
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
în unități agricole din județele i

Constanța, Ialomița, Giurgiu, Teleorman,
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT 

| ANUL XLI - Nr. 11 132 | < PAGINI - 50 BANI | Miercuri 2 octombrie 1985 j

Olt Dolj, Mehedinți, Argeș și Dîmbovița
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar 
Comunist 
Republicii 
a făcut, 
marți, o 
nități agricole din 
Constanța, Ialomița. 
Teleorman, Olt. Dolj, 

'hedinți, Argeș și Dîmbovița.
La analiza efectuată cu 

cest prilej au fost de față 
tovarășii Ion Dincă, Nicolae 
Giosan. Silviu Curticeanu, pre
cum și Florea Gruia, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

Vizita, înscrisă in practica 
statornicită de secretarul gene
ral al partidului de a se con
sulta permanent cu făuritorii 
bunurilor materiale din toate 
sectoarele economiei naționa
le, în vederea ridicării între
gii activități la noi cote de 
eficiență și calitate, a avut ca 
obiectiv analiza amănunțită a 
modului în care se acționează 
pentru efectuarea in condiții 
optime a tuturor lucrărilor 
campaniei agricole dc toamnă. 
Au fost examinate cu exigență 
măsurile organizatorice și teh
nice luate 
depozitarea 
pierderi, a 
asigurarea 
sectoarelor 
livrarea la 
produselor _____
te. în același timp, au fost 
analizate acțiunile care trebuie 
Întreprinse pentru executarea 
la termen a arăturilor și insă 
mințărilor de toamnă, respec- 
tindu-se întocmai tehnologiile 
prevăzute. în special asigura
rea densității optime a plan
telor la fiecare cultură. folo
sirea eu randament maxim a 
mașinilor și utilajelor agricole 
din dotare, efectuarea fertili
zărilor. buna funcționare a i- 
rigațiilor, astfel incit, Irăgîn- 
du-sc toate concluziile din ac
tivitatea desfășurată si rezulta
tele obținute in acest an agri
col. să se obțină in anul viitor 
recolte bogate, așa cum se pre
vede în programele ’ " 
de dezvoltare 
agriculturii. 
Congresului 
partidului.

în același 
general al partidului a analizat 
modul în care organele jude
țene de partid, direcțiile agri
cole, unitățile de producție ac
ționează in vederea îndeplini
rii sarcinilor de mare însem
nătate ce le revin, răspunderea 
cu care asigură evaluare* 
preluarea întregii producții 
culturile de toamnă.

Au fost efectuate analize 
cooperativele agricole de pro
ducție Girlița, Lipnița, Coșlu- 
gca. Ion Corvin, Pietreni, Plo- 
peni. Dărăbani. precum și in 
întreprinderile agricole de stat 
Pietreni, Dorobanțu, Ferma nr. 
» a unității agroindustriale

general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
în zilele de luni „și 

vizită de lucru în u- 
județele 
Giurgiu, 

Me-

Constanta, Baza de 
Nicolae Bălcescu
Constanta ; cooperativele agri
cole de producție Ograda. Mo
vilita. Făcăeni. Sudiți, precum 
și I.A.S. Ograda — ju
dețul Ialomița ; cooperativele 
agricole de producție Pietrele, 
Institutul de cercetări pentru 
irigații și drenaje Băneasa —

a-

pentru strîngerea si 
grabnică, 

roadelor 
furajelor 
zootehnice, 
fondul dc 

agricole

fără 
toamnei, 
necesare 

pentru 
stat a 

contracta* 
au

prioritare 
și moderniz.are a 
în documentele 
ai XllI-lca al

timp, necretarul

la

în

|

recepție 
județul g

l ț 
iriga,11 și urenaje oauvasa — -5 
județul Giurgiii ; cooperativele 
agricole de producție Măgura, 
Măldăeni, Călmățuiu și Puține- 
iu — județul Teleorman ; jj 
cooperativele agricole de pro- 
ducție Izbiceni și Bucinișu — 
județul Olt ; cooperativele a- 0 
gricole de producție Amărășiii g: 
de Jos, Castranova, Puțuri, Bra- 
tovoiești și Sălcuța — județul 
Dolj : cooperativele agricole 0 
de producție Oprișor. Gruia, 
Gogoșu și Vînjuleț, precum -3 
și I.A.S. Gogoșu — județul Mc- țj 
hedinți ; cooperativa agricolă < 
de producție Buzoiești — ju- ȘJ 
detul Argeș ; cooperativa agri- Șg 
cola dc producție Șelaru — sj 
județul Dîmbovița g-

Primii secretari ai comite- |g 
țelor județene de partid au in- gg 
format pe secretarul general gg 
al partidului despre măsurile gg 
tehnice și organizatorice luate gg 
de organele și organizațiile de g; 
partid, consiliile populare, di- $ 
recțiile agricole, consiliile uni- ' 
ce agroindustriale pentru mo
bilizarea tuturor forțelor uma
ne și mecanice în vederea gră
birii stringerii roadelor acestei 
toamne, folosirii din plin a 
fiecărei ore bune de lucru.- - — -- ------
pentru ca întreaga recoltă să 
fie adunată cu spirit gospodă- g
resc și depozitată în cele 
bune condiții.

mai g

Apreciind măsurile luate, to- ș- 
arășul Nicolae Ceaușescu a 

epuizate 
ntru o 0 

întregii îj

varășul Nicolae Ceaușescu 
arătat că nu au fost 
toate posibilitățile 
mobilizare maximă a 
populații de Ia sate, 
folosirea intensă, cu 
ment ridicat, a puternicei__„
ze tehnice de care dispune in 
prezent agricultura noastră so- 
eialistă. a atelajelor, a tuturor 
mijloacelor de transport.

întreaga vizită s-a desfășu- îj 
rat sub semnul unui pronunțat 
caracter de lucru, punind, în- -s 
că o dată. în relief preocupa- î? 
rea statornică a tovarășulni 
Nicolae Ceaușescu pentru dez- 5 
voltarea si modernizarea aces- gî 
tei ramuri de bază a economiei gg 
noastre naționale. Ș

Cooperatorii. mecanizatorii g; 
afiați la munca cimpului au gî 
tntimpinat pe secretarul gene- gi 
ral al partidului eu toată căi- 
dura inimii, cu sentimente de gs 
recunoștință. gg

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ’i 
s-a întreținut cu lucrătorii o- gg 
goarelor. interesîndu-se de re- Ș 
zultatele muncii lor. de veni- gg 
turile realizate. adresîndu-Ie gg 
urări de succes în importanta^ 
muncă pe care o desfășoară gg 
pentru progresul general al gg 
țării, pentru binele lor șl al gg 
întregului popor.

pentru
întregii 
pentru 
randa- 

ba-

caracter de lucru, punind, în- g
«X — Ji_4Sr •_ —■ » * xj

Astăzi, în cupele europene la fotbal

TREI DINTRE ECHIPELE ROMANEȘTI 
LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA ÎN TURUL II
în C. C, E.:
STEAUA — VEJLE B.K.

CAMPIOANA NOASTRĂ
PORNEȘTE

CU MARI ȘANSE
Steaua — Vejle B.K. din nou 

față in față, astăzi, in manșa 
a 11-a din- primul tur al C.C.E. 
Un meci așteptat de echipa 
noastră campioană de pe po
ziția formației acreditate cu 
prima șansă, rezultatul de ega
litate obținut în jocul de la 
Vejle (1—1), prin golul înscris, 
in deplasare, de Radu II. în- 
semnînd un mare pas spre ca
lificarea în turul al doilea. Cu 
totul altele vor fi. insă, da
tele partidei de la București, 
programată astăzi, de la ora 
14.30. pe stadionul Steaua. De
oarece. eu siguranță, campioana 
Danemarcei nu va avea de ales 
decît alternativa grupării în 
apărare, urmată, sporadic, de 
declanșarea unor contraatacuri 
care eventual să surprindă e- 
chipa noastră, preocupată mal 
ales de deschiderea rapidă a 
scorului. în acest sens, antre
norul Emerich Jenei făcea ur
mătoarea remarcă : „Este ade
vărat Steaua păstrează prima 
șansă și acest prilej trebuie 
valorificat. Trebuie să ne luăm 
insă toate măsurile de sigu
ranță pentru ca nu cumva să 
omitem nici cele mai mici a- 
mănunte în pregătirea tactică a 
jocului. în primul rind. trebuie 
anihilați cei mai valoroși ju
cători ai echipei daneze. Mă 
refer Ia conducătorul Simonsen 
— golgeterul campionatului cu 
13 goluri .•— la fundașul ofen
siv Sivebăck, care a făcut re
cent parte din prima repre
zentativă a Danemarcei in me
ciul cu U.R.S.S.. la înaintașii 
Barnett și Bakhnlt, toți patru 
fotbaliști compleți. Toți com- 
poneniii echipei Steaua sînt de
ciși să se dăruiască și să lupte 
exemplar, să obțină victoria ! 
Avem în față suficiente e- 
xemple, din edițiile trecute, 
cînd am ratat calificarea și... 
istoria nu vrem să se mai re
pete".

Steaua și-a continuat progra
mul obișnuit de pregătire cu

Gheorghe NERTEA

(Continuare tn vag 2-3)

In „Cupa cupelor11:

UNIV. CRAIOVA-MONACO
STUDENIII SINE DECIȘI 

SĂ REIA ȘIRUL ERUMOASEEOR 
REZULTATE

CRAIOVA, 1 (prin telefon). 
Peste tot — afișe. fanioane, 
fotografii. Craiova sportivă, 
Doljul și împrejurimile • sale, 
acești entuziaști suporteri ai 
Universității sînt conectați din 
nou la marile meciuri din cu
pele europene. Miine (n.r. azi), 
la Craiova joacă A. S. Mona
co, echipă cu „firmă", cu 
internaționali, cu ..Cupa Fran
ței" în propria-i vitrină. Pe 
gazonul stadionului Central 
(îmbrăcat în haine de sărbă
toare) are loc returul dublei 
manse din ..Cupa cupelor". în 
primul joc. disputat în urmă 
cu două săptâmini. la Monte 
Carlo, a cîștigat Monaco cu 
2—0 (1—0), prin golurile lui 
Bellone (din lovitură libej-ă) 
și Genghini. Returul — sperăm 
să fie returul unei frumoase 
revanșe — e așteptat cu mare 
interes, pentru că 0—2 este, 
zicem noi. un scor pe de
plin remontabil. Cralovcnii 
îsl amintesc (cu plăcere) 
de meciurile cu Kaiserslau
tern, cu Bordeaux, de dra
maticul final cu Betis Se
villa. cînd Universitatea, prin 
valoare și excepțională dărui
re. a întors rezultatele. șan
sele calificări in favoarea sa. 
Va fi la fel si în această zi de 
octombrie 1985 ? După meciul 
de sîmbătă, de la Pitești. U- 
niversitatea s-a pregătit la 
baza sportivă Constructorul. 
Zile de refacere, de antrena
mente si de studiu al partidei 
tur. pe „video".

Antrenorul Mircea Radules
cu era îneîndurat. Avea si de 
ce. La tinerețea și lipsa de ex
periență a unor actuali jucă
tori se adaugă regretabila ac
cidentare a lui Cămătaru (ma
re handicap) si indisponibilita
tea prelungită a lui Cîrtu. Dar 
rămîn în avangardă Lung. 
Ștefănescu. Negrilă. Ungurea- 
nu. de ce nu ? șl acest Geol- 
gău. „0—2 și mai ales valoa-

Consiantin ALEXE

(Continuare tn pap 2-3)

In „Cupa U.E.F.A.“:
VARDAR - DINAMO 

AUGUSTIN Șl COECHIPIERII SĂI, 
HOIĂRifl SĂ „CONTREZE*1 

PUTERNIC
SKOPLJE, 1 (prin telefon). 

La capătul a două ore de zbor, 
frumoasa capitală a Macedo
niei ne-a întîmpinat cu un 
Soare strălucitor, care — în 
plină toamnă — face să urce 
mercurul termometrelor în ju
rul a 30 de grade. O ambianță 
în puternic contrast cu atmos
fera ce caracterizează fotbalul 
iugoslav, pe... cerul căruia, deși, 
au trecut cîteva zile de la în
frângerea pe teren propriu a 
ambelor reprezentative (A șl 
de tineret) în dubla confrun
tare cu selecționatele R.D. Ger
mane, persistă... nori negri. In- 
criminînd modul în care a con
ceput formula de echipă pen
tru un meci decisiv (cu prea 
mulți^ jucători lipsiți de expe
riență), presa de aici cere, in 
corpore, demisia lui Miloș Mi- 
lutinovici, antrenorul echipei 
naționale, care răspunde tutu
ror, sec, în puține vorbe : „Am 
să plec cînd voi crede de cu
viință".

Și cum viața merge înainte, 
presa de marți dimineața a 
trecut la actualitate, ocupîn- 
du-se, pe larg, de cupele eu
ropene, de meciul retur Var
dar — Dinamo. Aflăm astfel 
că echipa din Skoplje se pre
gătește la Ohrid, un orășel li
niștit, situat la 180 km. dis
tanță de Skoplje, unde parte
nera dinamoviștilor bueureșteni 
a susținut și unele teste în 
compania unor formații de ca
tegorie regională. Antrenorul 
Vukasin Visnjcvat declară unui 
reporter dc la „Nova Make- 
donja", care apare la Skoplje, 
că are unele probleme în alcă
tuirea „unsprezecelui" pentru 
meciul de miercuri. Urosevici 
și Zdravkov fiind accidentați, 
în situația în care ei nu vor 
putea fi recuperați, locul lor 
în echipă va fi luat de Gora- 
cinov și, respectiv, Trojanovski. 
Cu cele două semne de între
bare. echipa lui Vardar ar a-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2—3)

„MECI GREU CU ACEASTĂ ECHIPĂ ATLETICĂ A DANEMARCEI
ne spune llie Năstase

Probabil că iubitorii tenisului 
au un simț al lor, din moment 
ce ieri dimineață, in parcul 
sportiv Progresul din Capitală 
veniseră numeroși.... spectatori, 
toți știind — cu absolută 
exactitate — că la ora 10 llie 
Năstase va fi prezent, alături 
de colegii săi de echipă. Flo
rin Segărceanu. Andrei Mărci; 
și Andrei Dîrzu, la antrena
mentul de pe terenul central 
Este adevărat, marele nostru 
tenisman nu a putut începe pri
mele schimburi de mingi chiar 
la ora stabilită, aceasta însă dir. 
cauza unor surprize, plăcute 
atit pentru el. cit și oentrv 
admiratorii săi...

Un ..documentarist" de pri
mă mină. pensionarul Ionel 
Buzdugan, i-a ieșit în intîm- 
pinare: arâtîndu-i iui llie Năs
tase vreo sece-douăsprezece 
volume de articole apărute in 
presă așezate cronologia in 
pagini — in volume admirabil 
legate — incepînd din 1971 ele 
oglindind momentele de vîrf 
ale carierei celui care, real
mente, i-a desfătat pe specta

torii aproape tuturor arenelor 
de tenjs ale lumii cu înalta sa 
măiestrie. Au fost, apoi mi
nutele cînd llie Năstase a do
rit să afle cit mai mult in le
gătură cu tinerii noștri tenis- 
manl. S-a interesat despre noii 
deținători ai titlurilor națio
nale, făcîndu-i plăcere cînd i

s-a spus că Mihnea Năstase 
este campionul tării la 17—18 
ani.

llie Năstase a acceptat bu
curos să ne acorde un scurt

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a t-a)

Debut îfl noul sezon internațional de baschet

AZI, PARTIDA VOINȚA-ISKRA LJUBLJANA 
IN CADRUL „CUPEI LILIANA RONCHETTI"

Echipa feminină Voința 
București inaugurează sezonul 
internațional baschetbalistic 
1985—1986 intilnind astăzi (ora 
18). in sala Floreasca echipa 
Iskra Ljubljana, în cadrul pri
mului tur al „Cupei Liliana 
Ronchetti". Formația bucureș- 
teană întîmpină întrecerea cu

ambiția de a se comporta cit 
mai bine și de a obține cali
ficarea în turul următor al 
competiției, deși întîlnește o 
reprezentantă a baschetului iu
goslav. care are o mare repu
tație pe plan european. Men
ționăm că din lotul oaspetelor 
fac parte internaționalele Po
lona Dornik și Jasna Alic.

VOINȚA
4 Ștefan
5 Vasile

1,84
1.70

6 Gera 1.83
8 Angheluș 1.82
9 Ugrodi 1.69

10 Jugănaru 1,80
11 Filip 1,85
12 Borș 1,90
13 Grecu 1.83
15 Pandrca 1.83

Medie de talie : 1,809 m
Antrenor : M. Strugaru

ISKRA
4 Vrbec 1,63
5 Alic 1.90
6 Zupan 1.82
8 Sisko L80

10 Pocrnjici 1,70
11 Dornik 1,95
12 Spain 1,86
13 Topalovici 1,83
14 Malacko 1,87
15 Salvestrini 1.95

Medie de talie : 1,831 m 
Antrenor : A Urlep

Arbitri : G. Tsolakidis (Grecia) și H. Cholditz (Austria) | 
comisar F.I.B.A. a Al. Dănllă.



La Reșița, patru zile FINALELE „DACIADEI" PENTRU MAEȘTRI,

La finele turului Campionatului masculin de hand

DINAMO BUCUREȘTI-NEÎNVINSĂ, PE I

de gimnastici. SUB SEMNUL APROPIATELOR C. M
Gimnastica continuă să se 

mențină în actualitate. După 
cele patru zile de întreceri din 
cadrul Campionatelor Balcani
ce de la Atena încheiate cu 
frumoase succese pentru repre
zentanții țării noastre, iată că 
pe sportivele și sportivii de 
frunte ai țării îi așteaptă alte 
confruntări de vîrf, alte dispu
te care suscită mult interes.

Timp dc patru zile, în sala 
polivalentă din Reșița, munici
piu cu frumoasă și bogată tra
diție sportivă in țara noastră, 
se vor desfășura finalele „Da- 
ciadci" pe echipe și individual 
pentru maeștri și maestre la 
gimnastică sportivă, competiție 
la capătul căreia vom cunoaște 
echipele și campionii indivi-

Campionatele naționale de călărie-juniori

SPORTIVII DE LA STEAUA Șl C.S.M. LUGOJ,
PROTAGONIȘTII COMPETIȚIEI> *

Ligla llin și T. Răducanu, doi învingători merituoși
Baza hipică din Lugoj s-a ară

tat o gazdă ospitalieră pentru 
participanții la finalele „Dacia- 
dei" și ale Campionatelor națio
nale de călărie pentru juniori și 
tete. Disputele din ultimele două 
zile — juniori 18 ani, fete și e- 
ciiipe — au scos, încă o dată, 
in evidență (aptul că cel mai 
bine pregătiți au fost tinerii că
lăreți de la Steaua (antrenor — 
Vasile Tudor) și C.S.M. Lugoj 
(antrenoare — Ligia llin), între 
reprezentanții acestor două clu
buri din d u - se 
tate.

Juniorii de 
lider incontestabil Irș. Titel Rădu- 
canu, el confirmînd foarte buna 
comportare de la recentele Cam
pionate Balcanice. Dacă manșa I 
lăsa să se întrevadă o dispută 
strînsă, avind în vedere că prin
cipalii candidați la titlu au rea
lizat pareureurî fără eroare, 
manșa a dour a triat valorile, 
dar departajarea a fost, totuși, 
minimă. Stelistul T. Răducanu, 
cu Sadic a fost singurul care a 
reușit și In manșa secundă să 
termine fără greșeală, foarte a- 
proape de... baraj fiind șl lugo- 
janul Octavian Haneș, ca Pa
mela, care a dobortt ' ’ "
obstacol, un oxer cu 
mijloc.
Aurel 
Neamț) care a urcat 
la capătul unei evoluții de bună 
calitate.

Plină de neprevăzut, dar cu o 
învingătoare pe deplin meritată, 
a fost și competiția amazoane
lor în care mult rtvni.tnil titlu 
s-a decis, conform așteptărilor, 
Intre componentele lotului națio
nal. In apiauzrle spectatorilor, 
reprezentanta clubului gazdă, 
Ligia llin, a învins, înserilnd.u-și, 
astfel, pentru prima oară numele 
pe tabloul campioanelor, victo
rie care recompensează munca 
serioasă ce se depune la C.S.M. 
Lugoj, precum și talentul și e- 
forturile acestei capabile spor-

lupta pentru întîie-

18 ani au avut un

O n.entlune 
Cojocaru

la ultimul 
bulta$ la 
și pentru 

(Dumbrava 
pe podium

tive. Drumul spre titlu al Ligiei 
llin a început de la... locul 7 în 
prima maășă, avînd în vedere că 
stelistă Cristina Rusu a „scăpat" 
cu zero, lai alte cinei călărețe cu 
cite 4 p. In manșa a doua, Ligia 
Hin a făcut un parcurs aproape 
perfect, ea fiind secondată de 
Cristina Ștefănescu (C.S.M. Si
biu), restul candidatelor claeînd, 
astfel că titlul s-a decis la baraj. 
Greșeala Cristinei în această 
fază i-a permis Ligiei llin să 
cîștige, ea fiind penalizată doar 
de ...cronometru.

Proba pe echipe, care a înche
iat campionatul, a fost dominată 
de Steaua, .care eu T. Răducanu 
și CI. Gheorghe la „pupitru", a 
reușit să se detașeze de C.S.M. 
Lugoj, formație pusă pe fapte 
mari și cu promisiuni de viitor, 
dar încă handicapată de lipsa de 
experiență a componențllor săi. 
O mențiune, de asemenea, și 
pentru A.S.A. Cluj-Napoca.

REZULTATE TEHNICE : juniori 
13 ani — 1. T. Răducanu (Steaua) 
cu Sadic 0 p. 2. A. Cojocaru 
(Dumbrava) cu Sportac 3 p, 3. 
O. Haneș (C.SM. Lugoj) cu Pa
mela 4 p (99 s). 1. CI. Gheorghe 
(Steaua) eu Baltag 4 p (101,8 s), 
5. T. Răducanu eu Fidelio 4 p 
(114,5 s), 6. A. Constantin (Pe
trolul) eu Mult Iubit 4 p (123,6 
s) ; fete 
Lugoj) cu Aida 2 74 p. 2. 
ștefănescu (C.S.M. Sibiu) 
1/4 p — d.b., 3. Ioana 
(Dinamo) cu Bihorean 
Silvana Todea (Dinamo) 
telot 16 p, 5. Eugenia Șoldan 
(Dumbrava) cu Spartak 17 3/4 p; 
echipe — t. Steaua (T. Rădu
canu cu Sadie. CI. Gheorghe cu 
Vise, D. Ciobotar cu Baltag) 8 p, 
2. C.S.M. Lugoj 16 p, 3. A.S.A. 
Cluj-Napoca 22 p, 4. Petrolul 23 
p, 5. C.S.M. Sibiu 32 p, S. C.S.M. 
Craiova 61 3/4 p.

— J. Ligia Ilin (C.S.M.
Cristina 

eu OLac 4 
David 

12 P. 4. 
cu Mo

Emanuel FANTANEANU

duali ai gimnasticii românești 
pe anul în curs.

Concursul capătă în acest an 
o importanță deosebită, mai 
ales pentru component» loturi
lor reprezentative, care se pre
gătesc asiduu în vederea apro
piatelor Campionate mondiale 
de la Montreal, de la începu
tul lunii viitoare. Ecaterina 
Szabo, Daniela Silivaș Euge
nia Golea. Celestina Popa, Ma
riana Tudor, Laura Cutina, Mi- 
rela Barba lată, Dana Dumitru, 
Mihaela Stănuleț — iată gim
naste pentru care întrecerea de 
la Reșița are o importanță deo
sebită deoarece le poate asigu
ra selecția în echipa pentru 
„mondialele" din Canada.

întrecerile prevăd atit exer
ciții impuse, cit și liber 
Se va concura, deci, cu 
gramul ce urmează a fi . 
zentat la Montreal. Un motiv 
în plus Ca publicul spectator 
să se dovedească interesat de 
evoluțiile gimnastelor și gim- 
naștilor noștri fruntași.

Finalele încep joi cu exer
cițiile impuse ale băieților, con
tinuă -vineri cu exercițiile im
puse ale fetelor, sîmbătă sînt 
programate exercițiile liber a- 
lese (feminin și masculin), iar 
duminică dimineață — finalele 
ce aparate.

alese, 
pro- 
pre-

CLUJ-NAPOCA. 1 (prin te
lefon). Etapa a XI-a dispu
tată marți, a încheiat turul I 
al Campionatului masculin 
de handbal. Divizia ,.A“, edi
ția a 28-a. A fost vorba în a- 
ceastă primă parte a în
trecerii pentru titlul national 
de un veritabil maraton, cele 
12 echipe de pe prima sceriă 
competitională susținînd — 
fiecare — cite 11 meciuri în 
24 de zile ! Scuzabilă, deci, 
într-un fel. oboseala echipelor 
manifestată în acest ultim tur
neu desfășurat (în prezenta u- 
nui număr surprinzător de 
mic de spectatori) în Sala 
sporturilor din Clui-Napoca.

In erupă 
locurile 1—6, 
handbalului 
volua : 1.
32 p. 2. Steaua 30 o. 3. Poli
tehnica Timișoara 30 p 4. 
H. C. Minaur Baia Mare 27 D.
5. Constructorul Oradea 22 p
6. Știința Bacău 21 n. Evident, 
ascensî unea formației Dina
mo București, pregătită de 
maeștrii emeriti ai sportu
lui Ghită Lieu si Valentin Sa- 
mungi. este i 
in același timp 
bazîndu-se pe 
substanțială a 
loric. De asemenea, 
a fi subliniată intrarea

structorului Oradea în grupa 
de elită.

în grupa locurilor 7—12 se 
află : 7. Dinamo Brasov 19 d. 
8.
19
18
11.
Relon Săvinesti 12 d.

Campionatul se 
în martie 1986. cu 
tur-retur. fiecare 
re. din cele două i 
etape săptămînale).

Independența Carnati Mîrsa 
o. 9. Universitatea Craiova 
o. 10. Metalul Bistrița 17 d. 
Constructorul Arad 17 p. 12.

va relua 
i partidele 
cu fieca- 

eruoe (cu

Ia partide- 
XI-a.

LOTURILE DIVIZIONARELOR „A“ DE
La ediția a 37-a a Campiona

tului național de baschet mas
culin, care începe mîine, cele 12 
participante vor folosi loturile :

STEAUA (președinte M sec
ției : Dumitru Puiu) : C. Cernat
O, 93 m — 32 ani), R. Opșitaru 
(2,10—29), A. Netolitzchl (1,80—27),
P. Brănișteanu (1,38—26), V. Că- 
pușan (1,95—27), FI. Ermuraeho 
(1,96—25), R Reisenbiichler (2,04— 
17), V. loan (2,04—26), Al. Panai- 
tescu (2,00—20,. C. Scarlat (1,98— 
27), I. Carpen (1,96—27), C. Pin- 
tea (1,94—19) : antrenor : M. Ne- 
def.

DINAMO BUCUREȘTI (președi- 
te al secției : Alexandru Popes
cu) : D. Nlculescu (1,90—32), M. 
Braboveanu (1,88—33), I. Uglai 
(1,97—30). V. David (1,95-27). M. 
Marinache (1,97—35), V. Iaeob 
(2 00—22) V. constantin (2,00—20). 
A. Vinereanu (2,10—26), L. Vasi- 
lică (2,02—24), I. Ionescu (2,10—
24) . E. Toader (2,18—21), B. Băr- 
bulescu (1,93—21); antrenorii 
Gh. Novac și V. Popa.

I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI
(președinte al secției : Dan Stă- 
nescu) : P. Grădișteanu ’(2,00—36), 
C. Voicu (1,97—29). C. loan (1,95—
25) , E. Ciocan (1 97—39), L. Ivas- 
cencu (2,02—33), M. Marinescu 
(1,88—32), V. Pogonaru (1,92—25), 
P. Mihalcea (1,93—23), T. Rist 
(1,97—19), R Mărgărit (1,98-<21), 
G. Tzachis (1,83—19). S. Păsărică 
(2,00—26), L. Maxim (2,04—20), C. ’ 
Popa (2,08—16), A. Măroiu (2,01— 
17) ; antrenori : D Berceanu si 
S. Rotaru.

DINAMO 
(președinte 
Tincău) : 
Ar.tocM 
(1,91—24) 

"Flaundra 
(1,88—27). 
Nicoară 
(1,89—24), 
C. Szabo 
(1,93-19) 
M. Tigan 
Gh. Roman.

C.S.U. BALANȚA SIBIU (pre
ședinte al secției: Virgil Benga) : 
M. Chirilă (1,98—28), N. Palhegy 
(2,02—30) M. Șerbănescu (1,84—31), 
£>. Bleahu (1,93—28), V. Dan cea

C.S.Ș. 2 ORADEA 
al secției : Liviu 
GellertZ. 

(2,04—26),
D. Cristea

(2,02—25),
L. Fodor 
(1,95—27).
D. Rădulescu (2.01—24), 

(1,96—23), S. Takacs 
T. Tavaszi (1,88—25), 
(2,01—19) ; antrenor :

(2,00—31), D.
M. Costin 

(1,89—26), A. 
Z. Kosa 

(1,92—21), H. 
Gh. Pascu

(2,06-21), A. Kineses 
Apostu (1,82—29).
(1,95-26). M. Mladin 
Bretz (2,06—28), 
(2,03—26), D. Birsan 
Domolă (1,83—24) ; antrenori : FI. 
Stoica și M. Vulc.

RAPID BUCUREȘTI (președinte 
al secției : Petre Avram) : 
Dumitru (2,00—32), M. ~ 
(2,84—25), Gh. Ghițâ (
St. Bănică (1,91—26), M. 
(1,95—29), N. Dăesou (
M. Gabriel (2.02—23), V. 
(1,95—26), D. Sipoș (1,91—28), __ 
popovlci (1,92—22), V. Cudric \ 
(1,95—21), L. Popescu (1,90—25), 
C. Popescu (1,1'7—29) ; antrenor : 
V. Bulancea.

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA 
(președinte al secției : loan Fră- 
țilă) : V. Băiceanu (1,96—29), L. 
Cernat <1,86—30), I- Ilucă (2,01— 
25), M. Logofătu (2,02—25), N. 
Mânăilă (1,96-33), F. Marin (2,03- 
24) C. Moldoveanu (1,88—25), V. 
Pașca (1,88—35), Gh. Radu (1,88— 
28), A. Spînu 0,96—35), V. Șer- 
ban (2,00-26) R. Tecău (1,94—28), 
M. Coroamă (1,98—17), D. Florea 
0,96—17), M. Ghinea (1,94—16), 
M. Mătăsaru (1,96—17) ; antre
nori : Al. Botoș șl V. Pașca.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA fina bucurești (preșe
dinte al secției : Mihai Stratu- 
lat) : Vasile Zdrenghea (1,91—34), 
Gh. Oczeiak (2,02—34). E. Neagu 
(2,02—33), D. Zăchițeanu (2,05—31), 
G. Neculce (1,80—28), Al. Cimi- 
nian (1,93—26). Cr. Vilcinschi 
(1,90—26), G Șarlă (2,04—22), M. 
Pop-OVici (1.89—20), B. Hoit (1,78—
18) , A. Mihai (1.93—19), G. Cio- 
botea (1,93—19) CI. Măeran (1.93—
19) ; antrenori : D. Lecca și R. 
Diaoonescu.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA (președinte 
al secției : Ioan Proinov) : M, 
Barna (1,83—34), M. Crăciun (2,05— 
32), St. Ilea (1.85—23), Tr. Trif 
(2,01—27), M. Moldovan (2,00—26), 
A. Szabo (2,02—20), FI. Hnat 
(1,81—19), D. Vinasi (1.86—21), M. 
Pulbere (1,03—21), M. Beli (1.93— 
21), I. Murășan (1,91—27) ; antre
nori : V. Moldovan si M. Barna.

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI (președinte al secției : Cor

(2,05—23), FI.
Gh. Dăian
(1,97—30), H. 

K. Herbert
(2,01—20), L.

Gh.
Dumitru 

(1,93—31), 
Plămadă 
(1,94—26), 

. Suciu 
A.

din
valorică centru 
așactar în elita 

nostru. vor
Dinamo București

e-

spectaculoasă si 
meritată, ea 
o creștere 

nivelului va- 
merită 

Con-

Cîteva relatări de 
le ultimei runde, a

ȘTIINȚA BACĂU — INDE
PENDENTA CARP AȚI M1RSA 
32—22 (13—11). Victorie netă, 
perfect meritată, a studenților 
băcăuani, înfrîngere fără drept 
de apel a handbaliștilor de la 
Mîrșa. Cu o defensivă „tare", 
cu un atac polivalent, din care 
s-a detașat totuși Bondar, Ști
ința Bacău și-a dominat cu 
dezinvoltură partenerul din min. 
42 (eînd a început seria celor 6 
goluri consecutive), chiar sur- 
clasîndu-1. De cealaltă parte, o 
formație în care Becicheri a 
risipit cu... dezinvoltură, Omer 
„s-a ascuns" pe extremă, iar 
defensiva — dezorebnată — a 
fost deseori mediocră. Au în
scris : Bondar 11, Vlad 7, Zam
fir 5, Vasilca 4, Berbecaru 1- 
Gherhard 1, Uzun 1, Gîrleseu 1, 
lehim 1 — pentru Știința, Omer

7, Tă 
nea 
Paras 
1 — 
pati 
stat ■ 
dor (
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IERI, IN DERBYUL DE HOCHEI: STEAUA - DINAMO 7-4
• AZI, ZI DE PAUZA • COMPETIȚIA CONTINUA MiINE (ora 9)

Ieri au continuat pe patinoa
rul artificial „23 August" din 
Capitală meciurile primei faze 
a campionatului republican de 
hochei. Ceea ce trebuie evi
dențiat dintr-un început este 
că, față de zilele precedențe, 
partidele au fost mai animate, 
mai spectaculoase, ceea ce în
seamnă că formațiile noastre 
fruntașe „își intră în mină", că 
tinerii jucători care acum trec 
„proba de foc" a afirmării lor 
se simt tot mai bine în alea
sa companie in care se află. 
De altfel, ei au fost 
care au dat tonul în _ 
vedetă al zilei, cel dintre 
ua și Dinamo.

Dar iată scurte notații 
întâlnirile de ieri :

aceia 
meciul- 

Stca-

de la

STEAUA — DINAMO 
(1—2, 2—1, 4—1). Scorul 
pare disproporționat,

7—4 
ni se 

pentru 
că Dinamo nu a fost (în ceea 
ce privește calitatea jocului 
etalat, a vitezei cu care au pa
tinat jucătorii săi, tehnica lor 
sau tactica demonstrată), infe-

rioară adversarului. Dinamo a 
avut, în schimb, cîteva mo
mente de cădere, de care Stea
ua a știut să profite. Meciul 
a fost disputat, alert si a a- 
vuț o interesantă evoluție a 
scorului : 1—0 Dinamo (So- 
lyom — min. 5), 2—0 (Tureanu 
— min. 12). pentru ca Steaua, 
cu un deosebit efort de voin
ță, să reușească egalarea prin 
Chiriță (min. 18) și Gliga (min. 
28). Dar Dinamo nu renunță 
și ia din nou conducerea prin 
același Tureanu (min. 30), însă 
Nistor (min. 35) aduce pentru 
a treia oară egalitatea pe ta
bela de marcaj. în repriza a 
treia, intervin acele momente 
de scădere a tonusului de meci 
manifestată de Dinamo. 
Steaua, irezistibilă la un 
ment dat, pune stăpînire 
ioc : 4—3 Gerczuly (min.

5—3 Ilerlea (min. 51),

din Miercurea Ciuc, benefi
ciind de aportul unor jucători 
de recunoscută valoare, a cîș
tigat după un meci disputat (în 
special în ultima lui parte). 
Au marcat : Petreș 2, Kocsis, 
Todor, Salomon (P); Andraș, 
Andrei, Gergely (V). Au 
bitrat : Șt. Enciu (centru). Gh. 
Mîcu și M. Dinu.

SPORT CLUB M. CIUC 
METALUL RĂDĂUȚI 
(7—1, 4—0, 1—1).
L. Bartalis 2, I. Bartalis, 
Antal 2, 
Z. Nagy

ar

12—2
Au marcat:

C.
Demeter, B. Nagy 2, 

2, Gereb, Csoti (S. C.);

BASCHET (m)
nelia Rusu-Banu) : R. Dănăilă 
(2,91—25), L. Dabija (1,84—22), V. 
Bahrin (1,94—27), P. Măgurean 
(2,01—23), K. Takacs (2,02—28), G. 
Mihăilescu (1,80—28), T. Tonca 
(1,86-31), I. Cillbiu (1,97—30), 
Boișteanu (1,96—28), 
(1,97—24), P. Pavelluc
C. Moscalu (1,96—19), 
(1,94—19) i antrenor : 
lescu.

COMERȚUL C.S.Ș. 
NICA TIMIȘOARA 
al secției : FI Ciobănescul : 
Isaicu (2.18—22), V. Scalețchl 
(2,01—22), T. Ondreikovlts (1,95— 
33). M. Milcevici (1,97—23), B. 
Bende (1,94—21), C. Ilie (1,90—26),
D. Duțu (1,83—22). I. Socol (1,78—
26), L Jumanca —
Prodan (1,84—22), 
(1,80—26) D. — _ 
Schmitz (1,84—24), 
(1,85—22), antrenor: încă nedesem- 
nat.

C.S.U. OTELUL GALATI (Pre
ședinte ai secției : Ho-ria Dul
gherul : D. Miriță (1,95—27), G. 
Cazanesehi (1,93—23), R. Popescu 
(2,00—25). AI. Haiduc (1,81—22), 
G. Iordache (1,97—25), D. Seutaru 
(1,97—22), V. Moga (1,95—20), V. 
Pascu (1,86—19', V. Dumitru 
(1,81—21) M. lancu (1,84—23), G. 
Bușu (2,01—20), C. Ciochină (1,93— 
24), S. Toma (2,02—30), G. Badiu 
(1,93—20); antrenori : C. Hinsa și 
D. Miriță.
• Jucătorii subliniați sint nou 

veniți in . echipele respective.

I. R-
C. Anton 
(1,86—18),

G. Toma
D. Pave-

POLITEH-
(președinte

O.

(1,8»—24), M.
Gh. Lipovan 

Biro (1.98—23)
A. Nichita

G.

® ClȘTIGURILE CONCUR
SULUI PRONOSPORT DIN 29 
SEPTEMBRIE. Cat. 1 (12 re
zultate) : 5 variante 100% a
8.821 lei și 62 variante .25% a 
2.205 Iei; cat. 2 (11 rezultate): 
38 variante 100% a 809 lei și 
1.189 variante 25% a 
cat 3 (10 rezultate) : 
iante 100% a 126 lei 
variante 25% a 32 lei.

6 Tragerea obișnuită 
EXPRES de astăzi, miercuri 
octombrie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str.

202 lei ;
537 var- 
și 12.192

PKONO-
2

iar 
mo

pe 
50).

_ ____ 6—3
Chiriță (min. 52). 7—3 Hălăueă 
(min. 57), In min. 58, Oastea 
reduce diferența, profitînd și 
el de un moment de... acal
mie în defensiva stelistă. Au 
arbitrat bine Gh. Dragomir (la 
centru). Era. Both și Gh. Tas- 
nadi (la linie).

PROGRESUL M. CIUC — 
VIITORUL GHEORGHENI 5—3 
(3—2, 1—0, 1-—1). Formația

Chîseiuc, Gh.. Coca (M). Ău
arbitrat: M. Presneanu (cen-
tru), FI. Gubernii și M. S an
duleseu.

DUNĂREA GALATI 
IMASA SF. GHEORGHE il—!
(I—1, 4—2, 3—I). Au marcat: 
Burada 3, Dinu 2, Marcu, 
Zaharia, Dima, Mocanu, 
mătate, Bujoreanu (D); 
mitrache, Icleiu, Ugron, Divoiu 
(IMASA). Au arbitrat: I. 
Becze (centru), Gh. Tasnadi și 
D. Trandafir.

Astăzi este zi de pauză. Com
petiția continuă mîine, de la 
ora 9 : Sport Club — IMASA, 
Steaua — Metalul, Viitorul — 
Dunărea, Dinamo — Progresul.

I. 
Ju- 
Du-

Mircea TU DORAN

în „Cupa României14 la tir

DECIT SENIOARELE LA
în ultimele două zile aie 

„Cupei României" la tir, com
petiție care a avui loc în Ca
pitală, pe poligonul Tunari, 
s-au obținut cîteva rezultate 
remarcabile la arme cu glonț. 
Astfel. Ia pușcă standard 3X20 
f. junioara Cătălina Cusmescu 
(Metalul București) a realizat 
574 p (pe poziții : 196, 188, 190) 
surcîasindu-și colegele de con
curs (a doua clasată — 547 p 1). 
în aceeași probă, la senioare, 
pe locul I — Dumitra Matei 
(Dinamo) cu 568 p. R. Nicoles- 
cu (Steaua) a cîștigat la mare 
luptă proba de 3X40 f pușcă 
liberă cu 1147 p (al doilea 
clasat — 1146 p). Alți cîștigă- 
tori : M. Stan (Steaua) la pis
tol viteză 591 p, M. Dumitrescu 
(Metalul Buc.) la pușcă liberă 
60 f picioare seniori (probă 
specială) — 550 p (R. Nicoles-

cu. locul doi. 542 p), C. Deli- 
marian (Dinamo) la pușcă li
beră 40 f picioare (p. sp.) —
370 p, Sanda Urlea (Steaua) 
la pușcă standard 40 f picioare 
junioare (p. sp.) — 347 p, Do
rina Demeter (U.T.A.) la pistol 
sport 60 f viteză senioare (p. 
sp.) — 583 p, Daniela Dumi- 
trașcu (C.T. Alexandria) la 
pistol sport 40 f viteză junioa
re (p. sp.) — 390. I. Joldea 
(Dinamo) la pușcă liberă 60 f 
genunchi seniori (p. sp.) — 580 
p. Ștefan Buicliu (CSȘ Rădăuți) 
la pușcă standard 40 f ge
nunchi juniori (p. sp.) — 392 
p, Aurora Ștefan (Olimpia 
Buc.) la pușcă standard 40 f 
genunchi senioare (p. sp.) 376 
p și Marinela Bota (Olimpia 
Buc.) la pușcă standard 40 f 
genunchi junioare (p. sp.) —
371 p. (T. R.)

E3

ADMINISTRAȚIA DE STAI I.OTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16,30. Numerele ciștlgă- 
toare vor £1 radiodifuzate la ora 
19 pe programul II, la ora 23 
pe programul I, precum și a 
doua zi dimineața, la ora 8,55, 
tot pe programul I.
• Așa cum am mai informat, 

duminică 6 octombrie A.S. Loto- 
Pronosport organizează cea de a 
doua tragere SPECIALĂ LOTO 
2 din acest an, la care se atri
buie importante eîștiguri In

AUTOTURISME „DACIA 1300“, 
mari sume de bani în valoare 
de 25.000 lei, 5.000 lei etc., pre
cum și excursii în R. P. Ungară. 
Se efectuează 7 extrageri in 3 
faze, cu un total de 32 numere. 
Câștigurile se acordă pe 18 cate
gorii. Extrageri „legate" în ca
drul fiecărei fazez De reținut că 
se atribuie ciștlgurl și pentru 2 
numere din 6 extrase. Procura- 
ți-vă din timp bilete cu nume
rele dv. preferate I
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A CÎSTIGAl 
PROBA Uf fOAD

CIMPULUNG MUSCEL. 1 
(prin telefon). Caravana multi
coloră a cicliștilor s-a pus în 
mișcare pentru ultima probă a 
campionatelor naționale, cea de 
fond (118 km), din fața hotelu
lui „Muscelul", avînd ca punct 
de întoarcere Castelul Bran și 
sosirea în centrul orașului 
Cimpulung Muscel. Foarte cu- 
rînd de la plecare, pe primele 
serpentine ale Virfului Mate- 
iașul, din pluton se desprinde 
un grup de 5 alergători (I. Gan- 
cea, G. Florea, Gh. Kleinpeter. 
C. Dumitrache și Gh. Butaru) 
care, cronometrați la trecerea 
prin Posada Rucărului, aveau 
un avans de 30 secunde față 
de _M. Romașeanu și un minut 
față de V. Constantincscu și St. 
Bulăreanu, porniți in urmărire. 
Se coboară cu aproape 60 
km/h și la Valea Urdii, Ro- 
mașcanu și Constantincscu fac 
joncțiunea cu grupul fruntași
lor. Nimic deosebit pînă la 
Bran, cind cronometrăm dife
rența fugarilor față de grupul 
urmăritor — 1 min. și 40 sec. 
și peste 5 mta. față de grosul 
plutonului. In micul grup din 
față, lucrurile decurg normal, 
fugarii se înțeleg bine la tre
nă, urcă în. forță Vîrful Bran 
și pe cobori rea în lungime de 
11 km merg cu peste 65 km/h!

La cățărarea de la Moeciu, 
rămîne G. Florea sufocat; tot 
aici sparge Kleinpeter, care 
schimbă bicicleta de două oti 
și reușește să reintre în grup. 
In față se află ultimul obsta
col — Mateiașul. unde s-a de
cis soarta cursei. Kleinpeter, 
care a muncit foarte mult, ră- 
rnine, iar pe prima serpentină 
de urcuș V. Constantinescu se 
desprinde lejer de colegii săi. 
urcă parcă fără efort și so
sește solitar la finiș, în aplau
zele entuziaste ale spectatorilor.

Clasament : 1. V. Constanti
nescu (Dinamo), 118 km — 
3hl5:07 (medie orară 36,300 km) 
— campion republican și cîști- 
gător al „Daciadei"; 2. I. Gan- 
cea (Dinamo) 3hl6:32; 3. C. Du- 
mitrache-OIogu (Metalul Plo- 
peni) 3hl6:36 ; 4. M. Romașca- 
nu (Dinamo) 3hl8:20 ; 5. N. Al- 
dulea (Metalul ’ Plopeni), 6. C. 
Paraschiv (Dinamo) — același 
timp.

Horoțîu SIMA

ÎI“ ALE BHIZIEI „AM DE RLODY
SERIA A Il-a

1. FARUL 5401 245- 19 13
54- 28 15 2. Dinamo 5401 252- 55 13
72- 33 11 3. Polit. Iași 5302 123- 53 11
92- 73 11 4. Șt. CEMIN 5 3 0 2 69- 43 11
63- 48 11 5. Contact. Bz. 5302 58-81 11
52- 60 11 6. Rapid Buc. 5203 46-108 9
40- 8G 9 7. „U“ Timiș. •' 5203 34-195 8
61-117 9 8. Gl. PTT Arad 5104 27-117 7
55-124 9 9. H. M. Focș. 5104 31-142 7
40- 50 7 10. Mașini G. Ol. 5104 48-160 7
47-148 7 •) Echipă penalizată cu 1 punct.

IRfiHITEI, MULTE PIETRE...
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bunei desfășurări a competiției 
și dacă aceasta a Înregistrat și 
minusuri ele nu se datoresc oa
menilor inimoși eare au pus la 
punct aproape totul.

Să vedem. Insă, ce voiau lide
rii clasamentelor „C- și „A* la 
începutul cursei. EdiLpajul Șt. 
Vaslle — O. Scobai (LAJ>.) con
ducea, după patru etape. In gru
pa „C", cu 75 p. Următorii cla
sați, L. Balint — D. Banca 
(I.A.P.), aveau doar 50 p. Așadar, 
dacă Vasile pilota bine, dar mo
derat, iar Balint foarte bine — 
adică fără abandon, care este o 
consecință a temperamentului 
său, predispus la risc — primul 
putea obține- iocul secund, iar 
secundul, primul loc, în Raliiul 
Harghitei. Asta ar fi însemnat 
menținerea echipajului Vasile — 
Scobai pe primul loc, în clasa
mentul grupei și în cel general, 
dar ridicarea celorlalți (Balint — 
Banca) în clasamentul general, 
cu efecte pozitive asupra poziției 
I.A.P. în clasamentul pe echipe, 
în care piteștenii înfruntă, în 
acest an., asaltul încununat de 
succes al Unirii Tricolor Bucu
rești. La grupa „A", echipajul 
A. Botezau — S. Popa (I.P.A.S.) 
avea sarcina să scape de princi
palii urmăritori P. Aidea — E. 
Zogorean (I.T.A. — Electromu-
reș) între ei fiind o diferență de 
20 p.

Așadar, start pentru cele 87 de 
echipaje înscrise în raliu. Chiar 
după primele probe, dure. încep 
abandonurile. Dintre numele so
nore, abandonează echipajul

Pentru meciul de miine, cu Sportul studențesc

XAMAX NEUCHÂTEL SOSEȘTE AZI ÎN CAPITALĂ
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STEAUA -
(Urmare din pag 1)

antrenamente zilnice. îmbucu
rător este faptul că mijlocașul 
Bălan s-a refăcut. Iată „ll**-le 
comunicat de antrenorii Eme- 
rich Jenei și Anghel Iordănes- 
cu : Ducadam — Iovan (Băr- 
bulescu), Belodedici, Bumbes- 
cu, Bărbulcscu (Weissenbacher) 
— Balint, Stoica, Boloni, Maja- 
ru — Lăcătuș. Pițurcă. Pe lis
ta de rezerve vor figura : Stîn- 
gaciu. Bălan, Radu II. Petcu și 
Andrei.

Vejle B.K. a sosit ieri, la 
prînz. în Capitală cu formația 
completă. De la aeroportul O- 
topeni. oaspeții au plecat direct 
la stadionul Steaua, pentru un 
antrenament de acomodare. 
Antrenorul Pou! Erik Bech 
ne-a declarat următoarele : 
„Șansele noastre sint destul de 
reduse. Am venit Ia București 
pentru a încerca să recuperăm 
punctul pierdut pe teren pro
priu in prima manșă. Duminică, 
in campionat, am jucat la Vejle 
cu echipa Esbjerg. cu eare am 
încheiat la egalitate : 8—0. Sint 
mulțumit, totuși, de modul cum 
s-au mișcat jucătorii mei. Am 
atacai iot timpul și am ratai o 
sumedenie de ocazii, cele mai 
mari — patru la număr — prin 
Simonsen numai cu portarul 
in față. Indiferent de rezulta
tul final, sper să lăsăm o fru
moasă impresie publicului spec
tator. Sint de-a dreptul încin- 

VARDAR - DINAMO
(Urmare din pag. 1)

răta astfel : Grosev — Iova- 
novski, Janevski, Sctinov, Si- 
movski — Urosevici (Goraci- 
nov), Kanatlarovski, Savevski
— Zdravkov (Trojanovski), 
Pancev, Ringov.

în tabăra noastră, preparati
vele s-au încheiat marți, cind, 
la ora partidei, antrenorii C. 
Cernăianu și FI. Cheran au 
condus o lecție de circa 70 mi
nute, la care au participat toți 
cei 16 componenți ai lotului di- 
namovist. Dintre cei trei acci
dentați, Suciu, Dragnea și Tul- 
ba, ex-clujeanul se simte mai 
bine, astfel Incit Cernăianu s-a 
decis să trimită pe gazonul 
stadionului Municipal următoa
rea echipă : Moraru — Rcdnic, 
AI. Nicolac, Zare, Stăneseu — 
Movilă, Andone, Varga, Suciu
— Văidean, Augustin. Prin tre
cerea lud Andone în fata fun
dașilor centrali, este limpede 
și rațională intenția echipei 
Dinamo de a se „închide" mai

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de Ia toate 
cele trei meciuri. Transmi
sia se va efectua pe pro
gramul I, în jurul orei 14,00.

E. I. Cristea — Gh. Radu 
(U.T.B.), în P.C. 6. ca urmare a 
defectării ambreiajuliul, dar se 
pare și al unui obicei al defec
țiunilor. după care, în P.C. 7, 
ies din cursă Gh. Urdea — C. 
M&căneață (I.A.P.) din cauza fi
surării garniturii de chlulasă. 
Cele două echipaje rivale pierd, 
deci, cite un pion. A urmat, tîr- 
ziu, în noapte, abandonul echi
pajului P. A’dca — E. Zogorean, 
fapt ce a ușurat accesul la pri
mul loc, în grupa ,,A", al cuplu
lui A. Botezan — S. Popa.

La sosire, au trecut Unia N de 
echipaje ; așadar, au fost 11 de 
abandonuri, multe, dacă nu avem 
în vedere starea drumurilor, pu
ține, totuși, dacă luăm în seamă 
relația dintre starea drumurilor 
șl pregă+irea unor mașini, inapte 
pentru competiție. Foarte bună, 
cursa făcută de tinerii, dar ex- 
perimentațil FI. Nuță — R. Du- 
mitriu (U.T.B.). CLASAMENTE : 
Gr. „C« : 1. L. BALINT — D. 
BANCA (I.A.P.), 2. V. Ștefan — 
O. Scobai (I.A.P.), 3. FI. Nuță — 
R. Dumitriu (U.T.B.) ; gr. „A" : 
1. A. BOTE-'.AN — S. POPA 
(I.P.A.S.). 2. C. Milu — R. Bă- 
dilă (I.P.A.S.), 3. L Banc — Gh. 
Nemeș (I.T.A. — Electromureș) ; 
începători : 1. ST. MIHALY —
H. FEISZT (C.J.A.K. — Harghi
ta), 2. C. Pavel — St. Grosu 
(C.J.A.K. — Deva), 3. T. Dobro- 
geanu — A. Ivan (Tractorul). 
CLASAMENTUL GENERAL are 
aceeași configurație cu cel al 
grupei „C“.

CLASAMENT PE ECHIPE : 1.
I. A.P., 2. I.P.A.S. (O echipă foar
te bine pusă la punct, cu asis
tență excelentă). 3. U.T.B., 4. 
Oltc'.t.

Alexandru SOLOMONESCU

VEJLE B.K.
tat de calitatea gazonului de 
pe stadionul Steaua, care te 
îmbie să joci fotbal".

La sfîrșitul antrenamentului, 
înconjurat de grupul de ziariști 
prezență la stadion, Poul Erik 
Bech a făcut cunoscută forma
ția cu care va începe partida 
cu Steaua. Iat-o : A. Nielsen 
— Sivebăck, Sorensen, Eg Gert 
Laursen — Simonsen. Bertelsen. 
Bakholt — Barnett. Hansen. O. 
Nielsen. Adică același „11“ fo
losit și ta primul meci de Ia 
Vejle.
. Intilnirea va fi condusă de o 
brigadă din Italia, avîndu-1 la 
centru pe Rosario Lo Bello. 
Observator U.E.F.A. este Hans 
Ebersberger. din R. F. Germa
nia.

UNIVERSITATEA - MONACO
(Urmare din pag. 1)

rea adversarilor vor constitui 
obstacole grele, dar nu impo
sibil de trecut, ne spunea an
trenorul Mircea Rădulescu. 
Miza_ jocului, tensiunea ner
voasă pot duce și la greșeli, 
dar trebuie să avem răbdare și 
acest lucru doresc să-I înțe
leagă și publicul. Avem nevoie 
de permanente încurajări. in
diferent de cursul jocului". 
Iar Negrilă. acest destoinic ju- 

bine, ca la București, ta fața 
ofensivei lui Vardar. Alcătui- 
tad un zid solid in fața butu
rilor apărate de Moraru, Dina
mo dorește să aibă liniștea ne
cesară în joc, ca și moralul 
care să-i permită să contreze 
periculos și eficient. De altfel, 
trebuie spus că pregătirea a- 
cefitei importante dispute se 
desfășoară aici sub semnul do
rinței, al unei mari dorințe de 
calificare ta turu-l următor al 
„Cupei UEFA".

Meciul — pentru care toate 
cele 30 000 bilete s-au epuizat 
de citeva zile — va începe la 
ora 14,30 (15,30 ora României) 
și va fi condus la centru de 
Dieter Pauly, din R. F. Ger
mania.

• Reapariție în Divizia „A" după o destul 
de îndelungată absență : Lăzăreanu, fostul por
tar al Iul „U“ Cluj-Napoca, după ce a evoluat 
o vreme la zalău, a revenit, duminică, pe 
prima scenă, în formația F.C. Bihor. El a avut 
o comportare excelentă, opuiiîndu-se înscrierii 
golului In patru situații. La ei se referea titlul 
cronicii cind vorbea despre portarul (în fapt, 
al gazdelor) coautor al acelui 3—0 obținut de 
orădenl. „Simt că pot atinge un nivel și mai 
bun de formă — ne spunea a după meci. Vreau 
să demonstrez că mai pot fi încă un bun por
tar de prima divizie*. Mult succes 1 9 Cel mai 
bun jucător ai lui F.C. Olt — și unul dintre cei 
mai activi de pe teren — a fost Eftimie. El a 
muncit mult și a reușit multe pase bune pen
tru coechipieri. Să sperăm că tot mai mulți 
dintre coechipieri vor munci să atingă un ni
vel de formă asemănător. 9 Despre dorința de 
a ameliora potențialul echipei F.C. Olt ne-a vor
bit antrenorul C. Oțet : „Ajutat de colegul meu 
N. Ivan, de I. Oblemenco, căruia i s-a încredin
țat și sarcina de coordonator al activității an
trenorilor clubului, sperăm să ajungem la un 
randament superior din partea întregului lot*.
• La Victoria, cuplul de fundași centrali Bru- 
maru — Mlrea confirmă de la un meci ia altul. 
Să fie vreo legătură Intre această creștere de 
valoare și „specialitatea" de stoper a celui eare 
a fost fundașul internațional Nelu NunweiUer 7
• Fundașul stingă clujean Meszaros, acciden
tat în meciul echipei de tineret, la Ipswich, fșl 
continuă tratamentul. Se așteaptă reintrarea Iui; 
ca șl a tul Iasko — de asemenea accidentat —, 
deși ei va trebui să lupte acum pentru a intra 
în poarta admirabilului „veteran" Caval. • In 
general, avantajul terenului este legat și de 
calitatea gazonului. Duminica trecută. Victoria, 
care a atacat cel puțin 70 de minute, a fost de
zavantajată de denivelările terenului de la Me
talul. Este necesar un efort pentru remedierea 
situației. Jucătorii subtili de tipul lui Glonț sau 
Aelenei sînt primii dezavantajați de imperfec
țiunile gazonului • Remus Cîmpeanu, vicepre
ședinte al Iul „U" a întlrziat cîteva minute la 
meci pentru că a urmărit partida de tineret 
Victoria — „U“, disputată pe terenul Dinamo 
II. El s-a arătat îneîntat de calitatea partidei, 
deși „U" a pierdut cu 1—3. Un frumos exem
plu de apreciere obiectivă, Indiferent de rezul
tat. 9 Cu toate că a fost înlocuit în min. 64, 
Vlătănescu s-a humărat printre cel mai în 
formă dintre jucătorii Politehnicii în partida cu' 
Corvinul. Motivul înlocuirii l-am aflat după 
meci, de la antrenorul Gh. Șerbănoiu : „Vlătă
nescu a jucat cu febră. înainte de meci avea 
38 de grade. Suferă de o viroză. Și cu toate as
tea, azi a jucat excelent. L-am înlocuit numai 
pentru a-i cruța forțele". 9 Absențe de marcă 
șl la „violețl" (I-am numit pe jucători! timișo
reni) și .la „albaștri" (hunedorenil) : Moise șl 
Pascu accidentați, Nicșa și Klein suspendați 
(primul pe trei etape, cel de-al doilea pentru 
cumul de cartonașe galbene). Absenții au fost 
însă cu succes înlocuitl de tinerii Almășan 
(preferat, între buturi, Iul Leu, International de

Cea de-a patra reprezentantă 
a noastră în cupele europene. 
Sportul studențesc, susține re
turul său cu Xamax Neuchâ- 
tel miine îneepind de Ia ora 
14, pe stadionul din „Regie". 
Dornici să infirme rezultatul de 
acum două săptămîni și — de 
ce nu ?! — să facă totul pen
tru □ calificare ta turul II. 
care nu este imposibilă (com
petițiile europene cunosc des
tule cazuri de răsturnări spec
taculoase ale calculelor), „alb- 
negrii** s-au pregătit cu multă 
atenție ta vederea acestei par
tide de mare importanță pentru 
palmaresul lor.

Ca o dovadă a faptului că și 
elvețienii, cu tot avantajul luat, 
sint foarte preocupați de re
tur. sîmbătă a fost prezent ta 
„Regie" antrenorul lor secund, 
Rudy Năgeli. El declara : „Spor
tul a jucat bine, dar a avut 

câtor, cu șapte inimi, ne spu
nea : „Mi-a părut rău că nu 
am putut juca în primul meci 
și regret că nu putem alinia 
cea mai bună echipă. Cei ce 
vom intra in teren sintem ho
tărî ți să luptăm pînă Ia epui
zare. cu convingerea că după 
90 de minute, sau poate 120, 
succesul va fi de partea noas
tră".

Oaspeții au sosit luni seara 
la București, s-au sculat a 
doua zi foarte de dimineață si 
in jurul orei 8 au plecat cu 
autocarul la Craiova. După- 
amiază. la ora 17, au făcut un 
antrenament pe stadionul Cen
tral. la care au luat parte toți 
cei 18 jucători care au făcut 
deplasarea. Dintre titularii pri
mului meci lipsește Tibeuf și 
se mai spune că Bravo nu prea 
ar vrea să joace (!?!). Antre
norul echipei franceze Lucien

PREGĂTIRILE LOTULUI DE JUNIORI
După cum se știe, la 16 octom

brie, la Plopeni, reprezentativa 
de juniori a țării noastre va dis
puta o importantă partidă de ca
lificare pentru turneul final al 
CL. de juniori, cind va întîlni 
formația similară a Cehoslova
ciei. bl vederea acestei Intîtrkiri, 
juniorii noștri (antrenori : Gh. 
Staicu și Constantin Frățilă, me

juniori) și Andreaș Ia „Poli", Bejenaru și Stroia 
la Corvinul. Ultimul dintre ei, „umbra" lui 
Giuchici aproape 30 de minute, nu l-a mai pu
tut „ține" pe înaintașul timișorean mal ales în 
repriza a doua, cînd acesta a marcat două go
luri. 9 Unul dintre cei mai activi (șl mal ve
chi) membri din conducerea secției de fotbal de 
la „Poli" Timișoara este Ion Orbulov, econo
mist la fabrica „Dermalina". El nu s-a dezmin
țit nici duminică. Tot timpul a fost în preajma 
echipei, tot timpul a fost util. 9 „Soarta" cea 
mal... ingrată la meciul „Poli" — Corvinul a 
avut-o antrenorul hunedorenilor, ex-timișoreanul 
Ion V. Ionescu, cel care a eliminat pe Celtic 
Glasgow cu „Poli" (o, tempora !). „Oricare va 
fi rezultatul, eu nu «cad» bine !“, spunea el 
înainte de meci... 9 Optimism general la Bacău 
înaintea meciului cu Rapid. Justificat. Echipa 
locală joacă frumos acasă. în viteză, dispune 
de o bună pregătire fizică. Dovadă : „asaltul" 
neîntrerupt — toată repriza a doua — la poarta 
bucureștenilor. 9 C. Solomon a înscris două 
goluri, a fost coautor la altui marcat de Șoi- 
man. „Nu sînt încă mulțumit de jocul lui — 
spunea antrenorul său, Nicușor. Poate mai mult". 
• Portarul rapidist Crăciunescu a făcut din 
nou o partidă bună, curajoasă 9 S-a remarcat 
(din nou) tînăriil băcăuan Bîșeă (20 ani). Pre
zent pretutindeni, dribling bun, șut puternic. 
„Sînt mulțumit pînă acum de el — declara an
trenorul său. Lovește foarte bine mingea eu 
piciorul sting". 9 Arbitrul I. Crăciunescu, după 
med 5 dat cartonaș galben lui Borcea
pentru joc periculos. A insingerat, din greșeală, 
evident, piciorul Iui Manca. In rest, ambele 
echipe foarte cuminți, preocupate numai de joc. 
Mi-au plăcut mult". 9 Marcel Pușcaș, jucăto
rul Rapidului, accidentat în meciul cu „Poli" 
de la Timișoara, se află Internat la spitalul de 
ortopedie din orașul de pe Bega. Operația a 
reușit, după cum ne-a informat dr. noria Ver- 
meșan, eare, împreună cu dr. Gh. SchebSck, 
î-a făcut Intervenția chirurgicală. Zi de zi, re
prezentanți al clubului Politehnica, dar și al 
Rapidului, s-au aflat lîngă patul lui Pușcaș. „A. 
fost a fractură aproape Identică cu aceea lui 
Claudiu Bozesan", ne-a spus dr. Horia Verme- 
șan. Iar pe Bozeșan n l-am văzut duminică 
după-amiază, evoluând în meciul Politehnica — 
Corvinul. 9 Dacă privești meciul F.C. Argeș — 
Untv. Craiova prin prisma scorului... cind cra- 
lovenil conduceau cu 1—0. o parte din specta
tori s-au făcut „foc și pară" pe arbitrul Fi. 
Popescu. După ce Argeșul a luat conducerea 
ou 2—1, arbitrul era aplaudat. Ciudată optica 
unor spectatori, oare, din păcate, transferă sta
rea de nervi și pe teren, în dauna jocului. 9 
Excelente amenajări Ia stadionul din Pitești. La 
intrarea principală de la tribuna I, un nou corp 
de clădire, cu frumoase vestiare, tunel de ie
șire a echipelor în teren și modeme locuri pen
tru antrenori și jucătorii de rezervă : tabelă 
electronică. La toate acestea să evidențiem și 
excelenta stare a terenului de joc, în care se 
văd, din nou, profeslonalitatea și sîrgulnța unui 
bun gospodar al stadionului. Ion Badea.

neșanse in finalizare. Scorul 
final de 4—0 îl putea realiza 
încă din prima repriză. Ceea 
ce rețin din meciul pe care 
l-am urmărit nu este faptul că 
studenții au ratat ci că ei au 
știut să-și creeze multe oca
zii de gol, că atacul lor a fost 
mult mai ingenios decît Ia 
Neuchâtcl. Sint convins că nu 
vom avea un retur ușor".

De la meciul-tur. Xamax a 
susținut două jocuri : unul ta 
„Cupa Elveției" (11—0. cu o 
echipă de ligă inferioară) și al
tul de campionat. 1—0. ta de
plasare, la Aarau, cu aceste 
două puncte echipa lui Gilbert 
Gress devenind lider în Divi
zia „A" elvețiană. Fotbaliștii 
din Neuchătel și-au anunțat 
sosirea ta Capitală ta cursul 
zilei de azi. cu un avion spe
cial.

Muller s-a arătat destul de 
lapidar si circumspect ta de
clarația sa : ..Craiova este o 
echipă bună și intilnirea se a- 
nunță foarte dificilă**.

Preparativele sint încheiate. 
La Craiova, marți a fost o 
splendidă zi de toamnă. Se 
așteaptă o mare afluență de 
public și entuziastele și mobi
lizatoarele sale încurajări.
Formațiile probabile :
UNIVERSITATEA : Lung — 

Negrilă. Tilihoi. Ștefănescu, 
Ungurcanu — Cățoi. Ad. Po
pescu. Mănăilă — Geolgău. 
Bîcu. Badea.

MONACO : Ettori — Liegeon, 
Stoikovici, Simon. Amoros — 
Bravo (Dib). Puel. Genghini 
— Fofana. Anziani, Bellone.

Meciul va începe Ia ora 14 
și va fi condus de o brigadă 
de arbitri din R. F. Germania. 
avîndu-1 la centru De Aron 
Schmidhubcr.

todist : Mircea D. Ionescu) vor 
întîlni în cursul acestei săptâ- 
mîni, de două ori, reprezentativa 
Bulgariei. Primul meci va avea 
loc vineri. 4 octombrie, Ia Bra
șov (stadionul Tractorul, era 
15,30) șl duminică, « octombrie. 
Ia Plotpenj (stadionul Metalul, 
ora 11,30).



„CUPA DAVIS
IN PRIM-PLAN

alte sporturi, 
săptămîni este 
întrecerile din
Davls".

sfirșitul 
dominat 

cadrul

Intre
acestei
și de
...Cupei

In grupa mondială, zisă și 
de elită, au loc cele două se
mifinale ale competiției : R.F. 
Germania Cehoslovacia si

Boris Becker

Suedia — Australia. Dacă prima 
întîlnire poate fi considerată o. 
veritabilă premieră.. pentru a- 
ceastă fază a competiției, in 
schimb cea dintre Suedia și 
Australia este, in fapt, o re
editare a finalei „Cupei Davis",

— ----- x — „„s de ladin urmă cu doi ani. 
Melbourne.

R.F. Germania, care, 
gust, a izbutit eliminarea 
competiție a redutabilei echipe 
a S.U.A.. contează și acum. în 
primul rînd, pe aportul tînă- 
rulul Boris Becker, revelația 
«dualului sezon internațional.. 
Reprezentativa Cehoslovaciei,

- fostă deținătoare a trofeului, 
are o serioasă problemă în 
privința folosirii lui Ivan Lendl, 
accidentat.

In partidele de baraj pentru 
rămînerea (sau nu !) în acest 
eșalon valoric se întilnesc : 
Japonia — Spania. Argentina 
— U.RtS.S., Iugoslavia — Fran
ța. îlalia — Chile.

Tot acum, de vineri si pinâ 
duminică, au loc finalele in : 
zona americană : Brazilia — 
Mexic ; zona asiatică : Noua 
Zeelandă — Corcea de Sud ; 
zona europeană ..A" : România 
— Danemarca; zona europeană 
„B“ : Marca Britanic — Israel.

în au- 
din

Lu
TRIBUNALUL

Dintotdeauna, spectatorul 
din tribuna ori din fata mi
cului ecran, este mai... com
petent decît arbitrul din te
ren, el rezolvînd. fără pro
bleme, totale situațiile dificile 
care pot interveni pe par
cursul unei anume competiții, 
indiferent în ce ramura spor
tivă. Uneori, „arbitrii" 
tribună, nemulțumiți de 
ciziile „confraților" 
teren, le adresează 
de epitete și injurii 
mal grav, chiar îi

Este ceea ce a
Canada, un oarecare

din 
de- 
dinlor

fel de fel 
sau, mult 
lovesc !
făcut, in 

Alan

! J

Campionatele europene de volei

0 ȘANSA REALA PENTRU FETELE NOASTRE

ACTUALITATEA ȘAHISTA 
0 Karpov — Kasparov 5,5-5,5 @ Dana Nuțu și Valen 

tin Stoica învingători
moscova. 1 

Meciul pentru 
ce se dispută la 
marii maeștri 
Kasparov și Anatoli Karpov, a 
continuat marți cu partida a 
11-a. încheiată la mutarea a 25-a 
cu victoria lui Kasparov. Sco
rul a devenit 
puncte. In partida a 12-a, 
gramatâ joi, 3 octombrie, 
pov va avea piesele albe.

(Agerpres). — 
titlul mondial,
Moscova între 
sovietici Gări

egal : 5,5—5,5
pro-
Kar-

★
). Tur- 
feminin

în „Trofeul Acropolis”
rile următoare, Portisch (Unga
ria) și Damianovici (Iugosla
via) — cu cite 7 p.

★

Cea de a doua zi a campio
natelor europene de volei, găz
duite de 6 orașe din Olanda, 
a adus unele clarificări în 
privința calificării echipelor, 
din seriile preliminare, pentru 
turneele finale (locurile 1—6 și 
7—12) ale competiției, 
unele incertitudini, 
echipelor României 
mova în turneele 
sint diferite : cea

(Agerpres). 
turneul în
de la Byd- 
clasamentu-

ATENA, 1 (Agcrpres) 
neul internațional 1 
pentru trofeul .,Acropolis", des
fășurat Ia Atena, a fost cîști- 
gat de maestra română Dana 
Nuju. cu 9 p din 11 posibile, 
urmată de Suzana Maximoviei 
(Iugoslavia)^ și Elisabeta Poli- 
hroniade 
8 p. In 
terminat 
curenți : 
Stoica,

VARȘOVIA, 1 
După 7 runde, în 
ternațional feminin 
goszcz în fruntea 
lui se află Svetlana Matveeva 
(U.R.S.S.) — cu 6 p, urmată 
de Poliakova (Cehoslovacia) — 
5 p. în runda a 7-a. Eugenia 
Ghindă a pierdut la indianca 
Sate, Csom a ciștigat la Ko- 
valska. în— timp ce partidele 
Matveeva — Roek și Poliakova 
— Klimova s-au încheiat remi
ză.

Dar și
Speranțele 

de a pro- 
fruntașelor 
de băieți, 

deși învingătoare asupra Spa
niei. are o mică șansă (victo- 

• rie categorică asupra forma
ției Cehoslovaciei, în ziua a tre
ia), în timp ce formația femi
nină are o șansă reală, fiin- 
du-i necesar doar succesul . 
în fața reprezentativei Ițalitei...

Iată rezultatele din ziua a doua 
și situația în serii : feminin, 
seria I (Beverwijk) : Cehoslova
cia — Grecia 3—0, R.D. Germană 
— Bulgaria 3—1 ; clasament : 1. 
R.D. Germană 4 p (6:1), 2. Ce
hoslovacia 4 p (6:1), 3. Bulgaria 
2 p (2:6), 4. Grecia 2 p (0:6) — 
primele două s-au calificat deja 
pentru finalele 1—6 : seria

(Enschede) : polonia

Franța 3—0, U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 3—0 ; clasament : 1.
U.R.S.S. 4 p (6:1), 2. Polonia 3 p 
(4:3), 3. R.F. Germania 3 p (3:4), 
4. Franța 2 p (1:6) — meci de
cisiv pentru stabilirea oelei de 
a doua calificate : Polonia — 
R.F.G. ; seria a in-a (Leeuwar- 
den) : Olanda — Italia 3—0 (11, 
12, 0), Ungaria — România 3—1 
(13, —7, 8. 8) ; clasament : 1. Ro
mânia S p (4:3), 2. Ungaria 3 p 
(5:4), 3. Olanda 3 p (3:3). 4. ~ 
11a 3 p (3:5). învingătoarele din 
meciurile România 
Olanda — Ungaria, 
obțin
seria I (Voorburg) : Grecia — 
Suedia 3—2, U.R.S.S. — Italia 
3—1 ; clasament : 1. U.R.S.S. 4 p 
(6:1), 2. Italia 3 p (4:3), 3. Gre
cia 3 p (3:5). 4. Suedia 2 p (2:6); 
seria a 11-a (Zwolle) : ceho
slovacia — Polonia 3—1 (—12, 13. 
9. 10). Ro-mânia — Spania 3—1 
(5, —4, 9, 8) ; clasament : 1. Ce
hoslovacia 4 p (6:1), '
3 p (4:3) 3. T
4. Spania 2 p 
(Den Bosch) : 
3—0, Bulgaria 
clasament : 1.
2. Bulgaria 3 
3 p (3:4), 4. Iugoslavia 2 p (1:6)

calif be area.

Ita-

și— Italia 
la orice scor, 

MASCULIN,

2. Polonia 
România 3 p (3:4), 
(1:6) ; scria a Ill-a 

: Franța — Olanda 
— Iugoslavia 3—0; 

, Franța 4 p (6:0), 
p (3:3), 3. Olanda

Stop-cadru

(România) — cu cite 
turneul masculin, au 
învingători trei con- 

românul Valentin 
iugoslavul Jocsici șl 

grecul Kotronas — cu 7.5 p fie
care din 11 posibile. Pe locu-

GIMNAȘTII
IN ÎNTRECERE
• Pe primele locuri în „Cu

pa U.R.S.S." la gimnastică : 
Dmitri Bilozercev (18 ani)
116.65 p, Vladimir Artemov
114.65 p și Valentin Moghilnîi 
114,00 p. întrecerea feminină a 
f#st dominată de campioana 
europeană Elena Sușunova (16 
ani), care, ca și Bilozercev, ob
ține pentru prima oară trofeul. 
Ea a totalizat 77,10 p și a fost 
urmată de Irina Baraksanova 
76,25 p 
75,90 p.

• Iu
selecție * 
nesota) i 
feminină________ ..
dialele” de la Montreal : Sa
brina Mar 74,86 p. Kelly Garri
son 74,66 p, Jennifer Sey 74,06 
p, Mary Roethlisberger 73.83 p. 
Tracy Calore 73,78 p. Pamela 
Bileck 72,72 p (singura dintre 
componentele formației olimpi
ce din 1984 !)•

Angela Ștșenikova

urma concursului de 
de la St. Paul (Min- 
a fost alcătuită echipa 

i a S.U.A.. pentru „mon-

IGOR PAKLIN

RECORDMANUL ÎNĂLȚIMII
Abla apucaseră tehnicienii fo

rului atletic internațional să la 
cunoștință de recordul mondial 
la săritura In înălțime, stabilit, 
la 11 august, de Rudolf Povaml- 
țln, cu rezultatul de 2,40 m, că 
un alt atlet sovietic le-a oferit 
prilejul să înregistreze un nou 
record, Igor Paklin (în fotogra
fie) reușind să cîștlge concursul 
săritorilor din cadrul Unlversia-săritorilor din cadrul ________
del de la Kobe cu un centimetru 
în plus — 2,41 m !

Spre deosebire de 
care a ieșit cu recordul său din- 
tr-un cvaslanonlmăt, Paklin se 
poate prevala, la cel 22 de ani 
ai săi, de o notorietate bine sta
bilită In lumea atletică. Este su
ficient de amintit că el fusese 
campion mondial universitar și 
acum doi ani, la Edmonton, cînd 
realizase 2,32 m. De atunci spe
cialiștii au avut prilejul să vor
bească despre bunele perspective 
ale acestui săritor, dar șt despre 
Instabilitatea sa. Sezonul 1984 
Paklin l-a început cu o săritură 
de 2,30 m In „inodoor“-ul de la 
Milano, pentru ca în vară să nu 
ajungă decît la 2,30 m. în actu
alul sezon, el a marcat. într-un 
Interval de numai două săptămîni, 
in august, un frumos 2,32 m Ia 
campionatele U.R.S.S. și abia 
2,26 m la „Cupa Europei". Poate 
că excepționalul rezultat de la 
Kobe ti va insufla lui Igor Pak
lin încrederea în sine șl îi 
aduce stabilitatea dorită în 
riera sa de' performer.

în treacăt fie spus, noul 
cord, orlcît de înalt ar fi, 
promite a avea o viață

Povarnițîn,

lungă. Trecînd peste 2,40 m, Po- 
varnițin a înfrint o barieră psi
hologică șl primul beneficiar a 
fost tocmai Paklin. II pot urma, 
desigur, alții, 
s-au convins 
sint pe deplin

Igor Paklin
Frunze, oraș al Kirghlzel sovie
tice. De la 7 ani, de cînd a pășit 
pragul școlii, a început să se 
antreneze sub conducerea profe
sorului Anatolie Vogulea, în ca
drul școlii sportive din locali
tate, 
mînd 
predare ale acestor unități șco
lare, nu l-a îndrumat de la în
ceput spre o specialitate spor
tivă strictă. Igor s-a ocupat de 
cursele de sprint șl de cele de 
garduri, de săritura în lungime 
și de triplusalt. dar — pe nesim
țite — preferințele sale, ca și 
cele ale antrenorului Vogulea. 
s-au îndreptat către practicarea 
săriturii în înălțime.

Noul recordman mondial pro-

Adică toți cei care 
că noile limite le 
accesibile.
este originar din

Primul său . antrenor, ur- 
preceptele sistemului de

dintr-o familie midii
practicanți ai sportului. Mama 
sa, Lidia Ivanova, a fost cam
pioană republicană de schi, iar 
tatăl, Vasili Nikiforovicl, munci
tor la uzina de mașini agricole 
din Frunze, a activat in mat 
multe discipline sportive. Un 
frate mai mare, Valeri, l-a adus 
pe Igor de mină Iți grupa de 
micuți sportivi ai profesorului 
Vogulea.

Citeva date suplimentare, pen
tru întregirea portretului său. 
Igor Paklin este înalt de 1,91 in 
și cîntărește 72 kg. El continuă 
să lucreze sub conducerea ace
luiași antrenor care l-a îndrumat 
primii pași. Este student in anul 
IV al Institutului politehnic din 
Frunze.

Totodată, Paklin este al cinci
lea săritor sovietic care doboară 
recordul mondial la înălțime. 
Predecesorii săi : Stepanov, Bru
mei, lascenko. Povarnițîn.

ALEKSEI SREBNIȚK! 
A.P.N. - Moscovo

A HOTARIT
Leslie (31 ani), de profesiune 
contabil, care l-a lovit pe 
arbitrul unui meci de hochei. 
Judecat de ' tribunalul din 
Ottawa, s-a hotărît ca Leslie 
să rămină în libertate, cu 
condiția să urmeze... cursurile 
unei școli de arbitraj, să dea 
examen șl apoi să conducă, 
pe gheață, cel puțin 10 par
tide de hochei. Aceasta a 
fost, de fapt, dorința părții 
ultragiate, adică a arbitrului 
lovit, William Yake.

ASTĂZI, IN CUPELE EUROPENE...

care se 
doilea, 
meclu- 
Xamax

r. vil

...vor fi decise echipele 
vor califica pentru turul al 
Există șl două excepții : 
rile Sportul studențesc — 
Neuchătel și Beșiktaș Istanbul — 
Athletic Bilbao se vor 
joi. Apropo de Xamax. 
gramă 
lotul 
(care 
toare 
cu Danemarca) fac parte șl trei 
jucători din Neuchâtel : Heinz 
Hermann, Philippe Perret (mlj-

locaș), precum și atacantul Ro
bert Luthi. Tragerea la sorți a 
meciurilor din etapa a doua a 
cupelor europene va avea loc 
vineri, la Ztirich.

MECI GREU CU ECHIPA DANEMARCEI"
(Urmare din pag 1)

interviu. dar am preferat să 
discutăm cu el înainte, ei după 
antrenament. Din momentul 
ciad a intrat pe teren, 
tase 
asupra jocului, 
serviciile, apoi 
de departe sau 
fileu. în vestiar, 
pe care ni l-a 
..Voi juca numai 
doar în proba de dublu.
bine că antrenorul Ștefan Geor
gescu s-a gîndil ca eu să for
mez pereche cu Florii» Segăr- 
ceanu. Am jucat 
midi împreună în 
„Cupa Davis" și

Din
a intrat pe teren. Năs- 
s-a concentrat exclusiv 

exer«îndu-și 
voleurile 
chiar de 

primul 
spus ■ a 
sinihătă.

mai 
lingă 
lucru 
fost : 
adică
Este

de 
de 

a 
existat între noi o sincronizare 
aproape perfectă".

în plus fată de informațiile 
ce le deținem am dorit să a- 
flăm de la Ilie Năstase detalii

destul 
meciuri 

totdeauna

despre întreaga echipă a Da
nemarcei, despre forța ei, a- 
mănunte despre stilul fiecărui 
jucător. „Este o echipă forma-- 
tă din atleți — ne spune Ilie 
Năstase. Să urmăriți jocul lui 
Bastiansen. Are ceva din acela 
al Iui Borg : o Iovilură de 
dreapta, de pe fundul terenu
lui, rapidă și bine plasată, fo
losește reverul cu amîndouă 
mîinile avînd o deplină sigu
ranță și, in sfirșit. 
serviciu’ 
privește 
este un 
dublu.
Meadow 
la recentul turneu de Ia Bar
celona a „mers” împreună cu 
suedezul Gunarsson. oină în 
finală. Să fiu înțeles bine : «nun 
toate acestea pentru ca specta
torii să fie nreveniti că meciul 
nostru eu formația Danemar
cei nu este deloc ușor si eă el 
este deschis oricărui rezultat

are Si un 
foarte bun. în ce-l 
pe Mortensen. acesta 
excelent jucător de 

După ce la Flushing 
a ajuns in primii opt

disputa 
o tele- 
că din 
Elveției

CAMPIONATE, ȘTIRI

recentă anunță 
reprezentativei 

va susține săptămîna vii- 
un meci în cadrul C.M.,

Sigur, atit eu, cît și colegii mei 
din echipa României ne 
strădui vom pune in 
iot ceea ce știm pentru 
zultatul final să ne fie 
rabil”.

Sîmbătă. cînd Va intra .
ren Ilie Năstase se va afla la 
al 143-lea meci al său în echipa 
de „Cupa Davis" a României. 
„Nu am făcut o socoteală exac
tă — ne spune Ilie — dar în 
cariera mea de „davis-cup"- 
man am jucat vreo 15—16 par
tide avîndu-I drept căpitan pe 
profesorul Ștefan Georgescu. 
De cele mai multe ori am cîș- 
iigat. Sper că așa se va îrtfim- 
pîa și în disputa, repet 
sebit de 
danezi”

După 
Năstase 
o scurtă . 
a revenit la antrenamente. Me
ciul din finala Zonei europene

A" dintre echipele României 
- și Danemarcei este foarte a- 

oroape și timpul care a mai 
rămas pentru pregătire trebuie 
bine folosit.

vom 
valoare 

ca re- 
favo-

pe te-

deo- 
grea, cu tenismanii

această discuție Ilie 
a plecat acasă pentru 
pauză de prînz. Apoi

SCOȚIA (et. 8). Glasgow Ran
gers — Aberdeen 0—3, F.C Dun
dee — Celtic Glasgow 0—2, St. 
Mirren — Dundee Utd. 1—0, Cly
debank — Hearts 1—0, Hiber
nian — Motherwell 1—0. Pe pri
mele locuri : Celtic Glasgow 12 
p, Aberdeen și Glasgow Rangers 
cu cite 11 p, pe ultimele : 9. 
Motherwell 4 p, 10. Hibernian 
2 p.

U.R.S.S. (et. 28). Spartak Mos
cova — Cernomoreț 6—0. Zenit — 
Dniepr 2—1, Jalghiris Vilnius — 
Dinamo Kiev 1—0, Ararat Ere-

van — Kutaisi 3—1, Neftcl — Di
namo Tbilisi 1—0, Dinamo Mos
cova — Șahtior 2—0, Dinamo 
Minsk — Harkov 2—1, Voronej — 
Kairat Alma Ata 
Rostov — Torpedo Moscova 
Pe primele locuri : Dinamo 
39 p. Spartak 37 p, Dniepr 
pe ultimele : 16—17. Dinamo 
cova șl S.K.A. Rostov cite 
18. Kutaisi 19 p.
• în semifinalele „Cupei 

pionilor Africii” se vor desfășura 
următoarele meciuri : Bilima 
(Zair) — Goree (Senegal) și Za- 
malek (Egipt) — F.A.R. (Maroc). 
• Recent, la Genova, în med 
amical : Sampdoria — Sel. Libiei 
4—1 (1—1). Au marcat : Lorenzo, 
Francis (din 11 m), Asfelli șl 
Souness, respectiv Eighardi (care 
a deschis scorul). • în fruntea 
listelor golgeterllor. Itatia — — 
Rummenigge (Inter) — 5 
nelll (Fiorentina). Serena (Juven
tus), Rideout (Bari) — 3 g ; 
Anglia : McAvennie (West Ham) 
— 10 g ; Lineker (Everton) — 
9 g ; Rush (Liverpool) — 8 g.

î—i, S.K.A.
1—1. 

Kiev
36 p.
MOS-
21 p.

cam-

: K. H. 
g : Mo-
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Clasamentul raliului 
de la San Remo, 
contînd pentru C.M., 
după 12 probe spe
ciale : 1. Rohrl —
Geistdorfer Ih48 :00 ; 
2. Salonen >— Har- 
janne la 44 s ; 3. Sa- 
by — Fauchille la 
3:17

baschet • In ul
tima zi a turneului 
feminin de la Buda
pesta, s-au înregistrat 
următoarele rezulta
te : B.C. Budapesta — 
Slavia Banska Bys
trica 85—44 ; Den Hel- 
der (Olanda) — Mon- 
ting Zagreb 91—100. 
• In „C.C.E.” (m) :
Maccabl Haifa — E- 
nud Nicosia 125—58 • 
„Cupa Koracl" : Ha-

poel Tel
Kernavos 
140—38.

HANDBAL 
pa cupelor" 
Hapoel _ 
Fillpos 
„Cupa

Avlv —
Nicosia

• „Cu
lm) : 

Rehovot — 
Varia 21—19. 

federației in
ternaționale" : Sca-
fatti — Maccabl Tik- 
va 33—26 • Selecțio
nata U.R.S.S.,-''dețină
toarea titlului mon
dial, a terminat în
vingătoare în turneul 
Internațional feminin 
de la Vilnius. In ul
timul meci, handba
listele sovietice au 
ciștigat în fața echi
pei Norvegiei, cu 
29—22.

MOTO • Recordul 
mondial la kilometrul 
lansat a devenit de

252,087 km/h. Perfor
manța aparține fran
cezului Coluche șl a 
fost realizată pe pis
ta de la Nardo (Ita- 

o mașină 
i“ de 750 cmc 

performanța 
fusese de

lia), pe 
„Yamalia' 
Vechea 
supremă 
217 km/h.

TENIS Turneul
Sofia

• 
feminin de 
s-a încheiat 
ria 
germane Sabine Hak, 
care a dispus, in fi
nală, cu 6—1. 6—2, de 
cehoslovaca Fukarova.
Dublul 
terina 
Maleeva

la
cu victo-

jucătoarei vest-

Ka- 
Manuela 
întrecut, 
cu 6—1,

feminin
Ș1 

a 
în finală,
6—2. perechea ceho
slovacă Fukarova - 
Burzakova.
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