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22 (Agerprcs). — 
început, marți. 

Consfătuirii Coml-

SOFIA. 
La Sofia au 
lucrările 
telului Politic Consultativ >1 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Da Consfătuire participă, 
din partea Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, 
rul delegației ; _________
Dăscălescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 

al 
OI-

conducăto- 
Constantin

al P.C.R., prim-ministru 
guvernului ; Constantin 

membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
ministrul apărării na

ționale ; Petru Enache, mem
bru supleant ai Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R, ; Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne.

Consfătuirea 
de
care 
tare

In 
luat 
Ceanșescu, secretar general 
Partidului Comunist

.teanu, 
Politic 
r.c.R.,

tovarășul 
a rostit 

de salut, 
prima zi 
cuvintul

a fost deschisă 
Todor Jivkov, 

o scurtă cuvîn-

a lucrărilor a 
tovarășul Nicolae 

al 
Român,

președintele Republicii Socia
liste România. Au luat, de a- 
semenea, cuvintul tovarășii 
M. 8. Gorbaciov, W. Jaru
zelski, J. Radar, E. Honecker, 
G. Husak, T. Jivkov.

La consfătuire stat exami
nate situația din Europa și 
probleme cheie ale relații
lor internaționale tu ansam
blu. tu acest context, princi
pala atenție este acordată 
sarcinilor urgente ale 
tei pentru înlăturarea 
lulul nuclear șl 
păcii, pentru 
cursei Înarmărilor 
și încetarea 
mint, pentru 
mai bine in 
din Europa 
lume, pentru revenirea re
lațiilor interstatale pe făga
șul destinderii, colaborării si 
coexistenței pașnice.

Sint dezbătute, de aseme
nea. probleme actuale ale co
laborării 
ticipante 
Varșovia.

Funcția 
al Comitetului Politic Con
sultativ o îndeplinește la 
această consfătuire M. Ivanov, 
prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria.

lup- 
perico- 

consolidarea 
preîntâmpinarea 

In Cosmos 
acesteia Pe Pă- 
o cotitură spre 
evoluția situației 

și din Întreaga 
revenirea

dintre statele par
ia Tratatul de la

de secretar general 
Politie 

îndeplinește

v
0 tradițională competiție de masă în cadrul „Daciadei"

„FESTIVALUL SPORTULUI VASLUIAN"
Timp de trei zile. Complexul 

sportiv din municipiul Vaslui 
a găzduit o frumoasă și tradi
țională competiție în cadrul 
„Daciadei" — „Festivalul 
sportului vasluian". In orga
nizarea C.J.E.F.S. Vaslui, în 
colaborare cu Comitetul jude
țean U.T.C. și Inspectoratul 
școlar județean, această a 8-a 
ediție a Festivalului s-a bucu
rat de o largă participare — 
peste 400 de sportivi din jude
țele Bacău, Brașov, Botoșani, 
Suceava. Neamț, Vrancca ți 
Vaslui.

Primii clasați: atletism, 100 m: 
Petruța Pricep (C.S. Viitorul

Vaslui), Paul Enescu. (C.S.Ș. 
Bacău) ; 400 m : Mihaelă Vir- 
lan (CJS.Ș Vaslui), Valeria 
Hrumuz (C.S.Ș. Bîrlad) ; 800 m: 
Petra Pricop (C.S. Viitorul Vas
lui), Ion Cireș (C.S. Viitorul 
Vaslui) ; greutate (f) : Lăcră
mioara Danciu (C.S.Ș, Bîriad); 
lupte libere — cat. 48 kg : Le
on Silviu (C. S. Viitorul Vas
lui) ; 68 kg. : Traian ‘Marines
cu (Dinarno Brașov); 100 kg. : 
Aurel Panait (Dinamo Brașov); 
handbal — Unirea Focșani 
(m) și Confecția Bacău 
fotbal — UGIRA Vaslui ;
nis de masă — Antoaneta Mo- 
locea (Voința Botoșani), Gheor- 
ghe Bobimac (IMU Bacău).

Fl, MIHAI, coresp.

Astăzi —meciurile celui de-al doilea tur în cupele europene ia fotbal

ECHIPELE ROMÂNEȘTI INTÎLNESC FORMAȚII REDUTABILE

i

II

5

Prestigioasele cupe europene 
captează din nou atenția Iubi
torilor fotbalului astăzi, ctad 
slnt programate meciuri In cel 
de al doilea tur — optimile de 
finală — In „Cupa campionilor 
europeni*,  „Cupa cupelor*  șl 
„Cupa U.E.F.A.".

Două dintre reprezentantele 
fotbalului românesc — STEAUA 
șl UNIVERSITATEA CRAIO
VA — se numără $1 ele prin
tre echipeie care au reușit să 
treacă de turul I $1 care acum 
manifestă îndreptățite speranțe 
să evolueze si în cadrul sfer
turilor de finală. Campioana

țării noastre. Steaua, Întâlnește, 
la Budapesta — ta C.C.E. — 
pe Honved. ta timp ce Univer
sitatea Craiova va primi — pe 
propriul teren — replica echi
pei Dinamo Kiev. Amănunte 
despre jocurile de la Buda
pesta și de la Craiova, in co
respondențele de mai jos.

In C.C.E.

Homed — Steaua

CAMPIOANA NOASTRĂ - HOTARITĂ
SA FACĂ PASUL SPRE CALIFICARE

0 BUPAPESTA. 22 (prin telefon). Fotbalul e o 
0 veșnică speranță. Dovadă și faptul că pentru Io- 
0 van, Bolbni sau Pițurcă, medul cu Irlanda de 
g Nord a rămas în urmă — lor șl nu numai lor 
g ie vine greu să creadă că s-a tatîmpiat ceea ce 
g s-a tatîmplat — șl iată că acum se ridică ta 
g față vîrful numit Honved, cu tot ce ane d ca 
g rezonanță internațională și ca palmares de prim 
g rang.
0 „Avem de înfruntat un adversar puternic și 
g foarte echilibrat, cu o anumită cursivitate în joc 
g — ne declara antrenorul Emerich Jenei —, o 
g echipă care practică un 4—3—3 elastic, dar în 
g care așa-zisele extreme sint de tipul aripilor 
g Rapidului din perioada titlului de campioană ai 
g formației feroviare. Sigur că Honved are și 
g puncte slabe, mai ales în apărare. Știu că Hon- 
g ved este osatura unei naționale in ascensiune, 
g dar Steaua a depășit, cred, perioada de oscilații 
g din ultimii ani. Sper să obținem un rezultat bun, 
0 care să deschidă drumul calificării".
0 Mal tânărul secund Iordănescu este mai laco- 
g nic : „Vom reuși

’ noștri vor lupta 
și la Budapesta".

Așadar, Steaua

un 
cu

rezultat bun 
convingerea

dacă jucătorii 
că pot ci ști ga

In CUPA CUPELOR

Universitatea — Dinamo Kiev

CRAIOVENII SiNT GATA SĂ TREACĂ,

Honved față ta față. Deși
loan CHIRiLA

CU BRIO, UN EXAMEN GREU
CRAIOVA, 22

seria importantelor partide internaționale, cir
cuit în care s-a înscris de mult, devenind unul 
dintre orașele europene cu adevărat consacrate 
fotbalistic. Pe lista faimoaselor adversare ale 
craiovenilor se adaugă acum un alt nume pres
tigios, acela al lui Dinarno Kiev, considerată e- 
chipa nr. 1 a momentului în fotbalul sovietic. 
Jucătorii noștri pregătesc cu seriozitate intilni- 
rea cu internaționalii din Kiev, ei privesc cu 
toată Încrederea și cu optimism partida care se 
anunță, se înțelege, extrem de dificilă. „Atît in 
continuarea afirmării noastre pe plan interna
țional, cit și în reconstrucția eeijipei, proces în 
care ne aflăm, jocurile cu Dinamo Kiev înseam
nă foarte mult, ne spunea antrenorul Mircea Ra
dulescu. Sint convins că Universitatea, dornică 
să confirme numeroasele ei performanțe din cu
pele europene, iși va juca rolul eu brio și in 
această dublă partidă*.  Negriiă, unul dintre fot
baliștii care au disputat atâtea 
naționale de mare dificultate 
albastre, sublinia la rîndul lui 
Kiev e o formație redutabilă, 
ternaționali experimentați în 
convingerea că atît noi, vechii titulari, cit

(prin telefon). Craiova continuă

confruntări inter- 
sub culorile alb- 
: „Sigur, Dinarno 
ea are mulți in- 
echipă, dar am 

Și

(Continuare in pag 2—3)

Ia Ploiești, in meci res-Ieri,
lanță din etapa a 8-a a Divi
ziei „A“,
PETROLUL — DINAMO

(Cronica în pag. 2—3)

Un imperativ după meciul de rugby cu reprezentativa U. R. S. S

STABILIZAREA UNEI FORMULE DE ECHIPĂ,
CU 0 MANIERĂ DE JOC REALISTA

Rugbyștii tricolori și-au mal 
trecut in palmares o victorie. 
Acest 16—12 de duminică, deși 
cel mai strins rezultat in șirul 
partidelor România — U.R.S.S., 
are semnificațiile sale. El re
prezintă așteptata revanșă după 
înfringerea de Ia Kiev, in fața 
unui adversar mereu mai com
petitiv, a cărui creștere este 
evidentă. Totodată, al 106-lea 
succes din bilanțul general al 
sportului cu balonul oval de la 
noi înseamnă debutul favorabil 
într-o nouă cursă pentru ..Cupa

desfășuratăF.I.R.A.*.  
după formula inedită 
nirilor tur-retur, pe parcursul 
a doi ani. Totul in condițiile 
restructurării masive a națio
nal eL

Dacă nu e prea mult timp 
de cind „scheletul*  reprezen
tativei era știut pe dinafară, 
1985 a fost marcat, imediat 
după Importantul , 
Twickenham*  (meciul cu __
glia), de începerea unei peri
oade de căutări pentru o nouă 
echipă. Schimbările In forma-

acum 
a intîl-

.jnoment
An-

1 naintarca noastră a ciștigat balonul ți Giucăl inițiază un atac pe 
lingi grămădi Foto : Aurel D. NEAGU

tie s-au succedat, debuturile 
s-au adunat și ele mai nu
meroase ca aricind, pentru ca, 
in urmă cu trei zile, în Parcul 
copilului să apară alți cinci ju
cători titularizați (talonerul 
Tufă, linia a doua L. Constan
tin — ieșeanul, linia a treia 
Tudor, aripa Copil, centrul To
fan). altul — linia a doua, Țe- 
p uri că — a intrat după pauză 
in Drimul său meci internațio
nal. in vreme ce 
zervelor se mai 
rugbyști care nu
tacă tricoul cel mai prețuit I 
Dacă mai adăugăm că Al. Ma
rin a evoluat in premieră ca 
fundaș, că foarte tînărul Năs- 
tase era la a doua sa partidă 
interțări și Giucăl la a treia, 
că „veteranul" Aldea a răspuns 
unei convocări de . ultimă oră*  
sora a Înlocui un debutant de 
20 de ani (Răceau, accidentat) 
— vom observa lesne că du
minică victoria a aparținut li
nei garnituri cu adevărat 
NOUĂ, cu media de virstă de 
25 de ani, cu .
mai puțin de opt divizionare, 
„grosul*  ■" ‘
(7). S-a 
că un 
rugbyști

(Continuare in pag. 2-3)

Eftimie IONESCU

„Semigreul" Georgică Donici (stingă) și-a pastrat titlul 
acesta. Iată-l in partida cu Dumitru Senciuc. pe care l-a învins 
înainte de limită Foto: Aurel D. NEAGU

După campionatele naționale de box

do banca re- 
aflau patru 
au îmbrăcat

jucători din nu

de la Dinamofiind
ajuns aici și pentru 

important număr de 
.. . . consacrați nu au mai 

fost convocațî (Dumitru, Mun- 
leann. Alexandru. Rădulescu. 
Marghescu. Fuicu, Vărzaru, Gh.

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. 3 1-a)

NIMIC NOU PE RINGUL SENIORILOR
Pentru a treia oară in istoria 

campionatelor naționale de box. 
finalele au.., plecat in provin
cie. După Cluj-Napoca și Con
stanța ele au fost găzduite, de 
data aceasta, de orașul Galați, 
urbe cu vechi tradiții în spor
tul nostru cu mănuși. Așa cum 
ne-am așteptat, organizarea a 
fost excelentă. Încă un semn că 
localnicii — organizatori și 
spectatori — iubesc boxul, poa
te la fel de mult ca și fotba
lul. Dacă organizarea a fost, 
după cum spuneam, excelentă, 
nu același lucru îl putem spu
ne, din păcate, și despre va
loarea generală a competiției. 
Desigur, ca să fim obiectivi, nu 
ne așteptam să vedem pe ringul 
gălățean sportivi care 
eclipseze valoric pe cei 
ne-au reprezentat, cu numai cî- 
teva luni in urmă, la Campio
natele europene de la Budapes
ta. Dar. speram că după foarte 
importantul „eiamen" al zone
lor, care a precedat turneul fi
nal de la Galați, vor apărea 
elemente tinere, al căror talent

să-i 
care

și a căror pregătire tehnică să 
ne dea speranțe intr-o mai ra
pidă revigorare a boxului ro
mânesc și. implicit, a echipei 
reprezentative. Speram că va 
fi așa, mâi ales după ce văzu
sem echipa noastră la Campio
natele mondiale de tineret. Dar 
din generația proaspeților lau- 
reați ai „mondialelor" nu au 
participat la întrecerile seniori
lor decît cîțiva dintre colegii 
lor de lot, cei care nu au re
zistat la severul trial dinaintea 
C.M. de la Bueurești. Este vor- 
Va îndeosebi de Marian Gindac 
și Ivan Lavrente (Voința Ma
cin), Romoo Mîndruță (Ferovia
rul Buzău). Ion Turcitu 
Bacău). și Nicolae 
(Steaua). Interesant este 
că asupra acestor' tineri 
îndreptată atenția în mod deo
sebit. ei fiind considerați, dacă 
nu cei mai puternici, dar ori-:

(S.C.
Dănuț 
faptul 
a fost

Petre HENT
Paul 1OVAN

(Continuare in pag. 2-3)



A.S.A. BUZĂU-0 RODITOARE PEPINIERĂ 
A SPORTULUI MILITAR

• „Valoarea ne-o măsurăm prin tinerii pe care-i
promovăm în loturile naționale"

Primul nostru contact cu Aso
ciația sportivă Armata Buzău a 
rost ia un med de Handbal, In 
care echipa militară a dispus 
confortabil de aceea din Bor- 
zești, fostă divizionară „A”.

„Rezultatul era de așteptat, 
ne-a spus antrenorul echipei, 
Icn Vărgălul. fost jucător ste- 
Ilst. Deși avem numai doi ani 
de cînd sintem !n Divizia «B*  
anul trecut am fost doar la 
două puncte de promovarea In 
„A”. în acest campionat mer
gem „cap la cap” cu „Dacia” 
Pitești. In fruntea clasamentului. 
Avem jucători buni: pe Nlcolae 
Ștefan, component al lotului de 
tineret, Eugen Chirlcuță, Vaslle 
Spiridon, căpitanul echipei, și 
alții”.

în ziua aceea, în frumoasa sală 
a sporturilor „Dacia” din Bu
zău i-am văzut la lucru pe vo
leibaliștii asociației, antrenați tot 
de un fost jucător la Steaua, 
Cornel Chlfu. Șub „bagheta” lui, 
echipa buzoi ană a terminat cam
pionatul 19S3/’84 pe locul S, Iar 
în acest an pe locul 5. Potrivit 
spuselor lui Cornel Chlfu, cel 
mai buni slnt Jean Enescu, Pe- 
trache Haroți, Dan Teoc și Ma
rian Boidișteanu.

„Joc și eu. a spus antrenorul, 
dar prefer să le dau aripi tine
rilor, cum slnt Neagu Bordea, 
Marian Cristca șl alții, compo
nent! sau candidați la un loc in 
lotul național de Juniori”.

Rezultate de excepție au rea
lizat și luptătorii, antrenați de 
Gogu Gheorghe șl tinărul Iulian 
Vasilescu. a.s.a. Buzău are o 
echipă în Divizia „A”, în seria 
a 4-a, șl o echipă de juniori.

„Ani promovat cu doi ani in 
urmă, ne spune antrenorul Go
gu Gheorghe. Multi dintre „ele
vii” mei și-au înscris numele 
printre cîștigătorii diferitelor 
eoncursuri republicane, ca nie 
Alexa, Sandu Cristian și Ion En- 
ceanu, speranțe olimpice, sau ca 
tlnărul Remus Pantazi. junior 
pe care H folosim in echipa de 
Divizie „A”.

Am aflat, de asemenea, că la 
radioamatorism A.S.A. Buzău 
ocupă locul 5 în campionatul pe 
echipe, că Marian Poterașu a 
cucerit titlul de campion natio
nal șl al „Daciadel” în 19G5. La 
tenis de masă, echipa asociației 
face parte din Divizia -.A”, gru
pa I valorică, combinată cu Hi
drotehnica Buzău.

în moderna sală de box a aso
ciației am stat de vorbă cu

antrenorul Radu Enache. Am 
aflat că asociația a avut un cîș- 
tigător al „Centurii de aur”, pe 
Sandu Petrescu, și pe Marian 
Glndae, care «-a clasat pe locul 
3 la campionatele naționale de 
anul trecut, că Mircea Ștefănes- 
eu este campion național de ju
niori, tar colegii săi de asocia
ție, Sorin Pătuiea și Călin Ro
mulus, au fost flnaliștl. în 
campionatul național din acest 
an, Florin Robu a fost pe locul 
al doilea, la im pas de titlu.

— După cite înțelegem, am 
spus șefului asociației, maiorul 
Gheorghe Voicu, deși tînără, a- 
soclațta a repurtat succese de 
valoare, probînd dictonul care 
spune că „valoarea nu așteaptă 
numărul anilor”...

— ... Dacă se muncește temei
nic. Acum trei ani am pornit de 
Ia nive! Județean. Azi, luptele și 
tenisul de masă sînt în „A”, ra
dioamatorismul — in campiona
tul republican, boxul, handbalul 
șl voleiul tn „B“, Iar fotbalul in 
„C*.  Prin grija partidului, a 
conducerii superioare a armatei, 
avem o bază sportivă excelentă 
(sală de box, sală pentru ra
dioamatorism, terenuri de fotbal, 
de handbal și de volei). Avem 
și antrenori pricepuți, ca Emil 
Bădolu (tenis de masă). N. Ră- 
dulescu (radioamatorism), Iosif 
Vigu, prof. Tudorel Voicu și A. 
Raksi (la fotbal), cit și foștii 
atellști Vărgălul și Chlfu...

— După cite știm, Intre A.S.A. 
Buzău șl Steaua se face un con
tinuu schimb de valori.

— Este firesc acest lucru, de
oarece noi ne considerăm o pe
pinieră a redutabilului club al 
armatei. Aceasta este șl rațiunea 
noastră de a fi. Ne mîndrim cu 
faptul că am dat muîți sportivi 
la loturile naționale de Juniori 
șl tineret, ca Sandu Petrescu, C. 
Burtacu, Marian Glndae șl Flo
rin Arin (la box), C. Nlca, Dă- 
nuț Pascu, Horst Stioberl (la 
volei), Nlcolae Ștefan, Costlcă 
Neagu, Robert Kiss (la handbal), 
A. Feher (tenis de masă). O 
parte dintre aceștia au fost pro
movați la Steaua. Valoarea noas
tră ne-o măsurăm nu nnmal 
prin rezultatele obținute tn di
ferite competiții, ei șl prin apor
tul pe care-1 aducem Ia crește
rea valorică a sportului militar 
și, prin aceasta, a sportului ro
mânesc.

Sever NORAN

Sporturile de iarnă In pragul noului sezon

Șl PENTRU MICII PATINATORI ARTISTICE 
MUNCA ASIDUĂ—TEMEIUL MARII PERFORMANȚE

Dimineață de toamnă rece. în 
jurul patinoarului din Miercurea 
Ciuc este liniște, intrăm In incintă 
pare să nu fie nimeni și to
tuși, cînd ajungem in tribună, 
vedem, pe gheață. 10 copii 
transpirați de efort. exersînd 
sărituri, cu cite 3 rotații în aer. 
Nu se vorbește altfel decît în 
comenzi scurte, date cu voce 
scăzută de antrenorul Centrului 
olimpic de pregătire a copiilor 
și juniorilor, Ia patinaj artistic, 
de pe lingă asociația sportivă 
„Mecanică fină" București, Cor
nel Munteanu. Liniștea este ne
cesară — aveam să aflăm — 
ca o condiție a concentrării. în- 
trucit salturile cu rotații în aer 
sînt piatra de încercare a ori
cărui patinator. Despre sărituri, 
despre rotații și aterizare se 
poate discuta mult, pentru că 
fiecare copil a sărit „atît“, apoi 
Înălțimea a crescut, o dată cu 
numărul de rotații și se preve
de ca fiecare să sară „pină la“... 
(și aici există o planificare strictă) 
„Cornel Munteanu, cine sare cel 
mai sus l“. „Iată, acolo, puștiul 
care se pregătește, Gh. Cornel, 
de 14 ani, sare acum peste 70 
cm, aproape jumătate din înăl
țimea lui. El poate face, acum, 
4 sărituri triple, adică Salchow, 
Toe-Loop, Lutz și Flip, ceea 
ce înseamnă, pentru un patina
tor, începutul 
tive".

Privim spre 
(ni se spune 
Vișinoiu, are 
întrebat-o ce-și 
mult, a răspuns că ar vrea să 
sară cît Cornel — șl deja poa
te executa salturi de peste 60 
cm. La înălțimea ei, saltul pare 
o sfidare a gravitației.

Copiii se adună, apoi, la ves
tiar, se îmbracă în liniște și în 
drumul spre locul de masă, 
putem discuta cu C. Munteanu, 
acum șl el mai relaxat. Aflăm 
că selecția acestui lot de 10 s-a 
făcut dintr-o grupă mare, de 
peste 40 de copil, și ei selec
ționați din toată țara. Cei ră
mași răspund, fără excepție, ce
lor mai exigente criterii de se
lecție existente pe plan 
dial : calități motrice de 
dezvoltate, simț 
echilibru, orientare

maturității spor

fete 
este Fablola 
ani), cînd am 
dorește mal

una dintre 
că
10

mon- 
bază 

artistic, 
spațio-tem-

în vederea noului sezon competițional de volei

MECfURI SI TURNEE
9

La sfîrșltul săptămînil viitoare 
se dă startul intr-o nouă ediție 
a campionatelor Diviziei »A” de 
volei. Firesc, echipele partici
pante și-au Intensificat pregăti
rea, au susținut probele de con
trol, precum șl jocuri de veri
ficare sau turnee. Două astfel 
de competiții pregătitoare au a- 
vut loc In Capitală, alte două 
fiind In curs de desfășurare. A- 
mănunte de la aceste turnee :

DE VERIFICARE ALE DIVIZIONARELOR A"

UH NI
AL DIVIZIEI

„CUPA CALCULATORUL*
Desfășurată in sala Olimpia 

din Capitală, sub egida Anului 
Internațional al Tineretului, cea 
de a Vl-a ediție a competiției 
a reunit 5 divizionare .A” mas
culine — Calculatorul, Steaua, 
A.S.A, Electromureș Tg. Mureș, 
Relonul Săvinești șl Elcond-Di
namo Zalău — șl o divizionară 
»B“ — Calculatorul n. Trofeul 
a revenit formației organizatoa
re care — cu o echipă nouă, 
In cadrul căreia se evidențiază, 
alături de veteranul Steriade, 
mai tinerii Drăgușin șl Nlcolau
— și-a dominat clar partene
rele de Întrecere. După cum au 
evoluat în această competiție, 
elevii antrenorului C. Chițlgoi a- 
nunță o figură frumoasă în noua 
ediție a campionatului, mai ales 
avlnd în vedere faptul că — 
din păcate — Întrecerea ne-a 
lăsat impresia că valorile Divi
ziei „A” tind să se niveleze 
spre... mijloc. Tumem ne-a ară
tat, pe de altă parte, că se 
mizează In continuare pe Ju
cători în vîrstă, cu mare ex
periență, care — spre lauda lor
— au jucat foarte bine, dove-

dindu-se de neînlocuit in res
pectivele echipe. Ne referim, In
tre alții, ta Pop și Eacolța 
(A.S.A. Electromureș), Mășcășan 
și Tutovan (Elcond-Dinamo). Pu
țini sînt tinerii care ies In e- 
vldență: in afară de Drăgușin 
șl Nlcolau de ta Calculatorul, 
deja amintiți, am mai reținut 
doar pe Tămășan (Elcond D.)j 
D. Dumitru (A.S.A. Electromu- 
reș), Borfaș și Pădurețu (Steaua). 
Prea puțini tn 8 divizionare «A“!

Iată clasamentul competiției 
găzduite de Kala Olimpia : 1. 
Calculatorul București 10 p (neîn
vinsă), 2. Steaua 8 p (setaveraj 
10:7), 3> A.S.A. Electromureș 8p 
(10:9), 4. Elcond-Dinamo 1 p
(12:10), 5. Relonul 7 p (9:11), 6. 
Calculatorul II 5 p. De la echi
pa Steaua au lipsit Insă dțlva 
titulari.

In aceeași sală se află tn curs 
de desfășurare turneul feminin 
dotat cu .Cupa Calculatorul”.

Ghcorghe LAZAR, eoresp.

TRIPLA INTILNIRE 
DINAMO BUCUREȘTI - 
DYNAMO BERLIN (F)

Sala din Șos. Ștefan cel Mare 
a găzduit timp de trei zile tra
diționalele intîlnlri. amicale din
tre voleibalistele de ta Dlnamo 

șl Dynamo Berlin, 
echipe s-au întîlnlt 
furnlzlnd de flecare 
In general viu dls- 

.____,____ nivel tehnic șl spec
tacular acceptabil. In prima în- 
tflnlre au cîștlgat oaspetele cu 
3—2, tar in următoarele bucu-

București 
Cele două 
de trei ori, 
dată jocuri 
putate, la un

SELECȚII PENTRU GHIZI

O.N.T. .Carpațl” Brașov or
ganizează în zilele de 24, 25 
șl 28 octomtrie a.c. un exa
men de selecție pentru func
ția de ghid interpret șl ghid 
monitor schi, colaboratori ex
terni.

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

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

Informații suplimentare ta 
telefon 921'4.42.88 sau 921/4.23.40 
— lnt. 153.

*
O.J.T. Prahova-Sinaia orga

nizează In zilele de 29 șl 26 
octombrie a.o. examenul de 
selecție și reatestare pentru 
ghizi lnterpreți-monitori de 
schi, colaboratori externi.

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

ti1

șl 3—fl. Dereștencele cu 3—1 
menționat că din formația cam
pioanelor nostre au lipsit Irina 
Vellcu, Daniela Coșoveanu șl 
Victoria Nlculescu, noua antre- 
noare dlnamovistă, Victoria Ban- 
ciu (care este secundată de Mi- 
hall Arcan), alinlind următorul 
lot : Georgeta Ene, Marilenă Ma
rin, Ottilia Szenlkovics, Corina 
Moraru, Doina Moroșan, Any 
Ene, Liliana Șerban, Maria Chi
fle șl Mirela Pavel, 
debutului In 
a campionatului, 
bucureștene 
eomblnativ, 
prezentat șl 
preluare șl 
In privința 
tulul.

In aceleași zile au fost pro
gramate șl trei Intîlnlri ale echi
pelor de juniori ale celor două 
cluburi : Dlnamo București — 
Dynamo Berlin 3—0, 3—1 și 2—3.

In pragul 
ediția 1985—1936 

dinamovlstele 
au etalat un joc 

în viteză, dar au 
unele deficiențe la 

serviciu, precum și 
omogenității sexte-

Nlcolae MATEESCU, eoresp.

„CUPA FLACĂRA ROȘ’.E’
Patru divizionare »A“ femini

ne îșl dispută trofeul pus în joc 
de A. S. Flacăra roșie București. 
Turneul este găzduit de sala Lie. 
Ind. M.I.U. In prima zi : C.S.M. 
Sibiu — Flacăra roșie 8—2 șl 
Farul Constanța — Penicilina 
Iași 3—0. Ieri, în ziua a doua : 
Farul — C.S.M. Sibiu 3—1 șl Fla
căra roșie — Penicilina 3—2. As
tăzi, de Ia ora 15, ultimele Jocuri.

George DRAGAN, eoresp-

porală, tip biologic perfect pen
tru patinaj artistic. Pe această 
tulpină de calități a Început al
toirea dezvoltării măiestriei, ba
rată pe o pregătire fizică de 
excepție și, totodată, un simț 
artistic deosebit, tendința în lu
me fiind creșterea nivelului ar
tistic al competițiilor, expresivi
tatea redării temei muzicale. 
„Cum realizați îmbinarea spor
tului cu arta „Nu-i ușor... 
Copiii pe care l-ați văzut — 
cu toate calitățile lor, dar ți cu 
ceea ce le caracterizează vlrsta, 
zburdălnicia — au un program 
de antrenamente pe care le 
execută eu strictețe, încărcat, 
dificil. Și a durat ceva timp 
pină au înțeles că ceea ce pierd 
din vremea de joacă vor ciș- 
tiga in măiestria sportivă. Fete
le au în camere păpuși ; băieții 
mașinuțe. Dar tot pentru timpul 
liber, care nu este prea mult. 
In afara antrenamentelor strict 
sportive, au ore de coregrafie, 
de coregrafie pe gheață, de co
regrafie a programelor de con
curs, vizionare de spectacole 
de balet și de expoziții, tea
tru, mai ales cînd ne mutăm, 
iarna. In Capitală. In patinajul 
artistic, sportul devine artă. 
Sau invers, tot aia este. Iar zil
nic, pregătirea fizici generali 
fi specifică durează peste 6 ore".

Bilanțul orelor indică într- 
adevăr strictețe, seriozitate. La 
masă, se vede, copiii sînt cu
minții Apoi s-au dus spre ca
mere. pentru două ore de odih
nă și. în drum, am oprit-o pe 
Codruța : „Sint Moiseanu Co
druța, ne-a spus, am 13 ani, 
slnt din București, de la C.S.Ș. 
Triumf, aștept să ajung acasă, 
dar iml place atit de mult pe 
gheață că și acasă mă gindese 
numai la patinaj". Am între
bat-o cînd, unde, și cum înva
ță. „Aici — a făcut semn un
deva, Intr-o direcție de ea știu-

tă, așa că am înțeles că este 
vorba de o școală apropiată — 
dimineața, și apoi, după-amia- 
ză, îmi fac lecțiile ; cind, cei
lalți copii au Vacanța mare, noi 
mai facem și școală, ea să avem 
tot atîtea ore de studiu cite au 
și ei".

Trebuia să încheiem discuția, 
pentru că și Cornel Munteanu, 
antrenorul, profesorul, părintele 
acestor copii trebuia să se odih
nească. O ultimă întrebare : „Ce 
obiective sportive apropiate a- 
veți „In decembrie — ne-a 
spus — vor fi Campionatele 
mondiale de juniori la Saraje
vo. Pentru acestea, Gh. Cornel, 
trebuie, conform planificării, să 
execute două sărituri cu triplă 
rotație in concurs ; el reușește, 
incă de pe acum, să facă 4 ase
menea sărituri. Așadar, la pri
ma lui participare la mondialele 
de juniori, dacă toate vor evo
lua normal, el se va putea cla
sa in prima jumătate a ierar
hiei. La concursul „Prietenia", 
de la Phenian, din aprilie 1386, 
cu o comportare pe măsura mun
cii depuse, ar putea reuși o 
clasare in primele 8 locuri. La 
fete, pregătim pentru „mondia
le" pe Grety Marton și Codruța 
Moiseanu. Ele reușesc toate du
blele, inclusiv dublu Axei, iar 
Codruța are citeva reușite și 
Ia triplu Toe-Loop. Ambele au 
șanse la locuri bune".

Ne despărțim. Antrenorul 
pornește spre dormitoarele co
piilor. care au adormit, după 
efortul de dimineață, visînd la 
jocurile lor. Visele lor sînt des
pre joacă, dar joaca este tot 
patinajul pentru că toți visează, 
fără îndoială, să devină mari 
campioni. Muncesc, au tot ce le 
trebuie pentru învățătură, sport 
șl... copilărie. De ce să nu de
vină ?

Alexandru SOLOMONESCU

Campionatul
Divizia „A", 
zâ incepînd 
Napoca, prim 
lui secund 
Arad, ta inso 
brie). Cum ■< 
primului tur, 
polo a lnnegii 
valoric, datoi 
chipelor din 
turneul duje: 
replica forma 
Mnle. Cu slg 
dea va Incer 
momentul dlfi 
„C.C.E.” și s 
de vizită a 
Dinamo, dup! 
llfloare în e 
«Cupei cupele 
după remedie 
lor manifestat 
ale camplona 
posibilul să 
poate readuoe 
nă In Capital 
rești, capabili 
tal, nu poat 
principalelor 
titlu, orgoliul 
mereu manift

Turneul clu 
ales trebuie 
out-sider-ele. 
București, V 
îșl datorează 
acum nu întî 
ril temeinice, 
argumente va 
rea din an or 
valorică, în ai 
nostru. De a: 
așteptat ca a 
cători spre o 
flrmare șl c< 
meze cursul

La reluări 
clasamentul s 
1. Crișul 15 I 
3. Rapid 12 p; 
Progresul Bu< 
ința Cluj-Nen 
C.S.U. Coi 
(-1); »■ - 
(Lotul de jw 
I.L. Timișoara

es

De miine, in Sala sporturilor din Constanți
•K

ECHIPELE MASCULINE DE BASCHET
IȘI REIAU ÎNTRECEREA

• Al doilea turneu al Cam
pionatului național de baschet 
masculin se va desfășura, de 
miine pină duminică, în Sala 
sporturilor din Constanța. Pro
gramul etapei inaugurale este 
următorul : de la ora 13 : U- 
niversitatea C.S.Ș. Viitorul 
duj-Napoca — Dinamo C.S.Ș. 
2 Oradea, C.S.U. Oțelul Galați 
— ICED C.S.Ș. 4 București, 
CJS.U. Balanța Sibiu — Aca
demia Militară Mecanică Fină 
București, Steaua — Rapid 
București, Politehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași — Farul C.S.Ș. 2 
Constanța (Dinamo București 
nu joacă joi). înaintea acestor 
partide, clasamentul 
mătorul :

Dlnamo Buc. 
Rapid Buc. 
Dlnamo Or. 
ICED Buc. 
Farul C-ța 
Academia Mii. 
Steaua 
.Poli” Iași 
„U“ Cluj-N. 

HO. C.S.U. Sibiu 
ÎL C.S.U. Galați

• După întîlnirile turneului 
inaugural, clasamentul Diviziei 
feminine „A” se 
fel :
1.
2.
J.
4.
5.
6. _ „ ___
T. Comerț- Tg. M. 
" „Poli” Tim.
9. Rapid Buc. 

It>. Crișul Oradea 
11. Mobila S. M.

„U” Clllj-N. 
Olimpia Buc. 
Progresul Buc. 
Voința Buc. 
Chim. Rm. V. 
„Poli” Buc.

8.

este ur-

prezintă ast-

4 4 0
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0

4
4
3
4
3
4
4
3
4
3

338:226 
244:212 
250 279 
237:191 
249 242 
192:182 
246:292

1
1
0
2
1
3
3 250 272
2 171:204
4 267:304
3 172 212

a
7
7
6
6
S 
s
5
4
4
3

1. 
X 
X
4.
5. 
«.
7. 
&
9.

4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3

4
4
3
2
2
1
2
1
1
0 
o

•) Echipe penalizate.

o 
0 
1
2
2
3
1
2
3
3
3

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

8 
8
7
6
6
5 
4*
4 
4*
3
3

O Clasamentul 
eficacității” oferit 
.SPORTUL” după primul tur
neu al Diviziei feminine : 
1. Magdalena Jercbie C.U”) 88 
p, 2—3. Mariana Andreescu (O- 
Bmpia) și Edith Mathe (Comer
țul) 78 p, 4. Ilona Chvatal (Cri- 
țul) 77 p, 5—6. Emilia AJixan- 
dru (Progresul) și Gabriela 
Kiss L.U") 69 p, 7. Magdalena 
Manea (Chimistul) 61 p, 8. 
Margareta Olasz (Comerțul) 60 
p, 9—10. Maria Bărăgan (Po
litehnica Buc.) și Luciana Cu- 
tuș (Crișul) 59 p.

„Trofeului 
de ziarul

• Rezultați 
de tineret 
IMUAS Baia 
nlca Sportul 
rești 71—72 
limpia Arad 
tehnica Tg.K 
33), Politehr 
C.SJȘ. Autore 
58 (32—28' 
te — Me 
91—83 (42—-Jî 
limpia C.S.Ș. 
23), C.S.U. I

DUPĂ
(Drmare

crs

ANSAMBLUL DE „WUSHO"
SPECTACOL ÎN CAPITALĂ

Ca urmare a numeroaselor 
solicitări venite din partea pu
blicului bucureștean, ansam
blul de .Wushu” din Republica 
Populară Chineză va da un al 
doilea spectacol în Capitală du-

minică 27 octombrie, la ora 10, 
se 
la
•1

in sala Floreasca. Biletele 
pun în vtnzare miine. joi. 
casele de la sala Floreasca 
sediul C.N.E.F.S.

SESIUNE ȘTIINȚIFICA DE TURISM MONTAN
Oficiul județeam de turism Brașov-Predoal, 

împreună cu I.T.H.R, București, organizează în 
perioada 25—27 octombrie a.c„ o sesiune 
științifică de turism montan.

Acțiunea este organizată în colaborare 
I.M.C.I.T. (secția de turism), Facultatea 
turism și alimentație publică, C.N.E.F.S. 
B.T.T.

CU 
de

po-
de

Tematica : Posibilități de valorificare a 
tențialului turistic brașovean ; propuneri 
agrementare a timpului turistic cînd vremea 
este nefavorabilă.

Loc de desfășurare : C.H.R. „Orizont”.
Program : Vineri 25 octombrie 1985, ora 17 :

deschiderea sesiunii științifice ; ora 18 : pre
zentarea unui film de propagandă turistic- 
montană ; ora 19 : programul de divertisment 
„Predeal-show ’85“.

Simbătă 26 octombrie 1985, areie 8—13 : 
prezentarea lucrărilor științifice ; orele 15—18 : 
vizitarea stațiunii Predeal ; orele 18—19 ; pre
zentarea confuziilor ; ora 19 ; festivitatea de 
premiere — seară culturală.

Duminică 27 octombrie 1985, ora 9 : drume
ție montană (model) spre cabana „Piatra 
Mare”.

înscrieri și informații la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. București.

cum cei mai 
perspectivă si 
val”. Faptul 
campion Dure 
mimuseă) »l-a 
cu o decizie 
cu Marian G 
Romeo Minor 
în programul 
numai în fața 
tegoriel cocoș, 
rit se poate 
fi destul de 
dențiem vrew 
neul final al 
gur. este mea 
competiție a- 
Marius Acî.,.1 
Timișoara), I 
(Metal.ul Buci 
bu (A.S.A. Bl 
mitru (Steau: 
(S.C. Muscel) 
Bacău) etc., 
cHn partea k 
mai categoric 
rest, printre i 
cunoștințe. îs 
campionilor, i 
(Farul Const, 
surpriză, dar 
derul categori 
namovistul R 
șește o suspe 
fapt care fac 
un campion 
situație simil 
ușoară*,  und< 
anaiovean.ului 
lipsa lui lom 
coleg de... su 
ța. Desigur, 
și la victoria 
(B.C. Galați). 
Talpoș (Dina



Ieri, la Ploiești, restanta

din clapa a C-a

ÎN CUPELE EUROPENE
Honved — Steaua

I UN MECI DE... ZECE MINUTE

I
I

PI.OIEȘTI, 22 (prin telefon). 
Restanță din etapa a 8-a, această 
partidă dintre echipele Petrolul șl 
Dinamo s-a desfășurat cu... Înce
tinitorul. CU alte cuvinte, un 
meci lipsit de virtuți tehnice șl 
spectaculare, care a nemulțu- 
mit, pe bună dreptate, «tribu
nele*  neîncăpătoare. Dinamo 
preferat mereu jocul cu pase 
Urmă, iar Petrolul n-a reușit 
depășească decisa apărare 
bucureștenilor. Așa se

din apropiere, dar Costln II de
viază in comer. In acest minut 
35, Dinamo are trei cornere con
secutive, rămase insă fără rezul
tat și repriza se Încheie cu o 
vădită plictiseală in tribune.

începe partea a doua a jocului 
șl speram ca una din cele două 
combatante să spargă „plafonul*  
mediocrității. In sflrșit. In min. 
54, o pătrundere a Iul I. Solomon 
pe partea dreaptă mal dă puțină 
culoare jocului, dar acțiunea plo-

I

In această „secvență" Rednic (nr. 2) și I. Gușe (nr. 11), unul din
tre putinele dueluri mai interesante ale meciului de la Ploiești 

Foto : Aurel D. NEAGUI
I
I
I
I

prlmul șut spre poartă l-am notat 
abia In min. 21, cînd I. Solomon 
a îndrăznit să-și încerce șansa cu 
o minge expediată din afara ca
reului, care a trecut Insă pe Ungă 
buturile apărate de Moraru. Vi
teza de joo nu crește deloc. Fa
zele de atac stnt extrem de rare 
și cel doi portari... se odihnesc. 
In min. S3. Răducanu, infiltrat pe 
partea stingă, centrează în urmă, 
la IntCnlre, șl Movilă reia balonul 
pe Ungă poartă. Peste 2 minute, 
la un corner al dlnamovtștllor. 
Andone trimite balonul cu capul

lestenllor se Încheie cu un șut 
din unghi, care nu nimerește 
ținta. In atacul dlnamovist este

PETROLUL 0
DINAMO 0

Stadion „Petrolul"; teren foar
te bun; timp frumos; spectatori 
— circa 20.000. Șuturi: 10—7 (pe 
poartă: 5—1). Cornere: 5—5.

PETROLUL: Jlpa — C. Ștefan 
(min. 72 D. Cringașu), Butufei, 
PITULICE, P. Gușe — I. SOLO
MON (min. 64 Roșu). Costln, 
Pancu — Mocanu, O. Grigore, I. 
GUȘE.

DINAMO: Moraru 
NICOLAE, ZARE, 
Movilă (min. 72 
done, VARGA — 
Răducanu (min. 
Orac.

A arbitrai bine 
Mureș); la linie: 
i'rtrgoviște) si P- Cadar (Bra
șov).

La speranțe: 2—0 (1-^) 
introdus Văldean șl prima lui ac
țiune se încheie cu o bună cen
trare, dar Movilă reia balonul 
defectuos. In min. 75 se creează 
învălmășeală In fața porții petro
liste. balonul ajunge la Varga și 
acesta 11 trimite cu capul spre 
„vinclu", dar *
Ultimele zece 
ne și cele mai 
80, o acțiune 
Gușe face ca .
la Costln șl șutul acestuia este 
scos de pe linia porții de Rednic. 
în min. 85 este rfndul dinamo- 
vlștilor să rateze o ocazie rari
simă: Orac execută un corner de 
pe partea' dreaptă, Jlpa este de
pășit șt Augustin, de la numai 
cîțlva metri, reia balonul alături 
de poarta goală. Atlt despre un 
meci care a avut virtuți fotbalis
tice numai ta finalul lui.

După acest rezultat, Dinamo îșl menține - - - - .
Petrolul 
8-a.

(Urmare din pag. 1)

Rednic, 
Topolinschl — 

Augustin). An- 
Dragnea, S. 

81 Văldean),
L T&rcan (Tg. 
Ș. Necșulescu

Jlpa este la post, 
minute aveau să 

„fierbinți". In min. 
personală a Iul I. 
balonul să ajungă

locul In dasament (4). 
urcă, Insă, pe poziția a

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

amentele campionatelor națio- 
Magdaîena Jerebie, fruntașă

W eficacității*  • Rezultate 
in Divizia ,,B*  de tineret

C.S.Ș. Rm. Vîlcea 73—43 <41— 
25) ; FEMININ : Robotul IPEP 
Bacău — Constructorul C.S.Ș. 
Galați 112—62 (50—25), ~
structorul TAGCM Lie. 8 Cra
iova — Robotul Bacău 65—62 
(36—31), Voința Brașov — Con
structorul Craiova 73—43 (43— 
17), Voința C.S.Ș. Unirea Iași 
— Metalul C.S.Ș. Salonta 71—76 
(38—31). Corespondenți : E.
Teirău, O. Nemeș, N. Strejan, 
M. Avanii, Al. Nour. Virginia 
Ferarin, V. Popovlcl, N. Cos- 
tache, A. Crișan.

Con-

• LOTUL U.E.F.A. 1N
BULGARIA. Prima noastră echi- 
pă de juniori, care se pregăteș
te pentru partida eu Turcia din 
cadrul preliminariilor C.E., va 
efectua un turneu de două 
Jocuri In Bugaria, in zilele de 
28 șl 31 octombrie.
• ARBITRI ROMANI IN CU

PELE EUROPENE. Astăzi, ta tu
rul al Il-lea al cupelor europene 
vor oficia șl două brigăzi de ar
bitri din tara noastră. Astfel, 
meciul F.C. KOln — Bohemians 
Praga va fi condus de L Igna, 
Al. Mustătea șl N. Dlneseu, iar 
jocul Dinamo Tirana — Sporting 
Lisabona, va fl arbitrat de R. 
Petrescu, R. Matei și M. Stănes- 
cu. Ambele partide se dispută 
In cadrul Cupel U.E.FJL.
• PARTIDA VICTORIA — 

STEAUA se va disputa dumini
că, cu începere de la ora 15, pe 
«tadlonuJ Metalul. Jocul de spe
ranțe va avea loc simbătă, pe 
stadionul Dinamo n (ara 13). 
Bilete pentru meciul de domini-. 
că se pun ta vinzare, astăzi.

Ia casele de bilete de la stadi
oanele Metalul șl Dinamo. in 
ziua meciului nu se vor vinde 
bilete la stadionul Metalul.• PE STADIONUL GIULEȘTI 
s-a disputat ieri un atractiv med 
amica] care a opus pe Rapid di
vizionarei »B“ Progresul Vulcan. 
Medul s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (0—0) In favoarea feroviari
lor. Prima repriză a fost domi
nată de cel de la Progresul Vul
can, a doua de rapldlștl, care au 
Înscris cele două goluri In final 
prin Cioacă (min. 74) șl Agiu 
(min. 86). Au jucat formațiile: 
Rapid: Mânu — Clrstea, Grlgore, 
Sameș, Bacoș — Rada, Croltoru, 
Goanță — Ttră, Damaschin II, 
Mladln. Au mal jucat in repri
za secundă: Crădunesou, Mln- 
eu. Cloacă, Agiu, Gheară șl Cir- 
lan. Progresul Vulcan : Buzoia- 
nu — Gh. Radu. Purdea, Bol- 
borea. State — Stolchlță, Ene, 
Stoica, Or. Nlță — N. Marin. Pe
trescu. Au mal jucat: Popescu, I. 
Nlță, Zamfir. (N. COSTACHE — 
eoresp.).

SAJIONALE DE BOI
de mulți ani*,  
așa, gălățeanul 
tatr-o dispută 
a ieșit învingător. Ceilalți, cam
pioni scontați : Dumitru Șchio
pii (Steaua), Constantin Ti foto 
(Dinamo), Relu Nistor (Steaua), 
Florian Țlrcomnicu (Dinamo), 
Dănuț Lugigan (Dinamo). Flo
rian Vasile (Steaua), Georgică 
Donicl (B.C. Galați). Gheorghe 
Preda (Steaua), și Dorin Ră- 
earu (Dinamo). Toți aceștia au 
boxat in nota Iot obișnuită, cu 
o pregătire fizică firește bună, 
dată fiind importanța întrecerii, 
dair fără salturi tehnice specta
culoase Poate cu excepția hri 
Dănuț Lugigan, ta evident pro
gres. Țintad seama de speran
țele ce se pun ta cei mal ti
neri dintre acești campioni, ne 
referim în primul rfnd Ja Relu 
Nistor 
să ne 
(urniți 
tavins 
fidele 
fermi în acțiuni, mai stăptaipe 
mijloacele de luptă, mal con
vingători, cu adevărat competi
tivi și In marile întreceri in
ternaționale.

Am asistat, după cum se ve
de, la un turneu final fără 
prea multe elemente valoroase, 
capabile să se impună atenției 
selecționerilor. Se pare că vom 
fi martorii acestui eveniment 
attt de dorit șt așteptat de lu
mea boxuM nostru, atunci tind 
campionii mondiali de tineret 
Daniel Măeran, Marcciică Tu- 
doriu și colegii lor, care ne-au 
incinta t Pe ringul de la pati
noarul „23 August", vot parti
cipa la campionatele seniorilor...

Nu a fost Insă 
cucerind titlul 

directă, in care

și Dorin Răearu. trebuie 
arătăm prea puțin m>ul- 
de evoluțiile Iot, deși *u  
fără dubii ta toate par- 
susținute. li dorim mai

• Pentru cine n-a asistat vineri la cu
plajul de pe stadionul Glulești a surprins 
— probabil — scorul sever (3—0) cu care 
echipa de speranțe a Rapidului — modestă 
Ptnă acum in evoluții si rezultate — a 
tnvlns-o pe cea a Universității Craiova, 
una din fruntașele clasamentului. Acest 
scor se explică prin faptul că din „un- 
sprezecele" rapldlst au făcut parte mal 
mulți componențl ai lotului mare (Grigore, 
Rada, Gheară. Teodoreseu șl— Agiu). • 
Mulți suporteri ai Rapidului erau supărațl 
după meciul de vineri nu numai pe unii 
dintre jucătorii cralovenl, pentru Intrările 
lor mal tari dtn repriza secundă, d și pe 
arbitrul Igna. Fără motiv, spunem noi, 
deoarece arbitrul nu a dezavantajat ta 
nici un fel echipa gazdă. Dimpotrivă, l-a 
eliminat cam ușor pe Săndoi, lăstndu-1 
pe cralovenl aproape 25 de minute ta 18 
oameni, l-a avertizat de asemenea destul 
da pripit pe Mănăilă șl — ta mod surprin
zător pentru un „cavaler a! fluierului*  
eu experiența lui — a Întrerupt la un mo
ment dat Jocul șl a dat „minge de arbi
tru" In marginea exterioară a careului 
oaspeților. Vorba unuia dintre suporterii' 
obiectivi ăi feroviarilor: „Ce era să tacă 
arbitrul, st bage mingea ta poarta ltd 
Lung In locul neputincioșilor noștri îna
intași 2
• Sportul studențesc a avut, duminică, 

mal mulți absenți dedt rezerve. Cazan, M. 
Mlhall, Munteanu n, indisponibili. Folo
sea, suspendat. Așa că BurcheL nerefăcut 
total, a început jocul cu Gloria (și ea cu 
doi Indisponibili: Ghizdeanu și D. Geor
gescu), dar nu a rezistat dedt o repriză. 
Amuzantă declarația Iul FL Grigore îna
inte de med: „Eu nu am nimic, stnt apt 
de Joel Dm'../ Dar. ca să jod nu-1 suficient 
să fit numai in bună stare fizică. Mal tre
buie șl formă sportivă. Ceea ee, dumini
că, a lipsit mal multor jucători al „Spor
tului"!™ a Gloria Buzău a fost însoțită 
la București de o mică galerie. S-a plasat

echipele se cunosc bine pentru 
că s-au studiat reciproc, mare
le public e mai puțin edificat. 
Rămîne ca un element de com
parație concretă faptul că Hon
ved a cîștigat campionatul cu 
11 puncte avans (un campionat 
cu Videoton) și că Steaua do
mină campionatul nostru, după 
o prelungită serie de victorii 
„afară". o serie care a început 
primăvara trecută și care se 
menține — iată — și în această 
ediție. Sigur că Honved nu este 
o debutantă în turul secund al 
C.C.E.. dar acest așa-zis han
dicap teoretic al Stelei este 
compensat din „ plin de faptul 
că Steaua, pe vremea tind nu 
tiștdga campionatul, reușea să 
elimine pe Barcelona lui Mi
chels.

Lăsind palmaresul celor două 
competitoare, care nu e întot
deauna barometrul cel mai 
exact, vom spune că in meciul 
de pe stadionul Vasas, Honved 
are in Detarj un mijlocaș-ate- 
cant de tipul și eficacitatea de 
odinioară ale lui Iordănescu și 
că echipa, ta general. joacă 
grupat, cu avansări controlate. 
Steaua mizează, o știm, pe ru
perile sale de ritm, binecunos-

cute iubitorilor de fotbal din 
țara noastră. Una din proble
mele liderului nostru este neu
tralizarea omului de gol De
tail și închiderea spațiului de 
manevră al internaționalului 
Kovacs. Dincolo însă de aceste 
precauții firești ale unei echipe 
care joacă ta deplasare, să spe
răm că Steaua își va pune în 
valoare potențialul ofensiv eta
lat ta atîtea rînduri, cînd vi
teza de joc și surpriza circula
ției pun în dificultate adversari 
de orice nivel.

Bucureștenii s-au antrenat 
marți după-amiază pe stadionul 
Vasas, pe care urmează să se 
desfășoare meciul. Honved este 
cantonată intr-o mică localitate 
de pe malul lacului Balaton și 
va sosi la Budapesta în dimi
neața jocului.

Arbitrul galez Ridges va con
duce următoarele formații pro
babile :

HONVED : Andrusch — Sa- 
Ilay, A. Nagy. Dozsa, Cseh — 
Gyimesi, Fitos, Detari — Bo- 
donyi, Dajka. Kovacs.

STEAUA : Ducadam — lovan, 
Bumbescu, Belodedici, Bărbu- 
lescu — Stoica. Balint, Bol ini, 
Majaru — Lăcătuș, Pițurcă.

Meciul va începe la ora 19, 
ora Bucureștiului.

Universitatea Craiova Dinamo Kiev
(Urmare din pag 1)

talentații jucători tineri, care 
și-au făcut pe drept loc In 
echipă, vom fi capabili să ob
ținem calificarea".

Universitatea a efectuat 
marți ultimul antrenament ; 
din lotul ei lipsesc, ta conti
nuare. Irimescu (mai are dee- 
fectuat o etapă euspendare), 
Cirțu și Cămătaru — indispo
nibili. în aceste condiții, 
antrenorii studenților vor face 
din nou apel la jucătorii ti
neri. Deși formația definitivă 
va fi 
timp înaintea 
pare că Mircea 
Silviu Stănescu vor opta pen
tru „ll“-le din . 
cu Â. S. Monaco : 
Negrilă, Tilihoi, 
Ungurcanu 
A. Popescu, 
Geolgău.

Și fotbaliștii sovietici, sosiți 
luni după-amiază la Craiova, 
și-au Încheiat pregătirile, efec- 
tuînd marți un antrenament 
pe stadionul Central. întrebat 
cum vede el cele două partide, 
antrenorul V. Lobanovski 
afirma că aceste meciuri sint 
foarte dificile pentru echipa 
lui, deoarece Universitatea este 
o formație cu o frumoasă car-

comunicată cu puțin 
partidei, se 

Rădulescu și

partida retur 
Lung — 

Ștefănescu, 
Mănăilă, Cățoi, 

Badea — Bîcu,

la tribuna a H-a, Insă, ta loc să Încuraje
ze numai echipa de suflet a început să 
jignească... formația gazdă. Cea mal fru
moasă replică a galeriei studenților bucu- 
reștenl: aplauzele pentru Gloria din re
priza secundă 51, mal ales, de la sfirșitul 
meciului. E o temă de meditației...
• In tribuna hunedoreană, pentru a su

perviza medul Corvinul — S.C. Bacău, s-a 
aflat un mic stat major tehnic... timișo
rean, compus din antrenorii Robert Cos
mos șl Ghlță Codreanu, Însoțit! de un 
operator video care înregistra jocul. Oare
cum șocat de prezența lui Cosmoo la 
med, antrenorul băcăuanilor, D. Nicolae- 
Nicușor (care va Înfrunta duminică pe 
„Poli*,  chiar la Timișoara) l-a aruncat 
malițios: „Mă urmărești, mă urmărești, 
nu te lași deloc!*.  La care Cosmoc l-a 
replicat scurt: „Ce să fac nea Nae, șl 
dumneata l-ai trimis pe Vătafu (n.n. an
trenorul secund al kd S.C. Bacău) ta tri
buna mea, la medul eu Dinamo!*  (care, 
după cum se știe, s-a disputat cu o zi 
mal devreme). De unde se vede că.„ „fo
tografierea adversarului*  a devenit o prac
tică curentă In fotbalul nostru.
• Spirite încinse, simbătă, pe banca Xd 

F-C.M. Brașov, ca, de altfel, întotdeauna 
clnd echipei din orașul de la poalele Ttm- 
pei nu-1 merge jocul. Ele au atins paro
xismul ta momentul ta care, spre sflrșit 
de partidă, arbitrul Mircea Constantinescu 
n-a acordat formației gazdă penalty-ul 
care se impunea. Puțin mal tîrzlu, după 
ee s-a auzit fluierul final, doi jucători 
brașoveni. Bența șl Moldovan, vrfnd să-și 
făcă singuri „dreptate", cu greu au fost 
opriți să nu se repeadă spre susnumitu! 
arbitru. Cum se vede, intre poziția pe care

ta
unora 
foarte

F.C.M. Brasov o ocupă, actualmente, 
clasament si Hpsa de educație a 
dintre componențH echipei există o 
strfnsă legătură.
• Deosebit de interesant dialogul 

observatorul federal la medul F.C, 
— F.C. Olt, Nlcolae Balnea, sl unul

dintre 
Argeș

___ ____, ______  _____ , .___ dintre 
tușlerll de Ia același meci, Nlcolae Dl- 
nescu. Iar problemele discutate au fost, 
cum e lesne de Înțeles, dintr-un domeniu 
pe care cel doi n cunosc foarte bine: ar-

te de vizită in fotbalul 
ea devenind o 

în calificări

euro- 
spe-

- . gen-
Baltacea, căpitanul e- 

chipei sovietice, era și el 
părere că : „Avem două 
duri extrem de grele. Ne 
strădui să jucăm bine în 
tida tur, ea să avem mai 
tine probleme la Kiev".

Cit privește formația proba
bilă, Lobanovski și 
dul său Veremeev e 
«-o alinieze pe cea 
cîștigat meciul cu Spartak 
Moscova, dar cu Blohin în a- 
tac. Adică : Mihailov — Be- 
sonov, Kuznețov, Baltacea, 
Demianenko — Iaremciuk. 
kubenko, Raț, Zavarov 
Evtușenko, Blohin.

Partida este programată 
la ora 14 și va fi condusă 
un trio de arbitri din Bulgaria, 
avindu-1 la centru pe Iordan 
Jejov. Observatorul U.E.F.A. 
este fostul cunoscut arbitru din 
R. D. Germană Rudolf Glock- 
ner.

pean, 
dalistă 
cupă.

de 
me- 
von> 
par- 
pu-

secun- 
posibil 

care a 
Ia

la-

de 
de

★
Meciurile Universitatea Cra

iova — Dinamo Kiev (de la 
ora 14) și Honved Budapesta 
— Steaua (de la ora 19) se 
vor transmite in direct la 
posturile noastre de radio.

Mirajul. Dacă acest dialog în două repri
ze (una Înainte de meci, cealaltă după 
meci) s-ar fi desfășurat într-o sală cu 
viitori „cavaleri ai fluierului", multe ar fl 
putut el învăța. Mal multe decît de la 
orice curs teoretic. • Imediat după meci, 
mijlocașul lovănescu, abia revenit în rin- 
durile echipei sale, a fost internat la spi
tal, avtad două coaste rupte. Supraome
nesc efortul lui de a rămîne ta joc pînă 
la sfirșitul partidei. • Foarte sever (așa 
cum e bine) a fost conducătorul partidei 
din Trtvale cu Jurcă șl Pirvu, pe care 
i-a șl eliminat din joc. Nu a arătat însă 
aceeași severitate și tată de fundașii oas
peților Laurențiu și Mlhall, care au re
curs prea des la faulturi șl obstrucții.
• Excelent arată terenul de joc al stadio

nului F.C. Bihor. Gazonul, de un verde-crud 
ta această toamnă însorită, frumos tuns, 
te îmbie să joci. în ultima vreme a și 
fost mărit ta lățime, de la 70 la 75 m, 
«pentru ea echipa să na mal înghesuie jo
cul pe centru, să-l desfășoare pe aripi", 
afirma antrenorul C, Teașeă. Dar, de ce 
țl-e frică nu scapi: bihorenii tot pe cen
tru au Jucat I • Că publicul orădean este 
supărat pe echipa sa pentru comportarea 
de pînă acum, este dar: în momentul a- 
paritiei jucătorilor pe teren, dacă s-au 
auzit două-trel aplauze! Abia ta timpul jo
cului s-au mal îndreptat lucrurile, o dată 
eu golurile din poarta tul Caval. Și, to
tuși, publicul trebuie să fie alături de 
echipa sa, să o susțină mal ales ta mo
mentele dificile, să-l ridice moralul, să 
o încurajeze tot timpul. Nu se spune că 
publicul este al 12-lea jucător? Prietenul 
adevărat ia nevoie se cunoaște! • Ctteva 
absente In echipele care s-au întrecut du
minică la Oradea. „U“ a jucat fără Cîm- 
peanu n și Mureșan, accidentați (ta timp 
ce lasko. Moldovan șt Meszaros au evoduat 
la „speranțe"), Iar F.C. Bihor fără Mihuț, 
Kiss si Florean.

i

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPIRKS de astăzi, miercuri 23 
octombrie sua*  va avea loc In 
București, in sala clubului din 
str, Doamnei nr. 1, cu începere 
de la ora 16,30. Numerele ex
trase vor fi radiodifuzate la ora 
1# pe programul ti, la ora 23 pe 
programul L precum șl Joi 
mlneața (repetarea lori la 
S,55, tot pe programul I.
• Informăm particlpanțll 

AST Aza ȘI MtTNE tșl mal P<*

procura biletele cu numerele 
preferate la tragerea obișnuită 
LOTO ce se va desfășura vineri 
25 octombrie.
• .LOZUL. TOAMNEI" — emi- 

stune, specială limitată de sezon, 
eu clștiguri suplimentare -----
date din fond special, 
pentru partid pan ți de a 
autoturisme „OLTCIT SPECIAL*  
șl numeroase clștiguri In bani. 
Oriunde vă aflațl jucațl la LOZ 
ÎN PLIC 1

acor- 
prilej 

obține

• Pentru jucătorii la con
cursul Pronosport de duminică 
27 octombrie, publicăm progra*  
nxil eu cele 13 meciuri ale aces
tei etape : 1. Gloria Buzău —
F. C. Argeș ; 2. Victoria Bucu
rești — Steaua ; 3. ,U“ Cluj-Na- 
poca — Corvinul ; 4. Sportul
studențesc — Rapid ; 5. Poli Ti
mișoara — S. c. Bacău ; 8. Ata- 
lanta — Florentina ; 7. AvelUno 
— Como ; 8, Bail — Lecce ; t. 
Inter — Roma ; 10. Pisa —
Sampdorta ; II. Torino — Na
poli ; 12. Udlnese — Juventus f 
13. Verona — Milan.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 OCTOM
BRIE 1985: cat. 1 (13 rezultate): 
1 variante 25% — autoturisme 
«Dacia 1300"; cat. 2 (12 rezulta
tă; 7X1<»% a 11.617 lei si MX 
25% a 2.904 lei; cat. 3 (11 rezul
tate): 50X100% a 1-313 lei și 
889 X 25% a 330 lei. Report la 
categoria 1: 16.833 lei. Autotu
rismele „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1. obținute pe variante 
jucate 25%, au revenit partiei- 
panților IOSIF SINKLER din 
Sfintu Gheorghe șl PETRE U- 
DREA din București.



lN POLONIA
Corespondentul sportiv

agenției P.A.P. remarcă <

Aproape in toate cursele s-a mers „umăr la umăr" in turnante. 
In penultima manșă M. Gheorghe și D. Gașpar și-au întrecut ad
versarii cu 5—1 Foto : V. BAGEAC

Ieri, intr-o reuniune de mare atraefie

ROMÂNIA-BULGARIA 47-43 p, IA BHU-IBACK

DINAMO

Cea de a doua întâlnire dintre 
reprezentativele de dirt-track ale 
României și Bulgariei, desfășu
rată ieri după-amiază, pe pista 
stadionului Metalul din Capitală, 
în prezența unui numeros și en
tuziast public (peste 4 000 de 
spectatori), s-a încheiat cu vic
toria motocicliștilor noștri la 
scorul de 47—43 p.

învinși duminică la Brăila, tot 
după o confruntare pasionantă, 
elevii maestrului emerit al spor
tului Gh. Voiculescu au dovedit 
Ieri că dispun de calități deose
bite și mai ales de nebănuite re
surse fizice, fapt ce le-a permis 
să țină pasul de la egal la egal 
cu puternicii lor adversari, cu 
trei specialiști ai genului de certă 
valoare- (N. Manev, A. Eftimov șl 
O. Ianakiev), pîriă la a 12-a manșă, 
apoi să se desprindă în învingă
tori. Așteptate cu emoție și viu 
interes, în principal pentru a 
primi noi confirmări ale ascen
siunii celor care practică acest 
pretențios sport al curajului șl 
îndemînării, ultimele trei manșe 
au evidențiat cuplurile S. Posto- 
lache — N. Puraveț și M. Gheor- 
ghe — D. Gașpar care și-au de
pășit partenerii cu 4—2 și, respec
tiv’ 5—1. în final, principalul nos-

DOPA MECIUL DE RUGBY CU REPREZENTATIVA U.R.S.S

de

de 
le- 
in-

Horca, Șt. Constantin ș.a.). dar 
și datorită Indisponibilităților 
lui Caragea, Moraru, Podărescu, 
T. Coman, C. Florea sau re
gretabilei absențe a lui M. loa
der (are situația de club nere
zolvată — ca si Bezușcn, 
altfel).

In atari condiții, era greu 
crezut că echipa va acționa 
gat, ca un tot unitar. Și, 
tr-adevăr. nesincronizările și-au 
făcut loc. în fapt, neomițînd 
nici deficiențele de alt ordin, 
credem că tdemai stabilizarea 
unei formule de echipă, care 
să-si însușească o manieră de 
joc realistă, eficientă, reprezintă 
prima urgență pentru colecti
vul tricolor, pentru antrenorii 
Valeriu Irimescu și Mihai Naca. 
Perioada de căutări nu se poate 
prelungi la infinit Iată, mereu 
dificilul meci în Italia bate la 
ușă...

Carnet extern

OLIMPISM ȘI ALPINISM

un
Premiu 

alpinism*  
expe- 

Everest, din 
de brigada 
Bruce (An- 
tost primit 

It. col. E. L.

Astăzi sint programa
te meciurile tur din e- 
tapa a doua în compe
tițiile europene 
cluburi : „C.C.E.", 
pa cupelor* și 
U.E.F.A.1.

plnă la meciul cu Danemarca, 
la 13 noiembrie, ultimul joc al 
echipei sale In cadrul actuale
lor preliminarii ale C.M.
• Brazilianul Zico, pe numele 

adevărat Arthur Antunes Coim
bra. a fost operat la genunchiul 
sting, tn urma accidentului su
ferit In partida dintre Flamen- 
go și Bangu (2—2). El va fi o- 
bllgat la o „pauză* de cel pu
țin patru luni I

Rubrică redactată da 
Ion OCHSENFELD

Faptul că un drapel olim
pic a fluturat cîteva zile dea
supra celui mai înalt munte 
din lume — purtat plnă a- 

■ colo de o echipă catalană — 
este un răspuns peste dece
nii al alpinjștilor dat primei 
instituții sportive mondiale, 
care a recunoscut valoarea 
performanțelor In acest „sport 
fără spectatori* * (dar nu fără 
recorduri).

In 1924, cu ocazia primei 
ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, la Chamonix (Franța), 
la poalele Mont Blanc-ulul, 
Comitetul Internațional O- 
llmplo a ținut să onoreze 
auraj oasele tentative de cu- 
cerlre a celor mai înalte vîr- 
furl muntoase, acordind 
cu totul excepțional ~ 
olimpic pentru 
conducătorului primei 
dițil spre vlrtul ~ 
1922, generalul 
Charles Granville 
glia). Premiul a 
de secundul său,_ _________
Strutt, Iar cei 13 membri al 
expediției s-au văzut răsplă
tiți cu dte o medalie de ar
gint aurit. (Generalul Bruce 
pregătea în acest timp ur
mătoarea tentativă, din 1924. 
tot nereușită, în cursul că
reia a pierit George Leigh 
Mallory, legendara figură a 
alpinismului).

In 1932, CJ.O. decerne a- 
celași premiu fraților Franz 
și Toni Schmid (Germania), 
pentru prima escaladă reu
șită, pe peretele nordic, a 

tru realizator, I. Pavel (autorul 
celui mal bun timp al zilei: 
1:18,0) a mai adăugat două puncte 
prețioase, stabilind scorul la 
47—43 p. Succesul este cu atit mai 
meritat, cu cit reprezentanții 
noștri au... clacat de patru ori 
(au căzut sau au suferit defec
țiuni tehnice), Iar oaspeții o 
singură dată. Șl, ca o Încunu
nare a acestei spectaculoase reu
niuni, a urmat o manșă Intre 
cel mal buni alergători români șl 
bulgari pentru „Cupa Metalul*,  
decernată de organizatori. Por
nit ultimul din start, L Pavel a 
trecut victorios linia de sosire cu 
o roată Înaintea Iul M. Gheorghe, 
urmat de O. Ianakiev șl N. Ma
nev, Întrecerea fiind considerată 
cea mai frumoasă cursă a anului.

Arbitrul R. Cristei (București) 
a condus cu competență următoa
rele formații: ROMANIA — L 
Pavel 13 p, S. Postolache 8, M. 
Gheorghe 8, D. Gașpar 7, M. 
șoaită 6, N. Puraveț 5; BULGA
RIA — N. Manev 13, A. Efiimov 
11, O. Ianakiev 10, T. Alexel 3, 
G. Mitev 2, R. Hristov 2. Joi, pe 
stadionul I.P.A. din Sibiu, de la 
ora 15, ultima tntllnlre dintre se
lecționatele României șl Bulgariei.

Traian ÎOANIȚESCU

Ce spune antrenorul federal 
V. Irimescu 1 „Cred că trebuie 
să continuăm așa. dind credit 
tinereții, pentru că a te întoar
ce de unde ai plecat înseamnă 
slăbiciune. In partida eu 
U.R.S.S. maniera de joc cerută 
echipei a fost alta, dar in con
dițiile concrete ale meciului a 
apărut o anume dereglare : la 
antrenamente formația avea ten
dința de a pasa mult, cu sus
ținerea din plin a purtătorului 
de balon. pentru ca in joc 
faptul că nu am ciștigat net 
tușele să aibă ea rezultat prea 
puține baloane pentru atae. 
Amintiți-vă faza cu Marin in
tercalat (dacă pasa Ini ar ti 
găsit adresantul era eseu clar 
și ne-am fi putut desprinde 
mult mai ușor). Tocmai astfel de 
acțiuni ne propunem. Dacă tn 
Intilnirea de duminică debutan- 
ții și chiar unii dintre vechii 
titulari au fost dominați de 
importanța acesteia, trebuie să 

vrrfulul Matterhorn din AIpl 
(4 479 m, căruia italienii M 
spun Monte Cervino). De alt
fel, Iul Toni Schmid distinc
ția îl revine post-mortem, in- 
tructt la 16 mal 1932 și-a pier
dut viața într-o nouă esca
ladă.

tn sflrșit, in 1936, premiul 
onorează perechea Hettle și 
prof. dr. Gilnter Oskar Dyh- 
renfurth (Elveția), membri 
al unor expediții internațio
nale tn Himalaya, din păcate 
ambele nereușite (din punct 
de vedere al țelului final), 
dar pline de fructuoase re
zultate științifice.

Este locul, aici, să arătăm 
că lumea olimpică a mani
festat mult interes șl a a- 
eordat înaltă prețuire perfor- 

Și tot 
ln- 
ge- 
el- 

Hermann Schreiber 
partea C.EO 

aeronautic*  pentru 
cu planorul rteasu-

manțelor umane, chiar 
dincolo de stadion, peste 
unde geniul uman a fost 
vestit pentru progresul 
neral. De pildă, ta 1934, 
vețianul 
primește din 
„Premiul 
un zbor 
pra Alpllor. tn decursul tim
pului, au fost premlațl eu 
„Diploma olimpică de merii*:  
exploratorul polar Fridtjof 
Nansen (Norvegia), un pio
nier al avlațței, Santos Du
mont (Brazilia), constructo
rul de dirijabile Ferdinand 
von Zeppelin (Germanii), na
vigatorul solitar Alain Ger- 
bault (Franța) șl alții.

Victor BANCIULESCU

PUGILIȘTII JUNIORI ROMANI 
ÎNVINGĂTORI

VARȘOVIA, 22 (Agerpres). — 
La Cestochowa s-a disputat o 
dublă întâlnire de box între 
două selecționate de juniori din 
România și Polonia, In ambele 
meciuri victoria a revenit ti
nerilor sportivi români cu 12—2 
și, respectiv, 8—4.

SISLEY PESCARA,
IN SEMIFINALELE „CUPEI CUPELOR ' LA POLO

O telegramă sosită de la fo
rul european informează că e- 
chlpa Dinamo București va in- 
tîlnl in semifinalele „Cupei 
cupelor*  la polo formația ita
liană Sisley Pescara (și nu pe 
Vasas Budapesta, cum se a- 
flase anterior). în perspectivă, 
o dublă intîlnire de 
tractivitate, adversara 
lor români fiind o 
valoroasă, din care

reală a- 
poloișH- 
formația 
se des-

KARPOV
MOSCOVA, 22 (Agerpres). — Partida a 18-a a meciului pentru 

titlul mondial de șah ce se dispută la Moscova între marii 
maeștri sovietici Anatoli Karpov și Gări Kasparov s-a Încheiat 
remiză la mutarea a 23-a. Scorul este de 
rea lui Kasparov, care tn partida a 19-a, 
avea piesele albe.

• Runda a 7-a a Turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah, care se desfășoară la 
Montpellier, in Franța, s-a des
fășurat sub semnul unei mari 
surprize, cubanezul Nogueira» 
învingîndu-1, cu negrele (34 de 
mutări), pe fostul campion mon
dial Smîslov. Cei de-al doilea 
victorios al rundei a fost 
Cernin, în dauna lui Spraggett. 
Două partide s-au terminat la 
egalitate : Short — Iusupov și

vederea 
piciorul 
terena- 
cel mai 
dovedit

■
avem totuși încredere in ei in 
continuare, potențialul jor real 
fiind — după opinia noastră — 
mai mare. In . perspectiva me
ciului din Italia, sintem preocu
pați de îmbunătățirea jocului 
in margine pentru baloane di
recte și bine filtrate in 
atacurilor, a jocului cu 
— tactic, de ciștigarca 
lui, a placajelor (nun. : 
redutabil placheur s-a 
duminică... pilierul Bucan, „nu
mărul 1“ al echipei și la pro
priu, șl la figurat), a evoluției 
la parter. Lotul lărgit, alcătuit 
înaintea partidei cu 
sovietic, va fi 
dăjduim să-i 
„ora italiană", 
nenții săi".

„XV“-le 
menținui șl nă- 
avem valizi, ia 
pe toți compo-

am debutat 
echipa Ar- 
partida co

• Din fotbalul italian. In cla
samentul golgeteriior pe prime
le locuri se află K. H. Bumme- 
nlgge (Inter) — 6 g, urmat de 
Serena (Juventus) — 5 g, Pla
tini 1 (Juventus), Rideout (Bari) 
— 4 g • Michel Platini a rea
lizat un „hat-trick*  In meciul 
cu Bari (4—0), declartnd că se 
simte lntr-o formă excelentă st 
Diego Maradona a avut o zi 
fericită, duminică, la Napoli, 
unde echipa sa a surclasat eu 
5—0 formația campioană, Vero
na. Unul dintre goluri a fost 
marcat de Diego printr-un șut 
năpraznic de la 40 m, care a 
stupefiat tribunele. „A fost o zi 
fericită pentru mine din mal 
multe motive : In tribune se a- 
fla șl mama mea, care-și ani
versa ziua de naștere ; ta 29 
octombrie, cu nouă ani În urmă, 
cind aveam 16 ani, 
ca profesionist ta 
gentlnos Juniors in 
Cordoba*...
• Arbitraj spaniol

dus mediu dintre 1 
șl Athletic 
acordat un „_____
voarea gazdelor. După med, el 
a declarat că „nu am văzut M- 
mlo*...  dar pe urmă, dnd a vă
zut reluarea fazei la televizor, 
a recunoscut că Intr-adevăr fu
sese fault șl că a greșit!
• Cunoscutul internațional en

glez Peter Shilton, portarul de 
Ia Southampton, este profund 
decepționat de cele șapte goluri 
pe care echipa sa le-a primit 
ta medul cu Luton, care a 
țigat cu 7—8. „îmi este pur șl 
simplu rușine*  — a declarat,' 
după jo.e, reputatul portar — șl 
nu-mi explic acest eșec incre
dibil, mai cu scamă că ta ea-

care a con- 
Real Madrid

Bilbao (2—0) nu a 
penalty clar In fa-

’ al
.__ _____ . _____ exce

lenta comportare a pugilișfilor 
români bine pregătiți fizic șl 
tehnic, evidențiind. In mod spe
cial. evoâuțla în ring a cam
pionului mondial Marodică Tu- 
doriu.

prind excelentul jucător spaniol 
Estiarte. internaționalii italieni 
D’AItrul, Misaggi, MarsilL Sis
ley a ocupat locul doi în grupa 
de la Pescara a „sferturilor", 
ca 4 p (13—10 cu Rote Erde, 
11—8 cu Partizan Belgrad, 8—9 
cu Vasas).

Primul med are loc la Pi
tești, pe 2 sau 3 noiembrie, 
iar revanșa la Pescara, pe 8 
sau 10 noiembrie.

KASPAROV, DIN NOU REMIZĂ

9,5—8,5 p. In favoa- 
prograznată joi, va

Tal, in timp ce ln- 
Sokolov — Portisch,

Spaski 
HlniriJe
Beliavski — Seirawan. Korcinoi 
— Vaganian și Ribli — Timman 
au fost Întrerupte. Clasament : 
L Iusupov 4,5 p, 2.—3. Noguei
ras și Tal 4 p, 4. Portisch 3,5 
p (1), 5.—7. Short, Smîslov și 
Cernin 3,5 p etc.

In ultimele decenii, hocheiul pe iarbă, altădată un apanaj al 
indienilor ți pakistanezilor, ți-a lărgit considerabil aria de prac
ticare. De aceea au ți apărut noi forțe tn hocheiul mondial Una 
dintre acestea este și Olanda, care, nu mai departe decit zilele 
trecute,'a ciștigat un turneu la Londra.

Fotografia noastră U înfățișează pe portarul olandez Lex Boa, 
respingind mingea, in urma executării unui penalty

Foto : A.N.P.—Amsterdam

fotbalist
primit niciodată șapte goluri ln- 
tr-un singur meci*.  Și mal e 
ceva : în cel 100 de ani de e- 
xlstență, Southampton nu a su
ferit o asemenea înfrîngere ca
tegorică, fapt care desigur 11 a- 
fectează șl mal mult pe por
tarul naționalei engleze.
• Golgeterul campionatului en

glez este scoțianul McAvennle 
(West Ham), care tn 13 meciuri 
a marcat tot atltea goluri.
• Eoin Hand, antrenorul echi

pei Irlandei, a dezmințit zvonu
rile că ar părăsi conducerea re
prezentativei. după Insuccesul a- 
cestela la Moscova, dar el va 
rămtne, tn

0 „SUPERLIGA" IN FOTBALUL ENGLEZ ?
La modul general, se spune despre englezi cd nu sini doar 

tradiționaliști, ei ți „conservatori’ ți cd tn multe domenii de 
activitate noul este adoptat cu multă greutate. Evident, pe 
noi ne interesează sportul, activitate ți ea supusă, In „Insulă', 
acelorași principii ale conservatorismului...

Vă închipuiți, ațadar, ce a însemnat vestea că fotbalul englez 
ar putea fi, in viitorul apropiat, serios modificat In structura 
sa organizatorică. Astfel, comitetul director al Ligii engleze este 
gata să ia măsura organizării unei „superligi", alcătuită din 
cele mal bune cinci formații: Arsenal, Everton, Liverpool, Man
chester United și Tottenham, liga I urmtnd să aibă 20 de 
echipe tn loc de 22 ca acum, In timp ce liga a II-a tși tx: 
mări numărul de la 22 la 24 de echipe. Pe de altă parte, se 
discută posibilitatea desființării, din rațiuni financiare, a celei 
de a tV-a ligi.

Dar, deocamdată, această posibilă modificare, evident esen
țială pentru fotbalul englez, se află tncd tn stadiul discuțiilor. 
S-ar putea, de aceea, ca pini la traducerea ei in viață, sd 
mai curgă încă ceva apă pe Tamtsa...

Romeo VILARA

TELEX • TELEX
ATLETISM a Maratonul de la 

Chicago: pentru al doilea 
consecutiv, galezul 
a obținut victoria, 
numai o secundă 
modlaL Robleh 
butl) și Robert de 
trails) au sosit 
șl. respectiv, 1:35. 
campioana olimpică 
nolt-Samuelson (SUA) 
Uzat cea mal bună . .......
manță a sa cu 2.21 :20 (la numai 
14 sutimi a sosit norvegianca 
Ingrid Kristiansen) la 15 s de 

recordul lumii . Au luat parte 
circa 10 000 de alergători.

BOX • Mark Breland, cam
pion olimpia ’84 la semimijlocla, 
a obținut a șaptea victorie ca 
profesionist dispunînd prin kto. 
rep. 2 de Donald Gwinn.

CICLISM » Cursa de ta Mont- 
julch ta Barcelona (o etapă ta 
grup — 20,8 km sl alta de co»- 
tra-timp individual — 14,550 km) 
a revenit spaniolului Vicente 
Belda, urmat ta 1:03 de france
zul Claude Criqueilon și ta 134 
de olandezul Joop Zoetemelk • 
Cursa Florența — Pistoia (con
tra-timp individual, 34 km) a 
fost clștlgată de vest-germanul 
Roit Golz 41:31 (medie orară 
49,138 km).

HANDBAL s S-a Încheiat tur
neul masculin de ta Niș. cu vic
toria reprezentativei Iugoslaviei, 
care a totalizat 6 p (2. Ceho
slovacia 4 p, 3. R.F. Germania 
2 p, 4. Danemarca 0 p). In ulti
ma zl au fost consemnate rezul
tatele: Iugoslavia — RFG 26—24, 
Cehoslovacia — Danemarca 
22—15.

TENIS • New York. In clasa
mentul circuitului feminin con
tinuă să conducă Chris Evert- 
Lloyd cu 2 100 puncte, urmată de 
Martina Navratilova — 1 850 punc
te, Pam Shriver — 1 420 puncte™ 

TENIS DE MASA s Meciuri 
ta cadrul campionatului ligii 
europene: Polonia — Franța 4—3,' 
Iugoslavia — Cehoslovacia 1—6.
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