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ln întrecerea echipelor 
masculine de baschet

„U“ LA UN PAS 
DE SURPRIZĂ

CONSTANȚA, 24 (prin tele
fon). Joi după-amiază au în
cepui, în Sala sporturilor din 
localitate, întrecerile celui de al 
doilea turneu al Diviziei „A" 
de baschet masculin. Iată rezul
tatele și citeva amănunte:

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — DINAMO ORADEA 
75—76 (44—35). Partida de inau
gurare a reuniunii a fost la un 
pas să furnizeze primul rezul
tat surpriză. Și, totuși, surpri
zele nu au lipsit: prima — re
plica ambițioasă a clujenilor, 
bine dirijați de Barna; a doua 
— evoluția sub cota obișnuită 
a orădenilor, nevoiți să facă 
apel la toate resursele pentru 
a cîștiga, într-un final drama
tic. Regretele studenților au, 
fost cu atît mai mari cu cît ei 
au controlat . jocul în marea ma
joritate a timpului. Au mar
cat: Crăciun 8, Ilea 4, Barna

Adrian VAS1LESCU

(Continuare in pag a 4-a)

24 de ore la clubul „Poli" Timișoara

HANDBALUL PREIA ȘTAFETA
ACTUALITĂȚII DE LA ATLETISM

în afara fotbalului care, orice 
s-ar întîmpla (după cum se și 
vede acum !), rămîne sportul 
nr. 1 al clubului („între toate 
cluburile studențești din (ară 
«Poli» e «Poli»!“ — spun cu 
mîndrie timișorenii), handbalul 
este cel mai aproape de inimile 
suporterilor. • Lă ordinea zi
lei. tot mai apropiatul meci al 
handbaliștiloc (3 noiembrie, ora 
11. sala Olimpia din orașul de 
pe Bega) cu Tatran Preșov, din 
„Cupa I.H.F.". La Sfîrșitul săp- 
tămînil, două antrenamente in
tr-o zi, apoi liber și duminică 
dimineața joc de pregătire, în 
„familie". • „Familia", 12 la 
număr, majoritatea jucători de 
rezervă — ne spune ing. Con
stantin Jude, sufletul handba
lului timișorean —, pentru ei 
nu mai puțin de 10 băieți de-ai

Pe marginea evoluției de miercuri a celor două echipe românești in cupele europene la fotbal

STEAUA-ȘANSE REALE DE CALIFICARE" „CARTEA DE VIZITĂ" A UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
— afirmă Vaclav Jira,
Neaștep țațele dificultăți de 

transmisie telefonică, mai ales 
în cazul unul meci în Cupa 
campionilor ne obligă să re
venim cu amănunte de la me

ciul Honved — Steaua.
Despre joc. Steaua a avut 

perioade bune, pe alocuri foarte 
bune, reușind o a doua repriză 
de fotbal spectaculos. Dr. Va
clav Jira, observatorul U.E.F.A., 
ne spunea în minatul 91 » 
„Foarte bun jocul echipei ro
mâne după pauză. Socotesc că 
Steaua are șanse reale de ca
lificare. Cei mai buni mi s-au 
părut Stoica și Balint. Am ur
mărit o echipă cu frumoase ca
lități tehnice, cu acțiuni pur
tate în viteză". Și încă o ob
servație care sugerează rapor
tul de forțe în teren. în minu
tul 80, portarul Andrusch striga 
la băiatul de 
grăbească cu 
Elocvent !

mingi să nu se 
aducerea mingii.

A- fost un meciDespre scor. . __
cu un prim-moment decisiv — 
bara lui Pițurcă. A fost un al 
doilea moment decisiv, golul 
lui Detari — greșeală gravă de 
portar, un portar care avea să 
apere apoi foarte bine. A fost,

I
CAMPIONATELE NAȚIONALE Șl FINALELE

„DACiADEU LA HALTERE
Tineretul se afirmă: un campion de seniori

la 16 ani și un vicecampion ia 14 ani!

kg și 56 kg. 
la „smuls", 

dominată de 
component

BISTRIȚA, 24 (prin telefon). 
Joi, in Sala polivalentă din lo
calitate, a fost inaugurată edi
ția 1985 a Campionatelor na
ționale individuale de haltere 
(seniori), contînd, totodată, și 
ca finale ale marii competiții 
naționale „Daciada".

Debutul în întrecerea celor 
aproape 120 de halterofili, pro
venind din 24 de cluburi și a- 
soeiații sportive din Capitală 
și din 14 județe, l-au făcut
concurențij înscriși Ia categori
ile de greutate 52

La cat. 52 kg,
disputa a fost
Tiberiu Cihărean, 
al Centrului olimpic de pre
gătire a juniorilor de Ia Bis
trița (antrenori: loan Moraru, 
Andrei Karaffa, Mugur Saraa- 
ciuc), cel mai tinăr (16 ani) 
și mai ușor (48 kg) campion 
de seniori din istoria stilului 
smuls la această categorie de 
greutate. Rezultate: smuls: 1. 
T. Cihărean (Gloria) 90 kg,
2. G. Acsinte (C.S. Onești)

noștri sint plecați la Ioturile 
reprezentative : Buligan, Fol- 
ker, Janto, Giurgea — la e- 
chipa națională, Săftescu, Caba, 
Dobrescu, Popescu — la tine
ret ; Urs și Gal — la juniori : 
pe plecare este și lonescu, la 
lotul de tineret, acum el fiind 
în examene. Și se vor întoarce 
acasă abia in 28 octombrie, ră- 
minindu-ne, deci. Ia dispoziție 
doar cîleva zile pentru o pre
gătire comună, înaintea debu
tului in competiția continentală. 
Ciudată planificare făcută de 
federație, ca să folosesc un eu
femism !“ •
bului. prof, 
fără a uita

Președintele clu- 
Nicolae Godeanu, 
că ani și ani a

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

observatorul U.E.F.A
apoi, penalty-ul clar refuzat lui 
I’ițurcă, imediat după pauză. 
Această scurtă istorie a mo
mentelor decisive impune con
cluzia că Steaua ar fi meritat 
cel puțin un rezultat egal. Ju
decind meciul în afara momen
telor decisive, un rezultat de 
egalitate ar fi reflectat corect 
raportul de forțe.

Despre jucători. în afara ce-

(Continuare in vag

loan CHIRILA

Bicu. periculos atacant crajovean. in plin dribling in
careul advers Foto : Iorgu BĂNICA
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kg, 3.
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de
i „total", 
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56 kg: 

(Steaua) 
(Rapid 

T. Iacob 
luptă 

trei

87,5 kg, 3. I. Hoalbă (Gloria) 
85 kg; aruncat: 1. Axmte 117,5 
kg, 2. S. Aurel (Clujana) 117,5 
kg, 3. Cihărean 105 kg. TOTAL
1. Axinte 205 kg, 2. Sirbu 202,5 
kg, 3. Cihărean 195 kg. De 
menționat că Sîrbu a obținut 
două recorduri naționale 
copii la „aruncat" și la 
el, avînd vîrsta de 14

Rezultate la cat. 
smuls: 1. V. Cocioran 
110 kg, 2. I. 
București) 107,5 
(Clujana) 100 
frumoasă intre .__ _ ....
clasați, dar numai ca specta
col, deoarece din punct de ve
dere valoric ea a fost departe 
de recordul national. întreceri
le la „aruncat" continuă. Vi
neri și sîmbătă campionatul 
va fi în plină desfășurare.

Hoția CR1STEA

Ieri, in Divizia „A" de polo

RAPID — PROGRESUL 7-7!

meciuri 
spec la cu

CLUJ-NAFOCA, 21 (prin te
lefon). In frumoasa piscină a- 
coperită, de dimensiuni olimpi
ce din orașul de pe Someș, joi 
după-amiazâ au început între
cerile primei părți a turneului 
secund al Diviziei „A" de polo 
— seria I. Jocurile etapei inau
gurale s-au caracterizat printr-o 
luptă sportivă așa cum am dori 
să se desfășoare pe durata în
tregului campionat, echipele 
angajîndu-se fără menajamente, 
din aceasta rezultînd 
frumoase, echilibrate, . 
lease.

In prima partidă a 
S-au întîlnit CRIȘUL 
și INDUSTRIA LÎNII 
ȘOARA. Scor 19—9 (4—1, 6—2, 
4—2, 5—4), Victorie meritată a 
campionilor, însă trebuie sub
liniată replica timișorenilor, 
care nu au cedat fără luptă. 
Diferența de scor din finalul 
partidei este datorată experien
ței mult mai bogate a elevilor 
antrenorului I. Alcxandrescu. 
Au marcat : Pantea 4, Fărcuță 
3, Illeș 3, Costrăș 3, Kiss 2.

reuniunii
ORADEA 

TIMI-

Căutînd să înregistrăm cît 
mai multe opinii după meciul 
de la Craiova am făcut, se în
țelege, și „turul" cabinelor, dar 
am urmărit și numeroasele co
mentarii ale suporterilor Uni
versității, prezenți, ca întot
deauna, în număr mare, la 
jocurile „europene" ale favorî-. 
ților lor. Ce am desprins, ce 
idei au revenit cu regularitate 
in opiniile exprimate ?

1. La Craiova a evoluat, 
miercuri, una dintre cele mai

Zile de toamnă, zile de pregătiri la Ștrandul tineretului

VIZÎND MAREA PERFORMANTĂ, 
SĂRITORII ÎNFRUNTĂ VREMEA RECE
SI SE ANTRENEAZĂ CU INTENSITATE

Zilele însorite nu au reușit, 
totuși, să păcălească... termo
metrul. care a rămas zglrdt și 
față de săritorii în apă. Totuși, 
ei au înfruntat temperatura scă
zută, ureînd la platforma de 10 
metri și străbătind apoi — fulge
rător — distanța pînă la con
tactul cu apa. La Ștrandul ti-

Ieri, la „Tineretului'', toate

neretului din Capitală, sportivii 
de la C.S.Ș. Triumf și Steaua 
(doar ei !) suportă totuși difi
cultățile datorită halatelor și... 
ceaiurilor fierbinți. Iar cînd 
vremea a fost de-a dreptul vi-

1
respectiv

Lederer
Sterpu

Gordan 2, Ralz 1, Garofeanu 
pentru învingători, 
Dobre 2, Tolh 2,
Grecu 1, Silhe 1,
Friedman 1. Arbitraj bun pres
tat de C. Frățilă (București) și 
A. Soos (Tg. Mureș).

In cel mai echilibrat joc 
zilei : RAPID BUCUREȘTI 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
(1—3, 1—1, 2—2, 3—1).

î, 
î,

l 7—7
După 

aspectul jocului, putem afirma 
că feroviarii au obținut cu 
greu un rezultat de egalitate, 
formația din „Grant" fiind con
dusă permanent, chiar cu trei 
goluri diferență ■’ 5—2 în mia, 
16,50 și 7—4 în min. 21,30. Ea 
a reușit să egaleze doar de 
două ori pe parcursul între
cerii : 1—1 in min. 2.05 și 7—7 
în min. 27,33, ultima dată cu 
largul concurs al arbitrului 
clujean R. Nichita, care „a 
luat* mingea poloiștilor de la 
Progresul, permițind astfel ra-

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

RELUR OE LA KIEV
puternice echipe 
care au jucat pe 
tui stadion. Cei 
dintre intervievați! noștri 

a lui Dinamo 
Benfica"

cu un 
capitolul

dintre 
gazonul 

mai

cele 
aces- 
mulți 
pla-

sau 
plus 
..ca-

Craiova

tinere in „unspre- 
de bază. într-ade- 
celor care îi in
titulării de odini- 

pe cei
Țicleanu 

Cămătaru.

sau forța de joc 
Kiev la „cota 
„cota Bordeaux", 
de exprimare la 
lități fizice".

2. Universitatea 
prezentat la acest dificil exa
men in plin proces de innoire 
a formației sale. Una peste 
alta, comportarea ei trebuie 
considerată ca satisfăcătoare, 
tinînd cont tocmai de numeroa
sele apariții 
zecele" său 
văr. grupul 
locuiesc pe 
oară sau pe cei accidentați 
(Beldeanu. Țicleanu Donose, 
Cîrțu, Cămătaru. Irimescu) 
dispune de o mică sau chiar 
inexistentă experiență interna
țională. Dacă pornim de la 
Adrian Popescu — „bătrinul" 
noii generații — și ne oprim 
la cel mai proaspăt intrat. 
Gică Popescu, constatăm că ei

Eftimie IONESCU 

s-a

(Continuare In pag. 2—3)

tregă, ei au folosit complexid 
de aparate destinate pregătirii 
fizice generale și specifice, 
precum și celei tehnice, adică 
scaunul rotativ, lonja, plasa e- 
lastică și trambulina scurtă. Și. 
trebuie să precizăm, toate a- 
ceste aparate au fost realizate 
prin contribuția C.S.Ș. Triumf.

trambulinele erau ocupate
Foto : Aurel D. NEAGU 

a părinților și a antrenorilor 
(Nicolae Sparios — antrenor 
coordonator. Elena Timar. Ana 
Neicu și Doina Iîusan).

Ce a determinat această lău
dabilă hărnicie a săritorilor 7 
în mod cert performanțele 
realizate anul acesta de repre
zentanții României (majoritatea 
provenind de la C.S.Ș. Triumf 
și Steaua) la competițiile ofi
ciale ale sezonului estival : 
Campionatele europene de se
nioare (Ileana Pîrjol — locul 
4 la platformă. Isabela Bercaru 
— locul 5 la trambulină). Cam
pionatele balcanice de senioare 
(Ileana Pir joi — locul I la 
trambulină și platformă echipa

Dumitru STANCULESCU

al
(Continuare în pag 2-3)

ETAPĂ A DIVIZIEI „Aa

DE LUPTE GRECO-ROMĂNE
Ultima etapă (a VIII-a) a 

Diviziei „A" de lupte grcco-ro- 
mane. care era programată 
pentru ziua de 10 noiembrie, a 
fost devansată, urmînd să aibă 
loc duminică. La finele între
cerilor acestei etape vor fi cu
noscute formațiile participante 
la turneul pentru desemnarea 
campioanei (8—10 noiembrie, 
la București) și cele care re
trogradează din primul eșalon. 
Așadar, o rundă deosebit de 
importantă pentru toate echi
pele divizionare. Iată progra
mul complet al acestei etape, 
în seria I. la Marghila se vor 
întilni C.F.R, Timișoara, SI- 
MARED Baia Mare și Biho
reana Marghita : la Tg. Mureș: 
C. S. Arad. CESAROM Bucu
rești șl Electromureș Tg. Mu
reș ; competiția de la Cluj- 
Napoca (C.S.M, Reșița. Steaua. 
Metalul IURT Lugoj și A.S.A. 
Cluj-Napoca) a fost amînată 
pentru 3 noiembrie, deoarece 
Steaua se află într-un turneu 
peste hotare. In seria a 11-a. 
la Craiova vor evolua Progre
sul București. L. C. Dacia Pi
tești. Turbomecanica București 
și C.S.M. Craiova : la Brașov : 
Electroputere Craiova Cimen
tul Tg. Jiu și Steagul roșu Bra
șov : la Slatina : Metalurgistul 
Băilești, Chimistul Rm. Vîlcea 
și Aluminiu Slatina : în 
a Hl-a la Brăila : l.M.U. 
gidia. Dinamo București 
Iul Călărași și Progresul 
la ; la București. în sala de 
lupte a ''clubului Dinamo • Fa
rul Constanța. A.S.A Buzău șl 
Metalul București : la Sinaia î 
Delta Tulcea. Muscelul Cîmpu- 
lung și Carpati Sinaia : în se
ria a IV-a, la Rădăuți : Indus
tria sîrmei Buzău. S. C Ba
cău, Construcția București șl 
Metalul Rădăuți : la Iași s Ra
pid București C.S.M. Suceava. 
Nicolina Iași ; la Galați : Cea
hlăul Piatra Neamț. C. S. Bo
toșani și Dunărea Galați.

Reuniunile încep la ora 10.

seria 
Med-
Oțe- 

Brăi-



Ziua Armatei Republicii Socialiste România
Pe marginea campionatelor naționale

*
r

SPORTIVII MILITARI APOBT VALOROS
LA CREȘTEREA PRESTIGIULUI

SPORTULUI ROMANESC IN LUME
In fiecare an. sărbătorim 

Ziua Armatei Republicii So
cialiste România la 25 oc
tombrie. dată la care, in 
anul 1944. a fost eliberată 
de sub jugul fascist și ul
tima palmă din pămlntul 
țării. In această zi, ar
mata prezintă, patriei, par
tidului, comandantului su
prem. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. un bogat 
bilanț de realizări In pre
gătirea de luptă și politică, 
pe linia traducerii în viață 
a principiilor și cerințelor 
doctrinei militare naționale, 
elaborată de partidul nos
tru. personal de secretarul 
general al partidului. îm
preună cu întregul popor, 
militarii noștri luptă neabă
tut pentru Îndeplinirea sar
cinilor ce le revin din hotă- 
ririle Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.. privind apă
rarea construcției socialis
mului în România, dezvol
tarea continuă a 
lui economic al 
dicarea ei pe 
de civilizație și

Acționîndu-se 
în viață a < 
indicațiilor cuprinL 

Mesajuî tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
al partidului, pre-

potențialu- 
patriei, ri- 
noi culmi 
progres.
pentru tra- 

orientăfe 
cu prin'

HARTA BOXULUI NOSTRU ARE INCA DESTULE

sportive și la tir — au de
monstrat cu prisosință înal
ta lor pregătire de luptă și 
politică.

Un rol deosebit pe linia 
afirmării în sportul nostru 
de performanță revine Clu
bului sportiv al armatei — 
„Steaua" șî asociațiilor spor
tive din diferite orașe (Bu- 

Brașov. CIuj-Napoca, 
Timișoara etc.). Un 
număr de sportivi mi- 
sînt component! ai lo-

mare
litari ___ . _______
turilor republicane. In anul 

■1985 mulți dintre ei au ob
ținut medalii la competiții 
internaționale de prestigiu 
la Campionatele europene și 
mondiale. la Balcaniade. 
Printre aceștia le putem cita 
pe atletele Florența Crăciu- 
nescu (campioană balcani
că), Mihaela Loghin (oiști- 
gătoarea etapei finale a Ma
relui premiu al I.A.A.F.), 
pe luptătorul Ștefan Negri- 
șan (campion mondial), pe 
canotorii Elena Florea și 
Dlmilric Popescu (campioa
nă mondială și. respectiv, 
vicecampion mondial), pe 
Nicu Vlad (campion euro
pean și vicecampion mon
dial la haltere), pe excelen- 
ții trăgători Corneliu Ion, 
Silvia Kaposztai și Liviu 
Stan (campioni europeni și 
recordmani mondiali) și e- 
chipa de spadă a dubului, 
care a cucerit medalia de 
argint în C.C.E. Succese de 
seamă au fost obținute de 
sportivii militari in multe 
competiții interne, dintre care 
vom nota titlurile națio
nale (ca și cel de dștigă- 
toare a „Cupei României") 
la fotbal, handbal, gimnas
tică masculină, judo etc.

în această zi aniversară 
sportivii armatei noastre se 
angajează plenar să reali
zeze noi și noi succese de 
valoare pentru sportul ro
mânesc, pentru creșterea

O sumară privire asupra listei 
campionilor naționali de box pe 
anul 1985 ne-ar edifica doar par
țial asupra „hărții" sportului cu 
mănuși din tara noastră. Aceas
ta deoarece nu mai puțin de 
OPT titluri au poposit, din nou, 
la București și doar PATRU au 
luat drumul celorlalte orașe — 
două la Galați și cite unul la 
Craiova și Constanța. Cele două 
mari cluburi ale Capitalei, Stea
ua și Dinamo, și-au luat... 
tea leului, cucerind flecare 
patru titluri. Pentru Steaua, 
mitru Șchiopu (semimuscă), 
Iu Nistor (cocoș), 
Florian Vasile (mij
locie) și Gheorghe 
Preda (grea) și-au 
păstrat centurile fă
ră prea mare efort. 
La rîndul lor, dina- 
moviștii au cucerit 
tot atîtea centuri, 
prin Constantin Ti- 
țoiu (muscă), Do
rin Răcaru (super- 
grea), care și-au 
păstrat titlurile, prin 
Florian Țîrcomnicu 
(ușoară), o reveni
re printre campioni, 
și Dănuț Luglgan 
(mijlocie mică), 
premieră pe 
cîștigătorilor. 
dintre performerele 
puțin scontate ale 
actualei ediții a în
trecerilor finale de 
box este secția de 
la Box Club Galați, 
care a reușit să re
țină acasă — Gala- 
țiul fiind gazda fi
nalelor — două 
„veteranul" Georgică

tul nostru, dar mai ales speranțe, 
au șl multe alte orașe. Iată clte- 
va secții ai căror pugiliștl s-au 
impus atenției la recentul turneu 
final de la Galați, deși nu au 
reușit mult dorita performanță. 
Voința Măcin (antrenor Hrlsta- 
che Darie) cu Marian Glndac — 
finalist la semimuscă șl Ivan 
Lavrente; Feroviarul Buzău (an
trenor Ion Rodicenco) cu Romeo 
Mindruță — finalist la cocoș; și 
tot la Buzău, Asociația Sportivă 
a Armatei (antrenor Radu Ena- 
che) cu Florin Robu — finalist 
la mijlocie; Sport Club Bacău

PETE (valorice) ALBE
prezențele la turneul final al 
campionatelor naționale. Din pă
cate, nu putem afirma același 
lucru și despre valoarea compe
titorilor.

Nu putem încheia aceste rtn- 
durl fără a sublinia din nou bu
na organizare asigurată competi
ției de C.J.E.F.S. Galați — pre
ședinte, prof. Florin Balaiș — și 
de a spune cîteva cuvinte despre 
arbitraje. Fără a le califica drept 
perfecte, trebuie să spunem că 
arbitrajele la această ediție a 
campionatelor au fost foarte a- 
proape de ceea ce dorim cu toții 
să fie. Delegatul general petre 
Epureanu a aVut tn „echipa" sa 
de oficiali atît arbitri cu foarte 
mare experiență, cum ar fi oră- 
deanul Petre Mihelfy, cît și ti
neri care s-au afirmat pregnant 
tn ultima perioadă (primind și 
ecusonul de arbitru internațional), 
cum slnt Ion Damian (Călărași), 
sau bucureștenii Ene Milică și 
Gheorghe Chivăr. Asta nti În
seamnă că am epuizat enumera
rea arbitrilor merituoși. care 
s-au Îngrijit de buna desfășurare 
a maratonului pugilistic al celor 
97 de meciuri, ctte a programat 
turneul final.

STEALS;
SIBIU. 2 

baza hipic 
luat sfîrșit 
* XX-a ec 
niel“ ia « 
nind pentr 
pel Steaui 
Tudor), « 
obținînd

In progr. 
la cat. uș< 
tru. forță 
nici surpri 
ușoară si < 
bianul Al< 
Radiana, s 
bun. situîrn 
in schimb 
au fost n 
pentru dese 
lui. In cel< 
m. victoria 
nulul Attil; 
Kazimir, su 
ind surpri 
proba pe < 

• tură mai o 
adjudecat 
du-se dar

Luindu-se 
acumulatePetre HENT 

Paul IOVAN

24 DE ORE LA CLUBUL „POLI A

»1
Dorin Răcaru atacă și ciștigă In fața lu£Paul 
Golumbeanu F„™; -1 —. ?Foto: Aurel D. NEAGU (Urmare din pag 1)

ducerea 
rilor și 
se în 
Nicolae 
general 
ședințele Republicii Socia
liste România, adresat Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive din anul 1982, s-a 
realizat cuprinderea tuturor 
militarilor în practicarea e- 
xercițîilor fizice, element 
de seamă în călirea fizică 
și în dezvoltarea unor înal
te calități moral-politice ne
cesare unei temeinice pre
gătiri ostășești. Rezultatele 
obținute de militarii noștri 
în competițiile desfășurate 
sub genericul mobilizator al 
„Daciadei" au consemnat 
progrese remarcabile în ac- _____ _ v*rai.«=rca
tivitatea sportivă de masă, prestigiului sportiv al pa- 
iar concursurile milltar-apli- ‘ -
cative — la atletism, jocuri

triei noastre. Republica So
cialistă Româniți.

titluri, prin 
___ o__ Donici, care 

și-a cucerit acum a 7-a centură 
de campion al tării la catego
ria semigrea, șl prin Ionel Panai- 
te (pană), care — după mai mul
te tentative — a reușit acum să 
urce pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului. După o absentă 
de mai mulți ani, boxul craio- 
vean, ca șl cel constănțean, re
vin în prim-planul activității pu- 
gilistice prin doi campioni: Pe- 
trică Stoiu (semiușoară) și, res
pectiv, Constantin Mihai (semi- 
mljlocie). Fără îndoială, antre
norii tuturor sportivilor care au 
cucerit laurii de învingători la 
această ediție merită felicitări. 
Ne referim la Teodor Niculescu, 
Vasile Mariuțan și Valentin Vrîn- 
ceanu (Dinamo), Dumitru Ion, 
Alee Năstac șl Constantin Ciucă 
(Steaua). Dumitru Gheorghiu și 
Octavian Tabără (B.C. 
Constantin Buzduceanu 
Craiova) șl Die Dascălu 
Constanța).

Arătam însă mai sus 
harta boxului nostru nu 
scrise doar orașele cu... titluri. 
Sportivi redutabili în campiona-

--------

Galati),
(C.F.R. 
(Farul
că pe 

slnt in-

ACTUALITĂȚI DIN VOLEI
• Turneul feminin de verifi

care în vederea startului tn e- 
dițla 1985—1986 a campionatelor 
primei divizii de volei, turneu 
desfășurat în sala M.I.U. din Ca
pitală, a luat sfîrșit cu victoria 
echipei organizatoare. Flacăra 
roșie București, tn ultima zi :

U ȘTRANDUL TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

Flacăra roșie — Farul Constanța 
3—0. Penicilina lași — c.S.M. Li
bertatea Sibiu 3—1. Clasament fi
nal: 1. Flacăra roșie 5 p (8:5), 
a. Farul 5 p (6:4), 3. Penicilina 
4 p (5:7), 4. C.S.M. Libertatea 4 
p (5:8). Pe parcursul competiției 
s-au remarcat: Cristina Anton, 
Viorica Bîrsășteanu, Nlcullna Bu
jor (FI. r.), Marinela Neacșn, 
Doinița Dimofte, Elena Cueoș 
(Farul), Gabriela Coman, Tatiana 
Popa (Penicilina), Mlrela Popovi- 
clu, Anca ștefan și Anca Beșta 
(C.S.M.). (George DRAGAN, co- 
resp.)

• Un foarte interesant turneu 
masculin, dotat cu „Cupa Stea
ua", se desfășoară stmbătă, du
minică șl luni In sala „Agrono
mia" din Capitală. Interesant, mai 
ales prin prezența la startul lui 
a multiplei campioane sovietice 
ț.S.k.a. Moscova, alături de di
vizionarele „A" bucureștene Cal
culatorul, Dinamo șl Steaua, ul
tima fiind organizatoarea com
petiției. Voleibaliștii sovietici au 
sosit ieri în București.

O Luni 28 octombrie, în sala 
de la complexul sportiv „23 Au
gust" din Capitală, sportivii din 
diviziile „A" și „B“ care nu au 
reușit să treacă probele de con
trol (sau nu s-au prezentat la 
ele) sînt programați la restanțe.

(antrenor Relu Auraș) cu Ion 
Cemat — finalist la semiușoară; 
C.F.R. Timișoara (antrenor Ion 
Marconi) cu Marius Acuarelo 
Roman — finalist la semlmljlo- 
cle. Din TIrgoviște, antrenorul 
Gheorghe Badiu l-a adus pe pu
ternicul Marin Vlșan (muscă), 
Iar de la Brăila antrenorul Vic
tor Banu l-a prezentat pe „semi
greul" Marcel Marcu. Deși au 
ajuns în finale șl mulțl dintre 
specialiști le acordau celor doi 
sportivi mari șanse de victorie, 
nici Vișan și nici Marcu nu au 
confirmat așteptările.

Iată deci că „harta" boxului 
nostru — fă ră a fi exhaustivi în 
aceste rinduri — cuprinde destu
le centre. Nu-1 va " 
iubitorului de box 
remarce șl „petele 
la număr, pe care 
le mai enumerăm. _______
putea fi parțial satisfăcuțl

fi greu Insă 
din țară să 
albe", multe 
nu vrem să 

Numeric, am
' " 1 de

servit sportul timișorean ca 
antrenor divizionar de fotbal 
(„noile măsuri pentru Întrona
rea ordinii și disciplinei vor 
arăta că -Poli*» nu are un lot 
de divizia secundă!"), ne vor
bește cu satisfacție de secția 
de atletism, care și-a îndepli
nit angajamentele de perfor
manță. ® Bilanțul, atleților de 
la Politehnica Timișoara in a- 
cest an : 8 titluri de campion 
național, două titluri balcanice 
și două medalii de bronz — la 
Jocurile Mondiale de sală (Ma
ria Simeanu, la 800 m) și Cam
pionatul mondial de cros (Ma
riana Stănescu, cu echipa Româ
niei). • Cine a fost nr. 1 In 
atletismul timișorean în acest 
an ? — II întreb pe lectorul

în campionatele de popice

OLIMPIA BUCUREȘTI Șl C.F.R. Tg. MUREȘ
SINGURELE FORMAȚII NEÎNVINSE

universitar 
care, împr. 
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torii" frum< 
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deschis șirii 
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de fete — locul I) și Balcania
da de junioare (Emilia Nicula
— locui I la platformă, Adrian 
Cherciu — locul I la aceeași 
probă, echipele de băieți și fete
— locul I).

Evident, frumoasele rezultate 
i-au stimulat pe sportivi și, 
drept urmare, i-am văzut In 
aceste zile de toamnă antre- 
nîndu-se cu mai multă ambiție 
ca aricind, în scopul Îmbună
tățirii tehnicii, atît de necesară 
obținerii unor „note" cit mai 
bune în sezonul ompetițional 
oficial viitor. Erau acolo și 
Ileana Pirjol, care se strădu
iește să-și însușească o sări
tură cu coeficient de dificultate 
eu 5 zecimi mai mare dedit cel 
de pînă acum (21/2 salt înapoi 
în echer — 2,9 — față de o să
ritură de 2,4) și Andreea Dra
go mir, care se antrenează pen
tru 1 1/2 salt înainte cu două șu
ruburi — 2,5 și Isabela Berbeca- 
ru, învățind un 2V2 salt contra- 
grupât — 2.7 și Adrian Cherciu, 
preocupat să înlocuiască un . 
2 1/2 Înainte în echer — 2,4 — 
eu un 11/2 înainte cu trei șu
ruburi — 2,9. Intr-un cuvîht, 
toți „acrobații" zborurilor de 
la trambulină sau platformă.

Nu sînt neglijați nici începă
torii, cărora aparatele ajutătoare 
le creează posibilitatea unui 
progres mai rapid decît lucsrul 
doar în apă. Dar, despre ei 
dnd vor apărea în fața arbi
trilor...

Am plecat de la „Tineretu
lui* purtând in gînd imaginea 
săritorilor care se pregătesc cu 
asiduitate, neținind seama de 
dificultățile unui anotimp puțin 
propice activității la bazin in 
aer liber. Ajunși la „Șosea*, 
vtntul rece și trecătorii In tren- 
etari ne-au reamintit că ne a- 
flăm totuși, in preajma Iii no
iembrie...

JUCAT! CU NOI

0

1
l!

Testul propus de diagra
ma noastră precedentă a 
fost, sperăm, pe placul ma
jorității cititorilor care ne 
urmăresc rubrica. O poziție 
de joc frumoasă, limpede, 
aflată în pragul deciziei. 
Piesele negre sînt în grea- 
defensivă, regele lor asediat 

- la „mantinelă" : alb — Rgl,
Bdl, Tal, e2, Nh6, Ch5, 
Pa2, b2, c3. f2, g2, h2 ; ne
gru — Rg8, Df5, Tc8, h8, 
Nb4, Cf7, Pa7, b7. c7, e4, 
d3, h7. Și totuși, fiecare se 
poate întreba : cum ajungem 
la mat în numai 3 mutări ? 
Pentru aceasta este nevoie 
de perspicacitate și spirit 
inventiv. Dar, mai ales, lo
gică în calculul mișcărilor 
posibile : pe . tabla cu pătra
te. Iată planul de gindire : 
a) dacă dama neagră n-ar 
păzi cîfnpul f6, am putea da 
imediat matul Cf6 ; b) așa
dar, să îndepărtăm mai în- 
tîi piesa apărătoare, libe- 
rînd acest cîmp ; c) apoi a- 
jungem la doritul mat. în 
mutări, acest plan se reali
zează astfel : l.Te8+1 (dăm 
o piesă, pentru eliberarea 
diagonalei dl—h5) l._T:e8
(sau l.„Nf8 l.T:f8+!) 2.Dg4+1 
(a doua piesă a albului dis
pare de pe eșichier, dar..J 
2...D:g4 3,Cf6 mat I

Autorul acestei scinteie-

Dacă jucăm l...C:g2. '
cum continuă partida ? j

toare combinații tactice este , 
unul din înaintașii șahului ] 
românesc, profesorul uni- > 
versitar Ion Gudju, pre- ' 
ședințe de onoare al F.R.Ș. i 
A fost consemnată și admi- j 
rată în partida Gudju — ;
Bogdanowsky. în cadrul u- ] 
nul turneu internațional 1 
desfășurat la Paris, in anul ] 
1926. Astăzi octogenar, măeș- ] 
trul Ion Gudju este încă I 
activ, participant la congre- ] 
se și reuniuni sahiste. au
tor de cărți, tio adevărat ] 
exemplu pentru tineret.

★ ;
Cu următoarea diagramă- ' 

test facem un salt în timp j 
de aproape șase decenii, i 
prezentîndu-vă realizarea de ] 
excepție a unuia dintre ma- j 
rii noștri maestri de azi. 1 
încercați să găsiți cele mai ; 
bune variante de joc, pen- | 
tru alb și pentru negru !

Radu VOIA !

In campionatul divizionar de 
popice întrecerile turului se a- 
prople de sfîrșit. Mîine sînt pro
gramate jocurile etapei a 7-a, ur- 
mînd ca ultimele două etape să 
se dispute la 2 și 30 noiembrie. 
După șase confruntări, cum era 
de așteptat, valorile s-au crista
lizat, cîteva echipe din fiecare 
serie detașîndu-se în clasamente, 
în această primă jumătate a com
petiției s-au înregistrat și cîteva 
surprize. în rîndul celor plăcute 
putem menționa excelenta com
portare a echipelor masculine 
Olimpia București și CJF.R. Tg. 
Mureș, singurele divizionare ne
învinse pînă acum și care în 
campionatul precedent au avut o 
evoluție modestă, Olimpia, de 
pildă, fiind amenințată cu retro
gradarea. La bărbați, o compor
tare bună mai au Electromureș 
Tg. Mureș, Aurul Baia Mare și 
campioana țării, Gloria București, 
în competiția feminină s-au evi
dențiat pînă în prezent Rapid șl 
Gloria București, Voința și Elec
tromureș Tg. Mureș, ultima ocu- 
pînd recent lpcul secund în tur
neul fina1 al „Cupei campionilor 
europeni".

Noile promovate, aproape în 
totalitate, n-au reușit să facă 
față dificultăților campionatului. 
Astfel, Voința Constanța și Con
structorul Gherla Ca femei) n-au 
obținut nici o victorie.

Iată echipele aflate în fruntea 
și în coada clasamentelor după 
șase etape: ------------
Sud: ,1. 
(7143 pd 
București 
București 
București 
•stanța 0ț 
Țg. Mureș 10 p (7196), Eleetro- 
mure.ș Tg. Mureș 10 p (4809), 3. 
C.S.M. Reșița 8 p (7049), ...9. Vo- 
liița ;pdț>rtțel O p (4752) —. din 3 
jocuri, 10. Constructorul Gherla 
0 p (4445) — din 5 jocuri. MAS
CULIN — seria Sud: 1. Olimpia

București 12 p, 2. Gloria Bucu
rești 10 p, 3. Rulmentul Brașov 

- 8 p, ...9. Carpați Sinaia 4 p, 10.
Petrolul Cîmpina 2 p; seria Nord: 
L C.F.R. Tg. Mureș 12 p, 2. Au
rul Bala Mare 8 p (15857) — din 
5 jocuri, 3. Electromureș Tg. Mu
reș 8 p (15722) — din 5 jocuri, 
...9. Metalul Hunedoara 2 p, 
Tehnoutilaj Odorhel Op — 
3 jocuri.

a Mîine șl duminică are 
la Berlin tradiționalul turneu 
temațlonal al R.D. Germane 
„Cupa Werner Seelenblnder", la 
care participă, ca la toate ediți
ile de ptnă acum, și doi sportivi 
români: Maria Todea (Voința 
Tg. Mureș) șl nie Hosu (Elec
tromureș Tg. Mureș).

ÎNTREC
DIN

io. 
din

loc 
În

GHEORGHE 
In localitate 
echipelor de 
grupă valoric: 
jnsă de o fac 
țumltoare, în 
tulul total di 
jucătorii. Exe 
nim cu care 
Dunărea Gal 
Gheorghe: . 2- 
Golurile au 1 
nn șl Berdil 
respectiv —

FEMININ — seria 
Gloria București 10 p 
în deplasare), 2. Rapid 

l 10 p (4867), 3. Voința 
l 8.p (9920)... 9. Olimpia 
l 2 p, 10. Voința Con- 
p; seria Nord: 1. Voința

In Divizia „B“ de rugby s-au 
disputat duminică partidele eta
pei a 7-a. Iată rezultatele (sosi
te pînă la această oră la F.R.K.). 
Seria I: I.O.R. — A.S.E.- Energia 
n 15—17, Rapid II Buc. — Aero
nautica Buc. 25—0, Grivița Roșie 
II — Știința Buc. 48—0, Gloria 
Buc. — Steaua II 15—13; clasa
ment: 1. Știința Buc. 9 p, 1. 
nergia 7 p (formațiile ale căror 
echipe prime sînt componente ale 
Diviziei. „A" nu figurează în a- 
ceste clasamente). Seria a Il-a: 
C.F.R. Craiova — Dunărea Giur
giu 3—37. Record Ploiești — Pe
trochimistul Pitești 6—13, Rul
mentul Alexandria — Chimia Tr. 
Măgurele 43—6. Textila Pucioasa 
— Ș.N. Oltenița 4—0, C.S.U. Pra
hova Ploiești — I.O.B. Balș 6—30; 
clasament: 1. Petrochimistul Pi
tești 21 p, 2. Dunărea Giurgiu 
șl 3. Rulmentul Alexandria, am-

I VALERIU-MIHAIL CHIOSE

E-

A plecat prematur dintre noi ziaristul de mare talent, colegul 
și prietenul dr. VALERIU-MIHAIL CHIOSE. a cărui inspirată și 
competentă pană a slujit cu dragoste și dăruire sportul, mai ales 
șahul românesc, de-a lungul a aproape patru decenii.

Colegii din redacția ziarului „Sportul" aduc un ultim omagiu 
celui care a fost dr. VALERIU-MIHAIL CHIOSE, a cărui dispa
riție lasă un gol imens.

bele 19 p. Se 
Mangalia — I. 
Constructorul 
tul Constanța 
stanța — Autc 
Dacia ICRAL 
Constanța 9—‘ 
— Pescărușu 
clasament: 1.
2. Constru^prJ 
20 p. Seria a 
dea — Utilaj 
Transloo Albi 
gistul Cugir a 
Mureș — Un 
șoara 9—6, C 
nerul Lupeni 
1. Carpați M 
lurgistul Cug 
Oradea 12 p ( 
Seria a V-a 
Chimia Brăii 
Brăila — 1
4—38, Chimia 
tul II Bîrlad 
sament: 1. / 
20 p, 2. U.R. 
meci mai put

© Echipa- i 
Steaua, a ple 
vietică pentr 
țlonala el pa 
lecționata arr

O Duminică 
tul Diviziei , 
loc nouă par 
două serii. C< 
tul Btudentest 
tia (13—51), 
pat.
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fiecare probă, trofeul a reve
nit. așadar, echipei Steaua 
(Florin Stoica cu V!sc,_ Tjtel 
Răducanu cu Sadic, 
Pancă cu Vîrcolac, 
Neagu cu Fidelio) 
locurile 
Dinamo 
252.5 p 
128 p.

După 
zonul competițional ia călărie 
va lua sfîrșit, ultima întrecere — 
finala „Daciadei" și a Campio
natului de concurs complet — 
fiind programată ' începînd de 
duminică.

Ilie IONESCU — eoresp.
• Recent, la Miercurea Ciue, 

In organizarea asociației Izvo
rul, a avut loc a doua ediție 
a concursului demonstrativ de 
călărie, la care au participat 
sportivi fruntași de la Dinamo, 
Steaua, Dumbrava Neamț, 
Agricola Tg. Mureș, Izvorul M. 
Ciuc. Printre cîștigători s-au a- 
fiat T. Ferencz (Izvorul) cu 
Habotnic, CI. Gheorghe (Steaua) 
eu Baltag, C. Grigore (Dinamo) 
cu Rapsod. (V. PAȘCANU, eo
resp.).

Teodor 
Mircea 

500 p, pe 
următoare situîndu-se 
353,5 p. C.S.M. Sibiu 

și A.S.A. Cluj-Napoca
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gumentînd aceasta și prin pre
zența a patru sportivi de la 
„Poli" (R. Horga. C. Răducanu, 
O. Wermescher, G. Galovici) ta 
lotul național, ca și a doctoru
lui veterinar Vladimir Javo- 
royschi, de la herghelia bănă
țeană Izvin, printre sportivii de 
performantă la călărie și, tot
odată. in rîndul tehnicienilor 
pentatlonului modern, ca an
trenor pentru călărie. • Echipa 
feminină de baschet se află la 
București în cadrul turneului 
divizionar „A“, pentru prima 
dată în ultimii ani lipsită de 
aportul jucătoarei ei nr. 1, Ro- 
dica Goian-Armion, retrasă a- 
cum din activitatea competițio- 
nală, dar rămasă, prin meserie 
șl pasiune. în sport, ca secre
tară a C.J.E.F.S. Timiș. 0 Sta
dionul atletic Politehnica, din 
centrul municipiului de pe 
Bega, are deja montată pista 
sintetică, care înconjoară un 
dreptunghi gazonat (de dimen
siuni mult mai mici decît un 
teren de fotbal, pentru a nu-1 
tenta pe amatori...), șl betonat 
culoarul interior destinat fon- 
diștilor. în așteptarea materia
lului sintetic special fabricat 
la întreprinderea locală „Der- 
matina", sub supravegherea 
ing. Ilie Gârleanu, fostul inter
național timișorean de atletism 
și... fotbal.

PILOR DE ROCHII

Szvitlak, Șomfălea- 
comportare destul 
în continuare Me- 
care a întrecut Lo- 
cu 7—4 <1—1, 5—3,

DOUA VALORICA
lei l-a înregistrat Viitorul Gheor- 
ghenl: 11—? (2—0, 6—1, 3—1) cu 
Lotul de 18 ani. Au marcat: T5ke 
3, Gergely 3, Csata 2, Benedek 2, 
Ambrus (V), ~ 
nu (Lot). O 
de bună are 
talul Rădăuți, 
tul de 20 ani
1—0)« Au înscris: Halus 3, Hrl- 
horov, Gh. Coca, Bandas, L Coca 
(M), respectiv Eros 4.

I
C. MALNASI — eoresp. I

DIVIZIA „A" DE POLO
(Urmare din pag. 1)

pidiștilar să declanșeze contra
atacul și să înscrie prin Ragea, 
în rest, jucătorii Progresului 
(antrenor Al. Szabo) au fost la 
„cîrma jocului", portarul lor B. 
Crețu a apărat excelent, ta ' 
timp ce feroviarii — fără trei 
,.piese" de bază (E. Ionescp, 
Florincescu și Nița) s-au cam 
jucat cu ocaziile. Au marcat : 
Lupescul Angelcscu .1, Jianu 
1, Ragea 1 pentru Rapid, res
pectiv Ivănescu 4, Dingu 1, I. 
Ionescu 1, Tătaru. 1.

STEAUA — PETROCHIMIS-

JIJDOLI NOSTRU FEMININ 

IA PRIMA COMPETIȚIE
La începutul lunii viitoare 

(9—10 noiembrie) va avea loc 
la Pitești prima competiție o- 
ficlaiă de judo feminin : fina
lele concursului republican in
dividual. Duminică, in cadrul 
etapei județene, vor fi desem
nate finalistele acestei ediții 
inaugurale. Întrecerile de la 
București se vor desfășura în 
sala de judo de la complexul 
sportiv „23 August", de la 
ora 9.

I
I
I
I „ȘANSE REALE

(Urmare din pag, 1)

I
I
I

Idionul Vasas. 
locașul Balint 
bună extremă

I contează
pe tricot

I
1
I
I
I

I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

lor doi menționați de Jira, să-1 
adăugăm pe Belodediei și Bum- 
bescu. Acești patru jucători s-au 
ridicat deasupra celorlalți. 
Stoica a avut intercepții și ple
cări de mare efect. Balint s-a 
ținut bine de Detari — un timp 
—, pentru ca după aceea să 
vizeze latura ofensivă a me- 

Iciului. Am putea spune că Ba
lint a contribuit cel mai mult 
la impresia artistică de pe sta- 
________ .De altfel, mij- 

___ ta fost cea mai 
bună extremă a Stelei, demons- 
trînd încă o dată că ceea ce 

____ i nu sînt numerele de 
tricou, ci dinamica echipei, 

în vederea eliberării culoarului 
în care poate să pătrundă ori
cine, dovadă si faptul că cea 
mai bună extremă dreapta a 
Braziliei la Mundialul spaniol 
a fost... fundașul stânga Junior.

Belodediei a jucat cu verva 
tinerească pe care o cunoaș
tem. A țlșnit, a sărit la cap, a 
închis ; Intr-un cuvînt, a făcut 
de toate. în sfîrșit, Bumbescu 
l-a anihilat pe Dajka, prin 
forță și cerbicie. A fost un 
apărător dur. dar niciodată 
brutal.

Cîteva cifre. Pentru a ilustra 
afirmația legată de raportul de 
forțe, să notăm cifrele care au 

I lipsit din cronică. Șuturi Ia 
poartă : 10—9 (pe poartă 7—5). 
Cernere : 5—5. O „statistică"
sugerind mai curînd un meci 
disputat pe teren neutru. De 
altfel, cronicarii unguri s-au 
referit la faptul că Honved a 
jucat bune perioade de timp ca 
în deplasare. Echipa lui Detari 
a avut cîteva perioade de re
flux (deliberat, am spune noi), 
cînd a văzut că unele contra
atacuri ale fotbaliștilor români 
sînt purtate în superioritate 
numerică.

Unele observații. Prima : Pi- 
țurcă a jucat deseori izolat. El 
s-a bătut bine ta prima repriză, 
dar nu a avut sprijinul Iul Lă
cătuș. De la „șeptarul" Stelei 
se aștepta mult mai mult, tâ
nărul Cseh fiind considerat 
punctul slab al echipei ma
ghiare. Din păcate, Lăcătuș n-a 
plecat niciodată din bloc-star- 
turl. Invocarea absenței lui 
Petcu nl se pare puerilă. „Vîr- 
ful" modern nu depinde de ni
meni. S-a spus că marele Do- 
bay a depins de Schwartz. Dar 
fotbalul nu mai poate fi jucat 
și conceput ca In 1937—’38. A 
doua. Plecările Iui Stoica, spec
taculoase, nu ah fost susținute 
de parteneri laterali. Boloni a 
rămas pentru acoperire, iar 
Majaru a fost un „aghiotant" 
cam placid, cu o tehnicitate 
plăcută, dar nu incisivă, adică 
singura capabilă să facă dife
rența. Așa se face că, la capă
tul sprinturilor, angajările ris
cante spre Pițurcă au atras 
contraatacurile gazdelor. Intro
ducerea Iul Radu II a înviorat 
acțiunile de atac. Piteșteanul, 
mai prompt pe spații mid, ar 
putea fi o soluție pentru retur, 
cînd careul Iul Garaba va fi 
— desigur — mal aglomerat.

Despre Honved. O echipă

TUL PITEȘTI (LOTUL DE 
JUNIORI 1969) 9—4 (3—1, 1—0, 
1—1, 4—2). Ambele echipe
au făcut multă risipă de ener
gie, militarii câștigând ta final. 
Au marcat : Grancerof 2, Va
mos 2 Oprișan 2, B. Tufan 1, 
Duculeț 1, Bică 1 (autogol) 
pentru Steaua, respectiv R. 
Dm 2, Kagan 1, Totolici L 
Au condus bine A. Czegeni 
(Cluj-Napoca) și D. Băjenaru 
(București).

într-un meci foarte im
portant pentru- configurația fi
nală a clasamentului (ocupa
rea locului 6 și, deci, intrarea în 
grupa de elită) s-au întâlnit e- 
chipele VOINȚA CLUJ-NA
POCA șl C.S.U. CONSTRUC
ȚII T.C.U.M.B, Scor: 3—7
(2—1, 2—3, 3—2, 1—1). după o 
partidă foarte echilibrată și 
cîștigată pe merit de, clujeni, 
mai siguri în apărare. Au 
marcat : Colceriu 2, Marosi 2, 
Sebok 1, Blaga 1, Szdcș 1, Muj- 
nai 1 pentru învingători, res
pectiv Olaru 2, B. Ștefănescu 1, 
Necula, 1, Tomescu 1, Nemoi an u 
1, A. Ion 1. Arbitraj bun : V. 
Median (București) și Șt. Ka- 
racsoni (Oradea).

Din programul de vineri 
(două etape) se detașează der- 
byul Dinamo — Rapid,' care 
începe la oră 19.

DE CALIFICARE11
bună, dar la o reală depărtare 
de tata Honved din anii ’50. Un 
jucător de superclasă. Detari, 
cu o mare fantezie tactică. II 
urmează Bodonyi. un fel de 
Fenivessi de pe timpuri. în ge
neral, sextetul din față cu
prinde tehnicieni rafinați, dar 
mai puțin viguroși. Localnicii 
afirmă că absenții Garaba Și 
Naghy reprezintă foarte mult 
pentru potențialul general al 
echipei. Rămîne să vedem la 
București.

Deocamdată, pe stadionul Va
sas, Honved a fost dominată 
minute în șir. După pauză, e- 
chipa budapestană a fost îm
pinsă în jumătatea ei cel puțin 
25 de minute, prin combinații 
tehnice reușite, dintr-o bucată, 
care au încălzit si au pus pe 
gînduri tribunele.

Despre retur. Ca întotdeauna 
ta cupele europene, returul e 
un absolut cu totul alt meci. 
Cu atît mai mult cu cît câș
tigă mereu teren ideea că e 
mai ușor să joci în deplasare 
decît pe teren propriu. Steaua 
are un meci greu. 1—0 e un 
■cor perfid. Trebuie să te bați 
pentru egalare pe parcursul u- 
nei perioade în care starea psi
hică înclină spre cel care a 
deschis scorul.

Steaua, deși a făcut un joc 
bun la Budapesta, cu destule 
momente peste Honved, mai 
are destule resurse. Acestea 
sînt : 1) jocul mai activ al lui 
Iovan. ca și al iul Bărbulescu, 
2) motivarea mai aspră a lui 
Majaru, 3) activizarea „însoți
torilor" lui Stoica și — în sfîr
șit — 4) pregătirea specială a 
Iui Lăcătuș, cu mărirea respon
sabilității lui față de echipa 
care l-a lansat.

în meciul retur, STEAUA 
POATE ȘI TREBUIE SA CON
FIRME ASCENSIUNEA SA 
DIN ULTIMA VREME. Să-i u- 
răm succes !

Opinii NUMAI CÎND ARBITRUL
ACORDĂ... LIBERĂ INTRARE

De nenumărate ori — și astfel 
de secvențe s-eu înmulțit în 
ultima vreme — am asistat la 
momente în care, jocul fiind 
întrerupt dintr-un motiv s-au 
altul, ta incinta suprafeței de 
joc s-au... repezit persoane de 
pe banca de rezerve. Uneori 
nu se așteaptă nici măcar încu
viințarea arbitrului. Or. se cu
noaște că există un articol al 
regulamentului de organizare a 
competițiilor fotbalistice care 
specifică CINE ARE DREPTUL 
ȘI CINE NU să intre pe teren. 
Mai concret, iată ce specifică 
acest articol care poartă nu
mărul 63 :

„In caz de accidentare, medi
cii și masorii nn pot pătrunde 
pe teren decît dacă jocul a fost 
oprit și numai cu încuviințarea 
arbitrului".

Ce se mai prevede in regu
lamentul de organizare în a- 
ceastă privință 7 Se mai pre
vede că „antrenorii nu ao voie 
să-și părăsească locul și să in
tre pe terenul de joc sau să 
dea indicații cu voce tare". 
Dar de cite ori nu se vede la 
meciurile noastre din campio
natele diviziilor „A". „B“ și 
„C“ cum atît antrenorii princi
pali, cît și secunzi de-ai lor 
se ridică de pe bancă, vin la 
marginea terenului și strigă la 
jucători în timp ce partida se 
desfășoară •; ca să nu mai vor
bim de faptul că atunci cînd 
un jucător este accidentat, pri
mii care se duc să-i acorde... 
primul ajutor sînt tocmai ei, 
antrenorii 1

Pat oferi in acest sens o su
medenie de exemple din înde
lungata mea activitate de arbi
tru. Acum, fiind observator la 
câteva meciuri de Divizia „A",

DE LA I. D. M S.
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din Bd. Magheru 6—8. sectarul 1, 

Încadrează de urgență pentru depozitul sport din Piața Pan- 
teâiman București :

0 șefi depozit cu gestiune ;
0 recepționer.
Pentru depozitul de piese schimb auto din stz. Valea Cas

cadelor nr. 24, sectorul 6 :
0 șef depozit;
0 lucrător gestionar subunitate depozit;
0 rerepționeri ;
0 primitori mărfuri ;'
0 muncitori necalificați pentru pază.
Soliei tanții trebuie să aibă damiciliiul staM în București. 
Relații suplimentare — la sediul întreprinderii, din Bd. 

Magheru 6—8, sectarul 1, telefon 11.39.50. interior 181 sau 142

„CARTEA Bf VIZITĂ" A UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
(Urmare din pag. I)

multe dintre
menționau că erorile

trebuie să-și facă „rodajul" in
ternațional în partide oficiale 
importante. Chiar dacă pentru 
unii această grăbită intrare în 
focul marilor examene cu cele 
mai puternice formații de pe 
continent constituie o dificul
tate in plus, pe drumul afir
mării lor, noi credem că, piflă 
la urmă, ea reprezintă un cîș- 
tjgr. Curajul de a-i alinia pe 
acești jucători selecționați, for
mați și promovați numai prin 
activa școală a fotbalului cra- 
iovean va fi răsplătit. Noi am 
zice chiar că este și acum re
compensat pentru că asigură 
(îritr-un timp-record) promiță
toare puncte de sprijin in con
struirea NOII FORMAȚII a 
Universității Craiova.

3. în privința desenului tac
tic al partidei, 
păreri 
comise în tentativele de a bloca 
acțiunile de contraatac ale fot
baliștilor sovietici au fost la 
originea primirii golurilor. Este 
adevărat că nu am văzut de 
multe ori echipe declanșind a- 
semenea acțiuni în 4—5 oameni, 
jucători de mare viteză, care 
asigurau chiar o superioritate 
numerică în momentele finali
zării. Ceea- ce s-a afirmat, 
nume că 
novski a 
formație 
Kiev, de ___
jucau Buriak. Muntean, Ruda
kov și (încă) tînărul Blohin, 
s-a văzut și miercuri la Cra
iova.

4. Deși rezultatul egal din 
prima manșă a răpit destule 
dintre șansele de calificare ale 
Universității. atît exemplele 
anterioare, cît și argumentele 
actuale ale valoroasei noastre 
echipe recomandă ca ea să se 
angajeze eu toată convingerea 
și voința de reușită în întâlni
rea de la 6 noiembrie, de la 
Kiev. Să amintim doar de par
tidele cu Olympiakos Pireu 
(1—0 la Craiova și 1—0 și la 
Atena, prin ambele goluri mar
cate de Cîrțu) ca un atu de 
ordin statistic. Cele privind 
jocul în sine sînt : reintrarea 

a- 
antrenorul V. Loba- 
construit din nou o 

puternică la Dinamo 
talia aceleia în care

am văzut cum medicul uneia 
sau alteia dintre cele două e- 
chipe a intrat pe teren fără 
încuviințarea arbitrului. Ceva 
mai mult, observăm cu regula
ritate că se fac din teren, de 
către coechipierii jucătorului 
accidentat, semne disperate 
pentru intrarea celor însărci
nați cu acordarea asistenței 
medicale. Or. repetăm,. un a- 
semenea semnal de acceptare a 
intrării pe teren a masorului 
(în partidele internaționale nici 
accesul medicului nu este per
mis decît în cazuri de gravă 
accidentare și nu de simplă 
asistență), nu poate fi dat de
cît de conducătorul jocului.

Am insistat asupra acestor 
aspecte deoarece — aparent 
minore — ele pot duce la apa
riția unor incidente sau, și mai 
grav, la sancțiuni drastice din 
partea farurilor fotbalistice In
ternaționale.

N1COLAE RAINEA 
membru oT biroului -F.R.F.

ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 25 octombrie a.c., 
va avea loc ta București, ta sala 
Clubului din Btr. Doamnei nr. 3, 
cu începere de la ora 16,30. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate Ia ora 19, pe programul n, 
la ora 23 pe programul I, pre
cum și sîmbătă dimineața, în re
luare, la ora 8,55, tot pe pro
gramul L După efectuarea ope
rațiunilor. de tragere va rula fil
mul „SECRETUL LUI BACHUS". 
Intrarea liberă.
• INC A DOUA ZILE, respec

tiv astăzi și mBne, mal au la 

lui Irimescu (care și-a înche
iat, miercuri, perioada de sus
pendare). ceea ce poate da un 
plus de siguranță liniei de mij
loc și o creștere a forței de 
șut a craiovenilor ; trecerea 
Universității în rolul contra
atacului ; siguranța și simțul 
de anticipare. în fazele de gol, 
arătate de Bîcu. in vizibilă as
censiune de la meci la meci 5 
unitatea psihică a echipei, a- 
sigurată atît de colaborarea an- 
trenori-jucători. cît și de auto
ritatea unul adevărat căpitan 
de echipă, cum este Ștefănescu.

Partid retur va fi pregătită,' 
sintem siguri, cu toată respon
sabilitatea și competența pen
tru că Universitatea Craiova 
are o „carte de vizită" euro
peană care obligă 1

ETAPII A Xl-a
A DIVI7IH „A“

F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mu
reș : I. Crăciunescu (Rm. Vil- 
cea) — V. Alexandru și D. P. 
Manole (ambii din ' București)

Gloria Buzău — F.C. Argeș s 
Gh. Constantin — I. Dogaru 
(ambii din Rm. Vîlcea) și I. 
Ghergheli (Baia Mare)

F.C. Olt — Chimia Rm. Vîl
cea : M. Axente (Arad) — N. 
Bițin (Salonta) și I. Coț (Plo
iești)

Victoria — Steaua : M. Sa- 
lomir — M. Man (ambii din 
Cluj-Napoca) și M. Stănescu 
(Iași)

„U“ Cluj-Napoca — Corvinui : 
O Streng (Oradea) — Gh. Toth 
(Aiud) și J. Grama (București)

Politehnica Timișoara — S.C. 
Bacău : Ad. Porumboiu (Vaslui) 
— D. Ciolan (Pitești) și Gr. 
Macavei (Deva)

Dinamo — F.C.M. Brașov « 
V. Titorov — C. Oltcanu (am
bii din Drobeta Tr. Severin) și
S. Necșulescu (Tirgoviște)

Universitatea Craiova — 
trolul : G. Ionescu — Gh. 1 
țeru și V. Angheloiu (toți 
București)

Sportul stud. — Rapid : 
Gheorghe (Suceava) — P. 
eseu și N. Voi nea (ambii 
București)

Pe- 
Ofi- 
din

C. 
ni- 
din

pro- 
nouă 
echl-
pre- 
„C",

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• „CUPA ROMÂNIEI*, popu

lara competiție fotbalistică, 
gramează joi 31 octombrie o 
etapă, în care se vor alinia 
pele cîștigătoare din etapa 
cedentă, divizionare „B“ și 
precum și cele cinci formații din 
campionatele județene calificate 
pentru această fază a competi
ției. în total se vor disputa 28 
de meciuri.
• UN NOU ANTRENOR LA 

DIVIZIONARA „B“ MUSCELUL 
CÎMPULUNG. De curînd, la con
ducerea tehnică a echipei de pi- 
vizia „B“ Muscelul Cîmpulung a 
fost numit antrenorul Ion Voica. 
El va fi secondat dc Vasile Stan, 
care a îndeplinit pînă acum func
ția de antrenor principal.
• ARBITRU ROMAN LA ME

CIUL DE JUNIORI CIPRU — 
U.R.S.Ss La 30 octombrie se va 
disputa la Nicosia partida de ju
niori Cipru — U.R.S.S. <lin cadrul 
Campionatului europeah B. întîl- 
nlrea va fi condusă de orădeanul 
Octavian Ștreng.

dispoziție participanții pentru 
procurarea biletelor ia tragerea 
EXCEPȚIONALA LOTO care va 
avea Ioc duminică 27 octombrie. 
Ih cadrul a 7 extrageri, in două 
faze, cu un total de 66 numere, 
particlpanților li se oferă noi po
sibilități de a intra în posesia u- 
nor importante cîștiguri în auto
turisme „DACIA 1300“ (la ambele 
faze ale tragerii), mari sume de 
băni, precum și excursii tn R.P. 
Ungară. Pehtru participanții care 
probabil nu cunosc, la acest gen 
de trageri se cîștigă și cu 3 nu- . 
mere din 18 sau 24 extrasef da
torită „legării" extragerilor atât 
la faza I, cît și la faza a II-a. 
Nu lăsați pînă în ultimul mo
ment șl jucațl din timp nume
rele dv. preferate !

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 18 OCTOMBRIE : cat. 1 : 5 
variante 25% a 50.000 lei ; cat. 
2 B 1 variantă 100% a 23.941 lei 
șl H variante 25% a 5.985 ’ ' 
cat. 3 9 10 variante 100% a 
lei șl 51 variante 25% a 921 
eat. 4 9 5* variante a 1.552 
cât. Ss 167 variante a 502 
cat 8 s 292,25 variante a 287 __,
cat. X ■ 1.937,25 variante a 100 lei.’

Report la categoria 17 K4£9 
leL Clștlguriie ta valoare de 
80.000 lei au revenit particlpan
ților 1 Donișanu Vasile din Ba
cău, Tache Marlu? din Făgăraș, 
Moise Ion din Moreni, Stolan 
Mircea din Galați șl Lucan Tra
ian din Cluj-Napoca.

lei ; 
3.683 
lei ; 
iei; 
lei j 
lei î



TURNEUL ARMATELOR
PRIETENE LA LUPTE LIBERE

deocamdată 
favoarea lui

in Urnitele cate- 
luptătorul român 

l-a Învins prin 
sovieticul Hristo-

După runda 
candidatilor 

lider, in

MECIUL DE ȘAH

COMPROMISSOLUȚIA DE

SOFIA, 24 (Agerpres). — La 
Burgas (Bulgaria) au început în
trecerile turneului armatelor prie
tene la lupte libere, competiție la 
care participă sportivi din B. H. 
Germană, B.P.D. Coreeană, Cuba, 
Mongolia, Polonia, România, Sl- 

--------- Cehoslovacia șl

L

ria, U.K.S.S., 
Bulgaria.

In prima zi, 
goriei 48 kg, 
Dorin Drăghlci 
descalificare pe 
forov, iar Severinov (Bulgaria) 
l-a Întrecut prin tuș pe Kauszak 
(Polonia),

Am relatat în această pa- 
gină despre intenția unora 
dintre administratorii stadio
nului olimpic din Los Ange
les, faimosul „The Memorial 
Coliseum" (gazdă a J.O. din 
1932 șt 1?B4>. de a-i desființa 
pista de atletism, tn felul el 
o celebritate, șl de a o În
locui cu un mare număr de 
loji pentru spectatorii, ce 
este drept, foarte numeroși al 
meciurilor de fotbal ameri
can. Evident, intenția aceasta 
a provocat serioase discuții 
printre numeroșii iubitori al 
atletismului din marele oraș 
de la Pacific, care au combă
tut-o cu tărie. Din păeate, 
argumentete „filo atletismu
lui" erau mal mult de natu
ră sentimentală, tn timp ce 
acela care pledau pentru ex
tinderea locurilor la meciurile 

roloseau drept r. vil.

A început sezonul curselor cicliste de sase zile ! Debutul l-a fă
cui competiția din Berlinul Occidental (in fotografia noastră, 
cuplu! Joachim Schaphoff — Anthony Doyle), după care urma 
cea de la Grenoble. Numai ci velodromul, situat tn „Palatul de 
gheață* (gazdă a J.O. din 1968), este acum nefolosibil In urma unui 
incendiu care a distrus • buni parte a impunătorului edificiu.

U“ LA UN PAS DE SURPRIZA
(Urmare din pag. l)

19, Pulbere 4, Trif 14, Vinasi
6. Szabo 12, Murășan 16 pentru 
„U“, respectiv Kosa 5,. Rădu- 
lescu 10, Antochi 23, Nicoari 5, 
Costin 19, Gellert 14. Arbitri :
1. Olaru și M. Oprea.

C.S.U, GALATI — I.C.E.D. 
45—93 (16—54). Evoluția palidă 
n gălățenilor a permis bucureș- 
lenilor să efectueze „variațiuni 
pe aceeași temă": jocul în atac. 
Elevii lui D. Berceanu și S. 
Rotaru au exersat cu eficiență 
diferite scheme, cele mai spec
taculoase fiind „devierile* și 
„un-doi“- urile sub panou. Au 
marcat: Miriță 2, Toma 1, Hai
duc 9, Popescu 10, Bușu 2, 
Ciochină 5. Cazanoveschi 14, 
Pascu 2 pentru C.S.U., respec
tiv Păsărică 10, Ivascencu 6, 
Maxim 4, Mihaîcea 11, C. loan 
10. Marinescu 9, Chirie 5, Voicu 
13. Grădișteanu 6, Pogonaru 19. 
Arbitri: V. Octavian și R. 
Stănciulescu.

C.S.U. SIBIU — ACADEMIA 
MILITARĂ BUCUREȘTI 79—72 
(48—30). După o primă repriză 
dominată clar de sibieni (25—8 
în min. 10, 43—22 în min. 18), 
în „actul" al doilea am asistat 
Ia o spectaculoasă „cursă de 
urmărire" a bucureșteniloir.
Au marcat: Chirilă 16, Palhegy 
22, Apostu 7, Dăian 25, Her
bert 4, Bretz 5 pentru C.S.U„ 
respectiv Ciminian 2, Zdren- 
ghea 18, Șarlă 29, Neculee 5. 
Oczelak 7, Neagu 9, Vileinschi
2. Arbitri: G. Dutka șl I. Olaru.

STEAUA - RAPID BUCU
REȘTI 93—67 (47—35). In ÎO-

MOSCOVA, 24 (Agcrpres). — 
Cea de-a 19-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Garri Kaspa
rov a fost întreruptă la muta
rea a 42-a și va fi continuată 
astăzi. Scorul este 
9,5—8,5 puncte în 
Kasparov.

MONTPELLIER, 
a noua, turneul 
are acum un nou 
persoana fostului campion mon
dial Mihail Tal.

Clasamentul actual : 1. Tal 
6 p, Iusupov 5,5 p (1). 3.

argument de sumele, cu mul
te zerouri, pe care le-ar re
prezenta Încasările de pe ur
ma prezenței a cîtorva mil de 
spectatori in plus, șl aceasta 
de mal multe ori pe an (tn 
orice caz, să fim drepți, de 
mal multe ori declt la di
versele competiții de atle
tism 1).

CInd totul părea fără Ieșire 
pentru pista .Coliseumulul*, 
cineva adică Jim Hardy, co- 
mlsartu general al marelui 
stadion, a avut ldeea salva
toare (ceva tn genul... .oului 
Iul Columb") ca pista să fie 
menținută, urmtnd ca Înain
tea fiecărui meci, chiar pe 
pistă, să fie Instalate... fotolii 
pentru spectatorii de la fot
bal. Intr-adevăr, simplu, co
mod ș' practic.

drăzneața lor tentativă de a ră- 
mîne neinvinși și după aceas
tă partidă, rapidlștii au reușit 
doar în prima repriză citeva 
perioade de joc egal cu mai va
loroșii lor parteneri de între
cere. Echipa campioană, acum 
la conducerea tehnică cu M. 
Cîmpeanu și N. Pîrșu, a obți
nut o victorie scontată. Au mar
cat: Reisenbuchler 11, Brăniș- 
teanu 21, V. loan 20, Carpen 9, 
Ermurache 20, Cernat 2, Căpu- 
șan 7, Opșitaru 3 (la începutul 
meciului s-a accidentat și nu a 
mai jucat) pentru Steaua, res
pectiv Mihai 13, Ghiță 19. M. 
Dumitru 5, Sipoș 3, Gh. Dumi
tra 7, C. Popucu 4, Plămadă 1, 
Bănică 2, L. Popescu 13. Ar
bitri: R. Stănciulescu și M. O- 
prea.

POLITEHNICA IAȘI — FARUL 
CONSTANTA 54—58 (18—27). Ulti
ma partidă a zilei a fost șl... ul
tima tn „top*-ul reuniunii, cu o 
tabelă de scor care rămtnea mi
nute bune Insensibilă la încer
cările care se doreau aruncări la 
coș. în schimb, greșelile de teh
nică s-au ținut lanț; jucătorii ce
lor două divizionare „A* ar putea 
fi Invidioși pe... mlnibaschetba- 
llștl, nu o dată cu o normă supe
rioară de puncte înscrisei A în
vins favorita oubliculul, dar șl 
ea și, mal ales. Politehnica, au 
rămas datoare. Au marcat: Mă- 
gurean 13, Dănăliă 8, Takacs 11, 
Mihăiiescu 10, Tonca 5, Boisteanu 
3, Anton 4 pentru Politehnica, 
respectiv Radu 8, L. Cernat 4, 
Mănăllă 18 (singurul care a co
respuns). Pasca 5, Băiceanu 5, 
Spinu W (a avut citeva coșuri 
tn momente .chele*), Bucă 3. 
Arbitri: G Dutka șl V. Octavian.

KARPOV - KASPAROV
Timman și Sokolov 5,5 p, 
Nogueiras, Portisch și Beiiav- 
ski 
etc.
Iov 
nin 
skj

5 p, 8. Scirawan 4,5 p (1) 
Rezultatele rundei : Smîs- 
— Portisch 0,5—0,5, Cer- 
— Sokolov 0,5—0,5, Beliav- 
— Nogueiras 0,5—0,5, Short 
Spraggett 0,5—0,5, Ribli — 

Tal 0—1, Timman — Vaganian 
1—0, Korcinoi — Tusupov în
treruptă, Spasski Seirawan 
amînată.

După consumarea meciurilor 
din prima manșă a turului se
cund din cupele europene, vom 
consemna faptul că pentru pri
ma oară s-au înregistrat attt de 
multe scoruri la limită, precum 
șl egalități. O dovadă că parti
dele au fost extrem de strtnse șl 
că se așteaptă un retur „furtu
nos* la 6 noiembrie. O scurtă 
trecere In revistă a unor parti
de este In acest sens edifica
toare.

în „C.C.E.*: C.F. Barcelona — 
F.C. Porto 2—0 (0—0), prin go
lurile marcate de Marcos (min. 
61) șl Schuster (min. 70). Mult 
așteptata tntllnlre dintre echipe
le Italiene Verona șl Juventuz 
s-a încheiat la egalitate (0—0), 
după 90 de minute pasionante, 
dar cu puține faze de gol. Re
turul de Ia Torino, care se va 
desfășura tot cu porțile Închise 
ale stadionului, va ti desigur ho- 
tărîtor. Anderlecht, contrar aș
teptărilor. a dispus de Omonia 
Nicosia doar eu 1—0, prin go
lul marcat de Vandenbergh (min. 
43) pentru că după pauză clprio- 
țll s-au apărat excepțional. Se 
va Înregistra -'are o surpriză la 
Nicosia 7 Extrem de echilibrată 
a fost Intilnlrea de la Leningrad, 
dintre Zenit șl Kuusysi Lahti. 
Finlandezii au deschis scorul tn 
min. 7 prin Llus. Gazdele au e- 
galat abia tn min. 75, tri urma 
unul penalty transformat de 
Jeludkov, Iar golul victoriei a 
fost marcat tot de el și tot... din 
penalty, In min. 90 1 La MUn- 
chen, Bayern a întrecut pe Aus
tria Viena cu 4—2 (3—1). Și aici 
oaspeții au deschis scorul prin 
Steinkogler (min. 0), apoi gaz
dele au pus stăptnlre pe joc, În
scriind de 4 ori: Mathy (min. 11, 
22, 57) șl M. Rummenlgge (min. 
13), Iar In final Polster (min. 73) 
a redus din handicap. In retur, 
vlenezil tși pot pune speranțe 
în calificare datorită celor două 
goluri din deplasare.

„CUPA CUPELOR*, o sin- 
vtctcrie tn deplasare: Ban- 

(Tara Galilor) a fost tntre- 
de Atletico Madrid cu 2—0, 
golurile semnate de Da Sil-

e fa fiport fa aftufa.
ANCHETA W.B.C.PAGUBA ORGANIZATORILOR...

Oficialitățile din 
sud-vestul Franței, 
celor 16 candidați 
dial de șah, care 
cunoască succesul _ 
competiție, reunind atttea mari 
chlerulul. Nici un amănunt nu 
intre care și procurarea unor 
luxoase, de o anumită mărime, 
bultă și acoperită cu fetru etc. ___ _ ___
din preziua începerii turneului, cinci din cele 
opt șahuri (unice tn zona respectivă) au fost 
pur și simplu... furate I Lesne de Înțeles panica 
in care au intrat conducătorii clubului de șah 
„Alehln*, organizatorul competiției, pină au gă
sit, la repezeală, alte opt șahurl, de o bună ca
litate, dar nu chiar attt de frumoase ca cele
lalte. Și apoi mai este ceva: organizatorii con
tau să vindă (evident, la prețuri... pe măsu
ră t) șahurile folosite de marii maeștri, căci do
ritori erau destul...

Montpellier, localitate din 
au făcut totul ea întrecerile 
la titlul de campion mon- 
au loc aici, tn prezent, să 

pe care-l merită o astfel de 
’ valori ale eși- 

a fost neglijat, 
șahurl foarte 
eu baza plum- 

Dar, In noaptea

Cu prilejul convenției 
anuale a .Consiliului 
mondial al boxului* 
(WBC), desfășurată In 
Thailanda, la Bangkok, 
Marvin Hagler a fost 
desemnat .boxerul a- 
nulul*. La alegerea Iul 
s-a avut tn vedere, de
sigur, maniera netă tn 
care el a dispus de 
Thomas Hearns, la 15 
aprilie, tn meciul pen
tru titlul mondial 

. categoria mijlocie.
la 
A 

fost pentru a 12-a oară 
că Hagler șl-a pus in

I
I
I
I

IMPOTRIVA BRUTALITĂȚILOR IN RUGBY
Arbitrul Internațional 

de rugby galezul Clive 
Norllnd, de-a dreptul 
alarmat de tot mal nu
meroasele brutalități, u- 
nele soldate cu grave 
accidentări, din parti
dele de rugby, a soli
citat cu fermitate, ca 
selecționerii, indiferent 
de categoria valorică a 
echipelor, să nu mal 
folosească pe acel ju
cători brutali care, tn 
mod deliberat, provoa
că accidentarea adver
sarilor. De 
autoritățile 
ai trebui să-l 
mal mult pe 
căci ar putea

I

asemenea, 
rugbyulul 

susțină 
arbitri, 

veni o zi 

va (min. 5) și Setlen (min. 25). 
Iu meci care s-a terminat după 
Închiderea ediției (și rezultatul 
nu a apărut In ziarul nostru de 
ieri) a fost acela dintre Benfica 
Lisabona șl Sampdorla Genova. 
Au ctștlgat portughezii cu 2—6 
(0—0), tn urma golurilor marcate 
de Diamantino (min. 47) șl Rul 
Sguas (min. 89). La Helsinki, 
H.J.K. — Dynamo Dresda 1—0 
(0—0), golul fiind înscris de Ter
ry Lee (mln. 10). Bayern Uer- 
dingen a etștigat meciul cu Ga- 
Iatasaray ou 2—0 (1—0), dar al 
doilea gol a fost obținut abia In 
min. 83 de către Internaționalul 
Bommer. Dukla Praga n-a reușit 
mal mult dectt un 1—0 cu A.I.K. 
Stockholm. După golul Înscris In 
min. 7 de către Korejclk, suede
zii s-au apărat excelent și rezul
tatul a rămas neschimbat. Stea
ua roșie Belgrad .s-a ținut bine* 
tn Danemarca, in meciul cu 
Lingby. După ce gazdele au con
dus cu 2—0 (Christiansen șl Spans- 
borg). echipa belgrădeană șl-a 
revenit remarcabil după pauză, 
egaltnd tn numai 7 minute (Dju- 
rovski min. 53 și Mrkela min. 60).

în „CUPA U.E.F.A.*, doar două 
victorii tn deplasare. Videoton, 
finalistă tn ediția trecută, a 
fost Învinsă cu 1—0 pe teren pro
priu de către Legia Varșovia 
(gol marcat de Araszklewlcz. tn 
min. 39 1). Tot tn min. 89 a ctști-

TELEX ©TELEX® TELEX • TELEX
BOX • Nord-irlandezul Barry 

McGuigan (24 ani), campion mon
dial (WBA) la .pană", a fost de
clarat. pentru a doua oară con
secutiv, cel mai bun boxer din 
Marea Britanle. McGuigan a de
butat tn arena internațională la 
1* ani, numărtndu-se printre În
vingătorii la „Mănușa Litoralu
lui* de ia Constanta.

CICLISM • Prima etapă a .Tu
rului Chile* (Puerto Montt — O- 
somo, 140 km) a revenit chilia
nului Fernando Vera tn 3.20:0*.

RUGBY • La Belfast (Irlanda 
de Nord): selecționata Ulster — 

CAMPIONUL A AMINAT FESTINUL

ctnd tot mai mulți din
tre noi vom refuza să 
arbitrăm meciuri ale 
unor echipe tn care 
Joacă astfel de rugbyști 
brutali*... Dar apropo 
de arbitri: lată că Don 
Hughes a fost lovit tn 
plină figură de jucăto
rul Ken Jackson, de la 
Abersychan, Iar 
Vincent Donagh 
fost „rupt* brațul, 
cinci locuri, ctnd a 
cercat să oprească

lul 
t-a 
tn 

tn- 
____  ___ o 
bătaie intre jucătorii de 
la Brynmawr și Gran- 
dlffalgh... Asta (chiar 
dacă se cheamă așa) 
nu este, In nici un 
eaz, ...sport 1

Campionul european de box la categoria co
coș, Italianul Ciro de Leva, care șl-a păstrat 
titlul dispunînd, zilele trecute, prin „oprire", de 
francezul Alain Limarola, Intr-o gală la Eboli, 
a fost nevoit să amine festinul comandat la un 
mare restaurant, prin care intimii (șl nu erau 
putini I) urmau să-i sărbătorească succesul. Fe
ricit, bineînțeles, de victorie, după Intilnlrea în 
care s-au schimbat nenumărațl pumni, de Leva 
a ajuns cu multă greutate la vestiar, unde s-a 
simțit foarte rău. A fost transportat, de aceea, 
de urgență la spital, unde 1 s-au făcut Inves
tigațiile necesare. A doua zi a fost „externat", 
dar potrivit diagnosticului medicilor el va tre
bui să albă o lungă perioadă de pauză totală, 
pentru a evita orice fel de complicații ulterioare. 
Șl etnd te glndeștl că organizatorii de gale ii șl 
găsiseră un nou adversar pentru titlu, pe engle
zul Bay Gilbody. Dar, vrea, nu vrea, britanicul 
(șl o dată cu ei organizatorii respectivi I) tre
buie acum să mal aștepte. Cit 7 Greu de spus...

Rubrică realizată de Romeo VILARA

Keinhoiu Mathy (in tricou în
chis, In dreapta) înscrie unul 
dintre cele trei goluri ale lui 
in meciul Bayern Mtlnchen — 

Austria Viena (4—2) 
Telefoto: A.P. — Agerpres 

gat Athletic Bilbao la Liege, prin 
golul Iul De Andres. Spartak 
Moscova a cîștigat la limită 
(1—0), cu F.C, Bruges, tn urma 
golului realizat de Internaționalul 
Cerenkov (min. 45). din penalty. 
Hajduk Split a obținut un rezul
tat bun la T orino, termlnînd la 
egalitate (1—1) cu echipa locală. 
Echipa iugoslavă a deschis sco
rul tn min. 35 prin Sliskovlci, Iar 
italienii au egalat grație austria
cului Schachner (min. 74). Multă 
vreme jocul dintre Real Madrid 
șl Cernomoreț odesa a stat în 
cumpănă Gordillo a deschis sco
rul tn min. 1. Bagarov a egalat 
tn min. 8, iar Valdano a punctat 
decisiv tn min. 71 pentru ma
drileni (2—1). Dundee Utd. a dis
pus cu 2—9 de Vardar Skoplje 
(Redford min. 53 șl Gough min. 
77), așa înclt returul nu va fl 
ușor pentru „ll“-le iugoslav. 
Foarte bun rezultatul Iul Dniepr 
la Eindhoven (2—2); unde echi
pa sovietică a condus de două 
ori, grație golurilor marcate de 
Protasov (min. 17 șl 68), Iar gaz
dele au egalat prin McDonald 
(min. 55) și Thorensen (min. 80).

Așa cum am arătat, aproape 
toate scorurile au fost strtnse. 
Prin prisma rezultatelor din tur, 
doar echipele învingătoare la 
scor sau In deplasare (foarte pu
ține) se pot considera ca și pro
movate: I.F.K. Găteborg („C.C.E."), 
Rapid Viena, Ațletico Madrid 
(„Cupa cupelor"), F.C. Koln. Le
gia Varșovia si Athletic Bilbao 
(„Cupa U.E.F.A.").
• în preliminariile C.M. (zona 

Oceania) : Australia — Taiwan
7—0 (2—0).

Insulele Fidjl 23—9 (11—0) e La 
Bradford (tn nordul Angliei) : 
Comitatul Yorkshire — Noua Ze- 
elandă 18—8 (selecționate de 
rugby In XIII).

TENIS • .Turneul Seiko", la 
Tokio, in cadrul „Marelui premiu 
— Nabisco*: Gomez — MlChibata 
6—2, 6—3, Van Patten — Glam- 
malva 7—6, 6—0 Connors — Se- 
guso 6—2, 6—1, Jarryd — Van 
Boeckel 6—3. 6—3. Lendl — Pate 
6—3, 6—3 • La Melbourne, com
petiție tn .Marele premiu": 
vis — Drewett 6—3. 6—3.

Da-

joc titlul de campion 
al lumii. .Meciul anu
lui* a fost ales cel din
tre mexicanii Guadelu
pa Plntor și Juan Me
za, pentru centura de 
campion la categoria 
super-cocoș. Plntor a 
ctștlgat titlu! deținut de 
Meza. tn sfîrșit, me
dul dintre Hagler șl 
Hearns a fost apreciat 
ca „cel mai dramatic* 
(Hagler a cîștigat prin 
abandon dictat de ar
bitru, tn repriza a 3-a).

I
I
I
I

I
I
I
I

I
J


