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Simbâtâ 12 octombrie 1985 |

în Republica Populară Chineză . in meci internațional amical DINitMOVIADA DE NAIAȚIE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
a avut, vineri. 11 octombrie, o 
nouă întîlnire cu tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez.

In acest cadru au avut con
vorbiri în probleme de interes 

f comun desfășurate intr-o at
mosferă prietenească. în spiritul 
relațiilor de stimă și prețuire 
reciprocă de colaborare și so
lidaritate militantă stalorniciie 
între partidele țările și popoa
rele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang și-Jiu manifestat 
satisfacția pentru 
fructuos al dialogului 
înalt româno-chinez. 
rea că înțelegerile la 
ajuns au pus o bază bună pen
tru dezvoltarea, și mai puter
nică. în viitor, pc multiple pla
nuri, la un nivel superior, a 
raporturilor politice generale, a 
colaborării economice și tehni- 
co-șiiințifice, a conlucrării ce
lor două țări în viața interna
țională, ceea ce corespunde in
tereselor construcției socialiste 
în România și China, cauzei 
păcii și socialismului în lume.

în timpul dineului a conți- g 
nuat dialogul la nivel înalt g 
româno-chinez, tovarășul Nicolae gȘ 
Ceaușescu tovarășa Elena g 
Ceaușescu înlreținîndu-se cu g 
deosebită cordialitate cu tova- g 
rășul Hu Yaobang. g

• Cristina Deveselaanu - locul 
I la 200 m bras 9 Anca Pă- 
trâțcoiu - locul II la 200 m 

fluture

★

caracterul 
la nivel 
convingc- 
care s-a

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu secretar generai al 
Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit 
un dineu, vineri, de către to
varășul IIu Yaobang. secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez.

Au participai tovarășii Valentin 
Ceaușescu. Ion Dincă. Slefan 
Andrei alte persoane oficiale 
române.

Au luat parte tovarășii Chen 
Muhua, W'j Xueqian, alte per
soane oficiale chineze.

u
tovarășa Elena g: 
împreună cu gî

★

în dimineața zilei de
11 octombrie, 
Ceaușescu, __ _____ _ _
tovarășul Valentin Ceaușescu, 
a vizitat Muzeul de istorie a g 
Chinei, din Beijing. g:

La sosirea la această presti- g 
gioasă instituție. ce reunește îs 
prețioase mărturii despre evolu- g 
(ia civilizației pe meleagurile sg 
Chinei, începind din vremurile g 
preistorice pină în epoca mo- g 
dernâ. tovarășa Elena Ceaușescu g 
a fost salutată cu deosebită g 
stimă și considerație de direc- g 
torul muzeului. Du Yungzheng. g 

g 
Numeroasele exponate, unei-g 

te de muncă, de uz casnic, ma- g 
nuscrise, fotocopii., reproduceri, g 
tablouri, statuete, vase din lut. șg 
bronz, aur 
instrumente 
machete au oferit o sugestivă^ 
imagine de 
evoluției societății chineze 
succesiunea epocilor istorice.

g
Tovarășa Elena Ceaușescu i-ag 

felicitat pe istorici, muzeografi, g 
pe ceilalți specialiști pentru mo- g 
dul cum au ilustrat evoluția is- g 
(oriei culturi] și civilizației g 
chineze de-a lungul mileniilor, g 

g 
La încheierea vizitei s-a sem- g 

nat în Cartea de onoare. g

Fruntașele șahului nostru 
si-au adăugat în palmares o 
frumoasă victorie obținută 
peste hotare. Evoluînd în lo
calitatea balneară Kavazite, 
linsă Bprgas. reprezentativa 
feminină de șah a României 
a terminai învingătoare la scor 
in fata formației similare a 
Bulgariei : 25—11 !

S-a îucat la 6 mese, pe dis
tanta a tot atîtea runde (sis
tem Scheveninaen). echipa 
noastră luînd conducerea din 
prima zi si maiorînd constant 
diferența ele Scor fată de ad
versare. Iată scorurile. pe 
runde : România — Bulgaria 
4-2, 3>/2-2%, 3'/2-2‘/j, 5’/z-t‘/2, 
4*/2—1*/2. 4—2. Cele mai bune 
rezultate individuale, din rîn- 
dul româncelor, le-au obținut

argint și porțelan. g 
muzicale, diorame.

ansamblu asupra 
îng

g
Directorul muzeului a mul- g 

(urnit, încă o dală, în modul g 
cel mai cordial, pentru înalta îg 
onoare pe care vizita distin- îg 
suini oaspete din România so- g 
Cialistă a făcut-o colectivului g 
acestui asezămint.

PRAGA, II (Agerpres). — 
Proba feminină de 20(1 m bras 
din cadrul Dinamoviadei de 
notație de la Brno a fost cîș- 
tigată de Cristina Deveseleanu 
(Dinamo București) cu timpul 
de 2:44,80, urmată de Suzane 
Knipkhal (R. D. Germană) — 
2:46,48 și Ana Rindina 
(U.R.S.S.) — 2 :-48,86. în proba 
feminină de 200 m fluture, 
înotătoarea română Anca Pă- 
trășcoiu s-a situat pe locul doi, 
cu 2:21,07, fiind precedată de 
Sabine Gantzkow (R.D. Germa
nă) — 2:20,60. La 200 m liber 
masculin, victoria a revenit lui 
Larș Kinneburg (R. D. Germa
nă) — 1:53,95, urmat de coechi
pierul său Ștefan Cesncr — 
1:55,53 și Costin Negrea (Dina
mo București) — 1:58.20.

Alte rezultate : 100 m bras 
masculin : Aleksandr Skurin 
(U.R.S.S.) — 1:06.62 ; 200 m li
ber feminin : Manuela Stel
mach (R.D. Germană) — 2:04,34.

Bă-
Sl 

ca

tinerele jucătoare Cristina 
dulescu, Viorica
Gabriela Olărașu, _____ __
cite 5 p. Cite 3l/i p au înscris 
Margareta Mureșan si Elisa- 
beta Polihroniade-Rusu, iar 
Dana Nutu a totalizat 3 p. 
Din rindul sah istelor bulgare 
cele mai înalte scoruri apar
țin echipierelor olimpice (me
daliate cu argint la Salonic). 
Rumiana Boiadjeva 3 o si 
Pavlina Anghelova 2*/a p.

în paralel, s-a desfășurat si 
întilnirea internațională de ju
nioare România — Bulgaria, 
încheiată, de asemenea, cu vic
toria sahistelor noastre. la 
scorul de 6*/2—5*/2. Rezultate 
individuale : Nadejda Mitescu 
4 p, Smaranda Boicu 2*/j p, 
respectiv Vera Peiceva 3*/2 o. 
Evghenia Peiceva 2d.

Azi, primele meciuri din campionatul divizionar de hochei

București STEAUA - DINAMO
Miercurea-Ciuc: SP. CLUB - PROGRESUL
• Partida din Capitală inccpc Ia ora 18,15

Așa cum s-a mai anunțat, 
azi și mîine, patinoarele din 
București si din ’Miercurea- 
Ciuc găzduiesc Drimele meciuri 
ale grupei valorice „A" din, 
campionatul republican de 
hochei. Apar în fata publicu
lui cele mai bune patru e- 
chipe din tară : Steaua Bucu
rești, deținătoarea titlului, 
alături de Dinamo București si 
de cele două echipe din

O secvenfă din re
centul meci Sport 
Club Miercurea- 
Ciuc — Dinamo 
(3—0). Micloș (Sp. 
CI.) conduce pucul

Foto: A.D. NEAGU

în vederea apropiatelor partide internaționale

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI

Ioneseu 
fiecare

A FOST TOTAL RESTRUCTURATA
© Doar 5 dintre titularii ultiimilHi sezon © riulți tineri cu frumoase perspective
..Ținind cont de modificările 

aduse regulamentului de orga
nizare a campionatului euro
pean de către F.I.R.A. — în 
sensul că o ediție se va des
fășura pe durata a doi ani, 
fiecare dintre cele șase echipe 
din grupa A (n.r. Franța, 
România, U.R.S.S., Italia, Por
tugalia și Spania) urmînd a 
susține intre ele meciuri tur- 
retur — ne-am gîndit să clădim 
o nouă echipă națională, 
data aceasta sîntem ferm 
tărîti să mizăm consecvent 
tinerețe, să-i selecționăm doar 
pe acei rugbyști care prezintă, 
din punctul de vedere al per
formanței, perspective certe. 
Cu atît mai mult cu cil la ori
zont s-a conturat prima com
petiție de mare anvergură a 
rugbyului CUPA MONDIALĂ 
(Australia — Noua Zcclandă 24 
mai — 21 iunie 1987), la care 
— cum se știe — printre cele 
16 invitate de onoare se nu
mără și echipa țării noastre". 
Acesta-i punctul de vedere 
(de altfel iust) al prof. Valeriu 
Irimescu, antrenorul federal

Unul după altul. 
rii“ vechii gărzi ______
răsese... cîmpul de luptă, 
mai sînt printre 
ciu Stoica. Gh. _______ ,
Fuicu. M. Aldea. D. Alexandru. 
M. Munteanu (pe care-1 consi
derăm și astăzi, la cei 33 de 
ani ai săi. drept cel mai bun 
taloner din țară). Din grupul 
celor de peste 30 de ani au 
,.supraviețuit“ insistentei cam
panii de întinerire doar Mircea

5
5
2
0

Sfeaua 
Sp. Club 
Dinamo 
Progresul

Miercurea-Ciuc. Sport Club 
Progresul, toate calificate 
urma turneului disputat zilele 
trecute 
August".
echipele 
ori, azi
București, un traditional derby 
al Capitalei, meciul Steaua — 
Dinamo, va înceDe (si azi si 
mîine) la ora 18,15, în același- 
timp, la Miercurea-Ciuc. Sport 
Club si Progresul îsi vor dis
puta întîietatea tot în două 
manse, sîmbătă si duminică.

Reamintim 
formații care 
nentru titlul 
competiția cu 
sament. întrucît rezultatele în
registrate între ele în campio
natul de calificare contează si 
în cadrul grupei valorice ..A" :

in București, la ..21 
Conform programului 

se vor întîlni de două 
Si mîine. Partida din

sediul 
avut Ioc o

federației 
con- 

au 
mai 
din 
-se

Al. Marin (cu balonul) a jucat 
pregătire a lotului reprezentativ 
titularizat pe postul de fundaș al

exemplar în timpul
de rugby ; în acest

naționalei Foto : A. D. NEAGU

meciutui de 
fel. el s-a...

..grenadie- 
rugbystice

..tricolori"
Dumitru,

pă- 
Nu 

En-
S.

Paraschiv, aflat la originea a- 
titor victorii ale
Florică Murariu, 
care are rugbyul în sînge", șl 
Ioan Bucan, ..pilierul de gra
nit". Alături de ei, 
te multi tineri.

I-am intîlnit joi 
în Parcul copilului, 
cat 4 reprize a 30 
cite 2 cu divizionarele A. Dina
mo si Sportul studențesc. Toți 
cei 25 de rugbyști solicitați, adi
că : Al. Marin (A. Dinu) — Co
pil, I.ungu (Neaga), Tinea (To
fan), Calafeteanu (Răcean) — 
Domocoș (Năstase), Paraschiv

tricolorilor, . 
„flankerul

multi, foar-

după-amiază 
unde au ju
de minute.

(V. Ion) — Murariu (Giucăl). 
Giucăl (L. Constantin — 
Steaua). G. Tudor (Tongracz) — 
Tcpurică, L. Constantin — Iași 
(Bucan) — Bucan (C. Gheor- 
ghe), Tufă, Pașcu (P. Petre) 
— au răspuns bine solicitărilor 
..au manifestat mare poftă de 
ioc" — cum bine remarca prof. 
Renă Chiriac, metodistul lotu
lui.

Cercetînd lista celor din te
ren este lesne de remarcat

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag a 4-a)

Datru 
întrece 

încet)

că cele 
se vor 
national 
următorul cla-

Vineri, la 
de hochei a 
ferintă de Dresă la care 
luat parte reprezentanți ai 
multor organe de 
Capitală. Cu acest 
cretarul responsabil 
Constantin Nicolae, 
tat activitatea 
biectivele viitorului sezon in
ternational și a vorbit despre 
noua formulă de disputare a 
campionatului republican, dună 
care a răspuns la întrebările 
Darticipantilor A fost un bun 
nrilei de a fi cunoscută in a- 
mănuntime activitatea federa
ției.

oresă 
orilei. 
al F.R.H. 
a orezen-

federatiei o-

In C.C.E. la baschet feminin

CLUJ-NÂPOCA S-A CALIFICAT
IN TURUL SECUND

CLUJ-NAPOCA. 11 
lefon). Momente de 
vineri dună-amiază. 
sporturilor din localitate, 
încheierea manșei a doua din 
cadrul turului I al C.C.E. la 
baschet feminin, dintre forma
țiile C.S.S, Viitorul Clui-Na- 
Doca si Elitzur Tel Aviv. Dună 
ce ioi camoioana tării noastre 
a cîstigat partida tur cu 87—63 
ea a obtinut victoria si în în- 
tîlnirea revanșă, cu scorul de 
90—69 (50—34). Un dublu suc
ces prin care elevele antreno
rilor N. Martin si H. Pon pro
movează în turul secund al 
competiției continentale nr. 1. 
O calificare anticipată însă 
valoarea realizării ei a avut 
o cotă suoerioară dacă avem 
în vedere replica echipei din 
Tel Aviv care, spre meritul ei 
si-« depășit mult condiția. 
Cînd afirmăm acest lucru, a-

(prin te- 
satisfactie 

in Sala 
la

ducem in discuție desele oert- 
oade în care baschetbalistele 
oaspete au conferit d!soutei un 
Dronuntat echilibru. .Progresia" 
scorului înregistrat de Univer
sitatea a fost uneori întreruptă 
de pripeli privind poziția de 
aruncare la cos dar si de am
bițioasele zvtcniri ale jucătoa
relor de la Elitzur. Cîteva sec
vențe din evoluția scorului : 
„U“ — Elitzur : 0—6 (min. 3) !. 
20—15 (min. 10) 28—21 'min.
15) 75—64 (min. 32).

Au marcat : Jersbie 24 Kiss 
13. Dragos 12 Popa 9 Manas- 
ses 8. Enyedi 7 Mărginean T. 
Costanașiu 6 Vigh 4 pentru 
învingătoare, respectiv Drigeur 
26. Grosmann 15 Liianl 12.
Barilevski 12. Btumenfeld 4.

A. Guleski 
si II. Gancearov

Au arbitrat bine 
(Iugoslavia) 
(Bulgaria).

Adrian VASILESCU
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exercifii (6)

Poziția imțiaiă — stlnd drepți. 
Balansarea simultană a brațelor 
prin Înainte sus cu 
vîrfuri — Inspirație.

Coborîrea brațelor 
față jos ou trecerea 
expirație.

Executat: ( ori — 
numărătoare.

ridicare pe
înainte In 

pe călcJl —
lent — fără

PJ. — stînd 
la piept îndoit 
lateral dreapta 
fată spre stopa. 
dreapta. (Pe virfurl la ridicarea 
brațelor șl pe talpă la coborîrea 
lor): la 4 — revenire.

Executat: 4 ori.

depărtat. Miinile 
stîngul șl întins 

3 cercuri prin 
Aceeași spre 4

REVENIREA IN RlNDUL ELITEI RECLAMA RECONSIDERAREA
SELECȚIEI Șl A CONCEPȚIEI DE PREGĂTIRE Șl DE JOC

la a- 
care 

camoi- 
inaoo- 

Olanda

In pre

ASPi

P.I. — depărtat cu brațul sting 
sus și brațul drept jos îndoite 90”. 
Arcuire spre stg. cu mina dr. ri
dicat — Inspirație. T: 1—2—3. A- 
aceeașl spre dr executlnd la sfir- 
șit expirație.

Executat: 6 ori — la timpul 4 
expirație profundă.

La recent Încheiata ediție 
(a 14-a) a campionatului eu
ropean masculin de volei, e- 
chioa noastră reprezentativă a 
egalat., cel mai slab rezultat 
(locul 8. ocupat si în ediția 
precedentă, din 1983) din is
toria participării sale 
ceastă competiție tn 
cîndva. România era 
oană a Europei... După 
ierea delegației din
am stat de vorbă cu antreno
rul Corneliu Oros, care a pre
luat comanda tehnică a echi
pei în ajunul C.E.

— Locul ocupat de reprezen
tativa noastră este, desigur, 
modest si conduce la aprecieri 
nefavorabile în privința Pre
gătirii efectuate si a calității 
lotului. Ce explicații 
primi această repetată 
performantă ?

— Mai multe. Unele 
de datele competiției 
contextul ei, altele de
mele efectivului nostru si de 
structura pregătirii pentru C.E, 
în eeea ce privește competiția, 
vreau să subliniez faptul eă a 
fost foarte grea, mai grea de
cit in alte rinduri. deoarece a- 

exceptia campioanei 
se

sese la o valoare ridicată, a 
cîntărit greu în faza prelimi
nariilor. înlocuitorii săi, P. Io- 
nescu si A. Ion s-au străduit 
să-i acopere rolul la pupitru, 
dar evoluțiile lor au fost ine
gale... Pe de altă parte, adver
sarele noastre din preliminarii, 
candidate la calificarea in tur
neul final al fruntașelor, e- 
chincle Cehoslovaciei si Polo
niei, s-au prezentat la un ni
vel deosebit, mai ales prima 
caro a aliniat o garnitură ma
sivă (poate cea mai masivă 
dintre toate competitoarele), cu 
atac puternic si blocaj impre
sionant. Voleibaliștii noștri au 
tinut pasul cu adversarii .pe 
parcursul a circa două treimi 
din fiecare set. cedind finalu-

ooate 
contra

legate 
si de 

probie-

INTERVIUL

P.I. — aplecat cu brațele În
tinse înainte, licitarea brațelor 
asimetric înainte In 4 timpi. A- 
aceeași Înapoi tot In 4 timpi.

Executat: 4 ori.

F.I. — stlnd depărtat cu bra
țele lateral, săritura ca mingea 
apropiind picioarele și lovind 
palmele deasupra capului T : 1.

Revenire îndepărtat cu brațele 
lateral T : 2.

Executat: 13—20”.

P.I. — stînd. Ridicarea brațe
lor in sus cu scuturare și Inspi
rație T : 1. Re-venlre T : 2 — ex
pirație. Ridicare picior stg. scu
turare T : 3. Revenire T : 4. A- 
aceeași cu picior drept.

Executat: 4 ori — lent.

.V.WJWAWJMWVW

cum. cu 
europene, 
detașează 
celelalte 
faza finală din Olanda se a- 
proorie 
victoria 
stări 
..de 
fără
— a 
ciabil 
Pentru noi conjunctura nu a 
fost favorizantă. Mai intii. 
nentru că, în Dragul C.E. ni 
s-au îmbolnăvit doi jucători 
de bază, titularul coordonator 
Căta-Chitiga si omul de cen
tru, Gîrleanu. Mai cu seamă 
absenta primului, carț ajun-

U.R.S.S., care 
de rest, 9 echipe din 
II participante la

valoric foarte mult, 
deoinzînd uneori de 
moment, de dispoziții 
etc. Conjunctura — 

o invoca drept scuză

de
zi"
a
avut și ea un rol unre

in stabilirea ierarhiei.

NOSTRU

conditii de tensiune, 
unor greșeli perso- 
special la preluare si 
Astfel am ajuns in

rile, in 
datorită 
nale, in 
în atac,
turneul de consolare si. în fi
nal. deși eu 4 victorii din 7 
meciuri, ne-am elasat cu două 
trepte in urma Italiei, care 
n-a obtinut decît o victorie...

— Se cunoștea, 
loarea 
echipei Poloniei, fostă campi
oană mondială si olimpică, 
vicecamnioană europeană în 
precedentele 5 ediții ale com
petiției. Se știa si de puter
nica revenire a formației ce
hoslovace. Pentru a cîstiga 
bătălia. în seria preliminară, 
s-ar fi cuvenit o pregătire mai 
bună a echipei noastre...

— De muncit s-a muncit 
mult, dar m-am convins la

totuși, va-
traditional ridicată a

In disputa pentru promovarea tn Divizia „ V de rugby

PETROCHIMISTUL PITEȘTI CÎȘTIGĂ
PRIMA MANȘA CU DUNĂREA GIURGIU: 27-9!

MlINE. START IN DIVIZIA „B“
Prima etapă a ediției 1985—1986 

a Diviziei „B“ de tineret la bas
chet se desfășoară mîlne. Slnt 
programate următoarele meciuri: 
MASCULIN : I.M.U.A.S. Baia Ma
re — C.s.ș. Recolta Arad, Poli
tehnica Sportul studențesc Bucu
rești — C.S.Ș. Automatica Me
diaș, C.S.U. Brașov — Sodistul 
C.S.Ș. Rimnicu Vilcea, Automa
tica București — I.C.I.M. Bra- 
Șov, Oțel Inox Tlrgovlște — Me- 
talotehnica C.S.Ș. Tg. Mureș ; 
FEMININ : Progresul II Bucu
rești — Victoria Botoșani, Voin
ța Brașov — Lie. 8 Craiova ; 
Robotul C.S.Ș. Bacău — Construc
torul C.S.Ș. Galați, C.S.Ș. Viito-

DE TINERET LA BASCHET
rul Universitatea II

C.S.Ș. Textila 
Unirea

Cluj-Napoca 
Gheorgheni, 

C.S.Ș. Unirea Voința Iași — 
C.S.Ș. Metalul Salonta, C.S.Ș. Vo
ința Sf. Gheorghe — C.S.Ș. Au
tobuzul Focșani.

Jocurile din Capitală se dispu
tă astfel : Sala Rapid, ora 9,15 : 
Politehnica Sportul studențesc 
București — C.S.Ș. Automatica 
Mediaș (m) ; sala Academia Mi
litară. ora 10,13: Automatica Bucu
rești — ICIM Brașov (m); sala 
Progresul, ora 9,45 : Progresul II 
— Victoria Botoșani (i). Partida 
Carpațl București — Urbis Bucu
rești (m) a fost amînată.

FORMAȚIA I. OANA-PERFORMERA REUNIUNII
Deși lipsită de aportul valoro

sului ei antrenor (care se află 
internat în spital), formația I. 
Oană a reușit în reuniunea de 
Joi două victorii, dintre care a- 
ceea realizată de Rotunda a im
presionat, tinărul C. Dumitrescu 
conducind-o energic la sosire. 
Tot din tinăra generație, Jarlca, 
prezentată de T. Marinescu in 
real progres, a învins la luptă 
pe Sălcioara. Principala cursă a 
zilei a revenit lui Tuflec, elevul 
lui M. ștefănescu confirmind 
forma anunțată de antrenor. V. 
Mihai, care a devenit mai rea
list după sancțiunea primită, șl-a 
dovedit calitățile de bun driver, 
realizind o frumoasă cursă de 
așteptare cu Hațeganu. Lansată 
din start de G. Marciu, Zela 
și-a dominat cu autoritate ad
versarii. Am lăsat la urmă vic
toria lui Hurduc, care a reali
zat o performanță greu de anti
cipat față de ultimele lui evo
luții. Asupra sancțiunilor dictate 
de arbitri In reuniunea din 6 
octombrie ne exprimăm părerea 
că ele sint prea drastice, mai 
ales eă nu avem confirmarea re
cordurilor realizate (tn 
din „Premiul Rucăr").

REZULTATE TEHNICE S 
5: 1. Jarlca (Marinescu) 

. Sălcioara. Cota : cîșt.
Cursa a Il-a : 1. Hurduc (Cirstea) 
1:32,2, “
țv. 37. Cursa s 
ha (R. Arsene) 
4. Jeni. Cota :

H I P IS M
Cursa a V-a : 1. Rotunda (Dumi
trescu) 1:34,8. 2. Cămița, 3. Bră- 
dișor. Cota: cîșt. 2,60, ev. 16, 
ord. triplă închisă. Cursa a Vl-a:
1. Hațeganu (V. Mihai) 1:30,3, 2.
Sadina, 3. VInța. Cota: cîșt. 10. 
ev. 90, ord. triplă 300. Cursa a 
Vil-a : 1. _ — -------
2. Rimeț.
14, ord. 6.

Reamintim că mîlne diminea
ță se va desfășura o reuniune 
hipică cu o participare selectă, 
în frunte cu Trudin, Manuc, Sar
donic, Toporaș șl alții.

A. MOSCU

Zela (Mărci u) 1:35,5, 
Cota : cîșt. 1,60, ev.

O cifră 
tatori la 
trochimistul 
Dunărea Giurgiu, 
a Il-a a Diviziei 
Interes 
semna pentru echipa-gazdă 
pas mare spre ciștigarea între
cerii din tur. Un pas realizat 
intr-adevăr — victorie cu 27—9, 
după un meci aspru,-în fața u- 
nei formații care aspira, in a- 
ceeași măsură, la șefia seriei și, 
in perspectivă, la promovarea in 
Divizia „A“. Oaspeții, mai calmi, 
mai lucizi, au Început mai bine 
jocul (au și condus cu 3—0). Și 
poate că scorul final ar fi fost 
cu totul altul dacă : 1) gazdele 
n-ar fi avut in Șișlu, un trans
former inspirat (14 puncte rea
lizate din drop-uri și transfor
mări de eseuri I) ; 2) Petrochi
mistul n-ar fi profitat prompt 
de două grave ezitări ale apă
rătorilor adverși, soldate -cu tot 
atitea eseuri (Bituleanu șt M. 
Popa) ; 3) Dunărea ar fi valo
rificat măcar o parte dintre cele 
8 lovituri de pedeapsă de care 
a beneficiat (Fălcușan și apoi 
Calea le-au ratat cu prea mul
tă ușurință) și ar fi urmărit 
mai atent anumite faze din care 
puteau rezulta cel puțin două 
eseuri.

Facem aceste sublinieri 
ideea că returul din primăvară, 
de la Giurgiu, ar putea oferi 
rugbyștilor de la Dunărea- satis
facția unei victorii la fel de ca
tegorice. Aceasta in pofida fap
tului că Petrochimistul are acum 
un mare ascendent moral și 
teaptă cu încredere manșa a 
a acestei dispute.

Apreciat pentru prestații 
rajoase pînă acum, arbitrul 
Barbu din București a fost 
pășit de joc. A „închis” ochii in 
unele situații care impuneau de
cizii de lovitură de pedeapsă, a

special

Cursa 
1:33,8, 

închis.

2. Fraza. Cota :
Cursa a IlI-a

I 1:32,4.

dșt. 1,
1. Titia-

2. Bazna, 
clșt. 1, ev. 38, 

Ord. triplă 315. Cursa a IV-a : 1. 
Tuflec, 2. Falada, 3. Negruț. 
Cota. cișt. 2,80, ev. 3. ord. tri- 

170, triplu II—ni—IV 15M.
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din
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la meciul Pe- 
localitate și 

derby-ul seriei 
„B“ de rugby, 
o victorie In- 

un
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cu- 
P.

de-

DE LA I.D.M.S

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 6 :

• șef depozit ;
• lucrător gestionar
• recepționeri piese
• primitori mărfuri
• muncitori necalificați pentru pază.
De asemenea, încadrează urgent pentru depozitul sport, 

din str. Galați, recepționeri articole sport.
SoUcitanții 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 Bau 181.

aplicat inegal legea avantajului. 
La cabină, după meci, in fața 
observatorului federal, C. Udrea, 
arbitrul a recunoscut, in parte, 
slăbiciunile dovedite. Iată de ce 
considerăm că s-ar fi impus un 
arbitru cu mai multă experien
ță pentru o partidă cu o ase
menea miză (Tiberiu STAMA).

Alte rezultate din etapa a V-a 
a Diviziei „B“ :

Seria I : Aeronautica 
can 38—0, Știința Buc.
14— 10,
15— 14, 
25—15.

Seria 
Chimia 
cord Ploiești 
15—0, ~ ‘
I.O.B.

— Vul-
— I.O.B.

Steaua II — Rapid II 
Gloria — C.S.U. C-țil II

a Il-a : C.F.R. Craiova — 
Tr. Măgurele 15—9, Re- 

ș. N. Oltenița 
Rulmentul Alexandria — 
Balș 13—10, Textila Pu

cioasa — Tablierul Pitești 20—3, 
C.S.U. Prahova — Electroputere 
Craiova 15—9.

Seria a IlI-a : Callatis Manga
lia — Auto Măcln 20—6, Con
structorul C-ța — C.F.R. C-ța 
11—11, I.T.C. — Pescărușul Tul- 
cea 18—6.

Seria a IV-a : Dacia I.P.A. Si
biu — Petrolul Arad 12—6, 
I.A.M.T. Oradea — Metalurgistul 
Cuglr 10—3, Unirea Săcele — U- 
niversitatea II Timișoara ' ' 
Transloc Alba Iulia 
Lupeni 0—0, 
Știința CEMIN II 31—0, 
portul 
Mirșa 0—0.
• în „Cupa României", etapa

I : Știința CEMIN Bala Mare — 
„U“ 16 Febr. Cluj-Napoca 16—10 
(10—3). Au înscris Fullna 3 l.p., 
N. Gheorghe — eseu șl Bucșa — 
l.p. pentru băimărenl, respectiv 
Giurgiu — l.p. și Roșu — eseu 
și l.p. (A. Crișan, corespondent); 
Locomotiva Pașcani — Rulmen
tul Birlad 7—7 (3—7). Realiza
tori : Hău — l.p., Neofet — eseu, 
respectiv Căula — eseu și Dran- 
ga o l.p. (V. Apostol, coresp).
• Echipa Lokomotiv Moscova, 

din primul campionat al U.R.S.S. 
va susține un turneu In țara 
noastră, intîlnind pe R. C, Gri
vița Roșie (15 octombrie) și pe 
Locomotiva Pașcani (18 octom
brie).
• O

B. 
își 
în Capitală. Ea va juca cu XV- 
le..............................  “ ‘ “
Roșie (13 
stadionul 
în deschidere la ultimul meci 
public al lotului reprezentativ 
de seniori, cu M. G. Olimpia, In 
vederea partidei cu U.R.S.S.), a- 
poi cu juniorii Locomotivei Bucu
rești (marți) și cu cel ai lui
C. S.U. Construcții Sportul stu
dențesc (vineri).

fala locului că trebuia să lu
crăm altfel. Si, spunind a- 
ceasta. am să aling cauzele e- 
fcctive ale insuccesului in pre
liminarii. Sub aspect (ehnie 
echipa a fost deficitară la pre
luarea din serviciu si in in
tervențiile din linia a doua 
iar sub 
prezentat 
îmbătrinit 
concepție tactică pe 
ropean. 
trebuie 
contacte 
nai de _ 
să descoperim noutățile în fo
cul competițiilor oficiale, eînd 
e nrea tirziu pentru a scoale 
rezultat. De altfel, în acest an, 
în vederea „europenelor", 
am 
mai puține jocuri internațio
nale decit toate celelalte țări 
participante.

— Cu ce învățăminte ai ole- 
cat din Olanda ?

— Pentru toti tehnicienii 
noștri este valabil unul : ne
cesitatea stringentă de a 
corecta metodica antrenamen
tului, pe baza noutăților de 
ultimă oră. de a soori volu
mul si calitatea pregătirii, de 
a realiza un repertoriu tactic 
nou. în legătură cu acest ul
tim aspect menționat, trebuii 
avut în vedere faptul că echi
pele puternice din Europa 
practică in atac, cu succes si 
în proporție egală cu combi
națiile la fileu, combinații din 
linia a doua, după același ti
pic : atac succesiv, încrucișat... 
De asemenea, trebuie 
vim mai exigent 
fiindcă echipele bune 
niat loturi robuste, cu 
câtor! de peste 2 metri, dar si 
cu calități motrice si de înde- 
mînare deosebite, după cum 
va trebui să reconsiderăm to
cul de apărare, unde sîntem 
deficitari, joc care a influențat 
puternic soarta meciurilor. în 
fine, echipa națională are ne
voie de mai 
pentru a spori 
nalurile de seț 
si ' din această 
de virstă a lotului de bază se 
situează, acum. Ia echipele va
loroase, între 22 și 24 de ani. 
De altfel, si noi am jucat mai 
bine ultimele două partide. în 
care am folosit mai multi ti
neri : Dascălu. Pralea. Con
stantin. Soica. alături de vîrst- 
nicii lonescu, 
Mina).

— Multe se 
deci, pentru a 
internațională, 
posibil ?

— Prin 
care am 
că avem 
anul viitor din grupa „1 
grupa „A" a C.M. Dar, 
perspectivă, trebuie acționat 
serios. Ia nivelul copiilor si 
juniorilor pentru că aceștia, 
pregătiți într-o concepție nouă. 
Ia 18—19 ani să devină valori 
autentice.

Aurelian BREBEANU
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UN INTERESANT CONCURS Al „AUTOMO
Cei care au trecut in sîm- 

băta aceea prin preajma Pieti’ 
Bucur-Obor n-au avut ce re
greta. In marele parcaj de 
aici, in locul autoturismelor o- 
bisnuite. se aflau, ca într-o 
adevărată expoziție, un mare 
număr de mașini vechi. ..de- 
epocă" cum li se snune. fabri- • 
cate înainte de 1940. Frumos 
vopsite, într-o tinută remarca
bilă. deși fiecare avea la bord 
sute de mii de kilometri. Ca
roseriile. care de care mai in
teresante. multe cu roti avînd 
soite de lemn, roti de rezervă 
Durtate în exterior 
sau lateral pe aripi, 
gaie „tip 
Mărcile : 
„Citroen". 
„D.K.W.", 
ind un „Flat — 1919". proprie
tatea lui Sever Răducută din 
orașul Sf. Gheorghe.

Privite si admirate de către 
un mare număr de cetățeni, 
mașinile de care vorbim au 
participat la „Raliul București 
Sinaia ’85", concurs automobi
listic desfășurat sub egida 
„Daciadei". în cadrul celei de 
a IlI-a ediții a „Zilelor auto
mobilelor de epocă". Concursul 
s-a desfășurat pe distanta de 
127 km — automobilele. în 
număr de peste 80, fiind ur
mărite cu mare Interes pretu
tindeni pe traseu — oe șo
seaua E. 15. în condițiile unei 
circulații normale, fără nici

la spate 
Dortba- 

cufăr" în soațe s.a. 
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ii final al cair»i>iona(clor de boi

DIN GALAJI Șl BRAIIA
5 zile 
i final 
lie de 
taniza- 
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ce in- 
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tării, 
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titluri 
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sc cu 
sorti. 
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ortivii 
irimul 
ui Ta- 
e de 
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i (se- 
cu o 
îtitio- 
e cea 
umu- 
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soec-

constituie un 
o comportare 
a celor doi.

tatori 
spre 
bună 
Pentru Donici. care 
să-si apere titlul...

La o... aruncătură 
află si celălalt Box Club, la 
Brăila. Si aici pretențiile sînt 
mari, speranțele tehnicienilor 
fiind legate de prestațiile -se
migreului" Marcel Marcu si 
ale ..greului" Alexandru Mir
cea. ambii bine co ta ti la ca
tegoriile lor de greutate. Dar. 
după cum se vede, la cele 
două cluburi de specialitate 
sînt cam puține elemente care 
să aspire la primele locuri...

La Farul Constanța, antreno
rul Die Dascălu contează oe 
puterea de luptă a lui Mihai 
Constantin (semimiilocie) si 
Valentin Mihai (mijlocie mică). 
Ambii, puncheuri redutabili, 
not încurca multe socoteli, asa 
după cum au făcut-o si cu 
alte ocazii. Un alt sportiv de 
Ia. Farul. Faredin Abladin (se- 
miusoară), pare si el pus pe 
fapte mari. Rămîne ca evolu
țiile lor din turneul final să 
confirme optimismul antreno
rilor. acum. înaintea startu
lui...

Paul IOVAN

a, Învingătoare in competiția masculină
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s-au 
S.M. 
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putată. iar scorul strîns: 10—7
pentru Stirom.

ALTE REZULTATE : Sticla
C.S.Ș. Bistrița — C.S.Ș. Tehnou- 
tilaj Od. Șeculese 10—7, C.S.Ș. 2 
știința IJPIPS Constanța — în
frățirea Tg Mureș 10—6. Con
structorul Tg. Mureș — Mecani
că fină București 10—3, Voința 
Satu Mare — Pionierul Craiova 
10—4, Progresul IIRUC București 
— Spartac C.S.Ș. 1 București 10—4.

CLASAMENT FINAL: 1. Uni
versitatea a.s.a. Craiova, 2. 
C.S.M. Cluj-Napoca, 3. Stirom 
C.S.Ș. 2 București, 4. Hidrotehni
ca A.S.A. C.S.M. Buzău, 5—6. 
Sticla C.S.Ș. Bistrița. C.S.Ș. 2 Ști
ința IJPIPS Constanta, 7—8. 
C.S.Ș. Tehnoutilaj Od. Secuiesc, 
înfrățirea Tg. Mureș, 9—12. Eter- 
nit Oradea, Constructorul Tg. 
Mureș, Voința Satu Mare, Pro
gresul IIRUC București. 13—15. 
Mecanică fină București, Pionie
rul Craiova, Spartac C.S.Ș. 1 
București.

Sîmbătă și duminică au loc 
Întrecerile „Cupei României" 
pentru formațiile feminine.

Mircea COSTEA

CAMPIONATUL INDIVIDUAL
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DE DEBT TRACK
• Desfășurată pe pista stadio

nului I.P.A din Sibiu, etapa a 
treia a campionatului individual 
de dirt-track. rezervat seniori
lor,. s-a .încheiat cru următorul 
clasament: 1. Ionel Pavel (Stea
ua) 15 p, 2—4. Daniel Stoica 
(I.P.A. Sibiu), Stelian Postolache 
(Steaua), Dan Gaspar (Metalul 
București) 13 p. (I. IONESCU — 
coresn.).
• Cea mai importantă compe

tiție internă a seniorilor conti
nuă astăzi pe Stadionul munici
pal din Brăila, unde, începînd 
de la ora 16.. se va da startul 
în întrecerile penultimei etape 
(a patra). In deschiderea con
cursului (de la ora 15) își vor 
disputa întâietatea tinerii partici
pant! ia „Cupa speranțelor".
• Marți 15 octombrie, pe pista 

stadionului Metalul din Capitală, 
(ora 16) este programată etapa 
finală a campionatului indivi
dual de dirt-trak — seniori.ta te 

fa-
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ADMINISTRAȚIA OE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 11 OCTOMBRIE 1985
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irh. 
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EXTRAGEREA 
65 45 5 43.

EXTRAGEREA 
34 15 83 62 50 40.

FOND TOTAL 
780.703 lei din 
report la categoria 1.

tri- 
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tru 
nti. 
ime 
mi
ilor 
ITS.

55

17a H-a: 53 70

DE CIȘTIGUIU: 
care 55.931 lei.

că• Informăm particlpanțll _
ASTAZi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
ce va avea loo mîine, duminică 
13 octombrie a.c. La această tra
gere se efectuează 6 extrageri, 
în două faze, cu un total de 42 
numere. Se atribuie Importante 
sume de bani, autoturisme „DA
CIA 1300“, precum și excursii în 
R. P. Ungară. Se cîștlgă șl cu 3 
numere din 6 sau 8 extrase. Nu 
uitați, numai pînă astă seară la 
orele obișnuite de închidere, se 
mal pot procura bilete la aceas
tă atractivă tragere.
• Tragerea excepțională Pro- 

noexpres din 13 octombrie, va 
avea loc în București, în sala

îndemn 
cit mai 

mai ales 
va încerca

etapa a 10-a Diviziei

I
• Mccanicâ fină steaua - outsider la Tirgoviștc

OȚELUL GALAȚI-MECI IMPORTANT CU PRAHOVA, LA PLOIEȘTI
în sfirsit. în seria a III-a. 

nimic deosebit în frunte. Cei 
oatru ..asi". care tintesc dto- 
movarea. Jiul. F.C. Maramu
reș. Gloria Bistrița si OlimDia 
Satu Mare. au nrogramate 
iocuri ne teren DroDriu. unde, 
teoretic — cel Dutin —. victo
ria n-ar trebui să le scane.

I
I
I

aduce în nrim-planul 
iubitorilor fotbalului 
nrogramate mîine în 
10-a a eșalonului se- 

fruntasele 
> partide 
(exceptând 

PolitehnicaI
I
I
I
I
I

I
I
I

..Pauza" campionatului Divi
ziei „A" 
atenției 
jocurile 
etapa a
cund. Chiar dacă 
clasamentelor susțin 
oe teren propriu I 
liderul seriei I.
Iași, care si-a aminat tocul 
cu F.C. Progresul Brăila pen
tru faptul că percutantul ei 
vîrf de atac. Damaschin I, a 
fost selecționai in lotul repre
zentativ). cîteva întâlniri atrag 
în mod deosebit atentia.

Să ineeoem cu seria 
urmăritoarea liderului, 
puncte. Otelul Galati, 
plasează la Ploiești, 
întîlnlrea cu Prahova 
Un meci greu pentru 
de la Dunăre, pregătită 
Costică Rădulescu, un meci pe 
care antrenorul si jucătorii eă- 
lăteni sînt deciși <să-] cistige 
pentru a se menține. In con
tinuare. tn plasa liderului.

în seria a II-a, „tandemul" 
Flacăra Automecanica Moreni 
(locul 1) — C.S. Tîreoviste
(locul 2). evoluează în fata 
propriilor suporteri, unde, este 
ereu de crezut că nu vor ob
ține ambele puncte. O trecere 
în revistă a programului eta- 
Dei de mîine fixează privirea

I. unde 
la trei 
se de- 
pentru 
C.S.U. 
echipa 

de

Cinci minute cu antrenorul I. Naom

„OBIECTIVUL OLIMPIEI SATU MARE
E SĂ DEVINĂ, MAI ÎNTÎI, COMPETITIVĂ

I
I
I
I
I
I
I
I
I ieri, 

pe

Olimpia Satu Mare, fosta di
vizionară „A", a luat un start 
bun in acest campionat al di
viziei secunde — a adus punc
te mari de pe stadioane din 
perimetrul Jiului (de la • Lu- 
peri și Aurul Brad), a învin
s-o pe U.T.A. (fără drept de 
apel) și pe Gloria Bistrița, 
două dintre pretendentele la 
promovare. O plecare frumoa
să din „block-starturi" ceea ce 
a atras atenția asupra echipei 
sătmărene condusă acum de un 
antrenor tînăr : Ion Naom. Pri
lej pentru noi de a realiza cu 
acesta cîteva „un-doi“-uri :

— Deci, jucătorul de 
care promovase cu „Oii" 
prima scenă a fotbalului, din 
nou pe același traseu. Acum, 
însă. în altă postură. După cîți 
ani ?

— Exact după 10. Am venit 
aici dind curs ofertei sătmă
rene, mai exact solicitării pro- 
fesorului Teodor Curpaș, ini
mosul președinte al clubului, 

I revenit și el in viitoarea fot
balului.

— Cum ai găsit-o 
Pia ?

— Cu un Iot fără
I lori, dar „compensat" 

die de vîrstă destul
1 tă — 24,4 ani; un Iot ambițios. 
. tenace, dispus să muncească cit 
I I se cere. De remarcat că lîn-

pe Olim-

mari ra
de o me
de scăzu-

E

nr.Clubului din str. Doamnei 
2, cu Începere de la ora 17.
• Informăm de asemenea pe 

jucătorii la concursul PRONO
SPORT, că TOT ASTAZI este 
ULTIMA ZI șl pentru depunerea 
buletinelor la concursul de inli
ne duminică 13 octombrie, ce are 
In componenta sa meciuri deose
bit de echilibrate. 1, X sau 2 ? 
Inspirația dv. se va „vedea" du
minică seara.
• începînd de luni 14 octom

brie, Începe vînzarea biletelor 
la singura tragere LOTO t din 
această lună, care va avea loc 
duminică 20 octombrie a.c.

O.N.T. „C A R P A Ț 1“ 
BUCUREȘTI anunță că In 
perioada 1—31 octombrie 
1985. zilnic, cu excepția 
duminicilor, Intre orele 
13—18, face înscrieri de 
candidat! cunoscători de 
limbi străine, pentru exa
menul de selecționare la 
cursurile de ghlzl-tater- 
prețl. colaboratori externi, 

asupra locurilor 
Vulcan București - 
muncitoresc Slatina si 
Tîreoviste — Mecanică 
Steaua, care oar a fi cele 
interesante.

Progresul
Sportul 

C.S. 
fină 
mai

PROGRAMUL Șl
SERIA I: Dunărea C.S.U. 

lăți — Dunărea Călărași: M. 
culescu (București), F.C. 
stanța ■ -------- - ----------
Badea I 
câni — 
Măerean 
C.S.U. Ploiești — Cțclxl C 
M. Neșu (Oradea), C.S.M. __ 
ceava — Aripile Bacău: L. Pan- 
tea (București) -------- “
Tulcea — Steaua Mizil: V. Ale
xandru (București), C.S. Botoșani 
— Olimpia Rm. Sărat: O. Ștreng 
(Oradea). Metalul Plopcnl — 
Ceahlăul P. Neamț: J. Grama
(București) se dispută astăzi, 
ora 15. F.C. Progresul Brăila — 
Politehnica Iași — aminat.

Ga- 
. Ni- 

... Con-
— Chimia Fălticeni: T. 
(București), C.F.R. Paș- 
Mlnerul V. Dornei: L. 

i (Brașov), Prahova
oțelul Galați: 

------ I. Su-

Delta

Gh. 
A.S.

SERIA A n-a: I.C.I.M. Brașov 
—I.C.S.I.M. București: Gr. Ma
urei (Deva), Progresul Vulcan 
Buc. — Sportul muncitoresc Sla
tina : M. Stăneseu (Iași), Carpa ti 
Mîrșa — Avîntul Reghin: 
Constantin (Hm. Vîlcea), 
Drobeta Tr. Severin — Chimica 
Tîrnăvenl: C. Ghearghiță (Brăi
la), Electroputere Craiova — 
Muscelul Câmpulung: I. Ferenczi 
(Timișoara), Automatica Buc. — 
Șoimii I.P.A. Sibiu: M. Georges- 

de 18 
ani — 
ultima 
și eu

ai venit la

gă mereu tinărul Kaizfer, un 
„libero" inteligent, evoluează 
un nucleu dc jucători produși 
de centrul de juniori al clubu
lui, cum ar fi Tâbăcaru, Pa- 
lencsar și mai proaspeții veniți 
din echipa de juniori a antre
norului I. Kalmar — fitfalista 
de anul acesta a campionatului 
republican —, Szckely, 
lean, Patkoș ((oți 
Hebc și Erdej (17 
mul indisponibil in 
me), toți ialentați 
promisiuni.

— Cu ce intenții
Satu Mare?

— De a face, împreună eu 
fostul meu coechipier Knobiau, 
o formație competitivă, o echi
pă care să joace un fotbal vi
guros și spectaculos, promova
rea in Divizia „A“, dacă va fi, 
tot orașul o dorește, să fie 
consecința logică a evoluției 
Olimpiei. Sigur că este foarte 
greu de a urca pe treapta în- 
tîi a podiumului, intr-o serie 
de „foc" cu Jiul, F.C. Maramu
reș Baia Marc și Gloria Bis
trița, care parcă... atacă și ea 
cu mai multă convingere, ca 
să nu amintesc decît dc ele. E 
greu și pentru faptul că Pin
ter, căruia clubul i-a oferit 
fără condiții șansa de a juca 
nu de mult Ia Steaua, în mo
mentul cînd echipa campioană 
a renunțat la serviciile Iui nu 
s-a
l-a
s-a
cea 
lumea fotbalului de Olimpia — 
a plecat pe Valea Jiului, unde 
nici măcar n-a luat admiterea 
Ia facultate. Drept pentru care 
ambilor jucători li s-an dat 
niște suspendări. Cu toate a- 
ceste rrcutăti. ne jucăm în 
continuare sansele, ne obligă 
mai ales atenția si sprijinul a- 
cordat in toate privințele de 
către organele locale.

Arde- 
ani), 
ulti- 
vre- 
niari

mai intors la clubul care 
făcut... om și jucător. ci 
dus prin vecini, Iar Van- 
— și el un jucător scos in

Stelîon TRANDAF1RESCU

ln sala Universității cul- 
tural-știlntifice din str. 
Biserica Amzei nr. 7, sec
torul I.

Conditiile șl actele nece
sare sînt afișate la sediile 
O.N.T. „Carpațl" Bucu
rești șl Universității cul
tural — științifice, sălile 
Dalles și Amzel.

ARBITRII MECIURILOR
cu (Constanta). Gaz metan Me
diaș — l.M.A.s.A. Sf. Gheorghe: 
C. Gheorghe (Suceava), C.S. 
Tirgoviște — Mecanică fină Stea
ua Buc.: Fl. Popescu (Ploiești), 
Flacăra Automecanica Moreni — 
Tractorul Brașov: cr. Teodores- 
cu (Buzău).

SERIA A in-a: C.S. U.T.A. — Mu
reșul Deva: V. Angheloiu (Buou- 
rești). Jiul — Armătura Zalău: 
R. Petrescu (Brașov). Minerul 
Lupenl — Unirea Alba lulls: M. 
Salomir (Cluj-Napoca). Gloria 
Bistrița — Aurul Brad: A. Po- 
rumboiu (Vaslui), Metalul Boc
șa — C.F.R. Timișoara: D. Pe
trescu (București), Olimpia Sa
tu Mate — înfrățirea Oradea : 
M. Stoenescu (București), Meca
nica Orăștie — C.I.L. Sighet : N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea). C.S.M. Re
șița — Minerul Cavnlc: V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin). F.C. 
Maramureș Bala Mare — Strun
gul Arad: I. Coț (Ploiești).

Toate partidele încep la ora II.

Campionatul de speranțe

DERBY-URILE AU FOST CiȘTIGATE

DE F. C. ARGEȘ Șl PETROLUL
9 Victoria - una dintre revelațiile primei jumătăți a turului
Campionatul speranțelor s-a 

aflat — în- ultimele lui două e- 
tape — în zona derby-urilor. A 
fost, mal intîi, lntîlnlrea de tra
diție dintre F.C. Argeș și Uni
versitatea Craiova, un meci care 
a opus echipele a două centre 
fotbalistice puternice, cu pepi
niere evidențiate mereu pentru 
„producția" lor superioară de 
jucători-taiente; echipe pregătite 
cu mare pasiune și pricepere de 
doi ambițioși antrenori tineri. 
Mihai Iarovschi la F.C. Argeș, 
Nlcolae Zamfir la Universitatea. 
Partida a fost aprigă și extrem 
de echilibrată. Piteștenii au ciștl- 
gat in extremis. în min. 87, prin 
golul înscris de Batanaș, intrat 
în joc în repriza secundă. Iată și 
formațiile care s-au aliniat la 
startul acestui derby: Hristea — 
Din, Manoîache, Pîrvu, Ureche — 
Mușat. Neamțu, Tucă, Simion — 
lonescu, Stroie (F.C. Argeș), Ra- 
colțea — Păun. Ciocan, Zamfir, 
Boz — Săndoi, Stăneseu, Anton 
— Stoica, Rămolu, Neagoe (Uni
versitatea Craiova). Trednd și de 
acest hop greu, speranțele arge- 
șene au rămas în continuare ne
învinse după opt etape și, în 
plus, fără să primească gol I O 
performanță demnă de subliniat.

A urmat. însă, un al doilea 
derby al competiției, liderul de- 
plasîndu-se la Ploiești pentru a 
da replica unei echipe nou veni
tă. cu foarte mari ambiții pe 
scena întrecerii: Petrolul (antre
nor, N. Lindenberg), și acest 
derby s-a jucat pe muchie de 
cuțit, cu motoarele turate Ia ca
pacitatea maximă. Victoria a re
venit, la limită, echipei gazdă, 
golul fiind marcat de Enache, 
în min. 38. Să prezentăm șl e- 
chlpa învingătoare In aoest al 
doilea derby: Boțea — Dumitra- 
che, Duma. Enache. Gheorghe — 
Hîncu, Ioniță, Nicolae — Catinca, 
Cristescu, A. Ene. Puține nume 
cunoscute în cele trei echipe.

ANUNȚ
Biletele pentru meciul in

ternațional de fotbal' ROMÂ
NIA — IRLANDA DE NORD, 
din preliminariile Campiona
tului Mondial, care se va 
desfășura pe Stadionul „23 
August" din Capitală, în ziua 
de 16 octombrie a.c., cu în
cepere de la ora 15,00, se 
pun în vînzare, începînd de 
DUMINICA 13 OCTOMBRIE 
a.c.. la casele de bilete: A- 
gențiile C.C.A., Loto — Uni
versitate, Loto — Văcărești, 
Loto — Gara de Nord și la 
stadioanele : Steaua. Dinamo, 
Giulești, Sportul studențesc și 
„23 August".

Pe bilete sînt înscrise sec
torul, rîndul și locul. Publi
cul spectator este rugat să 
Ocupe locurile indicate, pen
tru a asigura vizionarea și 
desfășurarea meciului în con
diții optime.

ȘTIR! ® ȘTIRI

• O NOUA ACrll’NI' A 
LOTULUI DE riNEREI !n 
vederea jocului oficial cu Tur
cia. din cadru! nreliminariilor 
C.E.. programat la 12 noiem
brie în deplasare (urmărin- 
du-se, de asemenea formarea 
unei noi echipe de tineret pen
tru viitoarea ediție a Campio
natului european) . astăzi va a- 
vea loc. pp stadionul Dinamo 
(ora 15), o nouă acțiune de se
lecție a lotului de tineret. Este 
vorba de un meci între acest 
lot si divizionara ,.A” Dinamo. 
Au fost convocati următorii 
jucători : Zlotea (Victoria) si 
Popa (Steaua) — portari ; Po- 
logea si Ciucă (Sportul stud). 
Cîrsiea si Bacos (Rapid). Drâ- 
ehicî (Victoria). Andrei. Stan- 
eiu si Bolea (Steaua) — fun
dași ; Mirea si Ursu (Victoria). 
Pistol si Cosma fSteaua). Ghea
ră (Rapid). Posmac (Dinamo)

■ mijlocași : Teodorescu si 
Tîră (Rapid). Ciolponea. Florea 
si Petrache (Steaua) si Bur- 
che! (Sportul stud.).

• STADIONUL GIULEȘTI 
va găzdui astăzi, de la ora 15. 
Partida amicală dintre divizio
narele ,.A“ Rapid București si 
Gloria Buzău.

• LA TIMIȘOARA. IN MECI 
AMICAL: Politehnica — Corvinul 
Hunedoara 3—1 (1—0). Au mar
cat: Șulea (min. 36) Bărbosu 
(min. 50) Păuna (min. 62) res
pectiv Petcu 'min. 70).

C. CREȚU — coresp.'

CLASAMENT
1. F.C. ARGEȘ 9 7 1 1 13- 1 22
2. Steaua 8 6 0 2 15- 4 18
3. Petrolul 8 6 0 2 16- 7 18
4. Victoria 9 5 2 2 13- 9 17
5. Univ. Craiova 9 5 1 3 19- 7 16
6. F.C. Bihor 9 5 1 3 17-10 16

-x 7. „U“ Cluj-Nap. 9 4 2 3 19-14 14
8. Corvinul 9 4 2 3 11- 9 14
& A.S.A. 9 4 2 3 12-11 14

10. Gloria 8 4 1 3 16-16 13
11. S.CA Bacău 9 4 1 4 10-14 13
12. „Poli" Tim. 9 3 3 3 12-12 12
13. Dinamo 8 3 2 3 8- 9 11
14. F.C.M. Brașov 9 3 0 6 9-16 9
15. Sportul stud. 8 1 2 5 6-16 5
16. Rapid 9 1 2 6 4-17 5
17. F.C. Olt 9 1 1 7 4-16 4
18. Chimia 8 0 1 7 5-21 1

Doar Pîrvu, Simion, Racolțea. 
Săndoi, Stăneseu, Zamfir. Catin
ca, Aret Ene. tn rest, numai 
speranțe, cu adevărat speranțe, 
jucători foarte tineri, cei mai 
mulți născuți în anii 1906. 1967,
I960. Speranțe pe care toată lu
mea (și în primul rînd antreno
rii lor) le vor. în următorii ani, 
CERTITUDINI, adică promovate 
cu succes pe prima scenă a fot
balului nostru. Divizia „A".

Dar nu putem încheia fără a 
sublinia și frumoasele rezultate 
obținute in această primă jumă
tate a turului de Victoria Bucu
rești, aflată și ea în premieră 
printre competitoarele vechi ale 
campionatului. Un singur jucător 
divizionar „A“ in acest „11“: 
Viorel Radu. Ceilalți, tineri ne- 
cunoscuți: Sanda, Mânu, Zamfir, 
Preda. Drăghici. Petre, Stere, 
Feodot, Dumitra, Ochiosu. An
trenorul echipei este ștefan 
Feodot. Rămîne de văzut dacă 
atît Petrolul, cit și Victoria vor 
reuși să țină pasul cu fruntașele 
ediției trecute. Steaua. F.C. Ar
geș. Universitatea Craiova.

Laurențiu DUMITRESCU

în ziua meciului, casele de 
bilete de la stadionul „23 Au
gust" vor fi închise. Accesul 
publicului tn incinta stadio
nului este permis începînd 
cu ora 11,00.

Sînt valabile numai legiti- 
mațiile-abonament, eliberate 
de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, cu 
viza pe anul 1935. Posesorii 
acestora vor ocupa locurile în 
ordinea sosirii. La tribuna I, 
se vor putea ocupa locurile 
rezervate în sectoarele 1 (in
trare pr:n Șoseaua Iancului) 
și 44 (intrarea prin B-dul 
Muncii).

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport oferă, prin tragere 
la sorți, premii în obiecte 
pentru spectatorii aflați pe 
locurile indicate pe bilet.



Tineretului

DE LUPTE LiStOt

de

și în alte părți

laurul Aiiuiii lnicrnationul

TINERII NOȘTRI PILOȚI 
ÎN ASCENSIUNE

c
E

Aflate La a doua ediție, Cam- 
pionatele internaționale de vi
teză La motociclism ale Româ
niei au reunit pe circuitul de 
la Drobeta Țr. Severin spor
tivi din Bulgaria, R.D. Germa
nă, Polonia, Ungaria și Româ
nia. Oaspeții de peste hotare, 
piloți de valoare în țările res
pective, au beneficiat de. ma
șini competitive în actualele 
formule ale marilor concursuri 
europene și mondiale. Pentru 
această dificilă întrecere, mo- 
tocicliștii noștri au evaluat 
realist forțele adversarilor și, 
în consecință, s-au antrenat cu 
multă seriozitate. Abordînd 
confruntările cu un moral ri
dicat, alergătorii români au 
luptat exemplar, dovedindu-se, 
în final, mai buni la clasa 250 
cmc și numărirdu-se printre a- 
nimatorii curselor la 125 cmc 
și ataș.

Ceea ce a surprins pe spec
tatori si dc specialiștii străini 
a fost pregătirea temeinică a 
mașinilor pentru concurs, re
prezentanții țării noastre reu
șind, împreună cu tehnicienii, să 
dea vigoare ..cailor putere" ai 
unor motociclete... îmbătrinite. 
„Mijloacele tehnice, ne-a spus 
cunoscutul antrenor și 
internațional Gheorghe 
cu, care de mai bine 
decenii și jumătate se 
preajma viteziștilor de 
categoriile, sini realizate 
exclusivitate prin valorificarea

arbitru 
Didcs- 

de trei 
află în 

toate 
în

CO'll'IUfll IliROPENE
1)1 UASCHEI

în „C.C.E." la baschet s-au 
desfășurat șl partidele retur din 
primul tur. Iată rezultatele, mas
culin (echipele subliniate s-au 
calificat în turul următor): Edîm- 
bura — Real Madrid 76—72: Ci- 
bonia Zagreb — Galatasaray 
121—106; Kaunas — Bratislava 
106—70: Dudelange — Milan
117—74 (în tur: 48—118 !): femi
nin: Partizan Belgrad — Besiktas 
93—43; Stade Francais — Canoe 
Madrid 81—48: Bruxelles — 
Tungsram Budapesta 62—63; Dop- 
peldouche (Olanda) — Dublin 
135—33: Pully (Elveția) — Spor
ting Atena 78—66. Iată și cîteva 
rezultate din „Cupa Koracl": 
PAOK Salonic — Levskl Sofia 
104—83: Partizan Belgrad — Con- 
tern (Luxemburg) 101—60; Liăge 
— Challans 81—88; Zadar — Ha- 
poel Nicosia 192—’16.

resurselor proprii. Concret? Fi
ind mecanici iscusiți, alergă
torii fruntași au sporit randa
mentul motoarelor, aducindu-le 
îmbunătățiri la sistemul de a- 
prindere, de carburatie sau de 
frînare. De asemenea, ajutați de 
specialiști din întreprinderi 
mul(i piloți toarnă pistoane, a- 
Iezează cilindri și prelucrează 
la strung, fre: ă, sau rabotea- 
ză diferite piese de schimb ; 
iar unii și-au confecționat 
chiar și carene corespunzătoare 
cerințelor".
. Intr-adevăr, aproape că 
ne-am obișnuit cu afirmația că 
autodotarea este la motociclisti 
sinonimă cu eforturile ridicate 
la ^eele mai înalte cote. Antre
norii Traian Mihăilescu (I.M.G. 
București). Arpad Viktor-senior 
(Voința Oradea). Ion Constan
tin (I.T. București) si Reia 
Barabas (I.R.A. Tg. Mureș), care 
au furnizat cei mai multi
componcnti lotului repre
zentativ. au reușit să 
dauge talentului elevilor lor 
dorința de autodepășire, rigoa
rea și disciplina efortului în 
procesul de instruire. Urmă- 
rindu-i ne tînărul și talentatul 
Istvan Viktor (a terminat re
cent prestigioasa competiție ‘— 
pe etape — „Cupa Prietenia" 
pe poziția a treia în clasamen
tul general al clasei 250 cmc) 
și pe arhitectul Tiberiu Troia, 
cum „îrghițeau" în mare vite
ză kilometri în pasionante în
treceri cu puternici adversari 
de peste hotare, la capătul că
rora au ocupat. în ordine, pri
mele două locuri la 250 cmc. 
sub privirile fericite ale antre
norilor lor. ne-am dat seama, 
încă o dată, că pentru acești 
oameni mașinile constituie un 
instrument de muncă, iar soor- 
țul cu motor un nrilei de a-si 
dovedi priceperea si hărnicia.

Menționînd, în încheiere, că 
organizarea concursului — asi
gurată excelent de F.R.M., în 
colaborare cu C.J.E.F.S. Mehe
dinți (președinte — Romulus 
Predescu) și cu ceilalți factori 
cu atribuții din municipiul 
Drobeta Tr. Severin — se în
scrie’ și ea în creșterea calita
tivă înregistrată de motocicliș- 
tii viteziști, se subînțelege că 
toate aceste 
tate se cer 
solidate.

a-

prestații șî rezul- 
continuate și con-

Traian IOANIȚESCU

PENTRU SALVAREA... RINOCERILOR

„Jogglng“-ul își sporește popularitatea șl, im
plicit, numărul practicanților. de la un an la 
altul, de la un... meridian la altul. La această 
oră nimeni nu poate spune care este, chiar și 
cu aproximație numărul celor care folosesc, 
zi de zi. alergarea, ca mijloc eficient de întă
rire a sănătății, dar se pare, totuși, că este 
vorba nu dc zeci, ci de sute de milioane de 
oameni. In afara acestora există oameni care 
fac un anume „jogging" de foarte mulți kilo
metri. dueînd cu ei mesaje speciale. Este și ca
zul kenyanulul Mike Verikhe, de 29 ani, care 
a parcurs, în alergare, peste 2000 km. in Kenya. 
Uganda și Tanzania cu scopul de a atrage 
atenția opiniei publice internaționale și oficia
lităților competente pentru a se face totul în 
vederea stopării distrugerii în masă a rinoce
rilor, animal pe cale de dispariție pe „conti
nentul negru"..

ției. Șl un 
foarte 
avind

O PIESA DE MARE VALOARE

Există în lume colec
ționari de ..........  '
din te miri 
niu Ei bine, __  ___
aflăm din ziarul pari
zian PEquipe, există 
iată. la Tunbridge 
Weils in Kent (Anglia) 
un anticar specializat 
în ale... boxului ! în 
afera a tot felul de 
fotografii - insigne, me
dalii. plachete. cupe.' 
diplome ale vechilor 
boxeri al oosedă 
asemenea mănuși 
desigur diferite 
tun de campion. Ulti
ma 3a achiziție este o

antichități 
ce dome- 
așa curr.

de 
șl. 

cen-

BUDAPESTA, 11 (prin tele
fon). Vineri a fost zi „plină" 
la Palatul sporturilor din Bu
dapesta. gazda campionatelor 
mondiale de lupte libere, de
oarece, de data aceasta, au in
trat în concurs toti sportivii 
înscriși la cele 10 categorii 
greutate.

In turul 3 al categoriei 
kg. tînărul Alin Păcuraru 
obtinut o frumoasă victorie 
puncte) în fata redutabilului 
luptător american Tim Vanni, 
urmînd să întîlnească. în tu
rul 4. pe Hadhungiin Ganbold 
(Mongolia), unul din favorit» 
categoriei. Vineri au debutat 
în competiție si ceilalți Patru 
sportivi români. La cat. 52 kg. 
Dorinei Bircu a pierdut orin 
tus în fata lui V. Iordanov 
(Bulgaria), campionul mondial 
al categoriei I După o Jntîlnire 
echilibrată. Măricel Popa Nanu 
(cat. 62 kg) a fost si el în
trecut. la puncte (5—6), de G. 
Bohai (Canada). A urmat, în 
ordinea 
dintre 
(cat. 74 
tralia). 
venit 
(3.5—0,5).
O evidentă superioritate a do
vedit. în prima sa întîlnire. 
si Iulian Rîșnoveanu (cat. 90 
kg). învingător prin descalifi
care în repriza a doua în me
ciul cu R. Limonta (Cuba).

Sîmbătă Si duminică, după 
ultimele meciuri preliminare, 
vor avea loc finalele.

COMFEOINJA SPORTIVA

48 
a 

(la

categoriilor. discuta 
Constantin Damaschin 
kg) si G. Craig (Aus- 

în care victoria a re- 
detasat. prin diferență 

luptătorului nostru.

„TINERETUL Șl SPORTUL
Intre 30 septembrie și 4 oc

tombrie a avut loc la Cardiff, 
în Țara Galilor, cea de a șaptea 
Conferință sportivă europeană 
cu tema „Tineretul și sportul", 
inițiată și organizată in ca
drul Anului Internațional al 
Tineretului — „Participare, 
Dezvoltare, Pace". La această 
Conferință, onorată cu prezen
ța unor personalități din miș
carea sportivă mondială, în 
frunte cu Juan Antonio Sama
ranch, președintele Comitetului 
Internațional Olimpic, au luat 
parte reprezentanți ai umor or
ganizații sportive guvernamen
tale și neguvernamentale din 
28 de țări de pe continentul 
nos-tru.

La principala temă pusă în 
discuție, „Tineretul și sportul", 
a fost prezentat un referat din 
partea Marii Britanii, susținut 
de un coreferat al delegației 
române, privind rolul sportului 
în viața tineretului, cu exem
plificări concrete din activitatea 
de fiecare zi a tineretului din 
România socialistă.

Pe agenda de lucru a Confe
rinței au figurat, de asemenea, 
alte două teme de stringentă 
actualitate : „Sportul pentru 
toți" (experiența europeană

folosită . r ____
lumii) și „Sportul pentru lume".

în alocuțiunea sa. Juan An
tonio Samaranch a subliniat 
importanța colaborării tuturor 
organizațiilor din sport cu jn- 
stitutiile și agențiile speciali
zate din O.N.U.. cum sînt 
U.N.E.S.C.O., O.M.S. și altele.

Dezbaterile și declarația fi
nală, adoptată prin consens, au 
evidențiat rolul sportului și al 
activităților de educație fizică 
în lărgirea raporturilor de cu
noaștere reciprocă, de întărire 
a legăturilor de prietenie și de 
cooperare dintre tinerii de pe 
continentul european, indiferent 
de orientările si convingerile 
lor politice ; la creșterea con
tribuției acestora la acțiunea 
comună a popoarelor pentru 
menținerea și întărirea păcii și 
securității in Europa și in lu
mea întreagă.

Pentru următoarea Conferin
ță. cea din 1987, pe care o va 
găzdui 
aleasă 
nai de

Grecia, România a fost 
în Comitetul internațio- 
coordonare.

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

ponderea însemnată a numelor 
noi. Echipa trecutei ediții a 
C.E. (care a jucat, se știe, ne
corespunzător), a fost total 
ranversată ; au fost reconfir
mați doar cinci rugbyști dintre 
cei care au fost prezent! la 
ultimul joc international (Kiev, 
31 mai, scor : 6—14). E vorba 
de pilierul I. Bucan, de înain
tașii L. Constantin I și Fl. Mu
ntin, de mijlocașul M. I’aras- 
chiv, căpitanul echipei naționa
le. si de centrul Ad. Lungu. In 
rest, „boboci" sau cîțiva inter
naționali dc dată mai veche

AMICAL 'care regăsesc cu acest prilej 
echipa națională ; cazul lui V. 
Ion, V, Pașcn (mult timp bol
nav) si Al. Marin.

Să mai spunem că lotul este 
mai larg (se au în vedere și 
meciul cu Italia și. în conti
nuare, cete cu Portugalia și 
Franța, dificile, deoarece vor 
avea loc în deplasare), el în- 
toreîndu-se și spre grupul 
..accidentatilor" de azi care — 
sperăm — vor fi recuperați la 
„ora H“. Ne gîndim la „uver
tura" St. Podărescu (Dinamo), 
la „demiul" T. Coman (Steaua), 
la incisivul flanker C. Florca 
(Steaua), cu traumatisme mai 
vechi, apoi la cei ce au deve
nit indisponibili chiar în timpul 
pregătirii — puternicul înain
taș Gh. Caragea (Dinamo), O. 
Moraru -(Grivița Roșie) și C. 
Capmarc (Buzău), apți de joc 
după circa 10 zile de repaus ; 
în fine, la I. Stroc (Grivița 
Roșie), I. Doja (Dinamo) și Z. 
Vasluianu („Poli" Iași), pe 
care se va putea conta în vii
toarele 2—3 zile. în perspecti
vă, și rapida aripă M. Toadcr 
(Steaua), și desigur și alții...

Atmosfera în lot este foarte 
bună. Se lucrează cu mult elan 
și buna dispoziție, întreținut 
de cei din „noul val". Pină și 
puțin vorbărețul prof. Mihai 
Naca, antrenor al lotului, re
marca ; „Se întrevede... eeva. 
Să depășim cu bine primul hop 
(n.r. meciul cu U.R.S.S.), apoi 
— firește — valoarea echipei va 
crește. în acest scop toti 
pregătesc exemplar !

Un meci amical este — sau 
ar trebui să fie ! — așa cum 
îi spune și numele — un 
meci amical, indiferent de ce 
ramură sportivă este vorba, 
în afara boxului, desigur, dis
ciplină la care „amical" nu 
poate însemna o... mimâre a 
loviturilor !

Iată, însă, ce a însemnat 
un meci amical. între două 
echipe profesioniste de ho
chei P2 gheață, din Statele 
Unite „Rangers “ din New 
York și „Flyers" din Phila
delphia. desfășurat la „Madi
son Square Garden", în pre
zența a peste 15.000 de spec
tatori Ei bine, după o pri
mă repriză în care. în afară 
de hochei, evident s-au 
schimbat tot felul de „amabi
lități" sancționate prompt de 
arbitrul Terry Gregson, în 
repriza secundă, a intervenit, 
pe gheață, o bătaie generală, 
cu pumnii, cu crosele, cu 
picioarele. între jucătorii ce
lor două formații (inclusiv 
cei de pe banca de schimb !). 
Arbitri au căutat să calmeze 
spiritele, dar le-a fost impo
sibil și atunci „centralul" a 
fluierat sfîrșitul jocului, ceea 
ca, intr-adevăr, a mai liniș
tit spiritele. Jucătorii au fost 
trimiși la vestiare și după 
discuțiile de rigoare „amica
lul" a fost, totuși, reluat, 
după șapte minute, dar 22 de 
hocheiști au fost eliminați pe 
timp de... 506 minute.

Dacă la un „amical" se în- 
tîmplă așa cum o fi într-o 
competiție oficială ?

amănunt tă. pentru a se putea 
interesant: ne- opri Crys are nevoie
trine la bielele- de... 5 km !

FESTIVAL AL FILMULUI SPORTIV

Montpellier, InLa
Franța, a avut loc, nu 
demult, al 5-lea Fes
tival internațional al 
filmului sportiv. Meda
lia de aur a fost de
cernată filmului polo
nez „Maestrul de ar
me", in regla lui Bog
dan
fost premiate, de ase
menea filmul britanic 
.O altă duminică stn-

Dziworski. Au

geroasă", al lui Barry 
Cockroft. și cel fran
cez „Viața la capătul 
degetelor", realizat de 
Joan-Paul Janssen. Pre
miul filmului, publicitar 
a fost obținut de ame
ricanul Peter Datum 
pentru pelicula sa in
titulată „Joe Louis for 
all time" (n.n. Joe 
Louis pentru totdeau
na).

ADIO BOXULUI...

carecare...
ceasta a aparținut lui 
Jem Mace, fost cam
pion mondial la cate
goria grea în

Cinci dintre 
valoroși puglliștl sovie
tici c:..
s-au decis să abando
neze

din" ultimii ani

anul...
astfe de centură, dar 1870 I

PESTE 200 KM'H CU BICICLETA!?

Un ciclist britanic. pedaleze cu 150 de ki-
Dave Crys care n-are lo metri pe oră după
în oalmares cine știe care își continuă sin-
ce succese deosebite. gur alergarea. Cu o
are lotuși ambiția să bicicletă evident spe-
realizeze o performan
tă cu totul teșită din 
comuni adică vrea să 
He cel mai rapid ru
tier din lume ! Nici 
mai mult nici mat pu
țin !.. Dar cum ? Pen
tru ?ntf&put. s-a legat, 
cu un cablu, de o ma
șină care-l obligă să

elală avind o „foaie" 
de angrenaj mal mare 
(o singură rotare 
face să avanseze... 
metri !) Dave 
speră să ajungă fa o 
viteză „record" 
246 kr"/h. Antrenamen
tele le efectuează pe o 
șosea închisă circula-

ti 
ts 

Crys

de

petitlonală. Este vorba 
de: Șamil Sabirov, 26 
ani. cat. 48 kg (cam
pion olimpic în . 1980. 
campion european In 
1979) Viktor Demia
nenko. 27 ani, cat. 60 
kg (campion european 
in 1979). Șerik Konok- 
baev. 25 ani, cat. 67 
kg (campion european 
in 1979 șl 1981). Valeri 
Laptev, 25 ani cat. 71 
k? (campion european 
în 1981) Vladimir Sin, 
31 ani, cat. 81 kg 
(„bronz" la C.M. din 
1982’.

r. vil.

activitatea corn-
SANCȚIUNE PE MĂSURA FAPTEI

Fostul internațional elvețian Pierre Chapuisat, 
jucător in echipa de fotbal Vevey Sports, a 
fost concediat și suspendat pe timp nelimitat 
de conducerea clubului său. O sancțiune foarte 
aspră, poate ohiar neobișnuit de aspră, dar... 
meritată. In cadrul jocului de campionat Ve- 
vey — Servette. Chapuisat l-a atacat cu bru
talitate șl l-a accidentat grav, in mod deliberat, 
pe adversarul său. Itucien Favre, care nu va 
mai ft apt de joc vreme îndelungată.

Conducerea clubului din Vevey a comunicat 
presei că sancțiunei împotriva lui Chapuisat a 
fost luată în intenți salvgardării fair-play-ului 
Pe terenurile de joc. O măsură care ar trebui 
luată, cu orice risc șl de alte conduceri de 
cluburi, vizavi de brutalitățile unora dintre ju
cători. indiferent de „numele" și de valoarea 
lor.

Rubrica realizata de Romeo VILARA

• Printre numeroasele meciuri 
din preliminariile C.M.. progra
mate miercurea viitoare, in gru
pa a 3-a are Ioc o partidă _ care 
ne interesează direct: Anglia — 
Turcia. Selecționerul englez Bobby 
Robson a selecționat, pentru 
acest joc, următorul lot: Shilton 
(Southampton) Bailey (Man
chester Utd.) și Woods (Nor
wich) — portari; Anderson (Ar
senal), Sansom (Arsenal), 
vens (Everton). Fenwick 
Rangers). Martin (West 
Watson (Norwich). Wright (Sout
hampton) — fundași; Bracewell 
(Everton) Hoddle (Tottenham), 
Robson (Manchester Utd.), Ste
ven (Everton), Wilkins (Milan) 
— mijlocași: Barnes (Watford). 
Dixon (Chelsea). Francis (Sarnp- 
dorla). Hateley (Milan) Lineker 
(Everton). Waddle (Tottenham). 
Woodcock (Arsenal) — înaintași.

CAMPIONATE. SCOȚIA (et. 9) : 
Aberdeen — Clydebank 3—1, 
Celtic — St. Mirren 2—0, Mother- 
well — Glasgow Rangers 0—3, 
Hearts — F.C. Dundee 1—1, 
Dundee Utd. — Hibernian 2—2. 
Pe primele locuri: Celtic 14 p

(din 3 j), Aberdeen și Glasgow 
Bangers cu cite 13 p; pe ulti
mul: 10. Motherwell 4 p.

ste-
(Q.r*. 

Ham).

SUEDIA (et. 22): A.I.K. — Nor- 
rkâping 1—0. I.F.K. GSteborg — 
Brage 2—2 Halmstad — Oester
1— 9. Kalmar Malmo 9—0, Ma- 
jaelby — Oergryte 1—6. Trelle- 
borg — Hammarby 2—3, Pe pri
mele locuri: Malmo 30 p, Kal
mar 28 p, Oergryte, I.F.K. GB- 
teborg. A.I.K., cu cite 26 p: pe 
ultimul loc: 12. Trelleborg 12 p.

ARGENTINA (et. 14): Temper- 
îey — Huracan 1—1. Platense — 
Union 1—2 Ferrocarril Oeste — 
Estudiantes 2—1, Boca Juniors — 
San Lorenzo 1—2 1. Deportivo 
Espanol — Argentines Juniors
2— 0. Glmnasia — Independlente 
2—1, Velez Sarsfleld — River 
Plate 1—4. Newell’s Old Boys — 
Chacarlta 3—0. Cordoba — Talle- 
res 1—1. Pe primele locuri: River 
Plate 21 p, Deportivo și Argenti
nes Juniors cu cite 18 p. Pe ul
timele: 18. Huracan 7 p. 19. Cha
carlta 5 p.
• Tn meci amical, la Asuncion: 

Paraguay — Chile 9—ft.
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