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octombrie, tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
al Partidului Co-

Joi, 10 
Nicolae 
general ------------munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Hu Yao
bang, secretar general al Co- 
miieluluî Central al Partidului 
Comunist Chinez, au fost oas- 
netii oamenilor muncii din mu
nicipiul Wuhan, ai locuitorilor 
provinciei Hubei.

încă din primul moment al 
vizitei inalților soli ai poporu
lui român, zeci de mii de ce
tățeni ai municipiului Wuhan, 
aflați pe aeroport, au făcut o 
primire entuziastă, de o pu
ternică forfă emoțională, spe
cifică unei adevărate sărbători, 
expresie a vibrantelor senti
mente de prietenie fată de po
porul român, de aleasă stimă 
și înaltă considerație față de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tovară.a 
Elena Ceaușescu.

Ora 11,00 — ora locală, ora 
5,09 — ora României.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășul Hu Yaobang sînt sa
lutați de tovarășii Guang Gu- 
angfu, secretar al Comitetului 
Provincial Hubei al P.C. Chi
nez, Huang Zhizhen, președin
tele Guvernului Popular al Pro; 
vineiei Hubei, de alți tovarăși 
din conducerea locală.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în mijlocul locui
torilor din această parte a Chi
nei se transformă într-o mare 
sărbătoare a prieteniei româ- 
no-chineze. Sute de mii de oa
meni ai muncii, copii și tineri 
au ținut să exprime, într-o im
presionantă explozie de bucu
rie. pretutindeni de-a 
marilor artere străbătute 
coloana oficială, hotărîrea 
a duce mai departe 
relațiilor de prietenie 
cite intre cele două 
convingerea că — așa 
arătat la convorbirile 
mai inalt nivel româno-chinez, 
— dezvoltind raporturile po
litice, colaborarea economică 
și tehnică pe multiple planuri, 
acționind unite în lupta 
tru pace, pentru triumful 
lume, țările noastre 
realizeze programele 
bunăstare și progres.

★
Sentimentele de 

$i deosebită prietenie

lungul 
de

__ de 
tradițiile 
statorni- 
popoare. 
cum s-a 
Ia cel

pot 
lor

pen- 
ei în 
să-și 

de

dragoste
_______  _______ față de 

înaltii soli ai poporului român 
exprimate atît de cald si vi
brant de oamenii muncii 
Wuhan s-au regăsit în atmos
fera entuziastă ce a marcat 
din primul moment marele mi-

din

ting al prieteniei româno-chi- 
ncze ce a avut loc în capitala 
provinciei Hubei, în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii 
nia, si a 
Ceausescu.

Aplauzele

Socialiste 
tovarășei

Româ- 
Elena

99

Ieri, in C.C.E. la baschet feminin

U“ CLUJ-NAPOCA A DEBUTAT
_ _______ entuziaste ale 

celor prezenti, manifestările de 
prietenie la adresa ilustri- 

. lor reprezentanți ai poporu
lui român au transformat ma
rele miting de la Wuhan în
tr-o mărturie emoționanta 
a stimei si profundului reșpcci 
de care se 
general 
președintele 
cialiste România pe meleagu
rile Chinei populare. Prin 
întreaga sa desfășurare, mi
tingul a reprezentat o nouă si 
strălucită confirmare a sen
timentelor trainice de_ priete
nie și prețuire reciprocă, a co
laborării si solidarității 
lilante care leagă de 
vreme partidele,

"popoarele noastre, 
hotărîrii comune 
această rodnică 
în măreața operă 
a noii societăți, în lupta Pen
tru socialism, 
independență si

Ora 11.30,
tentă salută, 
ovații prelungite, 
tribună a 
Ceausescu 
Ceausescu, 
Yaobang.

Au fost
stat
România si Republicii 
lare Chineze.

Dind glas bucuriei si 
factiel celor prezenti, a popu
lației orașului Wuhan — pro
vincia Hubei, de a-i avea în 
mijlocul lor ne_ Înaltii soli 
ai poporului român, secretarul 
Comitetului de partid a! 
provinciei, tovarășul Guang 
Guangfu a deschis mitingul.

Intimpinati cu
vii si f 
luat 
Nicolae 
Yaobang. 

conducători 
larg

bucură secretarul 
al partidului,

Republicii So-

CU 0 VICTORIE CLARA
CLUJ-NAPOCA, 10 (prin te

lefon). Sala sporturilor din 
localitate a fost joi gazda pri
mei manșe a dublei întîlniri 
din cadrul turului I al C.C.E.
î...._..........-.....

g la baschet feminin, dintre echi- 
g pele Universitatea C.S.Ș. Vii- C „------ -[ E1j,tzur

pregă-

mi; < 
multă 

țările si 
a dorinței si g; 
de a întări g: 

conlucrare 
de edificare j:

progres social, 
nace în lume, 
întreaga asis- 

nrin aolauze si 
__ ..... sosirea la 
tovarășului Nicolae 
si tovarășei Elena 
a tovarășului Hu

intonate imnurile de 
ale Republicii Socialiste 

Poou-

satis-

aclamații, 
au 

tovarășii 
si

îndelungi aplauze, 
cuvîntul
Ceausescu

Cuvîntările
au

și profund 
aprobare si

ai Paulei 
lui „U",

rg torul Cluj-Napoca și 
Tel Aviiv. Jucătoarele 
ti te de antrenorii N. Martin și 

gr H. Pop au realizat o victorie 
clară, cu 87—63 (43—28), care 
le deschide drumul spre tu
rul al doilea, chiar după pri
mul meci, manșa următoare 
disputîndu-se mîine (n.r. azi) 
în aceeași sală. Gazdele au do
minat uneori cu autoritate, ele 
punctând și la „impresia 
tistică" cu momente de 
chet autentic, răsplătite 
generozitate de spectatorii, ve- 
niți în număr mare la 
eveniment sportiv.

Primele minute au fost de 
tatonare, echilibrul rupîndu-se 

g; după coșul de 3 puncte al 
gg Marianei Bagiu, care a consti- 
g tuit de fapt începutul unui 
g sprint hotărîtor : de la 6—6, pe 
sg distanța a 3 minute, „U“ a 
0 ajuns la 19—6 (în min. 6). Oas- 
gg petele — avînd în lot șapte 
gs componente ale reprezentati- 
gg vei Israelului — au încercat să 
g „prindă" cadența impusă de 
g studente, ele reușind însă o 
gg reducere a handicapului doar 
gg în primele minute ale reprizei 
gg secunde. Pe ansamblu, am re- 
gs marcat debutul de bun augur

ar- 
bas- 

cu
acest

Misăilă sub culorile 
(remarcabilă la in

tercepții și contraatacuri), pre
cum și verva pivotului 
Drigeur, de la oaspete, 
getera meciului, 
realizată șl cu contribuția de
fensivei clujene, mai puțin a- 
tentă la deplasările acestei ta
lentate jucătoare în zona co
șului.

Au marcat: Bagiu 10, Misăi
lă 9, Popa 22, Manasses 4, 
Sandor 2, Jerebie 23, Kiss 17 
pentru învingătoare, respectiv 
Biumcnfeld 8, Litani 6, Gros- 
mann 10, Barilevski 8, Dri
geur 31. Foarte bun arbitra
jul cuplului A. Guleski (Iu
goslavia) și II. Grancearov 
(Bulgaria).

Adrian VASiLESCU

Anat 
coș- 

performanță
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RUGBYȘTII

STARTULUI

,,TRICOLORI"
ÎN SEZONUL
stadionulLa 20 octombrie 

..Parcul copilului" din Capitală 
găzduiește un meci de rugby 
așteptat cu mare interes de 
iubitorii sportului cu balonul 
oval din tara noastră. Este 
vorba despre întîlnlrea dintre 
reprezentativele României si 
Uniunii Sovietice, una dintre 
cele mal importante ale com-

ÎNAINTEA
INTERNATIONAL
organizate de F.I.R.A.petiției .

în vederea acestui meci lotul 
nostru a susținut ieri 
amiază un ioc de verificare 
în compania echipelor Dinamo 
si Sportul studențesc fcîte o 
repriză cu fiecare) de la care 
vă prezentăm imaginea sur
prinsă de fotoreporterul Aurel 
D. Neagu.

dună-

La finele primului tur al Diviziei „A“ de handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI, MERITUOASĂ ÎNVINGĂTOARE
Hu 

celor 
găsit 
ecou, 
satis- 

de

doi 
un 
deDlină _
făclie în rîndurile _ miilor 
participant!' Ia miting si 
nrin intermediul posturilor 
radio și televiziune — ale po; 
porului chinez, 
un aci politic 
semnificații și implicații pen
tru evoluția viitoare, pe 
multiple planuri, a rapor-

de
reprezentînd 
cu adinei

(Continuare în pag. a 4-a)

$

INTR-UN DIFICIL
Turul I al celei de a 28-a 

ediții a campionatului mascu
lin de handbal. Divizia „A", 
s-a desfășurat in condiții spe
ciale. Avind în vedere intere
sele de moment ale echipei 
naționale, forul de resort a 
decis ca formațiile de pe 
prima scenă competitională, 12 
la număr, să-si dispute întîie- 
tatea in 4 turnee, obligîndu-le 
să susțină cele 11 etape în

leri, la București, In meci amical de handbal

ROMÂNIA UNGARIA 24-23 (selecționate feminine de tineret)
In sala Floreasca s-a desfă

șurat. joi după-amiază. primul 
joc amical de handbal dintre 
selecționatele feminine de ti
neret ale României și Ungari
ei. Pentru echipa noastră, du
bla intîlnire cu handbalistele 
ungare (a doua partidă va a- 
vea loc mîine. de la ora 17) 
reprezintă ultimele verificări 
înaintea Campionatelor mon
diale de tineret. La capătul u- 
nui meci echilibrat, selecționa
ta României a învins cu sco
rul de 24—23 (12—10). dar nu 
trebuie omis faptul că antreno
rii Remus Drăgănescu și Cor
nel Bădulescu au rulat întregul 
lot, încercînd diferite 
de echipă.

Meciul a fost foarte 
prima repriză, cînd 
noastră- a condus 
dar la diferență de numai 
gol de fiecare dată handbalis
tele maghiare egalînd și luind 
chiar conducerea o singură 
dată : 9—8. în min. 21. Finalul 
de repriză a aparținut net ju
cătoarelor din selecționata 
României (12.—9 în min. 30). 
remareîndu-ăe în special viteza 
de joc a Simonei Manea și a 
Ribanei Oancea. La reluare, 
handbalistele noastre apasă pe 
accelerator și-și măresc avan-

formule

strîns in 
formația 

permanent, 
un

„MARATON“
24 de zile, De traseul Tg. Mu
reș — Ploiești — Constanta — 
Cluj-Napoca. Vom vedea, de
sigur. la turneul final al cam
pionatului mondial din Elveția 
(februarie-martle 1986) dacă a- 
cest sistem a avut o influentă 
pozitivă. Ceea ce se poate 
spune acum este doar faptul 
că — disDutîndu-se în centre 
neutre (fără echipe divizionare 
..A“) — turneele au văduvit 
orașele cu formații din prima 
categorie de întîlniri care să 
le atașeze si mai mult de e- 
chipele lor. de handbal în ge
neral, și — nu mai puțin im
portant — le-au tăiat clubu
rilor o posibilitate sigură (pla
nificată) 
nu si-a 
rinta de 
balului.

de venituri. în Dlus. 
atins scoduI nici do- 
popularizare a hand- 

la reuniunile de di-

mineată asistînd 
spectatori, iar 
duDă-amiază — 
Ploiești si Cluj-Napoca — doar 
cu ceva mai multi...

în mod firesc, aglomerarea 
meciurilor într-o perioadă 
scurtă de timp a supus echi
pele — în primul rînd — la 
examenul rezistentei. La acest 
capitol au răspuns nesatisfă
cător îndeobște formațiile cu 
loturi avind în componentă 
sportivi în vîrstă. Este — ti
pic — cazul echipei Dinamo 
Brasov. Apoi, puterea de luptă 
a primat asupra valorii evolu
țiilor. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit turneele itinerante

cîteva zeci de 
la cele de 
îndeosebi la

Hristache NAUM

(Continuare tn na a 2-31

Nicoleta Boriceanu, cu mingea in fața blocajului advers ; Simona 
Manea este gata să primească mingea pe semicerc.

Foto : Aurel D. NEAGU
tajul la 5 goluri. în minutele 
33 35, 37 și 39. Esztera Laszlo 
fiind autoarea unor goluri 
spectaculoase. Din acest mo
ment. schimbările dese și □ u- 
șoară mulțumire de sine în 
rindul echipei permit partene
relor de întrecere să se apropie 
treptat, chiar l.-, un pas de e- 
galare, dar Anca Căpraru a a- 
părat o aruncare de la .7 m în 
min. 55. ceea ce a contat foar
te mult (Ia scorul de 23—21) 
in final. Victoria echipei Re

mâniei este pe deplin merita
tă. scorul puțind fi mai mare 
dacă nu se urmărea, cum subli
niam. verificarea întregului lot. 
Au marcat : Laszlo 6. Oancea 
5. Horga 5 Manea 3. Nisipeanu 
2. Romete 1. Boriceanu 1 și 
Darvaș 1, pentru învingătoare, 
respectiv Szilagy 4. Banfi 4. 
Szabo 4 Gegzi 3. Szanto 3. 
Kiss 3, Gocsls 2. Au arbitrat 
bine bulgarii B. Gheorghiev și 
C. Sotirov.

Mihail VESA

TOAMNA SE NUMĂRĂ (și) 
BAZELE SPORTIVE ȘCOLARE... d
0 Terenuri există pretutindeni, dar... 0 Se caută elevi 
și profesori mai buni gospodari 0 Este nevoie de 

multă pasiune și inițiativă
Raidul nostru în unități -de invățămint din Capitală

foarte bine, să fie 
proaspăt, demnă de 
ca exemplu. Baze 
există (sînt formate din

mai

O întrebare se pune, firesc 
acum, la început de an șco
lar : cum i-au primit pc elevi 
bazele sportive din unitățile de 
invătămint ? Au fost ele pre
gătite in mod special pentru 
acest eveniment si dotate cu 
tot ceea ce au nevoie ?

în dorința de a eăsi răs
puns. ne-am deplasat la cîteva 
scoli si licee din Capitală. Si 
rezultatul investigației noastre 
este pozitiv dintr-un punct de • 
vedere : pretutindeni am aflat 
terenuri de sport biluminizate.

Ne-a Impresionat neplăcut, 
însă, faptul că n-am găsit nici 
o astfel de bază care să a-

voo- 
a ti 
soor-

rate
sită
dată 
tive ____  .
terenuri de handbal, baschet, 
volei s.a.) dar felul în 

dovedesc cîtusi
care 

arată nu dovedesc cîtusi ie 
puțin că s-ar bucura — din 
partea conducerilor de scoli a 
profesorilor de educație fizică, 
a elevilor Si comitetelor de Pă
rinți — de o atentie specială, 
deosebită. Bunii gospodari ai 
terenurilor de sport sînt dună

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2-3)



LA ORDINEA ZILEI
IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Revenim azi cu cîteva nota
ții după primul turneu al cam
pionatului de hochei, desfășu
rat săptămîna trecută în Ca
pitală. fază premergătoare cam
pionatului Dropriu-zis care a 
avut drept scop stabilirea celor 
două grupe valorice ale Divi
ziei „A". Să amirtim că între
cerile grupei I vor debuta sîm- 
bătă, cu partida Steaua —-Di
namo. la București, și cu der- 
byul local S. C. — Progresul, 
la Miercurea Ciuc.

Așadar, ce a arătat turneul- 
maraton încheiat luni seara pe 
patinoarul „23 August" ? Prima 
constatare îmbucurătoare, care 
nu a scăpat nimănui este nu
mărul foarte mare de jucători 
tineri titularizați in toate cele 
opt formații participante, prin
tre cei mai dotati dovedin- 
du-se Gh. Dragomir (născut în *
1968) . alături de frații Dan (n.
1969) și Iulian Popovici (n. 
1967). Dar nu numai ei și-au 
demonstrat calitățile cu aces* 
prilej, ci și alți jucători tineri 
printre care portarii Kiraly (n. 
1967) si Tamas (n. 1966). apoi 
Înaintașul Herlea (n. 1967 : ce 
gol frumos a marcat după o 
pătrundere impetuoasă. în par
tida Steaua — Dinamo 1) ș.a. 
Mai mult, Viitorul Gheorgheni 
și Dunărea Galați s-au prezen
tat cu garnituri alcătuite a- 
proape In totalitate din jucă
tori tineri, unii dintre ei bine 
pregătiți. De pildă, la Viitorul 
doar doi jucători din lot erau 
născuți Înainte de 1960. iar la 
Dunărea doar patru. Desigur, 
o notă bună pentru antreno
rii respectivi. Dar această in
fuzie de tineret a avut și re
versul ei. De pildă, lipsa de 
experiență și-a spus cuvîntul 
in realizarea unor scoruri mari

cu care s-au încheiat cîteva 
din partidele susținute de a- 
ceste echipe. De pildă în par
tida cu Dinsmo (care a cîști- 
gat cu 20—7). tinerii jucători 
de la Viitorul s-au lăsat prea 
impresionați de ..numele" ad
versarilor si. deși au combinat 
de multe ori frumos parcă 1e 
era teamă să joace pucul ! La 
fel în cazul avalanșei do goluri 
înscrise în partida Progresul 
M. Ciuc — Dunărea Galați 
(13—0) care are aceeași expli
cație a lipsei de experiență : 
gălățenii au primit primele pa
tru goluri in decurs de cîteva 
minute (în ..reprize" de cîte 
două : primele în numai 36 de 
secunde, următoarele două în 
decurs de 50 de secunde), ceea 
ce a dus la căderea psihică a 
tinerilor jucători de la Dună
rea. Cu toate că portarii Stroe 
și Neculiță s-au schimbat me
reu. ei nu au reușit să stăvi
lească avalanșa golurilor.

O ultimă notație după acest 
turneu : superioritate? nume
rică nu este fructificată. Din 
neștiință? Din nepregătîre a te
mei la antrenamente ? Studiind 
foile de arbitraj ale meciurilor 
disputate de primele patru cla
sate. s-a constatat că din 35 
de astfel de situații, doar 6 
au fost concretizate. Reparti
ția pe echipe fiind următoarea: 
Steaua — 9 situații de supe
rioritate numerică, doar una 
fructificată : Sport Club 9/2 : 
Dinamo 14/2 ; Progresul 5/1. O 
„productivitate" sub 20%. mult 
inferioară oricărei cerințe in
ternaționale (echipele de frun
te din ierarhia mondială valo
rifică această fază favorabilă 
In proporție de pînă la 87% !).

Mircea TU DORAN

LA FINELE PRIMULUI TUR AL DIVIZIEI „A“
(Urmare din pap. 1)

au avut si misiunea de a îm
părți prima divizie In două 
grupe valorice : cea a locu
rilor 1—6. care-si va continua 
in retur lupta pentru podiu
mul de premiere, si cea a 
locurilor 7—12 care va de
clanșa în martie anul viitor as
pra dispută oentru evitarea 
retrogradării. tn majoritatea 
cazurilor, echipele — îndeo
sebi cele al căror potențial de 
luptă scădea văzlnd eu ochii 
pe parcursul „maratonului" — 
manifestau o mare nervozitate 
stare (nepropice susținerii ni
velului valoric al unei divizii 
naționale de rangul D ampli
ficată de protestele perma
nente ale antrenorilor la fie
care decizie a arbitrilor. în
cercarea de a-i scoate pe „ca
valerii fluierului" tatii ispăși
tori pentru neputința proprii
lor echipe a mărit starea de 
încordare, a deteriorat atmos
fera din iurul turneelor.

în acest context, nu Prea fa
vorabil campionatului si hand
balului nostru, echipa care a 
adus o rază de lumină a fost 
Dinamo București. Schimbată 
radical tn bine (este meritul 
conducerii clubului si în spe
cial ai secției de handbal con
dusă de ing. Dan Nicolici). 
disciplinată, dispusă la efor
turi nelimitate, omogenă, cu o 
admirabilă coeziune sufle
tească. formația din sos. Ste
fan cel Mare si-a fructificat 
la maximum toate atuurile. 
Apărarea mobilă, avansată, a 
protejat bine Doarta in care 
nu străiuoesc însă nici Virgil 
Marchidan, nici Claudiu Io-

H AGERE EXCEPȚIONALA
GOCmMMfUfSS

•» atribui» cisttQun i»

BAKE AUTOTURISME EXCURSH
In R.P Ungarâ

10 ECHIPE CONCUREAZĂ ÎN CAPITALĂ
Echipele din Divizia „A" de 

lupte greco -romane susțin 
duminică partidele penultimei 
etape (a Vil-a). în program 
sint multe meciuri importante 
Pentru desemnarea formațiilor 
fruntașe., din cele patru serii 
care vor oarticioa Ia turneul 
final, dar si pentru echipele 
aflate în zona retrogradării, tn 
Capitală vor evolua nu mai 
puțin de 10 formații. în sala 
Dinamo se vor întîlni. intr-un 
..triunghiular" din seria a 
IlI-a. Carpati Sinaia — Farul 
Constanta — Dinamo Bucu
rești si tot aici va avea loc 
un alt ..triunghiular" din ace

leași serie : Delta Tuleea — 
Progresul Brăila — Metalul 
București. în sala Construcția 
îsi vor disputa întîietatea 4 
formații din seria a IV-a : 
C.S. Botoșani, Industria sirmei 
Buzău. Nicolina Iași si Con
strucția București (aceasta din 
urmă va întîlni numai pe C.S. 
Botoșani si oe Nicolina).

Iată Si celelalte întreceri ale 
acestei etape : seria I. la Ti
misoara : C.S. Arad — A.S.A. 
Clui-Napoca — C.F.R. Timi
soara : Lugoj s CESAROM
București — C.S.M. Reșița — 
Bihoreana Marghita — Meta
lul I.U.R.T. Lugoi : Baia 
Mare : Electromures Tg. Mu
res — Steaua — SIMARED 
Baia Mare : seria a H-a. Ia 
Băilesti : Steagul roșu Brasov 
— L.C. Dacia Pitești — Me
talurgistul Băilesti : Craiova : 
Chimistul Rm. Vîlcea — Pro
gresul București — Electropu- 
tere Craiova — Turbomecanica 
București : seria a IlI-a. ia 
Buzău : Muscelul Cîmpulung — 
I.M.U. Medgidia — A.S.A. 
Buzău — Otelul Călărași : se
ria a IV-a. la Rădăuți : Rapid 
București — Ceahlăiil Piatra 
Neamț — Metalul Rădăuți : 
Suceava : Dunărea Galati — 
S.C. Bacău — C.S.M, Suceava.

Toate reuniunile încep la 
ora 10.

„CUPA ROMÂNIEI"
ARAD. 10 (prin telefon). In 

Sala sporturilor din localitate au 
început întrecerile ediției a V-a 
a „Cupei României" la tenis de 
masă, la care sint programate, 
în primele două zile, cele mai 
bune 15 echipe masculine. Aceas
tă competiție constituie un exa
men sever nu. numai pentru 
sportivi, cl șl pentru antrenori, 
ba chiar stotem tentați să afir
măm că este examenul anual al 
tehnicienilor, chiar dacă nu vin 
la mesele de joc. De ce ? Pen
tru că potrivit formulei de or
ganizare, condiția de bază este 
ca fiecare echipă să prezinte do! 
seniori, doi juniori și doi că
deți, de unde rezultă clar că 
suma valorilor echipei dă rezul
tatul totr-un meci și In clasa
mentul final. După cum spunea 
un jucător mai vîratnie, seniorii

DE HANDBAL MASCULIN
nescu. iar ofensiva s-a dove
dit eficientă prin contribuția 
tuturor jucătorilor. In acest 
sens este edificator faptul că 
In multe partide toti jucătorii 
de cîmp dinamovisti au înscris 
goluri In poarta adversarului ! 
Mircea Bedivan, deși încă ne
pus la punct integra] cu pre
gătirea fizică, si-a dovedit din 
nou marile sale calități, con
tribuind efectiv la succesele 
echipei. Mircea Grabovschi a 
fost, realmente, un exemplu de 
dăruire. George Dogărescu — 
o forță dezlănțuită. Ion Mo
canii — un pivot a cărui clasă 
nu mai poate fi contestată, iar 
tinerii Marius Antonescu si 
Cristian Zaharia au constituit 
adevărate revelații. De altfel, 
griia Dentru pregătirea si pro
movarea unor tineri talentati 
este — si ea — un punct de 
onoare al activității clubului 
Dinamo București in ultima 
vreme. Avînd în vedere toate 
acestea nu este de mirare că 
echipa pregătită de maeștrii 
emeriti ai sportului Ghiță 
Lieu si Valentin Samungi se 
află ne primul loc — neîn
vinsă — și nici faptul că ea 
a dominat eu dezinvoltură a- 
cest prim tur epuizant. Feli
citările noastre sint însoțite de 
îndemnul adresat sportivilor, 
antrenorilor si conducătorilor 
secției de a continua pe aoe- 
lasi drum de muncă si. desi
gur. de satisfacții.

Steaua, staționară ca valoare 
fată de campionatul trecut, a 
acuzat nerestabilirea completă 
a unora dintre jucătorii acci
dentați mai demult sau mai 
recent, precum si uzura fizică 
a jucătorilor săi de bază.

Politehnica Timisoara a con
firmat saltul valoric din în
trecerea națională anterioară, 
echipa din orașul de Pe Bega 
fiind — si în această nouă 
ediție a camoionatului — o 
pretendentă îndreptățită la 
podiumul de premiere. Oame
nilor de bază ai echinei. Ale
xandru 
Folker. 
tia din 
tentă a

H.C.
fost obligată, 
rului Olimpiu Flangea. 
restructureze mult jocul, atît 
In atac, cit Si in apărare. Dar 
n-a fost numai asta. Echipa 
resimte mult oboseala unui 
sezon mai bogat decît al tu
turor celorlalte echipe din 
handbalul românesc si. poate.

„povara" succeselor 
tntr-un an de excep- 
să nu uităm — acci- 
(Maricel Voînea. Gh. 
Mihai Mironiuc s.a.) 
an au avut o Pon- 

firesc, de

Buligan si Alexandru 
li se adaugă contrjbu- 
ce în ce mai consis- 
..noului val".

Minaur Baia Mare a 
prin lipsa inte- 

să-si

SPORTIVII DE LA S
AȘTEAPTĂ INCREZ/

Au mai rămas cîteva zile 
pînă ia gongul inaugural al e- 
diției 1935 a campionatelor na
ționale de box pentru seniori. 
După cum se știe, turneul fi
nal al întrecerilor va fi găz
duit de Sala sporturilor din 
Galați. Vor fi prezenți la com
petiție cei mai buni pugiliști 
ai țării, care și-au cucerit a- 
cest drept la întrecerile de zo
nă, precum și membrii lotului 
reprezentativ. Dintre campionii 
ediției trecute nu-și vor apăra 
centurile Ion Stan (semiușoa- 
ră) și Rudei Obreja (semimij- 
iocie). suspendați din activita
tea competițională. ceilalți de
ținători ai titlurilor pregătin- 
du-se acum să-și apere pozi
țiile pe ringul gălățean.

tn aceste zile premergătoare 
startului, pugiliștii fac ultime
le antrenamente. Sportivii de

la SI 
se v< 
print: 
lor. 
i-am 
Du; 
donai 
care 
ta si 
neul 
ționa 
grupi 
demo 
urce 
tă a 
Câmp 
mitru 
Relu 
rian

PE!
REI

LA TENIS DE MASA
astă 
de

dată 
juniori

la Arad 
absen- 

urmea-

Secuiesc — pio-
10—8. Stirom

Voința Sa-

nu mal hotărăsc de 
nimic, totul depinde 
și cădeți.

Cele 15 echipe prezente 
(C.S.Ș. Rovine Craiova 
tează din motive pe care
ză să le aflăm) au susținut jo
curile primelor tururi, urmind ea 
în reuniunea de vineri cele mai 
bune 8 echipe să-și dispute tro
feul șl locurile pe podium. De
ținătoarea cupei. Universitatea 
A.S.A. Craiova, a avut liber în 
prima etapă (urma să joace cu 
colegi! de la Rovine Craiova) șl 
a învins te 
10—0 echipa
IJPIPS Constanța. Alte rezultate: 
Știința —Etemit Oradea 10—4, 
Hidrotehnica A.S.A. C.S.M. Buzău 
— Constructorul Tg. Mtireș 10—4, 
înfrățirea Tg. Mureș 
că fină București

Tehnoulilaj Od. 
nierul Craiova
C.S.Ș. 2 București
tu Mare 10—2, Sticla C.S.Ș. Bis
trița — Progresul ÎIRUC Bucu
rești 10—5. C.S.M. Clui-Napoca — 
C.S.Ș. 1 Spartac București 10—0, 
Hidrotehnica — Înfrățirea 10—2 (!), 
Constructorul — Mecanică fină 
10—3,

Mirese COSTEA

în 
cipiul 
avea 
finale 
cane 
tru t 
saltel 
fia t 
nume 
snort: 
numă 
au o

turul al doilea cu
C.S.Ș. 2 Știința JUCAȚI CU NO) A

ȘAH s
&

Mecanl-
10—2, C.S.Ș.

atîtspațiu de timp 
dus.

Pierzînd doi dintre 
săi de bază (portarul 
si extrema 1 
den ța Carpati 
ficlat integral 
iucătorilor de 
lotul echipei. 
Paras chiv si 
pildă — n-au 

de

de re-

iucătorii 
Solomon 
Indenen-

I

EA 13 OCTOMBRIE 1985
TRAGERE EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES
Un nou prilej pentru par

ticipant! de a obține :
• AUTOTURISME „DA

CIA 1300“ (la ambele faze 
ale tragerii)
• MARI SUME DE BANI
• EXCURSII ÎN R. P. 

UNGARA
Se efectuează 8 extrageri 

in două faze, cu un total 
de 42 numere. Cîștiguri pe 
13 categorii. Se cîștigă ai eu 
3 numere din 6 sau 8 ex
trase.

Mline. sîmbătă 12 octom
brie. este ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE.

chiar... 
repurtate 
tie. Si — 
d en țările 
Covaci u. 
din acest
der© necompensată, 
măiestria tactică sau de ambi
ția tuturor oamenilor acestui 
club de frunte.

Constructorul Oradea este, 
păstrind desigur proporțiile, 
ca si Dinamo București, o 
frumoasă surpriză » acestui 
campionat. Munca si abnega
ția antrenorului prof. Gh. Io- 
nescu. SDriiinul permanent si 
eficient al clubului (președinte 
— ing. Victor Nicoară). recep
tivitatea, posibilitățile sl ta
lentul jucătorilor au contribuit 
laolaltă la ascensiunea valo
rică a acestei formații. Intra
rea Constructorului 
elita handbalului 
este o performantă 
meritată, jocul ei 
campionat agitat distingindu-se 
evident prin schemele bine în
sușite în ofensivă si în de
fensivă. prin pregătirea bună 
a întregului lot. Din această 
echipă harnică s-au evidențiat 
îndeosebi portarul 
Cristea si iucătorîi _
Dorin Cristache, Gh. Baril, C- 
Vranău si L. Kaporuay.

Ceva mai obosită de efortu
rile turneului, Știința Bacău 
s-a desprins, totuși de plu
tonul al doilea, obtinînd in 
extremis un loc în grupa de 
elită, mai ales datorită apă
rării sale mal ferme.

începem a doua grupă valo
rică (locurile 7—12) cu Dinamo 
Brasov, care — asa cum 
spus — a 
lipsa mijloacelor fizice 
jucătorilor săi de a susține o 
bătălie atît de aspră De un

Oradea în 
românesc 

pe deplin 
în acest

Valentin 
de cîmp

am
fost grevată de

ale

Matei).
Mîrșa n-a bene- 

l nici de aportul 
• bază rămași în 
. Omer, Tătaru, 

Cornea — de 
i confirmat apre

cierile de care se 
astfel că asociația si 
rul Olimpiu Savu au obligația 
să analizeze evoluția 
ia măsurile de 
au...

Universitatea
gistrează si ea un statu 
valoric care trebuie să-i 
de gîndit.

La prima sa apariție în 
vizia ..A", Metalul Bistrița a 
făcut o figură frumoasă. An
trenorul Ioan Palgo a reușit 
să realizeze din... piese dispa
rate un mecanism care func
ționează bine, dar căruia îi 
trebuie timp să se rodeze.

Cu un lot cuprinzînd multe 
valori. Constructorul Arad a 
avut o evoluție mai mult de- 
cit modestă. Este vorba, cre
dem noi, de o instruire ' pre
cară a lotului arădean.

Tn fine, ultima clasată, Kc- 
îonul Săvinești. n-a dispus la 
reintrarea în Divizia „A“ nici 
de valoarea, nici de aplombul 
necesare primei divizii.

După această sumară 
cere în revistă a celor 12 
pețitoare. cîteva_ cuvinte 
pre arbitraje.
rului" 
astfel 
uneori 
centă 
grele 
sportivii i-au... recompensat a- 
proape permanent — n-au fost 
în fiecare meci la nivelul 
tentat. Cu toate acestea, 
avut satisfacția să vedem 
bitri foarte siguri pe ei 
putem spune că partidele im
portante s-au bucurat de ar
bitraje bune si foarte bune. 
Cuplurile Marin Marin — Ro
meo Iamandi si Gh. Sandor — 
Nicu Iancu (acesta din urmă, 
deși nu se numără printre cele 
cu statut „international", con
duce cu competentă cele mai 
grele derby-uri si faptul ar 
trebui să-i sensibilizeze De 
membrii responsabili ai fede
rației) s-au situat In fruntea 
..top“-ului. Mai sint si 
cupluri care s-au achitat bine 
de dificila loc misiune, 
cele citate de noi au fost, fără 
discuție, cele mai 
cele care au aplicat 
si în momentele de mare 
cordare din teren — litera 
rulamentului în sensul ei 
devărat.

bucurau 
antreno-

lor 
rigoare.

Craiova

si să 
Timp

înre- 
quo 
dea

Di-

în precedenta noastră ru
brică. piesele negre aveau 
drept timonier pe Mihail 
Tal. campion mondial 1960— 
1961. După 25 de ani șa- 
histul dfn Riga atacă din 
nou titlul suprem și se nu
mără printre participantii Ia 
apropiatul turneu al candi- 
daților. care se va desfășu
ra la Montpellier în aceas
tă lună. Nu s-a calificat u- 
șor, terminînd abia al 3-lea 
în „interzonalul" de la Tax- 
co (Mexic). La întoarcerea 
acasă a fost întrebat de 
ziariști ce partide bune a 
jucat.

— Nici una... a răspuns 
Tal. Dar după runda în care 
remizasem „pe scurt" cu en
glezul .1. Speeîman, l-am 
provocat pc partenerul meu 
la cîteva parlidc-blitz. Și 
iată, într-una din ele mi-a 
reușit o frumoasă combi
nație.

S-o vedem și noi la ta
blă. Deci : alb * ~
Tal. el. 
Pa2, b2.
— RgS,
Cc6, g4. Pa6. b7. dă, 17, g7^ 
h6. E limpede, regele alb a

Rg3. Dai,
Ne2. h4, Cd2, <34, 
c3. f2. g2 ; negru 

Dd8, Ta3, e8, Nc8,

J

2

fo;si 
zele 1 
pus : 
vom 
dama 
se ac 
si n-i 
Tal ; 
l...Te- 
mă i 
Fiindc 
3.Rf3 
5.Rf3 
de al 
mate 
vin 
bir

Și 
diagr; 
coper: 
tinue 
saltul 
fensii

BAZELE SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

tre- 
com-

_ _____  des-
.Cavalerii fluie-

— si ei neobisnuiti cu 
de maratoane. depășiți 
de atmosfera incandes- 

si afectați de cuvintele 
eu care antrenorii si

as- 
am 
ar

și

alte
dar

constante,
— chiar 

în- 
re- 
a-

cite ne-am dat. seama, destul 
de rari. Dar, iată ce am văzut 
în sondajele făcute :

0 Școala generală 15 Flo- 
reasca. O unitate de învătă- 
mînt nu prea mare, care are. 
însă, o bază sportivă satisfă
cătoare. Un teren de volei, u- 
nul de baschet, o poartă de 
antrenament... desenată pe un 
perete, o --------
Marcajele foarte vechi, 
riorarea 
copii) unei margini de beton 
a gropii de sărituri vădesc că 
este loc de mai bine... .6 Liceul industrial „Dimitrie 
Cantemir". De cum intri în 
curte, ne dreapta, o pistă si. 
la capătul ei. o groapă cu 
nisip pentru sărituri. Satisfă
cătoare. în snatiul dintre clă
diri. ne o suprafață întinsă, 
bituminizată. două terenuri de 
jocuri. Unul de baschet — dar 
cercurile metalice n-au... obiș
nuitele plase ! Cel de al doi
lea., alăturat, este un teren 
..ghicitoare". Ce se poate fuca 
pe el ? Nu știm. La un capăt 
are un nanou de baschet. Iar 
pe o margine laterală, un stîlD 
de volei. Un lucru este sigur : 
așa cum arată acum nu-i nici 
teren de baschet, nici de vo
lei !
• Liceul industrial nr. 33. 

Din păcate, sintem nevoiti să 
facem o afirmație : mare este 
dezinteresul conducerii acestui

groapă de sărituri.dete-
(oericuloasă pentru

liceu, 
Dentri 
tive ■ 
Cam 
o vizi 
am î 
podar 
acești 
Dentri 
torit, 
tereni 
la ir 
abia : 
cat i 
de li 
tereni 
Dozita 
s-ar . 
parte 
babil. 
folosi
• 1 

„Iulia 
moasi 
copac 
privii 
rire 
teren 
cai r 
rile : 
teren 
— ah 
echirr 
bătut 
losită

• 1 
Cu 1 
teren 
făcut 
dată, 
de b 
renul



campionatelor de box

DINAMO BUCUREȘTI I

(OPIATELE ÎNTRECERI I
ucurești 
re dată, 
itreceri-
P1 evn ei 
•tivitate. 
1] coor- 
de fie- 
prezen- 
la tur
elor na- 
:ens. pe 
>rind să 
pabil să 
i treap- . 
remiere. 
ut, Du- 
muscă) 
sile Flo- 
heorghe

Preda (supergrea), vor să ree
diteze performanța din anul 
trecut și. după cum se pregă
tesc. au multe șanse de izbindă.

In soseaua Stefan cej Mare, 
antrenorii TeodoT Niculescu și 
Valentin Vrinceanu așteaptă cu 
optimism disputele din frumo
sul Dort. dunărean. Atuurile 
lor sînt cîstigătorii ediției tre
cute : Constantin Tițoiu (mus
că), Nîcolae Talpoș (pană) Dra- 
gomir Ilie (ușoară) și Dorin 
Răcaru (grea). Dar. cel doi 
tehnicieni nu-șt ascund inten
țiile în ceea ce privește cuceri
rea titlurilor de campioni si la 
alte categorii.

Paul IOVAN

CONCURENTI LA FINALELE
E JUDO PENTRU TINERET

i muni- 
Dei vot 
jminică 
republi- 
lo Dcn- 
ani). Pe 

vor a- 
jka din 
asociații 
listi se 
Ti care 

oresti-

elu in competiții Internatio
nale : Stefan Nagy (T.C.I. 
radea). medaliat cu bronz 
la campionatele europene 
seniori cit si la oele de 
niori Dorin Drîmbe (Steaua) 
posesor al medaliei de bronz 
la C.E. de îuniori Adrian Mu- 
dura (Raoid Oradea), campion 
balcanic s.a. Firește, ei nu vor 
avea o

o- 
atît 
de 
iu-

h

itere- 
s ex- 
m ii 
j1 cu 
). el 
(2.f4) 
Nu ! 

urnul 
u ini- 
piesă. 
Td6 + 
!d3 + 
para- 

alte 
con- 
fost

it. Tn
des- 

i con- 
2) a- 

de- 
Sreu! 
HA

misiune ușoară fiind 
asaltați de multi 
nici de afirmare, 
mințim că aceste 
stituie un ultim

tineri dor- 
Să mai a- 
finale con- 
crîteriu de 

verificare si selecție în vederea
Campionatelor continentale de 
tineret care vor avea Ioc la 
începutul lunii viitoare la De- 
lemont (Elveția).

HM CROS REUȘIT

LA Tr. tlĂOURELE
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(pericol 

inul din 
î-au de- 
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O competiție de cros, foarte 
reușită (participare numeroasă, 
din multe județe, Întreceri 
spectaculoase, un cadru de în
trecere propice) a avut Ioc la 
Tr. Măgurele. Rezultate înre
gistrate : copile — 80# m : C 
Mirea (C.A. Vîrtoape). junioa
re III — 1000 m : T 
(C.A. Vîrtoape). junioare II — 
1500 m : V. Pupăza (C.F.R. 
C-ța). junioare I — 2 000 m : 
El. Neagu (C.S. Tîrgoviște), . 
senioare — 3 000 m : M. Rădu- 
cănescu (Metalul 
copii — 1000 m 
(C.A. Vîrtoape), juniori III — 
2 000 m : I. Troncea (C.S.Ș. A- 
lexandria). juniori II — 3 000 
m : C. Barbu (C.S. Tîrgoviște). 
juniori I — 4 000 m : L. Tache 
(C.A. Tr. Măgurele). De subli
niat evoluția alergătorilor de la 
Centrul de atletism din Vîrtoa
pe (antrenor — Ion Bratu).

I
I
I

. jumoa- ■
I. Nedea I 
are II — ■

■I
Tîrgoviște) ; I 
I. Cojocaru |

I
I
i

CAMPIONATUL POATE Sl TREBUI':

Stop-cadru pe clasamentul golgeterifor

UN LIDER INEDIT, BICU,
PROVENIND DIN

In aceste zile de pauză, să 
-continuăm", totuși ioeul. pri
vind clasamentul eolEeterilor.
Deci...

• 7
11 m.

• 5 
că -

GOLURI : Bîcu — 1 din

GOLURI : Coras. 
1 din 11 m.

• 5
Gabor
11 m
11 m.

GOLURI : M. 
Mateut Haei • 
Cîmoeanu II -

Pitur-

Sandu.
2
2

din 
din

GOLURI : Terheș• 4
maschin II. Cămătaru — 1
11 m 
din 11

Da- 
din 
- 2Petcu (Corvinul)

m.
GOLURI : Văidean.

Văetus Cojocaru, C. 
Glonț. Pușcaș. Fa- 

Georaeecu Giuchici. 
2 din 11 m.

• 3 
Jurcă.
Solomon, 
nici C. 
Dudu Georgescu 
Basno — 2 din 11 m. Andries 
— toate din 11 na.

Cine ar fi crezut, la startul 
campionatului. că Bîcu va fi 
lider dună etapa a 9-a ?

GolseteruJ craiovean nu 
e un jucător prea tinăr. 
25 de ani. (S-a născut la 
glavit. în 1960. dar tot 
iovean e ca fotbalist).

L-am remarcat mai demult 
într-un med la Ploiești, cînd 
ne-a impresionat Printr-o fină 
tehnicitate caracteristică, de 
altfel, multor tineri din -zona 
de influentă" a lui Bălăci. Dar 
stilul lui nu anunța un gol- 
geter. în cele din urmă. însă. 
Bîcu a _tîsnit“ ne culoarul e- 
liberat de Cămătaru. ieșit pen
tru moment din cursă, sl a 
snrintat împreună cu Geolgău. 
hotărît să se desprindă de 
pluton, ceea ce s-a și petrecut 
Bineînțeles că reușita lui 
Bîcu e determinată tot de e- 
chioă. care a demonstrat că 
poate juca si cu pivot (Că
mătaru) si fără, adică printr-o 
țesătură continuă.

Probabil că Bîcu nu 
singurul exemplu de 
care poate erupe. Sînt 
multi desigur dar nu 
să-si plaseze sprintul 
mentul oportun. Aviz 
rilor. (Un alt eolgeter care nu 
nare dispus să scape prilejul 
afirmării este Damaschin I. 
care s-a angajat, la Politehnica 
Iași într-un duel de... familie 
cu Damaschin II. de la Rapid.

mal 
Are 
Ma- 
cra-

este 
îucător 
el mai 
reusesc 
la mo- 
amato-

5 minute cu loan Balaur, căpitanul Gloriei Buzău

SĂ DEA MA! MULTI

LINIA A DOUA
oină acum cite 
„B“ si în -A“.) 

★
Privind clasamentul consta

tăm că în grupul celor care 
au marcat cel puțin patru go
luri se află — cum e si firesc
— 7 jucători din... cvartet. în 
acest grup de 12 figurează 3 
jucători de la Corvinul, lider 
al eficacității în prima divizie. 
De menționat și nrezenta con
stantă „la golgeteri1 
nului Cîmpeanu 
în fata porții.

Examînînd cu 
listă, constatăm 
celor 24 de 
compun, 'cele 
venționale — 
loca-si — isi
tantii ceea ce pledează pentru 
ideea că efortul eombînativ al 
„sextetului" din fată a deve
nit o realitate. Din rîndul 
..virfurilor" autentice (ca do- 
zitie De teren) se remarcă Pi- 
turcă, M. Sandu si Damaschin 
II. care operează mereu in 
prima linie. Dacă Piturcă este 
„adus la gol" prin efortul tac
tic al unui erup de jucători 
care îl 
Mircea 
cu fler 
atît de 
Miiller.
fără calități fizice de buldo
zer. se bate deseori în prima 
linie, fără a fi ajutat — i
— prea mult de o linie 
mijloc prea puțin decisă.

★
O ultimă observație la 

cest clasament. în grupul 
lor 24 nu figurează nici 
fundaș veritabil. (Basno a tre
cut mijlocaș, ca si C. Solo
mon : mai mult testul fundaș 
Basno a ajuns la 3 goluri, cu 
două lovituri de la 11 m.) Cu 
alte cuvinte aportul ofensiv al 
liniei de fund se Iasă așteptat.

ambii marcind 
Datru soluri în

a clujea- 
II mai mereu

atenție această 
că în rîndul 

jucători care o 
două linii con- 
inaintasl și mij- 
îmnart reprezen-

caută cu insistentă. 
Sandu este ..ghimpele" 
care pîndeste în stilul 
cunoscut al lui Gerd 

iar Damaschin II. deși

însă 
de

a- 
ce- 
un

loan CHIRILÂ

— Ioan Balaur, 
dat pină astăzi 
viu ?

— Niciodată.
— Atuoci. să trecem ta „trea

bă" 1
— De ce tocmai
— Chiar, de 

te-am solicitat 
interviu ?

— Știu si eu ?!...
Gloria merge bine în campio
nat. iar eu sînt căpitanul ei ?!..

— Să zicem 
Ne-am gindit 
că el a fost 
torul buzoian 
te sublinieri, 
tape.

— Și Cramer a avut 
număr de sublinieri, 
noi. însă, asta contează 
puțin. Important este ca echi
pa să fie subliniată !

— loan Balaur. lumea te cu
noaște mai puțin. în fond, cine 
ești 1

— Sînt un bucureștean get- 
beget. Am 27 de ani. am în
ceput fotbalul ca fundaș stîn- 
ga Ia „copiii" lui Dinamo, cu 
Ștefan Stănculescu și Gheor
ghe Timar. Tot aici, am jucat 
la juniori și chiar cîteva par
tide in formația de speranțe a 
dinamoviștilor. După care am 
plecat un an. in „B",. la Chi
mia Tr. Măgurele. Ca mijlo
caș. Am revenit in Capitală, 
la Sirena, de unde în 1981. 
m-a luat, la Buzău, antrenorul 
C. Stefan, care mă cunoștea de 
la Dinamo. Mai am un frate 
fotbalist. Decebal, mai mic cu 
patru ani, care joacă la F. C. 
Constanța. Cam asta ar fi „fi
șa" mea.

— Care ar fi părerea ta des
pre „miracolul Gloria", pentru 
că, iată, echipa bnzoiană are, 
după numai 8 etape, pins 4 la 
„adevăr" ?

— Sînt mai multe cauze care 
explică evoluția constant bună 
a Gloriei. Un antrenor cu a- 
devărat... profesor — Gheorghe 
Constantin, care știe să ne a- 
șeze în teren de minune, care 
face antrenamente model si 
care ne prezintă adversarul în 
amănunțime. încă de marți, 
dacă noi jucăm duminică. A- 
ooi. sprijinul factorilor locali 
si publicul acesta extraordinar 
mereu al 12-lea jucător. Plus 
seriozitatea tuturor jucătorilor, 
fiecare cunoscîndu-si perfect 
rolul.

ai mai acor- 
vreun inter-

eu mine ? 
ce crezi 

pentru un scurt

Pentru că'

că și pentru asta, 
la Balaur pentru 

anul treeut jucă- 
cu cele mai mul- 
jucînd 33

aceiași
Pentru

mai

de e-

_— Multi șe mită cum de re
zistă Gloria imediat lingă po • 
diurn cu aiiția „bătrinî" in e- 
chipă...

— Cine i-ar privi la antre
namente pe... bătrini nu s-ar 
mai mira. Si în joc la fel. La 
noi. „bătrînii'* sînt ca și cei ti
neri. în plus, toate exemplele 
bune pornesc de la cei mai în 
vîrstă. de la Dudu. de la Mar- 
cu, de la Crimer de Ia FI. Ma
rin, de la Ghizdeanu...

— De la... Balaur !
— Eu sînt la „mijloc", și la 

propriu și la figurat. Fac le
gătura intre compartimente si 
generații cum s-ar spune.

— Cum vezi campionatul ?
— Campionatul, nu o spun 

eu primul, are obligații mari. 
Exceptînd „grupul celor patru", 
Steaua. Dinamo. Craiova Spor
tul studențesc, oarecum Corvi
nul. bună însă numai acasă, 
pentru că de afară n-a mai 
adus un punct cam de un an. 
și. fără falsă modestie. Gloria, 
cred că celelalte echipe sînț 
restantiere. Pot mai mult. Tre
buie să dea mai mult.

— Balaur poate mai mult ? 
Mă gindesc Ia... un Iot ?

— Balaur, firesc, visează și 
el. Așa că trebuie • să mai ri
dice ștacheta. Poate că atunci 
va fi văzut și el. Mă gîndesc 
și eu la... tineret, unde sînt ad
miși doi jucători depășiți de 
vîrstă. Dar, pină atunci, tre
buie să „cravașez"...

— Ce întrebare ți-ai dori în 
final ?

— Ceva tot despre Gloria 1
— Atacați... „Cupa U.E.F.A."?
— E prea mult. dar... încer

căm !
Mircea M. 1ONESCU

In al doilea Joc al selecționatelor de juniori BII.A. ’88 IERI, IN „CUPA «OMÂMEI--
ROMANIA R.D.G. 0-1 (0-1)

siată, fluturînd, care avea lă
țimea de... două palme. Ce s-o 
fi întîmplat ?...
• Liceul industrial „Spiru 

Haret". O bază sportivă căreia 
n-ai ce-i reproșa : un teren 
de baschet, unul de volei, al
tul de tenis — marcate —. o 
groapă de sărituri cu nisiD. 
Elevii, l-am văzut, le foloseau, 
nu elumă. Si în orele de edu
cație fizică si în afara lor.
• Liceul industrial „I.L. Ca- 

ragialc". O bază sportivă — cu 
terenuri multe — care nu se 
ridică din nunct de vedere al 
gosDodăririi. la înălțimea pres
tigiului scolii, a condițiilor de 
aici. Cele două terenuri de 
baschet n-au plase Ia coșuri, 
marcajele 
mai văd ; 
fără plase

sînt vechi, abia se 
terenul de handbal, 
la porți, cu un mar-

cai relativ. Ca si al unui te
ren de volei, pentru că al doi
lea nu mai este marcat deloc. 
Nu al câtuși de puțin senzația 
că baza sportivă se bucură de 
atentia oe ar trebui să I se 
acorde.
• Liceul de filosofie-istorie 

„Zoia Kosmodemianskaia". Pa
tru terenuri, ceea ee este foarte 
bine. Două de volei, unul de 
handbal, altul de baschet Dacă 
Ii s-ar împrospăta marcatele, 
tare sterse... ar fi foarte bine !

★
Concluzii î Una singură : se 

poate mal mult. Rămîne doar 
ca elevii profesorii de educa
ție fizică să întreprindă mai 
mult De această linie. Firește, 
cu un sprijin mai consistent 
din partea conducerii unități
lor de tnvătămînt amintite.

TULCEA, 1# (prin telefon). 
Stadionul „Delta" din localita
te a găzduit primul joc inter
national la nivel de reprezen
tative, oca de-a doua intîlnire 
dintre selecționatele de juniori 
U.E.F.A. *88 ale României 
R.D. Germane. De această 
tă însă, deși prestația lor 
situat la un nivel superior 
timei evoluții, de la Brăila, ti
nerii „tricolori" au trebuit să 
părăsească terenul Învinși la 
limită (0—1). Eșecul s-a dato
rat în cea mai mare parte 
pripelii la finalizare, pentru că 
posibilități de a înscrie jucă
torii noștri au avut, dar le-au 
ratat cu multă seninătate.

Prima mare ocazie de 
s-a derulat în min. 10, 
Kern a reluat din poziție foar
te bună alături de poartă. în 
replică, în min. 15, o pasă a 
lui Răducioiu îl găsește de- 
marcat pe Oprea, dar șutul a- 
cestuia, de la 12 m, este apă
rat de portarul oaspeților. V- 
nieul gol al partidei •-■ măr
uț In min. 38, eînd WETN- 
RICH primește o eentrare de 
pe aripa dreaptă, șntează și

Și da- 
a-a 
al

balonul deviază din Dragomir 
în plasă. Repriza secundă a a- 
parținut în totalitate repre
zentativei noastre, dar ea n-a 
reușit să finalizeze nid una 
dintre numeroasele ocazii avu
te : în min. 45 Oprea șutează 
în brațele portarului, în min. 
77 Dumitru —reluare înstîlpul 
din dreapta, în min. 79 Titiha- 
zan — lob peste „transversală", 
ta min. 80 Oprea — șut în 
portar, din 6 m!

Arbitrul V. Curt (Medgidia) a 
condus foarte bine formațiile : 

ROMANIA : Țene — Tatu, 
Bucur, Stan, Bălan — Drago
mir (min. 41 Dumitru), Apro- 
du (min. 53 Tiitihazan), Minea 
— Oprea, Răducioiu, Stanici.

K.D. GERMANA : Lenhardt 
Gunther,

R.D. GERMANA :
— Bencdix, Kera, 
Marx — Karl, Finck (min. 66 
Weitze), Jahnig — Raspe (min. 
52 Krahl), Wiedemann, Wein- 
rich (min. 41 Rohner).

Mihai aUCA

ÎN DEZBATERE
PROBLEME EDUCATIVE

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTU-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO 

astăzi, vineri II Octombrie, 
avea loc în București, ta sala 
clubului din str. Doamnei nr. ' 
cu începere de Ia 
merele câștigătoare 
difuzate Ia ora 19, 
II. la ora 23, pe 
precum și șîmbătă 
ora 3,55 tot pe 
După operațiunile de tragere, 
rula filmul „UNDEVA, CINDVA". 
Intrarea liberă.
• Tneă două zile la dispoziția 

pârtiei panților pentru procurarea 
biletelor la tragerea EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES de dumi
nică 13 octombrie. în cadrul a 
6 extrageri. în două faze, cu un 
total de 42 numere, se pot ob
ține Importante dștigurl ta

de 
va

2, 
ora 16.30. Nu- 
vor fl radio- 
pe programul 
programul ~ 
dimineața, 

programul

I, 
Ia 
I. 

va

AUTOTURISME „DACIA 1W (la 
ambele faze ale tragerii), precum 
șl excursii In R.P. Ungară. Se 
ciștigă și cu 3 numere din 6 sau 
S extrase. Așadar, mîlne, sâmbă
tă, este ultima zi de participare 
la această atractivă tragere.
• Nu ocoliți prilejul de a vă 

număra printre fericițil eîștlgă- 
tori la LOZ IN PLIC 1 Iată pe 
cîțiva dintre ultimii cîștigătorl 
care au obținut cite un autotu
rism „DACIA 1300“ la acest sis
tem de joc: Bîe Constantin Do
ri din Timișoara, Silagl Gelu 
Marius din Lugoj Gole Ion_ din 
corn. Ciocănești — Argeș, 
ciu Georgeta din Ploiești, 
branis Elena din Rupea și 
alții, tn această perioadă, 
tara lozurilor ta plic obișnuite.

Stan-
Do- 

muiți In a-

speciale și cel al marilor ciștl- 
guri, vă puteți procura și LO
ZUL TOAMNEI, emisiune spe
cială limitată de sezon, cu elști- 
gurl In bani șl autoturisme 
„OLTCIT SPECIAL". Oriunde vă 
aflați, jucați la LOZ IN PLIC !

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 OCTOMBRIE : eat. 1 t 3 
variante 25°« — autoturisme Da
ria 1300; categoria 2: 2 variante 
100% a 13.613 lei și 16 ' ‘
25% a 3.403 lei; cat. 3: 
riante' a 4.356 lei; cat. 
variante a 2.253 lei; cat. 5 
variante a 774 lei; cat. 6: 
variante a 276 lei; cat. X: 
variante a 100 lei. Report la cat. 
1: 55.931 lei. Autoturismele „Da
cia 1300" au revenit participanți- 
lor: Popa Gheorghe din Cugir, 
Pocol Maria din Cluj-Napoca șl 
Popovici Constantin din Iași.

variante
18,75 va-
4; 36,25 
: 105,50 
; 295,75 
1.559,50

Luni 14 octombrie, la ora 
16.30. în sala I.S.B.
Berzei, va avea loc plenara 
comisiei de fotbal al C.M.E.F.S. 
București. De a cărei ordine 
de zi vor figura probleme e- 
ducative. Cu acest prilej va fi 
prezentată o informare privind 
starea disciplinară a echipelor 
de seniori, juniori si copii par
ticipante în campionatele di
vizionare si municipale. Vor fi 
dezbătute, de asemenea, mă
surile necesare pentru îmbu
nătățirea muncii de educație 
cu fotbaliștii.

La această plenară vor lua 
parte antrenorii, instructorii, 
delegații si căpitanii echipelor 
de fotbal din București și Sec
torul agricol Ilfov.

din str.

Ieri, pe 56 de stadioane din 
țară s-a disputat o nouă etapă 
a popularei competiții „Cupa
României" . — -
genericul 
rezultate:

Relonul
P. Neamț 
Comănești 
(1—0), Electra Luceafărul Boto
șani — C.S. Botoșani 2—4 (0—31, 
Torentul Galați — Dunărea 
C.S.U. Galați 0—12 (8—2), Ș.N.
C.S.Ș. Tulcea — F.C.M. Delta 
Tulcea 0—1 («—1), Unirea Dinamo 
Focșani — F.C.M. Progresul Brăi
la 3—2 (3—2) “ ’ — - -
Prahova 
(»-l) 
limpia Rm.
I.M.G. București 
nil IACPB Giurgiu 3—2 
Automatica Alexandria — 
greșul Vulcan București 
(0—3), S.M. Caracal — Automati
ca București 2—0 (0—0), Petrolul 
Țlcienl — Jiul Petroșani 0—2
(0—0), Progresul Timișoara — 
Strungul Arad 0—1 (0—0), " 
rul Or. Dr. P. Groza — 
Brad 3—0 (1—0), Minerul 
Borșa — Minerul Cavnic 
(1—0), Minerul Rodna —
Bistrița 0—3 (0—1). Mureșul Lu
duș — Chimica Tîrnăveni 3—0 
(1—0). Textila Cisnădie — Meca
nica Orăștie 2—0 (2—0), C.F.R. 
Craiova — S.M. Slatina 1—2 
(1—0). Avicoia Crevedia — Fla
căra Automecanica Moreni 3—4 
(2—2), Viitorul Scornieeștî — 
Muscelul Cîmnulung Mușcel 1—■0 
(0—0), MECON București — Stea
ua Mizil 6—3. după penalty-uri 
G—1. 2—2) Precizia Săcele —
ICIM Brasov 0—2 (0—1), Tracto
rul M. Ciuc — IMASA Sf. Gheor
ghe 1—2 (1—1). Metalul Sighișoa
ra — Gaz metan Mediaș 0—2
(0—2), Marina Mangalia — F.C. 
Constanta 4—3. după penalty-uri 
(0—0. 0—0), Metalul Rădăuți —
C.S.M. Suceava 1—0 <1—0), Mi
nerul Baraolt — Tractorul Bra
șov 2—1 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — Șoimii IP A Sibiu 
(1—0, 1—1), Steaua 
Huși — Politehnica 
(1—0), Danhbiana
fkiă-Steaua 2—3

Medgidia

competiții ___
ce se desfășoară sub 
.Daciadei". Iată unele
Săvincști — Ceahlăul 
0—2 (0—1). Minerul
— Aripile Bacău 2—1

Unirea Urzîeen! — 
C.S.U. Ploiești #—3 

Metalul București — O- 
Sărat 3—0 (0—0),

Constructo- 
(1—11.
Pro- 

1—3

Mine- 
Aurul 

Baia 2—3 
Gloria

1—2 
Mecanică 

Iași 1—î 
■ Mecanică

(0—2). I.M.U. 
C.S.Ș. Medgidia — Dunărea Că
lărași 2—1 (1—0) C.S.M. Caranse
beș — C.S.M. Reșița 5—3, după 
penalty-uri (1—1, 1—1), Olimpia
Gherla — Avîntul Reghin 0—2
(0-1).



Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,
I

împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
ECHILIBRU IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

în Republica Populară Chineză
(Urmare din pag. 1)

turilor de conlucrare ro- 
mâno-chineze, pentru ridicare* 
acestora la un nivel superior, 
în folosul reciproc, al cauzei 
socialismului și păcii in lume.

Miile de participanti la mi
ting au aplaudat minute în sir, 
au ovaționat îndelung, 
glas bucuriei de a fi 
si nar ticinanti directi 
ceastă mare sărbătoare 
teniei dintre România 
na, Ia marele 
care îl 
ducătorului 
tului nostru, întilnirea Ia nivel 
înalt româno-chincză.

★
în continuare, în 

za aceleiași zile, 
Nicolae Ceausescu 
Elena Ccaușcscu, împreună cu 
tovarășul Hu Yaobang, au fost 
oasDetii oamenilor 
de la Combinatul 
din Wuhan, unitate de 
industriei fierului șl 
din China.

Gazdele 
ducătorului 
tului nostru 
munistilor, 
muncă de aici pentru traduce
rea in viată a obiectivelor si 
sarcinilor ce le revin. Dez
voltarea si modernizarea con
tinuă a acestei unităti econo
mice este semnificativă pentru 
marile realizări obținute de 
poporul prieten chinez în anii 
socialismului.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
nia. ~ si 
Ceausescu, 
varășul Hu 
general al C. C. al P. C. Chi
nez. au luat parte, ia încheie
rea vizitei la Wuhan, la un 
dineu oferit în onoarea înalti- 
lor oaspeți români de Comite
tul Provincial Hubei *1

si
eveniment 

constituie vizita 
partidului si

di nd 
martori 
la a- 

a prie- 
Chl- 

D« 
con- 
sta-

după-amia- 
tovarâșul 

si tovarășa

muncii 
siderurgie 

bază a 
otelului

Înfățișează 
partidului 
preocunările 

ale colectivului de

con- 
si sta- 

co-

Român, președintele 
Socialiste
tovarășa 

împreună 
Yaobang,

Itomâ- 
Elen* 

cu lo- 
sccretar

Partidului Comunist Chinez 
și Guvernul Popular al Pro
vinciei.

Cu acest prilej, președintele 
Guvernului Popular al Pro
vinciei Hubei, tovarășul Huang 
Zhizhen, 
omagiu 
român.

Alăturîndu-se urărilor pre
ședintelui Guvernului . Popu
lar al Provinciei Hubei, re
prezentanții oamenilor mun
cii participant! la dineu au 
toastat în sănătatea tovarășului 

a
a 

Yaobang, 
neconte-

a adus un călduros 
solilor Doporului

Nicolae Ceausescu si 
tovarășei Elena Ceausescu, 
tovarășului Hu 
pentru dezvoltarea 
nit» a marii prietenii dintre 
partidele si popoarele Chinei 
si României, pentru 
deplin al vizitei in China 
conducătorului partidului 
statului nostru.

Cei prezent! au salutat 
profundă satisfacție toastul 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
urmărit cu viu interes si sub
liniat în repetate rinduri 
vii si îndelungi aplauze.

★
La încheierea vizitei in ora

șul Wuhan, după dineul oficial 
oferii in 
tovarășul 
tovarășa 
împreună 
Yaobang, 
un marc 
muncii, 
ca și al

succesul
a
si

g IN ELITA EUROPEANĂ
0 Intr-un număr recent al Bule- 

Linului F.I.B.A. (Federația Inter- .
g națională de Baschet Amator) 

sînt publicate clasamentele re- 
V prezentativelor de juniori și ju- 
A ^nioare din Europa, clasamente 

alcătuite pe baza rezultatelor ob- 
ținute anul acesta în turnee ofi- 

^ciale șl neoficiale.
jS După cum era de așteptat, se- 
^lecționata de fete a României se 

află printre fruntașe, ea ooupînd 
g locurile 3—4. la egalitate cu e- 
gchipa Bulgariei (după formațiile 
^U.R.S.S. și Ungariei).
g La băieți, reprezentativa țării 
g noastre ne-a furnizat plăcuta 
^surpriză de a se afla pe locurile 

5—6, la egalitate cu Cehoslova- 
gcia (pe locul I, Italia), ceea ce 
^ilustrează progresul tinerilor 
g noștri baschetbaliști.
g Ținînd seama că în selecționa- 
^tele de seniori și senioare ale 
g țării noastre se face necesară o 
^împrospătare masivă, comporta- 
£*rea bună a juniorilor și junioa- 
grelor ne îndreptățește să credem 
gcă din rîndul acestora vor putea 
^fi promovate elementele capabile 
^să întărească primele reprezen- 
gtative ale României.
I

în cadrul primului tur al 
competițiilor continentale inter- 
cluburi la baschet, miercuri au 
fost înregistrate rezultatele : 
măscuita — „CUPA CUPELOR": 
P.A.O.K. Salonik — Levski So
fia 104—83 (în meciul tur 87— 
105 !) ; „CUPA KORACI" : 
Standard Liege — Solent Star 

93—87 (68—77).Southampton
A.E.K, Atena — M.A.F.C. (Un
garia) 88—85 (105—107). Spar
tak Pleven — Iraklis Salonik 
98—76 (78—92). Precum se

vede. calificarea în aceste 
partide a fost decisă aproape 
la limită, fiind evident echi
librul valoric dintre competi
toare.

Din competiția feminină do
tată cu „Cupa Liliana Ron- 
chetti" am consemnat rezulta
tele : Y.M.C.A. Helsinki — 
Wroclaw 46—57 (59—73). Spar- 
tacus Budapesta — Tamnera 
95—77 (65—82). Sporting Lu
xemburg — Ment Salonic 68— 
72 (84—71).

Ieri au început la Budapesta

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE

eu

cu

DINAMOVIADA
DE NATAȚIE

g PRAGA, 10 (Agerpres). 
gin prima zi a Dinamoviadei 
gnatație de la Brno, proba 
^ștafetă (masculin) 4X100 m 
g;ber a fost cîștigatâ de echipa 
^R. D. Germane în 4:01,58, ur-
^mată de Dinamo București — 
g 4:07,31 și Dinamo Moscova — 
g; 4:09,02. în proba de 100 m 
2; bras. înotătorul român Deve- 
^seleanu s-a clasat pe locul II

de 
de 
li-

onoarea oaspeților.
Nicolae Ceausescu si „-<• ..

Elena Ceaușescu, ^cu 1:16,43. precedat de Klaut 
cu tovarășul Hu 

au fost conduși de 
număr de oameni ai 
in numele cărora, 
tuturor locuitorilor 

municipiului, ai provinciei 
Hubei, secretarul comitetului 
de nartid, președintele Guver
nului Popular, al(i reprezen
tanți ai organelor de partid si 
de stat au tinut să exprime, 
din nou, profunda lor gratitu
dine pentru vizita înaltitor 
soli *i poporului român,

tn seara 
tovarășul 
tovarășa 
împreună 
Yaobang, 
lins.

zile,
Ceausescu, 
Ceausescu, 

tovarășul

aceleiași
Nicolae
Elena .
eu tovarășul Hu 

s-au reîntors la Bei-

MECIUL DE ATLETISM R.S.F.S. RUSĂ - ROMÂNIA
La reîntoarcerea în țară a echi

pei noastre feminine de atletism 
am putut afla rezultatele înregis
trate tn tradiționalul meci anual 
al reprezentativelor R.S.F.S. Ruse 
șl României. Anul acesta întâlni
rea s-a desfășurat, pe țărmul 
M.ării Negre, in localitatea Soci, 
șl s-a încheiat cu succesul atle
telor sovietice la un scor sever: 
104—52 p. explicabil. în mare 
măsură, pe de o parte prin va
loarea mai bună a unora din
tre sportivele gazde, pe de altă 
parte prin faptul că, din nou, 
din diferite motive, noi n-am pre
zentat ech-pa cea mai puternică 
și. în sfîrșit pentru că de mal 
multe săptămînî se constată o 
ieșire accentuată din formă a 
majorității atletelor noastre frun
tașe. $1 să notăm un amănunt: 
din cel , 15 probe atletele noas
tre n-au ciștlgat decît una sin
gură. cursa de 3000 m. Mariana 
Stăneseu șl Elena Fidatov cla- 
sîndu-se pe primele locuri. De 
asemenea evidențiem comporta
rea Liliane) Năstase.

Iată rezultatele: 100 m: 
kina (R.S.F.S.R.) li’,54 2.
ru 11,56 4. Voinea 12,06:
Roșupklna 23.59, 3. Samungl 24.36, 
4. Oanță 24.43 ; 400 m: Zabolot-

neva (R.S.F.S.R.) 53,01, 3. Lina
54,53, 4. Rachieru 55,50; 800 m: 
Lastovka (R.S.F.S.R.) 1:57,75, 3.
Junghiatu 2:00,74 . 4. Beelea 2:00,75; 
1500 m: Lebedinskaia (R.S.F.S.R.) 
4:06,89, 3. Ghlle 4:13,46 4. Keszeg 
4:25,80 ; 3000 m: Stăneseu 8:57,69. 
Fidatov 8:58,46 Mojarova
(R.S.F.S.R.) 8:59,24; 100 mg: Cer- 
nîșova (R.S.F.S.R.) 12,99, 2. Năs
tase 13,03 (record personal). Po- 
găceanu a... abandonat !; 400 mg: 
Goncearova (R.S.F.S.R.) 56,39, 3.

KARPOV KASPAROV
DIN NOU REMIZĂ!

1:16,36.

BUDAPESTA, 10 (prin telefon). 
După cin tarul oficial și tradițio
nala tragere la sorți (care nu a 
fost favorabilă sportivilor româ
ni), j-ol dimineața au început 
Campionatele mondiale de lupte 
libere. In primul tur, cel doi 
luptători români care au intrat 
în competiție în ziua inaugurală 
au întîltrit adversari cu o teh
nică de conours extrem de ra
pidă, căreia nu i-au putut găsi 
replici pe măsură : Alin Păcuraru 
(oat. 48 kg) ~ '
perioritate în 
Choi (R.P.D. 
nul mondial, 
Aron Cîndea 
învins prin tuș de Kyung 
Yooai (Coreea de Sud). In turul 
H, Păcuraru a dispus prin su
perioritate de spaniolul Alfredo 
Marouna, în schimb Cîndea a 
fost întrecut la puncte de po
lonezul Andrzej Kubiak.

Alte rezultate : cat. 48 
Laszlo Blro (Ungaria) b. 
Juni Armostrong (Suedia), 
Gogolev (UJt.S.S.) b.p. 
Iliev (Bulgaria) : Rainer Heugabel 
(R.F. Germania) b.p. .Salvatore

a pierdut prin su- 
fața lui Hwan Kim 
Coreeană) campio- 
al. categoriei, iar 
(cat. .68 kg) a fost 

Jao

kg : 
super. 
Vasili 
Iulian

g POPICARI ROMÂNI LA ZAGREB ȘI SOFIA
Js Echipa feminină de nooice

Electromures din Tg. Mures, 
g campioană a tării, participă. 
0 înoepînd de astăzi, la întreee- 
J; rile preliminare ale turneului 

final al C.C.E.. găzduite de 
-Î arena „K.S.K. Gromoscica" din 
i? Zagreb. Printre jucătoarele 

care au făcut deplasarea se 
află cunoscutele sportive Ro- 

g: die* Baciu. Doina Tăgean si 
Maria Martina. Echipa este 

A condusă de antrenorii Iuliu 
" Radovici si Șandor Seres.

• Tara noastră va fi repre
zentată. sîmbătă si duminică, 
la prestigioasa competiție do
tată eu „Cupa Sofia” de spor
tivii Elena Anton si Gheorghe 
Silvestru. Se ioacă la probele 
clasice de 100 bile mixte femei 
Si 200 bile mixte bărbați.

LOTUL RUGBYȘTILOR SOVIETICI
PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

Roșup- 
Roșio- 

200 m:

MOSCOVA, 10 
Partida a 14-a a 
titlul mondial de șah ce se dis
pută la Moscova Intre marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov 
șl Gări Kasparov s-a încheiat 
remiză după 32 de mutări. Sco
rul se menține egal : 7—7. In 
partida a 15-a. programată sîm
bătă 12 octombrie, cu piesele 
albe v-a juca șalangerul Gări 
Kasparov.

(Agerpres). — 
meciului pentru

TELEX @ TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • A patra e- 

diție a .Raliului Egiptului1* are 
un traseu de peste 2500 km. Star
tul se va da din fața marilor 
piramide la El Ghlzeh. iar sosi
rea va avea lo; la Cairo.

BOX $ Sjd-coreeanul Kim Ji 
Won camei: n mondial (l.B.F.) 
la cat. suoer-cocoș și-a apărat 
cu succes titlul dlspunînd prin 
k.o. in rep i de conaționalul său 
Suh Sung In.

handbal • tn cadrul „Cupei 
federației”, formația masculină 
VTF Dimitrov din Sofia a dis
pus de Athinaikos Atena OU 
34—9 (In tur 31—18) ealitictn- 
du-se pentru turul doi al com
petiției.

TENIS • Turneul de la Bris
bane: Schultz — Cahill 2—6, 6—1, 
6—2 Simpson — Gonzales 6—4. 
6—4 • La Toulouse: Noah —
Acuna 7—6. 6—1 R Krishnan — 
Barlow C 
da 6—3, 
Năstase 
la sorți 
primului 
avea loc 
dra. tn____  __ __ _ ___
tie!. tn grupa mondială. Iau par
te formațiile: R.F. Germania. 
Suedia. Cehoslovacia Australia. 
S.U.A., Ecuador. Paraguay, India 
Iugoslavia Italia U.R.S.S.. Mexic, 
Noua Zeelandă. Spania, Dane
marca.

8—3 S—2. Potler — Vaj- 
6—a, Hlasek (Elveția) —
6—4 6—3. * Tragerea 
a meciurilor din cadrul 

I tur al „Cupei Davls” va 
i la 16 octombrie, la Lon- 
noua ediție a eompetl-

Vornicu 58,59 4. Drăghla 59,71;
4X100 m: R.S.F.S.R. 44,8. 2.
România 45,7; 4X400 m: R.S.F.S.R. 
3:34,8, 2. România (Vornicu, Ra
chieru, Samungl, Lina) 3:49.6 
(media 57,6 sil); lungime: 
Olenceko (R.S.F.S.R.) 6,57 m, 2. 
Năstase 6,57 m, 4. Ucu 6.41 m; 
înălțime: Doronina (R.S.F.S.R.)
l, 86 m, 3. Astafeț 1,80 m. 4. Oan
ță 1,45 m; greutate: Antoniok 
(R.S.F.SR ) 19,93 m, 2. Loghln
19,33 m. 4.
disc: Zverkova (R.S.F.S.R.)
m. 3. Crăciunescu 61,30
Costian 60,52 m; suliță: 
cenko (R.S.F.S.R.) 60,16
zargB-Raduly 58,24 m, 
52,54 m

în 
e-
il

20
4.

greutate:
19,93 m,
Andrușcă 16,18 m;

---------------- 66,64 
m, 4.
Teren

ce, 2.
4. Ivan

MOSCOVA. 10 (Agerpres). 
vederea meciului pe care 
chipa de rugby a U.R.S.S. 
va susține, la București la
octombrie, cu formația Româ
niei. în cadrul Campionatului 
european „Cupa F.I.R.A.”. fe
derația unională de specialitate 
a selecționat 25 de jucători. în
tre care cunoscuții internațio
nali Igor Mironov (căpitanul 
echipei), Boris Șișkov. Igor Bo
risov, Serghei Demidov, Ser- 
ghei Sokolov și alții

IN PRELIMINARIILE C.M.
La Copenhaga. în grupa a 6-a 

a preliminariilor C.M., reprezen
tativele Danemarcei și Elveției 
au terminat la egalitate: 0—0. 
Gazdele, ou cea mai bună for
mulă de echipă, n-au putut tre
ce de echipa Elveției în fața a 
45 000 de spectatori, au evoluat 
formațiile: DANEMARCA: Ras
mussen — Olsen. Busk. Nielsen, 
Berggren — Berthelsen, Simon
sen (Sivebaek). Amsen (Moelby), 
Lerby — Elkjaer, Laudrup. EL
VEȚIA: Engel — Geiger, Egli. In- 
Albon, Schalibaum — Ludi, Her
mann, Koller, Bregy — Sutter 
(Braschler). Matthey,

Danemarca șl U.R.S.S. — Irlanda; 
31 octombrie: U.R.S.S. — Nor
vegia; 13 noiembrie: Elveția — 
Norvegia șl Irlanda — Danemar
ca.

In urma acestui rezultat, lupta
pentru calificare a rămas des-
chisă. Iată clasamentul șl me-
ciurlle următoare:
1. Danemarca 6 3 12 8-4 7
2. Elveția 7 2 3 2 4-9 7
3. U.R.S.S, 6 2 2 2 10-8 6
4. Irlanda 6 2 2-2 4-4 6
5. Norvegia 5 12 2 2-3 4

La 16 octombrie : Norvegia —

C.E. DE JUNIORI
tn gr. a 3-a Ta Dlfferdange : 

Luxemburg — Spania 0—1 (0—0). 
In clasament conduce Franța cu

Liberto (Italia); cat. 57 kg t 
Zoran Sorov (Iugoslavia) b.p. 
Zygmund Kolodziij (Polonia); 
Georgl Kaloev (Bulgaria) b.p. 
Bernd Bobrich (R.D. Germană); 
cat. 68 kg : Martin Herbster
(R.F. Germania) b.p. Sateru 
Goizuka (Japonia) ; Arsen Fa- 
daev (U.R.S.S.) b.t. Viliam 
Hoensch (Cehoslovacia) ; cat. 82 
kg : Aleksandr Nanev (Bulgaria) 
b. dese. Hans-Peter Franz (R. D. 
Germană); Aleksandr . Tambozev 
(U.R.S.S.) b.p. Mehmet Turkaya 
(Turcia); cat. 100 kg : Uwe Neu- 
pert (R.D. Germană) b.t. M. 
Tagy (Afganistan); Iuri Habelov 
(U.R.S.S.) b. super. Tamon Honda 
(Japonia). Vineri intră în con
curs șl ceilalți 4 luptători romani.

La zi

imm!
adevărat I 

acuzat că, 
la Madison 
din New

Incredibil. dar 
Marvin Hagler e 
în timp ce boxa. 
Square Garden 
York, pentru centura mondia
lă a mijlociilor, a cauzat lo
virea cu... un ciocan în cap 
a unul cetățean aflat la câte
va sute de kilometri, în ora
șul Tacoma din statul Wa
shington ! Ce-i drept, e drept: 
Hagler fusese văzut, într-ade- 
văr. la locul agresiunii, în- 
tr-un bar obscur. Insă prin 
intermediul micului ecran... 
Dar nu î-a trebuit mai mult 
avocatului angajat de agreso
rul real: pentru a-și scoate 
basma curată clientul, acesta 
a adus, drept probă, în pro
ces... înregistrarea vldeo4 a 
partidei Hagler — Hearns, 
pentru a-i convinge pe jurați 
că vinovatul n-are ’ ” 
surescitarea dusă 
paroxism cauzată 
meci „tare", poate provoca în 
conștiința oricui (?) reacții, 
acte necugetate și chiar vio
lențe ! Ca în cazul ................
său ! ! Vinovați ? E 
doi boxeri...

Un caz clasic de 
cire a realității. în 
păcate, iată, un meci de box. 
cu sportivi ce și-au apărat 
corect șansele, este folosit. în 
mod abuziv, pentru justifi
carea unor fapte antisoci?’e. 
Firesc ar fi, în spiritul ade
văratei dreptăți, ca, alături 
de bătăușul vinovat, să ia loc 
pe banca acuzaților însuși a- 
V O catul chițibușar...

vină, că 
pînă la 
de un

clientului 
clar: cei

răstălmă- 
care, din

Radu TIMOFTE

5 p (3 j). urmată- de Spania 5 p 
(4 j), Iugoslavia 4 p (3 j).
Luxemburg 0 p (4 j). tn grupa 
a 6-a, la Magdeburg: R.D. Ger
mană — Finlanda 2—0 (1—0).

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI
UNGARIA (et. 13). Honved 

Budapesta a obținut o nouă vic
torie. de data aceasta in fața 
Iul Ujpesti D-ozsa, pe terenul a- 
cestela, de care a dispus cu 3—2 
(2—1), prin golurile marcate de 
Garaba. Fitos șl Detari. Alte re
zultate: Zalaegerszeg — Debrețin 
2—3. Pecs — Csepel 2—1, Szom- 
bathely — Bekescsaba 0—1. 
M.T.K. —„ Tatabanya 1—0. Slofok 
— Gydr 0—0, Volan — Videoton 
0—0, Ferencvaros — Vasas 
Pe primele locuri: Honved 
Pecs 18 p; pe ultimele: 15. 
fok 9 -------

R.F. 
tante: 
nover 
Bayer 
mele locuri: Werder Bremen 17 
p. Borussia Monchengladbach șl 
Bayern Mtinchen, cu cite 14 p. 
Pe ultimele: 17—18. Saarbrticken 
șl Dtlsseldorf cu cite 6 p.

ANGLIA. Pentru etapa a 3-a a 
„Cupei ligii* engleze, s-au califl-

1—0. 
21 P.
Slo-

p, 16. Csepel 6 p. 
GERMANIA. Meciuri 
Bayern Munchen — 
6—0 ' Hamburger S.V. — 
Leverkusen 1—3. Pe pri-

res-
Han-

cat pînă acum: Arsenal, New
castle, Birmingham, Nottingham, 
Everton, Ipswich, Q.P. Rangers, 
Luton, Manchester City. Oxford, 
Southampton, West Ham. Wat
ford.

CEHOSLOVACIA (et. 7). Banska 
Bystrica — Bohemians Praga 1—l. 
Sparta Praga — Dunajska streda 
3—0. Kosice — Preșov 2—1. Inter 
Bratislava — Vitkovice 0—1, Sla
via Praga — Zllina 1—0, Ceska 
Budejovioe — Tmava 0—2, Ostra
va — Olomouc 1—1. Cheb — 
Dukia Praga 2—2. Pe primele 

. locuri: Olomouc 11 p. Dukia Pra
ga șl Vitkovice cu cite 10 p- pe 
ultimul loc: Inter Bratislava 4 p.

MEXIC. Campionatul a fost 
oiștigat de echipa F.C. America. 
Ea a învins, tn finală, cu 4—0 
(după prelungiri) formația Tam
pico Madero, după ce tn prima 
manșă a pierdut cu 0—3.
• Internaționalul belgian Coeck 

(in vlrstă de 30 de ani) a înce
tat din viață in urma unul acci
dent de automobil. El a fost da 
46 ori selecționat în reprezenta
tiva tării sale a jucat ' 
derlecht. Inter și Ascoli.
• Echipa Mexicului Va 

tn următoarele zile, un 
tn Libia, Iordania. Egipt, 
și alte țări.

la An-

susține, 
turneu 
Kuwait
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