
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLI - Nr. 11134 | 4 PAGINI - 50 BAN» | Vineri 4 octombrie 1985 |

De azi, în finala Zonei europene „A“ a „Cupei Davis“

ROMÂNIA-DANEMARCA, 0 ÎNTÎLNIRE
CARE SE ANUNȚĂ PASIONANTĂ

Finalele „Daciadei" la gimnastică

ECHIPA STEAUA CONDUCE ÎN CLASAMENT 
DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

9 Detașare la aproape 6 puncte O La individual coed> 
pus, in frunte un trio statist 9 Pîntea rateazâ la bani 

și Nicula trece pe primul loc I

Fapt neobișnuit pentru iubi
torii noștri de tenis, la ora cind 
unii probabil citesc aceste rîn- 
duri. prima pereche de jucă
tori. care se confruntă în ca
drul întUnirli România — Da
nemarca din ..Cupa Davis”, a 
si intrat pe teren !... Totuși, 
hotărî r? explicabilă a arbitru-

lă. Adrian Marcu si Peter Bas- 
tiansen. campionul tării noas
tre si primul echipier al oas
peților. Asa a stabilit tragerea 
la sorti efectuată ieri, in ca
drul ceremoniei oficiale de 
deschidere a meciului, care a 
avut loc Intr-unui din saloa
nele_ hotelului „București”. 

extragerii din urnă a nume
lor odor care vor evolua in 
meciurile de simplu, de vineri 
si duminică. Iată, chiar din 
debut vom avea de urmărit o 
confruntare de maxim interes, 
urmată de o a doua nu mai 
puțin captivantă, cea ta care 
Încercatul nostru Davls-cup- 
man Horta Segărceanu întâl
nește pe tînărul Michael Tau- 
son, o revelație a ultimelor 
sezoane. Să spunem de la ta- 
ooput că Tauson a fost flna- 
listul ediției din 1984 a tur
neului de juniori din cadrul

Ion GAVR1LE-CU
Radu VOIA

(Continuare ta paa a t-a)

După primul tur al „europenelor" de fotbal

KKȘTȚA, 1 (prin telefon). Cete 
patru zile de gimnastică dla 
sala polivalentă J Decembrie 
1911”, din localitate. dta cadrul 
finalelor „Dahladel” pentru 
maeștri, au Început Joi după-a- 
tnlază eu exerelțiae impusa ala 
bătețlltor, la care s-au prezentat 
« echipe șl 24 de ooncurențl. 
Or Leit ar părea de curios — a- 
vlnd ta vedere că noua program 
lmipua a tost lansat Încă la fi
nele anului treau* — a tost pen
tru prima oară azi că specta
torii șl cel mal mulțl dintre tel»- 
ntetenll noștri au urmărit un 
concurs de exerciții impuse pre
zentai de glmnaștil fruntași al 
țării. Aceasta șl explică poate 
multele grfeșell eu care s-au 
prezentat cel mal mulțl dintre 
partldipemțlt la această finală. Au 
fost, bineînțeles, șl numeroase 
reușite, apliudate cu căldură da 
spectatori, datorate cu deosebire 
sportivilor de la Steaua, Dlnanaa 
$1 CSȘ Reșița. Oimnațta acestor 
echipe au dovedit, ta generat, a 
bună pregătire, stimulați, fără În
doială. de perspectiva selecției 
ta reprezentativa țării pentru a~ 
prolatele Campionate mondiale 
de la Montreal.

In' disputa pe eclhlpe, torm» 
ția bucuireșteană Steaua a domi
nat net Întrecerea, Individuali
tățile sale fiind mal omogene șl 
mal valoroase deett cede ala 
principalelor contracandidate, 
Dinamo, CSȘ Reșița. Valentin 
Pinten, EmllLan Nicula, Octavian 
lonașiu șl chiar „veteranul” 

Anrefian Georgescu au doves* 
mattă constanți, predate șl s» 
mancabm siguranță, dlatanțjkșr 
du-aa eu fiecare schimb da ad
versari. SteliștH (echipa de «Sta 
4, primii trei puncttad) au tar* 
cegnit eu 28.30 p ta sol, au eo» 
tinuet cu 2835 la cal eu mino
ra. as obținut apoi 2835 la in» 
la șl au realizat același punctaj 
la sărituri, avlnd după patra 
schimburi un avans (11333) de » 
proape t puncte I Aceasta pa» 
ta-a că punctajele dlnamoviștUar 
au tost următoarele : 26.50 la 
paralele, 2435 la bară, M.00 ta 
eot șl 3635 la cal cu minere, 
ded 107,60. Echipa locală CSS 
Reșița a realizat 106.55 pe patru 
agarate. Ultimele două schia» 
buri au continuat sub semntd 
aceleiași superiorități a echi
pei steaua, care în final a ac» 
tnutat 16045 p (27.56 la poraleta 
șl 27,00 ta bară), pe locul secund 
Dlnama eu 10235 p (36,so la in» 
let șl 28,20 la sărituri). Tinerii 
gimnaștl reșlțenl se află pe locul 
UI cu 15835 p (24.15 la bară 
fixă șl 2735 la sol). O dispută 
Interesantă șl la Individual com
pus ta care ta majoritatea tim
pului a condus Valentin Plnrea, 
dar ta final, o ratare la bară a 
făcut re pe primul loe să treacă 
Emlltan Nicula. De subliniat că 
primii trei sportivi din- frimtea 
dasamentuihit aparțin etubutal 
Steaua : 1. K. Nicula 56,20. X V, 
Ptatea 55,90. 2. O. Ionașta 5338.

Constantin MACOVH

ln cadrul ceremoniei de tragere la torfi, arbitrul principal Kurt Grăbner 
extrage din urnă rCUmele jucătorilor. Foto : lorgu BĂNICĂ
lui principal Kunț Grăbner 
(R.F.G.). care — consultindu-se 
cu cei doi căpitani de echipă. 
Ștefan Georgescu fi Finn 
Christensen — a tinut cont de 
prevederea regulamentară ca 
meciurile de simplu ale unei 
zile să aibă la dispoziție mi
nimum șapte ore de lumină. 
Așadar, azi. la ora 10,49. pe 
„centralul” de Ja Progresul vor 
lesi. pentru disputa lnauttura-

PROGRAMUL

Vineri, de la ora 10,45 t
Ă Marcu — P. Bastiansen
FI. Segărceanu — M. Tauson
Simbâtâ, de la ora 1230, ceremonia do prezentare a
................. ' - -............ |

? I

echipelor, urmatâ de krtilnirea do dublu. 
Duminică, de la ora 10,45 i
H. Segărceanu — P. Bastiansea
A. Marcu - M. Tauson
Arena Progresul (intrarea dm Mr. Dr. Listei)

A început Divizia „A“ de baschet masculin

INTR-UN MECI CAPTIVANT,
I.C.E.D. - ACADEMIA MILITARĂ 82-80

I
8

2

Campionatul republican de bas
chet masculin, aflat la ediția ■ 
27, a Început ieri ta sala Ho
rească. Rezultate șl unele amă
nunte :

UNIVERSITATEA CSȘ VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — CSU 
OȚELUL GALAȚI 105—» (56—39). 
In partida Inaugurală a campio
natului, clujenii au obținut un 
succes net, la capătul unei În
treceri pe care au dominat-a 
datorită superiorității de talie, 
tehnicitate șl experiență compe- 
tlțlonală. Deși este lipsită de 
aportul unor titulari din vechea 
echipă (transferați), formația 
clujeană a avut o evoluție bună, 
care-1 dă dreptul să spere ta 
calificarea ta grupa valorică 1—4, 
performanță pe care nu a mal 
reallzat-o de mulțl ani. Gălățe-

Desd foarte uzual, a fost tta 
moment solemn, subliniind im
portanta acestei tntîlntrl. care 
contează drept finala Zonei 
europene -A”. urmtod să de
semneze una din viitoarele 
participante la grupa de elită 
a ediției viitoare. După co
rintul de salut adresai nartl- 
cipanțBor de Florența Mi hal, 
secretar responsabil al FJR. 
Tenis s-a trecut la procedura 

ull, reveniți ta Divizia „A” după 
«mal mulțl ani de prezență ta Di
vizia „B“, au început timid, dar 
treptat au jucat ou mal mult 
curaj, pe care trebuie să-1 ma
nifeste Insă și mal pregnant in 
viitoarele lntUnirl pentru a su
praviețui” ta prima categorie a 
campionatului. Au marcat : Sza
bo 23, Murășan 16, Crăciun 16, 
Barna 14, Bea 12, Trlf 11, Mol
dovan 4, Pulbere 7 pentru învin
gători, respectiv Haldae 33, Ca- 
zanovschl 22, R. Popescu II, Ml- 
riță 6, Bușu 6, Ciochină 1, V. 
Pascu 1. Arbitri : B. Florin șl O. 
Vesti nlan.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CELE DOUĂ ECHIPE ROMÂNEȘTI CALIFICATE
CONFIRMĂ STARTUL MAI BUN iN CAMPIONAT

Primul tur al „europenelor” re Încheie eu • 
reușită de 50 la sută. Două dintre echipele 
noastre (Steaua ri Universitatea Craiova) merg 
înainte. Dinamo și Sportul studențesc părăsesc 
competiția. (Să reținem faptul că cele două 
echipe calificate stat ln fruntea clasamentului, 
ceea ca demonstrează o mai rapidă intrare ta 
formă).

Agadar. bilanțul oelor patru esta următorul :

L STEAUA, calificare netă, rod al unei supe- 
riortt&b evidente.

2. UNIVERSITATEA CRAIOVA, calificare dra
matică, consecință a und admirabile capacități 
de recuperare.

3. DINAMO, eliminare ta limită (scor general
2—2), decisiv fiind gotul marcat de Vardar ta 
București). ____

4. SPORTUI, STUDENȚESC, șanse irosita, 
după ce ta minatul 45 era 4—2, situația 
egală cu cea a Cralovel ta fața h4 Monaco.

Să urăm succes — ta continuare — Stelei șt 
Universității ; să așteptăm revanșa tai Dinamo 
șl a Sportului studențesc ta edițiile următoare.

Steaua, pentru prima oara la tnrnl n al C.LL 

JOC AViNTAT, RAPID, INGENIOS Al CAMPIONILOR 
adversar care, mai ales ln me- 
dul tur. a jucat avîntat. pu
nted destule probleme echipei

După 38 de ani de existentă 
a duhului Steaua (anul ta- 
flnțăril — 1947). echipa noas
tră campioană isl vede reali
zat un vis. acela de-a fi pă
șit pentru prima oară ta tu
rul al II-lea al C.C.E.. compe
tiție ln care a fost prezentă ta 
5 ediții (de două ori sub de
numirea de C.C.A.. de trei ori 
sub aceea de Steaua). „Este 
un Începui de bun augur — 
asa cum spunea antrenorul 
Emerich Jenei, la sflrsitul par
tidei — așteptai de noi totL 
conducători, antrenori. Jucători, 
de otita vreme*. Chiar dacă la 
prima vedere Steaua a tntllnit 
un adversar care teoretic fă
cea parte din al doilea pluton 
valoric al oelor 31 de echipe 
înscrise la startul competiției 
(Anderlecht fiind calificată di
rect ta turul al II-lea) prac
tic, campioana Danemarcei. 
Vejle B.K„ s-a arătat o for
mație cu suficiente calități. Un 

In Cupa U.f.r.A., sportul studențesc-Xamai Ncuehf

ATACUL ȘI-A ÎNDEPLINIT N^ 
APĂRAREA (din nou) NET DE

noastre campioane. Avizați de 
eaUtătfie jucătorilor danezi, 
care tmblnă locul in forță at
letic. eu mișcarea necantenjtă 
in teren, alerrind mult si de-

UolTcrsltatca CraloTa, infr a

0 MARE FORJĂ
Primuri tur al cupelor euro

pene nu a fost' scutit de sur
prize. și lumea fotbalistică de 
pe bătrinul nostru continent 
vorbește acum despre isprava 
tai Kuusysi (Învinsa lui Dina
mo, de acum doi ani), care • 
eliminat pe Sarajevo, despre 
neașteptatul succes al lui Fe
nerbahce, ta dauna răsfățatei 
Bordeaux, despre eaUficar» 
altor „echipe mici”, ca Frr 
Reykjavik. Dar, pentru 
cea mal frumoasă surpriză 

mardndu-Be continuu, antre
norii Emerich Jenei ș( Anghci 
lordănescu, au probat caHtăti- 
le lor profesionale, pregătin- 
du-ri echipa ln scopul anfiri- 
lăril combativității oaspeților.

SI ta meciul retur, de ta 
București. Steaua a reușit c« 
proprile— arme, să-și pună ad
versarul In dificultate. să-t

Gheorgho NERTEA

(Continuare In pag 2-3) 

zl dc Tîrt, a demonstrat 

DE REGENERARE 
Oferit-O UNIVERSITATEA
CRAIOVA ! Echipa din Bănie 
■ reușit frumoasa performanță 
de a re califica in turul del 
al Cupei cupelor, eliminlnd m 
deținătoarea Cunel 
AJS. Mon»— 
nrier*” 
fur'

0 ETAPĂ CUMINTE IN CAMPIONATUL DE HOCHEI
Campionatul de hochei a conti

nuat Ieri, la patinoarul artificial 
.33 August- din Capitală, cu 
meciuri la fel de disputate ea șl 
In zilele precedente, încheiate cu 
scoruri destul de strlnse, ceea ce 
demonstrează un oarecare echi
libru de forțe. Singura echipă 
care nu pare a fi de calibrul ce
lorlalte participante este Metalul 
Rădăuți. Dar lată clteva amă
nunte asupra partidelor dispu
tate :

SPORT CLUB M. CIUC — 
IMASA SF. GHEORGHE 4—2 
(0—0, 3—2, 1—0). Scor surprinză
tor de mic. Explicația ar putea 
£1 aceea că antrenorii Sport Clu
bului își menajează elevii care, 
duminică și luni, -în ultimele

două zile ale competiției, tntll- 
neso pe Dlnamo șl apoi pe Stea
ua Au Înscris : Z. Nagy J, L. 
și L Bartails (Sp. Club), respec
tiv Mlhăiescu și Dumltrache. Au 
arbitrat : șt. Enclu (la centru), 
C. Săndulescu șl M. Prcsneanu 
(la linie).

STEAUA — METALUL RĂDĂ
UȚI (17—1 (2—0, 6-4, 9-1). Un 
bun prilej pentru bucureștenl de 
a-șt rotunji golaverajul. Au mar
cat : K. Antal 3, Popescu 2,
Justinian 1, Chiriță 2, Dala 2, 
GerczuJ, Nlstor, Dragomlr, N.

Mirceo TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

In duda faptului că a deschis 
scorul ehi »r din minutul 3 (nici 
nu ae puitea un debut de partidă 
mai favorabil pentru „alb-ne- 
grl”), a zilei excepționale a lui 
Hagl id a celor 4 goluri („nor
ma” calificării 1) marcate ln pri
ma repriză Sportul studențesc 
părăsește Cupa UJEJA., iar Xa- 
max merge mai departe, cu un 
golaveraj general puțin ubtșmrtt, 
7—4.

De oe reuși* Sportul • 
măcar o revanșă (returul s- 
chela* cu 4—4 la pauză 
în primii rlnd din caur 
lor sale s'ăbleiunl ln 
(compartiment care, ca 
a tost net deficitar, pr 
două goluri din erort 
tn al doilea rlnd 
in atac, a contat 
de ta care se ae. 
fine, pentru o5

reintra, totv 
poluri ava- 
ral Supă 
hol ogle” 
ta acri 
putea 
s-a ♦ 
se»-



LA „FESTIVALUL SPORTIV
AL FETELOR DÎMBOVIȚENE"- 

480 DE PARTICIPANTE

PENULTIMA ETAPĂ Â DIVIZIE! „AH Dl

«faap de doui zile ta Pweioa- 
M a-a desfășurat o tradițională 
teeapettțle sportivă ia oadrul 
fiartadel*: „Festivalul apoetiv

«fi fetelor dtmbovițene", ajuns 1* 
•M de 1 VI-a ediție. startul 
deferitelor Întreceri «-au prezen
tei tinere din județ și ta prin- 
otpal <Bn localitățile Ttrgovfcte, 
Gkești. Flenl. Morenl. Titu *1 
Pucioasa, in total 400 de spor
tive. Bemarcînd participarea de 
in handbal (U echipe) ti volei 
(0 echipe) lată primii clasați : 
Handbal — L Ue. L Vkckresen, 
k. Me. nr. 1 Tlrgoviște. 1. Fta- 
a*ra Automecanica Morenl; vo
tai — L Ue. industrial G&ești, 
k. Un. Industrial Titu. 3. Sln<B- 
«atol Tnvățămtnt Gkești: oral

Campionatul republican de oină

DINAMO BUCUREȘTI PE PRIMUL LOC 
ÎNAINTEA ULTIMULUI TURNEU

Cal otteva sile la urmă, aaani- 
•ăptat Halești a găadutt oct de 
■t fiotlea turneu final al Caaa- 
ktodi tulul republican de otnA, M 
Start fiind prezente dnd forma
și l Dtaamo București, eombi- 
eetol poligrafic „Casa Sclnteli" 
tasrurifti, Laminorul Boman. 
AJLA. Constanța ti Politehnica 
Dnenrijti Derbyul turneului de 
Bn «tadionul Victoria din Ploiești 
L-att oferit, din nou, arte două 
«Mtipe fruntașe ale apoi intui 
Metru . național -. Dinamo ti 
CJU. De MU dată, Stnazoorlț- 
M an rtștigat ea 14—12, la căpă
tai «mii med do foarte tont* 
tartar* tehnică.

Surpriză In Divizia „B“ de rugby:

PESCĂRUȘUL TULCEA PIERDE ACASĂ
CU CONSTRUCTORUL CONSTANTA!

tecul O»—14) de Vulcan; tatr-nzn 
M a surpriză, experiența oeăor 
tio ta Vulcan nereușind să «m- 
teaoareze impetuozitatea sttxten- 
fftor. Tot ta această aerie: B.C. 
Orivița Roșie H — Sportul tta- 
daBțese-ConstrucțH II 43—tt. B- 
nsrgls București — Rapid D 
40—9 ti Steaua II — LOJt. 34—» 

ta seria a Il-a, Dunărea Glur- 
fta ti-a netezit, cu o nouă vic
torie (54—0) in fața XV-tai 
C-S.U. Prahova Ploiești.- drumul
spre... derby-ul eu Petrochimis
te! Pitești, care a Întrecut, ta 
rindu-1, pe Chimia Turna Mă
gurele, in deplasare, au un acar 
ti mei aspru: 41—a Derby-ul 
Petrochimistul — Dunărea va »-
vea toc duminică ta Pitești ti va 
decide lidera de toamnă a seriei. 
Alte rezultate din seria a TI-a: 
LO. Balș — Record Ploiești 

(1000 m) — L FUofteia Bnrdn- 
eaanu (Arctic — Găești), L Lo- 
mlnlta Dumitru (Metalul Tlrgo- 
viște) 8. Adriana Zbant (Liceul 
Industrial Pucioasa) : greutate — 
L Doina Drăgan (Șc. ar. n 
Ttrgovlște), L Adriana T&nase 
(Ue. Pucioasa), 1. Aurelia Dră- 
gltida (Voința Tirgovlate); tenis 
de masă — L Anlsoara Doroban
ți, 1. Alina Rlzea, 3. Felida Sul
tana (toate Llo. industrial Titu); 
sau — L Bodies Amarandei 
(Ue. Pucioasa), L Marina Ca- 
trtaa (Voința Tîrgoviște), I. La
ctata Beldug (Ue. industrial Gă- 
ești); popice — L Simona Do
bra, ». Marla Barean (ambele 
Votata Tlrgoviște), 8. Isabtfle 
Mitrol (Metalul Tlrgoviște).

1b arma acestui turneu, Dinamo 
București s-a Instalat pe primul 
too ta clasament, eu st p, ur
mată de CLP.B. H p, Laminorul 
Boman 11 p, AAA. Constanța 
ti p (punctaveraj —•*) ti PoU- 
teimica București (—4t). Btmbâtfi 
ti duminică, pe Stadionul tinere
tului din Capitală va avea toc 
utiimul turneu final (după care 
sa va acorda tftlm national) 
oara programează meciurile 
C-P.B — Laminorul ti Politeh
nica — jLS-A. Constanța (slm- 
bătă, programul de la ora 11 la 
tk) ; duminică, de ta oca 1X30 
(programul Începe la era 9j0) 
vu avea too ultimul derby : Di
namo București — CJP-B.

44—< ti 5-N- Oltenița — CLTJL 
Ploiești 24—4.

la sorta a m-a, oea mai ma
re surpiiză a etapei: Pescărușul 
Tuicea a pierdut, acasă, medul 
oa Constructorul Constanța 
0—23), ambele echipe fiind, eel 
puțin teoretic, principalele aspi
rante — ti anul acesta — ta un 
too ta prima divizie. Scorul s- 
taprt ka stabilit <LFJL Con
stanța: IM—1 ca Caltatis Man
galia I 51 Încă un rezultat din 
această serie: Chimia Năvodari 
— LT.C. 3»-0.

ln seria a IV-a. LA.M.T. Ora
dea, eonflrmindu-oi valoarea, a 
trecut, in deplasare, ti de Uni
versitatea n Timișoara t 25-7 
eandldind din nou ta— barajul 
'pentru Divizia .A*, tar Petrolul 
Arad a dispus de Utilaje! "Ști
ința Petroșani cu S8—«.

In flat, in seria a V-a, Rapid 
CJ.R. Galați — Chimia BriUta 
4—t. rezultat care confirmă as
cendența valorică a formal 
oaspe.

Celelalte rezultate ale etapei 
sa au sosit ptnă ta Închiderea 
ediției.

JUCAȚI CU NOI 
șah!

: *sele albe 
-"brica

joacă fi ciftigă I

luce victori a în 
ai urmat '■ 

•5 6. CfB Rb7 
Cg5 Rg8 9. 
Tc8 11. h4!

Ce5 g5 
"‘O Te7 

condu- 
recu-

Scrima reintra in actualitate

IN ACEASTA LUNA, BALCANIADA
Șl PRIMUL CONCURS DE SPADĂ... FEMININĂ

Scrima competițională inter
nA ae pregătește să reintre )n 
actualitate Semnalul l-au dat 
Juniorii I (plnâ la 19 ani) care 
și-au disputat recent prima 
fază a campionatelor republi
cane. La București, in sala 
Flbreasca, s-au întrecut peste 
Ko de tineri seri meri, ta toate 
cele patru arme, atît In pro
bele individuale cit și in cele 
pe echipe. Conform regulamen
tului s-au calificat pentru e- 
tapa a doua (14—17 noiembire. 
la Iași), la care se var decerna 
titlurile de campion] pe acest 
an. cite 94 de competitori pen
tru fiecare armă, la individual, 
ti primele 6 formații in Între
cerea pe echipe. Cu excepția 
întreceri j individuale la flore
tă fete celelalte arme au con
semnat în fina] rezultate pre
vizibile. impunîndu-se pe pri
mele locuri compomențil lotu
rilor naționale de juniori, ma
joritatea acestora fiind candi
dați pentru ediția 1986 a earn- 
pianatelor mondiale de tineret 
Astfel, la floretă băieți, pe pri- 
meie trei locuri s-au clasat 
Z. Eder (C.S Satu Mare), R. 
Moles g| P. Ducu (ambii
C. T.AJS.), la sabie — A. Papp
D. Găureanu (ambii de la Cen
trul de tineret Tractorul Bra
șov) Si D. Costache (Tînărul 
tractorist Brașov) iar la spadă 
— R. Mitrăchioin (C.S.M. Cra
iova), E. Mănucu (Tractorul 
Brașov) ti M. Fiiipescu 
C.T.A.S.). Disputa individuală 
a floretlstelor — d^tigată de

r 'REGATA IAȘI" LA CANOTAJ
La Iași, pe lacul Dorobanț, 

unde — eu sprijinul organelor 
toeale — a fost amenajată o 
novă ti frumoasă bază nautică 
— s-a desfășurat, timp de două 
ztie. e tndrăgltâ și tot mai 
populară competiție: „Regata
Iași* ta canotaj. Întrecerea, or
ganizata excelent de CJXI3.. 
Clubul sportiv municipal Iași, 
tatpreună eu federația de resort, 
a reunit ta start zed de echi
paje. sportivi de ta Trakla Plov
div (Bulgaria), rameri ti vlslașl 
«părtinind secțiilor nautice din 
nmlșoara. Bacău, Fălticeni, o- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej șl Iași.

Cursele, deosebit lie disputate, 
urmărite eu interes de multi Iu
bitori al acestui sport, au fost 
dominate de canotoarele gazdA 
ti sportivele de la Trakla Plov- 
(Rv, eare și-au Împărțit victo
riile attt ta probele rezervate 
senioarelor, cit ti ta junioare.

CAMPIONATELE DE PENTATLON MODERN (j)
Finala campionatului național 

da pentatlon modern pentru ju
niori, desfășurată in cadrul „Da- 
dadel*. s-a disputat in acest on 
ta Timișoara șl a reunii la start 
1* sportivi șl • echipe ale unor 
cluburi din București, Timișoara 
ti Ploiești. C^J3- Politehnica Ti
mișoara și-a luat, eum se spu
ne, „partea leului", eiștigtnd at’» 
pe echipe cit ti la individual. 
Remarcabilă clasarea pe tocul 
trai ta Individual a ploieșteanu
lui La» tren țiu Mosor. Iată rezul
tatele tehnice: călărie: 1. Ma
rian Dumbravă (C.S.3. Olimpia) 
1889 p, 1. Sorin Faur (C.S.S 
Potitetuilca Timișoara) 1074 p, 1. 
Lucian Mlrfcă șl Andrei Mlhă- 
escu (C.S. Steaua) ambii eu 
1041 >; scrimă: 1. Laszlo Rorga

CAMPIONATUL DE DOCILEI
(Urmare din pag. 1)

Alexe, Pogăceann șl Szvitlak, 
respectiv Sflchi. Au condus : Gh. 
Tasnadl (centru), Gh. MTcu șl 
Em. Both (la linie).

VIITORUL GHE0RGHENI — 
DUNĂREA GALATI 4—2 (3—8, 
0—1, 8—1). în ciuda pronosticu
rilor, Viitorul a reușit o victorie 
clară prin punctele reușite de S. 

A APĂRUT NR. 9/1985
AL REVISTEI „EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT-

Ln cuprins ; 0 CONSULTAȚII — „Probleme de psiholoffie- 
peda^ogie — Lecția a IX-a : Caracterul. Rolul atitudinilor in 
orientarea personalitĂțil* (autor : Mibai Epurau) & TE3ORIE- 
S’ITUDII-CERCETAKI — „Cu privire la valoarea șl organizarea 
probelor generale S.N.U-S." (autori: Petre Dungaciu, Nadia Oo- 
măneci) ; „Aspecte de reactivitate biologică ln scrima de per
formanță- (autori : Georgeta D1L, Cornelia Bota, Adrian Gagea, 
Corneliu Ciobanu, Marllena Iota, Sorin Poenaru, Ana PascuJ ; 
^Bazele mecanice ale lucrului la bara fixă în gimnastica mas
culină* (autor : Gbeorgbe Predescu) • EDUCAȚIA FIZICA ȘI 
SPORTUL IN INVAȚĂMÎNT — „Aspecte vizlnd aplicarea pro
blematizării ln cadrul lecției de educație fizică din Învățămîn- 
tul superior" (autoare : Magdalena Mușat) > TEHNTCA-METO-

TC A- ANTREN AMENT — ^Metode șl mijloace folosite în an- 
mamentul Individual și individualizat al juniorilor în jocul 

fotbal — H“ (autor : Iulian VTlcu) • MEDICINA SPORTIVA 
•area capacității de efort fizic cu ajutorul ergociclului Pe- 
Pedalux-3 Iă copii și adolescenți care practică sportul* (autor: 

■n Udriștoiu) 0 OPINII-CONSULTAȚII — „PartlcuJarl- 
ocibernetice ale proceselor de atenție in performanța 

(autoare : Marin Șerban). Acest număr se găsește de 
toate chioșcurile de difuzare a presei din Capitală

Salvina Ionescu (Tractorul 
Brașov), care a. fost urmată de 
Georgeta Beea (Dinamo) ti 
Claudia Grigorescu (Steaua) — 
a plasat, surprinzător, pe com
ponentele lotului olimpic Mo
alea Veber (C.S. Satu Mare) 
ti Reka Lazăr (Tractorul Bra
șov) doar pe locurile 4 și. res
pectiv 8 ! Să nu uităm, tosă 
că titlurile de campioni se vor 
decerna peste o lună.

Prima competiție internațio
nală a noului sezon va fi Bal
caniada. ediția 1985 urmind a 
se disputa intre 15 și 18 oc
tombrie la Zrenianin (Iugosla
via), scrima românească aliniind 
garnituri tinere. Pe planșele a- 
cestor întreceri vor evolua 
printre alții, floretiștii L. Bu- 
zan, R. Rolea ti Z. Eder, flo- 
retistele C. Grigorescu, L 
Gyurkan A. Georgescu, sabre- 
ril AL Chiculiță. V. Szabo ti 
M. Florea, spadasinii F. Nico- 
lae. R Mitrăchioin și D. Hon- 
dor.

Si o premieră absolută in 
scrima noastră, conform inten
ției federației, la 30 octombrie; 
la București. urmează să se 
dispute primul concurs feminin 
de spadă. Această nouă armă, 
aflată actualmente pe plan ex
perimental, in urma recoman
dării Federației internaționale 
de scrimă. promite să tacă 
concurență atît floretei femi
nine dt și spadei (pînă acum, 
apanajul bărbaților).

Paul SLAVESCU

Clasamentul final in această e- 
dltte (a l-a) a „Regatei Iași* 
la canotaj: senioare — SUI”
— Bodlea Tincu (C.S.M. laș». 
1 V1SLE — Pansila Clapon, Ele
na Pintille (C.S.M. Iași), < *A- 
MB — Trakla Plovdiv (Mariana 
Ianeenova, Dellana Năuce va. 
Magdalena Cile vă, Katla Stoien- 
eeva); Junioare: f RAME — Vio
leta Petroie, Elena Grigoraș 
(C.S.M. Iași), 2 V1SLE — Diml- 
trina Marlova, Ana Vradkova 
(Trakla Plovdiv), SIMPLU — E- 
lena Pleșca (C.S.M. Iași), 4. V1S- 
LB — Trakla Plovdiv (Ecateri- 
na Fisinenova, Katla Stenkova. 
Magdalena Slleva, Nenova Clste- 
va). S+ 1 (senioare) — C.S.M. 
Iași.

De joi, pe aceeași pistă nauti
că — „Criteriul speranțelor •- 
llmplcc*, competiție tradițională 
care, practic, Încheie sezonul de 
canotaj. (Al. NOUR — eoresp.)

(C.S.S. Poli. Tlm.) 1093 p, 2- Ml- 
hăescu 1062 p, 1 S. Faur 9«8 p; 
înot: 1. Laurențiu Mosor CPetro- 
tal) 1312 p, 2. Bogdan VTtadu 
«LS-S. Steaua) 1271 p. I. Gabriel 
Ciocan (C.S.Ș. Steaua) <2« p ; 
tir: L Adrian Faur (C.S.Ș. Poli 
Ttm.) S7H p, 2. Vladv 878 p, I. 
Rorga 956 p; eros: 1. Horga 1096 
p, X. A. Faur 1064 p, 1. S. Faur 
1028 p; clasamente finale: indi
vidual — L L. Horga 5335 p 
— campion național ti al -Da
cia del", 2. S. Faur 5143 p, i. 
Mosor 4947 p, 4. Mlrică 4931 p, 
5. A. Faur 4876 p, S. Mlhăescu 
«854 p; echipe — C.S.Ș. Poliței» 
alea Timișoara 15.354 p — cam
pioană națională șl a „Daciadd*. 
L C.S.Ș. Steaua n 13.917 p, 3. 
C.S-S. Steaua I 12.823 p.

șl L Ambrus, Korpos, A. Barotl, 
Andrei șl Gergely. Pentru gălă- 
țenl — Jumătate șl Radu. Au 
condus : L Becze (centru), D. 
Trandafir șl FL Gubernu (Unie).

DINAMO — PROGRESUL 
MIERCUREA C1UC 1—4 (2—«,
»—3, 3—1). Cel mal așteptat Joc 
al zilei a confirmat speranțele 
iubitorilor hocheiului, mal cu 
seamă in cea. de-a doua repriză 
etnd Progresul nu numai eă a 
realizat un scor egal, dar a ti reu- 
tit cîteva faze spectaculoase,

Campionatul Diviziei de
lupte libere se apropie le final. 
Duminică (de ta ora 18) stat 
programat* in trecerile penutomel 
etape, a Vil-a. Două dintre hrt- 
anghlulareie primei serii se *- 
nuntă foarte «chlUbr^te : C.S.M 
Reșița — U.M. Timișoara — 
ă-S-A. Oradea fia Timișoara) și 
Rapid Arad — Unlo Satu Mara 
— C.S.M CluJ-Napaca fia Satu 
Mare). In revi lunea de ta Zalău, 
Dtnamo Brașov este de departe 
favorită iii confruntările eu Me
talul TURT Lugoj ti ” A.S.A 
Zalău, tn seria secundă se deta
șează triunghiularul de ta Bra
tov : Comerțul Tg. Mureș — În
frățirea Oradea — Steagul roșu 
Brașov. La Blaj vor concura 4 
echipe : Steaua, Mureșul Tg. Mu
reș, Precizia Blaj și Viitorul 
Gheorghenl (se va Inttlnl numai 
eu Precizia și Mureșul). Celelalte 
trei echipe din această serie vor 
evolua la Odorhel : Constructorii

Hunedoara 
gbe — Len 
oea fie a tr 
țta triunghi 
Aui Petrila 
București (1 
etgrata favor 
lorilor de te 
trecut pe k 
final. La l 
LCJ. Balș. 
Minerul Me 
Danubiana 
Jiu, Voința ' 
Craiova, in 
Interesante 
Gheorghta-t 
UBBIS Bi 
Tg. Secuie» 
Brăila, tavo 
Constanța 1 
colina iași 
fia, iar la I 
reștl tr p 
Vaslui șl ct> 
nrov.

A ÎNCEPUT DIVIZIA Z/A“ DE BASCI
(Urmare din pag 1)

CSU BALANȚA SIBIU — CO- 
MERȚUL CSȘ nMIȘOABA >—Q 1 
După dțlva ani de evoluție te 
Divizia „B“, timișorenii -au reve
nit, în sfîrșit, în ș,A“, Dar, ce 
folos I Ei au venit la primul tur
neu al campionatului fără antre
nor (deși în Timișoara există 
«demente capabile să pregătească 
0 să conducă o divizionară .A") 
și neavînd trei jucători de 2 m, 
fără de care o echipă pierde me
dul respectiv prin neprezentare. 
Ceea ce s-a șl petrecut ieri, fapt 
care ne determină să solicităm 
ca măcar acum, în ceasul al 
W-lea, cei care poartă răspunde
rea baschetului de performanță 
din Timișoara să manifeste mai 
multă seriozitate și răspundere.

DINAMO BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
.W—-58 (52—28). Două elemente
merită reținute din desfășurarea 
mecluSui Eugen Toader a fost 
primul jucător care a inseris, tn 
•cest campionat, un . .coș de 
®us- (3 puncte).- iar Dan Nicu- 
tescu a marcat 30 de puncte 
aaranțîindu-se ca unul dintre 
candida ții la căști g area „Trofeu
lui eficacității* acordat eoșge- 
terulul Diviziei „A* . Au mar
cat : Niculescu 30, Braboveaiiu 
13, Constantin 12, Vinereanu 10, 
Toader 9. Vasîllcă 7, L Ionescu
1, Marinache 3, Uglai 2, David 
*, pentru învingători, respectiv 
Moscalu 11, Anton 7, Boîșteanu
2, Tonca S, Mîhăîlescu S, Ta
kacs S, Dănăllă 9, Măgureanu S, 
Dabija 2. Arbitri : C. Dumltrache 
și O. loan.

8TEAUA — DINAMO C.S.Ș. 2 
ORADEA 104—83 (57—39). Intfinl-
re* a prilejuit debwfcui ln echi
pele respective a nu mal puțin 
de elnd jucători : Cătălin Pin tea, 
Robert ReisenbUchler (Steaua), 
Horla Nicoară. Alexandru Takacs 
și Adrian Flaundra (Dinamo). 
Am mai remarcat că a-au tn- 
ecrtfi de 12 ori de la 8,25 m 
Steaua de opt ori, Dinamo de 
patru ori. Au marcat : Ermura-

che 40 (iia 
feuft cficadt 
Cernat IC, 
ra >, Netot 
Reiseobilchlc 
Pintea), pen 
pecfciv Rădu 
Crtotca 10, 
CoBtln 2, >
Nicoară S 6 
Arbitri : N. 
Dumltrache.

RAPID Bl 
C-S.Ș. 2 COI 
te). In prii 
ai reuniunii, 
meritată vlx 
Kd faittrecesr 
•corului a < 
punct de at 
nfl a ©ondn. 
Rapid a. 
prins decișii 
nute ale pe 
Ghlță 23. S 
Mîhai 11, V. 
4, Plămadă 
respectiv Bf 
Mănăilă 11, 
nu t. Bucă 
4. Au arbitr 
G. loan.

ICED CSS 
CADEMIA 
CA FINA 
(45—41). Un 
să vedem d 
natul nostn 
acțiunilor, 
șl evoluția 
au caracter i 
joc. cîștigat 
coșului inse 
Păsărică. A 
21, Voicu 2i 
eu 9, Marin 
pentru în 
Zdrenghea 2 
Neculce 9, ' 
2, dmlnian 
A. Mi hal și

Programul 
sala Florea 
Farul — CSi 
dea - CSU 
Cluj-Napoca 
Comerțul 7 
Dinamo Bu 
Militară, Ra

Reșița DOUĂ ZILE DE ÎNTREC
Stadionul Valea Domanului 

din Reșița a găzduit a 17-a e- 
dlție a „Memorialului atletic 
Zeno Dragomir*, întrecere la 
eare au fost prezenfi sportive 
ti sportivi din București. . Ti
mișoara, Hunedoara. Drobeta 
Tr. Severin. Caransebeș ti 
Reșița. Cel mai bun rezultat 
al competiției aparține campi
oanei României la săritura in 
lungime. Marieta Ucu (Metalul 
Hunedoara), învingătoare eu 
8.54 m. Tot ea a ciștigat fii 
proba de 100 m, în Anală rea- 

eeea ce probează o valoare tn 
creștere față de sezonul trecut. 
Au marcat : Solyoru 2, Bejan, 
Gherghlșan, Baeso, D. șl L Po- 
povici șl Tureanu (D), Csiki, Pe
ter, E. Antal, Szentcs (P). A ar
bitrat bine N. Enache (centru), 
Gh. Mleu șl M. Dinu (la Unie).

Dup* meciurile de Ieri, stea
ua a trecut pe primul ioc in 
clasament avlnd 8 p (37—7), ur
mați de Sp. Club M. Cluo — 
9 p (25—7). Dlnamo — 9 fi.
Progresul — 4 p (31—15), Vii
torul — 4 p (23—19), Dunărea — 
2 p, IMASA — Op (9—36), Meta- 
M-lp (10—62).

PROGRAMUL DB AZI : Vltte- 
rvl — MASA (ora 9,00), Dtna
mo — Metalul (ora 1145), Sport 
Club — Dunărea (ora 14.30), Ste- 
Ba — Progresul (ora 17,15).

lizind 11,8. 
notabilă a 
runcarea d: 
re Riisabel 
București) 
Proba men 
băieților, a 
revenit tim 
tiu Miclăuș 
zultate : F 
mg — Fe 
tehnica Tii 
pectiv 14,7 
Daniela Vi 
respectiv 4 
Florentina 
tita) 14 22, 
nuela Colii 
m ; BĂIE1 
Cornel Hăi 
respectiv 2
— Nicolae 
Hunedoara) 
157,2 : 110 
nu (I.E.F.S 
—• Daniel 
ța) 47:44,2
— 1. Feti 
Reșița) 2 ti 
gurii (C.$ 
record iisfei 
lungime — 
Reșița) 7,01 
iavian Șan 
sebeș) 69,70

Dorn D.

LOTO-PRCNOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri 4 octombrie vr 
avea loc ln București, tn sala 
Clubului din str. Doamnei nr. *, 
eu Începere de la ora 16,30. Nu
merele ctștlgătoare vor fi radio
difuzate la ora 19 pe programul 
IX, la ora 23 ue programul I, 
precum și sîmbâtâ dimineața, ta 
ora 8,55, tot pe programul L 
După efectuarea operațiunilor de 
tragere, va urma filmul artistic 
„SUPERMAN", intrarea liberă.
• C1ȘTIGUKII.E TRAGBRH

„MARII. OR CiȘTIGUIU* IA 
LOTO DIN 27 SEPTEMBRIE.

F.AZA I — 
100% (autot 
3 variante 
3:1 variai 
șl 13 varia 
cat. 3 : 19,7! 
cat. 4 : «2,2S 
eai. 5 : 180 
cat. 8 : S73J 
ent. X : 1.6 
tel. Report 
FA.ZA a H- 
riar.te 100% 
drill cărora 
în R.P. Un 
numerar /șl 
IJS7 lei.
ISOO" de la 
ticipantului 
șani.



| DUPĂ PRIMUL TUR AL „EUROPENELOR"
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DINAMO POATE
SĂ REDEVINĂ

De foarte mult timo. din 
197S tot In Cupa U.E.F.A.. cu 
A.C. Milan Dinamo n-a mai 
părăsit o ediție de Cupă eu
ropeană Încă din startul ei. E- 
chipa din sos. Stefan cel Ma
re. autoarea unor frumoase 
succese care cu doi ani !n 
urmă o propulsaseră oină in 
semifinalele C.C.E.. se vede >- 
cura nevoită să abandoneze în
trecerea «coasă din cursă de 
o echipă. Vardar din Skoplje, 
fără o carte de vizită In ores- 
tistloasele competiții continen
tale. Refuzînd. pe bună drep
tate. să pună eșecul pe seama 
„complexului iugoslav* acuzat 
mai mereu in ultimii ani de 
echipele românești. jucătorii 
«finamovisti invocau flntre alte 
motive care au stat la baza tn- 
frinserii) si NEȘANSA. acel 
toc al impoderabilelor attt de 
prezent uneori intr-o partidă 
de fotbal, cu implicații asupra 
scorului final si care, miercuri 
la Skoplje, a făcut ca în loc 
de 1—0 pentru Dinamo, la sflr-

Șl TREBUIE 
CE A FOST

.Asculți nd descrierea taxei as 
Văidean in rol principal Au
gustin intr-o clină de mare 
luciditate, a lăsat rt-i scape 
următoarea remarcă : „Dinamo 
* mai trecut prin asemenea 
momente psihologice, eum a» 
fost ratarea lui Văidean si 
imediat, colul lui Zdravkov. 
Dar. pe atunci, noi aveam o 
echipă in stare aă depășească 
situațiile eritlee—"•

Acum, insă continuăm not 
Kindurile lui Augustin. Dinamo 
— sub avalanșa -tribunelor* 
zgomotoase — n-a putut mr- 
monta handicapul moral n-a 
mai fost... Dinamo din prima 
repriză. Acum după rolul pri
mit. in absenta intervențiilor 
sigure la deposedare si a du
blatului oportun mai toate ar 
tacurfle declanșate de Vardar 
au avut un grad sporit de pe
riculozitate. iar acțiunile ofen
sive. desfășurate ne un food 
de precipitare n-au mai creat 
faze dare la poarta lui Grosev. 
Asistam. In genere, in aoeaătă

a doua parte a meciului. Ia e- 
forturi insuficient „orchestrate" 
de o anume Idee de un jucă- 
tor-Iider in stare să impună, 
printr-o autoritate lucidă, 
stringerea ordonată a rin duri
lor.

Un joc. cum a fost si aceas
tă a doua manșă dintre Dina
mo si Vardar reprezintă doar 
un moment în viata unei e- 
chipe. Cînd sentimentul firesc 
de amărăciune provocat de.tn- 
frtngere va dispărea complet. 
Dinamo va trebui să-și reia, 
cu forțe morale sporite, stră
daniile menite să-i redea po
tențialul de toc potrivit eu 
exigentele fotbalului actual 
Asa cum am putut constata la 
puține ore de la fluierul final 
al arbitrului, jucătorii echipei 
Dinamo Împreună cu condu
cerea tehnică, sint convinși că 
acest moment al refacerii va 
veni in curînd. Cu condiția 
ea. adăugăm noi. aceste efor
turi să includă ca idee cen
trală. stabilirea anei formule 
de eehipă. ne baza căreia »ă 
se realizeze omogenitatea spe
cifică. tehnico-tactică. eu re
flexul ei in obținerea coeziunii 
moral-volltive.

Gheorghe N1COLAESCU

INCEPIND CU GHEORGHIȚA 
AL NOSTRU, DIN PIELEȘTI...

ritul primelor 45 de minute, 
tabela de marcaj să arate 1—0 
pentru Vardar la începutul re
prizei secunde. „N-am să uit 
multă vreme, ne spunea Văi
dean după meci, faptul că a- 
tanei. in min. 43. am avut po
sibilitatea să semnez califica
rea formației mele. Am fost 
prompt la tntîlnirea cu mingea 
centrată de Mircea Rednle. am 
văzut limpede coltul lung, dar 
lovitura, cu capul n-a fost su
ficient de puternică. In plus, 
prlnzind pămînt cu eîtiva cen
timetri înaintea liniei porții, 
balonul a putut fi respins de 
Grosev. care abia 1-a ajuns eu 
virful degetelor".

ȘI-A
(Urmare din pag. 1)

ÎNDEPLINIT NORMA

Given*. StJeUke, Hermann, Jaoo-
bacei. Șl, mal ales, ou • mare 
putere de luptă oaspeții luted 
conducerea de la >—1 șl apoi e- 
gaUnd de ia 1—» I

Cum spuneam, medul a început 
bine pentru Sportul : in mia. I» 
HAGI, ta acțiune indlvldnală pe 
stingă, J-a lăsat de căruță" pe 
Stlelike șl a Înscris plasai, m 
colțul opus. Speranțe îndreptă
țite, entuziasm ta tribune dar, 
ta mta. S, aripa dreaptă a apă
rării noastre greșește ta lanț la 
acțiunea fundașului RTF. Spe
riate se plasează șl el greșit și—

JOC AVÎNTAT, RAPID, INGENIOS Al CAMPIONILOR

1—1. In min. ta, Iorgulescu (care 
a făcut un joo toarte slab) ga- 
fează copilărește, bîlblic o minge 
rimplă și LVTHI 11 fură balonul, 
Înscriind ușor, cu boltă. Trec 
doar 1 minute șl M. SANDU 
trimite abil, de aproape, peste 
portar : *—Z. Studenții prind din 
bou aripi, controlează acum Jo- 
eul șl ratează (Hagi) In min. 37. 
in ultimele minute ale reprizei 
tacă. Inepuizabilul HAGI trans
form* două penaltyuri clare : ta 
mta. a (Jacobacci, venit ta apă
rare, a jucat mingea cu mina ta 
careu) și ta min. 44 (cînd Engel 
l-a ținut de picior pe Mircea 
Sandu, ajuns la I m de poartă).

Dte acest moment. Sportului 11 
trebuiau două goluri In repriza 
secundă. Speram că le va rea- 
bna. mal ales că In prima parte 
taacriaese patru 1 Dar, stupoare!

...N-au trecut chiar mulți 
ani de atunci. Un copilan
dru (de 16 ani neîmpliniți 
sau abia Împliniți) ieșea — 
victorios — împreună cu co
echipierii săi (evident, toți 
mal vlrstnlci) de pe „Cen
tralul" craiovean. După vic
torie, ca. , după victorie, 
fiecare cu programul său, 
cu programe colective, vizi
te te familie etc.

Un singur fotbalist iși 
lustruia, intr-un colț, zlm- 
bind. bocancul. „Merită — 

ea Gheorghiță Geolgău. 
despre el este vorba

— merită pentru că golul 
ea bocancul ăsta l-am mar
cat".

Curios, m-am apropiat de 
el și l-am Întrebat ce face 
după meci ?

„Ce să fac — mi-a răs
puns ei cu aerul cel mal 
firesc din lume, ca un elev 
cuminte (asta și era, de 
fapt) — mă grăbesc să nu 
pierd autobuzul de Pielești. 
Mă așteaptă mama...".

—Au trecut ani, Gheor
ghiță Geolgău. mlndrie 
sportivă a comunei Pielești, 
ulterior una din mîndrlile 
CraioveL a ajuns un jucă
tor eu care ne mîndrim cu 
totii. toți iubitorii fotbalului 
nostru.

A crescut băiatul. A avut 
și succese remarcabile (in
tre altele golul calificării 
cu Bordeaux, ca si golul 
de la Bratislava, golul ca
lificării naționalei la tur
neul final al C.E. ; vi 
mal amintiți oentrarsa 
lui Klein si „bomba" 
tai Geolgău care l-a făcut

mat pe portarul Hruska!?!), 
■ avut și necazuri, a fost 
bolnav accidentat...

Și a reapărut — superb 
— miercuri !

„Ultimul mohican" din- 
tr-o galerie de mari ata
cant! sau de rer.umiți oa
meni de gol craioveni care 
n-au mai fost ieri in teren 
dintr-un motiv sau altui 
(Bălăci. Cămătaru. Cîrțu, 
Irimescu, Crișan). luptînd 
extraordinar .Jn față" (și 
mareînd entuziasmant). pen
tru că ..în spate" Ștefănes- 
ca Lung et comp. își fac 
de regulă exemplar datoria.

Nu putem trece. Crește, 
peste frumosul spectacol al 
Stelei — căci așa a fost : 
șl fotbal și spectacol — gus
tat din plin de spectatori și 
telespectatori.

Greu de imaginat evolu- 
tia scorului in partida Spor
tul studențesc — Xamax 
Neuchâtel. După ce a con
dus cu 1—0 și apoi cu 4—2 
la pauză, dîndu-ne speranțe 
de calificare, echipa stu
denților bucureșteni a risi
pit prin „romantismul" apă
rării sale eforturile excep
ționale ale... excepționalului 
(și ieri) Hagi. Păcat.

încheiem aceste rin- 
duri reauzind parcă. în 
urechi strigătele disperate 
ale antrenorului iugoslav 
Vukașin Vișnevat. strigăte 
auzite la tranzistor în fi
nalul meciului de la Skoplje, 
unde Dinamo a trecut la 
un fir de ață pe lingă ca
lificare Ce frumos ar fi 
fost...

Marius POPESCU

(Urmare din pag. 1)

tină din startul partidei ta 
corzi . grație jocului avtntat 
purtat in mare viteză si. mai 
ales de o mare ingeniozitate 
la finalizare. Si ne amintim 
de frumusețea fazelor celor 
patru goluri marcate — faze 
de kinogramă — cu participa
rea colectivă a 3—4 Jucători 
care au descumpănit apărarea 
daneză !

Care au fost atuurile echipei 
noastre campioane in drumul 
spre victoria cu 4—1 de la 
București și, implicit, ale spec
taculoasei calificări in grupul 
celor 18 formații continentale 
rămase acum In C.C.E. ?

1) UN REMARCABIL SPIRIT 
DE ECHIPA, reflectat printr-o 
mare dăruire st întrajutorare tn 
toc. Elocvent în acest sens este 
sprintul ltd Lăcătuș, de peste 
40 m. care a venit tocmai de la 
jumătatea terenului. pentru 
a-1 deposeda pe Hansen chiar 
in clipa șutului.

1) ECHILIBRUL DINTRE 
COMPARTIMENTE. Elasticita
tea dintre linii, replierile ra
pide 'in apărare ieșirile în bloc 
si mărirea vitezei de toc la fi
nalizare au demonstrat. dta 
nlin caracterul complex ' în 
tocul liderului. Făcind o suc
cintă trecere în revistă a com
portării ne Dosturi. nutem a- 
flrma că linia de fundași ai 
cea mediană au fost superioa

re atacului. Toți cei patru a- 
nărătari an avut intervenții 
risure. „Centralii" Btnnbeecu «t 
Briodedid m fost lmbatabfll. 
efrtirfnd toate (deal putina ta 
număr) duelurile aeriene. Ja- 
teralll" tavan ri Bărbdareu. 
na Ungă faptul că an fast de 
netrecut, an participat ca «ac
eea «I ta tara da atee, arin 
desele apariții ta treimea ad
versă. tacheindu-d toeurattmi- 
la eu oentrări utile sau ca su
turi periculoase la poarta M 
A. Nielsen. MIBoerf terenuhd 
a fost asigurat de o Bate ex
celentă <Bn rfndul căreia o-«M 
detașat, ta ordine. BtSSni. _te- 
ettizătar* ri excelent distribui
tor de nașe decisive. Btofca. 
printr-un mare travaliu ri a- 
parfțîl (surpriză) la finalizare 
«t Maiaru excelent ta prima 
repriză. rfnd aia „croșetat* 
adversarii. sootJndu-1 dte dis
pozitiv. dar a cam dispărut 
din joc după pauză. Balint un 
adevărat „cal de rasă*, ne
strunit însă suficient ta _aa- 
topurfle" tai. uită eă na poete 
duce „cursa* rină Ia capăt, de 
anul singur. Sub cota obișnuită 
s-a situat atacul Attta timp rit 
trei dintre cele natra Mtari 
au fost marcate de mijlocași 
(BOianl, Balint. Strica), ou 
putem acorda derft notă me
die hd Lăcătuș si PI tui că. rare 
rămln. partial, datori ta eta
pa următoare. Indiferent de 
adversar.

le numai i minute de ta re- 
Maare, Hbero-ul DON GIVENS 
atee ta atac șl reia slab, eu ca
pot, ds la 14 m, centrarea Iul 
Bormann, înscriind, pe sub Spe
riate, n gol care, practic, pune 
«apta discuției despre calificare. 
Cocaș ratează nepermis ta min
te șutind peste bară de la » me
tri. tar tacrurHe devin pe deplin 
clara, ta mia. n, dud STTFJ.TKX 
seatează : 4—4. Cu toate eă nn 
stai Joacă cu elanul șl viteza din 
prima repriză. Sportul mal are 
totsșt ocazii de goi : la capul iul 
torgiztescu peste bară (min. *4) 
șt la lovitura de cap a Iul Coraș 
Sta asin. M.

Șl astfel se încheie un med 
e’en»1» (prin marele număr da 
poturi, prin dramatismul lui. 
prin oscilațiile de scor șl, mal 
■tas, prin— demonstrația de vtr- 
«Mcltate a tai Hagi), dar care 
nouă ne-a lăsat un gust amar 
■s atît pentru eă Sportul a-a 
abținut calificarea, dt pentru eă 
■ ratat ■ victorie de palmares 
«Ha cauza unor superficialități 
«are nu stau deloc bine unei e- 
etope ca pretenții.

te fața a peste 14 000 de spec
tatori, arbitrul englez Stuart Hao- 
toett a condus bine echipele :

SPORTUL STUDENȚESC : Spe
riata — M. MlbaH, Cazan, lor- 
gutescu (min. 85 Popa), Burchel
— Terbeș PANA. Bozeșan (min. 
* ȚMeanul — HAGI, M. Sandu, 
Ccnsș.

XAMAX NEUCHATEL 5 Enpel
— șam. DON GIVENS, Tbeve- 
MK, Ryi — HERMANN, stlellke, 
tarre* — Esener (min. « Mot- 
DoȘ, LAXM (min. ta Nidssen), 
MCOBACCI.

Au primit cartonașe galbena 3 
Doa Givens, M. Sandu. Cazan.

0 MARE FORȚĂ
(Urmare din pag. 1)
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ARBITRII ETAPEI DE
SEBLA A VU-a : Minerul Mo- 

im — Minerul Mâtâsari : 
Rusu (Deva), Metalurgistul Sadu
— Dierna Orșova : T. V&esra 
(Slatina), Armătura Strehaia — 
Minerul Anina : D. Despa (Cîm- 
pulung),\ Gloria Pandurii Tg. As
— Minerul Oravița : T. Veleaxm 
(Craiova), Minerul Moldova NouA
— Petrolul Țlcleni : C. Bălăneeeu 
(Timișoara), Gloria Reșița — Mi
nerul Mecanizatorul Simian : 
L P&truț (Timișoara), Chimistul 
Rm. VHcea — Metalul Oțelul 
roșu : C. Petre (Mediaș), Foresti
erul Băbenl — Jiul Rovlnarl : 
GL Iordache (București).

SERIA A VIII-a : Dacia Orâ- 
știe — Victoria Călan : V. Bu
suioc eanu (Rm. Vîlcea) — se 
joacă sâmbătă 5 octombrie, ora 
15, Strungul Chișineu Criș — 
Rapid Arad : V. Mirza (Dei>9 
Șoimii Lipova — Unirea Sînnlco- 
laul Mare : D. Danciu (Alba lu- 
11a), U. M. Timișoara — ObiHd 
Sînmartinul Sîrbesc : L Muschid 
(Drobeta Tr. Severin) — se joacă 
sîmbătă 5 octombrie, de la ora 
15, C.F.R, Simeria — Minerul 
Știința Vulcan : N. Blțin (Sa- 
lonta), Unirea Tomnatic — Mi
nerul Certej : C. Wass (Oradea), 
CJTJR. Victoria Caransebeș — 
C.SJ<. Caransebeș : B. V«wo« 
(Reșița), C.S.M. Lugoj — Mine
rul Paroșenl : L Oaie (Craiova),

DlttMCJ 1 BVIZfi X SERIILE VII-XII
SERIA A IX-a : Minerul *un- 

euiuș — Sticla Azteșol Turda i 
Jk. Roba (Timișoara). Olliapta 
Gbocla — Steaua CJLR. CtaȘ- 
Kapoca : L. Ketetaea (Dooaf.
Metalul Alud — Gloria n «tuș : 
L Xante (Timișoara). TI «ml roma 
tal Cluj-Napoca — VUtorta XJLA. 
Ouj-Napoca : D. ArdilMno (So
to Mare), Metalurgistul Cn£r — 
Unirea Valea tai Minat : M. XMt 
(Heșlța). Oțelul Oraș Dr- P. 
Groza — Voința Oradea: &
▼Mren (Arad), Industria atima 
C. Turzil - Recolta Batanta t 
Gt Muntean» (Arad), MeeariKă 
Alba-Iulla — Minerul Oraș De. 
P. Groza: L Urru (Brașov).

SERIA A x-a : Minerul Bala 
Sprie — Cuprom Baia Mare : te 
Murguli (Vlșeu), Chimia Zalău — 
Minerul Sărmășag : L Vtacaa 
(Jibou) — se joacă sîmbătă • 
octombrie, do la ora 13, Ener
gia Beclean — Unto Satu Mare 1 
L Longodor (Cuglr), Chimia T#ș- 
nad — Victoria Caret : L Gyure 
(Satu Mare), LApușul TR Ulpuș
— Minerul Băluț : D. Critotua 
(Cluj-Napoca), Someșul S. Mare — 
Minerul Bălța : M. Crlșan (Arad)
— se joacă stmbătă I octombrie, 
■e la ora 13, cnlmforest M3- 
aâud — Bradul Vlșeu ; M. Dte 
răban (Clsnădle), Oașul Negre
ști — Minerul Rodna : ▼. Selecta 
(Cluj-Napoca).

■îmia a XI-a : Progresul O-

Gte T&ulea (Făgăraș), Inter Sl- 
Mu — Metalica sibiu : M. no
na (Craiova) — se joacă stmbătă 
1 octombrie, de la ora 13, Meta- 
totetmfca Tg. Mureș — Unirea 
Citatul u Secuiesc : M. Danca 
(Oradea), Mureșul Topllța — Uni
rea Ocna Sibiului : L Andrecău 
(Ploiești).

SERIA A XH-a : Torpedo Zăr- 
nești — Minerul Fllipeștl : M. 
Stroe (Pitești), Carpațl Sinaia — 
Petrolul BĂlcol : L Deculeecu 
(Călărași), LP.T. tntorsura Bu
zăului — Mobila Măgura Codlea : 
M. Dragomir (București), Victo
ria Horești — Poiana Cimplna : 
L Ursachl (Bacău), Electro St. 
Gheorghe — Precizia Săcele : A. 
Poriș (Reghin), se joacă sim- 
bătă I octombrie, de la ora 13, 
Nltramonli Făgăraș — Metrom 
Brașov : E. Rlmnlceanu (Rm. VT1- 
eeo). Chimia Brazi — Utilajul 
Făgăraș : M. Feciorescu (Bacău), 
Metalul Tg. Secuiesc — Cimen
tat Hoghiz : A. Jlanu (Găești).

Carte, ca 3—6. de e echipă 
parcă prea sigură pe ea (deși 
Universitatea Craiova e nn 
nume In fotbalul european), 
care a lăsat tuturor impresia, 
la Craiova, eă nici nn se gân
dește eă nn re va califica. 
Dt^iă cele 90 de minute ale 
jocului retur. Monaco a trebuit 
■ă re recunoască nu numai în
vinsă, dar șl ELIMINATA.

Așadar, de la 0—2 la 3—0 I 
La prima vedere, pare simplu. 
Dar ctte eforturi, cită risipă de 
energie au însumat cele 180 de 
minute de joc ale dublei manșe 
ca echipa din Monte Carlo ! 
Două meciuri eprBzante pentru 
eă Monaco rămine. totuși, una 
din echipele bune din campio
natul Franței, care are in com
ponența sa jucători de valoare, 
internaționali de talia unui 
Gesighini. Bellone, Amoros sau , 
Ettori, Jucători străini ca ta- 

. gcslavul Stoikovlci, argentinia- 
im< Simon, nigerianul Liegeon, 
fotbalistul de culoare Fofana, 
<&n Coasta de Fildeș, care 
miercuri a demonstrat valoarea 
de care auzisem. Dar toți a- 
ceștia. trebuie i-o spunem, in
dividualități de marcă, aveau 
■S recunosacă SUPERIORITA
TEA UNIVERSITĂȚII CRA
IOVA.

Am urmărit la fața locului 
cete două fajtilniri, la Monte 
Carlo și Craiova. Fiecare eu 
istoria el. Acolo a contat enorm 
lipsa tai Negrilă și a unui ju
cător ea Irimescu. care putea 
st facă față jocului in forță, 
chiar dur al adversarului, de o 
evidentă robustețe fizică. A 
mai fost în primul med și ac
cidentarea tal Lung, cu in
fluențe la primul gol primit, 
dar și la Craiova, la două lovi
turi libere, s-a văzut forța șu
tului tai BeUone. Dar meciul 
de la Monte Carlo rămăsese in 
urmă. Trebuia pregătită parti
da retur. Și cite probleme se 
iviseră pe parcurs in tabăra 
Universității !

Cum ne spunea șl Costică 
Ștefănesen, al doilea med cu 
Monaco începuse să fie pre
gătit Încă după terminarea pri
mului, Universitatea s-a întore 
acasă, a jucat două meciuri 
de campionat, la Buzău și Pi
tești, pe care te-a pierdut și 
acest fapt, omenește vorbind, 
l-« apăsat pe jucătorii craio- 
venj ,mai ales că atacul nu 
prea mergea, randamentul com
partimentului ofensiv era des 
tul de șters. A intervenit șl 
nefericita accidentare a tai 
Cămătaru, Cîrțu a trebuit să 
urmeze un nou tratament me- 
dicatl. iar Irimescu mai avea 
Încă două etape de suspendare. 
Probleme, mari probleme In

DE REGENERARE
preajma unui meci-rctur ca a- 
cesta cu Monaco.

Echipa s-a retras in liniștea 
bazei sportive Constructorul, 
din Lunca Craiovei. și acolo a 
stat pină a venit la joc. Tn 
timp ce Monaco avea să ali
nieze aceeași formulă ca in 
primul med (doar Tibeuf a 
fost înlocuit cu excelentul Bi- 
jotat), antrenorii Mircea Radu
lescu și Silviu Stăncscu aveau 
de căutat răspunsurile la mul
te semne de întrebare. Și. spre 
lauda lor. iată, le-au găsit, du
pă ce s-au analizat cu calm, cu 
iudditate. lipsurile. A reintrat 
Negrilă, lingă care Bellone n-a 
mai făcut ce â vrut, ca la el 
acasă ; a fost titularizat Geol
gău. după ce jucase doar 19 
minute la Monte Carlo, pentru 
că „nu avea meciuri în pi- 
doare"; Adrian Popescu a tre
cut la locul lui, la mijloc. 
Craiovenii au făcut insă o ex
celentă recuperare. fizică și 
psihică, și miercuri au făcut 
s partidă remarcabilă, în care 
EXCEPȚIONALA DĂRUIRE, 
DORINȚA DE VICTORIE ȘI 
CALIFICARE i-au purtat spre 
acest frumos succes, care se a- 
daugă la un palmares care 
face cinste fotbalului eraio- 
vean, fotbalului din tara noas
tră. Au fost și scăderi. vreo 
douăzeci de minute de la în
ceputul reprizei secunde, frec
vența șuturilor. randamentul 
tal Ungureanu și A. Popescu 
a fost sub cota obișnuită, Cio- 
rolanu — înlocuitorul lui Că- 
țol (rare ni s-a spus că a 
suferit o entorsă la gleznă) a 
intrat greu in joc, fapt ce îl 
cam descurajase și pe Ștefă- 
nesoi. Dar au luptat exemplar 
cefialțl. Tilihoi, excepțional, 
Negrilă, Ștefănescu, tînărul Ba
dea, Mănâilă, ambii cu un 
mare travaliu Badea mereu 
prezent in fazele ofensive, și a 
venit aproape de ei Bleu (pes
te prestațiile din campionat si 
excelent la executarea penal- 
ty-ului). Și a mai fost acest 
Geolgău, care a purtat tricoul 
tal Cămătaru, cu numărul 9. și 
care a jucat ca un virf „de 
rasă" dezlănțuit, inspirat, pe
netrant și in zi de goi. Să-l 
mal adăugăm și pe Lung, ex
celent tn dteva momente ’ — 
mal ales la lovitura liberă a 
tal BeUone, din min 59 — și 
avem imaginea unei echipe 
care nu a lăsat partenerei de 
joc nici o speranță. Antrenorul 
Laden MQIler spunea mereu 
dl Universitatea e o echipă 
bună, dar. cu siguranță, in si
nea tai, nu ae aștepta la o a- 
■emenea replică, mâi ales cînd 
a auzit șl de indisponibilitatea 
tal Cămătaru. Universitatea i-a 
arătat adevăratele ei posibili- 

tatr-o zi in care s-a auto- 
depășit. Bravo d 1



C. M. de șah

PRIMELE MECIURI COHPHIîn C8NTIMNIAH

KARPOV — KASPAROV

MOSCOVA. 3 (Agerpres).
Cea de-a 12-a partidă a me
ciului pentru titlul rr.endial de 
sah dintre marii maeștri so
vietici Anatoli Karpov și Gări 
Kasparov s-a încheiat remiză 
la mutarea a 18-a. Scorul ee 
menține egal : 6—6. în partida 
a 13-a. programată stmbătă, 
Kasparov va avea piesele albe.

★

jucătoare 
Bulgaria, 

Iugoslavia 
roa- 

Djor- 
pori- 

— AS 
74 R.

BELGRAD. 3 (Agerpres). — 
Turneul internațional (mixt) 
de șah, desfășurat la Zajecear, 
cu participarea a 5 
Si a 8 jucători din 
România, Chile și
s-a încheiat cu victoria 
eatrului iugoslav Danilo 
djevici eu 9 p din 12
bile, urmat de Tricovid 
P. Mari* Peirovici —
Maestre română Ldgia Jlcnuua 
s-a situat pe locul 6 — ea 6p.

FINALA ZONEI EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

Campionatelor internaționale 
ale S.U.A.. la Flushing Mea
dow. unde a cedat greu.
In tata marelui campion 
azi. vest-germanul 
clcer.

După acest prim 
uniunii tehnice

Borts

1—3 
de 

Be-

ÎN CUPELE EUROPENE LA POLO
• Crlșol - ti Atena, li C,C£ • Dtiaas - la Belgrad, la Cupa capelor

De azi fi plnă duminici, ta 
mai multe orașe se «fispnfă to
tal preliminar în campetițin* 
continentale tabercăutezri. la
Întreceri participă șl frunta
șele sportului cu mingea pa
apă din ' " “
Oradea 
Ambele 
Ieri spre 
denii la 
Belgrad.

țara noastră, Crișul 
și Dinamo București, 

formații au plecat 
locul diapu teăor : ară- 
Atena, bucureștenfi ta 

_______ Crlșul are o sarebtă 
dificilă ta turneul, coutlnd pen
tru „Cupa campionilor 
peni*, din capitala 
unde-și dispută cele 
tocuri ale calificării ta 
eforturilor de finală ta compa
nia echipelor PosWipo Napafi, 
Montjuich Barcelona gd Etlmi- 
km Pireu. La rfndiB său, U- 
naane evoluează ta Belgrad, te 
„Cupa cupelor*, alături <te

„A“ A „CUPEI DAVIS"
lită ordinea jocurilor de du
minică. aceasta fiind : Segfc- 
eeanu — Bastiansen. Marca — 
Tauson. In plus, căpitanii catar 
două echipe au anunțat M 
componenta probabilă a dubtn- 
rllor pentru jocul de «îmbată. 
Vor fi tată ta fată, de o parte, 
multiplul nostru campion Bte 
Năstase sl Florin Scgăreeaau.

act al re- 
fost stabi-

FILM DESPRE UN CAMPION 
OLIMPIC

Televiziunea din R. P. Chi
neză a realizat, de curtad, ua 
film de lung metraj, ta două 
serii, avînd ca subiect carie
ra unul sportiv excepțional, 
Xn Haifeng. El este primul 
campion olimpic din R.P. Chi
neză. La întrecerile de tir 
din cadrul Jocurilor Olimpice 
din 13M de la Los Angeles. 
Xu Haifeng a devenit campion 
olimpic în proba de pistol fi
ber, clștigînd medalia de 
cu un ‘rezultat de 566 p.

continentul, american. Expe
diția a avut nevoie de ÎS 
zile ptaă a fi atins vîrtaL 
Șase dintre eomponențtt «4 
au participat ta 1383 la o as
censiune pe Everest, iar ten
tativa lor s-a încheiat la doar 
5M m de vlrf !...

»ur

O HOTĂR1RE 
EMOȚIONANTĂ

Anul acesta, tradiționala 
competiție internațională de 
marș „Trofeul Lugano* a-* 
desfășurat In Insula Man, dta 
Irlanda de Nord. De la între
ceri au lipsit Insă ctțlva din
tre cei mal valoroși mărșMul- 
tort din lume, sportivii mexi
cani ta frunte eu Eraeeto 
Canto, campion mondial ta 
Helsinki șl campion olimpia 
la Los Angeles In proba de 
38 km. „Această hotărtre, a 
spus’ Canto, trebuie tnțeleasă 
ca un act de solidaritate ea 
poporul mexican care traver
sează o perioadă dintre eeie 
mal dramatice dta Istoria sa 
multiseculară*.

UN ALERGĂTOR NEOBOSIT
Maratonlstul Frank snorter, 

neaștețpfatte câștigător al na
talul olimpic la Jocurile de 
ia MOnchen, din 1971 (2.12 HM», 
astăzi tn virată de 30 «Ă 
șl-a anunțat participarea Ia 
marele concurs taterauțtoaM 
de la New York, la 3» octom
brie. Aceasta ar fi eea de • 
șaptea evoluție la cursa sew- 
yorkeză tn palmares'* săra 
sportiv Shorter deține o me
dalie oUmptoă de argint, la 
Montreal (2J0:45,S). patra vio- 
terii la .clasicul* japonez d* 
la Fukuoka, precum fi sno
re** ta multe alte sora*. 
Shorter este, precum se vede, 
■a alergător neobosit...

TELEX • TELEX

LA BASCEI

iar de cealaltă, cuplul standard 
al danezilor. Bastiansen — 
Mortensen, tn aceeași zL pro
gramul Începe la 1X30 ca fes
tivitatea. de prezentase a oetar 
două echipe, după care vor ră- 
mlne tn teren cele două for
mații de dublu.

SI acum, primele reacții ta 
rezultatul-, sorților. Căpitamd 
nejucător’- al echipei Danemar
cei, Finn Christensen, a dedte- 
rat : „Ordinea in care vow jure 
na este atit de importantă 
pentru repartizarea șanselor 
tn tattlnire. Mai ales e* la sim
plu M confruntă jucători de 
forte apropiate. Ceea ee. de 
altfel, va da nota generală a 
acestei finale*. In replied, nnod. 
Stefan Georgescu, căpitanul 
nejuc&tor al tenlsmanflor Bo- 
tnftaiei. spune : .Totdeauna, • 
tragere ta sorti ta Cupa Davis 
poate avea părți bune fi Părți 
reia Ea prefer să spun eă a- 
eeasta este perfectă—

Artrftrul principal K. Grdbner 
va fi ajutat de J. Wdzner fi *. 
Berger, toți dta R.F. Germaada.

A5TLKIZSM Q La Vilnius a •- 
vut too „Cupa U.R.S.S.- ta ma
raton. Cursa a fost cSștlgată de 
VBctor Mozgovoi (2J3US), care 
do mal participase la nici un 
maraton ta ultimii trei an! 1 La 
femei prima s-a clasat Liubov 
Svtrskala eu timpul de 1.75:14.

AUTOMOBILISM • Vest-gere 
mânui Walter Botei domină at>- 
torttar raliul San Ren». Ia 2# 
<Ha cete M de probe speciale el 
* realiza*, de flecare dată, oet 
mai bun timp 1

BOX • Constitui mondial să 
bextoui (W.B.CJ l-a desemna* 
pe americanul Bernard Benton - 
e* aet mal bun pugilist al lumii 
ta luna septembrie.

GIMNASTTCA • Surpriză tn 
^Cwpu UJLS.S.* la gimnastică 
ritmică, ta leningrad. Competi
ția a fota câștigată de o elevă, 
Martaa Lobam (ta vârstă de II 
«al), oare a tatnecut-o, este drepe 
cu numai S sutimi de punct, pe 
reputata gimnastă Dalia Ku»- 
’talie, campioană mondială I

VOIta • Intra T fl * octom
brie va avea loo ha Lausanne un 
turneu feminin ca participarea 
ectaptdor Uniunii Sovietice. Jar 
poalei. Coreei de Sud fl Italici. 
Competiția se înscrie printre 
manifestă rfle organizate <te to
rt* oUmpto tnternațlonaL

TACHTtNG • veilerul elve
țian „Ubi Switzerland*, condus 
de Pierre Feb Iman, se află pe 
locul tatii, după prima etapă • 
eunsei ta jurat lumii. H precede 
maxl-veHeral american „Portn- 
taa* (Peter Kutteb fl mondehlla 
neozeelandeză ^Enterprise New 
Zeeland* (Digby Taytor). Erick 
Tabarfy, pe Xore d’Or* ee află, 
deocamdată, ta poziția a 5-a.

LEGEA ESTE PENTRU TOȚI!
fl au automobilist de talia 
lut Aista Prost, conduclnd • 
..parser» KJ S" cu 174 km/h 
intr-o zonă. tn apropiere de 
VaSendenines. tn ears viteza 
era limitată la 80 km/h, ■ 
Cost chemai ta fața Justiției. 
1st S octombrie tribunalul 
urmează să se pronunțe. EI 
riscă nu numai să fie amen
dat. d și să 1 se retragă per
misul de circulație, de la ÎS 
site la șase tuni. Și s-ar pu
tea ca la acea oră, Alaln 
Prost să fie campion mon
dial. Pentru că a călcat le
gea ciroubațleă, cal mal bun 
dintre pTioțH ‘ - - - -
sa va mal 
dreptul să-șl 
ma proncia-1 
■turna publice I

de Formula L 
avea probabffl. 
conducă o vre- 
maștnă pe dru-

r. »n.

REZULTATE AȘTEPTATE, DAR Șl MARI SURPRIZE!
• Echipai* din U.RAS. f 
tormanf* bune ale unor I 

ți Turcia •

Ja corpora* • Per-
Finlanda Fotbal

wveridiokie

MANAGERUL ANULUI
intr-o depeșă din Londra a 

Agenției „France Presse* ae 
arată că Howard Kendafl, de 
la Everton, a fost desemnat, 
in Anglia, oa managerul nr. 
1 al anului, avlndu-se ta ve
dere, desigur, buna evoluție 
a echipei sale ta sezonul tre
cut. tn ultimii 13 ani, trofeul 
a fost acordat numai de opt 
ori șl doar la trei manageri, 
toți de Ia... Liverpool. Este 
vorba. In ordine. de BW 
Shankly, Bob Paisley (acesta 
a realizat un autentic re
cord* fiind laureat de șase 
ori !) și Joe Fagan.

CE SE INTIMPLA 
CiND TE LASĂ NERVH

Un simplu meci, și tacă »- 
mical, Intre echipele de ho
chei pe ’iarbă ale Stngapore-lul 
șl Oman-ulul a trebuit să fie 
întrerupt numai 21 de mi
nute de joc... In urma unei 
brutalități comise asupra u- 
nul jucător Singapore!, s-a 
declanșat o bătaie generali
zată, cu crosele șl pumnii, 
de pe urma cărora au «vut 
de lucru... chirurgii. Așa se 
Întâmplă când nervii nu mal 
pot fi stăplnlțl i

PREMIERA ALPINĂ
Un grup de 10 alptalștl chi

lieni au Izbutit o ascensiune, 
In premieră, pe timp de„. 
iarnă, a muntelui Anoocagua 
(pe versantul argentinian). 
Cu 6960 m acesta este vlrful cal mal înalt de pe întreg

RALIUL GONDOLELOR- 
la „orașul dogilor*, ta Ve

neția, atnt foarte populare 
„regatele* tradiționale eu par
ticiparea.. gondolelor, ambar- 
eațU caracteristice acestei lo- 
calltățl. Antti acesta, ta pre
mieră, gondolele au navigat 
Insă ta cadrul anul raita, pe 
Rta fl pe afiuentul acestuia 
Mata. Dta Inițiativa .percutat 
nmitlo dta Veneția* au resfi
rat periplul amintit, de ta 
Frankfurt pe Mata fi ptnă ta 
Strasbourg, ctteva dintre cele 
mal celebre gondole (mtnulte, 
evident, de ce! mal reputațl 
dintre așh canalelor vene- 
țl«ie) in frunte eu >tnava a- 
mirai- — „Generali*, lungă 
fe 18 metri. Inițiativa s-a bu
curat de mult succes.

Rubrfcă realizați de
Romeo VILARA

eătre reprezentanta Finlandei. 
Kuusysl Labtl. Este evident, eă 
echipele victorioase atnt In pro
gres, ca fi fotbalul din țările 
respective. Reprezentantele Fran
ța! an produs o decepție aproape 
de necrezut : patru formații din 
tend an părăsit competiția din 
pruna etapă, fapt fără precedent 
ia Istoria cupelor euiopene, pen
tru • țară care deține titlul de 
campioană continentală. Doar 
Nantes a mai rămas la cursă I 

In schimb, performanțe re
marcabile au obținut toate echi
pele sovietice șl cele Italiene, 
care au promovat In etapa ur
mătoare. K.tte vorba de Zenit, 
Dinamo Kiev, Dniepr fi Cerno- 
moreț Odesa (care a eliminat pe 
lidera campionatului vest-ger man, 
Werder Bremen), respectiv t Jw 
ventns, Verona, Sampdorîa, In
ter, Milan fi Torino La fel, ci
tind marile forțe ta fotbalul con
tinental vom aminti fi de califică-. 
rile formațiilor spaniole C.F. Bar- ’

-*-T-, C. F. Barcelona, Aberdeen, 
r. C. Austria, r. C. Porto etc. 
Kausysi, de pildă, a Învins ta 
deplasare pe F. C Sarajevo prta 
punctele marcate d^ Llua (mln. 
13 p Mf. după care Vuklcevid 
(mta. n) a redus din handicap. 
C. F. Barcelona * fost Întrecută 
pe teren propria ou 1—I de către 
Sparta Fraga (Griga min. I), dar 
e-e ealUlcat pentru că ta tar 
ctitigtu» eu 3—1, ta deplasare.

hi „Cupe cupelor* se mențio
nează performanța deosebită a 
UntversItĂțH Craiova (cu mulțl 
linuri ta formație) care a sur- 
elaaat pe Monaco. Sampdorîa • 
dispus grea de Latlssa (1—8, gol 
marcat de Mancini ta mln. *1), 
dar a trecut tn turul al doilea. 
Surpriză ta Glasgow, unde Atle
tice Madrid a eliminat pe Celtic 
ou 1—1, după oe terminase la 
egalitate (1—1, ta prima manșă). 
Tot ta deplasare s-a calificat șl 
Gatatasaray clștlgătoare cu 1—4 
la Lodz eu Wldzew (tn tur 8—1).

Remarcabilă poate fi considerată 
fi performanța Iul From Reykja
vik, care a scos dta cursă pe 
nord-lrtandezil de Ia Glentoraa 
Belfast.

Ia .CUPA UEFA", alte ealifi- 
eări mal puțin așteptate. Cerno- 
moreț Odesa, deși Învinsă cu 3—1 
ta Bremen (dar învingătoare ca 
8—1 pe teren propriu) a promo
vat grație golurilor mal multe 
Înscrise ta deplasare.

N-eu lipsit nld departajările 
după prelungiri sau chiar tn 
arma loviturilor de la 11 m. Ast
fel, Hamburger S.V. a fost de 
pășită, după loviturile de la 11 m 
(4—3), de către Sparta Rotter
dam 1 In tur. Sparta dștlgase ca 
3—A La Hamburg, gazdele au 
învins cu 3—0, după care au ur
mat prelungirile, dar nu a-a mai 
Înscria nici un gol. La penaltyurl. 
olandezii s-au detașat. St. Mir
ren a Învins pe SlavLa Praga eu 
3—4, tot după prelungiri. Aceeași 
situație s-a lntlmplat și la Sofia, 
unde Lokomotiv a eliminat pe 
Hapod Nicosia eu 4—3, după ce 
rezultatul in timpul regulamentar 
de joo fusese 2—2. Bohemians 
Praga a scos din cursă pe Baba 
GyCr, după o partidă foarte pa
sionantă. în tur a învins GyOr 
cu 3—1, rezultat consemnat după 
M de minute șl in manșa a 2-a, 
dar ta favoarea praghezllor. Tn 
timpul suplimentar scorul a de
venit 4—1 pentru Bohemians prta 
golul marcat, din penalty, In mln. 
IM, de către Hruska 1

Un rezultat care ne-a lipsit ta 
ziarul de Ieri : Real Madrid — 
A.EJL Atena 5—0. In prima 
manșă A.E.K. a învins cu 1—8.

O singură partidă a umbrit 
această a 2-a manșă a primei 
etape. Este vorba de partida 
Juventns — Jeunesse Esch, care 
s-a jucat la Torino cu porțile 
tachlse, tn urma sancțiunii dic
tate de UJS.F.A., după incidentele 
din finala „C.C.E.* dintre F. C.
Liverpool șl Juve.
ta fine, azi la zdrich. vom cu

noaște programul optimilor de 
finală tn „C.C.E.* șl ..Cupa cu
pelor*. precum șl al 16-lmllor 
„Cupei U.E.F.A.*

Ion OCHSENFELD
• Teri, In Cupa U.E.F.A. : Be- 

siktas Istanbul — Athletic Bfi- 
bao 5—1 (ta tur 1—1).
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