata, spre exemplu. Ut volei, baschet, atletism, gimnastică, 
sărituri în apă, demonstrind convingător că sportul de per
formanți în R.P. Chinezi a atins cote înalte.

LEGENDELE PERFORMANȚEI
tn spoit, ca și în viață, 

marile legende pot intra, u- 
neori, definitiv sau temporar, 
in uitare. S-a anunțat — fapt 
cu antecedente greu de găsit 
— că federația de fotbal din 
R.F. Germania a cerut tutu
ror divizionarelor „A" și „B“ 
să devanseze sau să amine 
meciurile oficiale programate 
la acest sfîrșit de săptămînă. 
Ideea, altă dată imposibil dg 
imaginat, n-a fost primită cu 
reticență de către cluburi. 
I>in contră : Bayer Leverku- 
sen și F.C. Kaiserslautern aiu 
șl anunțat că vor juca joi, 
In loc de vineri, iar alte pa
tru echipe de primă divizie 
poartă tratative de amînare 
a jocurilor lor pentru sim- 
bătă seara tîrziu sau chiar 
pentru luni ! Ei bine, cine — 
sau ce — ar putea perturba 
un campionat mai conserva
tor decît multe altele în pri
vința programului ? Cine — 
sau ce — ar fi în stare să

intre în grațiile fotbaliștilor 
și mai ales ale suporteriiLor 
lo-r incit să determine o ase
menea cedare de teren ?

Și totuși, vineri, sîmbătă șl 
duminică, „zeul fotbal*, a- 
ccastă mane legendă a fotba- 
luiliui, va trebui să cedeze. 
Pentru că d.n sport — teni
sul — și um mare performer 
— Boris Becker — devenit de 
cruirfnd subiectul unei noi le
gende a sportului mondial — 
vor ocupa întreaga sferă de 
inheres a tuturor, inclusiv a 
celor mal atașați de „spor- 
tu'l-regie“, grație întîmiril se
mifinale de „Cupă Davis* 
dintre echipele R.F.G. și Ce
hoslovaciei.

Marile „legende-, așa cum 
este și cea a fotbaluilui. pot 
trece, iatâ. temporar tn am
bră. E drept. Dar numai în
locuite de a-Ute... legende, fără 
de care marea performanță 
n*u poate utrea...

Radu T1MOFTE

(Urmare din pag. 1)

trenament, pe Dumitru Hără- 
dău, Laurențiu Bucur, Mihai 
Vanță și Marius Comănescu. 
In plus — așa cum a acceptat 
invitația și în 1984, 
rea cu 
campion 
Thomas Emmrich, a 
citat, răspumzînd din 
plăcere invitației de ____ _
mină de ajutor la antrenamen
tele echipei.

Profesorul Ștefan Georgescu, 
căpitanul nejucător al echipei, 
căruia i-am solicitat cîteva cu
vinte despre această dispută, 
ne-a spus: „Reprezentativa 
Danemarcei este o formație 
destul de puternică, omogenă, 
și eu o excelentă pregătire fi

S.U.A. 
al R. D.

la intilni- 
valorosul 
Germane, 
fost soli- 
nou cu

> a da o

DIN „CUPA DAVIS“
zică. In proba de simplu, Bas- 
tiansen și Mortensen sini par
teneri dificili, primul apropi- 
indu-se de școala suedeză d< 
tenis, el fiind capabil să țină 
mult mingea în joc, in timp 
ee secundul este remarcabil 1b 
serviciu și voie. In echipa 
României vor evolua, in me
ciurile de simplu. Florin Se- 
gărceanu și Adrian Marcu, iar 
la dublu vor juca Iile Năsta- 
se — Segărceanu, ei avînd un 
bun rodaj șl coeziune pentru 
că au mai jucat in cuplu. Re
zervă la simplu este Andrei 
Dîrzu, iar la dublu am pregă
tit încă două cupluri: Segăr
ceanu — Dîrzu și Adrian Mar
cu — Dîrzu".

Ieri după-amiază au sosit la 
București și tenismanii danezi.

CAMPIONATUL DE HOCHEI PE GHEAȚA
(Urmare din pag. 1)

Antei, respectiv Chiprianov. 
Dlnamo — IMASA SL Gheorghe 
13—3 (5—2: 2—1; 6—0). Autorii

'punctelor : Solyom și Cos tea — 
cite 3, Tureanu. Erds, Gherghi- 
șan, Bedd. Crăciun. Caval șl D. 
Popovict — pentru Dinamo, VI- 
șan, Coiumban șl Dlvolu — pen
tru IMASA. S.C.M. Ciue — Vii
torul Gheorghenl Ș—3 (2—1; 
0—2 ; 4—0). Marcatori : Gereb — 
2, Demeter, Bartalis, Miklos șt 
Z. Nagy, respectiv Korpos — i 
șl Csata. Steaua — Dunărea Ga
lați 5—2 (0—0 ; 3—0: 2—2). Reali
zatori : Hălăucă Cazacu, Gliga, 
K. Antal și Popescu pentru 
Staaua, S Zaharia — 2 pentru 
Dunărea. Viitorul — Metalul 11—6 
(4—2; 4—1; 3—3). Au înscris :
Gergely — 4. Zsigmond — 
Toke, Kedves, Kolo, orban
Andre, respectiv Sfichi — 
Chiprianov — 2 și Halus. S.C.M.
Ciuc — Progresul 3—0 (3—0; 
0—0; 0—0) Golvrite au fost mar
cate de : Z. Nagy — 2 și Barta
lis. Steaua — IMASA 8—0 (3—0;
S—0; 3—0). Au punctat : Gerczuly 
•— 3, Svitlak, Ioniță. Nistor, 
Rjerlea, K Antal. Dinamo — Du- 
nărea 9—2 (3—0; 4—2; 2—0)< Rea
lizatorii golurilor : Solyom șl 
fcejaa — eîte 2 Lucacs, D. Po~ 
poviel, Kemenessy, Costea și Pl-

săru — pentru buaureșteni, Ju
mătate și Burada — pentru Du
nărea.

Jocurile primelor două etape 
au fost conduse — cu competen
ță — la centru de următorii ar
bitri : Fl Gulbernu, I. Becze, St. 
Ertciu, I. Both șl I. Tașnadl.

Meciurile etapei a treia se 
desfășoară astăzi, după următo
rul program : S.C.M. Clue — 
Metalul Rădăuți (ora 9,00). Du
nărea Galați — IMASA Sf. 
Gheorghe (11,45), Viitorul Gheor- 
ghenl — Progresul M. Clue 
(14,30) șl derby-ul Steaua — 
Dlnamo (17,IS).

CAMPIONATELE BALCANICE

DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

Gherman, în bilanțul său figu- 
rînd, de asemenea, „argint" 
la sol, „bronz" la paralele și 
bară fixă. Rezultate: sol — 1. 
M. Penev (Bul.), 2. Gherman 
3. Niforatos (Gr.); cal cu mi
nere ; 1. M. Rizan, 2. O. Io- 
nașiu (Rom.), 3. B. Hutov 
(Bul.); inele: 1. V. Pîntea, 2. 
M. Tobă (Rom.), 3. I. Kolev 
(Bul.); sărituri: 1. M. Gher
man, 2. A. Kapucu (Turcia), 
3. Hutov; paralele: 1. Hutov, 
2. Rizan, 3. Gherman; bară: 1. 
Hutov, 2. Nicula (Rom.), 3. 
Gherman.

Dominare firească a sporti
velor bulgare la „ritmică". Pri
mei^ trei la fiecare obiect: 
coardă — 1. L. Ignatova. 2. P. 
Gheorghieva, 3. Alina Drăgan 
(România); măciuci: 1. Igna-, 
tova și Gheorghieva, 3. Dră
gan; minge: 1. Ignatova și 
Gheorghieva, 3. Drăgan; pan
glică: 1. Gheorghieva, 2. Igna- 

• tova, 3. Drăgan.
In întrecerile de „sportivă" 

dominarea reprezentanților ță
rii noastre a fost netă: Româ
nia 25 medalii — 10 de aur, 10 
de argint și 5 de bronz; Bul
garia: 14 medalii — 7 aur, 0 
argint și 7 bronz.

Printre disciplinele care se 
bucură de o largă audiență, 
numărul practicantelor fiind 
de ordinul milioanelor, se 
află și tenisul de masă. In
trodus în R.P. Chineză ta 
urmă cu peste o jumătate 
de secol, tenisul de masă 
s-a dezvoltat continuu, după 
1949 el devenind unul dintre 
cele mai populare sporturi. 
Afilierea, in 1953, a federa
ției de specialitate la forul 
internațional a contribuit la 
apariția primelor succese, ele 
fiind, totodată, urmarea fi
rească a dezvoltării generale 
a spartului In această țară. 
In prezent, peste 20 000 de 
tineri și tinere se află cu
prinși, pe diverse niveluri, 
în circuitul performanței, 
mulță dintre aceștia afir- 
mîndu-se Ca adevărați vir
tuozi. Drept urinare, în vi
trina cu trofee s-au adunat, 
în ultimul sfert de veac, 47 
de titluri de campioni ai 
lumii, precum și victorii de 
prestigiu la „Cupa Mondia
lă", „Masters", Campionate
le Asiei, Campionatele mon
diale studențești — într-un 
cuvînt, la toate marile 
treceri internaționale.

De la prima apariție 
Campionatele mondiale, 
1953. sportivii chinezi __
urcat cu sîrguințâ și price
pere treptele înaltei perfor
mante. în arena competițio- 
nală afirmîndu-se o serie
de jucători care au adus
faimă acestei discipline, cum 
ar fl Rang Guotuan, Jiang 
Yongning. Wang Chuanyao. 
Sun Meiying, Qiu Zhonghui, 
Zhuang Zedong, Xu Yin- 
șheng ș.a., aceștia intrînd 
in cartea de aur a tenisului 
de masă chinez și mondial, 
prin victoriile obținute, prin 
inovațiile aduse acestui joc 
Datorită unei largi baze de 
selecție, an de an tenisul de 
masă chinez a adus în 
prim-planul activității noi 
jucători de clasă, aceștia 
detașîndu-se prin performan-

m-

la 
in 
au

țele realizate. Dintr-un lung 
șir de sportivi, să-i amintim 
pe Guo Yuehua, Cai Zen- 
hua, Jiang Jialiang, Xie Sal
be. Cao Yanhua, Dai LUI, 
Tong Ling. Qi Baoxiang, Ni 
Shallaa etc., care se află 
in prezent și pe primele lo
curi In topurile mondiale, 
ei numărindu-se. constant, 
printre cei mai buni compe
titori, dovadă fiind succese
le realizate la ultima ediție 
a Campionatelor mondiale 
(Goteborg, 1985). în Cupa 
Mondială (1980, 1982, 1984). 
in „Masters" (1983, 1984)
etc. Ca un moment de refe
rință rămîne, desigur, și 
faptul că la ediția de la Novi 
Sad a „mondialelor" toate 
titlurile au revenit jucăto
rilor din R.P. Chineză, per
formanță unică 
modernă a 
ti ții.

Dispunînd 
valoroși — 
școlile din _ ____
tăți activează peste 1 300 de 
specialiști cu o bogată ex
periență —, tenisul de ma
să chinez continuă să aducă 
în activitatea competițională 
noi tineri talentați. care 
duc mai departe cu măies
trie ștafeta preluată de la 
valoroșii lor înaintași.

Școala de- tenis de masă 
chineză este, la ora actuală, 
binecunoscută șl apreciată în 
întreaga lume. în cele peste 
trei decenii și jumătate 
sportivii chinezi susținând 
întîlniri în peste 100 ds 
țări, în timp ce 150 de an
trenori activează în 74 de 
țări pentru a promova acest 
sport în tot mai multe re
giuni ale globului. In ace
lași timp, numeroase echi
pe, reprezentante ale unor 
școli_ cu îndelungată tradi
ție, întreprind tot mai multe 
turnee |n R.P. Chineză pen
tru a face un util schimb 
de experiență.

Emanuel FÂNTÂNEANU

îin istoria 
acestei compe-

de tehnicieni 
la cluburile și 
diverse local i-

I

MIINE, RETURUL PRIMEI ETAPE
IN CUPELE EUROPENE

2, 
Și3,

AUTOMOBIL1SM 0 „24 de ore 
de la Le Mans", cursă rezervată 
camioanelor, a fost cîștigată de 
Robineau — Brulon (Volvo) cu 
139 p, urmați de Barrat — Cro
zier (Renault) 133,89 p și Chema- 
rin — Hurgon (Volvo) 128 p.

CAIAC-CANOE 0 Prima ediție 
a campionatelor Asiei a fost do
minată de sportivii din R.P. Chi
neză, care au cucerit 9 titluri. Au 
fost prezenți 120 de sportivi din 
8 țări.

CICLISM 0 Sean Kelly a cSști- 
gat Turul Irlandei, tn 191152:02, 
urmat de Der Poel la 56 s și de 
Van VUet la 2:19. Ultima etapă 
(126 km, pe străzile Dublinului) 
a revenit lui Der Poel. în

Cu excepția a două meciuri 
, din „Cupa U.E.Î-V, programate 
joi (Sportul studențesc — Neu- 
chatei și Beșiktaș — Athletic 
Bilbao), celelalte partide, in cele 
trei competiții, vor avea loc inli
ne. Deci, vor H cunoscute for
mațiile care se vor califica pen
tru turul al doilea. Prin prisma 
rezultatelor din prima manșă, 
unele formații se șl pot consi
dera calificate, dintre care a- 
mlntim pe P.S.V. Eindhoven, 
Hammărby, Dniepr, Dundee Utd. 
(în „Cupa U.E.F.A."). Bayer 
Uerdingen, A.I.K. Stockholm (ta 
„Cupa cupelor4). Austria Viena, 
Omonla Nicosia, Bayern Mdn- 
chen, Juventus Torino, Servette 
Geneva, Aberdeen, C.F. Barce
lona (In „C.C.E."). Multe partide 
se anunță foarte ecliHibrate și 
nu pot B sxckuse unele jocuri 
cu prelungiri sl chiar ou depar
tajări tn urma loviturilor de la 
11 metri.

CAMPIONATE NAȚIONALE
SPANIA (et. 5). Athletic Bilbao 

— C.T. Bareel-na 2—1. Pampe- 
luna — Cadiz 0—fl, Atletico Ma
drid — Val’adoMd 1—4 !, Valen
cia — Real Sociedad 3—I, Zara
goza — Real Madrid 1—1, San-

tender — Celita Vigo 3—0, Espa- 
nol — Sporting Gijon 0—0, F.C. 
SeviHa — Hercules 0—0, Las Pal
mas — Betts Sevilla 1—0. Pe 
primele locuri : Athletic Bilbao 
9 p, Real Madrid 8 p, Gijon 7 p; 
pe ultimele : 15—17. Celta Vigo, 
Espanol, Las Palmas cu cite 3 p, 
18. Hercules 1 p.

GRECIA (et. 4). Pansenraikos
— PanathJniaikos 9—1, Olympiakos
— A.E.K. 2—2, Larissa — Pana- 
haUd 3—0. Kalamarla — Panlio- 
nios 1—9, O.F.I. — Yannlna 2—1, 
Heraklls — Aris Salonic 1—1, 
Apollon — Doxa 0—0 Ethnikos
— P.A.O.K. 0—0. Pe primele 
locuri : Panathlnaikos 8 p, La
rissa 7 p, A.E.K., Pantonios, Ka- 
lamaria cu cite 5 p ; pe ultimele: 
14—13. HerakMs. Panseratkos șl 
Apollon cu rite 3 p.

OLANDA (et. »). Kerkrade — 
Twente 5—0. Almelo — Sparta 
Rotterdam fl—0, Venlo — Excel
sior 1—fl, Eindhoven — Alkmaar 
4—0, Deventer — Ajax 1—2, Gro
ningen — Maastricht 3—1. Haar
lem — Nijmegen 4—1, Utrecht — 
Den Bosch 1—L Feyenoord — 
Sittard 3—1. Pe primele locuri: 
Eindhoven, Feyenoord cu cite 
15 p, Ajax, Sittard șl Groningen,

TELEX • TELEX • TELEX
2h55:15.

GIMNASTICA » „Cupa U.R.S.S." 
a fost cucerită de Elena Șușuno- 
va, cu 77,10 p la individual com
pus, urmată de Irina Baraksa- 
nova cu 76.25 p.

HOCHEI PE IARBA 0 Tumeub 
masculin de la Verbert a revenit 
Noii Zeelande, care 
finală echipa R.F.G. 
tr-o altă partidă : 
Argentina 2—2.

HANDBAL 0 tn C.C.E. 
Triest — Berna 
Gummersbach — 
23—14 ; Bedbergslid —

a învins în 
cu 2—1.
Japonia

în-

m : 
vfl.19—14 ;

Durlelange
BK 46 Ka-

ris (Finlanda) 31—21 ; f : Frede- 
rlcksberg — Freidlg (Norvegia) 
16—15 ; în Cupa cupelor, m : 
Ildsinge Atlas — Fredensborg 
Ski 25—25 ; Lokomotiv Trnava — 
Gasser Speck Bressanone 261—19; 
t: asu * *' '
23—22 ;
18—15.

TENIS
*

6—4, 7—5 0 Finală și la San
Francisco : Edberg — Kriek 
6—4, 6-2.

ȘAH 0 Echipa Iugoslaviei a 
ciștigat pentru a 5-a oară, conse
cutiv, turneul pe echipe dotat cu 
Cupa Mitropa : 1. Iugoslavia 16 p. 
2. Elveția 15 p. 3. Austria 14 p.

Lyon — Mades Seguros 
Tongres — Reykjavik
• Finală la New Or- 
Evert-Uoyd — Stiriver

cu cite 12 p ; pe ultimele : 17—18. 
Alkmaar și N.E.C. Nijmegen ou 
cite 4 p.

CEHOSLOVACIA (et. 6). Olo- 
moue — Sparta Prâga 3—1, Bo
hemians — Slavia Praga 0—0, 
Zilina — Ostrava 2—1, Trnava — 
Lokomotiv Kosice 2—0, 
Praga — Inter Bratislava 
Vltko-vice — Banska 
3—2, Dunajska Sterda — 
Budejoviee 2—3, Presov
1— 0. Pe primele
moue 10 “ '
Vitkovice 
13—15. 
Trnava cu 
3 p.

UNG AJUA 
Ferencva ros 
pești Dozsa 
brețln 1—1, 
szeg 1—I. Slofok 
Volan —
— Csepei 
Szomlbathely 1—1. Pe primele 
locuri : Honved 17 p, Pecs 16 p, 
GyOr, M.T.K„ Szombathely șl 
Tatabanya cu eîte 12 p ; pe ul
timele : 14—15. Bekescsaba și Slo
fok cu eîte 3 p, 16. Csepei! 6 p.'

PORTUGALIA (et. 5). Sporting
— Coimbra 2—B, F.C. Porto — 
Chaves 3—#, Fortimonense — Be- 
lenenses 2—1, Boavista — Spor
ting Braga 3—1. Covilha — Ben
fica 1—2, Setubal — Salgueiros
2— 0, Guimaraes — Penafiel 2—1. 
Artimo — Aves I—0. Pe primele 
locuri : Sporting Lisabona 10 p, 
F.C. Porto, Vitoria Guimaraes cu 
eîte 9 p ; 14—15 : Penafiel Braga 
cu eîte 2 p, 16. Aves 1 p.

AUSTRIA (et, 11). Salzburg — 
Austria Klagenfurt 2—2, Eisen- 
stadt —Admira Wacker 2—2, Aus
tria Viena — Sturm Graz 
Voest Linz — Innsbruck 
Grazer A.K. — Rapid 
0—10 !, Donawitz — Linz 1—3. Pe 
primele locuri : Rapid Viena IS 
p, Austria Viena 17 P, Innsbruck: 
12 p i pe ultimele : 11. Donawltz 
7 p, 1*. Salzburg 3 p.

Dukia 
2—1. 

Bystrica 
Ceske 

— Cheb 
locuri : Olo- 

p. Dukia Praga 9 p, 
3 p ; pe ultimele : 

Ostrava, Inter Bratislava, 
cite 4 p, 16. Kosîoe

(et. 11). Honved —•
2—0, Vasas — Uj-

6—3, Videoton — De-
Gyâr — Zalaeger-

Pecs 0—3,
Bekescsaba 2—o, M.T.K.

3—0, Tatabanya — 
I—1.

A.K. Vlena


