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La Sofia s-au încheiat, ieri, 
lucrările Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

A fost semnată declarația 
statelor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia : „Pentru 
eliminarea pericolului nu
clear și pentru îmbunătățirea 
radicală a situației 
în întreaga lume".

A fost adoptat, 
nea, comunicatul

consfătuirii 
într-o
și colaborare to-

in Europa,

Lucrările 
desfășurat 
de prietenie 
vărășească.

de aseme- 
consfătuiriL

s-au 
atmosferă

★
Central al Parti

dului Comunist Bulgar șl 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria an 
oferit, miercuri, un dejun ofi
cial in onoarea delegațiilor 
participante la lucrările Cons
fătuirii 
Consultativ 
cipante la 
Varșovia.

împreună cu ceilalți 
cători ai delegațiilor prezente, 
la dejun au luat parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
precum și membrii delegației 
române.

Dejunul 
atmosferă

Comitetul

Comitetului 
al statelor 

Tratatul
Politie 
parti
de la

condu*

s-a desfășurat intr-0 
cordială.

★
La plecarea din Sofia, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost condus la aeroportul in
ternațional din capitala bulga
ră de tovarășii Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stai al Republicii 
Populare Bulgaria. Grișa Fili- 
pov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.p. Bulgaria, Stanko Todorov, 
membru ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele A- 
dunării Populare, Petăr Mlade- 
nov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., minis
tru! afacerilor externe, Dobrl

Djurov, membru 
Politie al C.C. 
nistrul apărării 
alți conducători i 
stat bulgari.

Erau prezenți 
țării noastre la 
brl al ambasadei.

Pionieri bulgari au oferit 
conducătorului partidului și 
statului nostru frumoase bu
chete de flori.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
a revenit, 
lă, din 
Bulgaria, unde a luat parte la 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor par
ticipante Ia Tratatul de 
Varșovia.

Conducătorul partidului 
statului nostru a fost 
soțit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al 
tului Politic Executiv 
P.C.R., prim-ministru 
vernului. Constantin 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. ai P.C.R., mi
nistrul 
Petru 
pleant al Comitetului 
Executiv, 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al Partidului, 
de membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de 
unor instituții 
zații de masă

Un grup de 
cu caldă afecțiune și profundă 
stimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Erau prezenți ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria Ia 
București și membri ai amba
sadei.

i al Biroului 
al F.C.B., mi- 
populare, de 

de partid și de

ambasadorul 
Sofia și mem-

Român, președintele 
Socialiste România, 

miercuri, în Capita- 
Repubiica Populară

la

Și 
în-

Comi te
al C.C. al
al gu- 

Olteanu,

apărării naționale, 
Enache, membru su- 

Politic 
secretar al C.C. a!

reprezentanți ai 
centrale, organl- 
$1 obștești, 
pionieri a oferit

De azi, la Bistrița

CEI MAi BUM HALTEROFILI
ÎȘ! DISPUTĂ TITLURILE

CAMPIONI NAȚIONALI
Șl Al „DACIAOtl“

Azi, după-amiază. In Sala po
livalentă din municipiul Bistrița 
Încep disputele nalteroillllor se
niori pentru cucerirea titlurilor 
de campioni naționali și al „Da- 
ciadei". La această competiție 
(care se desfășoară pină simbă- 
tă) și-au anunțat participarea 
peste 150 de halterofili, aparțl- 
nlnd unui număr de 30 de clu
buri și asociații sportive din Ca
pitală și din tară, care și-au cîștl- 
gat dreptul de a concura prin 
Îndeplinirea haremurilor impuse 
de federația de specialitate. Se
cretarul responsabil al F.R.H.C., 
prof. Lazăr Baroga, ne-a decla
rat că „întrecerile de la Bistrița 
au. printre altele, menirea de a 
oferi un criteriu in plus pentru 
selecționarea lotului care va 
participa. In luna noiembrie, la 
Balcaniada de Ia Plovdiv".

START IN TURUL SECUND
De astăzi pinâ duminică, bazi

nul. din Cluj-Napoca va găzdui 
jocurile primelor cinci etape ale 
turului secund al Campionatului 
național de polo. Divizia „A", se
ria I. Programul primei etape 
este următorul: Crișul Oradea —

(ECHIPELE NOASTRE, IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
I &\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

La Craiova, in Cupa cupelor

II
Din nou un stadion
la Craiova, cu aproximativ
40 000 de spectatori in tribu- 

ă nele „Centralului", prezenți la 
Ș una dintre partidele de prim- 

plan ale turului al doilea al 
„Cupei cupelor". în care Uni- 

?? versitatea Craiova și Dinamo

UNIVERSITATEA
2-2 [1-2]

0 CRAIOVA, 23 (prin telefon).
arhiplin

Kiev au terminat la egalitate 
2—2 (1—2), A fost o partidă viu 
disputată care a justificat — 
prin numeroasele ei faze in
teresante la ambele porți — 
atracția manifestată asupra 
spectatorilor craioveni, recu- 
noscuti iubitori ai marilor în
treceri fotbalistice.

Anticipările privind replica 
pe care virtuala campioană a 
Uniunii Sovietice o va da U- 
niversității Craiova nu au fost 
cu nimic infirmate, pentru că 
oaspeții au evoluat, de-a lun- 
gul întregii partide, cu multă 

Ș vigoare, demonstrând bune re- 
surse fizice. Ei au practicat un 

g: joc modern, de continuă miș- 
care. In asemenea condiții, sar- 
cina, craiovenilor a fost ex- 

g; trem de grea, aceștia trebuind 
g: să facă față unui presing care 
ă nu a încetat nici o clipă, un 

presing înlocuit în fazele din a- 
g: propiere și din interiorul ca- 
0 reului oaspeților, de un mar
ți ca] necruțător. In fapt, parti-

l

I
$

5
a

DOAR UN REZULTAT DE EGALITATE, 
ÎN PARTIDA CU DINAMO KIEV

Așa s-a deschis scorul in partida de 
careu, a avut culoar favorabil și — 
vins pe portarul lui Dinamo Kiev.
da de la Craiova a prezentat 
două partituri oarecum clasi
ce : Universitatea, dominlnd te
ritorial. a acționat mai cu sea
mă prin joc pozițional, prin 
prelungita pregătire a atacuri
lor ; Dinamo Kiev, care pose

la Craiova. Bleu, pătruns in 
șutind cu precizie — l-a in- 

Foto : Iorgu BĂNICA
in formație cîțiva jucători 
mare viteză (Iaremciuk, Za-

dă
de _ _______  .
varov și Evtușenko), a utilizat,

Eftimie IONESCU

(Continuare tn pag. 2—3)

La Budapesta, in C. C. E

ÎNVINSĂ LA LIMITĂ DE HONVED, 1-0 [1-0],
STEAUA PĂSTREAZĂ ȘANSE REALE

BUDAPESTA, 23 (prin tele
fon). Stadionul Vasas din loca
litate a găzduit astăzi (n.r. ieri) 
meciul dintre echipele Honved 
și Steaua, contînd pentru man
șa I a celui de-al doilea tur 
în Cupa campionilor europeni.

La capătul unui joc viu dis-

desfășurat sub semnul

SALTUL DE CALITATE POSIBIL;
IMPULSIONAREA ACTIVITĂȚII - NECESARĂ

putat,
echilibrului, victoria a revenit, 
la limită, cu 1—0 (1—0), for
mației gazdă. încurajată fre
netic de cei aproximativ 10.000 
de spectatori. Deși învinsă, e- 
chipa 
tație 
ciată.
zenți 
de atenție la finalizare, îndeo
sebi la faza din minutul 15, 
cînd Pițurcă a ratat de la nu-

'noastră a avut o pres- 
remarcabilă, bine apre- 
aici. de specialiștii pre
ia partidă. Cu un plus

De vorbă cu
antrenorul federal
de înot Oan lonescu

feăirațifa răspund
\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

înotul nostru a avut, nu în
cape vorbă, o seamă de reu
șite — unele cu valoare 
premieră — în vremea din 
mă. Cele mai recente s-au 
mit, tn acest an, titlul (cu 
cord) european de junioare 
adjudecat, în cea mai rapidă 
probă clasică de Tamara Cos
tache, aurul și bronzul aduse, 
din îndepărtata Țară a Soare
lui Răsare, de la de
Carmen Bunaciu. Dar, este la 
fel de limpede, e loc — mult 
loc ! — de mai bine în aceas
tă importantă disciplină, cu 
atît de mare pondere in pro
gramul olimpic. Iată, în pofida 
celor opt prezențe în finalele

de 
ur- 
nu- 
re-

AL DIVIZIEI „A“ LA POLO
Industria Linii Timișoara, Rapid 
București — Progresul București, 
Steaua — Petrochimistul Pitești 
(Lotul d juniori 1969), Voința 
Cluj-Napoca — C.S.U. Construc
ții T.C.U.M.B. Jocurile încep la 
ora ÎS.

campionatului continental, in
satisfacția ratării unei posibile 
medalii la C.E. de seniori per
sistă, la mai bine de două luni 
de la finele marii competiții 
desfășurate la Sofia...

In ideea de mal Înainte, spe
cialiștii noștri se află deja in... 
1986 ! E firesc: vremea întrece
rilor de anvergură ale lui ’85 
s-a dus, e perioada acumulări
lor tn vederea altor dispute, 
pentru mult doritul salt de ca
litate. Realizarea acestuia im
plică, indubitabil, o reconside
rare a activității. O spune, de 
altfel, și noul antrenor federal, 
Dan lonescu:

— Ne-am gindit Ia unele mă
suri, imediate sau de perspec
tivă, incepind cu întărirea cen
trelor olimpice Baia Mare și Re
șița (prin cuprinderera acolo a 
altor tinere talente, sporirea, 
cantitativă și calitativă, a co
lectivelor lor tehnice și așa mai 
departe), eontinuind cu organi-

Geo RAEȚCHI
(Continuare in pag. 2—3)

DE CALIFICARE
3 m(!). Steaua ar fi pu

să deschidă ea
mai 
tut 
obțină un rezultat ___
Oricum, campioana tării noas
tre păstrează șanse 
calificare tn
C.C.E. Cu condiția, desigur, 
să realizeze, la București, 
joc pe măsura adevăratelor

scorul și să 
mai bun.
reale 

turul III
de 
al 
ca 
un

, _____ ___________  ei
posibilități, așa cum. de altfel,

loan CHIRILA
(Continuare in pag. 2-3)

După Balcaniada feminina de handbal

CARt SE CER
tre-La sfirșitul săptăminii 

cute, la Belgrad s-a desfășurat 
a V-a ediție a Balcaniadei fe
minine de handbal — senioare. 
Titlul a revenit echipei țării 
gazdă, care astfel a luat avans 
(„scorul" victoriilor : 3—2) față 
de reprezentativa României, 
clasată pe locul secund. Și de 
această dată, formația iugo
slavă, cu Dasici — una dintre 
cele mai valoroase handbaliste 
din lume la ora actuală — la 
pupitru, beneficiara unei talii 
impresionante cu joc în forță, 
a fost un adversar mai mult 
decîț incomod pentru selecțio
nata noastră. Dar tocmai de 
aceea considerăm că momentul 
întîlnirii unui astfel de parte
ner de Întrecere a fost foarte 
bun. avînd darul să pună în 
lumină adevăratul potențial 
actual al echipei României. 
Afirmăm acestea pentru că, se 
știe, la mijlocul lunii decem
brie. echipa noastră reprezen
tativă ar urma să participe la 
Campionatele mondiale, grupa 
„B“, cu scopul, dar, de a face

elită a 
acolo 

locul.
pasul spre grupa de 
handbalului mondial, 
unde îi este, de fapt.

Balcaniada de la Belgrad a 
însemnat pentru echipa noastră 
începutul ultimei perioade a 
pregătirilor înaintea C.M.. e- 
tapa jocurilor, deci a asamblă
rii pregătirii fizice (preponde
rente pînă acum), cu perfec
ționările tehnice și tactice ce 
se impun în diferitele momente 
ale jocului, în funcție de ad
versar etc.

Reținem că cea mai mare 
parte a componentelor echipei 
a participat la jocurile Balca
niadei în condiții de sănătate 
precară — postvirozc respira
torii sau, în cazul Marianei 
Țîrcă. principala realizatoare de 
la 9 m. cu recidive ale unei 
lombo-sciatici. Acestei situații 
i s-a adăugat și accidentarea 
celeilalte realizatoare de la 9 m 
— Eva Mozsi — in primul

Mihail VESA
(Continuare tn pag. a 4-a)



STEAUA DIN NOU
ÎN PRIM-PLANUL

TENISULUI
„Recolte" bogate, în 1985, la 

Clubul sportiv al armatei — 
Steaua I A fost nevoie, pro
babil. de noi vitrine pentru ca 
numărul mare de trofee cuce
rite de performerii acestei uni
tăți de elită a sportului româ
nesc să poată fi expuse.

Tenisul, disciplină de puter
nică tradiție — unde frații 
Gheorghe și Marin Viziru, apoi 
ani de-a rîndul Iile Năstase, 
•-au aflat în prim-planul ac
tivității competiționale interne 
•1 Internaționale — și-a recă
pătat strălucirea aurului. Stau 
mărturie cele două titluri na
ționale de juniori și două dc 
•eniori — la simplu, locul I în 
campionatul masculin pc echipe 
(în disputa cu puternica forma
ție a dinamoviștilor bucureș- 
teni). precum și alte patru 
titluri de campioni in probe de 
dublu (cu sportivi de la alte 
Cluburi)...

Arena Progresul, cîteva mi
nute după ultimul schimb _ de 
mingi dintre steliștii Dumitru 
Hărădău. Adrian Marcu și dina- 
moviștii Andrei Dirzu, Mihai 
Vanță. Meciul s-a îneheiai. a 
Câștigat Steaua, echipa militară 
intrînd și în posesia titlului 
național. Discutăm cu vice
președintele clubului Steaua, 
Carol Kramer : „Tenisul, ca și 
celelalte discipline sportive, s-a 
bucurat de sprijinul permanent 
ai conducerii ministerului, al 
clubului și secției. La rîndul 
lor. sportivii care ne-au repre
zentat în competiții au muncii 
cu dăruire. Rezultatele obținute 
sînt pe măsura eforturilor. Ne 
vom strădui in continuare ca 
procesul de instruire să devină 
și mai bogat in conținut, ca 
sportivii clubului Steaua să re
prezinte cu demnitate culorile 
României socialiste in întrece
rile de nivel internațional. Tn 
munca de formare a sportivilor 
noi am pus un accent deosebit 
pe educarea acestora in spirit 
revoluționar, al unui fierbinte 
patriotism, tn spiritul muncii 
sirguincioasc, singura cale care 
duce Ia victorie".

Cine sînt campionii steliști ? 
Mai întîi. Adrian Marcu, aflat 
la primul său titlu național de 
seniori. Apoi Daniela Moise, 
care a devenit acum, pentru a 
doua oară, campioană, după ce, 
eu puține săptămîni în urmă, a 
revenit din Japonia, de la Jocu
rile Mondiale Universitare, cu 
cununa de campioană in proba 
de dublu mixt (alături de Flo
rin Segărceanu). îl urmează 
Mihnea Năstase (campion în 
proba de simplu Juniori, 17—18 
ani), care este și cîștigătorul

ROMANESC
probei de dublu (cu Laurcnțiu 
Bucur, de la Tenis Club Bucu
rești) șl, în sfîrșit, una dintre 
cele mai plăcute surprize a a- 
nului tenisistic : talentatul Răz* 
van Itu. campion de juniori 
(15—18 ani) la simplu, el defi
nind și trei titluri de dublu 
(la băieți 15—18 ani și 17—18 
ani. și la mixt 15—16 ani, îm
preună cu dlnamoviștil bucu- 
reșteni Daniel Dobre și, res
pectiv Diane Samungi).

Un colectiv de tehnicieni cu- 
noscuți — Dumitru Viziru, an
trenor coordonator. Eleonora 
Dumitrescu, Andrei Leonte. Sil
van Niculescu si Ioan Stoica 
— a imprimat procesului de in
struire cultul muncii fără dră
muirea eforturilor. Dumitru Vi
ziru ne spunea : „Am benefi
ciat din plin de excelenta bază 
materială pe care clubul a a- 
sigurat-o tenisului. Suceescle 
obținute de secția noastră in 
acest an le datorăm deopotrivă 
talentului sportivilor și intere
sului major al conducerii clu
bului, al instructorului care ne 
coordonează, Gheorghe Goran. 
Vreau să remarc și faptul că 
avem in mereu tinărul Dumi
tru Hărădău un exemplu dc 
muncă asiduă, de dăruire pen
tru culorile clubului, exemplu 
pe care mai tinerii colegi te- 
nismani ii urmează".

Dacă i-am scos in prim-plan 
pe campioni, trebuie să arătăm 
că în secția de tenis a clubului 
Steaua activează și alți sportivi 
talentați : Dorel Pop (el a cîș- 
tigat anul acesta trei turnee 
organizate de F.R. Tenis, la 
Ploiești, Brașov și Brăila, pre
cum si locul 1 în campionatul 
Capitalei și la cupele organi
zate de Dinamo București, 
T.C.B.
Gorgan, 
Mantiei 
povici, 
niela Ivana. Mirela Buciu (a- 
ceasta din urmă a evoluat 
foarte bine la „naționale", fi
ind și campioana Bucureștiului). 
„Din dorinfa de a forma tenis- 
mani in propria pepinieră — 
ne spunea antrenorul Dumitru 
Viziru — colaborăm cu C.S.Ș. 
Steaua (n.n. — director Con
stantin Mihăiță. profesor de te
nis loan Stoica), unde s-au for
mat Răzvan Itu și Silviu Gor
gan. Cîțiva copii de 13 și 14 
ani sînt de pe acum promisiuni. 
Ii am în vedere pe Râul Cris- 
tescu, M. Teodorescu. Răzvan 
Nieolescu și alții".

Iată dar că la clubul Steaua 
eforturile ca tenisul să rede
vină — cum a mai fost — o 
seefie fruntașă au dat roade...

Ion GAVRILESCU

de Dinamo
și Progresul), Silviu 
Răzvan Constantinescu, 
Nieolae, Adrian Po- 

Mădălina Voinea, Da-

B Ah CHEI. FARA REPROȘ — acesta este ca
lificativul ee trebuie acordat comportării (sub 
aspectul disciplinei) participantelor la turneul 
inaugural al campionatului național de baschet 
feminin. Intr-adevăr, în cele 20 de meciuri des
fășurate, timp de patru zile, in sala Floreasca, 
arbitrii nu au fost obligați să dicteze nici un 
fault tehnic, fapt cu totul rarisim, dar în ace
lași timp lăudabil pentru baschetbalistele noas
tre fruntașe • DISPUTE. Cîteva jucătoare frun
tașe, printre care șl două componente ale lo
tului național de senioare (Paula Misăilă și 
Melania Lefter), nu au jucat în primul turneu 
al Diviziei „A", deoarece situația cererilor lor 
de transfer nu a fost clarificată. Ținînd seama 
că este vorba despre jucătoare care au nevoie 
de cît mai multe meciuri oficiale pentru a-șl 
ridica valoarea tehnică In beneficiul echipei na
ționale, este de dorit ca unitățile care-șl dispu
tă baschetbalistele respective (ea și pe altele, 
de altfel) să rezolve cazurile, a căror tergi
versare nu poate duce Ia nimic bun.

călărie • total dezinteres din partea or
ganelor sportive locale din Sibiu față de fina
lele campionatului național de seniori, deși în
trecerile de la baza hipică au constituit, în 
acele zile, singura activitate competițională de 
interes pe agenda de lucru (? I), dacă avem 
In vedere că restul echipelor sibiene erau ple
cate din localitate, mal răminlnd, pe ld pe colo, 
doar cele de juniori. N-au reușit tovarășii să 
fie prezenți la teren nici măcar atunci clnd 
propriul lor reprezentant Gruia Deac a cîști- 
gat titlul de campion I Păcat, altfel poate ar 
fl văzut și stadiul de degradare în care au 
ajuns tribunele. • ECHIPA DINAMO a revenii 
în fruntea ierarhiei după o pauză de patru ani. 
Bucurie firească pentru cel patru component! 
ai formației. Doar Silvana Todea a fost mai puțin mulțumită: ~ ’
competiții se iau 
trei rezultate. Eu 
mereu a... patra 
nu mă mai aflu 
’ament oe care, 
A UN FRUMOS _________________ _
luri la juniori și unul la seniori la actuala 
ediție — pentru stelistul Titel Răducanu, în 
ziua îmolinirii virstel de 18 ani, pe care șl-a 
sărbătorit-o alături de colegi. El a promis să 
se mențină in frunte. « REVENIT, la 36 de 
ani, în arena competițională. dinamovistul 
Constantin Vlad a făcut o veritabilă demonstra
ție de... tinerețe și măiestrie sportivă, 
unul dintre principalii autori al succesului

.Totdeauna tn acest gen de 
in calcul doar cele mai bune 
am fost însă, de această dată, 

1 O poziție pe care sper să 
Ia ediția viitoare". Un anga- 

sintem siguri, îl va respecta, 
.buchet" de victorii — trei tit-

unul dintre principalii 
pel sale. Felicitări î

fiind 
echi-

După campionatele de tîclism ale seniorilor

MEDIILE ORARE RIDICATE
SI ASALTUL TINEREI GENERAȚII
â *

CARACTERISTICILE ÎNTRECERILOR
Campionatele naționale de 

ciclism fond seniori, desfășu
rate pe șoselele din împrejur 
rimile frumosului oraș argeșean 
Cîmpulung Muscel, au benefl- 
ciat de o organizare ireproșa
bilă, asigurată dc F. R. Ciclism, 
în colaborare cu organele loca
le. Prezenta unui public cald, 
competent, entuziast si. în ace
lași timp, disciplinat a con
stituit pentru cicliști un stimu
lent în realizarea unor medii 
orare ridicate. La toate aces
tea trebuie să mai adăugăm 
hotărîrea federației de a sta
bili haremuri orare pentru fie
care probă. în cazul nerealiză- 
rii lor, în mod firesc, titlurile 
neacordîndu-se. Deși la ședin
ța tehnică — sub diverse mo
tive — unii antrenori au în
cercat să convingă juriul că 
ele nu pot fi realizate, fap
tele — adică timpii și medi
ile orare — i-au contrazis. Do
vada ? în proba de contratimp 
pe echipe, desfășurată pe un 
traseu sinuos, pe o vreme foar
te rece, cu vînt puternic, com
parativ cu media de anul tre
cut (46,830 km. realizată pe 
autostrada București — Pitești), 
cea de anul acesta a fost chiar 
ceva mai bună: 46,960 km. Sal
tul cel mai spectaculos s-a reali
zat însă în proba de contratimp 
individual, unde învingătorul 
de anul trecut. C. Paraschiv, 
a realizat 44,250 km. iar M. 
Romașcanu. cîștigătorul titlului 
anul acesta, 46,970 km !

La contratimp echipe. Dina
mo, în componenta M. Romaș
canu, V. Constantinescu, C. Că- 
ruțașu, C. Paraschiv, și-a păs
trat titlul cucerit anul trecut, 
dar replica echipei Steaua, cla
sată pe locul 2. a fost destul 
de puternică în primele trei 
tururi, cînd diferența 
era de numai 38 sec 
nai. însă, 
resurselor 
antrenați 
s-a mărit
La contratimp individual. M. 
Romașcanu a luptat extraordi
nar pentru a se departaja, in
tr-un final foarte strîns. de 
mai tinărul său coleg de în
trecere Ol. Ceiea (diferența 
dintre ei fiind, după parcurge
rea a 40 km. de numai 8 Sec.!), 
precum și de Gb. Kleinpetcr, 
V. Constantinescu, C. Paras
chiv, C. Popa — toți clasați

între ele 
Spre fi- 
scăderea 

cicliștilor
o dată cu
fizice ale 

de I. Stoica, aceasta 
la aproape 2 minute.

la mai puțin de un minut de 
ciștigător. In urma acestor 
două succese. Romașcanu a co
lecționat — într-o carieră dc 
excepție. întinsă pe parcursul 
a 17 ani — al 42-lea tricou de 
campion ! Proba de semifond 
a revenit, și anul acesta tot 
unui sportiv de la Steaua Al. 
Ion (anul trecut a cîștigat Cr. 
Neagoe). Mai puțin convins în 
primele tururi că poate cîștiga. 
el s-a impus categoric în final 
in fata principalului său ur
măritor. V. Constantinescu. a- 
flat și el în bună 
concurs. La fond, 
tinescu ne-a dat 
lului său talent. ~
curgerea primilor 30 km ai e- 
tapei. el se afla undeva în plu
tonul 2. la peste un minut față 
de grupul fruntaș. Pe Posada 
Rucărului el se desprinde din 
pluton, rulează singur circa 10 
km și reușește să-i prindă pe 
fugari. Apoi, el s-a desprins 
ușor, la înapoiere, pe primele 
serpentine dc cățărare ale Ma- 
teiașului. de colegiU.săi de e- 
vadare și a sosit solitar in 
postură de învingător cu un 
avans substanțial.

După patru zile de întreceri. 
— o concluzie clară : Dinamo 
București (antrenor : 
Voicu) continuă să 
clismul românesc.
va fi însă din ce 
aprigă, deoarece o 
neri rutieri din alte cluburi se 
impun cu tot mai multă ho- 
tărîre : Al. Ion (învingător la 
semifond). OI. Ceiea (vicecam- 
pion la C.T.l. și clasat pe lo
cul 4 ia semifond). C. Popa 
(în primul an de seniorat cla
sat pe locuri fruntașe la con
tratimp și fond). C. Dumitra- 
che-Ologu (locul 3 la fond), N. 
Aiduiea. Șt. Buiărcanu, Gh. 
Bvtaru (sosiți în primii 8 la 
fond). Lor li se alătură mai 
tinerii D. Răeășanu și A. Nagy.

fata principalului său 
Constantinescu, 

dispoziție de
V. Constan- 
dovada rea- 

După par-

Nicolae 
domine ci- 
Concurența 
în ce mai 

serie de ți

Horoțiu SIMA

REDACȚIA ÎNTREABĂ4
(Urmare din pag 1)

RUGBY. AU FOST 
tor! eu același nume

jucă-șl mal sînt destui 
de familie — Constantin

Semnări PROFESORUL DIN
— Intrați, vâ rugăm, cîteva 

minute și aici...
Acceptăm invitația — eram 

un grup de ziariști de la 
principalele publicații din 
tara noastră, aflați în vizită . 
de documentare în județul 
Timiș — și intrăm în cămi
nul cultural din Hi ci aș» unul 
din cele șase sate ale comu
nei Ha co vi ța. Luăm loc pe - 
scaune în sala dc festi
vități, ne urează bun venit 
primarul loan Cadia, după 
care apar pe scenă o băsmă- 
lufă, doi ochi mari albaștri... 
„proprietăți" ale unei fetițe 
de 14 ani. „Vă rugăm să 
urmăriți un scurt program 
folcloric susținut de ansam
blul pionieresc al școlii gene
rale din comuna noastră. 
Sperăm să vă placă, tncenem 
cu..." Și se pornește vîrtej 
de cîntec și joc. „Voinicii" și 
„mîndrele" lor — căciuli, 
băsmăluțe roșii, brîuri. ca- 
trințe — pledează convingă
tor pentru arta populară bă
nățeană. Auzim, în cîntec, de 
„fată dragă bănățeană", ,,m.în- 
dri flăcăi ca la noi", flu’^"- 
turi voinicești. Timp de 45 de 
minute asistăm la un specta
col de toată frumusețea, ceea 
ce apare firesc întrucît cei 
care l-au susținut sînt — la 
ultimele două ediții — lau
reat! ai Festivalului național

„Cîntarea 
două ori loc 

Vrem să 
conducătorul 
este prezen 
Nicolae Crist 
profesor?" îi 
„De educație 
rfisounde. Fi 
priză și... in 
netul în 
„Școala noj, 
de copii.
„Cîntarea Ro 
competiția si 
„Daeiada"... 
cei care dan 
dineaurl. tăc 
nn teren de 
pă de săritul 
Sintem mere: 
trecerile ne 
deț. din cad 
Participăm 1 
ceri de atie 
la șah și 
Avem în dir 
iomon un 
vităților 
Da, este
ponsabilul c« 
a profesoriloj 
zică din zon

De toată 
lauda, actlvit 
de educație 
Hitiaș — Tiir

s-,
<

ad>

Mode:

FORMAJIllE DI HOCHH DU GR

GHEORGHENI, 23 (prin tele
fon). Pe patinoarul din localita
te se desfășoară 
al campionatului 
hochei, 
la care 
turllor 
20 ani, 
tare in 
două 
schimb, 
și-a dezamăgit pînă acum 
porterii, startul său fiind 
așteptări: un meci egal si 
înfrîngere. Iată rezultatele:

Lotul de 18 ani — Metalul 
dăuți 7—5 (5—3, 0—2, 2—0).
mancat : Augustin 3. Geru. 
sea. Szbke. Kiss 
nov 2. Hrihorov, 
due (M).

Lotul de 20 ani 
lăți 6—4 (5—0,
marcat: Alexe 2. 
ză. Cs. Antal 
Dima. Dimaehe (D).

IMASA Sf. Gheorghe — Viito
rul Gheorghenl 6—5 (3—2, 1—3.
2-0). Golurile au fost realizate 
de Andreescu 2. Sandor 2. Du-

primul .turneu 
republican de 
doua va’o-' 
si echipele lo- 

si
grupa a 
iau parte

reprezentative de 18 
care au avut o compor- 

general bună în cele 
partide disputate. în 
formația locală Viitorul 

su- 
sub 

o
Ră- 
Au 

Ser-
(5—3, 0—2.

Augustin 3.
(Lot). ChiprLa- 
Bandas, Chis-

— Dunărea Ga- 
6-2, 1-2). Au 

Csiki 2, Brln- 
(Lot). Berdiiă 2,

mitrache si < 
Korpos, Zsign 
ta (V).

Dunărea Ga 
ani 9—2 (2—1 
tentată victori 
nilor. Au mai 
Bujoreanu, Z 
(D), Sersea,

IMASA S' 
de 20 ani 
Au marcat: 
jos, Coluri, 
(IMASA). Cs< 
Cs. Antai. Hi 

Viitorul Gh< 
Rădăuți 5—S < 
marcat: Szigrr 
gely, Toke ( 
2. Chlprianov

După două 
pe primul loc 
află echipa 
cu 3 p O' 
IMASA tot cu 
nărea 2 p (I 
Iul de 18 ani 
Gheorghenl 1 
talul Rădăuți

C. M/

FEDERAȚIILE RĂSPUND SE ÎNCHEIE

(să amintim doar de dinamovistul Ion Constan
tin. de frații Florin și Ștefan Constantin, de la 
Farul, toți trei internaționali). Mai rar insă, 
șl nu doar' la rugby !, o situație ca aceea de 
duminică, cînd în echipa națională s-au aflat 
doi jucători cu același nume și cu același pre
nume: Laurențiu Constantin. Și încă în ace
eași linie — a doua, adică intr-adevăr umăr 
lingă umăr I Norocul... gazetarilor că unul, cel 
de la Steaua, mai are un, prenume (Teodor) l 
Să precizăm că bucureșteanul L. T. Constantin 
este mai tinăr (22 de ani), dar are deja II pre
zențe in națională, in vreme ce ieșeanul L. 
Constantin a debutat în XV-le reprezentativ, la 
finele săptămînll trecute, la 29 de ani. Primul 
este student la I.E.F.S., celălalt inginer meca
nic. • INTRE numeroșii spectatori ai meciu
lui cu U.R.S.S. s-au aflat șl oaspeți dc peste 
hotare: din Italia — antrenorul Oreste Dolfin 
șl competentul comentator de specialitate Lu
ciano Ravagnanl, directorul revistei „II mondo 
del rugby" —, din Uniunea Sovietică — com
ponență echipei Lokomotiv Moscova — și din... 
Japonia, aceștia din urmă filmind, intervievînd, 
notînd. O dovadă că în Țara Soarelui Răsare 
rugbyul se dezvoltă... • BINECUNOSCUTUL 
ex-internațional George Dărăban a fost numit 
de curînd secundul lui Ion Țuțulanu la condu
cerea tehnică a echipei Dinamo. Inimosul îna
intaș se simte, la aproape 39 de ani, încă vigu
ros șl continuă să evolueze alături de mai ti
nerii săi colegi și... elevi, paralel cu noua pos
tură în care promite să se afirme precum a 
făcut-o ca puternic rugbyst de grămadă, cu 
39 de prezențe in națională de-a lungul a 14 ani. 
• UN MECI de Divizia A, C.S.U. Construcții 
Sportul studențesc — Steaua, s-a disputat săp- 
tămîna trecută in fața unor tribune goale. Mo
tivul: organizatorii au „omis" să anunțe de
vansarea acestei partide care trebuia să se dis
pute simbătă 26 octombrie ! ? I

TEN1S DE MASA • NOILE liste ale federa
ției internaționale și ale forului european con
semnează Importantul salt " ’ '
noastre. Astfel, în „topul" 
boiu a urcat de pe locul 
mal bune 77 de jucătoare 
clasament, apărind pentru . . .
campioană europeană de cadete. Otilia Bădescu 
(56). In clasamentul european. Maria Alboiu fi
gurează acum pe locul 12, ceea ce îl dă posi
bilitatea să participe la importanta competiție 
„Top 12", Iar (din nou în premieră) Otilia Bă- 
descu pe 26 din 33 cîte figurează în ierarhie. 
Pe eind și băieții ?... A ECOURILE succeselor 
sportivilor noștri la Campionatele europene de 
tenis de masă juniori și cade'i de la Haga con
tinuă. Dovadă că revistă „France ' * ■
publică, în ultimul său număr, t 
despre comportarea jucătorilor i 
ocupat primul loc pe - unt, 
altele, că aceste camn' e au 
mare a valorii școlii românești, . .
zintă la cel mal înalt nivel în fiecare an". Ceea 
ce dorim șl în continuare...

făcut de jucătoarele 
mondial, Maria Al- 

40 pe 21, între cele 
ale lumii, în același 
prima oară și tripla

tennis de table" 
amole reportaje 
noștri, care au 
scriind, printre 
fost „o confir- 

I, care ev pre-

ou 
dc

ni

zarea pregătirii pentru marile 
competiții din viitorul apropiat 
în condiții superioare, apoi 
reașezarea sistemului concret 
lucru.

— Mai la... concret ?
— Extrem de importantă

se pare stabilirea unor criterii 
precise de selecție pentru toa
te centrele din țară. După cum, 
se impune de urgență elabora
rea liniei metodice a federației, 
omogenizarea metodelor și mij
loacelor de pregătire în vede
rea atingerii unui sistem co
mun de instruire a înotătorilor 
pe plan national. Pentru folosi
rea mai judicioasă a bazei ma
teriale existente, am și declan
șat acțiunea de atragere a 
populației preșcolare și din cla
sa I in învățarea tainelor plu
tirii pe apă pe baza științifice, 
unitare, larg cuprinzătoare. Pc 
de altă parte, am ajuns la con
cluzia că tehnicienii acestui 
sport pol și trebuie să-și adu
că o contribuție incomparabil 
sporită la afirmarea internațio
nală. Trebuie să întocmim o e- 
vidență limpede a acestora — 
prea putini muncesc cu adevă
rat ! — și apoi să Ic stabilim 
obiective clare, fiecăruia în par
te, la toate nivelele. Prea an 
stat unii în umbra dulce a per
formantelor reușite de Carmen 
Bunaciu, de aiți cîțiva și de
sigur de antrenorii lor...

— înainte, cînd lucrați la Li
ceul 37, erați printre tehnicie
nii care susțineau necesitatea 
regîndirii, reorganizării activi
tății din Capitală, acțiune ne
cesară și 
tră...

— Avem in proiect (și 
cred că va 
la materializarea acestuia) or
ganizarea unui centru munici-

după părerea noas-
nu

trece muit timp pină

pal școlar în București: cei mai 
buni tineri sportivi să fie cen
tralizați, pe grupe de vîrstă, la 
Liceul 37

— Au fost alcătuite, știm, lo
turile naționale. Cum... arată 
ele ?

— Am stabilit garniturile în 
funcție de obiectivele principa
le ale lui *86. Astfel, Campio
natele mondiale din Spania 
sînt vizate de Carmen Bunaciu, 
Noemi Lung, Maricica Culică, 
Robert Pinter, Stela Pura, Ta
mara Costache.

— Dar Anca Pătrășcoiu, pri
ma medaliată olimpică a nata- 
ției ?

— Pentru comportarea ei din 
acest an, Biroul federal a de
cis să o suspende din lot pe o 
perioadă de sase luni. Dacă in 
martie iși va îndeplini normele 
prevăzute, Anca Pătrășcoiu poa
te fi reintegrată.

— Celelalte colective ?
— Un Iot larg pentru campio

natele europene de '. ’ ‘ 
(Steia Pura, Luminița Dobres- 
cu, Andreea Szigyarto, Simona 
Spaia, Ramona Terșanschi, Mă- 
dălin Iliescu, Laszlo Bay, Livia 
Petrea, Viorica Marin, Carmen 
Georgescu) și altul și mai nu
meros pentru Concursul Prie
tenia, de la București (14—17 
august), incluzîndu-i. intre alții, 
pe Florin Nițu, Adrian Toader, 
Livia Copariu, Cristina Lolea, 
Corina Dumitru. Pregătirea în 
vederea acestei din urmă com
petiții se va desfășura centra
lizat la Baia Mare, Reșița și 
Ploiești, grupul masiv al „spe
ranțelor** de 11—13 ani pre- 
zentindu-se în decembrie, la 
Pitești, Ia o edificatoare, nă
dăjduim, întrecere. Să mai a- 
daug că toți viitorii noștri re
prezentanți Ia disputele de am
ploare au asigurate participări 
suficiente la concursuri inter
ne și internaționale prealabile.

In zilele d 
brie se var 
draru și. resp 
mele etape 
naționale de 
și pe circuit.

CONCURS
Astăzl, pe 1; 

startul în Co 
de mare fond 
această trac 
care, practic, 
nautic, pârtie 
sportivii din

juniori
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O.N.T. „CARPAȚI" BUCUREȘTI anunță că în perioada 1—31 
octombrie 1985, zilnic, cu excepția duminicilor, Intre orele 13—19, 
face înscrieri de candidați, cunoscători de limbi străine, pentru 
examenul de selecționare la cursurile de ghizi-interpreți, co
laboratori externi, în sala Universității cultural-ștlințifice din 
str. Biserica Amzei nr. 7, sectorul I.

Condițiile și actele necesare sînt afișate la sediile O.N.T. 
„Carpați" București șl Universității cultural-știtnțlflce, sălile 
Dalles șl Amzei.

• NUMERI 
TRAGEREA 
DIN 23 OCT! 
tragerea I : ' 
extragerea a 
35 25. FOND 
TIGURI : 927 
140.515 lei rei

• ClȘTIGl 
EXCEPTION! 
PRES DIN 
1985. FAZA 
variante 25% 
2: 2 variante 
in cadrul căi 
2 locuri în I 
ferența în n



I ECHIPELE NOASTRE, IN CUPELE EULOPENE 
I
I UNIVERSITATEA DOAR UN REZULTAT DE EGALITATE

I 2-2 [1-2]
(Urm,ne itr, Oi>0 1)

IN PARTIDA CU DINAMO KIEV

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

de cite ori a avut ocazia, 
arma preferată a formațiilor in 
deplasare, contraatacul. Trebuie 
să adăugăm că in ambele faze 
din care oaspeții au înscris am 
observat o puternică susținere 
a celui mai avansat ora al lor 
spre a se specula orice inexac
titate a apărării adverse. Fată 
de aceste condiții, jucătorii cra- 
ioveni. eu multele piese noi din 
formație, a-au străduit pc de 
o parte să stăvilească acțiu
nile surprinzătoare ale adver
sarului. iar pe de alta, să-și 
pună în valoare cei trei jucă
tori cu deosebite calități de 
pătrunzători (Bicu. Badea Geol
gău). Poate că în fixarea rezul
tatului de egalitate, un rol im
portant l-a jucat .și faza din 
min. 15 — deci î 
minute după ce 
deschisese scorul 
a șutat puternic i 
reușit să boxeze.
la 2—0, altfel s-ar fi derulat, 
în continuare istoria acestei 
partide.

Jocul începe in nota de su
perioritate a elevilor lui Mir
cea Rădulcscu și Silviu Stăneseu 
care au cîteva acțiuni frumoa
se, lămurite 
cultate de 
După ce. în 
tează violent peste poartă, vom 
înregistra, un minut mai tir- 
ziu. deschiderea scorului : o 
combinație rapidă Ungureanu 
— BÎCU îl aduce pe nîtimul 
în posesia batonului ; cel ce 
conduce acum în clasamentul 
golgeteriîor eampionatnlui nos
tru șutează scurt, surprinză
tor, pc jos și mingea se opreș
te in plasă : 1—0. A venit a-

la numai trei 
Universitatea 
— cînd Bicu 

și Mihailov a 
Probabil că

cu destulă difi- 
apărătorii oaspeți 
min. 11, Cățoi șu-

poi acel moment psihologic 
descris mai sus cînd Universi
tatea putea să ajungă la 2—0. 
Dar în min. 16 va fi 1—1 : 
Blohln demarează pc extrema 
stingă, centrează cu mare pre
cizie și IAREMCIUK trimite 
balonul în poartă. Pe momen
tul de descumpănire a Univer
sității, formația din Kiev a- 
taeă rapid și in min. 24 la con
ducerea. O greșeală a apărării 
craiovcne îi pune în bună po
ziție de contraatac pe oaspeți, 
Evtușcnko șutează puternic din 
apropierea porții. Lung respin
ge și același IAREMCIUK reia 
in plasă : 1—2. Pînă la pauză, 
dominare teritorială a „ll"-lui 
din Bănie. Mihailov intervine 
salvator (min. 39) la un șut 
periculos expediat de Bicu, iar 
Lung degajează din fața fun
dașului Demianenko (min. 41), 
apărut ca de obicei în atac.

Actul al doilea va începe cu 
o bună situație pentru Dina
mo Kiev pentru că Evtușenko 
(plecat din poziție de ofsaid 
nesemnalizată de tușierul V. 
Doncev) scapă singur spre 
poartă, dar în clipa șutului se 
împiedică și astfel faza se în
cheie. Universitatea va începe 
din acest 
cursă de 
pună în 
pe aripi 
Badea, precum și 
binatii pe frontul central al a- 
părării adverse. Craiovenii de
clanșează multe acțiuni ofen
sive, dar gradul lor de pericu
lozitate este destul de redus, 
deoarece mingile trimise în 
centrul careului advers sint 
ciștigatc cu regularitate de 
foarte sigurii fundași centrali 
Baltacha și Kuznețov. Astfel,

56 șutul lui Bicu eștein mm.
deviat, în ultimul moment, de 
apărătorii centrali : in min. 59, 
un balon trimis, cu capul, de 
Cățoi este prins de Mihailov ; 
în min. 61 Geolgău nu sesizea
ză trimiterea unui balon, aca
să de către Zavarov și pierde 
o bună ocazie de a egala ; în 
min. 79 altă situație favora
bilă — acțiune Geolgău. pasă 
în urmă la 
piedică la 6 
verse ; min.

Bicu care se îm- 
m de buturile ad- 
80 lovitură puter-

nica expediata 
c hailov trimite. în 

stanță balonul in
min. 82 va veni egalarea lo
gică față de presiunea Univer
sității : o centrare de pe stin
gă il găsește plasat bine in in
teriorul suprafeței de pedeapsă 
pe (înărul Gieă Popescu, dar 
acesta este faultat in momen
tul cind se pregătea să preia 
balonul, cu capul. în poarta Iul 
Mihailov. Penalty. Execută și 
transformă BÎCU : 2—2. în fi
nal. oaspeții au un puternic re
viriment. Lung intervenind sa
lutar în min. 83 și 86 la acțiu
nile lui Zavarov și Belanov.

Bicu și Mi- 
ultimă In
comer. In

Arbitrul Iordan Jejov (Bul
garia) a condus bine 
rele formații :

următoa-

LUNG
Ștefănes-

UNIVERSITATEA :
- Negrilă. TILIHO1.
cu, Ungureanu. — Ad. Popescu 
(min. 76 GICA POPESCU), Că
țoi, Mănăilă — BADEA BÎCU, 
Geolgău.

DINAMO KIEV : Mihailov 
— BESONOV. BALTACHA, 
KUZNEȚOV. Demianenko — 
Raț, Iakovenko (min. 12 Bal), 
IAREMCIUK. Zavarov - Ev
tușenko (min. 63 Belanov), 
BLOIIIN.

ÎNVINSĂ LA LIMITĂ DE HONVED,
STEAUA PĂSTREAZĂ ȘANSE REALE

(Urmare am pag l)

al jocului: 
de ambele 
circa 10

1-0 [1-0],
DE CALIFICARE

I
i
I

moment 
egalare, 
valoare 

ale lui

o susținută 
căutînd să 
pătrunderile 
Geolgău și 

unele com-

ACJIUNI ALE IOTURILOR DE JUNIORI
la Mm Ou v, 16 de Jucâfori tesfafi In aceste zile

Victoria echipei noastre de ju
niori in partida cu Cehoslovacia, 
de la Plopenl, e încă proaspătă.

3

DE VITEZĂ LA AUTOMOBILISM
înscrierile și reviziile tehnice 
vor avea loc astfel : in ziua de 
26 octombrie, ora 8. la Vidra- 
ru. și a dona zi. 27 octombrie, 
ora 7, la Pitești.

FOND LA CAIAC-CANOE
ne — numeroși tineri și tinere 
din diferite cluburi șl asociații 
sportive din Capitală șl din țară. 
Programul cuprinde probe de 
simplu șl dublu (caiac și canoe) 
pe distanțe de 20 km (băieți) 
șl 10 km (tete).

27 OCTOMBRIE 1985 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO
Jucațl din vreme numerele 

preferate 1
FIECARE BILET — O ȘAN

SA DE A ClȘTIGA:
• Autoturisme „DACIA 1300“, 

la ambele faze ale tragerii.
• Importante sume de bani.
• Excursii în R.P. Ungară. 

Se atribuie ciștigurl și va
riantelor cu 3 numere din 18 
sau 24 extrase.
• 1 extrageri în două faze, 

cu un total de 60 numere.
ULTIMA ZI DE PARTICI

PARE: slmbătă 26 octombrie 
1965.

in continuare, calcule 
șansele de calificare 

turneul final al Camplo- 
european A. Urmează 

cu Turcia, la 7 nolem- 
' . .  o

partidă care trebuie să fie foar
te bine pregătită, care nu tre
buie să fie considerată mal u- 
șoară decît celelalte. Programul 
de pregătire în vederea acestei 
partide cuprinde șl două jocuri 
de verificare, pe care juni 
„tricolori” le vor susține In 
Bulgaria, în compania selecțio
natei similare a țării gazdă. Pri
mul meci este programat la 29 
octombrie la Karlovo, al doilea, 
la 31 octombrie, la Slpot. „Sper 
«A fie bune prilejuri pentru Io
tul de juniori de a-șl verifica 
potențialul In perspectiva me
ciului de la 7 noiembrie*, afir
ma antrenorul Gheorghe Stalcu. 
In Bulgaria vor face deplasarea 
jucătorii care au evoluat la Plo
penl, mal puțin Gh. Popescu.

SI cealaltă echipă de juniori, 
care are obiectiv oficial Campio
natul european B, va susține 
două meciuri amicale Interj? 
Este vorba de lntîlnlrile cu Po
lonia de la Alexandria (15 no
iembrie) și Pitești (17 noiem
brie). Iată șl alte acțiuni ale ju
niorilor. Intre 4 șl * noiembrie, 
loturile U.E.F.A. *87 șl ÎS vor 
efectua un stagiu de pregătire 
cu jucătorii selecționați în ulti
mul timp. In sflrșlt, o altă ac
țiune centralizată se desfăsoar’ 
in aceste zile la Snagov șl vi
zează completarea unor posturi 
deficitare la loturile U.E.F.A. 
’88 șl ’89. Este vorba de 46 de 
jucători, 23 de portari șl 23 de 
fundași șl mijlocași, cu toții ti
tulari In Campionatul republi
can I. De selecția portarilor se 
vor ocupa Ion Volnescu, Costlcă 
Toma șl Necula Răducanu, Iar 
de aceea a jucătorilor de cimp 
antrenorii C. Tîlvescu șl C. Jur- 
că. Acțiunea este coordonată de 
antrenorul federal Gheorghe Ola.

Se fac, 
privind 
pentru 
natului 
meciul 
brie, tot pe teren propriu;

a demonstrat că este capabilă 
și cu alte prilejuri.

Iată, un scurt film
După o tatonare, 

părți, care a durat
minute, primii care încearcă 
vigilenta portarului sint jucă
torii formației gazdă, prin 
Gyimesi, dar Ducadam. la post, 
reține cu siguranță. In schimb, 
întiia mare ocazie aparține. In 
min. 15. fotbaliștilor noștri : 
de pe partea dreaptă a atacu
lui, Balint a trimis, cu capul, 
mingea lui Pițurcă, care, de la 
3 m., a reluat tot cu capul ; 
balonul a atins pămintul în 
fața liniei porții, de unde, a- 
poi. a sărit în transvei sală. A 
fost momentul-cheie al acestei 
prime reprize, un 
moment psihologic, cu reper- 
cursiuni, firește, pe tabela ' 
scor.

Și in continuare. Steaua 
menține in ofensivă, dar — 
finalizare — vîrfurile nu sint 
susținute de coechipierii din 
celelalte linii. Golul, unicul 
gol al reprizei I, amendează, 
în min. 34, o neatenție a apă
rătorilor 
traversat 
de 16 m. 
in unghi 
nai spre

adevărat
de

se - 
la

noștri : DETARI a 
nestingherit careul 
și, de Ia circa 12 m„ 

închis, a trimis balo-
colțul scurt ; Duca-

dam, in încercarea de a para 
lovitura, a atins mingea dar 
aceasta s-a strecurat pe sub el 
in plasă : 1—0 pentru Honved. 
Două minute mai tîrziu. la 
un „un-doi“ între Lăcătuș și 
Pițurcă, portarul Andrusch iese 
inspirat, la 20 m. și înlă
tură pericolul. în min. 37. la 
un șut puternic expediat 
Cseh, mingea se scurge 
lingă stîlpul drept al porții lui 
Ducadam. Apoi. în min. 40, 
Pițurcă țîșnește spre... gol, 
dar, prelungindu-și balonul 
prea mult, îi permite lui An
drusch să intervină din nou cu 
succes.

Steaua începe repriza se
cundă cu dorința de a restabili 
egalitatea pe tabela de mar
caj, se vede mai mult în te
renul adversarului, dar nu reu
șește să ajungă în poziții de 
finalizare, „vîrfurile" Lăcătuș 
și Pițurcă continuînd să fie în 
contratimp cu eforturile cole
gilor lor. Honved realizează și 
ea cîteva contraatacuri, rezol
vate însă de defensiva noastră, 
In frunte cu Belodedici. Ast
fel, mult timp partida este lip
sită de faze de poartă. Din 
min. 52, cînd portarul Andrusch 
este la post, la șutul-centra- 
re al lui Balint, echipa noas
tră campioană reușește atacuri 
mal tăioase la poarta gazdelor, 
finalizările venind însă de la 
jucătorii din linia a doua. Șu-

de 
Pe

turile lui Majaru (min. 
Balint (min. 59) ocolesc 
ta echipei budapestane. 
fundașul Cseh intervine prompt, 
blocind tirul lui Boliini (min. 
62). Din min. 64, i 
Em. Jenei îl trimite 
Pe Radu II, în locul 
cătuș. Minutele bune 
lei continuă, Honved 
nă : min. 67 — Majaru trimi
te un șut violent cu puțin pe 
lingă țintă ; min. 68 — Balint 
trimite, din voleu. spre vin- 
clu, dar Andrusch are o in
tervenție uluitoare, salvind 
golul ; min. 73 — portarul e- 
chipei Honved îl deposedează 
de balon la... 17 m, pe Pi
țurcă. După această perioadă 
bună a echipei noastre, gaz
dele aruncă în luptă ultimele 
resurse, forțează majorarea sco
rului, însă portarul Ducadam 
are intervenții sigure in 
nutele 76, 78 și 80.

E STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
riante 25% a 4.018 lei ; cat. 3 : 
2 variante 100% a 14.063 lei, în 
cadrul căreia o excursie de 1 
loc in R.P. Ungară și diferența 
in numerar și 16 variante 25% 
a 3.516 lei ; cat. 4 : 80,50 va
riante a 1.048 lei î cat. 5 : 100,00 
variante a 844 lei ; cat. 6 : 
549,50 a 100 lei ; cat. 7 : 8.467,75 
a 40 led ; FAZA a n-a: cat. 
A : 1 variantă 25% a 35.788 lei; 
cat. B : 2 variante 100% a 15.906 
lei, în cadrul căreia o excursie 
de 2 locuri în R.P. Ungară și 
diferența în numerar și 1 va
riantă 25% a 3.976 lei ; cat. C: 
15,75 variante a 2.272 lei ; cat. 
D : 51,50 a «95 lei ; cat. E:

138,00 a 259 lei ; cat. F : 4.330,75 
a 40 lei.
• NUMAI ASTAZI, JOI, ae 

mal pot procura bilete pentru 
tragerea obișnuită LOTO, care va 
avea loc milne, vineri 25 octom
brie. Nu lăsațl pînă în ultima 
clipă șl jucat! din timp nume
rele dv. preferate I

0 Concomitent cu tragerea de 
vineri, participant!! îșl pot pro
cura bilete șl pentru tragerea 
EXCEPȚIONALA LOTO de dumi
nică 27 octombrie, la care se a- 
tribule autoturisme „DACIA 1360”, 
Importante sume de bani, pre
cum șl excursii în R.P. Ungară. 
Procurați-vă din vreme biletele 
șl pentru această atractivă tra
gere.

53) și 
poar- 
apoi

antrenorul 
în teren 
lui Lă- 

■ ale Stc- 
se clati-

mi-

Arbitrul galez R. Ridges 
condus formațiile :

a

Sa-
Si-

HONVED : Andrusch - 
Uay (min. 70 Kerbeschi), 
kesdi, Dozsa, Cseh — Gyimesi, 
Fitos, Detari — Bodonyi (min. 
86 Laszlo). Dajka. Kovacș.

STEAUA : Ducadam — Io- 
van, Bumbescu, Belodedici, 
Bărbulescu — Stoica, Balint, 
BOlbni, Majaru — Lăcătuș (min. 
64 Radu II). Piturcă.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI„C"
SERIA I: Electro Luceafărul 

Botoșani — Carpati GălăneșU: 
N. Petrea (Focsani), Minerul 
Gura Humorului — Explorări 
Clmpulung : Gh, Drimbă (Ba
cău). Laminorul Roman — Zim
brul Șiret: N. Toader (Brăila), 
Relonul Săvlneștl — Constructo
rul Iasi: N. Voicu (Galați), 
Cristalul Dorohol — Celuloza 
Bradul Roznov: V. Popa (Vaslui), 
Avintul Frasin — Danubiana Ro
man: V. MIrza (Dej). Metalul 
Rădăuți — Cetatea Tg. Neamț : 
V. Stan (Adjud), C.S.M. Bucecea
— Șiretul Pașcani: N. Mucenica 
(Bacău).

seria A n-a: Mecanica Vaslui
— C.S.M. Borzeștl: S. Hulea 
(Tecuci), Steaua Mecanica Huși
— Inter Vaslui: Gh. Neagoe 
(Ploiești), Textila Buhusi — 
Proletarul Bacău: L Roșu (Tg. 
Neamț). Chimia Mărășesti — U- 
nirea Negrești: G. Manea (Con
stanța), Victoria Gugeștl — Par
tizanul Bacău: L Paraschlv (Bo
toșani), Constructorul Flacăra 
Odobeștl — Luceafărul Adjud: 
L Kopacz (Miercurea duc), Mi
nerul Comănesti — Unirea Dina
mo Focsani: M. Draga (Galați), 
Petrolul Molneștl — Voința Pe
trolistul Hm. Sărat: V. Costând» 
(Brasov).

SERIA A HI-a: Laminorul Vi- 
zlru — Carpati Neholu: M. Mtn- 
zat (lași). Chimia Brăila — 
Chimia Buzău: M. Stăneseu 
(Giurgiu), Granitul Babadag — 
Victoria IRA Tecuci : I. Andrei 
(Călărași), Petrolul lanca — 
Arrubium Măcln: I. Baghiu (P. 
Neamț), D.V.A. Portul Galați — 
Progresul Isaccea: I. Neagu (Tăn- 
dărei), FEPA U Biriad — S.N. 
CJS.S. Tulcea: N. Prnteanu (P. 
Neamț). Petrolul Berea — Me
talul Buzău: I. Bartolomeu (Paș
cani), A.S.A. Buzău — Ancora 
Galati: G. Andrei (București).

SERIA A IV-a: Cimentul Med
gidia — F.C.M. Dunăreană Giur
giu: Gh. Gae (Dolcești), Olimpia 
Slobozia — Unirea Slobozia: P. 
Coșconea (Buzău), Sportul SO 
Decembrie — Victoria Tindărei: 
I. Bălan (Craiova), Electrica 
Constanta — ISCIP Ulmenl: Gh. 
Soare (București), Voința Con
stanța — Metalul Mangalia: Gh. 
Miri că (Brăila). Viitorul Chirnogl
— Portul Constanta: C. Bădăran 
(București), Marina Mangalia — 
S.N. Oltenița: Gh. Tănase (Tul- 
oea), Unirea Urziceni — I.M.U. 
C.s.s. Medgidia: L Crlstea 
(București).

SERIA A V-a: Metalul Bucu
rești — Flacăra roșie București: 
A. Sebe (București), Constructo
rul IACPB Giurgiu — Metalul 
Mija: M. Irlmescu (Craiova), Vo
ința București — Danubiana 
București: B. Mine» (București). 
Electrica Titu — Avicola Creve- 
dla: M. Georgescu (Constanța), 
Cimentul Fieni — Chimia Gă- 
eștl: G. Lustig (SL Gheorghe) 
Abatorul București — Autobuzul 
București: T. Ionescu (Bucu
rești), Mecon București — IUp 
Chitila: M. Niculescu " (București), 
Viscofll București — Tehnometa! 
București: P. Păunescu (Rm. 
Vil cea).

SERIA A Vl-a: Progresul Co
rabia — CJ.R. Craiova: I. Su
da (Sibiu), Textila Roșiori — 
Armata Craiova: I. Gieă (Dro- 
beta Tr. Severin), Automatica 
Alexandria — Rova Roșiori : I. 
Năltan (Predeal), Progresul Bâi- 
leștl — Viitorul Scornlcestl: R. 
Tobă (Oprlșor), Chimia Tr. Mă
gurele — Viitorul Drăgășani: S. 
Sasu (Sinaia), Constructorul 
T.C.I. Craiova — Metalul Ale
xandria: M. Martin (Reșița). Re* 
colta Stolcăneștl — Dacia Pi
tești: I. Danciu (Petroșani), E- 
lectronistul Curtea de Argeș — 
Sportul muncitoresc Caracal: 
G. lonlță (București).

SERIA A Vil-a: Dierna Orșova
— Minerul Mătăsari: A. Stan 
(Pitești), Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Metalurgistul Sadu: A. 
Glaser (Arad), Minerul Moldova 
Nouă — Jiul Rovinari: M. Roșea 
(Arad), Minerul Mecanizatorul 
Simian — Chimistul Rm. Vtlcea: 
C. Nlcolae (Pitești), Minerul O- 
ravLța — Metalul Oțelu Roșu : 
L Longodor (Cugir). Petrolul Ți- 
denl — Armătura Strehala: D. 
Danciu (Alba Iulla), Minerul A- 
nlna — Minerul Motru: G. Simc- 
so (Hunedoara), Forestierul Bă- 
benl — Gloria Reșița: P. Lazăr 
(Videle).

SERIA A VIII-a: U.M. Timi
șoara — Unirea Tomnatic: A. 
Budai (Satu Mare), Dacia Orăș- 
tie — Unirea Sînnlcolau: M.
Aglu (Tg. Jiu). Rapid Arad — 
Obillci Slnmartinu Sîrbesc : R. 
Huzonl (Jibou), Victoria Călan — 
Strungul Chlșineu Crlș: G. Tau- 
lea (Făgăraș), C.S.M. Caranse
beș — Minerul Certe): I. Mace- 
sann (Flliașl), C.S.M. Lugoj — 
C.F.R. Victoria Caransebeș: M. 
Bumbul (Oradea). Minerul Ști
ința Vulcan — Minerul Paroșeni: 
L. Frunză (Sibiu), Șoimii Llpova
— C.f.r. Simeria: I. Săvulea 
(Tg. Jiu).

SERIA A IX-a: oțelul oraș dr. 
P. Groza — Sticla Turda: V. 
Grecu (Reșița), Voința Oradea — 
Minerul oraș dr. P. Groza: Gh. 
Vișan (Timișoara), Olimpia 
Gherla — Electrometal Cluj-Na
poca : G. Roșea (Bistrița), Mi
nerul Sunculuș — Unirea Vaiea 
Iul Mlhal: A. Csihmantori (Tg. 
Mureș), Metalul Alud — ind. 
slrmei C. Turzll: P. Aldea (Balș). 
Mecanica Alba Iulia — Metalur
gistul Cugir: E. Munteanu (De
va), Steaua C.F.R. Cluj-Napooa
— Recolta Salonta: A. Pctz (Că
rei), Viitorul IRA Cluj-Napoca 
—- Gloria Beluș : I. Ghițescu 
(Rm. Vtlcea).

SERIA A x-a: Chimia Tăsnad
— Someșul Satu Mare: E. Sera-
dn (Timișoara), Minckuj Baia 
Sprle — Unio Satu Mare: L
Caraman (Oradea), Minerul Săr- 
mășag — Victoria Cărei: I. Me- 
tea (Aiud) Cuprom Bala Mare
— Chimia Zalău: I. Magyar! 
radea). Bradul Vișeu — Minerul 
Bălța: L. Poroch (Suceava), Oa
șul Negrești — Chimforest 
săud: I. Manusov (Arad), Mi
nerul Bătut — Minerul Rodna: 
1. Sadu (Cluj-Napoca). Energia 
Beclean — Lăpușul Tg. Lăpuș: 
V. Huțanu (Suceava).

SERIA A xi-a: Inter Sibiu — 
Lacul Ursu Sovata: V. Lazăr 
(Timișoara), C.S.U. Mecanica Si
biu — Unirea Ocna Sibiului: E. 
Busolu (Caracal), Metalul Sighi
șoara — Electroni ureș Tg. Mu
reș: L Csaki (Tirnăveni), Pro
gresul Odorhei — Carpați Agni
ta: ș. Damian (Comănești), Vi
itorul Gheorghenl — Metalo'ei- 
nlca Tg. Mureș: I. Moraru 
(Cimplna), Mureșul Toplița — 
Minerul Bălan: I. Rad (Sighet), 
Mureșul Luduș — Unirea Cris- 
turu Secuiesc: M. Mihalca ( 
la Mare), Minerul Baraolt — Cl- 
telul Reghin: C. Dumitreseu 
(București).

SERIA A XH-a: Nițramonia 
Făgăraș — Minerul Filipești: o. 
Harea (Găești), Metrom Brașov
— Cimentul Hoghiz: C. Kovacs 
(Tg. Mureș), Carpați Sinaia — 
Victoria Florești: A. Chivulescu 
(Buzău). Torpedo Zărnești — 
Precizia Săcele: C. Petre (Me
diaș), IPT Intorsura Buzăului
— Chimia Brazi: G. Cornățeanu
(București), Metalul Tg. Secu
iesc — Electro SI. Gheorghe: I. 
Neagu (Buzău), Petrolul P.S.H. 
Băicol — Utilajul Făgăraș: 1.
Dlma (Oltenița), Poiana Cimplna
— Mobila Măgura Codlea: A. 
Bobelniceanu (Bueureștl).



După Balcaniada de la Zrenianin 

SCHIMBUL DE MfclNE TREBUIE 

URGENT CONECTAT LA RIGORILE 
SCRIMEI INTERNAȚIONALE

Ediția 1985 a Balcaniadei de 
scrimă pentru seniori s-a des
fășurat in Iugoslavia, la Zre- 
nianin, bilanțul lotului Româ
niei (care a participat la toate 
cele 4 arme, în probele indi
viduale și pe echipe) fiind 3 
titluri balcanice (echipele mas
culine de sabie și floretă, flo- 
retista Iudit Gyurkan), 3 locuri 
secunde (echipa feminină de 
floretă, sabrerul Alexan
dru Chiculită. floretistul Livius 
Buzan) și 4 locuri III (echipa 
de spadă, floretisia Claudia Gri- 
gorescu. floretistul Romică Mo- 
lea și sabrerul Vilmoș Szabo). 
Pentru a putea aprecia cit mai 
exact acest bilanț obținut la 
ultima mare competiție inter
națională a anului vom preciza 
că din cei 16 reprezentanți ai 
scrimei românești, care au e- 
voluat la Zrenianin, 12 sini ju
niori. federația dovedindu-se 
consecventă în a alinia la a- 
ceastă tradițională competițe 
garnituri tinere, cu sportivi a- 
flați la startul afirmării.

Performerele recentelor în
treceri balcanice au fost echipa 
de sabie a României și cea 
feminină de floretă a Bulga
riei întrucît și-au depășit con
diția de out-sideri cu care e- 
rau creditate, principalele lor 
adversare —' formațiile Bulga
riei și. respectiv. României — 
reprezentînd arme medaliate la 
marile întreceri din ultimul 
ciclu olimpic. De altfel, în pro
bele individuale (care au pre
cedat confruntările pe echipe), 
victoriile au revenit unei flo- 
retiste române și unui sabrer 
bulgar (Vasil Etropolski. meda
liat olimpic și fost campion 
mondial). Spre lauda lor. sa- 
brerii noștri i-au întrecut pe 
cei bulgari (V. Etropolski. Iva
nov. Ciumakov) cu 5—4. tre- 
cînd ușor de Grecia și Iugo
slavia (8—1) și de Turcia (9—0). 
Chiculită, Szabo. Păunescu și 
Florea și-au făcut datoria, pri
mii doi urcînd și pe podiumul

probei individuale, Chiculiță 
pierzind greu (7—10) în finală 
la Etropolski, iar Szabo depă- 
șindu-1 fără dubii (10—6) pe 
mai experimentatul Ivanov. Și 
dacă la fel de surprinzător s-au 
impus floretistele bulgare în 
fața echipei noastre (5—3), tre
buie spus că dacă la sabie 
s-au aflat față în față primele 
reprezentative, la floretă femi
nin învingătoarele au depășit 
o formație de junioare (Judit 
Gyurkan. Claudia Grigorescu, 
Alina Moțea. Ana Georgescu). 
Oricum. însă, așteptam mai 
mult de la aceste tinere flore- 
tiste (media de vîrstă — 18 
ani), schimbul de mîine. mai 
ales că ele s-au impus în pro
ba individuală (în finală : 
Gyurkan — Gynes, din Tur
cia 8—4).

In timp ce floretiștii au o- 
ferit „una caldă" (victoria la 
echipe : 3—3 cu Bulgaria. 7—2 
cu Turcia. 6—3 Grecia și 8—1 
Iugoslavia), „una rece“ (în fi
nala probei individuale bulga
rul Kamadjev l-a întrecut pe 
Buzan cu 10—7) — marele ghi
nionist fiind tînărul Romică 
Molea care a trebuit să-și a- 
pere șansele accidentat —. spa
dasinii au deziluzionat (doar 
locul 3 pe echipe, fiind în
vinși cu 5—4 de Bulgaria și 
Iugoslavia, și locurile 4 și 5 
la individual, prin Mitrăchioiu 
și Hondor).

Concluzia acestei ultime largi 
participări internaționale a 
scrimerilor noștri în acest an 
este că federația trebuie să a- 
corde credit în continuare 
„noului val", numai că acești 
tineri sportivi trebuie urgent 
conectați la rigorile unei pre
gătiri intensive. Ia nivelul ma
rilor solicitări ale scrimei in
ternaționale actuale. Ceea ce 
presupune, mai întîi. conectarea 
tehnicienilor care răspund de 
pregătirea schimbului de mîine!

Paul SLAVESCU

DUPĂ BALCANIADA FIMIMNA Df HAADBAl
(Urmare din pag. 1)

meci, așa că abordarea parti
dei decisive cu cea mai bună 
echipă, în fața puternicei se
lecționate iugoslave, a fost in
certă pînă în ultimele minute, 
cînd sportivele în cauză, cu a- 
vizul medicului Cornelia Io- 
nescu, au intrat în joc. Ran
damentul lor a fost, firește, 
mult diminuat. Am amintit 
toate aceste amănunte nu pen
tru a scuza înfrîngerea, la 
două goluri. în partida decisivă, 
ci pentru a afirma că. în con
diții normale. selecționata 
României putea să depășească 
clar echipa Iugoslaviei. Și a- 
ceasta o susținem cu următoa
rele argumente : în ordine, por
tarii Doina Rodeanu, Viorica 
Ionică si Ana Moldovan s-au 
înscris în nota generală de 
comportament a echipei, adică 
bine, cu momente excelente, 
dar și cu unele scăderi. Apăra
rea a avut momente de mare 
mobilizare (cu Laurica Lunca 
în rolul principal), dar nu a 
găsit totdeauna ede mai bune 
rezolvări pentru anihilarea pi- 
voților echipei iugoslave, ex
celent! și în partida cu forma
ția noastră. Pornind de la a-

ceastâ realitate, se impune rea
lizarea cit mai grabnică a unei 
mobilități crescute pentru în
chiderea culoarelor de aruncare 
la poartă de la 9 m. precum 
și o mai atentă activitate în 
apărare a extremelor, știut fi
ind că toate echipele pun un 
accent tot mai mare pe reali
zările de pe acest post.

Atacul echipei noastre repre
zentative dispune de forțe su
ficiente — Mariana Tîrcă, Eva 
Mozsi, Edith Torok, in princi
pal — pentru a fi „respectat" 
de adversari, dar singure a- 
ccste jucătoare nu pot face 
chiar totul. Angela Anton n-a 
convins deloc. Elena Nițoiu are 
prea multe fluctuații, iar dacă 
acțiunile „tunarilor" nu sînt 
cordate $1, mai ales, facilitate 
de un joc inspirat al pivoților, 
succesul este greu de realizat, 
asa cum s-a întîmplat în multe 
momente ale partidelor de la 
Balcaniada belgrădeană, Pivoții 
noștri — Filofteia Danilof și 
Manuela Neică — au fost, după 
opinia noastră, punctul nevral
gic al formației. O frumoasă 
surpriză a reprezentat-o Cris
tina Tache, pe extrema stingă, 
o jucătoare care „vine" foarte 
tare, speranțele puse în ea fi
ind din ce in ce mai mult

BATERII SOLARE
Din ziua in care omul șl-a luat lnlma-n dinți și a pornit 

să plutească pe necuprinsul necunoscut al apelor, el a ima
ginat fel de fel de ambarcațll șl tot felul de mijloace de a 
le face să alunece cit mal repede. Astfel, de la forța propri
ilor mușchi, cu care mlnula pagaie ori vlsle, cu timpul s-a 
ajuns la utilizarea energiei nucleara, trecînd printr-o gamă 
extrem de variată a acestor mijloace de propulsie folosind 
forța vtntului, a aburului etc. El bine, ca șl cum toate acestea 
n-ar fl fost de ajuns, lată că de eurînd a fost Înregistrată 
o premieră mondială In materie de navigație. La 5 august In 
insula Ogasawara, din arhipelagul nipon, a aruncat ancora 
navigatorul solitar japonez Kenlchi Horie, un sportiv „lup 
de mare", în vtrstă de 46 ani. La 22 mai el a părăsit Honolulu 
la bordul ambarcațlel sale „Cikrinak" (construită din plastic, 
9 m lungime, 2.5 m lățime) șl a străbătut Pacificul, cale de 6300 km.

Premiera de care aminteam este aceea că pentru propul
sarea ambarcațiunii sale, Horie a utilizat... energia solară 1 
Pentru aceasta el a montat pe punte 42 de baterii solare 
(90X30 cm) care, capttnd razele soarelui le-a transformat In 
energia trebuincioasă să pună In mișcare elicea Iul „Cikrtaak"...

Romeo VILARA

SPORTUL IN LUME|
TROFEELE FAIR-PLAY PE ANUL 1 964

La sediul UNESCO din Paris 
a avut loc, recent, reuniunea 
devenită tradițională de acor
dare a trofeelor pentru fair- 
play, pe anul 1984. Au fost de 
fată Amadou-Mahtar M’Bow, 
directorul general UNESCO, 
Alain Calmat, ministrul fran
cez al tineretului și sporturi
lor, alte personalități oficiale.

La propunerea comitetului 
internațional pentru fair-play, 
trofeul a fost acordat judoka- 
nului egiptean Mohamed AH 
Rashwaan și halterofilului po
lonez Darius Zawadski. Sporti
vul egiptean s-a calificat în 
finala olimpică, la Los Ange
les. la categoria open, unde s-a 
intiln.it cu multiplul campion 
japonez Yasuhiro Yamashita, 
principalul favorit al competi
ției. Conform previziunilor, 
sportivul nipon a obținut o vic
torie rapidă, prin ippon. Pu
țini știu. însă, că La ora fi
nalei, Yamashita a fost cit 
pe-aci să nu se prezinte pe 
tatami, deoarece, intr-o întîl- 
nire anterioară, suferise un ac
cident serios ia piciorul drept. 
S-a prezentat însă la meci să-și 
apere, totuși, în mod corect 
sansele. Adevărul este că de 
această situație ar fi putut 
„profita" Rashwaan care, dacă 
ar fi folosit, să zicem, „cosi- 
rea" piciorului accidentat al 
adversarului său, cu siguranță 
ar fi determinat abandonul a- 
cestuia, iar el ar fi cîștigat 
titlul olimpic ! Dar. Mohamed 
Aii Rashwaan, un adevărat 
sportiv, n-a folosit acest pro
cedeu și... a fost nevoit să se 
mulțumească, astfel, cu medalia 
de argint !

Polonezul Dariusz Zawadski 
este un halterofil tînăr. Anul 
trecut el a luat parte la Între
cerile campionatelor mondiale 
șl europene de juniori de la 
Ligano, in Italia. In cadrul ca
tegoriei 60 kg, Zawadski a ri
dicat 145 kg la „aruncat", re
zultat care i-ar fi adus meda
lia de bronz, căci, deși și ita
lianul La Carzia ridicase tot 
attt, juriul a decis ca sportivul 
polonez să fie aj treilea, el fi
ind mal ușor. Dar Zawadski 
a... refuzat medalia deoarece se 
comisese o greșeală la clfită- 
rire. astfel că pe podium a 
urcat, in locul său, juniorul 
italian !

★

In afara acestor trofee tra
diționale. a fost acordată acum 
și o diplomă de onoare... supor
terilor danezi care au Însoțit 
reprezentativa de fotbal a țării 
lor la Campionatul european, 
de anul trecut, din Franța. A 
fost subliniat, cu acest prilej, 
că „fervoarea acestor suporteri 
n-a alterat in nici un fel sensul 
responsabiHtătii lor colective". 
Această subliniere a readus In 
memorie tragedia de la Bru
xelles, etnd — din cauza huli
ganismului unor fanatici supor
teri — au plătit cu viața 39 de 
spectatori.

„Lupta împotriva violenței 
este bătălia pe care sportul nu 
are voie s-o piardă î" a subli- 
nit Jean Borotra, președintele 
comitetului internațional de 
fair-play. Și intr-adevăr, așa 
este !...

JUCĂTORI ROMÂNI
DE TENIS OE MASĂ

LA ..INTERNAȚIONALELE'* POLONIEI
Jucătorii noștri de tenis da 

masă — Maria Alboiu, Otilia Bă- 
descu, Vaslle Florea, Andras Fe- 
jer, Simion Crlșan (antrenori I 
Laurențiu Gheorghiu, Șerban Do- 
boși) — vor participa, între 25 șl 
27 octombrie, la Campionatele in
ternaționale ale Poloniei, concurs 
de categoria I In calendarul 
I.T.T.U., competiție care va avea 
Ioc, In acest an, la Olsztyn. La 
această Întrecere șl-au anunțat 
participarea o serie de jucători 
șl jucătoare de valoare din Eu
ropa șl Asia, avînd In vedere că 
aceasta oferă puncte pentru „Cu
pa Mondială" șl pentru „topurile" 
mondial și european. Alături de 
„Internaționalele" Poloniei, ptnă 
la sflrșitul anului, în aceeași ca
tegorie se Înscriu șl concursurile 
din Belgia (1—3 noiembrie), Un
garia (16—17 noiembrie). Suedia 
(28 noiembrie—1 decembrie), Fin
landa (6—8 decembrie).

ACTUALITATEA LA ȘAH
MONTPELLIER. Runda a opta 

a turneului candldaților a 
de-a dreptul... infernală, 
au apreciat observatorii, 
in vedere sulta de rezultate, 
mai puțin scontate, înregistrate 
cu acest prilej. lată-le: Portisch 
— Timman 1—0 (42 de mutări In 
4 ore șl 54 de minute). Tal — 
Korcinoi 1—0, Iusupov — Spasski 
1—0, Spraggett — Beliavski 0—1, 
Nogueiras — Cernln 0,5—0,3, So
kolov — Smtslov 1—0, Vaganian

fost 
cum 

avînd

Short

materializate intr-un joc vi
guros, eficace ; ea trebuie însă 
mai atent îndrumată pentru 
replierea mai rapidă in apă
rare. Cealaltă extremă — Ro- 
dica Marian — este, în conti
nuare, aceeași jucătoare cere
brală, serioasă și muncitoare, 

în perspectiva Campionatelor 
mondiale, jocurile din cadrul 
Balcaniadei au scos în relief 
șansele certe ale reprezentati
vei noastre pentru o cit mai 
bună prezență (și. implicit, re
zultate). condiția Indispensabilă 
pentru realizarea acestor dezi
derate fiind sincronizările, sta
bilitatea cit mai mare a echi
pei și, bineînțeles, foarte multă 
muncă. Sîntem convinși că an
trenorii Eugen Bartha șt Lu
cian Albu. sprijiniți în conti
nuare de antrenorul federal 
Pompiliu Simion, împreună cu 
medicul lotului, pot și, mai a- 
les, trebuie să găsească solu
țiile ideale pentru obiectivul 
major : promovarea în elita 
mondială a handbalului femi
nin.

— Ribll șl Selrawan 
întrerupte.

Clasamentul după desfășurarea 
a opt runde: L Iusupov 5,5 p, 
2. Sokolov șl Tal 5 p, 4. Noguei
ras, Portisch. Bellavskl - - - - 
Cernln 4 p etc.

BELGRAD (Agerpres) 
turneul de la Pancevo, 
runde se menține lider 
argentinian Kamporas cu 7,5 p, 
urmat de Iugoslavul Ralcevlcl — 
7 p și francezul Haik — 6,5 p.

După 9 runde, în turneul de 
la Kragujevak, In fruntea clasa
mentului se află Rodgers 
6,5 p, secundat de Jansa —

4,5 p, 7.

— In 
după 10 
maestrul

TELEX e TELEX ® TELEX
CĂLĂRIE • „Cupa națiunilor" 

la concursul de la Washington a 
fost clștlgată de echipa S.U.A. cu 
4 p, urmată de R.F.G. 10,‘/( p șl 
Canada 63 '/, p. In clasamentul 
general al „Cupei națiunilor", du
pă desfășurarea a 16 probe (din 
18), situația este următoarea : L 
R.F.G, 44 p, 2. Marea Brltanle 39 
p, 3. Franța 28 p, 4. Elveția 26,5 p, 
5. S.U.A. 25 p etc.

CICLISM • Cursa de 6 zile 
din Berlinul Occidental a revenit 
perechii Danny Clark (Australia). 
Hans Henrik Oersted (Danemar
ca) urmată de cuplul belgian 
Constant Tourne, Etienne de 
Wllde.

RUGBY • La Cordoba, in Ar-' 
gentina, o selecționată provincia
lă a lrtllnit reprezentativa Noii 
Zeelande, de care a fost Între
cută Ia un scor categoric: 72—9 
(32—3). Este a patra victorie a 
neo-zeetandezilor In cadrul tur
neului lor in Argentina.

TENIS • Arthur Ashe, căpita
nul nejucător al echipei america
ne de „Cupa Davis", și-a prezen
tat demisia din această funcție 1 
• „Turneul Seiko" la Tokio: Wl- 
lander — Brown 6—2, 6—2, Bec
ker — Schultz 6—2, 6—0, Hlasek
— Flach 7—5, 6—4, Mlchlbata — 
Canter 6—3, 6—3, Mayotte — Ge- 
rulaltis 6—1, 6—2, Van Patten — 
Smld 6—2, 7—6 • La Melbourne: 
McNamara — Carter 6—2, 6—3, 
Masur — Moor 6—2, 6—4, Teacher
— Gonzales 6—2, 6—2 • Turneu 
la Koln 5 Svensson — Navratil

6—4, De 1a Pena — Lapidus 
6—4, Duncan — Korda 
Bates — Mecir 7—6, 
R. Krishnan -— Ostoja 
Slozll — Panatta 4—6, 

Lundgren — Fibak

1000 DE MECIURI!

6-3.

Deunăzi, înaintea unui 
meci de fotbal din prima 
ligă a campionatului englez, 
este vorba de lntilnlrea din
tre Tottenham șl Newcastle 
(5—1), a fost sărbătorit unul 
dintre jucători. Portarul lui 
Tottenham, Ray Clemence, 
in vîrstă de 37 de ani, fost, 
ani de-a rindul. echipier al 
reprezentativei, a fost onorat 
cu aplauze șl clntece de nu
meroșii spectatori din tribu
ne, îmbrățișat de coechipieri 
șl de adversari. Ba, mal 
mult, „rezerva" sa, portarul 
Pat Jennings (40 ani). Inter
național nord-lrlandez. l-a 
oferit in dar o splendidă 
vază de cristal.

Dar ce a determinat aceas
tă sărbătorire? El bine, la 
meci, Ray clemence (care, 
ca și Jennings, a jucat șl 
împotriva reprezentativei

României, in competiții ofici
ale) se afla, Intre butur 
nentru a... 1000 oară, din
ziua In care a devenit, cu 
ani In urmă, fotbalist de pri
ma ligă. Este, desigur, un 
record frumos, care a meri
tat căldura deosebită care a 
caracterizat momentul res
pectiv, Clemence fiind recu
noscut oa un jucător valoros, 
un adevărat sportiv.

Dar pentru că veni vorba 
de recorduri, să mai amintim 
clteva, tot ale unor portari. 
In campionatul vest-german, 
Sepp Mayer a susținut 350 
de partide la rînd, fără să 
fl fost înlocuit: Italianul Di
no Zoff șl nord-lrlandezul 
Pat Jennings dețin recordu
rile de selecții tn 
respective, cu 111 
tiv 113 meciuri.

naționalele 
și, respec-

r. vil.

La închiderea ediției

PRIMA MANȘA A TURULUI II DIN CUPELE EUROPENE
Ieri, s-au desfășurat meciurile din prima manț 

primite pină la închiderea ediției. Celelalte le vom 
retur vor avea loo la 6 noiembrie.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
Anderlecht — Omenia Nicosia 1—o
Bayern Mtinchen — Austria Vlena 4—2
Honved Budapesta — Steaua Bun. 1—o
I.F.K. Goteborg — Fenerbahce 4—0
Verona — Juventus 0—0
Zenit Leningrad — Kuusysl Lahti 2—1
Servette Geneva — F.C. Aberdeen 0—o
C.F. Barcelona — F.C. Porto

„CUPA CUPELOR"
Dukla Praga — A.I.K. Stockholm 1—0
Rapid Vlena — Fram Reykjavik 3—0
Llngby Copenhaga — Steaua roșie Belgrad 2—2
Univ. Craiova — Dinamo Kiev 2—2
Bangor City — Atletico Madrid 0—2
H.J.K. Helsinki — Dynamo Dresda 1—0
Bayer Uerdingen — Galatasaray Istanbul 2—0
Benfica Lisabona — Sampdoria

„CUPA U.E.F.A."

5 a turului H din cupele europene. Ialâ rezultatele 
publica In ziarul de mîine. Reamintim că jocurile

P.S.V. Eindhoven — Dnlepr 2—2
Partizan Belgrad — F.C. Nantes 1—1
A.S.K. Llnz — Internazionale 1—0
F.C. KOln — Bohemians Praga 4—0
Spartak Moscova — F.C. Bruges 1—0
Hammărby — Saint Mirren 3—3
Dinamo Tirana — Sporting Lisabona 0—0
Waregem — Osasuna Pamplona 2—0
A.C. Milan — Lokomotive Leipzig 2—0
Dundee United — Vardar Skoplje 2—0
Videoton — Legta Varșovia 0—1
Sparta Rotterdam — Borussia Monch. 1—1
Lokomotiv Sofia — Neuchâtel Xamax 1—1
F.C. Llăge — Athletic Bilbao 0—1
A.C. Torino — Hajdulc Spiit 1—1
Real Madrid — Cernomoreț odeJ3 2—1

• In returul finalei „Cupei Ll- 
bertadores", la Caii: America Ca
ii — Argentlnos Juniors 1—0 
(1—0). Meci presărat cu numeroa

se Incidente. Deoarece tn tur, 
argentinienii câștigaseră cu ace
lași scor, se va luca un al trei
lea, la Asuncion. In Paraguay.

• La Sharțah, in Emiratele A- 
rabe Unite, formația Sharjah- a 
terminat nedecis (2—2) cu repre
zentativa Mexicului.
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