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■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-au întilnit, miercuri 9 octom
brie, cu tovarășul Deng Xiao
ping, președintele Comisiei 
Centrale Consultative a Parti
dului Comunist Chinez.

Au participat tovarășii Ion 
Dincă. Ștefan Andrei, alte per
soane oficiale române.

Au luat, de asemenea, parte : 
Ei Peng, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Chen Muhua, 
supleant al Biroului Politic 
C.C. al P.C. Chinez, consilier 
stat, alte persoane oficiale.

Tovarășul Deng Xiaoping

membru 
al 

de

a 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, evocînd întîl- 
nirile la nivel înalt chino-româ- 
ne, contribuția lor de importan
tă deosebită la dezvoltarea bu
nelor relații de prietenie și 
colaborare dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
> a subliniat satisfacția de » se 

reintîlni cu tovarășul Deng 
Xiaoping, cu ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului chinez, manifestindu-și 
convingerea că actuala vizită și 
convorbirile purtate cu acest 
prilej, înțelegerile convenite vor 
asigura o bază tot mai largă 
pentru întărirea în continuare 
a prieteniei și colaborării din
tre Partidul Comunist Român și 
P.C. Chinez, dintre țările Și po
poarele noastre.

In cadrul intîinirii, s-a pro
cedat la o informare reciprocă 
cu privire la preocupările ac
tuale și direcțiile de acțiune ale 
celor două popoare in construc
ția socialistă și s-a 
schimb de păreri cu 
o serie de probleme 
internaționale.

Tovarășii Nicolae 
și Deng Xiaoping au subliniat 
că cele două partide și țări, 
preocupîndu-se de edificarea 
socialismului, acordă, totodată, 
atenție deosebită evoluției si
tuației internaționale.

Intilnirea și convorbirile au 
decurs într-o atmosferă caldă, 
prietenească, de înțelegere și 
stimă reciprocă.

★
In cadrul unei 

care a avut loc ia 
nării Naționale a _______
ților Populari, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia-

făcut un 
privire la 
ale vieții
Ceaușescu

solemnități 
Palatul Adu- 
Reprezentan-

liste România, a înmînat to- 0 
varășului Deng Xiaoping, pre- 2: 
ședințele Comisiei Centrale
Consultative a P.C. Chinez, Or- -s 
dinul „Steaua Republicii So- iș 
cialiste România" clasa I, cu 
eșarfă, conferit de conducerea 
partidului și statului nostru 
prin Decret al Consiliului de 
Stat.

In cadrul ceremoniei, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Deng Xiaoping au rostit cu- Ș 
vîntări.

VELODROMUL POATE RIDICA 
MULT VALOAREA

CICLISMULUI ROMANESC

ECHIPA FEMININA
DE GIMNASTICA

EVOLUEAZĂ
Medalia de argint, cucerită 

de Gh. Lăutaru la Universiada 
de la Edmonton. în proba de 
aditiune de puncte, a fost un 
prim semnal că velodromul 
are — în ciclismul românesc 
— mai multe sanse de afir
mare internațională decît șo
seaua. Receptivă, dornică să 
scoată sportul cu pedale din 
impasul de ani si ani. federa
ția si-a îndreptat cu mai multă 
grijă atentia spre ovalul de 
beton și specialiștii săi, dar 
eforturile ei n-au fost susți
nute de cluburi, de antrenori. 
Marea atracție a rămas so- 
șeaua. cursele în caravană, în 
pluton. în pofida faptului că 
performantele In întrecerile de 
fond sînt rare 
vorbă, valoarea 
pistă.

Iată. recent. 
Balcanic, desfășurat la Konya, 
in Turcia, vine să confirme 
talentul si sîrguinta oamenilor 
velodromului. Deși sînt putini, 
poți să-l numeri oe degete, 
deși activitatea lor este redusă 
si lipsită de larma din iurul 
fondului, harnicii, modestii și 
talentatii oistarzi au reușit să 
cucerească trei locuri I (Con
stantin Ciulei — la viteză. 
Vasile Mitrache — la urmărire 
individuală si echipa — la ur
mărire). două locuri doi (Ion 
George — la viteză si Gh. Lău
taru — la 1 000 m cu start de 
pe loc) si un loc ..trei (GJi. 
Lăutaru J't'"
puncte)! Este cea mai valoroa
să recoltă de medalii la Balca
niade. cea mai frumoasă răs
plată pentru toti cei care au 
crezut în sansa velodromului 
si au muncit cu abnegati' pen
tru ___
rea unor fondisti in echipă —
nu ____  .— —
dea noțiunea exactă a valorii 
ciclismului nostru în probele 
de pistă — subliniază necesi
tatea colaborării permanente 
dintre cele două ramuri ale 
sportului cu pedale. Ba mai 
mult, impune specializarea u- 

___ ,. ______ ___ nor rutieri — cu talent dove- 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei dit. cu potential verificat 
Elena Ceaușescu, iar poporului în probele de velodrom. Este 
român succese tot mai mari în credem, unica sansă a cicliș- 
construlrea socialismului și co- Ș mului românesc de a se a- 
munismului.___________________ s? firma in lume, de a obține

★
Tovarășa academician doctor îȘ 

inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic^ 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprlm-ministru al guvernu- 5 
lui, președintele Consiliului Na- Ș 
țional pentru Știință și Tehno- g 
logie, a primit, miercuri 
neața, pe tovarășul Lu 
președintele Academiei 
Științe a Chinei, precum 
reprezentanții unor

dimi- îj 
Jiaxi, 

de 
și pe ? 

instituții J
prestigioase de știință, învăță- 
mint superior și cercetare din ă 
R.P. Chineză.

Președintele Academiei, Lu 
Jiaxi, a exprimat, in numele 
oamenilor de știință, al celor 
din invățămintul superior și 
cercetare, deplina satisfacție 
pentru vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Șs 
R.I*.  Chineză, subliniind faptul 
că aceasta va reprezenta un nou g 
moment, de cea mai mare im- g 
portanță, in cronica dezvoltării 
pe multiple planuri a relațiilor 
româno-chineze. Au fost expri- 
mate, totodată, sentimentele de?: 
recunoștință pentru prilejul o- 
ferit de a fi primiți de g: 
tovarășa Elena Ceaușescu și de Ș 
a-i prezenta omagiile și pro- Ș 
funda lor admirație pentru ac- ;; 
tivitatea sa prodigioasă in do- J: 
meniul științei, al cercetării 
fundamentale și aplicate.

Tovarășa academician doctor ă 
inginer Elena Ceaușescu a mul- i? 
țumit pentru aprecierile la adre- î? 
sa activității sale științifice, a 
contribuției României la imbo- 
gățirea patrimoniului gindirii 
științifice și tehnice universale.

La încheierea intilnirii, pre- 
ședințele Academiei, Lu Jiaxi, 
a mulțumit din nou, in numele 
tuturor celor prezenți, pentru Ș 
onoarea de a fi fost primiți, Ș 
pentru dialogul fructuos purtat, g 
a adresat ealde urări de sănă- 
tate și _ fericire tovarășului ț?

si n-au. nici 
celor de pe

Campionatul

la adițlune de

afirmarea lui. Introduce-

atîtia cit ar fi putut să

munismului.

24 de ore la clubul Steaua

PERFORMANȚA COTE ÎN CREȘTERE

IN R. F. GERMANIA

Conștaptin Ciulei 
rapid ciclist din Balcani !

în cadrul pregătirilor pentru 
apropiatele Campionate mondia
le de gimnastică, reprezentativa 
feminină a tării noastre susți
ne. la finele acestei săptămîni, 
un meci de verificare cu echi
pa similară a R.F. Germania. 
Intilnirea este programată, vi
neri și sîmbătă, cu exerciții 
impuse și liber alese, la Aalen. 
Antrenorul coordonator Adrian 
Goreac a deplasat următorul lot 
de sportive : Ecaterina Szabo, 
Daniela Silivaș, Eugenia Golea. 
Celestina Popa, Laura Cutina, 
Camelia Voinea, Dana Dumitru, 
Mariana Tudor și Lenuța Rus.

AsfAzi. in sala Horească
UNGARIA

LA HANDBAL

• Luni dimineața, la Clubul 
Sportiv al Armatei, „Steaua". 
Ora 8. Ședința săptămînală, 
condusă de colonelul Nicolae 
Gavrilă, președintele clubului 
din Calea Plevnei, are drept 
obiect, conform obiceiului, re

zultatele obținute de sportivii 
și echipele militare bucurește- 
ne. problemele care s-au ivit 
pe drumul pregătirii in inter
valul celor șapte zile, precum 
și programul competițional din 
perioada imediat următoare •

Componenta echipei de tenis Steaua, campioană națională. In pi
cioare. de la stingă: Dumitru Vizlru — antrenor principal. Adrian 
Marcu. Dumitru Hărădău, Manuel Nicolae, Silviu Gorgan. Andrei 
Leonte — antrenor, tn rindul din fată: Dorel Pop, Adrian Popovtcl 

?1 Răzvan Itu. (tn pag. 3—3 cronica ultimului meci)
Foto: Emil TANASE

Printre tehnicienii și antreno
rii aflați la startul unei noi 
săptămîni de muncă — „rug- 
bystul" Radu Durbac, „atletele" 
lolanda Balaș și Viorica Visco- 
poleanu, „handbalistul" Radu 
Voina, „fotbalistul" Emerich 
Jenei, „motociclistul" Gheorghe 
Voiculescu și alții, toți foști 
sportivi internaționali. purtă
tori ai tricoului clubului mili
tar. Ca și ..rugbystul" Carol 
Kramer și „handbalistul" Cris
tian Gațu, acum vicepreședinte 
și, respectiv, secretar al clubu
lui Steaua • Cum s-a muncit 
în săptămîna trecută ? Iată 
principalele rezultate : 5 me
dalii la Balcaniada de gimnas
tică de la Atena (una de aur) 
și tot atîtea titluri de campion 
național la „Daciada" gimnas
ticii sportive, în întrecerea pe 
echipe, la individual compus și 
aparate ; calificarea in turul II 
al C.C.E. la fotbal, echipa ră- 
mînînd lideră, neînvinsă, șl în 
campionatul primei divizii : 
obținerea supremației in între
cerile finale de motocros (250 
cmc), tir cu arcul (dublu 
F.I.T.A.) și ciclism (semifond — 
aditiune de puncte). Și să nu 
uităm că aceste rezultate însu
mează, în timp, sute și sute de 
ore de antrenament, de efori

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 1-3)

performante care să-l schimbe 
actuala condiție.

Considerăm că federația de 
ciclism are datoria să mili
teze cu și mai multă hotărîre 
pentru consolidarea si ampli
ficarea activității velodromului, 
să-si impună punctul de ve
dere în fata cluburilor si a 
antrenorilor, obligîndu-i să-i

Hristache NAUM

(Continuare In nao t-SI

(echipe feminine de tineret)
Echipa feminină de handbal- 

tineret a României, care se 
pregătește în vederea partici
pării la Campionatele mondiale 
pentru echipe sub 20 de ani, 
va susține astăzi, de la ora 
17,30. un meci amical de ve
rificare în compania selecționa
tei similare a Ungariei For
mația noastră, campioană bal
canică de tineret în acest an în 
competiția desfășurată la Bucu
rești. va întîlni în meci revanșă 
echipa ungară sîmbătă. de la 
ora 17. Jocurile se vor desfă
șura în sala Floreasca din Ca
pitală.

Reportajul nostru la C. S. M. Lugoj

CIND PROMISIUNILE ÎNCEP SA DEVINĂ REALITATE
„In pas eu dezvoltarea mu

nicipiului pe toate planurile, 
acordăm si sportului locul si 
importanta care i se cuvin în 
viata socială a orașului nos
tru" — ne spune Gheorghe 
Leucuță. primarul Lugojului, 
această frumoasă așezare 
pe malurile Timișului si 
care noul poate fi întilnit 
orice pas.

Nou înseamnă. în ceea ce-1 
privește Pe reporterul sportiv, 
stadionul, sala destinată lupte
lor sl gimnasticii, sala pentru

de 
în 
la

iocuri. cu o capacitate de 1 000 
locuri, dată in folosință anul 
acesta, baza hipică, cu un 
sruo social recent construit si 
la care au dus umărul mai 
toti iubitorii sportului din 
oraș. Nou mal înseamnă si 
Clubul municipal — chiar 
dacă s-a împlinit un an si 
jumătate de la constituire —, 
unitate care vine să se adauge

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag 2-3)

„Criteriul speranțelor olimpice" la canotaj

BUCURESTENII-BINE PREGĂTIT!5
La Iași De lacul Dorobanț 

s-au încheiat întrecerile din 
cadrul „Criteriului speranțelor 
olimpice" Ia canotaj. Regata a 
reunit cei mai buni tineri schi- 
fisti din tară unica orobă — 
conform regulamentului — fi
ind cursa de SIMPLU. La fete, 
cea mai raoidă canotoare s-a 
dovedit a fi Doina Ignal 
(Steaua), iar la băieți pe pri
mul loc s-a clasat Laurentiu 
Davidel (Dinamo). Ca si la ce
lelalte ediții întrecerile au 
fost dominate de sportivii clu
burilor bucurestene (Steaua 
Dinamo, Metalul, Olimpia, Vo
ința). secțiile nautice din pro
vincie orezentind la start ca
notori — e drept, de mare ga
barit — mai outin Dregăliti.

Rezultate : FEMININ — fi
nala I : 1. Doina Ignat (Steaua) 
9:08,9, 2. Ioana Călin (Voința 
București) 9:16.7. 3. Carmen
Hutanu (Metalul București) 
9:21.6. 4. Suzana Lucatîs
(C.S.U. Buc.) 9:29,0 5. Liliana 
Chichifoi (Steaua) 9:32,9. 8.
Florica Nită (Olimpia Buc.) 
9:38,0 : finala a Il-a : 1. Flo
rie» Stanca (Voința Buc.)

9:16,6. 2. Iuiiana Barbu (C.S.U. 
Buc.) 9:21.0 3. Alexandrina
Comăneanu (Steaua) 9:25.7, 4. 
Iuiiana Bobeică (Metalul Buc.l 
9:27.9. 5. Rodica Tincu tC.S.M. 
Iași) 9:39.6. 6. Ana Luca (Cen
trul de canotai Fălticeni) 
9:50.5 : MASCULIN — finala 
I : 1. Laurentin Davidel 'Di
namo) 8:26.7 2. Dorin Gran
dori (Dinamo) 8:32.0 3. Nico
lae Taga (Dinamo) 8:32.3 4.
Lucian Olah (Dinamo) 8:38.8. 
5. Marius Curelea (Steaua) 
9:02,3. 6. Ladi.slau Tomna
(Steaua) 10:23 4 - finala a II-a : 
1. Marian Popescu (Steaua) 
8:43.7 2. Ionel Cherciu 'Stea
ua) 8:50.6. 3. Marian Voinoiu 
(Steaua) 8:54.6 4. Mihai Alu-
Dei (Dinamo) 8:58.7 5. Aurel
Tănase (Steaua) 9:04,3, 6. Flo
rin Cosmescu (C.S.S. Orșova) 
9:06,0 ; CATEGORIA UȘOARA 5 
1. Ottmar Gruber (C.F R. Ti
mișoara) 8:55.5. 2. Constantin 
Robescu (C.S.S. Orșova) 9:23.0 
3. Constantin Ciocan (C.S.S. 
Orșova) 9:47.2 4. Daniel MoLse 
(Călărași) 10:22.9 5. Nicolae
Prepeliță (C.S.S. Călărași) 
11:38,5.



ȘAHUL, CIT MAI APROAPE«I 1

O.N.T. „Carpați" Brașov or
ganizează in zilele de 24, 25 
și 26 octomtrie a.c. un exa
men de selecție pentru func
ția de ghid interpret și ghid 
monitor schd. colaboratori ex
terni.

Condiții: studii medii, cu
noașterea a 1—2 limbi de cir
culație internațională. înca
drat în cimpul muncii (ex
cepție fac pensionarii și cas
nicele). Acte necesare: cerere, 
copii legalizate după act naș
tere șl act studii, recoman
dare din cimpul muncii, ca
zier Judiciar, certificat medi-

celorlalte 12 asociații din În
treprinderi si instituții (Meta
lul IURT — cu .echipe de 
lupte in Divizia „A“ cu baza sa 
proprie. Voința IUPS „9 Mai". 
I.P.C.
UMTCF etc.
un minicomplex.
terenuri de fotbal, volei, hand
bal si tenis). în peisajul spor
tiv al Lugojului. C.S.M. a a- 
dus performantei acel plus ca
litativ căruia i se simțea ne
voia, dovadă că în cele cind 
secții — călărie, fotbal, volei 
si handbal feminin, șah — au
fost obținute, în ultima vreme, 
o serie de rezultate promiță
toare. lăsînd să se întrevadă 
că „angajamentele începutului 
vor fi materializate, nrintr-un 
lucru serios, in rezultate mai 
bune, care să facă dovada eă 
C.S.M. este o unitate in eare 
performanta reprezintă un o- 
bicctiv de prim ordin" — după 
cum ne spunea Aurel David, 
președintele C.M.E.F.S.

eal cu examen O.R.L. si neu- 
ropsihiatric. două fotografii 
1X1 cm

Informații suplimentare la 
telefon 921 4.42.86 sau 921(4.28.40 
— int. 153.

*
O.J.T. Prahova-Sinaia orga

nizează In zilele de 25 și 26 
octombrie a.c. e—amenul de 
selecție șl reatestare pentru 
ghizi interpreți-mrmitori de 
schi, colaboratori externi.

Relații suplimentare la se
diul O.J.T. din Sinaia, Bd. 
Carpați 19, telefon 1.47.51 —
Interior 346 sau 419.

DE TINERETUL ȘCOLAR
O lăudabilă inițiativă a Ministerului Educației și Invă

țămintului, C.C. al U.T.C., C.N.O.P. și federației de resort

STEAUA-CAMPIOANĂ DE TENIS LA RAIEfl Inceptnd de astăzi, în Sala $

Gavrilă.
Anghel 

parti de-

Din inițiativa Ministerului 
Educației și Învățământului. 
C.C. al U.T.C.. C.N.O.P. și fe
derației de specialitate, șahul 
s-a aflat pentru prima oară in
tre ramurile sportive practicate 
de copiii și tinerii prezenți in 
tabăra de la Năvodari, in va
canța de vară a acestui an. In
trodus cu caracter experimental, 
sportul minții s-a bucurat de 
un larg interes in toate seriile: 
dovadă că inițiativa s-a dovedit 
a fi inspirată. Sute de copii și 
tineri au participat la lecții de 
inițiere predate de îndrumători 
stabiliți de federația de_ resort 
(profesorii Marilena 
Mariana Duminică și 
Vrabie), au susținut 
test, s-au aflat printre sporti
vii care și-au disputat titlul de 
campion al taberei. Ceva mai 
mult, în sprijinul reușitei aces
tei lăudabile inițiative au fost 
organizate nu mai puțin de 30 
de simultane acordate de maeș
tri al sportului, prilej cu care 
proaspeții inițiați au putut a- 
vansa și mai mult în cunoaș
terea tainelor șahului, prin a- 
nalize pe marginea unor parti
de dintre cele mai frumoase și 
a experimentării unor variante 
de ..deschideri" clasice.

„Bilanțul activității șahiste la 
Năvodari * * *85 a fost mai mult 
decit încurajator", apreciază cei 
doi directori coordonatori — 
pentru pionieri, prof. C. Trifu, 
pentru uteciști, prof. D. Radu. 
Tot prin intermediul lor am 
aflat că marea majoritate a 
copiilor și elevilor participant! 
la tabără au reușit să cunoască 
șahul, să se familiarizeze cu 
regulamentul acestei discipline 
sportive, să dorească să conti
nue participarea la diferite con
cursuri și competiții în orașele 
în care trăiesc și invață, in 
școlile de care aparțin, la Ca
sele pionierilor Și șoimilor pa
triei sau la cluburile pentru ti
neret. Nu este de lipsit amă
nuntul că foarte mulți dintre 
noii inițiați s-au interesat de 
istoricul șahului la noi și pes
te hotare, de disputa pentru 
titlul mondial care angajează 
In prezent doi dintre cei mai 
reputati exponent! ai acestui

24 DE ORE LA CLUBUL STEAUA
(Urmart din pag. L)

secun- 
lirtiite. 

clubului,

dial afirmarea sportului 
■ese în marile întreceri 
naționale, prin sportivi 
pregătiți, capabili să-și 
dească supremația pe 
întrecerilor interne și

susținut, pentru ca la confrun
tarea cu adversarii, cu 
dele, cu propriile lor 
«sporiivii să aducă _______
care le oferă excelente condi
ții de pregătire și afirmare, 
performanța meritată, iar su
porterilor, satisfacțiile așteptate 
• „Bilanțul nostru săptăminal 
—ne spune colonelul Nicolae 
Gavrilă, președintele clubului 
Steaua — consemnează o bătă
lie in marș, pentru atingerea 
acelei cote superioare care se 
numește inaita performanță. 
Clubul nostru, unitate-pivoi a 
sportului românesc și principal 
furnizor al loturilor reprezenta- 
țjve, are drept obiectiv primor- 

româ- 
inter- 

bine 
«love- 

planul 
inaita

• COMPLEXUL SPORTIV 
al municipiului Vaslui s-a 
îmbogățit cu noi amenajări, 
formate din două terenuri de 
tenis, unul de handbal cu o 
tribună le peste 1000 de 
locuri, iar ștrandul, cu bazin 
de dimensiuni olimpice, a fost 
modernizat. Noua bază este 
rodul strădaniei colectivului 
de oameni al muncii de la 
Combinatul de fibre sintetice 
care au prestat peste 50 000 
de ore de muncă patriotică. 
Un sprijin substanțial au dat 
la realizarea noului obiectiv 
conducerea întreprinderii, pre
cum și torurile locale. Tabe
la electronică de marcaj a 
fost realizată de I. Nicolescu 
și Gh. Sineovl de Ia C.F.S. 
Vaslui. * LA BAZA SPORTI
VA A COMBINATULUI pen
tru pretucrarea lemnului din 
Caransebeș a avut loc un a- 
tractiv campionat de fotbal, 
la care au participat zece e- 
chipe renrezentlnd secțiile 
combinatului. După meciuri 
interesante, pe primele locuri 
s-au clasat: echipele secțiilor: 
mobilâ-corp, întreținere șl 
Înnobilare. Conducerea aso
ciației a răsplătit formațiile 
fruntașe cu frumoase cupe ți 

sport, pe Karpov, deținătorul 
titlului, si șalangerul său, Kas
parov. De asemenea, proaspeții 
jucători de șah au solicitat or
ganizatorilor acestui experiment 
materiale de specialitate, 
cursuri, reviste etc., pentru a 
aprofunda noțiuni legate de 
tehnica și strategia jocului, cele 
din sfera finalurilor unor par
tide celebre. Să amintim, in 
fine, faptul că dintre copiii 
eare au dovedit un real talent 
pentru șah s-a desprins elevul 
Ionel Șanta. din Botoșani și 
care, la îndrumarea conducerii 
taberei, a federației de specia
litate va intra In atenția Clu
bului sportiv școlar „Unirea*  
din Iași și în speță a maestrei 
internaționale Margareta Pere- 
voznic, cunoscut pedagog în 
materie, cea care a modelat pe 
una din speranțele șahului 
nostru... Ovidiu Foișor.

Cum am făcut precizarea, la 
Năvodari n-a fost vorba decît 
de un experiment, care se cere, 
insă, continuat și desigur, îm
bunătățit. De pildă, prin ame
najarea unor mese de Șah, din 
beton, fixe, in aer liber, precum 
și a unor table de șah din mo
zaic, eu dimensiunile de 5X5 m 
și eu piese avind înălțimea de 
30—40 em, confecționate dintr- 
un material cit mai ușor. Ase
menea mese și table 
există în multe orașe 
in zone de agrement 
parcuri sportive. La 
ele s-au dovedit deosebit 
ntile.

Sugerăm totodată inițiatorilor 
(pe care îi felicităm eu acest 
prilej) de a extinde jocul de 
șab și in alte tabere pentru 
pionieri și școlari, incepind 
ehiar din vacanța de iarnă a 
acestui an de invățămint și 
chiar in taberele studențești. Ar 
fi in beneficiul unei mase largi 
de copii și tineri, s-ar putea 
descoperi, prin aceste tabere, 
muiie elemente de valoare pen
tru șahul românesc.

O sugestie care ar 
semna — mîine — nn 
creț !

de șah 
ale tării, 
sau în 
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de
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fapt con-

Tiberiu STAMA

competitivitate in arena inter
națională. De altfel, consfătuirea 
metodică anuală eu tehnicienii 
clubului nostru, care se va des
fășura săptămîna viitoare, cons
tituie un mijloc eficient de 
pregătire a cadrelor și, totoda
tă, o deschidere amplă spre 
viitoarele performanțe ale spor
tivilor militari" • La cabine
tul de informare și documenta
re. Puiu lordănescu, ..secun
dul" echipei de fotbal, revede 
„egalul" de pe Ghencea cu 
Sportul studențesc pentru ulte
rioara analiză cu jucătorii. 
„Cum ați cedat primul punct 
din acest campionat ?“ — ii în
treb. „Chiar dacă arbitrul n-a 
validat nn gol perfect valabil 
pentru noi — cum ați și văzut 
la video — vina principală e a 
noastră. Jucătorii au tratat cu 
superficialitate repriza secundă, 
zicind că nu joacă Hagi, că e
1—0 pentru noi și adversarii au 
rămas în 10 !" • La ultimele 
două ghemuri ale lui Adrian

diplome confecționate în ca
drul unității. • ÎN CADRUL 
MANIFESTĂRILOR organiza
te la Bacău, sub egida .Da- 
ciadei*  șl a Anului Interna
țional a] Tineretului, s-a des
fășurat, cursa ciclistă — 
„Participare — Dezvoltare — 
Pace*,  la eare s-au întrecut 
numeroși amatori ai sportu-

Iul cu pedale Pe un traseu 
de 100 km, Împărțit tn trei 
etape. Startul și sosirea au 
avut loc în municipiul Bacău, 
alergătorii străbătând o serie 
de localități, printre care, 
Traian, Zăpedia, Secuieni, 
Ctmpeni Mărăștt, Pă-durenl și 
Tarnița unde, peste tot, au 
fost primiți cu multă simpa
tie. Pe primele locuri s-au 
situat: Mihai Patriciii. David 
Ciuraru (ambii de la A.S. Me
talurgia} șl Die Enache (Vlc-

națională, 
militar, 

Dumitru 
său colee

Miercuri dimineață, la arena 
Progresul dir. Capitală B-a în
cheiat derby-ul campionatului 
masculin de tenis dintre for
mațiile Steaua si Dinamo 
București. Cîstieînd întîlnirea 
cu scorul general de 5—4. 
Steaua intră in posesia titlu
lui _ _ 
Tenismanii 
antrenorul 
Viziru. 
Andrei 
tiei si 
pentru 
cucerită în disputa cu puter
nica formație în care activează 
Florin Segărceanu Andrei 
Dîrzu și alți sportivi de va
loare.

La scorul de 4—4 Ja meciuri, 
ultima partidă de dublu, cea

de campioană 
clubului 

nrincipal 
mai tînărul 
Leonte conducerea sec- 
clubul merită felicitări 

această performantă

în întrecerile de orientare turistică

SPORTIVII-DIN MARAMUREȘ Șl CLUJ
CEI MAI BINE PREGÂTIJI

va- 
tn

In
di-

La sErșitul săptămînii trecute, 
în împrejurimile orașului Pre
deal s-au desfășurat Campiona
tele naționale de orientare tu
ristică (seniori și tineret) Au 
participat reprezentanți ai 17 
județe și Municipiului Bucu
rești, La proba individuală av 
luat parte 91 de sportivi (32 
fete si 59 băieți) iar la ștafetă 

— 23 (9 feminin și 14 mascu
lin). Lungimea traseelor a 
riat între 6 600 m și 11 600 
iar la ștafetă (4 schimburi) 
tre 22 000 și 26 500 m. (cu
ferență de nivel la peste 1000 
m). Timpul — frumos. Harta — 
excepțională.

Bine pregătiți s-au dovedit 
reprezentanții iudetului Mara
mureș. care au cistigat două 
titluri (la individual — 19 ani — 
masculin și Ia ștafetă feminin) 
și ai județului Cluj, tot cu 
două titluri (la masculin 21 ani 
si la ștafetă).

Ni s-a părut cel puțin curios 
faptul că la acest concurs s-a 
folosit aceeași hartă ca la „Cu
pa României", competiție des
fășurată în urmă cu două săp- 
tămîni. pe care s-au înghesuit 
150 de posturi de control, ceea 
ce a făcut ca traseele să nu se 
ridice la nivelul tehnic cerut 
in cadrul unor campionate na
ționale. In plus, cei care tu 
participat la „Cupa României*  
au fost favorizați de cunoaște
rea terenului. După concursul

•Vlarcu, pe „Progresul", in 
bune ■— colegii de echipă 
tînărului nostru campion și 
vis-eup-man, cei care a , 
zi au disputat, împreună, 
aCeeași arenă, derbyul campio
natului național masculin 
echipe la tenis, Steaua — 
namo. Și din infringed se 
vață ! • Carol Corbu, cu 
în urmă unul dintre cei 
buni „canguri" ai atletismului 
mondial, ne invită sus la For- 
ban, la Predeal, pentru a ve
dea noua pistă sintetică (600 
m.p.), pentru sprint, triplusalt 
și lungime, realizată prin mun
ca sportivilor și tehnicienilor 
din secția de atletism a clubu
lui. Nu peste multă vreme, alți 
400 m,p. se vor alătura, spre 
folosul săritorilor in înălțime Și 
sulițașilor. O bază la altitudi
ne, aflată la... înălțime ! • 
vorbind de baze, să notăm 
și la Ghencea zestrea este 
creștere. Stadionul de fotbal 
noua sală de scrimă, recent

tri
al 
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Si 
că 
in 
Și 
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pe. a fost 
Iurgia) 
PA DE 
găraș 
Gujbă)

toria). Primul clasat. M. Pa- 
trichi a fost învingător în 
prima și a treia etapă. • 
EDIȚIA 1985 a campionatului 
de fotbal al cooperativelor 
meșteșugărești din Cluj-Napo
ca a fost cîștigat de forma
ția cooperativei Metalurgia eu 
15 p - din 9 partide. La În
treceri au participat 10 echi- 

Golgeterul campionatului 
Eugen Molnar (Meta- 
cu 14 goluri. • ECHI- 
JUDO Nitramonia Fă- 
(antrenor tng. Gh. 
a participat, recent, 

la competiția „Cupa Kecse- 
mdt“ din R.P. Ungară. Pe 
tatami au mai concurat spor
tivi d’n R.F.G., Austria, Iu
goslavia. Italia și zece echi
pe ale gazdelor. întreaga e- 
chipă din Făgăraș a avut o 
comportare bună, într-o com
panie aleasă. în mod deose
bit evidențiindu-sa Judoka 
Gheorghe Cențiu (categ. 65 
kg — locul ÎT) si Vasile An
ton (categ. 95 kg — locul TTI), 
care au fost răsplătiți cu fru
moase cupe.

RELATĂRI DE LA: M. Flo- 
rea. N. Magda, E. Tclrău, P. 
Radvani și V. Lazăr.

care urma să devină hotărî- 
toare pentru cucerirea titlului, 
s-a întrerupt la 6—2, 6—2; 5—7 
la seturi si 1—1 la ghemuri 
In al 4-lea. in favorea dina- 
movistilor. La reluare, cuplul 
stelist s-a mobilizat mai mult, 
a egalat situația la seturi Hă- 
rădău-Marcu realizînd 7—6, 
pentru ca in setul decisiv cei 
doi să avanseze irezistibil spre 
victorie. Hărădău-Marcu (Stea
ua) aii învins cu 2—6. 2—6. 
7—5, 7—6 6—4 pe Andrei
Dirzu-Mihai Vantă (Dinamo). 
O victorie meritată, rpuncită 
pentru obținerea căreia Dumi
tru Hărădău si Adrian Marcu 
s-au străduit mult si care a 
condus la victoria finală, cu 
5—4. a Stelei în finala cam
pionatului. (I. Gv.).

individual, sportivilor ii s-au 
lăsat hărțile, astfel că au fost 
handicapați iei care au concu
rat numai la ștafetă.

REZULTATE TEHNICE : IN
DIVIDUAL : feminin : 1. Nico
tină Maioraseu (Poli Buc.), cam
pioană națională. 2. Edith Apli 
(Chemun B. Mare), 3. 
Mitroi 
lin 19 
mun). 
prian 
Dan Vardie (Poli Buc.) ; 
teg. 21 
(Voința 
Alexan 
Fieraru 
feminin 
Pașca, Lucia Pop, Ileana 
Iler, Edith Apli), 2. Municipiul 
București (Dorina Nimigean — 
Voința. Mariana Răzăvan — 
Politehnica. Gloria Bădărău — 
I.C.M. 5, Niculina Maiorescu — 
Politehnica), 3. Cluj (Kitigo 
Kerekeș — M. Roșu. Eniko 
Bertalon — Voința. Reka Ban- 
yai — M Roșu Clara Fey — 
(Voința) : masculin : 1. Jud.
Cluj (E. Andrei, IȘ. Fey. Voicu 
Plain, Gligor Pavel — toți de la 
Voința), 2. București (D. Var
die. G. Marinescu. C. 
G. Costin __
tehnica), 3. Sălaj (M. Vereș, 
A. Bughe, I. Nagy, M. Moldo
van — toți de la Laminorul 
Zalău).

M. CRACIUNESCU coresn

Mirela 
(Voința Slatina) ; mascu- 
ani : 1. Stefan Apli (Che- 
eampion national. 2. Ci- 
Coman _(Poli_ Buc.), 3.

’ ca- 
ani : 1. Gligor Pavel 

CIuj-Napoca). 2. Ion 
(Chemun). 3. Gh. 

.(Chemun). ȘTAFETA, 
: 1. Maramureș (Trma - -- - - Je.

Coman, 
toți de ta Poli- 

Vereș,

Jucătorul 
talentatul 

Steaua, 
pepiniere

naugurată. vor avea in curind 
drept vecini poligonul de tir 
pentru arme cu aer comprimat 
și pavilionul secției de rugby. 
Rodnice preocupări gospodă
rești. • Mașina cu echipa di- 
vizonară de hochei pleacă spre 
patinoarul „23 August" pentru 
derbyul cu S.C. Miercurea-Ciuc. 
După 4—2 pentru elevii antre
norilor I. Gheorghiu și A. Cri- 
șan, oaspeții egalează în infe
rioritate numerică... 
meciului : tînărul și 
Gliga (21 ani), de la 
produs al propriei
• Rcintorși din Deltă, după o 
perioadă de binemeritată odih
nă și refacere, âfișind o exce
lentă dispoziție, multiplul me
daliat olimpic, mondial și eu
ropean Cornetiu Ion și revelația 
actualului sezon la pistol sport. 
Silvia Kaposztay, campioană 
europeană și recordmenă mon
dială, au venit la club pentru a 
afla care este planul reluării 
apropiate a pregătirilor. „Tirul 
este un sport fără anotimpuri și 
fără... vîrsță", ne spune zîm- 
bind cu tîlc Corneliu Ion, la 
34 de ani la fel de tînăr ca 
acum un deceniu • Uh telefon 
de la Călărași solicită echipa 
divizionară de fotbal pentru un 
joc în această perioadă de în
trerupere a campionatului, 
chiar și fără Iovan, Belodedici, 
Boloni, Balint și Pițurcă, a- 
flați la lotul reprezentativ. 
Echipa campioană are o cotă 
in creștere.

SELECTU PENTRU GHIZI

CUPA ROMÂNIEI" LA
Incepind de astăzi, timp de 

patru zile, Sala sporturilor din 
Arad va fi gazda celei de a 
V-a ediții a „Cupei României" 
la tenis de masă, competiție 
care reunește Ia start jucători 
și jucătoare de valoare, sportivi 
care s-au afirmat in diverse 
concursuri interne și internațio
nale atît la nivelul juniorilor, 
cit și al seniorilor.

Primele două zile sint rezer
vate disputelor echipelor mas
culine, fiind de așteptat o con
fruntare ambițioasă care poate 
face posibile surprizele. Deo
camdată. formația Universitatea 
A.S.A. Craiova — învingătoare 
in toate edițiile precedente — 
alcătuiește cea mai solidă gar
nitură (dovadă și rezultatele din

camț 
este 
lorlal 
Cluj- 
va, I 
aflate 
bune

E~. 
concn 
trofei 
I.M.G 
jucăti 
C.S.Ș, 
Napa 
rești 
lor, c 
valoa:

Asii 
ră în 
le 9 :

GOSPODARUL...

estivală el dedicindu-șl 
„pg zi lumină*  intre- 

terenurilor de la Com- 
sportiv Venus. Aceas-

Cit de greu este să fii un 
apreciat amenajator al tere
nurilor de tenis ! O știu prea 
bine atît jucătorii profesio
niști. eft și ce! amatori. Șl 
la noi în țară sînt asemenea 
„adevărați meseriași" apre- 
ciațl. Pe unul dintre ei l-am 
văzut, pe litoralul Mării Ne
gre, Ia Eforie Nord, în perioada - - • -■
timpul 
ținerii 
plexul 
ta Înseamnă stropirea zgurei, 
tasarea și trasarea terenuri
lor, toate făcute In mod Ire
proșabil. Gospodarul se nu
mește Dumitru Bumbu, ve
nit de prin părțile Dîmbovi
ței (comuna Brezoaiete) si 
are numai 24 de ani. Tn școa
la elementară (avîndu-1 ca 
profesor și pe Nicolae Badea, 
care i-a deschis gustul pen
tru „sportul alb") a devenit 
cu timpul un jucător bun. 
apoi In anii din urmă, un... 
căutat sparring-partner, 
unor Jucători români si

al 
de

pesle 
cântă 
s-au ; 
suedez 
lori, s 
de or 
Si pre 
frumo; 
Bumbi 
Tn a fa 
dedică 
el joa 
zilnic, 
cureaz 
nume

Tcțl 
primul 
ceratu 
nerea 
Eforie 
preciaî 
șl cor 
mai a 
lui Di 
decern 
bun 
tenis

PUNCT FINAL AL I
ATLETIC INTE

săptămini. la Si- 
prilej se vor des- 
camnionate națio- 
sîmbătă, ora 14 :

Ultimul act oficial al actua
lului sezon eompetițional de at
letism este programat la sfir- 
șitul acestei 
biu. Cu acest 
fășura cîteva 
naîe, astfel :
15 km alergare pe șosea pentru 
senioare și 15 km „maraton" 
redus pentru junioare ; ora 15 : 
20 kin ..maraton" redus pentru 
juniori ; duminică, la ora 10 : 
20 km mars pentru juniori.

In luna noiembrie va Începe, 
in fapt, activitatea pentru... 
viitorul sezon eompetițional cu 
diferite etape preliminarii ale 
concursurilor de sală și de

cros 
să se 
viitor.
• Ir 

public; 
șurat 
gistrat 
le con 
tlon) • 
5 Buc. 
Popovi 
Ad. N 
va) 42 
Dana 1 
record, 
Timișo 
Loga

REPORTAJUL NO!
(Urmare din pag. 1)

„Mondial". I.T.L.. 
fiecare cu cite 

compus din

Intr- 
gint 1; 
si titl 
Ligia 
tul na 
leibalis 
(să nu 
tul că 
un an 
doar 
mult i 
acredit 
Lugoi 
tate, c 
cenuti 
merma 
care p 
Derforr 
1oroase 
vîan 
Oana 
afirme 
si inte 
treapta 
olan s 
sectir . 
bal. h 
ti că) i 
nei aci 
nivelul 
mai bt 
calea 
mantă

5

ADI
• NI 

TRAGE!
•

Extra; 
Extrage: 
26. FOI 
TIGURI 
149.542 1
• AȚI 

OBIȘNL 
Dacă n> 
letele c 
vă info 
ULTIM/



i Arad „Zilele sportive ale cooperatorilor meșteșugari sibicnl

VIASA
L“), dar 
tlica ce-

C.S.M. 
Craio- 

reș etc., 
rele mai

intra in 
nătoarea 
[.L.M.C.- 
ît față
Metalul 

H. Cluj- 
1 Bucu- 
a rîndul 

bună

esfășoa- 
la ore-

i
va- 

e el 
itase 
unci- 
menf 
ibesc 
acest 
, lui 
cută. 
are-1 
irllor

ore 
con- 

e re-

I, In 
ispe- 
trețl- 
t din 
n a- 
tența 

să 
ecut, 

s-a 
mai

•1 de

LD

LUI

urmi nd 
Ma anul

lui re- 
, de-sfă- 
st înre- 

probe- 
(octa- 

(C.s.s. 
2. Ad. 
P. 3. 
Craio-

lon) : 1. 
465 p — 
e (Poli. 
Mihaela 
07 p.

i
I,
7

PE CIBIN, 0 FHIJMOASA liCHEIEKI A EIAPEI
DE VARA A

manifestări sportive

Cea de a IX-a ediție a com
petiției „Zilele sportive ale co
operatorilor meșteșugari sibi- 
eni". care. în acest an. a fost 
dedicată Anului International 
al Tineretului și care a mar
cat. aici la Sibiu. încheierea 
ediției de vară a „Daciadei". 
a fost una dintre cele mai 
reușite
din acest an la Sibiu. Timp 
de 8 zile ne terenurile de la 
stadionul Voința. în sala 
U.J.C.M. si de la Casa de cul
tură a sindicatelor, precum si 
în pădurea Dumbrava, peste 
2 000 de cooperatori si ucenici 
(calificați din cei 4 600 care 
s.-au întrecut în faza oe co
operative) și-au disputat șan
sele pentru un loc De podiu
mul de premiere la 
nele : atletism.
handbal, 
masă si 
reușita 
deosebit
cerea U.J.C.M. Sibiu. în cola
borare cu C.J.E.F.S Sibiu, dar 
Si asociația sportivă Voința 
Sibiu, organizatoarea întrece
rii. La finele întrecerilor, or
ganizatorii. conform regulamen
tului. au 'stabilit
narea punctelor. De reprezen
tanții 
resti ..Timnuri noi1 
Ion Orlandea) 
primului loc. 
38 390 Duncte.

disciDli- 
cros fotbal 

volei, sah. tenis de 
orientare sportivă. La 
întrecerilor un aport l-au adus atit condu-

orin aditio-

cooperativei
. i“ ..___
cîștigâtori 

cu un total 
urmați de cei

îrDACIADEI“ I
I
I

mestesugă- 
(nresedinte 

ai 
de

de la „Igiena" (37 534 p) si de 
cooperatorii de la „Gheata" 
(33 884 p). Iată cistigătorii ac
tualei ediții, care 
partea 
cune Si

au Drimit din 
si C.J.E.F.S. 
atletism. 100 

Dan („I-

U.J.C.M.
premii : 
Daniela

$i Ion Mohan („Igie-

I
I

eiena") 
na") : lungime — Daniela Dan 
si Ion Mohan : greutate — 
Maria Bogdan („Timpuri noi") 
si Mircea Vona (..Tehnica 
nouă") ; 400 m — Da
niela Dan : 800 m — Ion
Roșea („Gheata") : tetration — 
Daniela Dan si Ion Mohan: 
cros (cat. pînă la 19 ani) — 
Anisoara Munteanu („Gheata") 
si Mihai Moscu 
peste 19 ani — Ana Dodp 
(„Arta Sibiului") si Dumitru 
Palinciuc („Timpuri noi) : vo
iri — „Arta Sibiului" (f) si 
..Textila" (ml : handbal — 
-Timpuri noi" (f) si „Tehnica 
nouă" (ml t fotbal — „Con
structorul" — „Igiena" 4—3 : 
sah — Maria Damian („Igie
na") si Ion Bîrză („Textila") : I 
tenis de masă — Livia Neagu 
(„Progresul") si Ionel Gumblea 
(„Constructorul") : orientare
sportivă — Eleonora Mihu 
(„îmbrăcămintea") sl Nicolae 
Damian („Gheata"). Drapelul 
transmisibil a revenit coopera
torilor de la „Timpuri noi" 
oină la viitoarea editîe a am- , 
piei si frumoasei competiții.

II ie IONESCU — coresp.

(„Igiena"). 
Ana 

si

VALOAREA CICLISMULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

urmeze linia. Toamna aceasta 
cu nutină activitate în sportul 
nostru cu pedale, oferă prile
jul unor analize profunde, ur
mate de măsuri care să asi
gure încă de anul viitor pre
misele ridicării ciclismulu i-o- 
mânesc prin 
lodromului.

material ciclismul de velodrom, 
în acest fel vom ridica cota 
valorică a ciclismului româ
nesc". O perspectivă dintre 
cele mai frumoase deci, pen
tru velodrom, pentru ciclismul 
românesc.

Ieri, la Cluj-Napoca in meci amical

SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCUREȘTI
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SELECȚIONATA ORAȘULUI SOFIA
Stadionul Municipal din Clui- 

Napoca a găzduit miercuri intîl- 
nirea amicală dintre selecționa
tele orașelor București și Sofia.

Meciul, desfășurat în prezența 
a peste 15 000 de spectatori, s-a 
încheiat cu victoria fotbaliștilor 
români, la scorul de 4--1 (2—0). 
Punctele învingătorilor au fost

4-1 (2-0)
marcate de : Mateuț (min. 15 și 
37). Pițurcă (min. 62) și Dama- 
schin I (min. 82). Pentru învinși 
a înscris Sadkov (min. 70 din 
11 m).

In cursul meciului, care a 
avut un pronunțat caracter de 
pregătire a fost rulat întregul 
lot de iucători.

performantele ve-

Revenind la Dunctul de...
plecare, să -i felicităm De in
vingătorii Balcaniadei de ia
Konya, pe antrenorii lor Ion
Vasiie. Ion Stoica, Mircea Mi-
hăilescu si Nicolae Voicu —
care i-au pregătit, unii DC
nistă. alții ne sosea, contri-

fTAPf Uf CAMPIONATELOR
Of AUTOMOBILISM

I
I

buind laolaltă la îzbîndă. pre
cum si cluburile Steaua si Di
namo București. Si ca înche
iere opinia nrof. Gh. Stănel. 
secretarul responsabil al F.R. 
Ciclism : „Vom continua en si 
mai multă forță ceea ce am 
început, sprijinind moral si

ft C. S. M. LUGOJ

Miine. 
desfășura. . _ 
Valea Cetății (Poiana Brașov), 
penultima etapă a 
tulul național de 
coastă. Pe data de 
brie, în municipiul 
ghe. se va desfășura penultima 
etapă în campionatul national 
de viteză în circuit înscrierile 
Si reviziile tehnice vor avea 
loc astfel f pentru viteză în 
coastă, vineri. 11 octombrie, ora 
7. iar pentru viteza pe circuit 
simbătă 12 octombrie, ora 13.

11 octombrie, se 
pe traseul de

V3 
la I

ȘTIRI • ȘTIRI •
• F.C. MARAMUREȘ BAIA 

MARE — LOTUL DE TINERET 
2—2 (1—0), Aproximativ 4 000 de 
spectatori au asistat la o parti
dă atractivă, presărată cu nu
meroase faze de poartă, patru 
dintre ele încheindu-se cu go
luri. Meciul a plăcut si PriP 
combativitatea manifestată de 
jucătorii celor două formații. 
Scorul a fost deschis de băimă- 
reanul Crîstea care. în min. 40, 
a reușit să-1 învingă pe Zlotea. 
Imediat după pauză. Bobaru 
(min. 48) aduce egalitatea pe 
tabela de marcaj, la capătul 
unei acțiuni personale, pentru 
ca T>ră (min. 52) să înscrie din 
apropiere, gol prin care lotul 
de tineret a luat conducerea. 
Divizionara ,.B" reușește sâ 
marcheze prin același Crîstea 
(min. 63) al doilea goi, astfel că 
partida se încheie la egalitate : 
2—2 (1—0).

Arbitrul I. Ghergheli (Baia 
Mare) a condus formațiile ; 
F.C. Maramureș : Mia — Buz- 
gău. Boloș. Condruc, Lalș — 
Tătăran, Sabău. Mureșan — 
Roznai. Crîstea. Sepi. Au mai 
jucat: Pinter. Ignat. China. Nă- 
prădean. Lucaci. Bican. D. Mol
dovan. Csoma. Drăgulescu. Lo
tul de tineret: Zlotea — Baicea 
Cireașă. Cîrstca. WeisenbacheT
— Crîstea. Bălan, C. Alexandru
— Soiman. Țîrlea. Muntean. Au 
mai fost folosiți : Comănescu. 
Bica. Bobaru, Țîră și Lazăr. (A. 
CRIȘAN-coresp.)

ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, O NOUA ETAPA 

IN „CUPA ROMÂNIEI". Populara 
competiție k.o., „Cupa Româ
niei", care se desfășoară sub ge
nericul „Daciadei", programează 
astăzi, in țară, cu începere de 
la orele 14, o nouă etapă. La 
start se aliniază șl cele 54 divi
zionare „B“, alături de cele 49 
echipe din eșalonul III al fot
balului nostru și 1 echipe din 
campionatul județean, calificate 
In etapele anterioare. Reamintim 
că In cazul in care după con
sumarea timpului regulamentar 
de joc rezultatul va fi egal, me
ciul se va prelungi cu două re
prize a 15 minute flecare, iar 
dacă egalitatea va persista se va 
proceda la executarea loviturilor 
de la 11 m pentru departajare. 
Următoarea etapă a „Cupei Româ
niei" se va desfășura la 31 oc
tombrie.
• ASTAZI, PE STADIONUL 

„AUTOBUZUL", de la ora 15, va 
avea loc partida amicală dintre 
divizionara „C“ Autobuzul și li
derul campionatului. Steaua.
• SELECȚIONATELE DE JU

NIORI U.E.F.A. *88  ALE ROMÂ
NIEI ȘI R. D. GERMANE se !n- 
tilnesc astăzi la Tulcea, de la 
ora 15, In a doua partidă amf- 
cală. Prima, disputată marți la 
Brăila, s-a Încheiat la egalitate : 
1—1.
• SIMBATA, PE STADIONUL 

G1ULEȘTI DIN CAPITALA va a- 
vea loc partida amicală dintre 
divizionarele „A" Rapid Bucu
rești și Gloria Buzău. Intflnlrea 
va începe la ora 15.

12-4 PHTBB
S. C. BACĂU

„.3—6 cu F.C.M. Brașov, l—l 
cu „U“ Cluj-Napoca (meci nier- 
dut Ia mare luptă, cu un pe
nalty acordat In ultimele 12 mi
nute de joc). 4—2 cu Rapid și... 
4—0 simbătă cu F.C. Bihor, scot 
care putea fi substanțial rotun
jit dacă Lăzăreanu nu s-ar fi 
opus la unele acțiuni extrem de 
periculoase, sau dacă n-ar ti 
existat si mari ratări.

Deci, in patru etape echipa 
băcăuană a tnscris 12 goluri și 
a primit doar 4. realizing astfel 
o medie competitivă de 3 goluri 
pe meci, ceea ce reprezintă o 
notă bună. In acest sezon, pen
tru echipa antrenată de Dumi
tru Nlcolae-Nicușor si N. Văta- 
fu ; echipă care dă semne vizi
bile de revenire spre... zile mai 
bune, in concordanță cu dispo
nibilitățile lotului cu care a ple
cat la drum. Tonusul ofensiv al 
roș-albaștrllor, căci la el ne-am 
propus să ne referim in rîndu- 
rlle de față, este subliniat cu 
pregnantă de cifrele din „case
tele tehnice". Per total băcăua
nii si-au trecut in cont 63 de 
șuturi expediate spre poartă, 
aproximativ jumătate dintre ele 
nimerind ținta porții, cifre care 
ne atrag atenția asupra frec
venței sporite a acțiunilor de 
atac. Șl dacă mal arătăm că cele 
12 goluri marcate sint opera a 
nu mai puțin de 7 jucători din 
formația standard trimisă In te
ren (C. Solomon 3. Andrieș 3, 
Șoiman 2, Șoșu. Avădanel. Tis- 
mănaru și .Bîșcă, ctte unul, adi
că, o prezentă activă din toate 
liniile I) atunci lucrurile par 
destul de simplu de explicat, 
chiar și pentru cei care n-au 
fost prezenți la partida cu F.C. 
Bihor: o partidă In care am vă
zut-o pe Sport club lucind cu 
dezinvoltură, rapid, inventiv și 
In care experiența nucleului „C. 
Solomon — Avădanel — Andries 
— Soșu — Șoiman" se împleteș
te eficient eu tinerețea noilor 
venlți șl cu mari promisiuni din 
propria-i pepinieră : Tlsmănaru 
Btșcă șl Trîmbițaș.

...Așteptăm, în continuare, con
firmări.

i 
Stelian TRANDAFIRESCU

campiona- 
viteză în 
13 octom- 

Sf. Gheor-
I
I
I
I

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „C"

fap- 
abia 
sint 
din

de ar- 
călărie 

nut de 
in lo- 

» a vo- 
văcescu 
na 
iit 
e) 
e.
vin să 
C.S.M, 

seriozi- 
ni nri- 
la Zirn- 
s.a. —. 
i-planul
> va- 
. Oela-

Szabo.
> să se 
interne 

■nta ne
nu în 

.S. (cu 
;i. fot- 
rimnas- 
trea u- 
time la 
ios. cei 
leschisă 
perfor-

Fără îndoială, olapurile spor
tive ale lugojenilor nu se o- 
nresc aici. Ca in toate dome
niile 
ca 
de 
noi 
vul 
nu 
cu 
ia noi 
angajamentele să fie respec
tate...". Si. credem noi. vor 
fi...

„CUPA VĂII PRAHOVEI44
I

I OE
LA 

DIN
6 13 a ;
2 39 12 

Cîș- 
eare 

foria 1. 
GEREA 
MIINE 1 
nsă bl- 
eferate, 
ZI este 
re.

de activitate, ei doresc 
si sportul — de masă si 
performantă — să capete 
dimensiuni. Este si moti- 
pentru care la C.S.M.. ai 
numai acolo, se lucrează 
eficientă.

ni
,Este un obicei 
s-a spus — ca

Vineri, in frumoasa stațiune 
Predeal, începe o nouă și in
teresantă 
sub 
PA 
schi 
șah 
rea. 
din 
de două zile — iubitori ai 
sportului din Sinaia, Bușteni, 
Azuga, tineri si oameni ai mun
cii aflați la odihnă In Predeal.

competiție sportivă 
genericul „Daciadei" : „CU- 
VAII PRAHOVEI" la cros, 
pe role, tenis de eimp, 
(i tenis de masă. Tntrece- 

organizată de C.O.E.FJS. 
localitate, reunește — timp 

zile — iubitori 
Sinaia.

ANU NJ

lucrător gestionar 
reoepționeri piese 
primitori mărfuri 
muncitori necalilicațl pentru pază.

subunitate depozit 
auto ;
piese auto ;

I.D.M.S. București, Bd. Magheru 6—8, sector 1, încadrează 
de urgență pentru depozitul piese auto din str. Valea Casca
delor nr. 24. sector a :

• șef depozit ;

De asemenea, tncadrează urgent pentru depozitul sport, 
din str. Galați, recepțloneri articole sport.

SoUcltanții trebuie să posede buletin de Identitate de 
București. Relații suplimentare la sediul întreprinderii, Bd. 
Magheru nr. 6—3, sectorul 1, etajul V, camerele 3 șl 11, tele
fon 11.39.50 — interior 142 sau 181.

STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Paralel cu tragerea Loto de 

vineri, la sfîrșitul acestei săptă- 
mînl, mai precis duminică 13 oc
tombrie, va avea loc o nouă 
tragere EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES, la care se atribuie im
portante ciștlgurl In bani, auto
turisme „DACIA 1300", precum 
și excursii in H. P. Ungară. Deci, 
alte noi posibilități oferite parti- 
cipanților in vederea obținerii de 
noi și Însemnate ciștiguri. Procu- 
rați-vă din vreme biletele Ia a- 
ceastă atractivă tragere.

• Pentru jucătorii la concursul 
Pronosport de duminică 13 oc
tombrie, publicăm mai jos cele 
13 meciuri : 1. Atalanta — Lecce ; 
2. Avellino — Roma ; 3. Barl — 
Inter ; 4. Florentina — Napoli ; 
5. Milan — Como ; 6. Torino — 
Juventus ; 7. Udinesc — Pisa ; 
8. Verona — Sampdoria ; 9. As- 
coll — Lanerossi ; 10. Catania — 
Catanzaro ; 11. Cesena — Paler
mo; 13. F.C. Progresul Brăila — 
Poli Iași: 13. Prahova Ploiești — 
Oțelul Galați.

7.
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SERIA I : Avintul Frasin — 
Cetatea Tg. Neamț : M. Radu 
(Beclean), Electro Luceafărul Bo
toșani — Celuloza Bradul Roz- 
nov : Gh. Grigore (Vaslui) — se 
dispută simbătă, Relonul Săvi- 
nești — Explorări Cîmptilung : 
C. David (Focșani), Minerul Gu
ra Humorului — Laminorul Ro
man : O. Ani (Sigbet), Cristalul 
Dorohoi — Metalul Rădăuți : M. 
Nicolau (Bacău), Danubiana Ro
man — Carpați Gălăneștl : I. 
Spătaru (Galați), F.C.M. Bucecea
— Constructorul Iași : D. Săn- 
dulescu (Vaslui), Șiretul Paș
cani — Zimbrul Șiret : A. Cioa- 
rec (Galați) — se dispută sim
bătă.

SERIA A Il-a : Inter Vaslui —
— Voința Petrolul Rm. Sărat :
M. Calistru (Botoșani), Petrolul 
Moineștl — Victoria Gugeștl : L. 
Bratu (Iași), Constructorul Fla
căra Odobeștl — Textila Buhuși : 
C. Ciupitu (București). Unirea 
Negrești — Mecanica Vaslui : V. 
Ciucludău (Suceava), Unirea Di
namo Focșani — Chimia Mără- 
șești : I. Roșu (Tg. Neamț),
C.S.M. Borzeștl — Proletarul Ba
cău : C. Ofițerii (București), Mi
nerul Comăneștl — Luceafărul 
Adjud : V. Coman (Iași), Steaua 
Mecanica Huși — Partizanul Ba
cău : G. Pop (Suceava).

SERIA A III-a î Victoria I.H.A. 
Tecuci — Chimia Buzău : G. Mo
canii (P. Neamț), Petrolul lan- 
ca — Progresul Isaccea : C. Dia- 
conescu (Bacău), A.S.A. Buzău — 
Laminorul Viziru : R. Mușat
(București), Ancora Galați — 
FEPA *74  Birlad : G. Silion
(Iași), Petrolul Berea — Granitul 
Babadag : E. Mustață (Bucu
rești), Chimia Brăila — D.V.A. 
Portul Galați : N. Barbu (Con
stanța), Metalul Buzău — Car
pați Nehoiu : T. Stănescu (Ama
ra). Arrubium Măcin — S.N. C.S.Ș. 
Tulcea : A. Broscățeanu (Bra
șov).

SERIA A IV-a : I.M.U. C.S.Ș. 
Medgidia — Unirea Slobozia : A. 
Anghele (Focșani), Olimpia Slo
bozia — Voința Constanța : C. 
Sclavone (Focșani), I.S.C.I.P. UI- 
meni — Metalul Mangalia : G. 
lonescu (Tîrgovlște), Marina Man
galia — F.C.M. Dunărea Giur
giu : F. Ichim (Buzău), Sportul 
„30 Decembrie" — Viitorul Chir- 
nogi : F. Toader (Alexandria), 
Unirea Urziccnl — Victoria Țăn- 
dărel : P. Costea (Buzău), Elec
trica Constanța — Ș. N. Olte
nița : M. Teodorescu (Brăila), 
Cimentul Medgidia — Portul Con
stanța : S. Pantellmones-u (Bol
dești) — se dispută simbătă.

SERIA A V-a : Autobuzul Bucu

rești — Voința București : E. Pă- 
trașcu (București), I.U.P.S. Chi- 
tila — Metalul Mija : L Vereș 
(SL Gheorghe), Danubiana Bucu
rești — Flacăra roșie București : 
T. Constantinescu (București), 
Cimentul Fienl — Avicola Creve- 
dia : Ad. Morolanu (Ploiești), 
Metalul București — Tehnometal 
București: D. Teodorescu (Bucu
rești), Electrica Titu — Chimia 
Găeștl : H. Nedelcu (Tîrgovlște), 
Viscofil București — Abatorul 
București : M. Toncea (Bucu
rești), Constructorul IACPB Giur
giu — Mecon București : V. Ce- 
nușe (Constanța).

SERIA A Vl-a s Constructorul 
T.C.I. Craiova — Dacia Pitești : 
C. Matei (Deva), Progresul Co
rabia — Viitorul Drăgășanl : I. 
Dulgheru (București), Progresul 
Băilești — Armata Craiova : A. 
Bălăcescu (Tg. Jiu), Textila Ro
șiori — Automatica Alexandria : 
P. Cadar (Brașov), Chimia Tr. 
Măgurele — Recolta Stoicăneștl : 
C. Diculescu (Giurgiu), Metalul 
Alexandria — C.F.R. Craiova : 
I. Costingioară (Drobeta Tr. Se
verin), Electronistul Curtea de 
Argeș — Viitorul Scornicești : V. 
Roman (Ploiești), Sportul mun
citoresc Caracal — Rova Roșiori: 
S. Grosu (Călărași).

SERIA A vn-a : Jiul Rovi- 
narl — Chimistul Rm. Vilcea : 
N. Mitu (Călan), Minerul Mătă- 
sari — Minerul Moldova Nouă : 
FI. Stoicescu (Pitești), Minerul 
Oravița — Minerul Motru : A. 
Săvulescu (Arad), Petrolul Țl- 
clenl — Forestierul Băbenl : M. 
Neagu (Teluș), Minerul Mecani
zatorul Simian — Gloria Pan
durii Tg. Jiu : M. Vintilă (Ca
racal), Metalul Oțelu Roșu — Mi
nerul Anina : I. Zgrebenceanu 
(Reșița), Dlerna Orșova — Glo
ria Reșița : B. Cimpeanu (Arad), 
Armătura Strehaia — Metalur
gistul Sadu : C. Furdea (Timi
șoara) .

SERIA A Vin-1 : C.S.M. Ca
ransebeș — Unirea Tomnatic : 
A. Strețea (Oraș dr. P. Groza), 
C.F.R. Simeria — C.F.R. Victoria 
Caransebeș : T. Bolovan (Drăgă
șanl), Rapid Arad — Dacia O- 
răștie : A. Udvari (Satu Mare) 
-— se dispută simbătă, Minerul 
Certei — Șoimii Lipova : P. Bog
dan (Reghin), U. M. Timișoara — 
Victoria Călan : I. Voicu (Tg. 
Jiu), Minerul Știința Vulcan — 
C.S.M. Lugoj : N. Tenea (Drobe
ta Tr. Severin), Unirea Slnnlco- 
lau Mare — Oblllct Sînmartinu 
Sîrbesc : L. Roșoga (Timișoara), 
Minerul Paroșeni — Strungul 
Chișineu Criș : C. Tunsoiu (Ca
racal) .

SERIA A IX-a : Minerul Oraș 
dr. P. Groza — Gloria Beiuș : 
V. Mih&ilă (Sibiu), Viitorul I.R.A. 
Cluj-Napoca — Metalul Alud : G. 
Cagula (Baia Mare), Mecanica 
Alba lulla — Olimpia Gherla :
D. Busuioc (Craiova), Unirea Va
lea lui Mihai — Otelul Oraș dr. 
P. Groza : E. Golenț (Lugoj), 
Recolta Salonta — Minerul Sun- 
cuiuș : T. Tuiu (Caransebeș), 
Sticla Turda — Electrometal Cluj- 
Napoca : L. Simonca (Zalău), 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Me
talurgistul Cuglr : M. Axente 
(Arad), Voința Oradea — ind. 
sîrmel C. Turzil : I. Enceanu 
(Bistrița).

SERIA A X-a : Bradul Vișeul 
de Sus — Someșul Satu Mare : 
I. Metea (Aiud), Lăpușui Tg. Lă- 
puș — CHIMFOREST Năsăud : 
I. Medveș (Oradea), Minerul Săr- 
mășag — Minerul Baia Sprie : 
A. Coroianu (Cluj-Napoca), Mi
nerul Bălța — Energia Beclean : 
L. Jakab (Cluj-Napoca), Cnimia 
Tășnad — Cuprom Baia Mare : 
Z. Bodo (Tg. Mureș) — se dispu
tă simbătă. Minerul Băiuț — Oașul 
Negrești : F. Marcu (Oradea), 
Unlo Satu Mare — Victoria Ca
re! : I, Bălan (Arad) — se dispu
tă simbătă, Minerul Rodna — 
Chimia Zalău : M. Zveduneac 
(Suceava).

SEBIA A Xl-a : Unirea Ocna 
Sibiului — Minerul Baraolt : M. 
lonescu (Pitești). Viitorul Gheor- 
gheni — Oțelul Reghin : T. Cru- 
ceanu (Tecuci), Mureșul Toplița 
— Metalul Sighișoara : M. Lupu 
(Cluj-Napoca), Carpați Agnita — 
Inter Sibiu : G. Lepăd atu (Me
diaș) , Unirea Cristuru Secuiesc — 
Progresul Odorhei : V. Aurelian 
(Ploiești), Lacu Ursu Sovata — 
Electromureș Tg. Mureș : I. Popa 
(Brașov). Mureșul Luduș — Mi
nerul Bălan : D. Căpătineanu
(Rm. Vilcea), C.S.U. Mecanica 
Sibiu — Metalotehnica Tg Mu
reș : D. Pura (Dej).

SERIA A XH-a : Cimentul Ho- 
ghiz — Mobila Măgura Codlea :
E. Major (Luduș), Poiana Cim- 
pina — I.P.T. Intorsura Buzău
lui : N. lonescu (Craiova), Me
talul Tg. Secuiesc — Carpați Si
naia : A. Rolea (Bucureș(l), Pre
cizia Săcele — Nltramonia Făgă
raș : P. Voicu (Buzăut, Utilajul 
Făgăraș — Torpedo Zărnești : 
I. Curteanu (Sibiu), Minerul Fi- 
llpeștl — Victoria Florești : N. 
Milea (București), Petrolul F.S.H 
Băicoi — Electro Sf. Gheorghe : 
1. Pădureanu (Craiova), Metrom 
Brașov — Chimia Brazi Ploiești : 
T. lordache (București).
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CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE
De astăzi pînă duminică, la 

Budapesta, se vor desfășura 
Campionatele mondiale de lupte 
libere, la care participă marea 
majoritate a medaliatelor olim
pici de la Los Angeles și de la 
„europenele" de la Leipzig 
(1985). precum și cei mai va
loroși sportivi afirmați la ulti
mele mari competiții interna
ționale de tineret și de juniori 
(Colorado Springs și, respectiv, 
Bologna).

Din lotul nostru reprezentativ, 
care s-a pregătit (antrenor 
principal : Petre Coman) pen
tru cea mai importantă con
fruntare din acest an a luptă
torilor de „libere", au fost se
lecționați, pentru întrecerile de 
la Budapesta, următorii șase 
sportivi : Alin Păcuraru (cat. 
48 kg), Dorinei Bîrcu (cat. 52 
kg). Măricel Popa Nanu (cat.

SPORTIVII ROMÂNI, PRINTRE PROTAGONIȘTII 
BALCAMADLI DE TINERET

Timp de trei zile, la Edirnc 
(Turcia), s-au desfășurat între
cerile celei de a 18-a ediții a 
Balcaniadei de lupte-tineret la 
greco-romane și libere, la care 
au participat sportivi din Gre
cia, Iugoslavia. România și 
Turcia. Tinerii noștri reprezen
tanți au avut o comportare re
marcabilă, numărîndu-se. la 
ambele stiluri, printre protago
niștii competiției.

La lupte libere au fost cu
cerite 6 locuri 1 (48 kg — D.

STOP cadru MARITA KOCH.. 
RECORDMANĂ MASCULINĂ ÎN 77 DE TĂRII

Este, indiaoutabil, o mare plă
cere pentru flecare dintre iubi
torii sportului să alcătuiască tot 
telul de clasamente, avlnd ca 
temă stabilirea unor liste eu cel 
mai buni boxeri, tenismani. Îno
tători etc raportate la un anu
mit moment sau chiar la întrea
ga istorie modernă a sportului, la modul general sau al catego
riei ori probei respective. Ca Iu
bitori al sportului, evident nu 
putem face excepție și, de alei, 
întrebarea: „intr-un clasament, 
oricare ar Ii sl ce loc 1 se eu- 
vine acestei, indiscutabil, foarte 
mari atlete din R.D. Germană 
care este Marita Koch î“... El 
bine mărturisim că am răsucit 
pe toate fețele această „întreba
re", de loc simplă, șl compa
rând șl tot comparted rezultatele 
mal multor atlete am ajuns Ia 
o singură concluzie: Marita Koch 
este, în mod cert, una dintre 
cele mai mari atlete din istoria, 
de multe decenii, a acestui sport 
al sporturilor, o recomandă pen
tru această suită a sa impresio
nantă de victorii șl de recorduri 
mondiale cele mai recente fiind 
locui I în .Cupa mondială*  la 
canberra, la 200 m (21,91) șl 
400 m (47.60 s). acest din urmă 
rezultat reprezentînd un nou re-- 
cord al lumii. ApTopo de acest 
record de 47,60 s, rezultat care 
ar putea urca ne podium la 
destule concursuri ale... bărba
ților. Mai. mult chiar. Marita 
Koch ar Ii recordmană la băr
bați în... 77 de țări ! t

Marita Koch s-a născut la 
Wismar, la 18 februarie 1957. are

După ratarea calificării In sferturile C. C. E. la polo

DETERMINANTĂ-LIPSA DE OMOGENITATE
A lotului

Pârtiei pînd într-una din oele 
mai dificile grupe ale turului 
preliminar din competițiile 
continentale la doîo. echipa 
Crisul Oradea a ocupat locul 
trei în întrecerea de la Atena, 
ratînd astfel calificarea în sfer
turile de finală ale C.C.E. Cum 
a fost în capitala Greciei ? Ne 
oferă amănunte antrenorul I. 
Alexandrescu • „După un 
început bun. in meciul cu Eth- 
nikos Pireu (8—6 în fata unei 
formații care oferă cei mai 
multi jucători nalionalei e- 
lene). am întâlnit pe Posillipo 
Nanoli una dintre cele mai 
bune echipe europene. Băieții 
noștri au evoluat de la egal 
cn italienii in majoritatea tim
pului. cu excepția reprizei a 
doua, pierdută cu 0—3, adică 
exact diferența din final. 7—1#. 
Partida decisivă pentru califi
care a fost aceea cu Montjule 
Barcelona. Am eontrolat. in 
general, jocul, dar unele gre- 

62 kg), Aron Cindea (cat. 68 
kg), Constantin Damaschin (cat. 
74 kg), Iulian Rîșnoveanu (cat. 
90 kg).

Competiția, ale cărei finale 
sînt programate simbătă și du
minică, începe astăzi cu între
cerile preliminare la categoriile 
48 kg. 57 kg, 68 kg, 82 kg și 
100 kg, urmînd ca vineri să 
intre în concurs și luptătorii 
de la celelalte cinci categorii de 
greutate (52 kg, 62 kg, 74 kg, 
90 kg și 130 kg).

Subliniind faptul că toți cei 
șase luptători români înscriși la 
această ediție a Campionatelor 
mondiale sînt sportivi tineri, 
debutanți la o competiție de 
asemenea anvergură, precizăm 
că azi, în prima zi a întreceri
lor de la Budapesta, vor con
cura Alin Păcuraru (cat. 48 
kg) și Aron Cindea (cat. 68 kg).

Drăghici, 52 kg — Gh. Neagoe, 
67 kg — O. Tent. 82 kg — D. 
Chiru, 90 kg — M. Tenț, 130 
kg — P. Cruceanu). două locuri 
2 și două locuri 3 (primul loc 
în clasamentul pe echipe).

In întrecerile de greco-roma
ne s-au remarcat, de aseme
nea, majoritatea sportivilor noș
tri, ei ocupînd, in final, 3 
locuri 1 (52 kg — N. Onica, 
74 kg — Gh. Bivolaru, 82 kg — 
M. Vescan). patru locuri 2 si 
un loc 3.

171 cm șl 60 kg. Este studentă 
la medicină. Ia pediatrie. Antre
nor: Wolfgang Meier, la clubul 
Empor din Rostock. Cariera ei 
pe scurt: 1972 (15 ani): 100 m — 
12,2 400 m — 60,3; 1973: 100 m — 
12,1; 200 m — 24,5; 1974: 100 m — 
11,8; 200 m — 24,2; 400 m — 
55,5; 1975: 100 m — 11,7; 200 m — 
23,92; 400 m — 51,60. Campioană 
europeană de junioare la 400 m
(51.60) ; 1976: 100 m — 11,42; 200 
m: 22,70 ; 400 m: 50,19. Fiind 
bolnavă a avut o evoluție mo
desta la J.O. de la Montreal ; 
1977: loom —11,23; 200 m— 32,38; 
400 m — 49,53. C.E. de sală la 
400 m (51,14), ciștlgătoare a „Cu
pei Europei" 400 m (49,53). locul 
n în „Cupa mondială" la 400 m 
(49,76); 1978: 100 m — 11,16; 200 
m— 22,06 (rec mondial), 400 m
— 49,19, 49.03 șl 48,94 (recorduri 
mondiale). C.E. ta 400 m (43,94); 
1979: 100 m — 11,12; 200 m —22,02 
șl 21,71 (rec. mondial); 400 m: 
48,80 șt 48,60 (rec. mondiale). 
Universiadă — I la 200 m (21.91), 
„Cupa Europei" — I la 400 m
(48.60) . „Cupa mondială" — I la 
400 m (48,97) șl II la 200 m 
(22,02); 1980: 100 m — 10,99 : 200 
m — 22,34; 400 m — 48,88. Cam
pioană olimpică la 400 m (48,88); 
1981: 100 m — 11,16; 400 m — 
49,27. „Cupa Europei*  — I la 400 
m (49,43), „Cupa mondială*  — 
n la 400 m (49,27); 1982: 100 m
— 11,13; 200 m — 21,71; 400 m — 
48,16 (rec. mondial). C.E. — I 
la 400 m (48,16); 1983: 100 m — 
10,83; 200 m — 21,82. Campiona
tele mondiale — n la 100 m 
(11,02). I la 200 m (22,13) șl I la

ORĂDEAN
șeii de apărare si ratarea unei 
superiorități numerice in ulti
mele 30 de secunde au hotărit 
rezultatul : 9—10". Dincolo de 
aceste precizări asupra desfă
șurării partidelor, care au fost, 
totuși cauzele necalificării ? 
„Principala noastră slăbiciune 
a reprezentat-o lipsa unor ju
cători de rezervă de valoarea 
titularilor. A contat absenta 
tinărului international Fr. Kiss 
(iși satisface stagiul militar). 
Dacă Gordan si Garofeanu au 
evoluat la nivelul lor, celălalt 
titular al naționalei. Costrăs. 
a acuzat dureri la coloană 
după primul meci. în care ju
case foarte bine. Portarul Rada 
a alternat intervențiile sigure 
cu altele neinspirate. Feier a 
făcut nn joc pentru echipă. 
Rat si Fărcută au fost ine
gali. iar rezervele Pantea si 
Illes, atit cit. au fost între
buințați, nu au dat randamen
tul scontat". (G.R.)

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

COMPETIJII EUROPENE DE BASCHET
Au luat sfîrșit cîteva duble 

intilniri din cadrul primului tur 
al „Cupei cupelor" la baschet 
masculin (sînt subliniate echi
pele calificate) : Fenerbahce — 
Chemosvit 94—71 ; Pcsaro — 
Merksen (Belgia) 84—83 ; Cse- 
pel — Kotkan (Finlanda) 75— 
72 ; Split — Ț.S.K.A. Sofia 99— 
87 ; Panathinaikos — Bertrange 
(Luxemburg) 89—72. Urmează : 
Haaksbergen — Manchester și

VA DEVENI TIRUL UN SPORT CU SPECTATORI?
între preocupările diferitelor 

organisme internaționale de re
sort, la ordinea zilei se află și 
sporirea gradului de spectaculo
zitate a unor sporturi indivi
duale lipsite, prin natura lor, de 
un număr mare de spectatori, 
fiind mai puțin accesibile și 
mai greu de înțeles. Se caută 
soluții care să le facă. într-o 
mai mare măsură, mai pe... în
țelesul mijloacelor de presă, 
audio-vizuală, în principal, te
leviziunea fiind chemată să 
contribuie La răspîndirea mai 
accentuată a unor sporturi des
fășurate în anonimat. Tirul, 
bunăoară, este unul dintre ele.

Confederația europeană de tir 
a luat, de curînd, în studiu — 
și este meritul președintelui ei, 
prof. Gavrilă Barani, de a fi 
impulsionat, în premieră, și 
între celelalte federații interna
ționale luarea unor asemenea 
măsuri — unele variante cu 
mari șanse de a fi aplicate, cit 
de curînd. Rămînlnd a fi rezol-

Marita Koch ciștigă detașat 
cursa de 400 m la Canberra 

Telefoto : A.P.—AGERPRES
4X100 m șl 4X400 m; 1984: 100 m
— 11,13; 200 m — 21,71; 400 m — 
48,16; 1985: 100 m — 11,12; 200 m
— 21,91; 400 m — 47,60 (rec. mon
dial). Jocurile mondiale de sală
— I la 200 m (23,09), C.E. de 
sală — I la 200 m (22,82), „Cupa 
Europei*  — I la 200 m (22,02), 
„Cupa mondială" — I la 200 m 
(21.91) șl 400 m (47,60). Oare ce 
l-ar mal trebui unei atlete ca 
să I să poată spune, într-adevăr, 
că este... cea mai bună din 
lume 7

Romeo V1LARA

DE PRETUTINDENI
• Au fost fixate meciurile de 

baraj, dintre echipele Belgiei și 
Olandei, pentru calificarea ta 
turneul final al C.M. din Mexic. 
Astfel, la 16 octombrie, la Bru
xelles va avea loc primul joc, 
iar returul la 28 noiembrie, la 
Rotterdam. • Echipa columbla- 
nă F. C. America din Caii s-a 
calificat in finala „Cupei Llber- 
tadores". Cealaltă finalistă va ii 
cunoscută după partida dintre e- 
chipele argentinlene Independien- 
te (deținătoarea trofeului) și Ar- 
gentinos Juniors. Dacă întîlnirea 
se va încheia la egalitate, In- 
dependiente (cu un golaveraj 
mai bun) va Juca in finală. • 
Recent, în meci amical, la Li
ma. formația argentlnlană River 
Plate a dispus de selecționata 
Perului cu 3—2 (2—0). • Antre
norul principal al echipei repre
zentative a R. F. Germania, 
Franz Beckenbauer, care deține 
această funcție de anul trecut, 
a anunțat câ, la cererea fede
rației vest-germane, a fost de 
acord să-ș! prelungească contrac
tul pină după terminarea C.E. 
din 1988. • Cu ctteva zile ta
urmă, Standard LiOge a dispus 
de lidera campionatului Franței, 
Paris St. Germain cu 5—1 (2—0) 1 
• ■ Cunoscutul jucător englez 
Laurie Cunningham (29 de ani), 
care activează la Olymplque Mar
seille, este posibil să revină ta 
Anglia, la clubul Leicester. El a 
mai jucat cu ani ta urmă la 
W. B. Albion și Rea! Madrid, 
fiind de 8 ori selecționat în e- 
chlpa Angliei. • Atacantul en- 

Taby — Hafnarjorour (Islanda), 
meciuri care se vor disputa 
simbătă seara. în „Cupa Ko- 
raci", Villeurbanne a învins pe 
Monthey (Elveția) cu 95—76 și 
s-a calificat în turul II (în pri
mul meci francezii învinseseră 
și în deplasare, cu 83—74). în 
„Cupa Liliana Ronchetti", meci 
tur: Sporting Luxemburg — 
Ment Salonic 84—71.

vate unele detalii — mai puțin 
lipsite de importanță — se pro
pune, bunăoară, ca învingătorii 
și implicit configurația podiu
murilor (olimpice, dar șl ale 
altor competiții mari, în primă 
instanță) să fie stabilită în 
urma disputării unor „finale", 
la care să participe doar pri
mii 8 (sau 10) clasați, după des
fășurarea normală a probei, 
conform regulamentelor în vi
goare. La talere, de pildă, ar 
urma ca finallstii să trasă oe 
rînd. fiecare lovitură greșită 
atrăgînd după sine eliminarea 
din concurs. (Interesantă pare a 
fi și propunerea ca talerele 
sparte să elibereze un praf de 
diferite culori !). La pușcă șl 
la unele probe de pistol (liber 
și sport) ar primi dreptul să 
eoncureze in finala pentru me
dalii doar acei (intași care ar 
lovi numai decarul, camerele 
de televiziune filmînd concomi
tent cu execuția valoarea focu
rilor. La pistol viteză, actualul 
sistem de departajare prin ba
raj constituie o formă extrem 
de spectaculoasă si el are toa
te șansele de a fi menținut. 
Desigur în această eventuali
tate. fiecare poligon eu preten
ții de a primi organizarea unor 
man competiții va trebui do
tat cu circuit de televiziune 
propriu șt, bineînțeles, eu ecra
ne mari, speciale.

Sporirea spectaculozității sale 
este o necesitate pentru ca ti
rul, pină acum sport fără spec
tatori șl fără... telespectatori, să 
devină realmente interesant si pentru aceștia...

Radu TIMOFTE

IN „ClIPA DATIV ;

ARGENTINA - U.R.S.S. 2-3 I
Ei bine, pînă la urmă, sur

priza a fost, intr-adevăr, sur
priză : echipa U.R.S.S. a în
vins, la Buenos Aires, repre
zentativa Argentinei, în „Cupa 
Davis" ; 3—2 (ultimul meci :
Clerc — Cesnokov 8—2, 6—1, 
2ț-6. 4—6. 2—6 !). Sud-america- 
nii cad astfel din grupa de e- 
lită a tenisului pe echipe mon
dial.

Feibal meridiane
glez Mark Hateley (23 de ani) 
a anunțat că șl-a prelungit con
tractul cu echipa A. C. Milan, cu 
încă patru ani. • După cum se 
știe, ta urma incidentelor de la 
finala „C.C.E.*  dintre F. C. Li
verpool și Juventus Torino de la 
Bruxelles, U.E.F.A. a hotărit ca 
echipa Italiană să susțină două 
jocuri pe teren propriu cu por
țile Închise. Președintele clubu
lui Juvehtus, Gianpiero Boni- 
perti, a făcut un memoriu la 
jocul cu Verona, programat la 
forul european, ta care cere ca 
jocul cu Verona, programat 
la Torino (returul de la 3 no
iembrie) ta cadrul „C.C.E." să fie 
măcar televizat In direct, aceas
ta pentru a evita unele even
tuale urmări care s-ar putea Ivi 
ki fața stadionului între supor
teri. Forul european a aprobat 
cererea echipei Juventus. Astfel 
că partida va fl televizată ta 
direct. • La 16 octombrie, ta 
afara jocurilor din preliminariile 
C.M. stat programate șl cîteva 
partide amicale. Printre acestea 
din urmă consemnăm Întîlnirea 
de la Glasgow, dintre Scoția șl 
R. D. Germană. Antrenorul ad- 
interim Alex Fergusot. a anun
țat lotul scoțian, din care vor 
lipsi Insă cunoscuțll Strachan, 
Souness, Nicol și Belt. Se pare 
că Ferguson va cere forului de 
specialitate să fie schimbat din

.ATLETISM S La tradiționalul 
maraton de ta Beijing, ce se va 
desfășura duminică, vor lua par
te 60 de alergători. Câștigătorul 
de anul trecut: japonezul Kita.

CICLISM • Etapa Inaugurală 
a cursei montane „Grand Cara*  
col", desfășurată pe ruba Perei
ra — Manlzales (50,5 km), din 
Columbia, a revenit lui Murillo 
ta 11125:10, urmat la 10 s de 
Hampsten. Cabrera și Belda.

HANDBAL • întâlnire amioală 
de junioare, la Ennigerloh: 
R.F.G. — Franța 16—12 • Tur
neu feminin la Emlrood (Olan
da) : Ungaria — Islanda 29—16; 
Olanda — Jong Orange (Olanda) 
21—18.

HOCHEI PE GHEAȚA • 
Ț.S.K.A. Moscova oontlnuă să 
fie neînvinsă te campionatul 
U.R.S.S., totaliztad 12 p. In eta
pa a 6-a, liderul a întrecut ou 
9—3 pe Sokol Kiev, iar Dlnarao 
Moscova a dispus de S.K.A, Le
ningrad, cu 5—2.

ȘAM • Echipa „Trud" din 
U.R.S.S. a întrecut cu 7—5 for
mația Iugoslavă „Bosnia", într-un 
meci din cadrul „C.C.E.".

TENIS • Rezultate din turul 
doi al „Cupei federației", rezer
vată echipelor feminine și des
fășurată ta Japonia: S.U.A. — 
R.P. Chineză 3—0; Argentina — 
Noua Zeelandâ 2—1; Cehoslova
cia — Elveția 2—1; Australia — 
Spania 3—0; Ungaria — Canada
2— 1; Bulgaria — Iugoslavia 3—0;
Italia — Mexic 3—0; Japonia — 
Marea Britanle 1—1 (meciul d« 
dublu întrerupt dim cauza tatu- 
nericulul) • în Turneul de la 
Toulouse, Iile Năstase l-a în
vins, în primul tur, pe de Ml*  
niels cu 8—3. 1—6, 6—3 • La
Fast Rutherford : LendM — 
Connors 6—1, 6—3 McEnroe — 
Gomez 6—1. 6—2.

VOLEI • în turneul de la 
Lausanne (f): U.R.S.S. — Italia
3— 0; Japonia — Coreea de Sud 
3—1.

La zi

0 ALTFEL
DE BALCANIADĂ!

Multă vreme sportul a fost 
considerat apanajul exclusiv 
al oamenilor tineri și sănă
toși, dar ta ultima vreme, tot 
mal mult, a fost extinsă a- 
rla practlcanților, spre senec
tute. ca șl de către oamenii 
bolnavi (pentru mulțl dintre 
el sportul constituie un me
dicament extraordinar) sau 
chiar Infirmi. Există, de alt
fel, o Olimpiadă a handloa- 
paților fizici, precum și o 
Balcaniadă atletică a... nevă- 
zătorilor. Aceasta din urmă 
s-a desfășurat chiar zilele 
trecute la Sofia, pe stadionul 
„Vasil Levski", gazdă a atl- 
tor competiții atletice de an
vergură.

întrecerile tinerilor atleți 
ne văzători s-au bucurat de 
un frumos succes, el demon- 
strînd remarcabile calități șl 
o bună pregătire. Cu acest 
prilej sportivii români au ob
ținut trei locuri tatîl prin 
Felicia Răducanu la săritura 
te lungime (4,42 m) șl arun
carea greutății (9,45 m) șl 
Adrian Neagu la 100 m (11,7). 
Alte 11 locuri doi și 5 locuri 
trei au mal fost câștigate de 
sportivii noștri.

Un gtad bun, de recunoștin
ță, pentru îndrumătorii aces
tor tineri pentru care. Iată, 
sportul este acum un prieten 
de nădejde 1

r. vil.

funcție. Principalii pretendent! 
ar tl BiUy McNeill (care trebuie 
să renunțe la postul de antre
nor de la Manchester City, unda 
mal are contract pe doi ani 1) 
și Tommy Docherty, fost selec
ționer al Scoției intre anii 1971— 
1973. Dar, Docherthy nu are prea 
mare credit, deoarece In 23 de 
ani de activitate ca antrenor a 
schimbat nu mai puțin de... 12 
echipe. • Surpriză la Tel Aviv, 
in cadrul preliminariilor C.M. 
(zona Asiei) : Israel — Australia 
1—2 (0—0). Oaspeții au marcat
primele două goluri prin Kosmi- 
na, după care gazdele au redus 
din handicap (Armelll). In cla
sament conduce Israel cu 4 p 
(3 j), urmată de Noua Zeelandâ 
și Australia cu cite 3 p (2 j> 
și Taiwan 5p (3 j). • în C.E. 
de tineret, la Copenhaga: Da
nemarca — Elveția 4—1 (3—0). • 
Cîteva rezultate din campionatul 
U.R.S.S. (et. 29) : Dlnamo Mos
cova — Dlnamo Minsk 0—1, Al
ma Ața — Spartak Moscova 4—4, 
Torpedo — Zenit 1—3. Dnlepr — 
Erevan 2—0. Dinamo Kiev (care 
a învins cu 4—2 pe S.K.A. Ros
tov) conduce, ta clasament cu 
41 p, urmată de Dnlepr șt Spar
tak cu 28 p. Urmează, la 19 oc
tombrie, marele derby: Spartak 
— Dlnamo Kiev...
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