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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I.a Beijing au avut loc marți, 
8 octombrie, convorbiri ofi
ciale între tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Li 
Xiannian, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
președintele Republicii Populare 
Chineze.

„ La convorbiri au participai : 
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, precum 
și. tovarășii Ion Dincă, membru 

Exe- 
P.C.R., 
al gu- 

părții 
guver- 

" de 
lehni-

al Comitetului Politic 
culiv al C.C. al 
prim viceprim-ministru 
vernului, președintele 
române in Comisia 
namentală româno-chineză 
colaborare economică și 
că. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea și Ion Licu, con
silieri ai președintelui Republi
cii Socialiste România, Angelo 
Miculescu, ambasadorul țării 
noastre la Beijing, alte persoa
ne oficiale.

Din partea chineză — tovară
șii Li Peng, vicepremier al 
Consiliului de Stat. Chen Mu- 
hua, consilier de stat, președin
tele părții chineze în Comisia 
guvernamentală cliino-românâ 
de colaborare economică și 
tclinieă, Qian Qichen, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. Li Shuzheng, adjunct al șe
fului secției de relații externe 
a C.C. al P.C.C., Yu Ilongliang, 
ambasadorul R.P. Chineze în 
Republica Socialistă România, 
alte persoane oficiale.

In timpul convorbirilor, 
tovarășii Nicolac Ceaușescu și 
Li Xiannian au procedat la o 
informare reciprocă in legătură 
cu preocupările actuale și 
viitor ale celor două țări 
popoare, realizările obținute 
România și R.P. Chineză 
dezvoltarea economico-socială, în 
construcția socialistă. A avut 
loc, de asemenea, un schimb de 
păreri cu privire la stadiul și 
perspectivele relațiilor româno- 
cliineze, precum și asupra unui 
cerc larg de probleme ale vie
ții internaționale.

Tovarășii Nieolae Ceaușescu 
și Li Xiannian au apreciat în 
mod deosebit relațiile de traini
că prietenie și solidaritate, de 
strînsă colaborare, dintre Româ
nia și R.P. Chineză, rclevînd cu 
satisfacție că ele au cunoscut, 
în ultimii ani, o rodnică dez
voltare, potrivit înțelegerilor 
convenite cu prilejul întâlniri
lor Ia nivel înalt, de la Bucu
rești și Beijing.

Schimbul de păreri asupra 
actualității internaționale a evi
dențiat identitatea sau apropie
rea punctelor de vedere in pro
blemele abordate.

Cei doi conducători și-au ex
primat îngrijorarea față de si
tuația gravă Ia care s-a ajuns

ție 
și 
de 
in

CAMPIONII Ot VITEZA IA MBTOCICIISM, PIIOJI CO 0 TEMEINICĂ PBEGĂIIBE

asigurată 
si asocia- 
din loca

a concu- 
de intre- 
și tehnic 
sau a-si 

în clasa- 
Sufragiile

Campionatele republicane de 
viteză ne sosea la motociclism 
ediția 1985 și-au derulat du
minică ultimele secvențe pe 
circuitul de la Oradea, într-o 
excelentă organizare, 
de C.J.E.F.S. Bihor 
tia sportivă Voința 
litote.

Marea majoritate 
renților au făcut uz 
gul lor arsenal fizic 
pentru a-si menține 
îmbunătăți situația 
men tele generale, 
publicului le-au întrunit Istvan 
Viktor (un tînăr alergător ta
lentat. pregătit 
Arpad Viktor) 
si Attila Toth 
Bela Barabaș) 
din victorie în 
lungul color 7 etape. învătând 
temeinic pilotarea mașinii si 
avînd cutezanță, stâpînire de 
sine si ochi siguri în alege
rea traseului, ei au fost im
batabili. Dar izbînda lor s-a 
datorat — recunosc chiar cam
pionii si antrenorii lor — în

de tatăl său. 
si frații Iuliu 

(antrenor — 
care au mers 

victorie de-a

$

pe plan mondial datorită, în-- . g
deosebi, intensificării, fără pre- g 
cedent, a cursei înarmărilor, in g
special a celor nucleare. g

Tovarășii Nieolae Ceaușescu g 
și Li Xiannian au reafirmat g 
voința României și R.P. Chine- g 
ze de a conlucra tot mai strins g 
pe arena mondială, de a milita g 
activ, împreună cu forțele ina- g 
toltlurarea* * I, * * * M.unui‘ ^tâmât de^ecu-1 •,n prim-plan: Maria Alboiu, Otilia Bădescu. Vasile Florea. Andras Fejer 
ritate, Încredere și largă cola- g 
borare in Europa, Asia și în g 
Întreaga lume. g

3:51,0 ; 2. I. Defta — I. Borhină
(Steaua) 3:53,0. 3. T. Anescu —
I. Baclu (Steaua) 3:56,0; caiac (f) 
500 m: 1. M. CIUCUR — A. LA- 
RIE (Dinamo) 1:54,0; 2. F. Dră- 
gușin — E. Tufă (C.S.U.C.) 1:58,9;
3. S. Bellciu — EI. Plopeanu" 
(C.S.M. Pitești) 2:01,3 ; caiac 4 (b) 
1000 m : 1. V. POLOCOȘER — D. 
SOROCEANU — M. DUICA — M. 
NAjSTASE (Dinamo) 3:13,6; 2.
Dinamo 3:15,8; 3. Constr. Timiș 
3:15,9; caiac (b) 500 m: 1. V,
POLOCOȘER (Dinamo) 1:48,1; 2. 
C. Moldoveana (Dinamo) 1:52,3, 
3. O. Leca (Dinamo) 1:53,3; canoe 
500 m: 1. L. cost ACHE (Dina- • 
mo) 2:02.6, 2. V. Condrat (Stea
ua) 2:04,7, 3. Gr. Haralambie (Da
nubiu) 2:04,8: caiac 4 (f) 500 m: 
1. M. CIUCUR — A. LARIE — M. 
NITU — S. NICOLAE (Dinamo) 
1:43,1; 2. C.S.U.C, 1:46,8; 3. C.S.Ș. 
Triumf 1:49,0; caiac 2 (b) 500 m!
1. L LUCA — I. MILOȘOIU (Di
namo) 1:4! 1; 2. M. Davidhazl — 
T. ErdSdl (Constr. Timiș) 1:42.3;
3. M. Dulci — M. Năstase (Di
namo) 1:43,0; canoe 2 500 m: 1,
M. CALE — F. MILOȘ (Jiul) 
1:52,6; 2. T. Anescu — I. Baclu 
(Steaua) 1:55,7; 3. I. Defta — L 
Borhină (Steaua) 1:56,0.

Clasament pe echipe: 1. DINA
MO — 155 p; 2. Steaua — 59 p;
3. Constr. Timiș — 48 p.

Alexandru SOLOMONESCU

tională amicală de fotbal din
tre selecționatele orașele» 
București și Sofia.

Convorbirile s-au desfășurat g 
într-o atmosferă de caldă prie- g 
tenie, de stimă și înțelegere g 
reciprocă. g

* f
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, g 

secretar general al Partidului g 
Comunist Român, președintele g 
Republicii Socialiste România, a g 
avut, marți după-amiază, con- g 
vorbiri oficiale cu tovarășul g 
Zhao Ziyang, premierul Consi- g 
liului de Stat al Republicii g 
Populare Chineze.

In cursul întrevederii a fost g 
analizat stadiul relațiilor eco- g 
nomicc dintre Republica Socia- g 
listă România și Republica g 
Populară Chineză, modul cum g 
au fost duse la îndeplinire g 
prevederile acordurilor și înțe- g 
Iegerilor convenite in acest do- g 
meniu. g

_A fost exprimată convingerea g 
că extinderea și aprofundarea g 
relațiilor româno-chineze pe g 
plan economic, tehnico-știinfi- g

Duminică, pe Stadionul tine
retului din Capitală, s-a tras 
cortina peste o nouă ediție a 

1 de 
. ,, , -— ------- onia — seniuci. in veie trei

ției socialiste in țările noastre, g turnee ale finalei pe țară, des-

iic, cultural și in alte domenii g? Campionatului republican 
4s«s i- T ^rY?sP. cons^1}lc- oină — seniori. în cele 
progresului' lor’neiontenit^au- g ^“^te^la^IașT ‘ Ploiești și
zei socialism»!,.; «■- g Iașurate ia iași, ț-ioieșu și

g București, echipa Dinamo (de- 
g țlnătoarea unui record absolut, 

pentru că pînă acum nici o 
formație n-a mai reușit să 
cucerească de 14 ori tricourile 
de campioană) nu s-a mai im
pus ca în anii trecuți, fiind

deposedată de invidiatul titlu 
de eterra ei rivală, 
binatul poligrafic 
Scînteii" București, 
tatea dintre aceste 
echipe-fanion, care aproape de 
trei decenii îșl dispută întâieta
tea, a dat o nebănuită forță 
oiniștilor respectivi, de fiecare 
dată întâlnirile dintre tipografi 
și dinamoviști producind 
cului bucuria vizionării 

g agreabile spectacole.
Ca și în anii trecuți, 

torii de la C.P.B. și Dinamo au 
avut capacitatea fizică și teh
nică de a trece, cu mai mul
tă sau mai puțină ușurință, de 
celelalte adversare. întâlnirile 
directe de la Iași, Ploiești și 
București, decisive pentru ie
rarhia primelor două locuri, 
au constituit adevărate der- 
byuri. Scorul final a fost de 
2—1 pentru C.P.B.: tipografii 
au cîștigat la Iași cu 20—16 ; 
au pierdut la Ploiești cu 12—14 
și au învins duminică, la 
București, în meciul decisiv, cu 
23—21, cucerind pentru a 12-a 
oară cununa cu lauri. învingă
torii s-au dovedit mai buni în

zei socialismului și păcii in g 
lume. g

Convorbirile s-au desfășurat g 
intr-o atmosferă de caldă prie- g 
tenie, de stimă și încredere re- g 
ciprocă. g

* I

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, g 
secretarul general al Partidului g 
Comunist Român, președintele g 
Republicii Socialiste România, g 
împreună cu tovarășa Elena g 
Ceaușescu, a depus, marți di- g 
mineață. o coroană de flori la g 
Monumentul Eroilor Poporului, g 
din istorica Piață Tienanmea, g 
situată în centrul capitalei R.P. g 
Chineze. 3capitalei R.P. g

I

Palatul Adu- g 
Reprczentan- g 
în onoarea g

*
Marji seara, la 

nării Naționale a 
ților _ Populari, __ ______
tovarășului Nieolae Ceaușescu, g 
secretar general al Partidului g 
Comunist Român, președintele - 
Republicii Socialiste România, 2 
șl a tovarășei Elena Ceaușescu, g 
Ministerul Culturii al R.P. Chi- j 
neze a oferit un spectacol de ; 
gală. g

La spectacol au participat 2 
Valentin Ceaușescu. Ion Dinei, 2 
Ștefan Andrei, alte persoane 2 
oficiale române. g

Din partea tovarășului g 
Nieolae Ceaușescu si a tova- g 
rășei Elena Ceaușescu a fost î 
oferit interpretilor acestui 2 
spectacol de Înaltă tinută ar- Ș 
tistică un frumos cos cu flori.

egală măsură și mașinilor care, 
bine întreținute, au funcționat 
ca un ceasornic. De asemenea, 
titlurile de campioni la ataș 
pînă la 600 cmc si 50 cmc 
sport-fete se află In mîini 
bune, cuplul Petre Popescu — 
Aurel Popa si Emilia Dinu 
reușind frumoasa Performantă 
de a trece primii linia de so
sire în 8 si. respectiv. 5 e- 
tape de campionat. Clasa 50 
cmc, rampa de lansare a vii
torilor performeri, a fost do
minată de reprezentanții sec
ției I.M.G. București (antrenor 
— Traian Mihăilescu). tinerii 
Gheorghe Baicu si Anastasie 
Irimia avînd suficiente posibi
lități să devină alergători de 
nădejde. Mai ales că au tn 
față exemplul mai rutinatului 
lor coechipier, arhitectul Ti- 
beriu Troia, care — în urmă 
cu cîtiva ani — a început să 
participe la întrecerile de în- 
demînare. iar duminică a Pri
mit trofeul decernat de orga
nizatori motociclistului care a 
înregistrat cel mai substantial

La Campionatele balcanice de tenis de masa BASCHETBALISTELE UE IA

SPORTIVII ROMANI, 3 TITLURI DEBUTEAZĂ IN EDIȚIA
IN PROBELE INDIVIDUALE

țn orașul Pleven (Bulgaria) 
s-âu desfășurat întrecerile ce
lei de a XXII-a ediții a Cam
pionatelor balcanice de tenis 
de masă, tradițională competi
ție la startul căreia s-au pre
zentat jucători si jucătoare din 
Bulgaria Grecia. Iugoslavia șl 
România. După patru zile de 
dispute dîrze. sportivii noștri 
au cucerit trei titluri în pro
bele individuale — simplu fe
minin (Maria Alboiu). dublu 
fete (Maria Alboiu. Otilia Bă- 
descu) și dublu masculin (Va- 
sile Florea, Andras Fejer) — 
si trei locuri secunde — echipe 
si dublu fete (Kinga Lohr. îm
preună cu Maria Koleva). O 
comportare frumoasă, care con-

O FRUMOASĂ ÎNTRECERE, ÎN FOLOSUL OINEI

Com- 
„Casa 

Rivali- 
două 

publi-
unor

jucă-

salt valoric în anul 1985. Ac
tuala ediție a campionatelor a 
avut si cîtiva mari... ghinio
niști. Constantin Șerb. Nieolae 
Bondoc și alti candidați la un 
loc pe podium aflîndu-se în 
perioada căutării unui motor 
bine pus Ia punct, la care, 
deocamdată, mai apar defec
țiuni tehnice. Competent si 
autoritar corpul de oficiali, 
condus de arbitrul principal 
Anastas Constantinescu din 
București.

învingătorii etapei : G. Baicu 
(I.M.G.B.) la 50 cmc. Niculița 
Frîncu (Energia Cîmpina) si 
L. Ferenczi (Torpedo Zămești) 
la 50 cmc sport. A. Viktor (Vo
ința Oradea) Ia 125 cmc. I. 
Viktor (Voința Oradea) la 250 
cmc. P. Popescu. A. Popa 
(Torpedo Zărnești) la ataș 600 
cmc. frații I. si A. Toth 
(I.R.A. Tg. Mureș) la ataș 
1 000 cmc.

> Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2*3)

firmă valoarea reprezentanților 
tenisului nostru de masă. A- 
mănunte am solicitat secreta
rului federației. Gheorghe E- 
nache.

— Spre deosebire de ediția 
de anul trecut, unde sportivii 
noștri nu au 
nici un titlu, 
ei s-au aflat 
competiției...

— Intr-adevăr. la Pleven, 
băieții (antrenor : S. Doboși) 
Si fetele noastre (antrenor : L. 
Gheorghiu) și-au demonstrat 
buna pregătire si ascensiunea

Emanuel FĂNTĂNEANU

reușit să cîstige 
de această dată 
printre fruntașii

(Continuare in pag. a 1-a!

Lotul și conducătorii echipei Combinatului Poligrafic „Casa Sein- 
teii" București, pentru a 12-a '

reprizele de la „prinderea min
gii", avînd în ex-dinamovistul 
Nicolac Păsărică un excelent 
mijlocaș centru, din repertoriul 
căruia nu lipsește aproape ni
mic (are tehnică, forță în lo
vituri, precizie în pase, antici-

Criteriul olimpic la caiac-canoe

TINERETUL, ÎN PRIM-PLAN

dar 
au

în

Pe Lacul Snagov, în condiții 
organizatorice foarte bune și 
pe o vreme propice întrecerilor, 
s-a desfășurat competiția „Cri
teriul olimpic", la caiac-canoe, 
prilej de verificare a sportivi
lor, pentru pregătirile ce vor 
urma. în vederea Olimpiadei 
’88. Trebuie spus, din capul lo
cului. că animatorii tuturor 
probelor au fost tinerii... 
tre cei mai tineri, limita 
vîrstă fiind 20 de ani, 
mulți dintre competitori 
avut cîțiva ani mai puțin.

Iată rezultatele curselor, 
ordinea desfășurării lor: caiac 1 
b 1 009 in : 1. D. SOROCEANU
(Dinamo) 3:54,0; 2. I. Scoică
(Marina Orșova) 3:55,6; 3. N. Sa
va (Constr. Timiș) 3:50,3. Canoe 
1 1000 m : 1. L. COSTACHE (Di
namo) 4:11,6, 2. Gr. Haralamble, 
(Danubiu) 4:15,0; 3. V. Condrat 
(Steaua) 4:16,3; caiac 1 (f) 500 m: 
1. M. nițu (Dinamo) 3:12,6, 2. 
S. Bellciu (C.S.M.-Pitești) 2:13,1; 
3. C. Șotron (Construct. Timiș) 
2:13.3; caiac (b) 1000 m: 1. I.
LUCA — I. MILOȘOIU (Dina
mo) 3:34,3; 2. I. Scoică — FI. 
Scoică (Marina Orșova) 3:37,6; 3. 
I. Oprea — I. Neagu (Dunărea -j- 
Ancora) 3:39,9; canoe 1000 m: 1. 
M. CALE — F. MILOȘ (Jiul)

MECIUL

Astăzi, la (iiij-lNlapoca

DE FOTBAL BUCUREȘTI - SOFIA
Stadionul 

Cluj-Nanoca 
de la ora 15.

..Municipal" din 
găzduiește astăzi, 
înlilnirea interna-

Miercuri 9 octombrie 1985 j

Someș, meciurile tur-rctur 
formația Elitzur Tel Aviv. 
caz de calificare de care, 
fapt, nu ne îndoim, spor- 

cu 
echipa

Campioana feminină de 
chet a României, echipa 
versitatea C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca. debutează în ediția 
1985—1986 a C.C.E., jucând ioi 
(ora 18) si vineri (ora 14). în 
Sala sporturilor din orașul de 
Pe 
cu 
In 
de 
tivele clujence vor juca 
campioana Ungariei. 
Tungsram, la 31 octombrie la 
Budapesta si la 1 noiembrie 
la Cluj-Napoca.

• Astăzi, la Ljubljana, e- 
chipa Voința București joacă 
cu Iskra din localitate. în meci 
retur în cadrul ..Cupei Liliana 
Ronchetti". La București. Iskra 
a ci s ti gat cu 96—49.

oară campioană a țării la oină 
Foto : Romică MIHAESCU

pare, calm și luciditate). Măr
ginașii campionilor au fost mai 
mobili, au reușit să rețină ad
versarii în careu prin bloca
je sau recuperarea mingilor.

(Continuare in pag 2-3)



Campionii vitecei pe anul 1985 (de la stingă) : A. Viktor. A. Toth. 
I. Viktor. I. Toth, Emilia Dinu.

și Gh.

MECIUL DE TENIS STEAUA DINAMO
S-A ÎNTRERUPT LA SCORUL DE 4-4
• Titlul de campioană se «a decide aii, de la ora 10,30, după

terminarea ultimei partide de dublu

Ieri, doi dintre componentii 
reprezentativei de tenis a 
tării noastre. Florin Segărcea- 
nu și Adrian Marcu. de astă 
dată ca ..purtători de cuvînt" 
ai
namo si Steaua, s-au 
fată în fată, de o Darte 
alta â fileului — la 
bucuresteană 
derby-ul pe 
formații si-1
cucerirea titlului 
Dioană națională.

Pe terenul central 
a numeroși
din nou in tribune. A. 
l-a învins pe FI. Segăr- 

cu 6—3, 7—6, 6—4, si ast-
- dar nu 
conduce-

cluburilor bucurestene Di- 
aflat 

si de 
arena 
— în 
două 

pentru 
cam-

Progresul 
care cele 
dispută 

de

in pre- 
spcctatori

(Urmare din pag. 1)

P. Popescu, L. Ferenczi, A. Popa
Baicu

CLASAMENTELE GENERALE: 
50 cmc — 1. G. Baicu (I.M.G.B.) 
«1 p. 2. S. Staneovici (C.S.M. 
Reșița) 68 p. 3. A. Irlmle (I.M.G.B.) 
64 p; 50 cmc sport (f)—1. Emilia 
Dinu (I.M.G.B.) 60 P, 2. Nlculița 
Frineu 57 D. 3. Elena Rauea 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) 52 p: 
(b) — 1. L. Ferenczi 77 p, 2. V. 
Stanca (Voința Oradea) 64 p 3. 
D. Arșin (Prog Timișoara) 52 p:

125 cmc — 1. A. Viktor 81 p, 2.
1. Viktor 77 p. 3. D. Arșin (Pro
gresul Timișoara) 48 p; 250 cmc
— 1. I. Viktor 90 p, 2. A. Viktor 
64 p. 3. B. Gabor (I.R.A.) 44 p; 
ataș pînă la 600 cmc — 1. C. Po
pescu — A. Popescu 90 p, 2. P. 
Lucacl — I. Popescu (St. r. Bv.) 
68 p, 3. E. Keul — C. Bojiță 
(Voința Sibiu) 51 p; ataș pînă la 
1000 cmc — 1. I. șl A. Toth 90 p,
2. M. Bencslk — Gh. Titei (Ra
pid Arad) 60 p. 3. M. Calborean
— I. Sasz (Voința Sibiu) 52 p.

zenta 
veniti
Marcu 
ccanu
fel echipa Steaua ia 
pentru mult timp - 
rea cu 1—0. Dar urmau să se 
dispute alte cinci meciuri de 
simplu și trei de dublu.

în replică. pe ..centralul 
mic", au evoluat Dumitru Hă
rădău sl Andrei Dîrzn. A fost 
cel mai frumos meci al derby- 
ului. la capătul căruia Dîrzu. 
eîstigind en 6—8 6—2, 6—3.
6—4, a marcat punctul egaliza
tor pentru Dinamo, astfel că 
scorul devine 1—1. Dîrzu a 
iueat exact, si-a dus bine în 
valoare serviciul si lovitu-

rîndul steliștilor să 
din nou egalitatea. 
Nicolae are nevoie de

6—2. 6—3 ne 
tot atîtea fiin- 
si lui Silviu 

a-I depăs, cn 
6—1 pe Daniel 
că la scorul

Competiția tinerilor gimnaști „Cupa speranțelor14

PRIMA EDIȚIE - O DEPLINĂ REUȘITĂ
Antrenorii de gimnastică, în

deosebi cei care lucrează cu 
sportivi mai tineri, se pling a- 
desea că in calendarul intern 
sint prevăzute prea puține în
treceri Ia nivel republican, de 
verificare și apreciere a pregă
tirii efectuate. Iată că federația 
de specialitate încearcă să um
ple „golul", instituind din acest 
an o competiție nouă in calen
darul intern, rezervată gimnas
telor și gimnaștilor de perspec
tivă, dotată cu trofeul .Cupa 
•i'crințelor". o singură condiție 
se pune participanților, indife
rent de virstă : să prezinte exer
ciții eu elemente din categoria 
maeștrilor, stimullndu-se In acest 
fel preocuparea in direcția învă
țării timpurii de mișcări și ele
mente de mare dificultate.

Se poate afirma că prima edi-

ție a întrecerii — desfășurată la 
Reșița — a fost o deplină reu
șită, atît In concursurile pentru 
individual compus, cit și în fi
nalele pe aparate, numeroși gim
naști prezentînd exerciții de ri
dicată valoare tehnică. Mirela 
Sidon, Liliana Stanciu, Gabriela 
Potorac, Cătălina Bucur, 
Murariu, Florin Purje și mulți 
alțl sportivi făcînd dovada bunei 
lor pregătiri șl anunțîndu-se ca 
posibili viitori componenți ai Io
turilor noastre reprezentative. 
Este mai mult ca sigur că a- 
ceastă Întrecere va deveni cu 
fiecare nouă ediție tot mai inte
resantă și mai așteptată de spe
ranțele gimnasticii românești. 
(Ct. M.)

Rezultate tehnice : feminin, in
dividual compus : 1. Mirela Si
don (C.S.Ș. Triumf) 36,60 p, 2.

Glani

Liliana Stanciu (C.S.Ș. Triumf) 
37,85 p, 3. Gabriela Potorac (S. C. 
Bacău) 37,65 p, 4. Cătălina Bucur 
(Triumf) 37,30, 5. Cecilia Marti- 
naș (Bacău) 37,00, 6. Lăcrămioa
ra Filip (Onești) 36,90 p ; ciști- 
gătoare pe aparate: sărituri și 
bimA — Stanciu ; paralele — Po
torac ; sol — Sidon ; masculin, 
individual compus : 1. Giani Mu
rariu (C.S.Ș. Lugoj) 54,15 p, 2. 
Florin Purje (C.S.Ș. Oradea)

„Cupa României" la rugby

DINAMO-GRIVI/A ROȘIE: 9-9
Duminică s-a dat startul în 

noua ediție a „Cupei Roma- 
niei“ la rugby. In centrul aten
ției s-a aflat meciul Dinamo — 
R.C. Grivița Roșie, două dintre 
fruntașele campionatului Divi
ziei „A“. meci care s-a înche
iat Ia egalitate : 9—9 (6—6). 
Dinamoviștii au punctat prin 
I. Constantin — un drop și 
două l.p., iar grivitenii prin 
Broscaru — eseu și Radu Tudor
— l.p. și transformare. (Se în
țelege. rugbyștii din lotul na
țional nu au luat parte la ioc).

Tot in Capitală. Olimpia Ma
șini Grele a dispus destul de 
lejer de Rapid, cu 30—12 (9—6). 
învingătorii au înscris nu mai 
puțin de 4 eseuri (Gh. Aurel, 
Mincea, Hera și Ghinăraru), 
manifestînd un mare apetit 
ofensiv. Pentru învingători a 
mai marcat Văearu — 2 l.p. și 
4 transformări. Punctele învin
șilor le-au realizat Arambașa
— 2 l.p.. Gh. Dumitru și Tri- 
fescu — cîte un drop.

In țară. Știința Petroșani, mai 
activă, pe toate compartimen
tele, a dispus cu 16—9 (9—3) de 
Universitatea Timișoara. Reali
zatori : Palamariu — 2 eseuri, 
Bezărău — drop și Drăghici — 
l.p. și transf. Pentru oaspeți a

marcat Roxin — 3 l.p. într-un 
alt meci C.S.M. Suceava, in 
mare vervă, a întrecut comod 
pe Politehnica Iași cu 19—6 
(7—3). Au marcat Grigoraș și 
Dumitraș — eseuri. Vasiliu — 
l.p. și Livadaru — drop. l.p. 
și o transf., respectiv Mititelu 
— 2 l.p. într-un alt meci : 
Farul — A.S. Contactoare Bu
zău 29—25 (10—3).

Și un rezultat-surpriză, la 
Pașcani, unde Locomotiva a 
terminat nedecis. 7—7, meciul 
cu Rulmentul Bîrlad.

Rezultatele celorlalte meciuri 
ale primei etape nu ne-au par
venit (nesosind foile la federa
ție. pentru omologare). Nu este 
pentru intîia oară cind arbitrii 
divizionari de rugby neglijează 
să aducă, a doua zi după meci 
(sau măcar să comunice rezul
tatele), foile de arbitraj. în 
cazul de față acest lucru era 
și mai simplu, doi dintre arbi
tri fiind bucureșteni (M. Ga- 
landa și E. Stoica). Este nece
sar ca focul de resort,-prin co
legiul de arbitri, să ia măsurile 
care se impun, delegînd la me
ciuri arbitri dispuși să se achi
te cum trebuie și de o aseme
nea obligație elementară !

lată și „podiumul complet" 
al finalelor campionatelor na
ționale și ale „Daciadei" la 
gimnastică sportivă : feminin 
— sărituri : 1. Celestina Popa 
(Petrolul), 2. Camelia Voinea 
(Farul), 3. MădăUna Tănase 
(C.S.Ș. Galați) ; paralele : 1. 
Ecaterina Szabo (Cetate), 2. 
Voinea, 3. Daniela Silivaș (Ce
tate) ; birnă : 1. Szabo, 2. Si
livaș, 3. Aurelia Dobre (Di
namo) ; sol : 1. Silivaș, 2.
Laura Cutina (Dinamo) și Ce
lestina Popa ; masculin — 
sol: 1. Valentin Pîntea (Steaua),
2. Marius Tobă (C.S.Ș. Reși
ța), 3. Emilian Nlcula (Steaua); 
cal cu minere : 1. Marius
Gherman (C.S.Ș. Sibiu — Di
namo) și Octavian lonașiu 
(Steaua), 3. Nlcula șl Csaba 
Vagasi (Gheorgheni) ; inele : 
1. Pîntea și Levente Molnar 
(Gheorgheni), 3. Nlcula : să
rituri : 1. Marian Stoican
(C.S.Ș. Reșița), 2. Tobă, Gher
man și Pîntea ; paralele : 1. 
Gherman, 2. Nlcula, 3. Nico
lae Bejenaru (Dinamo) ; bară 
fixă : 1. Gherman, 2. Nlcula,
3. Marian Teodorescu (Di
namo).

52,65 p, 3. Carol Schupkegel 
(C.S.Ș. Brașovia) 52,65 p, 4. A- 
drian Gali (C.S.Ș. Bistrița) 52,35 
p, 5. Cosmin Licaciu (C.S.Ș. 7 
Dinamo) 52,20 p, " “ '
prișan (C.S.Ș. 7 
Învingătorii pe 
Rivelino Toga 
cal — Cristinel 
Gheorgheni) ; 
sărituri — Dan Blglcă (Liceul 
Buc.) ; paralele 
Murariu.

Clasamente pe 
Triumf Buc.

P, 3.
— 1.
C.S.Ș.

Bistrița

6. Orlando O- 
Dinamo) 52,00 p ; 
aparate : sol — 
(C.S.Ș. Reșița) ; 
Arustei (C.S.Ș. 

Inele — Licaciu ;
37

și bară fixă

1.
Bacău 46 
p ; băieți 
72 p, 2.
3. C.S.Ș.

cluburi : fete
99 p, 2. S.

C.S.Ș. Cetate
C.S.Ș. 7 Dinamo

Brașovia 46 p, 
37 p.

C.
23

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN ( OCTOM
BRIE : cat. 1 (13 rezultate) 3 va
riante 100% a 5.302 lei și 114 va
riante 25% a 1.326 lei ; cat. i <12 

a
și 1.555 variante 25% a 
cat. 3 (11 rezultate) 352 
100"/» a 138 lei și 10.662 

25% a 35 lei.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

rezultate) : 42 variante 100%
582 lei
145 lei ;
variante 
variante

Doamnei nr. 2. cu începere de 
Ia ora 16.30. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate la ora 19 pe 
programul II. la ora 23 pe pro
gramul I precum șl joi dimi
neața — repetarea lor — la ora 
8,55 tot pe programul I.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri » 
octombrie va avea ioc în Bucu* 
roșii. în sala clubului din str.

• A ST AZI 
zile pentru 
la tragerea 
vineri li 
RENTA ESTE CHEIA SUCCESU
LUI. adevăr binecunoscut de că
tre masa de partieipanți la sis
temele de ioc. Așa au procedat, 
do exemplu și rițiva dintre ulti
mii mari cîștigătorl la Loto, care

șl MtlNE, ultimele 
procurarea biletelor 
obișnuită LOTO de 

octombrie. PERSEVE-

au obținut fiecare cîte un auto
turism „DACIA 1300": Kiefer
Franclsc din Reșița, Păduraru 
Emil. Plntllie Vaslle Si Cojocaru 
Mihai, toți din Iași. Rusu Costl- 
că și El'ade Mircea, ambii din 
București, Paraschiv Elena 
Găești și mulți alții, 
exemplul I

din 
Urmati-le

• Programul complet al primei grupe valorice 
ment a ți fost alcătuit • Juniorii, la

București: 1 
Club M. Ciuc.

26 și 2
București: 

Club M. Ciuc;
Miercurea-Cii

Dinamo Bucur 
2 și 3 

București: I 
București; 

Miercurea-P* 
Sport Club N?

9 și K 
București; S 

M. Ciuc;
Miercurea-Ci 

Dinamo Bucur 
16 și 1 

Miere urea-Ci 
Steaua Bucure 

București: D 
M. Ciuc.

Deci, sîmbăt 
nou la hochf 
bucureștean fi 
byul Capitalei:

După șapte zile de hochei non
stop, In care cele mal bune opt 
echipe din țară au fost trecute 
in revistă (practic, în afara unor 
absențe, pe gheața patinoarului 
..23 August" din Capitală a evo
luat „floarea" hocheiului româ
nesc), s-a definitivat clasamen
tul. ocupantele primelor patru 
locuri activind în viitor, conform 
regulamentului. în prima grupă 
valorică, următoarele patru. îm
preună cu loturile reprezentati
ve de juniori și tineret, jucînd în 
a doua grupă vale 
clasamentul:
1. Steaua Buc.
2. S.C. M. Ciuc
3. Dinamo Buc.
4. Prog. M. Ciuc
5. Viit. Gheorgheni
6. Dunărea Galați
7. IMASA Sf. Gh.
8. Met. Rădăuți

7
7
7
7

că . Dar iată

6 1 0 58-14 13
6 1 0 35-12 13
5 0 2 72-31 10
4 0 3 55-27 8
3 0 4* 36-48 6
2 0 5 36-45 4
1 0 6 26-54 2
0 0 7 24-111 0

7
7
7
7

Conform regulamentului 
pionatului republican de 

.A"

ra de voie, deși replica lui 
Hărădău a fost uneori de na
tură să-l Dună în dificultate 
De dinamovist. mai ales în pri
mul set. In ordinea înscrie
rii rezultatelor ne foaia do 
arbitraj, notăm alte două vic
torii ale dinamovistilor. Aces
tea sînt „semnate" de tenis- 
mani tineri, dornici să se a- 
firme : Marius Comănescu si 
Mihai Vantă. La capătul u- 
nui meci de bună factură 
Comănescu l-a întrecut eu 
6—2. 7—5. 7—5 ne Dorel Pod. 
in time ce Vantă a dispus cu 
6—2, 6—3. 6—3 de Adrian Po
pov ici.

Este 
refacă 
Manuel
natru seturi nentru a-1 învinge 
cu 6—3. 4—6.
Cornel Enache. 
du-i necesare 
Gorgan nentru 
3—6, 7—5, 6—3, 
Dobre. Astfel
de 3—3 în meciurile de sim
plu. hotăritoare aveau să fie 
meciurile de dublu. S-au dis
putat doar două, la capătul 
cărora egalitatea avea să 
persiste unul fiind cîstigat 
de stelisti (Mantiei Nicolae 
Adrian Ponoviei-Enache. Do
bre 6—2. 6—1, 4—6. 6—4). iar 
celălalt de tenismanii clubului 
Dinamo (Florin I 
Marius Comănescu 
Constantineseu. Dorel 
6—4, 6—2 6—3).

Partida care va decide 
de campioană a tării se 
nută între neror-hile Adrian 
Marcu — Dumitru Hărădău 
(Steaua) si Andrei Dîrzu — 
Mihai Vantă (Dinamo). Dina- 
movistii au cîstigat destul de 
ușor, cu 6—2. 6—2 primele
două seturi. în cel de 
treilea tot 
5—2 si. ne 
dău. avînd 
Dar nu au 
rifice 
a întors soarta partidei : de la 

perechea stelistă refa- 
In 

întreruDe- 
cauza întunericului 
la scorul de 1—1 la 
Partida continuă 

ora 10.30 la arena

• Așa cum am mat 
duminică. 13 
loc o nouă 
Pronoexpres. 
importante 
autoturisme 
excursii în R.P Ungară. Nu ui
tați nici de această tragere 1

intormat. 
va aveaoctombrie 

tragere excepțională 
la care se atribuie 

ciș’lguri în bani.
.DACIA 1300" și

Segărceanu.
i — Răzvan

Pop

titlul 
dis-

în cel 
ei conducînd 
servieiul 

minge 
reușit să 

pentru că

al 
cu 

lui Hără- 
de meci, 
si-o valo- 

Hărădău

2—5
ce si cîstiaă setul cu 7—5. 
cel de al patrulea 
rea. din 
a survenit 
ghemuri.
azi. de la 
Progresul.

Ion GAVRILESCU

cam- 
hochei 

— categoria „A" rezultatele în
registrate între primele patru e- 
chipe din clasamentul turneului 
de calificare vor fi luate în con
siderare în clasamentul Diviziei 
„A", gr. 1. Astfel că întrecerea 
celor mai bune patru echipe de 
hochei din țară, care începe 
sîmbătă la București și Miercu
rea-Ciuc, și la care vor participa 
Steaua. Sport Club, Dinamo și 
Progresul, debutează, de fapt, 
cu următorul clasament care ți
ne seama de rezultatele înregis
trate între cele |
1. Steaua
2. Sp. Club
3. Dinamo
4. Progresul

Iată programul 
eiurl, care se vor juca sîmbăta 
și duminica (partide duble):

IZ si 13 octombrie
București: steaua — Dinamo 

București;
Miercurea-Ciuc: Sport Club

. Progresul M. Ciuc.
îs șl 20 octombrie

Micrcurea-Ciuc: Progresul

patru echipe:
9 3 10 22-10
3 2 1 0 10- 4
3 10 2 12-14
3 0 0 3 0-22

5
5
2 
0

Viitoarelor me

$1 JUNIOR
DiĂpă senior 

orii intră pe j 
Gheorgheni îr 
cheie duminie 
calificare) pe 
republican de 
născuți 
cu atît 
trebuie 
tegorie 
ționați 
prezei tativa j 
de 18 ani. Vo;

SERIA A 
Galați. Petrol 
Triumf Bucui 
va. C.S.Ș. Sf.

SERIA B (< 
Viitorul Gheo: 
Club Miercur 
dorheiu Secui 
cuiesc, Imatea

Formațiile < 
trei locuri Ir 
participa în 
rică, următoa 
grupă valorici

în 196 
mai 

știut 
de iu. 
tinerii

Sub privirile arbitrului de linie M. Dinu, hochi 
București și Sport Club Miercurea-Ciuc iau s 
acțiune. Foto :

ÎMPOTRIVA NEGLIJENȚELOR Șl INDISCIPLINEI IN
Campionatul național de bas

chet masculin a început nefavo
rabil pentru unele echipe care, 
neglijînd respectarea regulamen
tului competiției, au fost sanc
ționate ca atare. Astfel, Comer
țul C.S.Ș. Timișoara șl-a pierdut 
locul în Divizia „A" deoarece nu 
a avut minimum trei iucători de 
2 m, cu care trebuia să se pre
zinte la întrecere. Și aceasta du
pă ce, cîțiva ani, s-a străduit 
să promoveze din „B“ în „A" ! 
Două cazuri de neglijență s-au 
înregistrat la meciurile Steaua — 
Dinamo Oradea șl Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași. 
La prima partidă, antrenorul M. 
Nedef l-a folosit pe juniorul C. 
Pintea fără să 1 se facă acestuia 
formele de dublă legitimare (ju
niorul In cauză are legitimarea 
de " 
de 
nu
zi. Drept urmare, Steaua și Uni
versitatea au pierdut tntilnlrile 
respective eu 0—2, conform re
gulamentului. După omologarea 
rezultatelor consemnate în pri
mul turneu al campionatului, 
clasamentul se prezintă astfel :

bază la C.S.Ș. 4) ; în cea 
a doua, echipa Universitatea 
a prezentat viza medicală la

De la

1. Dinamo Buc.
2. Rapid Buc.
3. Dinamo Oradea 

ICED Buc.
5. Farul C-ța 

Academia Mii. 
Steaua

8. Politehnica Iași
9. „U“ Cj.-Napoca

10. C.S.U. Sibiu
11. C.S.U. Galați

4 
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3

4
4
3
2
2
1
2
1
1 
0
0

• Echipele respective
mit nici un punct pentru jocurile 
pierdute cu 0—2.

4.
6.
7.

425:299 
355:323 
266:253 
334:347 
332:368 
325:349 
212:141 
123:202 
251:263 
245:261 
230:292

o 
o
1
2
2
3
1
2
3
3
3 
nu au pri-

Șl campionatul feminin, care 
va începe săptămîna viitoare 
prin turneul din Capitală (17—20 
octombrie), va fi grevat din start 
de unele defecțiuni. Cea mai 
gravă provine din partea for
mației C.S.U. Prahova Ploiești 
(antrenor I. Scorpan), din al că
rei lot și-au îndeplinit normele 
de control doar 4 (patru) spor
tive I Conform regulamentului, e- 
chipa C.S.U. Prahova Ploiești nu 
va putea lua parte la ediția ac
tuală a Diviziei „A“ ! Alte sanc
țiuni se referă la unele baschet
baliste care au întîrzlat sau au 
absentat la acțiuni ale loturilor 
reprezentative. Astfel, au fost

suspendate : 
(Progresul B 
Melania Leit 
rării încă n 
reta Vereș 
(ambele de 1 
Viitorul Cluj- 
O altă jucăt 
(Rapid Bucu 
etape pentru 
plină la un 
In slîrșit, îr 
dorită listă 
feminine Vo 
trenor M. St 
dreptul de a 
ternaționale 
Motivul ? Co 
critică în 
Ljubljana, di 
liana Ronche 

Apreciind 
roului F. R. 
rea șl sancți 
minlite, con 
datoria ciut 
secții de ba 
rilor să facJ 
rea unor as 
pentru întroi 
disciplină p< 
acestui sport

*

I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 31 octombrie a.c. 

autoturisme DACIA 1300 cumpărătorilor programați după cum 
urmează:

Magazinul București pînă la nr. 1.000/1985;
Magazinul Pitești pînă la nr. 7.500/1084 șl 3.000/1085 pentru 

cumpărătorll din lud. Sibiu transferați de la magazinul Brașov;
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul

Brașov pînă la nr. 3.000/1985; 
Bacău pînă la nr. 300/1965; 
Baia Mare pînă la nr. 5.800/1984; 
Reșița pînă la nr. 2.200/1934; 
Cluj pînă la hr. 4.500/1M4: 
Craiova pînă la nr. 6.700/1984: 
Timișoara pînă la nr. 5.000'1984;

—„_____ Iași pînă la nr. 100/1984.
Cîștigătoril C.E.C. de la tragerea din trim. II 

prezenta pentru ridicarea autoturismelor DACIA 
gazinul auto I.D.M.S. conform arondării teritoriale 
prin filialele C.E.C.

Vinzărlle se efectuează în funcție de stocul de 
șl capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

De asemenea, informăm pe ce, ln'eresați că la magazinul 
auto I.D.M.S. București din str. Valea Cascadelor nr. 24, seci. 6. 
se primesc înscrieri la autoturismul Oltclt Club, prin transferul 
cumpărătorilor care au depus banii la C.E.C. pentru Dacia 
1300, pînă la 31 martie 1982

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — Int. 121 șl 179.

1965 se pot 
de la ma- 
co mu ni cate
autoturisme

11'

pa 
ad

c 
in

punînd în 
inspiratului 
lae Păsărici 
cele trei 
lovit 14 
cealaltă, 
au avut
centru miji 
lific pe un 
echipierii c 
acționat i 
cercuri — 
versari. Pr 
campioană 
blu bine ai 
te compari 
final ci ști g



Subiecte la

ordinea zilei

5 minute cu Damaschin I

„MĂ BUCUR CĂ Șl NOI, CEI DIN „B",

iN CENTRUL ATENȚIEI: STEAUA Șl
In acest moment d'e pauză, să stăruim asupra cîtorva aspecte 

ale desfășurării primei divizii. Ea este pe punctul de a depăși 
primul sfert din întregul parcurs, așa că poate oferi fie prin 
comparație, fie prin simple constatări, observații privind randa
mentul concurentelor în cele nouă etape (incomplete, este drept) 
de pînă acum. Cum se spune că cifrele vorbesc cel mai obiectiv, 
vă supunem, pentru început, două clasamente : cel din toamna 
trecută și actualul, ambele după 9 etape (repetăm, ediția actua
lă are mai multe partide restanță). Așadar :

1984/85
1. Steaua 15 puncte
2. Dinamo 153. Sp. stud. 12 M4. F.C. Argeș 10 995. Gloria 10 99

6. Rapid 9 N7.— 8. Univ. C-va 9 997.— 8. A.S.A. Tg M. 9 M
9. Chimia 9 M10. Corvinul 8 99

11. F.C.M. Brașov 8 W

12. F.C. Bihor 8 9913. F.C. Olt 7 ft
14. F.C. B. Mare 7 69

15. S.C. Bacău 6 M
16. Poli Tim. 6 99

17. Poli Iași S
18. Jiul 6 99

1985/86
1. Steaua (8) 15 puncte
2. Univ. C-va 13 •9
3. Dinamo (8) 12 M
4. Sportul stud. (8) 11 99
5. Gloria (8) 10 W
6. „U‘ Cj.-N. 10 N

7. Chimia (8) 9 99
8. F.C. Argeș 9 W9. Petrolul (8) 9 99

10. Corvinul 8 V11. S.C. Bacău 8 w
12. Victoria 8 M

13. F.C. Olt 8
14. Rapid 7 M
15. A.S A. Tg. M 6 M16. F.C.M. Bv. 5 9f
17. F.C. Bihor 5 M
18. Poli Tim. 3 W

(Echipele subliniate cu o linie 
au promovat in ediția 19847’85, 
cele subliniate cu două linii au 
retrogradai in trecutul campio
nat ; in actualul clasament, for
mațiile subliniate eu o linie sini 
nou promovate).

Care ar fi prineipalele obser
vații demne de semnalat in 
„momentul nr. 9“ al campiona
tului in curs de desfășurare, 
reieșite din comparație cu ace
eași situație a precedentului 
campionat ?

1. Ritmul constant, de verita
bil alergător de fond pe care 
ii imprimă (și il menține) 
Steaua. în momentul de față, 
ea are același punctaj ca in 
toamna trecută, cu posibilitatea 
de a-l_ îmbunătăți dacă ne gîn- 
dîm că are un joc mai puțin.

2. Deși se vorbește — și nu

fără temei — de o replică mai 
scăzută a celorlalte trei com
ponente ale „cvartetului** domi
nant, le aflăm (totuși) grupate 
in spatele liderului, cu preciza
rea că. în același moment al 
trecutei ediții, cea mal bine 
plasată acum (Universitatea 
Craiova) se afla pe locurile 
7—8. Asta nu înseamnă că omi
tem unele „sincope** din traseul 
celor trei. Pentru că atit Uni
versitatea Craiova, cît și. mai 
ales, Dinamo și Sportul stu
dențesc sînt capabile de replici 
mult mai constante decît cele 
date in etapele de pînă acum. 
De altfel. în cele mai recente 
meciuri, toate au dat semne de 
revenire, fie în meciurile de 
campionat (vezi Dinamo și 
Sportul studențesc), fie. mai cu 
seamă. în aparițiile din cupele

GLORIA BUZĂU 
europene (Universitatea Cra
iova).

3. O replică mai „grupată" a 
promovatelor. „U“ Cluj-Napoca 
(locul 6). Petrolul (9) și Victo
ria (12) au poziții mai bune 
decît promovatele din cam
pionatul trecut : Gloria (5), 
F.C.M. Brașov (11) și „Poli" 
Timișoara (16).

4. Dacă veritabila revelație 
eare a fost, pentru eampionatul 
1984/85, Gloria Buzău confirmă 
performanța, demonstrînd că 
locul ocupat de ea nu a fost 
deloc rodul intimplării, Corvinul 
(echipă cu mari posibilități, do
vedite actualmente și prin ve
ritabilele demonstrații de efi
cacitate pe teren propriu) nu 
reușește sprintul spre plutonul 
fruntaș, arătîndu-se prea... fi
delă acestui loc 10.

5. în fine. Ca o simplă cu
riozitate cifrică, ce nu se vrea 
deloc un pronostic, să observăm 
eă două dintre formațiile eare 
aveau să părăsească prima di
vizie se aflau de pe atunci pe 
locuri retrogradante (Politehnica 
Iași și Jiul), a treia (F.C. Baia 
Mare) „navigînd" și ea prin 
apropiere.

Ideea principală care reiese 
insă și din înfățișarea celor 
două clasamente rămîne aceea 
că (așa cum s-a mai afirmat $1 
in alte comentarii dedicate cam
pionatului) aportul „restului 
plutonului** este încă prea puțin 
simțit în direcția măririi tem- 
ponlui. Cifrele rețin eu stă
ruință o singură candidată (în 
afara „cvartetului") care ține 
cu tot dinadinsul (și bine face) 
să intre in „inalta societate" a 
campionatului. Prea puțin !

Eftimîe IONESCU

INTRAM IN VEDERILE SELECȚIONERILOR...
Deși □ simplă selecție în Io

tul reprezentativ nu se no
tează Precum o prezentă în 
„ll“-le tricolor, atunci cînd se 
produce în premieră ea are 
darul să-1 emoționeze Drofund 
pe jucătorul în cauză, să-l 
bucure foarte mult. In această 
nostură s-a aflat luni dimi
neață, după cum avea s-o 
mărturisească chiar el Da
maschin I, la reuniunea selec- 
tionabililor Dentru meciul cu 
Irlanda de Nord.

— Cum ai nrimit vestea 7
— Aproane că nu mi-a ve

nit să cred. Deși, acum iocul 
îmi merge mai bine. îmi spu
neam că noi. cei din Divizia 
..B“. sîntem cam departe de 
ochii selecționerilor.

— Apropo, cum este viata 
unui virf de atac in Divizia 
„B" 7 Nu ești gelos pe... vărul 
de la Rapid căruia, iată, ii 
merge jocul si lui 7 I-a dat 
gol si lui Ducadam. iar acum 
si lui Moraru...

— Mă bucură firește. Si 
reușitele vărului meu. un eînd 
bun păstrez. în continuare. 
Rapidului. Dar. să știți că în 
provincie este mai ușor să-ti 
vezi si de carte I Cît privește 
viata unui virf de atac în Di
vizia „B". ea este mult mai 
aspră decît în „A“. Poate n-o 
să mă credeți, dar acesta este 
adevărul. în absenta observa
torului federal, a cronicarului 
de specialitate, stoperul de 
marca), acasă la el este stă- 
Dînul careului, nu în sensul 
bun al cuvîntului. sub ochii... 
distrați ai arbitrului...

— Un privilegiu, deci, si 
pentru stoperul Politehnicii Iași 
cind joacă în Copou...

— în Copou. noi jucăm 80

de minute din 90 in iumăta- 
tea adversă, așa incit nu se 
Dune Droblema.

— în problema nromovării 
in Divizia „A", a revenirii — 
mai corect spus — în cine vezi 
principalul obstacol al Iui... Da
maschin 7

— Pe Otelul Galati il văd. 
nu încape discuție, atita vreme 
cît ne pîndește de aDroane. Si 
cum returul se va iuca la 
Galati, va trebui ca pînă a- 
tunci să ne desprindem mai 
net de urmăritori.

— Revenind la... obiect, ore- 
supunind că vd prinde echipa, 
lingă cine te-ai simți mai 
bine acolo, in linia 17

— Visul oricărui înaintaș 
este să ioace lingă... Cămătaru. 
Este un mare virf de atac 
eare a făcut si va face vid 
în careu si pentru coechipieri, 
în absenta Iui Cămătaru. fie
care virf trebuie să-si dubleze 
eforturile.

Gheorghe NICOLAESCU

in meciul selecționatelor de juniori U.E.r.A. ’88

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 11 (0-1)
BBAILA, • (prin telefon). Marți 

după-amiază stadionul Munici
pal din localitate a fost gazda 
primei lntllnlri amicale dintre 
selecționatele de juniori U.E.F.A. 
’S3 ale României și R.D. Germa
ne. startul partidei ne-a arătat 
echipa noastră mult schimbată 
în bine fată de ultimele evoluții, 
elevii antrenorilor C. Tilvescu șl 
V. Cojocarii fiind animați de do
rința obținerii unul rezultat fa
vorabil. Superioritatea lor teri
torială nu a fost insă materiali
zată lipsa de inspirație la fina
lizare fi’nd evidentă, din oca
ziile ratate, cea mai elarâ apar- 
ținlnd lui MInea (mln. 15). Trep
tat, defensiva devine nesigură, tn 
special pe partea lui Munteanu, 
și in min 31 oaspeții reușesc 
deschiderea scorului, prin Raspe 
(șut plasat, la colț, de la 14 m).

In repriza secundă echipa noas
tră este mult mai insistentă, ac
țiunile ei înregist.rînd un plus de 
consistență. Stănici, după ce ra

tează o bună ocazie în min. 48, 
izbutește să restabilească egali
tatea în min. 63, trans for mi nd 
penalty-ul acordat la faultul co
mis asupra lui Aprodu. Juniorii 
noștri forțează acum vietorla, 
Insă Oprea (min. 67) șl Rădu- 
ciolu (min. 72) au Irosit două 
bune situații.

A arbitrat bine C. Gheorghiță 
(Brăila).

ROMANIA: Țene — Tatu, Bucur, 
Stan. Munteanu (min. 41 Tltiha- 
zan) — Minea (min. 70 Drago- 
mir), Oprea, Dumitru (min. 41 
Amariei), Aprodu — Răducloiu, 
Stănici.

R. D. GERMANA : Lenhardt — 
Hilgert. Kern, Giinther, Marx — 
Karl, Finck (mln. 75 Krahl), 
Jahnig — Raspe (min. 63 Weitze), 
Weidemann, Heinrich (min. 68 Rohner).

Joi, )a Tulcea, de la ora 15, va 
avea loc partida revanșă.

Mihai CIUCA

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TRACTORUL BRASOV — 

LOTUL U.E.F.A. ’86: 3—4 (3—1). 
In cadrul pregătirilor pentru 
partida oficială cu reprezenta
tiva Cehoslovaciei, selecționa
ta noastră de juniori U.E.F.A. 
’86 a susținut ieri, la Brașov, 
o partidă de verificare cu di
vizionara ,.B“ din localitate. 
Tractorul. Lotul de juniori a 
cîștigat cu 4—3 (4—3), prin go
lurile marcate de D. Sava (min. 
12). Dochia (min. 30). Nută 
(min. 36), Oloșutean (min. 44), 
respectiv Moarcăș (min. 4 și

21), Folbert (min. 34). (C.
Gruia, coresp.).

• ETAPA INTERMEDIARĂ 
A CAMPIONATULUI REPU
BLICAN DE JUNIORI se va 
disputa mîine, de la ora 15. 
Seriile a Il-a. a III-a si a 
IV-a stau.
• UN ATRACTIV MECI A- 

MICAL se va disputa, astăzi. 
De stadionul Autobuzul de la 
ora 15. între divizionara „C" 
Autobuzul si Dinamo Bucu
rești.

JL OINEI
dacă învinșii lor au fost mai 
eficienți la „bătaia mingii** 
(33—28 la puncte suplimenta
re) prin execuții care fac de 
regulă k.o. ecsipa adversă. 
Chiar dacă partidele n-au mr> 
avut prea multe virtuți tehni- 
co-tactice, se poate afirma că 
in confruntarea oiniștilor de 
la C.P.B. și Dinamo elementul 
preponderent a fost lupta spor
tivă și nu intenția de a specu
la greșelile, concurența dintre 
aceste două echipe puțind în
scrie încă pagini frumoase în 
activitatea competițională a 
sportului, nostru național.

După primul tur, de la Iași, 
finala pe țară a campionatului 
a devenit o pasionantă dispută 
în „cinci". Spre surpriza ge

nerală, A.S.A. Constanța (pre
gătită de inimosul antrenor 
Mircea Tomescu), cu debutanți 
pe prima scenă a oinei, s-a 
desprins din start ca principa
lă animatoare a întrecerilor. 
Avînd cîțiva jucători deosebit 
de talentați, ca Ion Gherghe, 
Aurel Bornac și Adrian Bor- 
nea, sportivii de la A.S.A. Con
stanța au fost la un pas de a 
urca pe podium în ..clasamen
tul cel mare**: 1. C.P.B. 33 p, 
2. Dinamo 32 p, 3. Laminorul 
Roman 21 p, 4. A.S.A. 21 p 
(punctaveraj mai slab), 5. 
„Poli** București 15 p. Campio
natul s-a încheiat cu cîțeva 
partide anoste, furnizate de 
experimentatele echipe Lami
norul și „Poli**, care au ară
tat evidente carențe de pregă
tire.

Troian IOANIJESCU

• Demn
accidentat 
ciulul cu 
rezervă a 
campionat . . .......__
tat să intre în joo In mln. 88 șl să fie unul 
dintre cei mai buni jucători ai echipei în
vingătoare. • Absențe notabile în ambele e- 
ehipe care s-au Întrecut pe „Centralul* din 
Craiova. La Universitatea — Ungureanu, Cirțu, 
Cămătaru, Matei, Ad. Popescu șl, pînă în 
min 58, șterănescu ; la F.C.M. — V. Ștefan, 
Șoarece, Bența, Batacliu, GyOrfi, Cadar, Măr
gărit, iar Polgar a jucat la „speranțe" 1 Fap
tul a avut și reversul său : folosirea unui nu
măr mare de jucători tineri. Și cu perspective 
frumoase, adăugăm noi. • „Tandemul" Geol- 
gău — Bicu se afirmă tot mai mult. în ul
timele două meciuri ale craiovenllor, cu A. S. 
Monaco și F.C.M. Brașov, nu numai că a mar
cat toate cele șase goluri ale Universității, dar 
a și combinat foarte frumos în teren. • Din
tre cei trei „Popești* ai Universității Craiova, 
sîmbătă au jucat doi, Octavian și Gică, cel 
de-al treilea, Adrian, fiind accidentat. Cît des
pre Glcă Popescu, purtătorul unui nume 
ilustru din fotbalul nostru, se poate spune că 
este o adevărată speranță a formației oltene. 
• Zilnic, poștașul lși golește tolba la sediul 
Universității Craiova : cite două, trei sute de 
scrisori vin pe adresa clubului I După meciul 
cu A. S. Monaco, Univ. 
telegrame cu felicitări I 
rotunjească cifra Ia 190 !
• Formidabil șu

tul lui Movilă la 
deschiderea scorului 
cu Rapid I Un șut 
așteptat... de mult. 
Șl un stimulent pen
tru viitor.

• Vorba multă, 
cartonaș (galben)... 
aduce. De acest lu
cru s-a convins, 
simbătă, șl Both, 
de la A.S.A. Mijlo
cașul gazdelor a 
fost printre cei mai 
buni jucători în me
ciul cu Corvinul, dar 
a vociferat prea mult 
și arbitrul l-a ară
tat cartonașul 
pă pauză nu 
mai auzit vocea lui 
venit la arbitrul Mustățea șl i-a spus 
dreptate, nea Sandu*,___ , Z. __ , . _
răspuns : „Ai văzut, dacă te-al preocupat de 
joc, nu am mai avut nimic cu tine. M-al 
lăsat In pace, te-am lăsat in pace". Un dia
log din care pot învăța șl alții, nu numai 
Both. • Cum merge echipa 7, l-ara întrebat 
înainte de meci pe antrenorul hunedorenllor. Ion 
V. lonescu. »E Ioc de mal bine. încă nu sînt 
condițiile, mai ales din punctul de vedere al 
concepției, pentru marea performanță*, a ve
nit prompt răspunsul. Și la meci ne-am con
vins că așa este, replica Corvinulul fiind de
parte de ceea ce se aștepta de la ea. Primul 
șut pe spațiul porții a fost expediat de hu- 
nedoreni (Văetuș) abia în mln. 60. • Portarul 
Alexa, de la Corvinul, a primit dezlegare 
pentru C.S.M. Suceava. • Dorința de a juca. 
Tinărul portar Vodă s-a ciocnit involuntar cu 
Dubinciuc țl s-a accidentat la picior. Antre
norii săi au vrut să-l înlocuiască, dar, după 
îngrijirile medicale. Vodă a făcut semn că 
rămîne în poartă ți... a rămas, deși mai 
șchiopăta. Teama de a nu pierde postul de

de subliniat gestul lui Șteiânescu: 
la mijlocul reprizei scunde a me- 
A. S. Monaco șl trecut a... cincea 
Universității Craiova în meciul de 
cu F.C.M. Brașov, el nu a prege-

titular, dorința de a juca au învins durerea. 
Așa sint tinerii. Mai tîrziu însă unii se cam 
plictisesc și abia așteaptă să fie schimbați.
• Cel care și-a încurajat primul echipa 

înaintea derby-ulul cu Steaua a fost... Hagi, 
care știa că nu va juca. „Va fi foarte greu 
cu Steaua, dar... nici un meci nu seamănă 
eu altul !** a conchis el, vrînd să spună că 
Sportul studențesc a învățat (apărarea în spe
cial) din greșelile făcute în partida cu Xa- 
max. Și în repriza secundă, intr-adevăr. Spor
tul n-a mal semănat nici măcar cu echipa 
din... prima repriză I • în programul meciului 
Steaua — Sportul studențesc, un interesant 
interviu cu... Enzo Bearzot. Am reținut răs
punsul la întrebarea referitoare la calitatea de 
bază a unul antrenor : „Priceperea de a ti 
psiholog, apoi răbdarea și capacitatea de a... 
răbda totul. Chiar și critica".
• Un nou Ene în fotbalul nostru 1 Așa s-ar

părea, după prestația reușită șl golul fru
mos (al victoriei) marcat de Cristian Ene de 
la „speranțele" lui Dinamo, în poarta „spe
ranțelor" din Glulești. Al cîtelca Ene 1 Greu 
de stabilit, după Ene I, Ene ~ ~ —
Ene de la Petrolul, Ene de 
viște etc. în orice caz, un 
Cristian evoluează (se putea 
de atac, întocmai ca tatăl

du- 
i-a

Craiova a primit 
Rîndurile noastre

189
să

•»5

MOVILA
Vizut de Al. Clenciu

Both. Mal mult, după meci a 
:: 1___ _i : „Ați avut
care, la rindul Iul, i-a

II, Daniel Ene, 
la C. S. Tîrgo- 
lucru e sigur : 

altfel ?) tot virf 
___ (Daniel Ene) și 

ca... unchiul său (Ene II), ca șl deschizăto
rul de pîrtie Ene I.
• Sîmbătă, la Ploiești (cel mal apropiat 

oraș de Capitală unde se disputa un meci 
de Divizia „A"), în tribunele stadionului, nu
meroși spectatori de marcă bucureșteni : Mir
cea Lucescu, Minai lonescu (secretar al F.R.F.), 
Cornel Drăgușln, Constantin Cernăianu, Vasile 
lanul (președintele secției de fotbal a clubu
lui Dinamo) • O gafă a arbitrului V. An- 
tolii, aflat la conducerea meciului Petrolul — 
F. C. Argeș : după un fault violent comis de 
Badea (F. C. Argeș), arbitrul în cauză a ară
tat cartonașul galben lui... Eduard, care nu 
avusese nici în clin nici în mînecă cu faza 
respectivă.
• în partea a doua a meciului de la Bacău, 

tlnărul Bișcă (de altfel cu reale calități) a fă
cut un fault... inutil, la mijlocul terenului, și 
a văzut cartonașul galben. Fiindcă mal avea 
unul în „inventar", Bișcă va sta pe tușă in 
etapa viitoare. La sfirșltul jocului, Corneliu 
Costincscu — președintele clubului băcăuan —, 
ne declara : „Acum, pe postul de extremă 
Va juca Trimbițaș și tare m-aș bucura ca el 
să se titularizeze pentru ca Bișcă să simtă 
șl mal bine sancțiunea primită..." • Antre
norul Dumitru Nicolae-Nieușor : „Iată după o 
lungă absență de pe terenul de joc, Șoșu re
vine treptat pe linia sa dc plutire. Dacă l-aș 
fi avut și tn finalul sezonului trecut n-am ti 
avut atitea emoții..." • Semne bune șl dinspre 
tribuna a II-a de la stadionul „23 August" din 
Bacău — ți de acolo se încurajează frenetie 
echipa lui Costel Solomon. Deci, se poate și 
așa, nu ca în alte dăți, cînd se cerea... că
derea capetelor I • Antrenorul Constantin Teașcă 
era tare afectat de acest „duș rece", la prima 
sa apariție oficială cu F. C. Bihor : „Așa nu 
mal merge I Trebuie să facem ordine ! Cine 
vrea să muncească, bine, cine nu, să ne 
lase !•
• Balacl a reintrat în linia de mijloc a 

echipei F. C. Olt, după o absență de 7 etape. 
N-a jucat nici foarte bine, dar nici foarte 
rău, în meciul cu Victoria București. S-a vă
zut însă, că Iile Balacl nu este încă pus la 
punct cu pregătirea. îl așteptăm. • Crișan 
redividus 7 Se pare că da, el fiind unul din- ș 
tre cel mal buni jucători de la F. C. Olt 
în meciul cu Victoria București, a fost coau
tor la ambele goluri marcate de echipa lui 
In poarta Iul Nițu.



CIT MAI „SUS" IN CUPA CUPELOR

OBIECTIV REALIZABIL

AL POLOIȘTILOR DINAMOVIȘTI
| Impunîndu-se în turneul de la 

Belgrad — trei partide, trei vic
torii. golaveraj remarcabil (44—22) 
—, echipa Dinamo București mer
ge mai departe în Cupa cupelor 
la polo. Și are șanse elective 
de a trece și de faza sferturilor 
de finală. O spune, pe drept cu- 
vînt, antrenorul Iuliu Capșa: 
„Dacă ccliipa va juca in conti
nuare cum a făcut-o la Belgrad, 
nu putem rata intrarea in cvar
tetul de frunte al competiției". 
Dar cum a jucat Dinamo în iu- 
goslavia ? „Foarte bine, mai cu 
seamă în meciurile cu Partizan 
Belgrad și 
talele 
și cu 
Graz 
denie, 
cisivă 
ceasta _ _ ._  -
nar, trebuie să precizez că Parti
zan cuprinde o serie de jucători 
de clasă. în frunte cu portarul 
Kri volta piei. Petro vi ci, Milano- 
vici, camponenți ai echipei cam
pioane olimpice la Los Angeles, medaliată, cu argint la recentele 
C.E. Adversar, prin urmare, di
ficil, meci viu disputat, de real 
interes, cîștigat de noi, printr-o 
mobilizare deosebită, cu 12—11, 
după ce în min. 23 conduceam 
cu 9—c. Apărarea a funcționat 
foarte bine (cu atit mai mult cu 
cît iugoslavii au beneficiat de 11 
situații fle superioritate numerică, 
față de numai G ale noastre), în 
frunte cu * —
atacul a 
Moiceanu 
dentat în 
mai slab. _____ __
fază singur eu portarul, 
a-și reveni 
ban, 
înțelegem că Dinamo 
creștere de formă.......... _
integrîndu-i realmente în forma
ție pe noii veniți Șerban și Dia
conii. profitând de un Răducanu 
redivivus (cel mai bun jucăjor 
al turneului), de jocul bun al lui 
Hagiu. Moiceanu, Spinu, de efor
turile. eu destule reușite, ale 
celorlalți, avem un suport te
meinic al aspirațiilor: cîștigarea

' ,i Aris Salonic. Rczul- 
cu formația elenă (19—7) 
campioana Austriei, ATSE 
(13—4) sînt. cred, conclu- 
In ce privește partida de- 
pentru primul loc în a- 
grupă din turul prelimi-

Spînu și Răducanu, iar 
contai îndeosebi pe 
Hagiu — acesta, acci- 
primul joe, a inceput 
ratind un „4 m“ și o 

_ _______ 1. pentru 
remarcabil — V. Șer- 

Ciobăniuc, V. Rus, Cr. Dan“.
este în 

„ Adevărat.

CAMPIONATUL
EUROPEAN DE VOLEI

Clasamentul final al Campio
natului european 
volei se prezintă

masculin 
astfel:

de

1. U.R.S.S. 5 5 0 15: 2 102. Cehoslovacia 5 4 1 12: 6 93. Franța 5 3 2 10: 8 84. Polonia 5 2 3 8:11 75. Bulgaria 5 1 4 6:14 66. italia 5 0 5 5:15 5

7. G recia 5 4 1 12: 6 9e. Fi oman ia 5 4 1 13: 7 99. Suedia 5 3 2 13: 7 8t». Olanda 5 3 2 10: 9 311. Iugoslavia 5 1 4 4:13 612. Spania 5 0 5 5:15 5

(Urmare din pag. 1)

obțină re- 
spccial in 
Din pă- 

inirat mai

valorică, reușind să 
zultatc lăudabile, in 
probele individuale, 
eate, faptul că s-a 
greu in atmosfera de concurs
ne-a Privat, cred, de perfor
mante mai bune si la echipe, 
cu deosebire la feminin, unde 
am cedat in meciul decisiv cu 
formația Iugoslaviei (1—3). Ori
cum, se constată un progres al 
echipei de băieți, mai omogenă 
ca valoare. în timp 
confirmă progresul în 
află și locurile ocupate 
puriie internaționale.

— Am dori o scurtă 
terizare a fiecăruia . ..... ..
componenții loturilor noastre.

— Aliată in prezent între 
cele mai bune 12 din Europa. 
Mari» Alboiu a dorit să-și 
confirme poziția (12). obtinind 
o frumoasă victorie în fata iu
goslavei Branka Balinici — a 
șaptea jucătoare europeană si 
a 19-a in lume — ca dovedind 
constantă si o pregătire supe
rioară la toate capitolele. Tri
pla campioană europeană de ca- 
dete. Otilia Bădcscu, a începui 
foarte bine, dar a scăzut in 
partea a doua a concursului, 
ceea ce si explică faptul că 
nu se află printre primele cla
sate. exceptind proba de dublu. 
La rindul ci. Kinga Lohr S-a 
dovedit o bună echipieră, ea 
avind o contribuție esențială 
la victoria in meciul cu Bul
garia (3—2). O participare va
loroasă a fost si la băieți Zo- 
ratj. Kalinici (16 în Europa). 
Marian Lukov (26) Iliâ I.upu- 
lescu (27). Ivan Stoianov (39) 
fiind bine cotati în „topuri". 
De aceea, rezultatul de la 
blu trebuie privit ea o 
formanlă notabilă. Este 
marea faptului că Vasile

ce fetele 
care se 

în to-

carac- 
dintre

du- 
pcr- 
ur- 

Flo-

grupei din sferturile de. finală, 
oricum obținerea calificării in 
semifinale — la care dă dreptul 
și locul doi. Gindul nostru e să 
ajungem cît mai sus in Cupa cu
pelor, in „nota" naționalei, re
venită in plutonul european de 
frunte".

Să precizăm că formația bucu- 
reșteană va evolua în „sferturi" 
la Sofia, între 18 șl 20 octom
brie. alături de De Rommen (O- 
landa), SO 2 Goteborg șl echipa 
locală ȚSKA. altă grupă dispu- 
tîndu-se la Pescara — Partizan 
Belgrad, Vasas Budapesta, Rote 
Erde Hamm, Sisley Pescara. Pri
ma clasată dintr-o serie joacă, 
tur-retur, în semifinale cu ocu
panta locului dot în cealaltă gru
pă. Pînă atunci, Răducanu și co
legii săi participă în această săp- 
tămînă la Dinamovlada de la 
Brno.

Geo RAEȚCHI

ECHIPELE NOASTRE DE HANDBAL
IN CUPELE EUROPENE

Ieri la amiază, la sediul Fe
derației Internaționale de Hand
bal din Basel (Elveția), a avut 
loc tragerea la sorți a turului

II — optimi de finale — în cu
pele europene. Iată ce au decis 
sorții pentru cele 6 reprezentan
te ale handbalului românesc :

Cupa
(R.F.G.).

Cupa 
Mare.

„Cupa

„ Masculin:
campionilor europeni : Steaua — VfL Gummersbach

cupelor : U.S.A.M. Nimes (Franța) H.C. Minaur Baia

I.H.F." : Politehnica Timișoara - Tatran Preso» (Ceh.). 
Feminin :

campionilor europeni : Știința Bacău - Polizei Stockholm

Alain Proa p|[RZ||\||) O BĂTĂLIE,
A CÎȘTIGAT „RĂZBOIUL» !

„Acum știu ce trebuie 
făcut pentru a deveni 
campion mondial !“ —
acestea erau cuvintele, 
pline de amărăciune, pe 
care Alain Prost le pro
nunța, anul trecut, atunci 
cînd Niki Lauda îl între
cea, în fruntea clasamen
tului final al piloților de 
Formula 1, cu o... jumă
tate de punct ! Si, in 
1985, a... știut ! In stil de 
mare campion, încheind 
conturile înaintea ultime
lor două „Grand-Prix“- 
uri.

Cine este cel care 
adus Franței prima 
torie in F-l ? Iată 
prim răspuns, oferit 
„Gazetta dello Sport", 
din Milano, într-un re
portaj dedicat învingăto
rului : „Un campion de 
excepție, al cărui stil 
asociază calitățile a 5 ași 
— Lauda, Stewart, Sche
chter, Piquet și Rega- 
zzoni". Scurt, cuprinzător 
și, mai ales, complet. Biografia 
e, și ea, scurtă : s-a născut la 
24 februarie 1955, la Lorette, in 
Franța ; căsătorit, un copil de 
4 ani ; ca toți adolescenții din 
lume, a visat să devină, bineîn- 
țeles, fotbalist, dar, spre șansa 
proprie și a automobilismului, 
s-a urcat, la 14 ani, într-un 
kart, iar minibolidul s-a arătat 
nu numai supus ci și extrem 
de rapid sub comenzile micului 
Alain ; a debutat în F-l in anul 
1980, cucerind, de atunci incoa-

Cupa < 
(Suedia).

Cupa cupelor : TEROM lași - Renault Landhaus Viena (Austria). 
„Cupa I.H.F." : Chimistul Rm. Vilcea — TV Lutzellinden (R.F.G.). 

Partidele acestei faze a cupe
lor europene se vor disputa du
pă următorul program :

28 octombrie — 3 noiembrie, 
partidele tur și 4—10 noiembrie, 
intilnirile retur — la băieți;

30 decembrie 1985 — 5 ianua
rie 1986, meciurile tur, 6—12 
ianuarie 1986 partidele retur — 
la fete.

TROFEUL

Comitetul

treapta a po-Prost,Alain prima 
diurnului...

WEDB ELLIS'*
RllGDY
de organizare a 

„Cupei Mondiale — Trofeul 
Webb Ellis" la rugby, compe
tiție programată în 1987 în 
Australia și Noua Zeelandă, a 
stabilit, în linii generale, mo
dul de desfășurare a turneului, 
la care sint invitate 16 echipe : 
Anglia, Irlanda, Noua Zeelan
dă, Australia, Insulele Fidji, 
Insulele Tonga, Argentina, Ro
mânia, 
Scoția, 
babwe, 
petiția .
cu meciuri în cadrul a 
grupe preliminare, urmate 
partide eliminatorii

Italia, Tara Galilor, 
Japonia, Franța, Zim- 
S.U.A. și Canada. Com- 
va cuprinde două faze, 

două 
de 

,_____  _________ i începind
din sferturile de finală. în to
tal. se vor disputa 31 de în- 
tîlniri. între 24 mai și 21 iunie 
1987.

de victorii în 87 de 
la care s-a aliniat ; lo

in C.M. '81, IV în ’82, II

TELEX. • TELEX
ATLETISM • După 93 de ore, 

cursa de marș de șase zile de 
la la Rochelle are în frunte pe 
francezul Boussiquet, cu 680 km 
parcurși. Pe locul secund, la 87 
km, se află echipierul său, Si- 
monnet. • Elvețianul Markus 
Ryffel a cîștigat cursa dintre o- 
rașele Morat și Friburg — 17,500 
km — in 53:47, urmat de aus
triacul MUlonig — 54:10 și fran
cezul Bobes — 55:28. * 10 
de la Ukiah (California) a re
venit tanzanlanului Shahanga, în 
28:29.

BASCHET • In meci retur în 
cadrul „Cupei Koraci", SSV Ha
gen a întrecut, pe teren propriu, 
pe Tirolia Viena, cu 56—53 șl s-a 
calificat în turul următor.

HANDBAL • In „C.C.E." : Du- 
delange — Vfl Gummersbach 
16—25, in meci retur, învingătorii 
accedînd in etapa superioară,

TENIS • In „Cupa Davis", la 
Buenos Aires : Argentina —
U.R.S.S. 2—2, partida dintre Clero 
șl Cesnokov întrerupîndu-se, din 
cauza întunericului, la scorul da 
6—2. 6—1, 2—6, 4—6. La Londra, 
echipa Angliei a dispus? in fi
nala grupei europene „B“, de re
prezentativa Israelului cu 4—1. • 
Turneu la Toulouse : Vajda (Iu
goslavia) — Simonssen 4—6. 6—3, 
6—3 ; Barlow — Fibak 6—2, 1—6, 
8—6 ; Perez — Agenor 6—2, 6—4 ; 
Krishnan — Ostoia 6—3, 6—0.

ȘAH • în prima rundă a tur
neului de la Szirak (Ungaria), 
Knaak a cîștigat la Adorjan, 
Klinger la Petran, Pinter la Hor
vath. • Farago a cîștigat tur
neul de la Balatonbereni cu 8,5 
p din 13 posibile.

km

IN MECIUL KARPOV - KASPAROV
SCORUL SE MENȚINE EGAL
MOSCOVA, 8 (Agerpres) — 

Meciul pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri sovie
tici Anatoli Karpov și Gări 
Kasparov a continuat marți du 
partida a 13-a, încheiată remiză 
după 25 mutări. Scorul se men
ține egal 6,5—6,5 puncte. în par
tida a 14-a. programată joi 10 
octombrie, Karpov va avea pie
sele albe.

rea a marcat ascensiunea aș
teptată si că Andras Fcjcr s-a 
impus printr-un joc combina- 
tiv. Ceilalți, Călin Toma. care 
rămîne un om de bază, a fost, 
totuși, fluctuant, iar Simion 
Crisan, omul nr. 4. n-a avut, 
la rindul său, acumulările ne
cesare. Să adaug, de aseme
nea. o remarcă de ordin ge
neral : foarte bună execuția 
serviciilor, cu care s-au im
pus în multe dintre jocuri. De 
altfel, iată citcva rezultate care 
ilustrează elocvent disputa 
strînsă pentru intiictate : Al- 
boiu — Balinici 3—2 (14 —19 
6. —13. 17). Alboiu, Bădcscu — 
Koleva, 
Florea. Fejer 
kov 2—0 (15. 14) Florea. Fe
jer — Stoianov, Stefanov 2—0 
(20. 18) și exemplele ar pu
tea continua. Deci, această e- 
diție a Balcaniadei a consti
tuit un prilej de confirmare a 
progresului marcat de sporti
vii noștri.

CLASAMENTE FINALE: femi
nin — simplu: 1. Maria Alboiu 
(România). 2. Branka Batinicl 
(Iugoslavia). 3. Daniela Guerguel- 
ceva (Bulgaria), Gordana Perku
cin (Iugoslavia); dublu: 1. Maria 
Alboiu, Otilia Bădescu (Româ
nia). 2. Kinga Lohr (România), 
Maria Koleva (Bulgaria), 3. Bati
nicl. Perkucin (Iugoslavia). Guer- 
guelceva, Stalev (Bulgaria); e- 
chipe: 1. Iugoslavia, 2. România. 
3. Bulgaria, 4. Grecia; masculin 
— simplu: 1. X. Kalinicl (Iugo
slavia) 2. M. Lukov (Bulgaria), 
3. I. Stoianov (Bulgaria), I. Lu- 
pulescu (iugoslavia); dublu: 1. 
Vasile Florea Andras Fejer 
(România) 2. Lukov, Tvetkov 
(Bulgaria! 3. Stoianov. ștefanov 
(Bulgaria), Kalinicl. — - 
(Iugoslavia)’ echipe: 
via, 2. România, 3. 
Grecia; dublu mixt: 
Batinicl (Iugoslavia). _ 
cu. Perkucin (Iugoslavia), 
Prlmorac Ojtersek (Iugoslavia), 
Lukov, Guerguelceva (Bulgaria).

ce, 21 
„G.P.“ 
cui V ... , .... ... ... ..
in ’83, II, din nou, in ’84 și, in 
sfirșit, laurii succesului in anul 
1985.

Drumul victoriei ? 5 locuri 1 
in 14 curse, la Marile Premii din 
Brazilia, Mc iaco, Marea Brita- 
nie, Austria și Italia ; 72 punc
te, față de 53 ale lui Alboreto, 
38 ale lui Senna. 35 ale lui de 
Angelis etc., urmăritorii care 
nu-l mai pot ajunge. Dar ma
rele cîștig al anului 1985 au fost 
acumulările din planul strate
giei automobilistice. Ultimul 
exemplu : dacă 9 din 10 aler
gători ar fi mers la risc, adică 
la victorie, in Marele Premiu al 
Europei de la Brands Hatch, 
pentru a încheia in apoteoză. 
Alain Prost a preferat varianta 
echilibrului, adică aceea a în
cheierii cursei cu cel puțin două 
poziții (de frunte) înaintea lui 
Alboreto, fapt care i-a și adus 
punctele invincibilității. Tactica 
a reușit : s-a clasat pe locul 4 
(Alboreto — abandon), și pier- 
zind bătălia, el a ciștigaf... „răz
boiul".

CAMPIONUL
PERSEVERENȚEI

Șl AL CURAJULUI
Kai Schroder, un tinăr de 23 

de ani, a fost campionul de 
pentatlon modern al R.F. Ger
mania, dar in urma unui acci
dent el și-a pierdut brațul 
sting I Aceasta nu l-a împie
dicat insă să-și continue acti
vitatea 
țional 
printre 
renți, 
Schroder.
celentă impresie prin tenacita
tea cu- care și-a apărat șansele, 
într-un sport atit de complex 
cum este pentatlonul modern.

și la 
de 

cei 
s-a

El

concursul interna
ta Bad Segeberg, 

54 de concu- 
numărat și 

a lăsat e ex-

Radu TIMOFTE Foto : IN-Press/DPA

Lohr 2—0 (15, 18),
Lukov, Tvet-

Karlovicl 
I. lugosla- 

Bulgaria, 4.
1. Kalinicl.
2. Lupules-
" ‘ 3.

pe ultimele: Saar-
briicken și Dusseldorf, cite 6 p.A FOST ALCĂTUIT LOTUL 

IRLANDEI DE NORD
In vederea meciului România 

— Irlanda de Nord, antrenorul 
selecționatei nord-lrlandeze Billy 
Bingham a alcătuit un lot de 
17 jucători’ PORTARI: Jennings 
(Tottenham), Platt (Coleraine); 
FUNDAȘI: N’icholl 'W.B. Albion). 
Donaghy (Luton), Wortgington 
(Sheffield Wednesday). O’Neill 
(Leicester), McDonald (Q.P. Ran
gers); MIJLOCAȘI: Ramsey (Lei
cester). McIlroy (Manchester 
City), Penne (Brighton), McCre- 
ery (Newcastle). Whiteside (Man
chester United) ; ÎNAINTAȘI : 
Stewart (Newcastle). Armstrong 
(W.B. Albion). Clarke (Bourne
mouth) Quinn (Blackburne). 
McNally (Shrewsbury).

CAMPIONATE
GERMANIA (et. 10): Le

verkusen — Kaiserslautern 3—2, 
Bremen — Frankfurt 4—0. Mbn- 
chengladbach — Bochum 2—0. 
Bayern Mil n ehen — Mannheim 
3—1. Stuttgart — DOsseldorf 5—0. 
Hannover — F.C. Kain “ ' 
Schalke — Numbers 2—0. Dort
mund — Uerdingcn 5—2 1. Saar- 
brueken — Hamburger S.V. 2—2. 
Pe primele locuri: Bremen 17 p, 
MSnchengladbach 14 p Stuttgart

R.F.

8—1,

PORTUGALIA (et. 6): Benfica
— portimonense 2—0. salgueiros
— Covllha 0—2, Penaflel — Setu- 
bal 0—1. Aves — Guimaraes 0—1, 
Chaves — Funchal 1—0, Braga — 
F.C. Porto 0—0, Coimbra — Boa- 
vista 1—1. Belenenses — Sporting 
Lisabona 1—1. Pe primele tocuri: 
Sporting șl Guimaraes cu cite 11 
p; pe ultimele: 15. Penafiel 2 p; 
16. Aves 1 p.

BELGIA (et. 101: Malines — 
Bcerschot 1—1. Antwerp — Llerse
2— 0, Standard — F.C. Bruges 3—1, 
Lokeren — Anderlecht 3—5. Wa- 
regem — Waterschei 5—0, F.C. 
Liege — Seraing 1—0, Molenbeek
— Courtrai 0—0. Cercle Bruges — 
La Gantoise 0—3. Beveren — 
Charleroi 2—0. Pe primele locuri: 
F.C. Bruges șt Anderlecht CU 
cite 13 p. La Gantoise 14 p; pe 
ultimele . 16. Courtrai 7 p. 17. Mali
nes 6 p, 18. Charleroi 4 p.

olanda (et. 10): Excelsior — 
Heracles 3—0, Sparta — Kerkra- 
de 2—L Twente — Deventer 0—0, 
Ajax — Feyenoord 1—2, Sittard
— Utrecht 1—1. Den Bosch — 
Haarlem 3—0. Alkmaar — Gro
ningen 1—1. Maastricht — Venlo
3— 1. Breda — Eindhoven 2—5. 
Pe primele locuri: Eindhoven șl

Redării» H »dmlnlstr»(t«) cod 15713 București, itt. V Cont» II, of P T T » I. tel centrals <1 79.1# 
Pentru «irălnătaie abonamente prin RO5IFRESFILATEUA - lectorul «port-import presl P.O.

Vii,

Feyenoord 
Bosch, 
cite 13 p; 
maar 5 p, 
Breda 4 p

AUSTRIA (et. 12): Grazer A.K.
— Innsbruck 2—0, Voest Linz — 
Klagenfurt 2—1 Admira Wacker
— Rapid Viena 0—2, Salzburg — 
A.S.K. Linz 0—0, Donawitz — 
Sturm Graz 2—2. Austria Viena
— Elsenstadt 4—0. Pe primele 
locuri: Rapid 21 p. Austria Viena 
19 p. Grazer A.K. 13 p: pe ulti
mele: 10. Admira ’ 
11. Donawitz 8 p,
4 P.GRECIA (el. 5): 
Panathinaikos 0—0, 
Larissa 1—0, A.E.K. 
lamaria 2—1. Panlonios 
4—3, Doxa — Ethnikos 1—0, Aris
— Seres 2—1 Olympiakos — A-
pollon 2—0 P.A.O.K. — Heraklis 
1—0. Pe ' ' ‘ “ ■"
nailcos I 
nlonios 
loc: 16.

11 p, Den
Sittard, Groningen cu 

pe ultimele: 16. Alk- 
17. Herakles 5 p. 18.

Wackcr 6 p,
12. Salzburg
Panatiaikl — 

Yanntna — 
Atena — Ka- 

O.F.I.

: primele locuri: Panathi- 
9 p Larissa, A.E.K., Pa- 
cu oile 7 p; pe ultimul 
Seres 1 p
DINAMO KIEV - 
ÎNVINGĂTOARE

seara, în etapa a 29-a a ' : —----~ Dinamo
(adversară Universității

Lunl 
campionatului UJt.s.S..
Kiev "
Craiova in „Clipa cupelor" a ju
cat pe teren propriu cu echipa 
S.K.A., pe care a învlns-o cu 
4—2 prin golurile marcate de 
Belanov (2). Evtușenko st Balta- 
cea. DLnamo Kiev continuă să 
conducă în clasament cu 31 de 
puncte <Un 28 de tocuri.
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