
încheierea vizitelor oficiale 
de prietenie ale tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU, J________
|| ANUL XLI - Nr. 11 144 g 
all

portu
Proletari din tente țările

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

in R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană
4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 16 octombrie 1985 |

La 15 octombrie, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen. secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Muneil din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, au sem
nat, in cadrul unei solem
nități, „Acordul do lungă 
durată - da eolaborare șl co
operare economică șl tehnl- 
co-științifică pină in anul 2000 
intre Republica . Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană"

Ceremonia semnării 
fășurat in prezența 
Elena Ceaușescu.

Au luat parte 
Valentin Ceaușescu, 1 
Ștefan Andrei, alte 
oficiale.

Din partea coreeană au fost 
de față Kang Song San, mem
bru al Biroului Politie al C.C. 
al P.M.C., premierul Consiliu
lui Administrativ, Li Giong 
Ok, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.C4 vicepre
ședinte al Republicii, Jăn 
Hiăng Muk, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.C„ 
prim-vicepremier al Consiliului 
Administrativ, Kim Bok Sin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C„ vlcepremier 
ai Consiliului Administrativ, 
Hwang Jang Yop, secretar al 
Comitetului Central ai P.M.C. 
pentru probleme internaționale, 
Chong Song Nam, ministrul re
lațiilor economice externe, alte 
persoane oficiale.

★
In aceeași atmosferă de cal

dă prietenie, stimă și prețuire 
reciprocă în care s-a desfășu
rat din primele sale momente, 
marți, 15 octombrie 1985, s-a 
Încheiat vizita oficială de prie
tenie in R.P.D. Coreeană a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la invitația tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost conduși pină la aeroport 
de tovarășul

Au fost 
de stat ale 
S-a trecut, 
garda militară aliniată in o- 
noarea conducătorului partidu
lui si statului nostru.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
fost salutați. Ia plecare, de to
varășii Kang Song San, mem
bru al Biroului PoUtie al C.C. 
•1 P.M.C„ premierul Consiliu
lui Administrativ, Li Glong 
Ok, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.C., vicepre
ședinte al Republicii de alți 
tovarăși din conducerea 
partid și de stat a R.P.D. 
rec ne.

s-a des- 
iovarișel

tovarășii 
Ion Dinei.

persoane

Kim Ir Sen. 
intonate imnurile 
celor două țări, 
apoi, in revistă

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat apoi’ un eordial ri
mai bun de la tovarășul Kim 
Ir Sen și de la tovarășa Kim 
Săng E.

Astăzi, la ora 15,00, pe stadionul „23 August",

sang k. g
Tovarășul Nieolae Ceaușescu g 

șl tovarășul Kim Ir Sen șl-au g 
strins călduros miinile, s-au 
Îmbrățișai cu prietenie. Ț"

La ora 11,09 locală 
nava prezidențială 
indreptindu-se spre

★
Tovarășul Nieolae 

secretar generai al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,
SX cu» ““igmiindialiștD șl Hagl-Whiteside,
după-amlază, in Capitală din f |j... .. .

aero- 
a decolat, 
patrie.

Ceaușescu, 
Partidului

in preliminariile C. M. de fotbal

ROMÂNIA - IRLANDA DE NORD
...MAI MULT DECÎT UN MECI DE CALIFICAREI

|Dotâ dueluri de marș atracție: 
| Lucescu - Bingham (foști
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aceste vizite de tovarășii S
Valentin Ceaușescu, Ion Dincă, g Astăzi, ne stadionul „23 Au- 
Ștefan Andrei, de alte person- g eust". se joacă un' meci com- 
ne oficiale. gi oarabil — ca importantă (pen-

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 0 tru_ clasamente si ca încărcă- 
tovaxăsa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, la sosire, de g 
membri si membri suoleanti. g 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., de secretari 
ai Comitetului Central a! 
Partidului Comunist Român, 
de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat si ai 
guvernului, de reprezentanți ai 
conducerii unor instituții cen
trale. organizații de masă șl 
obștești, generali.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe Aeroportul Otopenl, unde 
erau' arborate drapelele parti
dului șl statului. Pe frontispi
ciul aerogării se afla portretul 
tovarășului Nieolae Ceaușescu

La coborîrea din avion, pio
nieri, tineri și tinere au oferit 
tovarășului Nieolae 
si tovarășei Elena 
buchete di» fiori.

Mii de oameni ai 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, aflați la aeroport, au 
intimpinat cu toată căldura pe 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei prezenți au exprimat sa
tisfacția profundă eu care în
treaga noastră națiune a pri
mit rezultatele deosebite ale vi
zitelor întreprinse în Republi
ca Populară Chineză și Repu
blica Populară Democrată Co
reeană.

Primirea plină de însuflețire 
pe care bucureștenii au rezer
vat-o conducătorului partidului 
și statului nostru a reflectat, in 
același timp, cu pregnantă, 
sentimentele de dragoste și 
prețuire pe care toți cetățenii 
patriei Ie nutresc fată de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
pentru tot ceea ce a făcut și face 
spre binele și progresul neîn
trerupt al patriei noastre so
cialiste, pentru ereșterea pres
tigiului României în viata in
ternațională.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns eu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale bucureș- 
tenilor.

tură emoțională — cu neuitatul 
meci Suedia — România, de la 

g Stockholm. Am putea spune 
g că meciul România — Irlanda 

de Nord se apropie si mai 
Șs mult de oeea ce se cheamă 
gs .nodul gordian", deoarece e 
șg mai aproape de final in com- 
g oaratie cu cel de la Stockholm, 
g E limpede Pentru toată lu

mea că o victorie a „trieolo-

--------ROMÂNIA -

Ceausescu 
Ceausescu

muncii din

I 
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I
I

Negrilă 
Rednic

„Tricolorii", din nou, pe stadionul „23 August-
Eoto : Aurel D. NEAGU

eă s-ar nutea expune „ulti
mei mliai" — cum se spune.

Sinteza acestui loc o face 
foarte bine antrenorul Mircea

Lung
lorgulescu

Mateu{ 
Coraț

lovan 
Boloni

Hogi

Ungureami 
Klein

Arbitru : Honing Lund Soerensen (Danemarca)

Armstrong 
Whiteside 

Donaghy 
Jennings

N.R. Menționăm că acestea sînt formațiile probabile, an-

acel 0—0 de Ia Berna cu El
veția, in 1981, —, îșt dă proba 
de maturitate, în cadrul unei 
omogenități psihice pentru care 
noi toii am făcut eforturi deo
sebite. A fost o perioadă de 
muncă aspră, singura care a 
făcut posibilă înfruntarea unor 
obstacole ea Italia, Suedia, 
Cehoslovacia, Anglia — ca să 
nu pomenim deeit vîrfurile. 
Sper ea tn meciul cu Irlanda 
echipa României să confirme 
maturitatea Ia care a ajuns. 
Sper ea publicul nostru să fie 
convins de faptul că jucătorii 
noștri s-an dăruit total pentru 
a atinge acest ai șaselea vlrf 
de formă al anului si să sti-

——........... --------- .. In
lupta ei pentru victoria pe 
care o așteptăm cu totii".

★
România — Irlanda de Nord 

e un meci între două echipe 
bine cotate prin prisma pal
maresului recent. Trio-Uo de

loan CHIRiLA
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Mc Donald 
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Iw.k. menționam ca acestea tint formațiile probabile, an

trenorii celor două echipe urmind să le definitiveze astăzi.».

, Stewart 
Worthington

Mc ilroy 
Nichoîl

muleze echinn națională

IRLANDA DE NORD ,
rilor" rezolvă practic lupta 
pentru calificare, ultima eta- 

g pă. cea din noiembrie, intrind 
— în acest caz — doar 
na calculelor teoretice.

O victorie înseamnă 9 
te (fată de cele 7 ale 
dei de Nord) si un golaveraj 
superior cu cel puțin trei co
luri celui irlandez, cu impli
cații hotărîtoare in economia 

j- ultimelor două partide din 
g noiembrie. Anglia — Irlanda 
g de Nord (Londra) și Turcia 
g — România (Ankara).

Acest prolog care pune in 
fată calculul hlrtlei subliniază 

g importanta capitală a meciu- 
g lui. chiar dacă amatorii de 
g pronosticuri si variante afir- 
g mă că un loc egal face ca 
g lupta pentru calificare să ră- 
g mină deschisă. Dar. „tricolorii" 
g consideră meciul cu Irlanda de 
g Nord ea unul hotărîtor în nri- 

mnl rind deoarece resping ideea

în zo-

§

2

punc- 
Irlan-

Lucescu : „E un joc de cali
ficare si chiar mai mult deeit 
atît E 
noastră 
munci 
ani —

un joc in care echipa 
face bilanțul unei 

neîntrerupte de patru 
am pornit la drum cu (Continuare in pag 2-3!

Pregătiri pentru apropiatele campionate mondiale de gimnastică

ECHIPA FEMININA ÎNVINGĂTOARE
IN COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA DE LA AALEN

La Aalen, echipa feminină 
de gimnastică a României a In- 
tîlnit. la finele săptăminii tre
cute. reprezentativa similară a 
R.F. Germania Intr-un meci 
amical de verificare la care a 
fost prezentă și selecționata 
Elveției. Privită prin prisma 
apropiatelor campionate mon
diale de la Montreal, confrun
tarea aceasta a fost binevenită 
pentru gimnastele fruntașe din 
țara noastră, oferind colectivu
lui tehnic posibilitatea de a 
aprecia mai bine șansele pe 
care le au toate sportivele care

aspiră la selecția in formația 
care va trebui să ne reprezinte 
tara la confruntarea supremă 
a anului. O formă deosebită a 
manifestat, din nou, Ecaterina 
Szabo care, cu o singură ex
cepție (9,75 p la sărituri im
pus). a primit numai note de 
la 9,90 în sus Intre care și 10 
la bîrnă impus. Bine s con
curat și Camelia Voinea. Da
niela Silivaș. Eugenia Golea și 
Celestina Popa, clasate pe locu
rile următoare în această or
dine. Pe lista de rezerve au

figurat Mariana Tudor Laura 
Cutina $1 Lenuța Rus. dar au 
concurat și ele Mariana Tudor 
reușind s-o depășească pe 
Dana Dumitru inclusă In echi
pa de bază. Iată punctajele pri
melor clasate : Ecaterina Szabo 
79,20 p. Camelia Voinea 77,60 p, 
Daniela Silivaș 77.25 p. Euge
nia Golea 77.15 p. Celestina 
Popa 76 60 p. Mariana Tudor 
75,80. Dana Dumitru 75,50 p. 
Pe echipe : România 388,30 p. 
R.F. Germania 371,60 p„ Elve
ția 353,30 p.

SUCCES DEPLIN, „TRICOLORI"!

Cornel POPESCU

i A sosit ziua mult așteptată a intilnirii de fotbal care 
i poate determina calificarea echipei României la turneul 
i final al campionatului mondial, ce te va disputa anul vi- 
' itor. Meciul pe care „tricolorii* noștri îl susțin astăzi după- 
i amiază cu echipa Irlandei de Nord este hatăritor pentru 
; prezența României printre cele 24 de reprezentative care 
! iși var disputa locurile de onoare in ierarhia fotbalului 
i mondial. O victorie a echipei noastre, ciștigarea celor două 
; puncte puse tn joc astăzi, pe stadionul „23 August*, tn 

partida cu Irlanda de Nord, ar deschide drumul fotbalului 
românesc spre jocurile finale ale celei de a XIII-a ediții 
a campionatului mondial

tn această zi. nu numai spectatorii prezenți pe stadionul 
„23 August* din Capitală ei ți sute de mii de iubitori ai 
fotbalului, ai sportului de pe întregul cuprins al țării, vor 
fi, trup și suflet, alături de echipa României, incurajînd-o, 
ttimulind-o in efortul — fără îndoială susținut — de a 
obține o victorie prețioasă, în această mare si pasionantă 
cursă a „preliminariilor* pentru calificare.

Echipa României este pregătită pentru a susține acest 
decisiv examen la cotele cele mai înalte. Deși s-au ivit 
unele indisponibilități (Cămătaru ți Ștefănescu) antrenorii 
Mircea Lucescu șl Mircea Rădulescu prezintă • formație 
capabili de o comportare valoroasă, la nivelul celor mai 
bune realizări ale echipei naționale in grupa noastră preli
minară Moralul echipei este ridicat, capacitatea ei de ioc 
a atins maturitatea iar terenul propriu constituie — să nu 
uităm — un avantaj prețios.

Reprezentativa naționali dispune de toate condițiile pen
tru a te mobiliza la maximum In această partidă in care 
are multe șanse de calificare. Ea are de partea ei suportul 
moral al spectatorilor prezenți pe stadion al tuturor acelora 
care, din fața aparatelor de radio sau televizoarelor, ii trimit 
caldele lor încurajări de victorie

Dragii noștri fotbaliști, sîntem din toată inima alături de 
voi. De la începutul pină la sfîrșitul meciului și mai de
parte. In viitoarele voastre confruntări internaționale. Spe- 

rgia și 
dei de 

la

răm si vă dăruiți jocului și si luptați eu toată enert 
dtrzenia pentru victorie tn tnttlnirea cu echipa lrlanC„. 
Nord. Să dovediți eă meritați din plin să participați 
turneul final al mundialului mexican.

SUCCES DEPLIN „TRICOLORI *1



O reușita a actlvltâfli sportive de masă: Ieri, pe stadionul Metalul din Capitală

„CUPA U.T.C." LA BADMINTON
Municipiul CluJ-Napoca, o gazdă la înălțime

Unul dintre cele mai tinere 
ramuri de snort de la noi. 
badmintonul s-a aflat zilele 
trecute din nou în Drim-nlan. 
prin intermediul unei competi
ții de amploare desfășurată 
aub însemnele „Daciadel” — 
finalele ne tară ale -Cupei 
U.T.C.”, care au avut ca Bardă 
Sala sporturilor din municipiul 
Ului-Napoca.

Reunind cei mai buni tineri 
si tinere (14—19 ani) din ju
dețe. competiția s-a bucurat — 
cum apreciază organizatorii. 
C.C. al U.T.C.. C.N.E.F.S. si 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului — de un excelent ni
vel tehnic si a demonstrat 
creșterea remarcabilă a intere
sului pentru badminton In în
treaga tară- Pare ciudat, de 

> aceea, cum trei județe. Ialo
mița, Gorj și Brăila, n-au fost 
In măsură să asigure depla
sarea finaliștilor respectivi la 
acest ultim act al întrecerii—

Fetele si-au desemnat câști
gătoarea în persoana elevei 
Erika Stich, de la Grupul șco
lar Electromures din munici

DRUMEȚIE IN ISTORIE..al
...In curtea Școlii genera- ' 

le nr. 5, din Capitală veni
seră părinți, cadre didacti
ce, reprezentanți ai organi
zației pionierilor. Se întor
cea acasă — ți era așteptat 
cum te cuvine — echipajul 
condus de profesorul Virgil 
Vasilescu, care străbătuse, 
cu 14 elevii de-ai săi, 552 
km cu trenul, alți 64 cu 
autobuzul ți, tn sfirțtt, 131 
de kilometri pe jos. „Am 
străbătut cîteva județe — 
ne spune profesorul Virgil 
Vasilescu — urmărind fa
miliarizarea elevilor cu noua 
geografie a patriei, cu cti
toriile anilor lumină, cu În
făptuirile mărețe din cei 20 
de ani, numite cald și atît 
de firesc realizările din 
„EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU”. Călătorind 
în Covasna, Brașov Bacău, 
Buzău sau Prahova am In- 
tîlnit peste tot istoria pre
zentă a țării. Copiii — cu 
acea frumoasă curiozitate — 
vroiau să știe totul, și M

LOTURILE DIVIZIONARELOR FEMININE
în întrecerile Campionatului 

național de baschet feminin care 
încep mîlne, prin turneul din 
Capitală cede 11 participante vxw 
folosi următoarele loturi :

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA (preșe
dinte ai secției ; loan Proinov): 
Mariana Bagiu (1,73 m — 31 ani), 
Gheorghița Bolovan (1,86—30), 
Magdalena Jerebie (1,81—22), Su
tana Sandor (1,83—22), Gabriela 
Kiss (1,83—20). Aurora Dragoș 
CL84—17), Maria Vlgh (1,82—18), 
Virginia Popa (1,79—23). Carmen 
Co stan aș iu (1.75—20), Ildiko Ma- 
nasses (1,78—17), Elisa beta Czeg- 
ledi (1,80—23), Ttinde Enyedi 
(1,78—17) ; antrenor : N. Martin 

H. Pol.
VOINȚA BUCUREȘTI (ptre- 

Oedinte al secției : Gri gore Mo
sor)) : Ștefan ia Borș (130—34), 
Lucia Grecu (1,83—28), Elena Fi
lip (1,85—27), An a maria Gera 
(1,83—18) Alexandra Angheiuș 
(1,82—28). Roxana Ștefan (1,84— 
18), Rodi ca Jugănaru (130—21), 
Ileana Bodnar-Marcu (1,83—20), 
Es-tela Ugrodi (1,69—31), Elena 
Vasile (1,70—21), Margareta An
gelina (1,67—21), Costela Mușat 
(1,72—20), Monica Nină (1,70—16); 
antrenor : M. Strugaru și Rodi ca 
Ungureanu.

OLIMPIA BUCUREȘTI (pre
ședinte al secției : Florin Stan- 
cu) : Alexandrina Bâră (1,63—30), 
Măndica C-iubăncan . (131—20),
Ecaterina Stingă (1,81—26), Ro- 
mela Cristea (1,80—21/), Mariiena 
Marinac’he (1,79—22), Luminița 
Sergan (1,76—19), Daniela Popa 
(1,84—18) Carmen Vlăsceanu 
(1,78—16) Gabriela Sz6ke (1,85— 
17), Roxana Chivulescu (1.78—17), 
Miiîca Gavriliuc (T,78—18), Vio
leta Is trate (1,76—16) ; antrenor : 
C, Par as chives cu.

SELECȚII PENTRU GHIZI
O.N.T. „Carpați* Brașov or

ganizează în zileLe de 24, 25 
și 26 octcmtrie a.c. un exa
men de selecție pentru func
ția de ghid Interpret și ghid 
monitor schi, colaboratori ex
terni,

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

piul Tg. Mures. Ea a fost se
cundată de Daniela Timofte 
(Caras-Severin) si de Cristina 
Ioneacu (București).

Băieții au avut drept dsti- 
eător Pe Florin Balaban, elev 
la Liceul de fllologie-lstorie 
din Onesti-Bacău. L-au urmat 
Eduard Krelîns din iudetul 
Caraș-Severin și Zsolt Szyiagy 
(Mures).

Pe iudețe : 1. Mureș, 2. Ba
cău. 3. Caras-Severin, 4. Bucu
rești.

Organizatorii apreciază spri
jinul acordat de factorii locali 
la reușita finalelor și discipli
na de care au dat dovadă toti 
concurentil.

în ce ne privește, am sugera 
ea badmintonul, care, iată, are 
priză în rîndul studenților si 
elevilor din licee (dovadă : 
competițiile organizate cu aces
te eșaloane de tineri din tn- 
vătămînt) să iși asigure adepți 
Si la nivelul pionierilor. Ar fi 
spre folosul acestui sport care 
face pași hotărîți spre masele 
largi de iubitori ai exercițiului 
fizic din tara noastră Ctst.).

se povestea, cu profundă 
mindrie patriotică, de către 
constructorii noii Românii 
— totul”. Brîndușa Mircea, 
Dan Atudosiei. Oana Venat. 
Andra Rădulescu, Simona 
Isopescu, Radu Gruescu, 
Aurelian Birză. Wilhelm 
Welther, Alexandru Ion — 
aceștia fiind eițiva dintre 
membrii expediției — ne-au 
vorbit despre tntîmplările 
lor zilnice, despre locurile 
vizitate, ca ți despre faptul 
ei erau zile etnd mergeau 
pe jot cite 30 de kilometri, 
dar că aceasta nu-i obosea. 
Iți instalau corturile, orga
nizau focuri de tabără, Iși 
depănau impresiile zilei, re
citau poezii patriotice. Dar 
Iși rezervau timp fi pentru 
jocuri cu mingea, ori pentru 
alte activități sportive, im- 
binind astfel minunat tu
rismul ți tportul cu cunoaș
terea concretă a secvențelor 
de istorie a patriei.

Ion GAVR1LESCU

PROGRESUL STLROM BUCU
REȘTI (președinta al secției : 
luldana Bucur) : Elena Pușcașu 
(3,80—CC), Ctzmeiia Sbolchiță 
(1,72—24), Emilia Alixandru (1,76— 
26). Luminița Mărfnguț (1,86—22), 
Mariana Kapelovies (134—20), 
Viorica Ciocan (1,76—33), Gabriela 
Dlvoiu (1,75—20), Florentina Ni- 
cotta (1,70—29), Dorica Anghel
(132—2T), Ioana Pinter (1,83—18), 
Cecilia Laszlo (1,91—17) ; antre
nori : G. Năstase șl V. Prunca.

POLITEHNICA C-S.Ș. TIMI
ȘOARA (președinte al secției :
Arehe Marcus) : Gabriela Catrl- 
na (1,70—21), Valeria Ch-epețan 
(1,82—23), Rodlca Chepețan (1,80— 
22). Angelia Becea (131—25), Mo
nica Neusatz (131—21% Csilla 
Grădinara (1,77—23), Gabriela 
Nagy 0,83—18). Marcela Bodea 
U,73—24), Lavinla BOIndul 0,77—
25) , GyOngy GyOrfy (1,78—23), 
Dorina Mătăsaru (1,78—23). Lumi
nița Stamin (1,83—22) ; antrenor: 
L„ Bachner.

POLn'EHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI (preșe
dinte al secției : Sevolod Rad- 
centoo) : Mibaeia Netolițchi (1,65—
26) , Maria Bărăgan (1,72—33), 
Doina Prăzsaru-Mathe (134—33), 
Constanța Moldoveanu (1,82—23), 
Sanda Io nes cu (1,88—23). Maia 
Zidaru (1,80—26), Suzana Kereșz- 
tesl (1,59—24), Denisa Făgărășanu 
(1,73—21), Gabrida P andrea 
(1,33—1968), Adriana Drăgîiicl 
(1,72—1667), Cristina Vaedt (1,70— 
1965), Victorița Vasile (1,70—1967); 
antrenor : C. Dinescu.

CRIȘUL C.S.S. 2 ORADEA (pre
ședinte al secției : Nicolae Nan): 
Camelia Amihăesei (1,69—2H), 
Bona Chvatal (1,82—29), Adriana 
Csoka (1,84—27), Luciana Cutuș 
(1,76—22), MireLa Casettl (1,63— 
28), Ccdrina Oancea (1,88—29), 

cal cu examen O.R.L. șl neu- 
ropslhiatrlc. două fotografii 
3X4 cm

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

★
'O.J.T. Prahova-Sinaia orga

nizează in zilele de 25 și 26 
octombrie a.c. examenul de 
selecție și rea testare pentru 
ghizi in terpreți-monitori de 
schi, colaboratori externi.

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

IONEL PAVEL (STEAUA) A RECUCERIT 
TITLUL DE CAMPION LA DIRT-TRACK

Campionatul republican In
dividual de dirt-track, re
zervat seniorilor. si-a de- 
sețnnat laureatii pe anul 1985. 
După o Întrerupere de mai 
bine de un an. cauzată de un 
accident, stelistul Ionel Pa
vel si-a făcut o frumoasă re
intrare In activitatea oom- 
petitională. ieri după-amia- 
ză. pe stadionul Metalul din 
Capitală, reușind să îmbra
ce pentru a cin cea oară tri
coul de campion al tării la 
dirt-track. Si nu oricum. ci

Ionel Pavel, ieșind din turnantă, 
în ultima manșă.

in postură de învingător abso
lut elevul maestrului emerit 
al sportului Gheorghe Voicu- 
lescu mergînd din victorie în 
victorie in toate cele cinci 
etape de campionat Si ca să 
fii mereu primul DresuDune să 
ai ambiție, multă stăpînire de 
sine, ochi siguri si. mai pre
sus de orice, temeinica învăța
re a pilotării mașinii în tur
nante. acolo unde adesea se 
merge ,.umăr la umăr”. Iz- 
blnda a fost, recunoaște chiar 
campionul, si a motocicletei 
care nu ' a... clacat iar dacă 
mașinii lui Ionel Pavel nu i 
s-a intlmnlat niciodată ni
mic. aceasta se datorează tot 
antrenorului său. mecanic is
cusit care-i îngrijește motorul 
pentru fiecare concurs.

„A“ DE BASCHET
Daniela Petrache-Flaundra C1.S2— 
23). Elana Pop (1,73—30), Rodica 
MJclău (1,82—18), Ildiko lUes 
0,71—17) ; antrenori : Tr. Oon- 
stantinescu șl Hona Nagy.

CHIMISTUL, C.S.Ș RM. VIL- 
CEA (președinte al secției : loan 
Trifa) : Gabriela Petre (1,81—16), 
Marla lonescu (1,71—18), Antoa- 
neta Barbu 0,75—16), Felicia 
Rusănescu (1,81—25), Viorica Ule 
O,70—21), Magdalena Manea
(1,75—16) Cristina Preduțoiu
CLS2—17), Cristina Dodoc (1,68— 
in, Iuilana Gheorghe 0,73—16), 
Aliata Mateescu (1,75—15). Delta 
Sacerdoțeanu 0,68—14),' Marlnela 
stoehecl 0,76—15) Nicoleta Du
mitrescu (1,68—16), Daura Nițu- 
lescu 0,85—14), Daniela Uie 
0.79—15) ; antrenor : Al. Molse.

RAPID BUCUREȘTI (președinte 
al secției : Petre Avram) : An
gela lordaohe (1,80—28), Tatiana 
Popesou (1.76—33), Liliana Slâ- 
ve4 0,70—30), Camelia Tatu 0,82— 
25), Eugenia Ivan-Popa o,76—24), 
Cristina Ghiță 0.T3—21). Lenuța 
Trlcă (1,88—24), Aurora Cirstoîu 
0,84—10), Constanța Ivănescu 
0,76—27), Dorina Pirvan (1,73— 
22). Tatiana Parcanschl-Budărăs- 
cu 0,84—2a.), Anișoara Biduianu 
0,80—17), Anișoara Vartolomei 
(1,65—22) Adriana Carpen (1,76— 
21). Mariana Oprea 0,70—24), 
Violeta Mînzînă (1,80—27), Vasi- 
llca Ion (1,62—30) ; antrenor ne
desemnat

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 
(președinte al secției : ștefan 
Szentlvanyl) : Margareta Olasz ' 
0,73—27), Letițla Bulgăr (1,82— 
19). Elena Făroaș 0,64—23), Ma
ria Oprea (1,75—22). Erica Popo- 
vicl (1,81—19), Marlnela Munteanu 
0,68—ZL), Cristina Cioloca (1,63— 
IS), Edith Mathe (1,78—19), Iu- 
dith Simo (1,80—10), Mei In da
Nagy (1,81—18), Carmen Ciora 
0,90—17), Etelka Nagy (1,78—16), 
Gabriela Ilieș (1,78—17), Andreea 
Barzcl (1,78—17), Elena Opriciu 
0,87—34) ; antrenor : A. Borbely.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
(președinte al secției : Nlcolae 
Haiduc) : Monica Aștelean (1,77— 
27), Erica Tudoran 0,74—27), Ma
ria Banc (1,74—25) Susana Toth 
0,80—21), Delia Vădan (1,34—21), 
Adriana Uie? (1,77—19), Aurelia 
Bura (1,76—18), neana Pintye 
(1,73—16), Adriana Moisa 0,74— 
18), Ildiko Lepeduș 0,80—10), 
Anna Fabian (1,81—19), Melinda 
Sz&cs (1,81—23), Susana Moldo
van 0.85—17), Gabrleila Mihalca 
0,66—19), Angela Szenes 0,76— 
17) ; antrenor : I. Bencze.

Jucătoarele subliniate sînt nou 
legitimate la echi.pede respective.

Dacă conturile pentru pri
mul loc fuseseră, oarecum. în
cheiate după penultima e- 
tapă. In schimb, am asistat ieri 
dună-amiază la o palpi
tantă luptă intre nu mai puțini 
de 10 alergători care înaintea 
startului erau la egalitate sau 
desDărtiti doar de un punct 
în clasamentul general. între
cerile lor producînd publi
cului bucuria vizionării u- 
nui agreabil spectacol. în due
lurile directe au învins Ste- 
lian Postolache, Dan Gaspar.

va trece victorios linia de sosire 
Foto : A. D. NEAGU

Marian Gheorghe si Marius 
Șoaită. care au acumulat punc
te prețioase, iar Daniel Stoica 
si Nicolae Puravet au făcut 
mari eforturi pentru a-si men
ține pozițiile. Din păcate. in 
unele manșe, s-au depășit li
mitele regulamentare. Nico
lae Puravet, Harald Iași si 
Dan Gașpar fiind excluși neu
tru mers periculos. sancțiune, 
la care ultimul motociclist a 
răspuns cu gesturi nesportive, 
fapt ce trebuie să constituie 
subiect de discuție pentru co
misia de disciplină a federa
ției.

CLASAMENTE : etapa a
5-a — 1. I. Pavel (Steaua) 15 p, 
2. M. Gheorghe (Met. Buc.) 
13 p. 3. S. Postolache (Steaua) 
12 p. 4. D. Gașpar (Met. Buc.) 
11 D. 5. M. Soaită (Steaua) 
10 o.. 6. D. Stoica (I.P.A. Si
biu) 9 p ; general : 1. I. Faveî 
74 — campion republican, 2. S- 
Postolache 65 p, 3. D. Gașpar 
55 p. 4. D. Stoica 51 p, 5. M. 
Gheorghe 50 o. 6. N. Puravet 
(Steaua) 44 p. 7. M. Șoaită 41 
p. 8. A. Hack (Steaua) 37 p.

Troian IOAN1ȚESCU

Penultima etapă a campionatului

de viteză in coastă la automobilism

CLASAMtNTttE COJiflfiMt VALORICE
Pe Valea Cetății (Brașov), a 

IV-a etapă a campionatului de 
viteză în coastă la automobi
lism a avut două condiții de 
desfășurare contradictorii : un 
traseu in urcare, cu viraje des
tul de largi, de viteză, dar și 
umiditate, pe alocuri, fapt ce a 
îngreunat sarcina piloților. A 
fost inspirată ideea organiza
torilor F.A.C.R. și C.J.A.K. Bra
șov — de a suprima o por
țiune a „coastei", în coborire, 
unde viteza mașinilor și vira
jele mai înșelătoare ar fi creat 
probleme. Astfel, au fost doar 
comentarii, dar nici unul din
tre ele nu ar fi justificat lun
girea traseului.

începătorii au urcat bine, cu
rat, primii trei inregistrînd 
timpi destul de strinși, dovadă 
a unui mic eșalon de viitori 
automobiliști de peformanță (e- 
ventual) cu valori apropiate :
1. P. Prună (C.J.A.K.-Dolj) — 
3:45,29 ; 2. G. Grigorescu
(C.J.A.K.-Argeș) — 3:46,04 ; 3. 
I. Sava (I.M. Brașov) — 3:46,45. 
O mențiune pentru acuratețea 
pilotajului merită - începătoarea 
Mihaela Gheorghe de la C.S.U. 
Brașov.

Concurenții de la grupa B8, 
unii avînd încă mașini cu 
pneuri mai puțin adecvate — 
pe umezeală și frunze ude, 
chiar neindicate — și-au eșa
lonat pozițiile în clasament con
form unei ierarhii valorice ca
racteristice întregului campio
nat : 1. E. Peteanu (C.S.M.
Reșița) 2:57,69, 2. T. Ghedeon 
(C.S.M. Reșița) 3:03,93 și X C.

Turneul final al ,

și al Campionatelor na

PARTIDE SPECT7
DE BUNĂ VA 

ÎN SFERTURILE I 
• Tracul debutului a lăsat la 
tehnicii • Cel mai frumos 

D. Lugigan — M. C
GALAȚI, 15 (prin telefon). 

Caracteristica partidelor din 
prima zi a turneului final al 
„Daciadel" și Campionatelor 
naționale de box a fost dîrze- 
nia, cei mai multi dintre spor
tivi încercînd să obțină vic
toria in primul rînd prin. .. 
entuziasm. Ne place să credem 
că lipsa virtuților tehnice din 
prima reuniune s-a datorat 
tracului de debut Un argu
ment in favoarea acestei pă
reri au fost partidele din cea 
de a doua zi a competiției. 
Publicul gălăfean a avut prile
jui să urmărească de această 
dată meciuri frumoase, sus
ținute cu arme’c tehnicii. ~Nu-i 
mai puțin adevărat că înce- 
pînd de marți, și-au făcut a- 
pariția, în cursa spre podium, 
și eițiva sportivi cu nume In 
pugilatul nostru. Printre aces-
tia îi remarcăm, în primul rînd. 
pe campionii anului trecut. 
Dumitru Șchiopu și Relu Nis- 
tor.

Gala a început, furtunos, cu 
o partidă de mare interes pen
tru publicul gălățean, bun cu
noscător al'sportului cu mă
nuși. Fostul boxer brăllean 
Vanghele Bacs, în prezent 
transferat la Metalul Rm. Vîl- 
cea, puncheur renumit printre 
„semimuște", primea replica 
tinărului Marian Gindac (Vo
ința Măcin). Acesta din urmă 
fusese un candidat serios la 
titularizare în formația care 
ne-a reprezentat la recentul 
Campionat mondial pentru ti
neret de la București. Fără 
complexe în fața rutinatului 
Vanghele Bacs, tînârul pugilist 
din Măcin a punctat cu ambele 
brațe, evitând cu destulă ușu
rință permanenta lovitură de
cisivă pe care i-o pregătea ad
versarul. Marian Gindac a cîș- 
tigat la puncte după o luptă 
pe care a dominât-o cu des
tulă ușurință. Cu lejeritate s-a 
impus și campionul en-titre al 
categoriei, Dumitru Șchiopu 
(Steaua). Adversarul său, Cor
nel Cucu (Nicotină Iași) a mi
zat totul pe surpriza cîtorva

Bibiri (I.D.M.S.) 3:03,96. Valori 
apropiate între ocupanții locu
rilor 2 și 3 : o promisiune de 
luptă, in competițiile viitoare.

In grupa A, a învins, deta
șat. Gh. Preoteasa (I.D.M.S.) 
cu 3:14,26. L-au urmat, în cla
sament, D. Silviu (F.E.A.) cu 
3:18,66 și P. Cojocaru (Oltcit) 
3:19,66, acesta din urmă nepu- 
ttndu-și valorifica, însă, vir
tuțile de pilot, reale, din cauza 
cuplului mic ai motorului de 
1100 cmc.

Primii trei clasați la A-2 —
1. Șt. Ianeovici (I.A.P.) 3:00,68,
2. A. Țuțuianu (A.S. Minerul 
Mold. Nouă) 3:01,34 și C. Ciu- 
că (F.E.A.) 3:02,52 au fost de
partajați de forța mașinilor, 
toți pilotînd corect, urmare a 
experienței pe care o au. Se 
cuvine și aici o mențiune apar
te pentru A. Țuțuianu, perse
verent, bine pregătit, din pă
cate — dar nu în această cursă
— prea impulsiv.

în fine, la grupa C, a Învins 
N. Grigoraș (I.A.P.) cu 2:41,48. 
Sarcina lui a fost dificilă, vi
zavi de propria mașină, al că
rei turbo-compresor dă ruperi 
de aderență, ce trebuie corec
tate. mai .ales pe un traseu 
umed. L-a urmat C. Motoc 
(Politehnica), cu 2:58,09, care a 
condus corect — firesc, este 
unul dintre cei mai experi
mentați automibiliști sportivi
— dar la limita pe care l-a 
permis-o mașina. Pe locul 3, 
Gh. Ana (I.T.A. Argeș) - cu 
3:14,65.

Alexandru SOLOMONESCU
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AZI, ÎN PRELIMINARIILE C. M.
(Urmare din pag. 1)

Nord a jucat la turneul final al 
Mundial ului ’82. iar echipa Ro
mâniei a oarticinat la turneul 
final al Campionatului euro
pean.

Se înfruntă două echipe cu 
stiluri diferite. Stilul nordic al 
insularilor, crescuți la școala 
aspră a Ligii engleze, «t stilul 
mai suplu si — am spune — 
mai tehnic al echipei noastre, 
înrudit mai mult cu stilul Eu
ropei centrale, cu deschidere 
spre Imaginația de tio medi
teranean.

★
Dacă ar fi să simplificăm 

lucrurile, am spune că me
ciul de astăzi este o confrun
tare între Had si Whiteside, 
adică între fotbalul mai rafi
nat al foarte tînărulul nostru 
jucător si cei în forță — dar 
nu lipsit de virtuti tehnice — 
al irlandezului de la... Man
chester United.

Acești doi solisti slnt diri
jați. în cadrul orchestrei*, de 
doi foști mundialiști : Billy
Bingham, care a evoluat ca 
iucător în turneul final al 
Campionatului mondial din 
Suedia (1958) si Mircea Luces- 
cu. care a iucat la Mundlalul 
mexican (1970). Și, desigur că 
randamentul ..soliștilor* va de
pinde mult de partitura tac
tică rezervată întregii echipe 
de cei doî oameni de la pu
pitru.

In echina României linsese 
doi jucători de prina-plan : 
Stefănescu si Cămătaru. adică 
doî dintre cei mai buni jucă
tori de-ne Wembley. Si In e- 
chipa Irlandei de Nord vor 
lipsi. însă, Hamilton si Mc 
Clelland. adică doi lucitori de 
vtrf. comparabili cu internațio
nalii noștri absenți.

Aceste patru absente vor ft 
nn exemen In plus pentru an
trenorii celor două echipe, 
care, cum se spune la șah, tre
buie să găsească cele mal bu

OASPEȚII AU EFECTUAT, IERI, DOUĂ ANTRENAMENTE
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Ieri dimineață, la ora 10, se
lecționata Irlandei de Nord a 
efectuat primul antrenament, 
din cele trei programate de an
trenorul Billy Bingham de la 
sosirea la București. Jucători
lor irlandezi le-a fost pus la 
dispoziție unul dintre terenu
rile gazonate de la Stadionul 
Steaua. Iată-i deci, la ora 10,30, 
pe cei 17 component al adver
sarilor „tricolorilor*. incepin- 
du-și lucrul. Preparatorul fizic, 
Mc Vey, secundul lui BiHy 
Bingham Ia națională și an
trenorul echipei Leicester City, 
„întinde* portarii. Mai fartîl. pe 
veteranul Jennings, care la cei 
40 de-ani are o suplețe și mo
bilitate demne de invidiat, a- 
poi pe portarul de rezervă 
Platt. între timp, pe cealaltă 
jumătate de teren, jucătorii de 
câmp își încep încălzirea direct 
cu mingea, printr-o „mluță* pe 
spații reduse. Desprindem ten
dința măririi vitezei de joc, 
schimbările de direcție, angaja
mentul total chiar în... familie. 
După 10 minute, suprafața de 
joc se mărește și apar și por
țile. la reala lor dimensiune. 
De-o parte, la ..roșii* : Jenn
ings, Worthington, Donaghy, 
Stewart, J. O’Neill, Me Creery, 
Platt, Mc Ilroy și Nicholl, de 
cealaltă la „albi* : Armstrong, 
Quinn. Me Donald, Whiteside. 
Penny, Docherty, Me Nally ji 
Clark.

Din findul numeroșilor specta
tori D abordăm tie Jack Fuller
ton, comentatorul televiziunii din 
Belfast, care va transmite meciul 
in direct. „întîlnirea România 
— Irlanda de Nord prezintă on 

ircccrilc pentru „Cupa anilor F*

ȘTII BUCUREȘTENI
MNAT CiȘTIGATORII

rare cu Asociația studenților co
muniști a Institutului. Și-ou dat. 
de asemenea,, concursul cadre 
didactice de la alte discipline de 
tnvățămînt, precum și conduce
rea rectoratului, care apreciază 
competiția ca o modalitate de a apropia de sport pe studențl, 
Încă de la intrarea lor In facul
tate șl de a-1 face, tn general, 
receptivi la ide ea de a practica 
exercițiul fizic pe toată durata 
procesului de pregătire. Cum s-a 
subliniat, de altfel, la festivita
tea de deschidere a întrecerilor 
finale, viitorul cadru medical 
trebuie să fie un propagator neo- 

ne mutări. Am putea SDune 
— continuînd să ne menținem 
în perimetrul șahului, că me
ciul de astăzi este o partidă 
fără turnuri, deci o partidă în 
care piesele mai ..ușoare*, eu 
mișcările lor imprevizibile, ar 
putea cîntări mult în balanță.

Echipa României pornește 
favorită în meciul .de astăzi. 
Dar, pentru a obține o de toti 
așteptată victorie, „tricolorii* 
trebuie să facă, intr-adevăr.

MECIUL NUMĂRUL 378
• La partida de azi. selec- 

tlonatete României șl Irlan
dei de Nord se prezintă eu 
palmarese apropiate ca număr 
de meciuri susținute : 
ROMANIA 377 192 95 130 S29-M0 
IRLANDA 375 91 76 206 417-367
• Primul med internațio

nal al reprezentativei nord- 
iriandeze s-a disputat In ur
mă eu 103 ani, mal preda In 
1882 ia Belfast : 6—ÎS cu An
glia, iar primul Joc ta com
pania unei selecționate națio
nale de pe continent de-abla 
în 1921. Cale mai multe con
fruntări s-au disputat In 
compania selecționatelor din 
Marea Britanic (93 cu Anglia, 
91 cu Scoțln. ao cu Tara Ga
lilor) și doar 101 cu alte țări,
• întâlnirea de azi este eea 

de-a doua intre reprezentati
vele odor două țări, prima 
consumtndu-se la 13 septem
brie IS64. la Belfast, ctod ad
versarii noștri au câștigat eu 
3—2. Reamintim echipele : 
ROMANIA : Lung — Rodnic, 
Ștefănescu, Iorgulescu, Ungu
rean u — Tideanu (mia. ăl 
Movilă), Andone, Klein, Irt- 
mescu (mirt, 72 Geolgău) — 
Augustin. Bagi ; IRLANDA 
DK NORD : Jennings — N»- 
eholl, McClelland, McEIbin- 
ney, Donaghy — Armstrong, 
M. O’NelH, McCreery, Stewart 
— Hamilton, Whiteside.
• Loturile celor două echi

pe :
ROMÂNIA : Lung (Unlv. 

Craiova) 19 ani — 30 selecții, 
Moraru (Dlnamo) 39—31, Cris
tian (F.C. Argeș) 29—14, — 
portari ; Negrim (Univ. Cra
iova' 31—25. lovan (Steaua)

Patru dintre cei mai cunotcuți internaționali nord-irlandezi. De la 
ttlnga la dreapta : Stewart, Whiteside, Armstrong ți portarul 
Jennings. Foto : Iorgu BĂNICA
interes fără' precedent In țara 
mea. Cine va ciștiga are mari 
șanse de a merge în Mexic. 
Așa că vă Imaginați eft de 
mult este așteptată. Meciul a- 
eesta eclipsează pînă și pen
ultima partidă din grupa a 
m-a. dintre Angli* și Irlanda 
de Nord*.

Billy Bingham insistă asupra 
alternării acțiunilor. Se remar
că tehnicitatea iul Stewart și 
Clark și tendința de a pătrun
de mereu — din lini* * doua — 
• lui Whiteside, Învăluirile pe 
flancul sting ale masivului Ju
cător de la Manchester United. 
Antrenamentul se încheie eu o 
alergare susținută, după care 
toți jucătorii se îndreaptă spre 
vestiare. Un antrenament care 
a durat 80 de minute, A fost 
o ședință de intensitate me
die, pentru că, după mai puțin 
de trei ore. Billy Bingham șl-a 

boslt al mișcării, mltae la locul 
său de muncă, lucru ce se poate 
realiza numai prlntr-a. prezență 
activă tn săli și pe stadioane, tn 
paralel cu studiul șl activitatea 
practică, din clinici șl labora
toare.

Să consemnăm $1 naicele lau- 
reaților ediției din acest *a *1 
„Cupei anilor I* : ATLETISM : 
im m — greutate șl lungime — 
Maria Bolovan (Pediatrie). BAD
MINTON : Daniela Năsl&aesen 
(Pediatrie) șl Dr. Bumbăce* 
(Med. Generală) ; BASCHET : 
Medicină generala — băieți șl 
fete ; FOTBAL : Pediatrie ; ȘAH: 
Adriana Enăchescu șl C. Cucu 
(Med. generală) ; TENIS : m- 
Ilana Constantinescu șl L. CM- 
riac (Med. generală) ; TENIS DE 
MASĂ : Dana Moldovan *1 T. 
Jovin (Med. generală) ; VOLEI : 
Medicină generală.

In clasamentul general pe fa
cultăți, Medicina generală ocupă 
primul loc, urmată do Pediatrie 
șl Stomatologie. 

sinteza ultimilor z patru ani, 
jucînd cu entuziasmul din me
ciul cu Italia, de la București, 
cu abnegația din meciul de la 
Bratislava Si cu autoritatea 
tehnico-tactică a celui de-al 
treilea meci de oe Wembley. 
Dacă aceste atribute vor fi în
trunite. fotbaliștii români. îsi 
vor putea vedea împlinit vi
sul de a traversa Atlanticul a 
treia oară în istoria Campio
natului mondial.

26—10 Belodedici (Steaua) 
M—1, Iorgulescu (Sp. studen
țesc) 29—13, Zare (Dlnamo) 
26—5 Andone (Dlnamo) 25— 
25. Ungurean u (Univ. Craio
va) 29—38, fundași ; Rednic 
(Dlnamo) 23—«1, Bolonl (Stea
ua) 32—86. Klein (Corvinul) 
26—42, Bagi (Sp. studențesc) 
20—23, Maiteuț (Corvinul) 20— 
11. Irimescu (Univ. Craiova) 
26—9, mijlocași ; Geolgău (U- 
nlv. Craiova) 24—16, Gabor 
(Corvinul) 24—31, Coraș (Sp. 
studențesc) 26—26, Pițurcă 
(Steaua) 29—1, Damaschin I 
(Polii. Iași) 24 — debutant, 
atacanțl.

IRLANDA DI NORD : Jen- 
nlngs (Tottenham) 40—112, 
Platt (Coleraine) 32—22, por
tari ; NI ch oil (WJ3. Albion) 
37—68, Donaghy (Luton), 27— 
38). Worthington (Sh. Wed
nesday) 23 — S, J. O’Neill 
(Leicester) 26—28, McDonald 
(Q. P. Rangers) 21 — debu
tant, fundași ; Docherty (Lin
field Belfast) 21 — debutant, 
McIlroy (Manchester City) 
30—79, Penney (Brighton) 26— 
L McCreery (Newcastle) 27— 
40. Whiteside (Manchester 
UM.) 19—21, mijlocași ; Ste- 
wort (Newcastle) 23—22, Arm
strong (W. B. Albion) 30—06, 
Clarite (Bournemouth) 27—«, 
Quinn (Blackbum) 29—«, 
McNally (Shrewsbury) 33 — 
debutant, atacanțl.
• Bilanțurile celor doi an

trenori principali la echipele 
naționale : M. Luceseu (40 
ani) 46 M 14 14 «2—53 ; B. 
Bingham (54 ani) 4« 18 li 13 
41—41.

condus din nou jucătorii 1* 
stadion, pentru un nou antre
nament tactic.

Gheorghe NERTEA

PROGRAMUL MECIURILOR
ETAPEI A X-a A DIVIZIEI „A“

In afara medului Rapid — U- 
niversitatea Craiova, care, așa 
earn am mal anunțat, ce dispută 
vineri pe stadionul Gluilești, alte 
tnel locuiri ale etapei cu nr. 10 
au fost devansate, urmtnd să se 
desfășoare slmbătă. Acestea stat: 
F-C-M. Brașov — Petrolul ; ,JPoil“ 
Timișoara — Dlnamo ; Steaua — 
Chimia Rm. VRcea.

Reamintim celelalte meciuri 
ale etapei, programate duminică: 
F.C. Argeș — F.C. Olt ; F.C. Bi
hor — „U* Cluj-Napoca ; A.3.A. 
Tg. Mureș — Victoria București ; 
Sportul stud. — Gloria Buzău ; 
Corvinul — S.C. Bacău.

★Meciul Petrolul — Dinamo, 
restanță din etapa a a Divi
ziei „A- 6e dispută marți 23 oc
tombrie.

ADMINISTRAȚIA DE
• CIȘTIGURILE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 13 
OCTOMBRIE 1985. Categoria 
1 (13 rezultate) : 1 variantă
100% .a 28.209 lei si 21 varian
te 25% a 7.052 lei ; categoria 2 
(12 rezultate) : 16 variante
100% a 2.275 lei si 401 varian- 
te 25% a 569 lei ; categoria 3 
(11 rezultate) : 220 variante
100% a 343 lei si 4.254 varian
te 25% a 86 lei.

• Tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES de astăzi 16 oc-

Astăzi, la PlopcnL, în preliminariile C. E. de Juniori

0 VICIOBIt NECESARĂ CONTIMIARII CU SUCCES 
A CURSEI PENTRU CAlIflCAM

Partida România — Cehoslovacia ta laceje la era 11
Iată că a sosit șl ora reluării, 

de către echipa noastră de ju
niori, a cursei pentru calificarea 
in turneul final al Campionatu
lui european A. Startul s-a dat, 
cum se cunoaște. în primăvară 
pa malul Bosforului, acolo unde 
tinerii noștri „tricolori* au reu
șit să ctștige cu 1—0, în finalul 
meciului. „Pasul al doilea* a 
fost Insă unul greșit, echipa pler- 
zînd la Tumov tn Cehoslovacia 
(0—2), unde n-a făcut- dedt să 
se apere, primind două goluri tn 
numai trei minute (74—76). In 
sftrșlt, după un meci în care au 
dominat teritorial cu autoritate, 
Leu, Pologea, Badea, Zamfir și 
coechipierii lor au reușit un fi
nal senzațional de partidă cu e- 
chipa U.R.S.S., .Jntordnd* re
zultatul ta favoarea lor, în mln. 
S7. scorul fiind... 1—2 ! Meciul 
s-a disputat tot la Plopenl, pe 
aceiași gazon pe care noua echi
pă de juniori șl noii el antre
nori vor încerca astăzi să-și ia 
revanșa după eșecul de la Tur- 
nov. Este un meci deosebit de 
important, un mecl-cheie al di
ficilei curse de calificare, deoa
rece numai prlntr-o victorie 
„ll*-le nostru își va menține in
tacte șansele de a se număra 
printre cele opt echipe care vor 
accede ta ultima fază a comipeti- 
țiet. Orice punct pierdut ta ceie 
două tntitalri de pe teren pro
priu va cfntări foarte greu, va 
însemna o diminuare a șanselor. 
„Știm bine acest lucru, afirma 
Ieri antrenorul principal Gheor
ghe Stalcn. Meciul e foarte greu, 
Jnaloril cehoslovaci, pe care 
i-am urmărit recent In partida 
cn cei sovietici, se remarcă prin 
forță șl gabarit și an o tenaci
tate extraordinară Ne-am pre
gătit eu atenție, am jucat și des
tule meciuri de verificare, evl- 
dențllndu-sc atacul, care tn ul
timele trei partide susținute la 
Miercurea Cioc, Brașov ți Plo
iești a Înscris 12 goluri. Sper ta- 
tr-un Joe bnn al băieților*. Pe 
aceiași... ton ne-a vorbit și celă
lalt antrenor al lotului, Constan
tin Fr&țilă : „Avem eîtcva pro
bleme cu prunea șl D. Sava, ac

160 DE MINUTE DE JOC PENTRU UN GOL!
Săptămâna trecută selecționata 

de Juniori UJEJA. 'M a susținut 
două partide cu caracter de ve
rificare in compania „unspreze- 
cetai* similar al RJ>. Germane. 
O remiza (1—1, la Brăila) șl o 
tatrtngere ia ’ limită (0—1, la Tul- 
cea), acesta este bilanțul celor 
două joeuiri-test. Un bilanț de
parte de ceea ce ne-am ă aș
teptat de la cea mal fragedă 
formație reprezentativă a țârii.

Dincolo tasă de rezultatele sub 
așteptări ale celor două tatflnlri, 
lata și eiteva considerații pe 
marginea jocului prestat de ele
vii antrenorilor C. TUvescu șl 
V. Cojocaru. Pentru toți cd care 
an asistat ta primăvară, la Ctm- 
ptgung Muscel, la debutul intr-o 
partidă Internațională al celor 
mal tineri „tricolori*, prestațiile 
acestora ta cele două partide, de 
la Brăila și Tuloeă tn special, 
an fost surprize plăcute. Dacă 
rezultatul de egalitate eu care a 
luat sfirșlt primul joc cores
punde, ta trană parte, realității 
din teren, ta schimb, pentru cel 
de M doilea med. de la Tuleea, 
juniorii noștri se puteau declara 
nemulțumiți chiar șl eu o re
miză. Echipa ni s-a părut bine 
așezată ta teren, exponenta 
unul joc modern, în continuă 
mișcare, a realizat ta dese rin- 
duri faze spectaculoase strădu- 
tadu-se constant să dea acțiuni
lor de atac o geometrie cit mal 
plăcută. Șl totuși ea n-a reușit 
să-ți aproprie victoria tn nld 
unul dintre jocuri. Explicația a- 
cestor neimpllnlri este una sin
gură : FINALIZAREA ÎN WIARH 
SUFERINȚA t S-au ratat ocazii, 
unde dt roata carului, cit pen
tru zece meduri ! S-a ratat din 

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tombrie. va avea loc în Bucu
rești. in sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2. cu Începere de 
la ora 17.15. Numerele extrase, 
vor fi radiodifuzate la ora 19 
pe programul n. la ora 23 pe 
programul I. precum si fcri 
dimineața, renetarea lor. la ara 
8,55. fot pe programul L

• ASTĂZI si MÎINE. lncfi 
două zile la dispoziția partid- 
Dantilor pentru procurarea bi
letelor la tragerea obișnuită 

cidentați. Se tac eforturi pentru 
recuperarea lor. Am convingerea 
tas* că toți cel care vor juca nu 
vor face rabat efortului șl se vor 
dărui exemplar pentru a elștlga 
meciul*. Indiscutabil. In aceste 
afirmații ale antrenorului Fră- 
țilă EFORTUL FAR A MENAJA
MENTE ȘI DĂRUIREA TOTALĂ, 
se află cheia victoriei în partida 
cu juniorii oehoslovacl. Pojar, 
Gh. Popescu ți Nuță sînt trei 
dintre componenții echipei noas
tre. tret divizionari „A*, care-1 
pot activiza la maximum pe co
legii lor de compartimente pen
tru a realiza o îzbindă care stă 
ta puterile lor. Să le urăm suc
ces I

Laurențiu DUMITRESCU

• S-au jucat meciurile: Tur
cia — România 0—1. Cehoslovacia 
— Turcia 1—0, Cehoslovacia — 
România 2—0, Turcia — UJS.SA 
1—1, România — U.R.S.S. 3-a, 
U-R.S.S. — Cehoslovacia 2—0. Ce- 
hostovacla — U.R.S.S. 2—2.

1. UJt^.S. +2 (+1 golaveraj) 
L România 4-2 (0 golaveraj)
3. Cehoslovacia —1

• Clasamentul :
Cehoslovacia 4 2 111-4
U-R.S.S. • 4 i * i i-a
Bomânia 3 2 0 1 4-4
Turcia 3 0 12 1-3
• „ Clasamentul adevărului* :

4. Turcia —3
• Loturile pentru meciul da

azi. ROMANIA : Hristeă Prunca, 
Șerban. D. Petresou, Bejenarlu. 
Sologub, Prună Sedecaru. Rădu- 
oaiHi, Strola, Pojar, Gh, potpescu, 
Cheregi Oloșutean, Labu, D. Sa- 
Vă Cr. Sava, Costăchescu, Do- 
ctila, Jercâlău, Nuță Dumitrașcu. 
CEHOSLOVACIA : Ondrtxska,
Margotius, Bodnar, Rada, Trval, 
Foldyna, Skarabela, Kvaoek. Ha
laska, Chlplik, Mikus, Velko,' 
Anslag, Lesicky, Halas. Cel sub- 
itaiați alcătuiesc echipele proba
bile.
• Partida va începe la ora 11 . 

și va fi arbitrată de italianul 
CARLO LONGHI ; la linie : N. 
Dinescu șl I. Coț.

apropiere sau de ia distanță, de 
pe stingă de pe dreapta, cu ca
pul, cu piciorul, din absolut toate 
pozițiile. Ce păcat că eforturile 
colective de construcție sînt iro
site cu atâta ușurință în „mo
mentul adevărului !“. Cu atî* 
mal de neînțeles este acest simp
tom, cu cât componenții linid de 
atac, Oprea, Răducloiu și Stanici, 
stnt elemente dotate, cu multă 
forță de pătrundere, dar care, 
inexplicabil, își pierd complet 
busola In careul de 16 m. In cele 
169 de minute de joc s-a concre
tizat o singură ocazie din ava
lanșa de situații de gol create, 
și aceea din fază fixă, cînd Sta
nici a transformat o lovitură de 
la 11 m. Ceea ce este foarte pu
țin...

Actualul lot are ta componență 
ettewa ptese de real talent ; ne 
gtndim ta primul rfnd la Rădu- 
etotu, o copie fidelă a lui Du- 
mâtrache. un vlrf cu o largă a- 
rie de exprimare pe tot frontul 
de atac ; la Bucur, un .libero* 
prompt șl sigur ta intervenții ; 
la portarul Tene (toți trei fiind 
elevi, la centrul de copil și Ju
niori ai clubului Dlnamo Bucu
rești, ai acestui iscusit jefuitor 
de talente care este Iosif Varga); 
ne glndîm la Dumitru, chiar șl 
la acești doi campioni al ratări
lor, Oprea și Stănici.

Slntem siguri că cei doi antre
nori ai lotului au desprins con- 
etuzlile din aceste teste in com
pania selecționatei R.D. Germa
ne și vor Încerca, ta perspectiva 
viitoarelor confruntări oficiale cu 
reprezentativa Turciei, remedie
rea neajunsurilor.

Mihai CIUCĂ

LOTO de vineri 18 octombrie. 
Procurati-vă din timp biletele.

C Asa cum am mai infor
mat. duminică 20 octombrie._ se 
va organiza o nouă tragere 
LOTO Z Deoarece această tra
gere este singura din cursul 
lunii octombrie, oarticipantii 
care îndrăgesc această formu
lă de loc. au posibilitatea, lu
cind cât mai multe bilete, să-si 
sporească sansele de a intra In 
posesia unor cit mai substan
tiate câștiguri. Mai multe bi
lete. mal multe sanse de câștigi



noi Întreceri în programul
REPREZENTATIVELOR NOASTRE DE ȘAH

R.C. GRIVIȚA ROȘIE— LOKOMOTIV MOSCOVA 18-0!

In programul șahiștilor noștri 
figurează noi starturi în între
cerile internaționale. Intre 20 
și 28 octombrie se va desfășura 
ia Iraklion. în insula Creta, o 
nouă ediție a Balcaniadei de 
șah. In vederea participării la 
această tradițională competiție, 
loturile noastre au următoarea 
alcătuire : Fl. Gheorghiu, M. 
Șubă, M. Ghindă. Th. Ghițeseu, 
V. Stoica S. Griinberg. C. Io- 
nescu, D. Bărbulescu șt Dana 
Nuțu (seniori-senioare) ; C. 
Navrolcscu. C." Alexandru, Gr. 
Călincscu, Bela Takacs. Șt. San
du și Cristina Băduleseu 
niori-junioare) 
prezentativei 
Em. Reicher.

La sfirșitul acestei luni re
prezentativa feminină de șah a 
țării noastre susține o nouă to- 
tilnire internațională amicală, 
tn compania formației similare

a R.F. Germania. Meciul este 
programat, lncepînd de la 27 
octombrie, ta Bad Pyrmont.

Stadionul 
lui a fost, 
gazda unui 
cuplaj rugbystic international, 
urmărit de peste 2 000 de spec
tatori. In meci-vedetă, R. C.

(to- Antrenorul re- 
României este

din Parcul copilu- 
marți după-amiază. 

inedit și atractiv

Grivița Roșie a intîlnit pe Lo
komotiv Moscova, din prima 
divizie a Uniunii Sovietice, La 
capătul unui meci cu multe 
faze-spectacd, rugbyștii gazdă 
au terminat in avantaj net — 
victorie cu 18—0 (9—0).

KASPAROV (cu negrele) ft. ÎNVINGE PE KARPOV

Șl CONDUCE CU
• La Moscova. partida a 

18-a a medului pentru titlul 
mondial dintre Anatoli Kar
pov st Gar! Kasparov s-a în
cheiat, la mutarea a 40-a. ea 
Victoria hit Kasparov. care 
conduce eu scorul de M to TA 
p. In partida a 17-a (Joi ÎT 
octombrie), cu piesele albe va 
hx» Kasparov.
• tn runda a treia a turneu

lui candidaților la titlul mea- 
dial de sah. de Ia Montpellier,

WUSHU, PREZENTAT DIN NOU ÎN ROMANIA!

au jucat mai compact fl au pro
fitat prompt de unde ezitări 
ala adversarilor. Un Joc bun 
al echipei txieureștene, peste
eaea ct ne-a ~ arătat, in ulti
ma vreme. In campionat fi o—
promisiune peaxtni prestații la 
nivelul tradiției acestei echipe. 
Aa Înscria: C. Tudor — Lp, 
eaeu și transformare. Anton —

transformo-

Wushu »au arta luptelor este 
considerat drept cel mai popular 
sport .......................
ginea 
muna 
celei 
luptei . .
a învățat să minuiască cu mul
tă abilitate armele. De aici, 
treptat, s-a ajuns la apariția 
artei luptelor, fără arme sau cu 
arme. Un sport in care s-au 
format așa-numite „arte ale 
luptei", in cazul celei cu arme 
nu mai puțin de ÎS : cu arcul, 
arbaleta, sulița, hangerul, sabia, 
lancea, scutul etc.

Larg dezvoltat in perioada 
dinastiei Han (206 î.e.n. — 220 
e-.n.) wushu a ajuns la o ade
vărată înflorire mult mai tlrziu, 
in perioada dinastiei Ming 
(1368—1644), cind și-a îmbogățit 
stilurile și și-a format diverse 
școli, cu maeștri renumiți, în
deosebi în provinciile Henan fi 
Hebei, care au beneficiat 
săli și chiar baze speciale 
antrenament.

Dar adevărata consacrare 
acestui sport cu origini atit

practicat tn China. Ort- 
sa trebuie căutată tn c*- 
primitivă, cind omul a- 

epoci a dobîndit tehnica 
șt prinderii animalelor ți

de
de

a
________ ........ ____  de 

îndepărtate s-a realizat tn anii 
de după instaurarea Republicii 
Populare Chineze, căpătînd un 
larg caracter de masă, aceasta 
însemnînd răspindirea și prac
ticarea sa in toate provinciile

• Turneul Ansamblului de sporturi ?î jocuri naționale tradiționale 
Chineziidin R. P.

Un moment de referință pentru 
wushu l-a constituit anul 1906 
tn care Comitetul de Stat pen
tru Educație Fizică și Sport l-a 
declarat probă competițională. 
Cu acest prilej au fost 
cărți teoretice și tehnice 
demtna amatorilor. Mai 
au fost create grupe de 
re și instruire tn toate 
sportive de amatori de la sate 
și orașe, iar tn institutele de 
educație fizică fi sport au luat 
ființă secții speciale de Wushu. 
De un mare succes t-a bucu
rat inițiativa turnării unui film 
artistic — Templul Shaolin — 
dedicat artei wushu, avind ea 
interpret principal pe Li Lian- 
jie, absolvent al Școlii sporti
ve de amatori Shishahai din 
Beijing. Nu-i lipsit de 
să amintim fi faptul 
multe orașe din China 
sport este practicat de 
mii de tineri ; intr-un 
nea oraș, cum este Cangzhou, 
provincia Hebei, wushu a a- 
tras nu mai puțin de 25 la sută 
din populație, cazul neftind 
singular.

Presupuntnd o coordonare 
perfectă Intre mișcările corpu
lui, miinilor, privirii și pașilor

edttote

matt s 
tntțte- 
țcoltte

interes 
ci In 

acest 
zeci de 
aseme-

Oaspeții, jucători ca o afară 
aMettcă impunătoare, au avut 
dteoa momente do rugby da 
bună factură (care evidențiază 
progresul acestui aport ta Uni
unea Sovietică), dar coeziunea 
dintre compartimente a fost, 
uneori, ta suferință, de unde 
a fl rezultat o scădere a rit
mului de joc și ratarea multor 
attaațil favorabile (printre ca
re rt două eseuri...). Oaspeții 
doresc, lasă, s& are ' mal mtĂ, 
ta cei dertd doilea meri al tur- 
neutai, ta care vor Juca la 
Pașcani — Joi după-amiază —

cu proaspăta divizionară „A.\ 
Locomotiva din localitate.

Arbitrului L Vasilică — ex
celent, ca de obicei — i s-au 
aliniat formațiile :

R.C. GRIVIȚA ROȘIE : Tu- 
dose — Badea„ L Nicolae, 
Neaga, C. Tudor — T. Radu, 
Anton — i’ongracz. Stroe, Pena
— L Aurel, Dărăban — Broo- 
eam, Pasache, Bălan.

LOKOMOTIV MOSCOVA 3 
Evseev — Muienkov, Ruvavkin, 
OMisceev, Juravlev — Vino
gradov, Karneev — Harncg, 
Udrasdn, Sianoșta — Meslo, 
Svorclov — Prontai, Kostenievi, 
Buharev.

în deschidere juniorii de la 
Locomotiva București aa dis
pus de Juniorii lui R.C. Kelvin 
Glasgow (Scoția) cu 29—S 
(16—3), după o partidă ta care
— așa cum arată fi scorul —• 
au avut permanent inițiativa. 
RugbyștU bucureștesni, specia- 
Hgtt ta— scoruci-fiuvU s-eu re
petat, ajutați, desigur, și de ad
versarii lor, mult prea puțta 
«ngajațt ta lupta directă pen
tru baloane ; un joc prudent 
M oaspeților, de spectacol, dai 
fără finalitate. Realizatori 1 
Giaeă — eseu, Răducanu — 
două eseuri, Iosef — eseu, Ma
rinescu — trei transformări
on drop fl Zoe — eseu, rea- 
pecttv Kemp — lp.

Tiberiu STAMA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

de

eu respirația, atenția și forța, 
wushu este practicat in erics 
anotimp, ta orice loc (nasoli- 
eittnd un spațiu prea mare 
condiții speciale), ajuttnd 
fortificarea organismului, 
menținerea sănătății. De 
rezidi, desigur, ți marea 
rispindire. •'

Un sport cu totul inedit,
mare atracție, un sport-spec- 
tacol pe care U vom putea ve
dea din nou fi tn țara noas
tră. Intr-adevăr, prin interme
diul Ansamblului de sporturi 
ti jocuri naționale tradiționale 
din R.P. Chineză, wushu va fl 
prezentat la Focșani (20 oc
tombrie), Galați (22 octombrie), 
Buzău (24 octombrie) fi Bucu
rești (26 octombrie, tn sala
Floreasca, de la orele TI) tn ca
drul unul turneu la care vor 
lua parte ați tn materie, prin
tre care Hao Zhîhua. din echi
pa de wushu a orașului Beijing, 
campioană la individual-cam
pus, Zhou Peifang, deținătoa
re a locului U. la competiția 
naționali, fe proba de taifi- 
qtian, LI Xia, deținătoare a ti
tlului de campioană la proba 
de artă a mintdrU săbiilor eu 
ciucuri lungi etc.

SPRE... 7 METRI LA SĂRITURA CU PRĂJINA?

AILKTISM • Maratonul de M 
Cotambus s-a tacbetat cu vtoto- 
rta kenlenutul Joseph Mzau, la 
this .zs, urmat la 3 secunde <te 
americanul John Tuttle. • Cam
pioana oUmpteâ la maraton. 
Joan Benoit fS-U-A.) s-a impua 
tn cursa de 14 km de la Boston 
ta 39:47, dewanstnd-o pe compa- 
trlota sa, Judy Hilaire, cu 14 a

AUTOMOBIItSM • Cehorctova- 
da 4 p, usmatâ de ILFjG. 4 p 
șl Baaia 14 p, acesta a fost ..po
diumul* Cupei Europei la auto- 
cro«, ețabtUt la Brno. • „RaJiUl 
faraonilor* etap* a 5-a, auto: 
L Al Ajrt (Qatar, pe Porsche- 
Rotbmans), 3. Kussmaul (RJTjG. 
pe Mercedes vS), 3. Masouka
(Japonia, pe Mutsublsht) ; ta dn- 
aameotul general condooe Al 
Ajri, urmat de Andrette (ftaba. 
pe MMsublBbt) fl Kusemacd. 
Moto: L Ptooo ataila, pe Ya- 
matia), L Aurtol (Franța, pe 
C3a«3Ki). *- Balestrteri cUadln, pe 
BoudB) atașamentul ?nwr.«î ș 
L Rahier (Belgia, pe BMW Mart- 
bono). L de Ptetri (Balia, pe 
Honda). 3. Baleatriert.

BOX • Intortm meet pentra 
desemnarea eatangecutal la fatal 
mondial la cat. super-cocoș 
(LBJTJ, italianul Na.U l-a tartan, 
ta Ceaena, pe eoluimbianul Pala
cio ta 14 reprize.

CALABIB • Belgianul vaa 
Paessnen (cu Intermezzo) a oiști* 
gat, la baraj, ..Marele premia
la' C.SJ. de la Palermo, in fata 
brazilianului de Arago (pe As
lam). e In rtasamontul european 
M FJl.L oomduce englezul Schel- 
ton, eu 1491 p, urmat de Pyrah 
(Marea Britanic) 10S1 o 51 P. 
ScbockemoeMe 1017 p.

JUDO • Sferturi dc finală ta 
.C.C.Î.- : U.S. Orleans — TSV 
Gross Hadem Munchen 3—2.

TENIS • tn primul tur la To
kio : Glamalva — Vanthof 7—4,
7— 3 ; CampbcH — Ueda 7—< 
3—4, 4—3 ; Mlch'bata — Guy 6—2, 
3—4 ; van Pa tten — Nakano 8—4,
3— 3 • Turneu la Filderstadt (f)l
Scbăfier — Tanvler 8—2, 8—4 J
Mascarin — Hanika 8—4, 7—4 f 
Phelps — Ruzici 8—2, 8-4 • 
Campionatele indoor ale Austra
liei : Annacone — Odizor 8—4ț
4- 4 ; Teacher — Doohan 8—K
4—4 ; Everaden — Moor «—4, 
4—7. 7—4 ; Testerman — Ale
xander 4—3, 4—2 ; Davis —
Jeftaey 4—2. 8—1 • Finală la Ire 
dlanapolls : Gadusek — Casals
8- 4, 8—3.
YACHTING • ,J--esprlt d’equlpe* 
foondus de Lionel Peau), se află 
ta fruntea cursei ta jurul lumH, 
•lupă prima eta.pl Portsmouth — 
Le Oap.

eind baumul sta
dion din Dealul Spirit, distrus in 
mare parte de bombele hitteriști- 
lor, vechiul nostru prieten, re
gretatul Zeno Dragomir reușea 
o săritură „istorică" de 4,00 m 
la prăjină, nl s-a părut, nu ftlu 
cum, că doar puțin mai avea și 
ar ti lovit „cerul I 4 metri nl 
s-au părut atunci uriași de mar! 
șl chiar șl astăzi cind, lată, a- 
proape oricine sare 4 metri, ne 
încearcă o senzație greu de ex
plicat. In vremaa aceea, a lui 
Zeno și Clement Baciu, recor
dul lumii eu o prăjină din bam
bus, se afla la 4,78 m olt sărise 
americanul Corneliu Warmerdam 
In 1912 la 23 mal. la Modesto.

Au trecut anii șl in locul rigi
dului ..bambus* săritorii au în
ceput să folosească prăjini me
talice mult mal elastice, dintr-un 
aliaj special care i-au ajutat să 
progreseze repede șl tn masă. A 
urmat prăjina mal bine zis, pră
jinile din diferite fibre sintetice. 
Iar proba a devenit o ou totul 
alta decît cea de pe vremea hil 
Warmerdsm sau ulterior a lui 
Richards, Gutowskl sau Don 
Brag Iar performanțele s-au „ri
dicat* Intr-un ritm amețitor. O 
dată trecută bariera celor 3 me
tri (Brian Steiberg. Philadelphia, 
la 27 aprilie 1983) recordul sări
turii cu orăjlna a suportat cele 
mal multe modificări dintre toate 
probele atletice masculine.

Din 1912. de la oficializarea re
cordurilor lumii, de la cel 4,42 
m al Iul Mark Wright la 4,44 m 
al Iul Penttl NlkktCa, 18 stlețl 
au corectat recordul de S3 ori 
(dar suma: 22 dintre acestea au 
fost ratificate de I.A.A.F.) fi 
acestea în decurs de 50 de ani, 
pentru ea apoi, o dată eu Sten
berg, deci de 'a primul 3 metri 
șl pînă la următoarea etapă Isto
rică. a celor 6 metri, tn decurs 
de 22 de ani, 17 atleți au reali
zat 45 de recorduri (au fost omo
logate 37 I).

Primul la 6 
Juns sovieticul 
la 13 iulie 1985. 
de > s-a trecut

face posibilă o săritură de 7 m, 
vor trebui să fie modificate esen
țial proprietățile prăjinilor ac
tuale. Șt așa ceva nu se va ta- 
ttmpta chiar mtlne Dar. cert.

se va întîmpla si aceasta intr-o 
bună zi i întrebarea este doar: 
rirtd va f! aceasta 7

Romeo VILARA

„CAPETE DE AFIȘ" IN PRELIMINARIILE C.M

„AUTOCARUL
ln Italia, șl in alte țări, se 

caută diferite măsuri care aă 
Înlăture manifestările huliga
nice de pe stadioanele de 
fotbal. Agenția „France Prre 
ne* relatează, ta aceas
tă privință, un fapt seere 
nifloatlv, umanitar. oaze 
M Încadrează ta «ptrttal
adevăratului „fale play*. Du
minică. ta campionatul Jta-

venit de la Roma, avea arbo
rate steagurile celor două 
ctaburi șl rite 30 de supor
teri al ambelor formații (B- 
reso, f< ta -capitala Italiei, 
stat suporteri napolitant fl 
florentini). Ba mat mult, pe 
acest autobuz de mare capa
citate se putea citi cuvln-

PRIETENIEI"
trie : „II pullman d’amlcizia" 
(N, N. Autocarul prieteniei). 
Ajuns la Florența, el a fost 
parcat ta fața intrării centrale 
de la „Stadlo comunale*, 
unde a putut fi văzut de cei 
peste 89 000 de spectatori pre- 
zențl la meci, produclnd o 
profundă impresie.

Iată un exemplu elocvent 
de sportivitate, o lecție dată 
Împotriva violenței șl a huli
ganismului. După cum am 
fost Informați, această fru
moasă inițiativă a oelor două 
cluburi șl-a atins soopul : 
partida, oare s-a Încheiat la 
egalitate (0—0). s-a desfășurat 
ta condiții normale, de de
plină sportivitate, așa cum, 
<le fapt, ar trebui să fie toate 
meciurile

Ion OCHSENFELD

Dcsigur din punctul nostru de 
vedere, cel mai Important meci 
din preliminarii are loo ari, la 
București intre reprezentativele 
României șl Irlandei de Nord. 
MM rtnt tnsâ jl alte Jocuri atrac
tive. tn grupa a doua meciul 
dintre Cehoslovacia șl Suedia 
prezintă un interes deosebit, 
oare poate hotărf locul secund 
tn acest atașament (după RJ. 
Germania), tn grupa a șasea, 
alte două partide cu miză.

UJt.S.S. este favorită in meciul 
cu Irlanda șl va deveni probabil 
una dintre principalele candidate 
pentru primul loo, avind apoi de 
jucat, tot pe teren propriu, eu 
Norvegia. La Oslo, Danemarca 
va inttlnl Norvegia, tntr-un Joo 
toarta important
Celelalte partide : _R, F. 
nla — Portugalia (gr. 3).
— Turela 'gr. t), Belgia 
landa (baraj-meci tur).

pentru danezi. 
Germa
Anglta 
- O-

CAMPIONATE • CUPE 0 ȘTIRI

F«tb«l meridiane!

metri .(II) a a- 
Serghei Bubka, 

la Paris. Șl abia 
această graniță, 

cu adevărat Impresionantă, că 
unii au șrt Început să se gta- 
dească la o alta tncă șl mal șl— 
T metri I Fiind întrebat de a- 
ceastă perspectivă. campionul 
mondial Bubka a răspuns : „Cu 
prăjinile pe care le folosim noi 
astăzi este Imposibilă o săritură 
Ia 7 metri. Chiar ?! așa Insă, re
cordul mondial de S.00 m va fl 
sensibil ameliorat, dar pentru a

(et. iz> : pogon
Lechla Gdansk 1—4,

Zagleble Sos-
POLONIA 

Szozecln — 
Ruch Chorzow _________
nowleo 1—0, Katowloe — L.K.S. 
Lodz 1—1. Legia Varșovia — Gor- 
nlk Zabrze 4—1, Wldzew Lodz — 
Lech Pozr.an 1—1, stal Mieleo — 
Gomlk Walbrzyeh 4—1, Pe pri
mele locuri: Wldzew Lodz 14 p, 
Rneh Chorzow 17 p, Gomlk Za
brze 18 p.

tak Pleven — Akademik 
1-4, Trakla — Plrln 1—4. 
mul loo tn clasament : 
Stars Zagora, ca 13 p.

s istov
Pe pri-

Beroe

River

BULGARIA (et. g) : Cern o 
More — Lokomotiv Plovdiv 4—3. 
Beroe Stars zagora — Spartalc 
Vama 1—8 Slavla — Dunav Ruse 
1—9, Vlteșa — Sllven 3—4. Spar-

ARGENTINA (et. ÎS)
Plate — Gimnasta î—0. Tall eres
— Newell’s Old Boys 0—0, Cha- 
earita — Barsfteld 0—2, Indepen- 
diente — Espano! 0—1 !, Argenti
nes Juniors — Boca Juniors 1—4. 
San Lorenzo — Ferrocarrtl 3—4, 
Estud tantes — Platense 2—1 U- 
nlon — Temperfey !—1 Huracan
— Institute 1—1. Pe primele 
locuri : River Plate 23 p. Depor-

tivo Espanol și Argentines Ju
niors eu rite ta p : pe ultimul 
loc : 14. Chaoarlta I p.
• Finala „Cupei Llbertadoces* 

(„Cupa campionilor Amerlell de 
Sud*) se va desfășura intre F.C. 
America dh Call (Columbia) fi 
Argentlnoa Juniors. Această din 
urmă a,eliminat, ta semifinale, 
pe Independtante (deținătoarea 
trofeului) cu 2—1.

U.B.8.S, : S-au desfășurat trei 
jocuri ta avans ta cadrul etapei 
a 30-a : Harkov — S.K.A. Rostov 
2—4. Cernomoreț Odesa — Ararat 
Erevan 3—1. Dinamo Moscova — 
Jalghlris Vilnius 4—1. Dinamo 
Kiev (viitoarea adversară a Uni
versității Craiova în „Cupa cu
pelor*) conduce în clasament cu 
41 p din 28 de jocuri, urmată de 
Dnlepr 38 p (29 J) șl Spartak 
Moscova 38 p (28 J).
• tn prima manșă a semifina

lei „Cupei cupelor* Africii, e- 
ehlpa nlgerlană Leventîs United 
a dispus cu 2—8 de formația 
F.C. Leopards «Kenya). Urmează

partida retur. Cealaltă finalistă 
este cunoscută : S.C. National 
Cairo.
• Hans Jtirgen DSrner, căpita

nul echipei Dynamo Dresda, ln 
vlrstă de 34 de ani, a rost decla
rat, da către cititorii revistei 
..Die Neue Fussball-Wocher din 
Berlin șl de ziariștii de sport, 
cel mal bun fotbalist din R. D. 
Germană. în sezonul 1984—35. De 
notat că DBrner a susținut 190 
de meciuri internaționale în pri
ma reprezentativă a țării din 
1989, șl pînă acum. In campionat 
el are la activ 374 de partide.
• In prima manșă a etapei se

cunde. în „Cupa U.E.F.A.* s-au 
făcut o serie de inversări ale e- 
chlpelor gazdă Aoeste schimbări 
stat următoarele (primele juctad 
pe teren propriu, ta prima man
șă) : Dnlepr — Eindhoven Par
tizan Belgrad — Nantes, A.S.K. 
Ltaz — Internazionale, F.C. KSln 
— Bohemians Praga, Spartak 
Moscova — F.C. Bruges, Ham- 
marby — St Mirren, Dinamo Ti
rana — Snorting Lisabona


