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STEAUA: PREGĂTIRI INTENSE
SPERANȚE

Toamna fierbinte a cupelor 
europene a cuprins și lumea 
mereu surprinzătoare a hand
balului internațional. Valoroa
se echipe-etalon se pregătesc 
acum pentru apropiatele exa
mene ale „optimilor" de finală, 
în rîndul acestora, trei forma
ții reprezentind handbalul 
masculin românesc: STEAUA 
BUCUREȘTI (în „Cupa cam
pionilor europeni"), H.C. Ml- 
NAUR BAIA MARE (în „Cu
pa cupelor") șl POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (în „Cupa I.H.F."). 
Examene grele, extrem de im
portante in „cursa" pentru 
consacrarea europeană, cele 
mai dificile părindu-ni-se în- 
tîlnirile pe care campioana ță
rii, Steaua, le va susține 
redutabila 
mană VfL 
noiembrie, 
returul, 10 
mund) în 
dintre cele trei competiții in
ternaționale. De aceea, desigur, 
prima noastră vizită — în sala 
de jocuri a clubului sportiv 
Steaua...

Atmosferă de muncă asiduă, 
seriozitate șl disciplină, asa 
cum ne-a obișnuit, de multă 
vreme, această formație frun
tașă, de 19 ori campioană a ță
rii, permanent cu reprezentanți 
în lotul național (și Ia acea

Preletorf dfn Itatt țările, uniți-vă!

cu 
formație vest-ger- 

Gummersbacli (3 
la București, și, 

noiembrie, la Dort- 
cea mai importantă

SI AMBIȚIIa a
oră, la „Trofeul Elveției": 
drian Simion, Vasile Stingă,
Marian Dumitru și Constantin 
Petre).

...Se aruncă, năpraznic, la 
poarta apărată de Nicolae 
Munteanu (căpitanul echipei) 
și de Tudor Vasile. Pe rind, 
Marian Mirică, Daniel Mihail, 
Virgil Nicolae, Ionescu Cristian 
și .......................
că 
ca 
cu 
de 
în 
drian Ghimeș, dar aflăm 
în acea zi aveau examen 
„fără frecvență", la T.C.M. 
respectiv, I.E.F.S. Frumos! 
doua zi vor relua și ei „i 
mul" antrenamentelor.

...Pe bancă, pentru puțină 
. vreme, tînărul antrenor al rte- 
liștilor, maestrul _ emerit al 
sportului Radu Voîna. Ne spu
ne că echipa a susținut, în 
afara antrenamentelor cu efec
tivul complet, și două jocuri 
de pregătire-verificare, deose
bit de utile, în compania lotu
lui reprezentativ de tineret.

Ajungem, pe nesimțite, la... 
VfL Gummersbach. „Echipă 
mare, meciuri foarte grele

Dan GÂRLEȘTEANU

Cezar Drăgăniță își incear- 
nu numai forță, ci și tehnl- 
de aruncare. Antrenament 
caracter de individualizare, 
perfecționare. Nu-1 zărim 

sală pe Ovidiu Marc șî A- 
că 
la 
Și.
A 

,rit-

(Continuare in pag. a 2-a)

Azi și inline, în campionatul de hochei

MECIURI DE MARE INTERES
întrecerile din cadrul primei 

grupe valorice 
republican de 
azi și mîine 
mare interes :

București : Steaua 
Club Miercurea-Ciuc

Miercurea-Ciuc : Progresul — 
Dinamo București

Faptul că cele mai bune e- 
chipe din țară joacă între ele 
săptămînă de săptămînă a fă
cut să crească nu numai inte-. 
resul publicului pentru acest 
sport atît de spectaculos, dar, 
totodată, i-a făcut și pe jucă
tori să dea, împreună cu an
trenorii respectivi, mult mai 
multă atenție pregătirii. Dar 
una este să te pregătești, să 
te dăruiești culorilor pe care 
le aperi și alta să-ți depășești 
atribuțiile de jucător și chiar 
de căpitan al echipei. Pentru 
că. iată. Dinamo se vede obli
gată șă joace două etape fără 
doi dintre jucătorii săi de bază, 
Tureanu și Pisăru, (suspendați). 
Astfel, partida de la Miercurea- 
Ciuc cu Progresul devine mult 
mai echilibrată. Foarte intere
santă se anunță și confrunta
rea din Capitală, dintre Steaua 
Si Sport Club M. Ciuc (fluie
rul de începere : 17,30). Și este 
suficient să spunem că ultima 
partidă disputată pe patinoarul 
„23 August" între aceste două 
echipe s-a încheiat la egali
tate 4—4.

a campionatului 
hochei continuă 
cu meciuri de

înaintea 
samentul

acestor partide, cla- 
arată astfel :

Sport

1. Steaua
2. Dinamo
3. Sport Club
4. Progresul

7 5 11
7 4 0 3
7 3 13
7 10 6

39-24
31-26
23-20
17-40

golgeterilor : 1.
2.

Clasamentul
Chiriță (Steaua) 7 1-5, 12 p ; 
Gerczuj (Steaua) 6+5 11 p ; 
3. Tureanu (Dinamo) 4+7, 11 

4. Hâjăucă (Steaua) 4+5,
5. Nlstor (Steaua) 4+4,
6. Gliga (Steaua) 5+1,

7. Gereb (S.C.M.C.) 5+1,
8. J. Bartalis (S.C.M.C.)

P ;
9 P
8 p
6 0
6 P.
4+2, 6 p ; 9. Pisăru (Dinamo) 
3+3, 6 p.

...Și clasamentul minutelor de 
penalizare : 1. Progresul 64. 2. 
Sport Club 84, 3. Steaua 88, 
4. Dinamo 107.

>
9

9

CAMPIONATELE DE
BISTRIȚA, 25 (prin telefon). 

Campionatele naționale indivi
duale și ale „Daciadei" la hal
tere (seniori) au continuat joi 
seara tîrziu și vineri toată 
ziua.

In reuniunea de joi. la ca
tegoria 56 kg pe primele locuri 
s-au situat Ion Balaș (Rapid 
București) cu 240 kg, urmat de 
Nicolae Munteanu (C.S. Onești) 
217,5 kg și Teodor Iacob (Clu- 
jana) 215 kg. La „aruncat" : 1.

debut victorios
AL HANDBALISTELOR ROMÂNCE

BUDAPESTA, 25 (Agerpres). 
In Ungaria au început întrece
rile unei competiții internațio
nale de handbal feminin, la 
care participă echipele R. D. 
Germane, Poloniei. României, 
Cehoslovaciei, Ungariei, Iugo
slaviei, R.F. Germania și Aus
triei. »

în prima zi a turneului, 
grupa de ' 
României 
de 23—14 
Poloniei, iar R. D. Geri 
întrecut cu 
Cehoslovacia, 
registrate în grupa de la Ce- 
gled, Iugoslavia — R. F. Ger
mania 29—17 (15—6) : Ungaria 
— Austria 24—17 (11—11).

in 
la Gyor, formația 
a învins cu scorul 

(8—7) selecționata 
— ~ mană a
24—20 (15-9)
Rezultate ir.-.

Calendarul întrecerilor 
sportive de masă din ca
drul competiției sportive 
naționale „Daciada" pe 
anul 1986 - ediția a V-a

In paginile 4. 5, 6
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Mîine, In etapa a 11-a a Diviziei A de fotbal

IN CENTRUL
CLASAMENTUL

1. STEAUA 9 8 10 17- 4 17
2. Univ. Craiova 10 7 1 2 16- 7 15
3. Sportul stud. 9 5 3 1 25- 9 13
4. Dinamo 10 6 1 3 12- 8 13
5. Petrolul 10 3 5 2 10-12 11
6. Corvinul 10 5 0 5 29-12 10
7. Gloria 9 4 2 3 12- 9 10
8. WU“ Cluj-Nap. 10 4 2 4 12-13 10
9. F.C. Argeș 10 4 2 4 8-10 10

10. Chimia Rm. V. 9 4 14 16-13 9
11. EkC. Olt 10 3 3 4 7-12 9
12. S.C. Bacău 10 4 0 6 15-16 8
13. A.S.A. Tg. M. 10 4 0 6 11-15 8
14. Victoria 10 2 4 4 10-15 8
15. Rapid 10 3 1 6 14-22 7
16. F.C. Bihor 10 2 3 5 8-22 7
17. F.C.M. Brașov 10 2 2 6 4-18 6
18. „Poli“ Tim. 10 2 1 7 12-21 5

ATENȚIEI, VICTORIA

• In Șoseaua
Mare, Văidean in fața foștilor 
coechipieri din Brașov • La 
Oradea, F.C. Bihor și A.S.A. 
Tg. Mureș, in luptă pentru un 
loc in afara ,,nisipurilor mișcă
toare" • La Buzău, Gloria iși 
apără poziția invidiată din „prima treime" a clasamentului, iar 
F.C. Argeș incearcă să recupereze punctul pierdut „la adevăr", 
in etapa trecută • F.C. Olt - Chimia Rm. Vilcea sau „duelul" 
de la granița locului 10 • Va ieși Steaua neinvinsâ și în fața 
Victoriei ? • La Cluj-Napoca, ți „U", și Corvinul se lansează de 
pe aceeași trambulină comună (a celor 10 puncte) • Pe Bega, 
„Poli* speră să transmită „lanterna roșie* după meciul cu S.C. 
Bacău • La Craiova, Bicu se gindește sâ-și consolideze poziția 
pe lista golgeterilor, după meciul cu Petrolul • Sportul studen
țesc - Rapid rămine derby-ul de farmec al Capitalei.

Oradea : 
Buzău : 
Slatina : 
Cluj-Napoca : 
Timișoara : 
Craiova : 
București:

București :

Bucurețti :
Toate partidele

HALTERE

STEAUA

wwwwwwww
Ștefan cel

Fază din ultimul joc de
Rapid, încheiat la egalitate, 2—2. 
un atac feroviar.

PROGRAMUL
F.C. BIHOR 
GLORIA 
F. C. OLT 
„U" 
POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
VICTORIA

(Stadionul
DINAMO 

(Stadionul Dinâmo)
SPORTUL STUD. - RAPID 

(Stadionul Sportul stud.) 
vor începe la ora 15

campionat dinți e Sportul studențesc și 
tn prim-plan, Șerbănică respinge 

Foto: Aurel D. NEAGU

intr-un derby de polo

DINAMO-RAPID 16-10
JOCURILOR

- A.S.A. TG. MUREȘ
- F.C. ARGEȘ
- CHIMIA RM. VILCEA
- CORVINUL HUNEDOARA
- S.C. BACĂU
- PETROLUL PLOIEȘTI
- STEAUA

Metalul)
- F.C.M. BRAȘOV

• Dorel rialccș — un record valoros la categoria 60 hg.
Balaș HO kg : 2. A. Coman 
(A.S.A. Tg. Mureș) 125 kg ; 3. 
Munteanu 120 kg.

Vineri, in cea de a treia reu
niune, în cadrul categorici 60 
kg, întrecerile au fost domi
nate de dinamovistul Dorel 
Mateeș, care a stabilit un nou 
record național la stilul smuls: 
130,5 kg (v.r. 130 kg) dintr-a

UN NOU SUCCES
AL MOTOCICLIȘTILOR NOȘTRI

patra încercare. Ce înseamnă 
acest record este lesne de înțe
les dacă 
acesta la 
ne de la 
pionatele 
dertălje cu 130 kg 
medalia de argint ! 
său direct, care l-a 
clasamentul la total și la 
două stiluri a fost Gh. Maltei, 
fost coleg la C.S. Onești și de 
data aceasta din nou coleg. însă 
în lotul ...olimpic. Mateeș, 
după opinia specialiștilor se 
anunță o mare speranță pentru

ne amintim că anul 
Campionatele europe- 
Katowice 
mondiale

și la Cam- 
de la So
s-a ciștigat 
Adversarul 

secundat în 
cele

Horia CRISTEA

goluri1.
(prin te-CLUJ-NAPOCA, 25 

leton). In piscina acoperită din 
localitate, vineri s-au disputat 
etapele a doua și a treia ale 
turului secund al Campionatu
lui național de polo — seria A. 
întrecerile au fost dominate 
de derbyul Dinamo — Rapid, 
desfășurat in încheierea reu
niunii de după-amiază. DI
NAMO a dispus de RAPID cu 
16—10 (3—0, 4-4, - - - -
Confirmind 
bună în care 
antrenorilor 
Popescu au obținut o victorie 
clară, mai ușor decît era de 
așteptat. Dinamoviștii au luat 
un start excelent : 3—0 în min. 
4,44 ; Spinu apără tot, inclusiv 
o aruncare de la 4 m (deși 
Florincescu a executat bine, 
jos, la bară). Al doilea „sfert" 
a fost mai echilibrat, pe fon
dul unei scăderi temporare a 
dinamoviștilor. Rapijiștii re
vin, dar același Spinu se opu
ne reducerii diferenței. în con
tinuare, urmează „recitalul" 
Hagiu, care va înscrie de șap
te ori consecutiv (!) și soarta 
partidei este pecetluită. Pă
cat că Moiceanu l-a lovit 
Angelescu, cind jocul era 
trerupt, fără ca arbitrii 
Median și R. Nichita să tcorde 
sancțiunea cuvenită. De altfel, 
ei au arbitrat sub nota Obiș
nuită. Pentru realizarea victo-

4—3, 5—3). 
forma sportivă 
se află, elevii 

1. Capșa șl D.

pe 
în-
V.

Mihai! VESA

Interes deosebit și pentru 
ultima (a 3-a) intilnire de 
dirt-track dintre reprezentati
vele României si Bulgariei, ci- 
teva mii de spectatori umplînd 
pînă la refuz stadionul I.P.A. 
din Sibiu. Ca si acum trei zile, 
la București, unde motocicliștii 
noștri și-au luat o meritată re
vanșă în fața redutabililor lor 
adversari elevii maestrului e- 
merit al sportului Gh. Voicu- 
lescu s-au angajat intr-un e- 
fort maxim și au obținut un 
nou succes, mai concludent, la 
scorul de 49—41 p. Anticipînd 
dorința de victorie a partene
rilor de 
antrenor' bulgar 
schimbat poziția „pieselor for
te" din formație, oaspeții in- 
cercînd să se detașeze in pri
mele manșe. .Dar, mai omogenă, 
echipa noastră a „mers" umăr 
la umăr cu puternica sa ad
versară pînă ta manșa a 8-a 
(24—24 p). Din acest moment, 
cu o pregătire fizică care le-a 
egalat cunoștințele tehnice, re
prezentanții noștri se desprind, 
remarcindu-se pofta de concurs 
a bucureșteanului Marian 
Gheorghe. in postură de lider

întrecere, cunoscutul
I. Peev a

al echipei. Luînd starturi bune 
și cu o tehnică îmbunătățită 
în derapajul controlat din tur
nante, el a trecut de 3 ori 
victorios linia de sosire și — 
împreună cu coechipierii lui de 
manșă, D. Gașpar si. apoi, D. 
Stoican (neașteptat de produc
tivi), care au punctat de fie
care dată — a adus formația 
României în avantaj consistent 
după penultima manșă .(a 14-a): 
45—39 p. Spre satisfacția pu
blicului. campionul țării, I. Pa
vel. cîștigă detașat ultima cursă 
și apoi. într-o manșă suplimen
tară. pentru „Cupa I.P.A. Si
biu" — decernată de organiza
tori —. cucerește și acest tro
feu .

Au evoluat formațiile : 
ROMÂNIA — M. Gheorghe 14 p. 
I. Pavel 13 p D. Stoican 9 p, 
Șt. Postoiache 6 p, G. Gașpar 
4 p, M. Șoaită 3 p (rez. N. 
Puraveț) ; BULGARIA — T. A- 
lexei 14 p, A. Eftimcv 13 p. 
G. Mitev 7 p, O. Ianakiev 3 p, 
N. Manev 2 p și R. Hristov 
2 p. Scorul general al celor 
trei întilniri este 2—1 în fa
voarea motocicliștilor români.

(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare în pag. a 3-a)

Divizia A de baschet masculin

ÎNTRECERI CU REZULTATE... SCONTATE
CONSTANȚA, 25 (prin 

fon). Al doilea turneu al 
viziei A de baschet masculin 
a continuat vineri, după-amia
ză, in Sala sporturilor din lo
calitate. el beneficiind de a- 
ceeași bună organizare. A fost 
o reuniune cu rezultate scon
tate, favoritele impunindu-se 
conform anticipărilor.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 94—72 (55—30). Echipa 
gălățeană a înregistrat un 
recare reviriment, dovadă 
faptul că repriza secundă 
aparținut cu 42—39. aspect 
poate „opera" în viitor, 
plan psihic, atit de necesar
mației pregătită de C. Hinsa.

Au marcat : M. Dumitru 11, 
Ghiță 26, Gh, Dumitru 4. Sipoș 
16, Suciu 14. Plămadă 9, L. 
Popescu 8, Bănică 6, respectiv 
Miriță 25, Haiduc 5, R. Popes-

lele- 
Di-

oa- 
și 

i-a 
care 

în 
for-

Traian IOANIȚESCU

cu 13, Bușu 2, Iordache 2, Cio
chină 4, Cazanovschi 18, Pas- 
cu 3. Arbitri : G. Dutka și M. 
Oprea.

I.C.E.D. — POLITEHNICA 
IAȘI 65—56 (33—23). O partidă 
anostă, in care ieșenii au re
petat evoluția șablon din ziua 
precedentă. Din păcate, prin 
prisma spectaculozității, bucu- 
reștenii au intrat și ei în „ho
ră". izbutind rareori să rupă 
ritmul „de vals" ai acțiuni
lor. Atunci cind au jucat mai 
rapid, ei și-au asigurat o di
ferență de scor liniștitoare, 
„Poli" s-a apropiat la 3 puncte 
tulburată doar în min. 29, cind 
(40—43). Au marcat : Păsărică 
11, Ivascencu 18, C. Ioan 8, 
s

Adrian VASILESCU

(Continuare in pag. a 3-a)



In cercurile de modelism
in vitrinele librăriilor

BILANȚ RODNIC ÎNDEMN SPRE NOI SUCCESE 3 CÂRTI DEDICATE ȘAHULUI
Programul activităților esti

vale in modelism a fost și in 
acest an deosebit de bogat, cu 
» mare varietate de competiții 
și acțiuni organizate pentru 
toate categoriile de pasionați

liber pe arenele de 
Au fost organizate 
tradiționale 
cupe locale 
vacanță cu 
In ceea ce

concurs, 
competiții 

de popularitate, 
și zonale, tabere de 
profil de modelism. 
privește activitatea

Migăloasa muncă a constructorului de micromodele. In 
Aurel Morar. fost campion mondial la această ramură 

lismului

imagine, 
a mode-

tehnico-aplicativ. 
să dăm doar

ai sportului
Este suficient __ ___ ___
cîteva cifre revelatoare. Sub ge
nericul „Daciadei" s-au organi
zat mai bine de 5 000 de 
cursuri și demonstrații la 
au participat peste 125 000 
modeliști din cele peste 
de cercuri de specialitate. Aero- 
modeliști, navomodeliști, rache- 
tomodeliști și automodeliști, de 
la purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor la veterani ai aces
tui sport și-au petrecut timpul

desfășurat

con- 
car e 

de
2 000

de performanță, s-au 
nu mai puțin de zece campio
nate republicane, organizate de 
federația de specialitate (secre
tar Mihail Zanciu) prin comi
siile sale fi numeroase între
ceri cu participări internațio
nale.

Dar școlile și-au deschis por
țile și activitatea de modelism 
pentru pionieri și școlari se o- 
rientează spre lucrul in ate
liere, adevărate laboratoare ale 
tehnicii. Și performerii în eta-

MCMM

H DACIADA-
0 FRUCTUOASA
\ MUNCII CU

Am făcut, zilele trecute, un 
popas în comuna Poșta 
Cilnău, aflată la jumătatea 
drumului dintre Buzău și 
Rm. Sărat, loc în care fă
ceau... „stație* poștalioanele 
din veacul trecut. La șoseaua 
principală sînt puține case. 
Satele comunei Sudițl, Ali- 
cenj și altele — se întind pe 
dealurile ce prefațează Munții 
Buzăului.

La marginea comunei, un 
stadion de fotbal. Joc amical 
între echipe constituite 
ad-hoc de elevi ai liceului a- 
gricol, în vreme ce mulți ti
neri muncitori, care fac na
veta la Buzău, abia așteptau 
să le ia locul. Pe marginea 
terenului îl întiinim pe piof. 
Gh. Lazăr.

— Terenul acesta, căruia 
tocmai i-am terminat cabine
le din zid și ne pregătim să-i 
ridicăm tribunele ne spune 
prof. Gh. Lazăr, s-a făcut cu 
sprijinul deosebit al tovară
șei Sabina Toader, primarul 
comunei. Tot cu ajutorul to
varășei primar am realizat 
terenul de tenis cu zgură 
lingă stadion. La școală 
veni alte terenuri. Dacă 
veți timp...

Am 
urcat 
prin 
mile 
unde , _____ ____  __
Lazăr, pe malul Cîlnâuiui, ni 
s-au arătat terenurile de 
handbal. La Sudiți — o 
frumoasă surpriză I în clă
direa unui fost cămin cultu
ral — o bine dotată sală de

fi 
de 
ti

înțeles invitația. Ne-am 
în mașină și. am pornit 
satele aruncate pe cul- 
dealurilor. în Aliceni, 
funcționează prof. Gh.

ÎMBINARE
SPORTUL

culturism, cu 
trenor, Sandei

— Este singurul centru să
tesc de culturism din jude
țul Buzău, ne-a spus tova
rășul Mircea Chisling, secretar 
al C.J.E.F.s. Buzău, care 
ne-a Însoțit.

— Toată aparatura necesară 
antrenamentului, a ținut să 
ne informeze prof. Gh. La
zăr, a fost făcută de antre
norul Mindruță, muncitor la 
Buzău, care a reușit să 
polarizeze tineretul din îm
prejurimi și pe cei ce fac na
veta Ia Buzău, pentru acest 
frumos sport. Am avut șl re
zultate bune, repurtate 
Ion Cîrstea, Oprea Cazan 
alții, care s-au clasat 
locul al 2-lea In „Cupa 
Decembrie" organizată 
clubul Rapid.

Dar tineretul din comuna 
Poșta Cilnău participă, de ti
se menea, la crosuri, ajun- 
gînd in finalele pe județ șl 
practică fotbalul — echipa 
„Spartac", din campionatul 
județean, este una dintre cele 
mai vechi din județ.

— Ne mindrim că Ghlz- 
deanu, de la Gloria Buzău, a 
plecat de la noi, 
prof. Gh. Lazăr. 
comuna noastră a 
cind a luat ființă 
Pentru tineretul nostru, 
ciada" Înseamnă o fructuoasă 
îmbinare a muncii cu sportul.

un inimos an- 
Mindruță.

de 
pe
30
de

ne spune 
Sportul in 
crescut de 
„Daciada".

i. »Da-

Sever NORAN

pa care vine, ăe toamnă și iar
nă, își petrec timpul in ateliere 
pregătind noi aparate pentru 
concursurile din anul ce vine.

Intr-un recent dialog pe a- 
ceastă temă, dr. ing. Nedelcu 
Cioceanu. director general al 
întreprinderii de mașini agri
cole .Semănătoarea". maestru 
al sportului, ne spunea că : 
.practicarea modelismului de la 

vîrsta copilăriei în atelierele 
școlilor, dă aripi spre creativi
tate și muncă, contribuie la 
formarea unor viitori specialiști 
în ramuri de vîrf ale i 
miei. Faptul ar putea fi 
monstrat cu mii și mii de 
xemple și 
încurajată 
extinsă cit 
pe băncile 
școală".

Există multe preocupări 
acest sens. Am vrea să 
doar două exemple. Președin
tele clubului sporturilor tehnico- 
apliactive din Suceava, Silves
tru Moraru, maestru al sportu
lui, a făcut din unitatea pe 
care o conduce un „combinat" 
pentru procurarea de materiale 
destinate cercurilor de mode
lism. în altă parte, la Tirgoviș- 
te, directorul Liceului industrial 
auto, prof. Ion N. Radu. ma
estru emerit al sportului, a 
creat o „școală tirgovișteană" 
de modelism. în care, pe lingă 
activitatea practică, se editează, 
împreună cu elevii, o revistă 
de modelism, „Astronautica", 
prima în lume de acest fel. se 
scriu enciclopedii de modelism. 
cărți de îndrumare tehnică. E- 
xemplele de mai sus le-am dori 
ca un îndemn pentru toți 
implicați în această 
la unirea eforturilor 
noua etapă să fie de 
bogată în roade.

econo- 
! de- 

e- 
trebuie 

și 
de 
de

de aceea 
această activitate 
mai mult. încă 
primelor clase

in 
dăm

cei 
activitate 

pentru ca 
la început

Viorel TONCEANU

3

I

2

1

moment de vîrf inie-Un 
gistrează, în perioada din ur
mă, publicistica șanistă. Pe 
parcursul a cîtorva săptă- 
mînl, vitrinele librăriilor s-au 
îmbogățit cu nu mai puțin 
de trei apariții editoriale con
sacrate șahului. Fapt remai - 
cabil, fiind îndeobște consi
derat că bibliografia noastră 
consacrată „sportului minții" 
se situează încă mult sub co
ta cererii maselor de iubi
tori ai acestei discipline, me
reu în creștere. Iată, avem 
acum în față trei cărți de 
șah deosebit de prețioase, 
care vor aduce delectarea ci
titorilor șahiști șl pot fi deo
potrivă un instrument de lu
cru pentru pregătirea 
jucători.

Mai întîi, într-o 
©.dine nepreferen
țială. vom mențio
na volumul „Strate
gi.! jocului de mij
loc în șah* datorat 
regretatului maes
tru Veniamim Ur
se mu (decedat în 
1983), distins om de 
cultură, jucător de 
concurs șl, totoda
tă, antrenor cu re
putație bine stabili
tă. în lucrarea sa. 
care apare postum, 
se găsește o parte 
din rezultatele cer
cetărilor sale în do
meniul strategiei șa- 
nlste, de o deose
bită valoare instruc
tivă și pedagogică. 
O contribuție de 
seamă la teoria mo
dernă a partidei de 
șah.

Al doilea volum 
Ia care ne referim 
poartă semnătura 
venerabilului maes
tru și cunoscut ani
mator 
prof.
Gudju, 

de onoare Ia F.R.Ș. Titlul său : 
„însemnări din lumea șa
hului". O lucrare memoria
listică, reconstituind drumul

parcurs de-a lungul unei 
vieți întregi, în activitateașa- 
histă, de neobositul entuziast, 
cu multiple merite 
voltarea generală a 
discipline sportive în 
noastră.

In sfirșit, ajungem 
treia lucrare din seria 
țlonată, subliniind că 
vorba de o realizare presti
gioasă „Planeta șah", în ver
siunea sa estivală, almanah al 
Uniunii Scriitorilor, se prezin
tă în condiții grafice si de con
ținut superioare, este 
vantă
autor

în ddz- 
aceslci 

țara

la s 
men

ește

al șahului 
univ. Ion 

președinte

eapti-
Coordonatorul 

rnaîoritătii

Rochi VOIA

tolelor incluse), 
gazetar Uli Vălureanu 
tă sincere felicitări.

STEAUA: PREGĂTIRI INTENSE, SPERANȚE Șl AMBIȚII.
(llrmsre din pag I)

pentru noi — ne declară an
trenorul Radu Voina. Ca să 
fim, oarecum, siguri dc califi
care, ar trebui să ciștigăm la 
București cu 6—7 goluri dife
rență".

Meciul de-acasă pune, intr-a
devăr, probleme, dar tragerile 
la sorți fac și ele parte din 
regula jocului. înțelegem, însă, 
că steliștii sînt deciși. în ciu
da faptului că ar fi p: eterat 
ca meciul-tur să se dispute în 
deplasare, să obțină calificarea 
pentru „sferturile" de finală

ale C.C.E. De aceea se face 
totul pentru a se asigura for
ma bună a portarilor, randa
mentul interilor și eficienta 
extremelor, intr-un cuvînt, 
creșterea .potențialului întregii 
ECHIPE, care să poată repre
zenta așa cum se cuvine culo
rile clubului și ale sportului 
românesc.

Ne-au 
speranțele 
liștilor de 
bucurat,

bucurat gîndurile. 
și ambițiile handba- 

la Steaua. Ne-a 
de asemenea, realis-

mul cu care 
întîlnire cu 
vest-germană 
bach, formație 
frații Brand, în care activează, 
din acest 
sacraților 
tar) sau 
(extremă _ 
cu o mare forță de joc. dec-si 
să dea o replică deosebită cam
pionilor noștri. E bine cînd 
știi să prețuiești și valoarea 
adversarului...

Initiative

DESCHIDEREA UNUI

CICLU DE CONFERINȚE MICII ÎNOTĂTORI

este privită dubla 
puternica echipă

VfL Giimmers- 
antrenată de

sezon, în afara cou- 
Andreas Thiel (por- 
Thomas 
stingă).

Krokowseki
cîțiva tineri

Df IA IRFMOAS
Centrul de perfecționare a ca

drelor din mișcarea sportivă, îm
preună cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
din București, sub auspiciile U- 
niversității eultural-științlfice, 
deschide ciclul de conferințe pe 
anul 1985/1986 luni 28 octombrie, 
orele 12,30, în sala Dalles, cu 
tema : «Formarea conștiinței so
cialiste a sportivului, sarcină 
prioritară a procesului instruc- 
tiv- educativ in sportul româ
nesc ; aspecte din activitatea 
practică in unitățile sportive din 
municipiul București".

Prezintă conf. dr. Nicn Alexe, 
directorul Centrului de perfecțio
nare, șl prof. Nicolae Stancu, pre
ședintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică șl sport 
București.

De două ori pe săptămînă. 
joia șl duminica, în m:cui 
bazin de inițiere de la FIo- 
reasca pot fi văzut! 30 de co
pii, Intre trei și cinci ani, 
zbenguimdu-se in apă. Dc fapt, 
joaca lor este o formă atrac
tivă de învățare a Înotului de 
către preșcolari, aplicată cu 
deplin succes, de mai multi ' 
am, de o... educatoare. Este 
vorba despre Măriuca Isăces- 
cu-Mnstață, cu ani în urmă 
campioană a țării la sărituri 
de la trambulină, acum edu
catoare la grădinița nr. 195 
de pe Ungă IREMOAS. Men- 
tinlndu-și pasiunea pentru 
sportul practicat In bazin. 
Măriuca bsăcescu-Mustață s-a 
dedicat în mod voluntar fru

moasei acțiuni de inițiere în 
tainele înotului a copiilor, cu 
rezultate cu totul meritorii. 
De ani de zile, după cicluri 
care durează cite 30 de zile, 
serii după serii de noi Înotă
tori au părăsit bazinul de 1- 
nițiere, unii dintre ei fiind 
apoi selecționați în secțiile 
de performantă si devenind 
înotători de frunte la catego
ria copil (de pildă, Bogdan 
Vulpe si Florian lonescu).

Și toate acestea dator'tă 
faptului că Măriuca Lsăceecu- 
Mustață a înțeles că Învă
țarea înotului trebuie să facă 
parte din educația generală 
a unui copil.

Dumitru STANCULESCU

Ridicarea 
brațele în

LA LOCUL DE MUNCĂ

ft

47.

Executat : ie—15”.Executat : C ori.
Executat : 4—6 ori.
— Se poate executa de 

voie (fără numărătoare).

Program de exerciții (8)

brațele 
cu expl-

1-2 3-4
1-2 "^3

P.I. — stind. 
pe vîrfuri cu 
sus <2 inspir.). Ghemui- 
re (2 expirații) avînd mii- 
nile pe genunchi.

\P î-2

ZILNIC, GIMNASTICĂ

)
Pozițla inițială — depăr

tat stind. Legănarea bra
țelor prin lateral sus (pe 
vîrfuri cu inspirație). Re
venire Încrucișată prin fa
ță a brațelor (pe talpă cu 
expirație).

P.I. — depărtat stind. 
Două arcuiri cu palmele 
la ceafă. O arcuire cu 
mîinl la spate (3 timpi 
— inspirație după care 
mîlnlie prin față cu În
clinarea capului — expi
rație). Executat : •—• ori.

— Expirația profundă.

P.I. — depărtat stind. 
Îndoirea genunchilor cu 
brațele sus arcuite cu in
spirație. îndoirea întinsă 
a trunchiului in față la 
orizontală ți eu 
lateral arcuire 
rație.

Executat : *—« ori.

P.I. — depărtat stînd. 
Brațele lateral orizontal 
T:î. Răsucirea trunchiu
lui cu răsucirea genunchi
lor spre stg. T:2, spre dr. 
răsucire T :3 șl revenire 
T:4.

P.I. — stind drepți. Să
ritura ca mingea (pe un 
picior cu ambele brațe ri
dicate sus ți piciorul o- 
pus înainte). T:l—1. Ace
lași eu piciorul schimbat 
în jos — 3—4.



DE ASTĂZI, IN SAÎA AGRONOMIA, 

„CUPA STEAUA" LA VOLEI (m)
Astăzi dupâ-amiază. in sala 

„Agronomia" din Capitală în
cepe turneul masculin de volei 
„Cupa Steaua" care se înscrie 
ca cea mai interesantă compe
tiție de verificare înaintea 
startului iii noul sezon intern 
și internațional al echipelor de 
club, start ce se va da dumi
nica viitoare, cînd începe edi
ția a 37-a a campionatului na
țional și cînd Dinamo va sus
ține prima manșă a dublei în
tâlniri cu Eczacibasi Istanbul, 
în preliminariile noii ediții a 
C.C.E.

La „Cupa Steaua" participă 
cele trei divizionare „A“ bucu- 
rcștene — Dinamo, campioana 
țării. Calculatorul și Steaua, 
organizatoarea turneului —, 
precum și multipla campioană 
sovietică șl europeană Ț.S.K.A. 
Moscova (care se pregătește și 
ea pentru debutul în C.C.E.). 

O adversară redutabilă, deci, 
pentru echipele noastre și un 
turneu care stîrnește interesul 
publicului amator de volei. Iată 
programul celor 3 zile de con
curs : astăzi, de la ora 17 : 
Steaua — Dinamo și Ț.S.K.A.
— Calculatorul ; mîine. de la 
ora 9,30 : Steaua — Calculato
rul și Ț.S.K.A. — Dinamo ; 
luni, de la ora 16 : Calculatorul
— Dinamo și Steaua — Ț.S.K.A.
• Competiția feminină „Cupa 

Calculatorul", la care au luat 
parte 6 echipe, s-a încheiat cu 
victoria echipei organizatoare, 
Calculatorul, care a dispus, in 
finală, de Rapid cu 3—0 (12, 
6, 4). Pe locurile 3—6, în or
dine. divizionarele „B“ Metal 
33, I.T.B. și C.S.M. Oțelul Tîr- 
goviște și formația din campio
natul municipal București, Cal
culatorul II. (I. COSTINIU, co- 
resp.)

COMPETIȚII DE ATLETISM
La Poiana Brașov a avut loc, 

recent, ediția a patra a „Cro
sului veteranilor", organizat în 
memoria fostului campion de 
alergări Emil Pandrea. Iată re
zultatele : cat. 40—44 ani : Emil 
Arseni (Brașov), cat. 45—49 
ani : Marin Stanciu (București), 
cat. 50—54 ani : Vasiie Moldo
van (Buc.), cal. 55—59 ani : 
Aurel Mocanu (Buc.) cat. 60— 
61 ani : Ștefan Catană (Buc.), 
cat. 65—69 ani : Nicolae Soare 
(Galați)' cat. 10—74 ani : Ion 
Baboie (Brașov) cat. peste 80 
ani : Iosif Kasco (Buc.). (Ni
colae D. NICOLAE. coresp )

In Capitală s-a desfășurat 
competiția de marș feminin 
dotată cu „Cupa Spartac". S-au 
clasat pe primul loc : Mona 
Lisa Podarii la 2 km — copile, 
Ionica Baciu 11:20 Ia 2 km — 
junioare III și Mirela Ștefîrcă 
16:25 la 3 km — junioare I 
și II. Toate cîștigătoarele au 
reprezentat asociația sportivă 
Spartac.

mint, clapa a 6-a in siting A la ru®j

CELE MAI INTERESANTE PARTIDE

LA BAIA MARE Șl PETROȘANI
Se reia campionatul Diviziei A la rugby, milne fiind programate 

jocurile celei de a șasea etape. Vor avea loc nouă meciuri, al -ze
celea disputîndu-se anticipat (C.S.U. Construcții Sportul studențesc 
— Steaua 13—51). Se desprind- prin echilibrul presupus înttlnirile 
de la Petroșani și Baia Mare. De menționat că XV-le arădean 
are terenul suspendat.

Iată programul șl arbitrii de milne:
Seria I

Petroșani
Sibiu
Bîrlad
Suceava

Buzău
Baia Mare
Iași
Arad
Timișoara

ȘTIINȚA — GRIVITA ROȘIE
stadion știința, ora 11; P. Soare (Buc.)

C.S.M. — LOCOMOTIVA PAȘCANI
stadion Dumbrava, ora 9,30; D. Grigorescu (Buc.) 

RULMENTUL — T.C. IND. MIDIA
stadion Rulmentul, ora 10; ft. Popa (Iași) 

C.S.M. — ,U“ 16 FEBRUARIE CJ.-NAP.
stadion Unirea, ora 9,30; Al. Pavlovici (Buc.) 

Seria a Il-a
CONTACTOARE — DINAMO

stadion Chimia, ora 11; I. Vasilică (Buc.) 
ȘTIINȚA CEMIN — FARUL

stadion Recea, ora 11; Gh. Huștiu (Buc.) 
POLITEHNICA — RAPID BUC.

Stadionul tineretului, ora 10; M. Voina (Brașov) 
GLORIA P.T.T. — HIDROTEHNICA MILCOV FOC, 
Teren Inst. Pedag. Oradea, ora 10; V. Marinescu (Buc) 
UNIVERSITATEA — MAȘINI GRELE OLIMPIA 

Stadion „1 Mal* n, ora 10; S. Manea (Sibiu)

Dupii campionatele europene de volei feminin

PREGĂTIREA DE SLABĂ CALITATE 
DIMINUEAZĂ ȘANSELE UNOR PERFORMANȚE DEOSEBITE
Locul 11 pe care voleiul nos

tru feminin l-a ocupat La re
centele campionate europene 
reprezintă o contraperfcrman- 
ță detașată in istoria participă
rii noastre la această competi
ție. Cu atît mai surprinzătoa
re, cu cit — repetăm afirmația 
dinaintea C.E. — în contextul 
actual sportivele noastre n-ar 
avea motive să se considere 
inferioare — sub aspectul ca
lităților native — jucătoarelor 
din echipele clasate pe locurile 
din față. Și cu atît mai de 
neînțeles, cu cit una lirTre 
ocupantele podiumului de pre
miere. formația tării organiza
toare a „europenelor". O-anda, 
părăsea propriu! teren învin
să net (cu 3—0) de reprezen
tativa României, chiar n pri
ma zi a competiției. Dar. în 
final. învinsa se clasa cu opt 
locuri mai sus .jecît învingâ- 
toarea! Cum se explică un a- 
semenea bizar, ilogic deznodă- 
mînt? — l-am întrebat pe unul 
din cei patru însoțitori tehnici 
ai echipei, ne antrenorul fede
ral Vr.sile Pavel.

— Intr-adevăr, situația este 
paradoxală, dar motivația ei 
este dublă: după un 3—0 cil 
gazdele, în seria nrelimin".-1 11 * * V. 
echipa noastră a devenit vic
tima ei înseși și a arbitrajului: 
am pierdut meciul următor, cu 
Ungaria, dar ae rămăsese o 
mare șansă în ultimul joc din 
serie, cu Italia (o victorie 
ne-ar fi adus automat un loc 
5, cu șanse de a mai urca în 
turneul final al fruntașelor 
unde ar fi contat șl acel 3—0

Voicu 9. Grădișteanu 1, Pogo- 
naru 18, respectiv Măgurean
18. Takacs 14, Mihăilescu 13, 
Cilibiu 4, Anton 2. Moscalu 5. 
Arbitri : I. Olaru și R. Stăn- 
ciulescu.

C.S.U. SIBIU — STEAUA 
68—86 (37—54). în sfîrșit, un 
meci care a mai înviorat tri
buna. cu numeroase faze de 
baschet autentic, cu aruncări 
precise de la distanță (Bră- 
nișteanu : 4 coșuri de 3 p) și 
cu coșuri „de sus" (Ermurache: 
4 reușite), ambele echipe hli
zind totul pe „cartea" atacu
lui, neglijînd însă apărarea. O 
remarcă în plus pentru șmbiția 
sibienllor. în citeva rînduri în 
apropierea campioanei : 31—39 
în min. 14, 59—70 în min. 34. 
Au marcat : Chirilă 2. Palhegy
12. Bleahu 4. Apostu 2. Dăian
11, Herbert 20, Bretz 17, res
pectiv Ermurache 26. Panaites- 
cu 2. Carpen 5. Cernat 12, Că-
pușan 7 Brănișteanu 21, V. 
loan 13. Arbitri : G. Dutka și
V. Octavian.

ACADEMIA MILITARĂ - 
DINAMO ORADEA 62—63 (27— 
38). Pînă în min. 37, jocul a 
avut un curs favorabil oră- 
denilor. Din acest moment 
bucureștenii au aplicat un efi
cient presing. „întorcind" re
zultatul : 60—56 (min. 38). Din 
păcate, ultimele minute au fost 
extrem de tensionante. cu trei 
faulturi tehnice, dar și cu 
greșeli ale arbitrilor I. Olaru 
și M. Oprea, care au dezavan
tajat formația bucureșteană. 
La nivelul echilibrului „pe li

DIVIZIA A DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1) 

cu Olanda)... Am condus cu 
2—1 Ia seturi și 11—7. *2—8 în 
al patrulea, jucind toi timpul 
destul de bine contra italien- 
celor, insă arbitrajul ne-a de
zavantajat in continuare, cînd 
nici echipa noastră n-a mai 
ales calea acțiunilor clare, fără 
șansă de a fi „interpretate" de 
arbitraj; pe de altă parte, a 
contat și absența Irînei Veli- 
cu, accidentată în aiun, dar, 
trebuie să recunoaștem că li
nele vicii de pregătire si gre
șeli în conducerea echipei de 
pe margine la citeva meciuri 
au înlesnit eșecul...

— La ce vă referiiți, concret, 
cînd vorbiți de greșelile de 
conducere a echipei de către 
cuplul de antrenori N. Humă 
— V. Moșescu?

— In primul rind la starea 
de nervozitate imprimată de 
antrenorii echipei, apoi la li
nele situații în care la pupi
trul sextetului ar fi trebuit să 
se afle Doinita Dimofte. in 
timp ce antrenorii au prefe
rat-o pe Mirela Zamfir. In fino, 
la neîncrederea în jucătoarele 
de rezervă, folosite necores
punzător situațiilor impuse de 
joc.

— Dincolo de interese de cu
lise, de greșeli de arhitect sau de 
conducere a tehnicienilor noș
tri, cum ați văzut echipa noas
tră în comparație cu :elelalte 
competitoare?

— Realist judecind valorile, 
echipa noastră se nntea clasa 
între primele 5 din Europa. Fi
rește, dacă se prezenta în 

nia de sosire", credem că pre
lungirile ar fi fost mai echi
tabile. Au marcat: Ciminian 2, 
Zdrenghea 33, Șarlă 8, Neculce
4. Oczelak 8, Neagu 5, Vil- 
cinschi 2, respectiv Kosa 15, 
Fodor 14, Rădulescu 8, An- 
tochi 13, Costin 13. Faulturi 
tehnice : Ciminian și antreno
rul R. Lecca, respectiv Rădu-

FARUL CONSTANTA — DI
NAMO BUCUREȘTI 49—98 
(17—48). La primul lor meci 
în acest turneu, dinamoviștii 
au intimpinat o rezistență dîr- 
ză din partea constănțenflor. 
doar In primele 5 minute, du
pă care totul a Intrat în nor
mal. victoria echipei Dinamo 
neputînd fi pusă în nici un 
moment la îndoială. Princi
palul scop al dinamoviștilor a 
fost. în final, să atingă ..suta". 
De remarcat că antrenorii Gh. 
Novac și V. Popa i-au acor
dat din nou credit tânărului 
Eugen Toader, menținîndu-1 
mult timp în teren. Toader. 
cel mai înalt baschetbalist al 
țării (2,18 m) s-a străduit și, 
in bună măsură, a reușit să fie 
la... înălțime, mai ales în faza 
defensivă. îl așteptăm mai în
drăzneț și în acțiunile ofen
sive. Au marcat : Tecău 7. L. 
Cernat 5, Mănăilă 6. Șerban 
7, Pașca 7, Băiceanu 3. Mol
doveana 6. Spînu 5. Ilucă 3, 
respectiv Vinereanu 9, Brabo- 
vean 16, Toader 6, Vasilică 8 
Bărbulescu 11, Niculcscu 13, 
(onescu 11. Iacob 6. Marinache 
6, Uglai 2, David 6. Constantin
4. Arbitri : R. Stănciulescu și 
V. Octavian. 

concurs ceva mai bine pusă la 
punct.

— Nu vl se pare că era fi
resc, obligatoriu chiar, să fie 
foarte bine pusă la ounct?

— Desigur, dar cînd spun 
aceasta, mă gindesc nu lumaj 
la ce s-a întâmplat în compe
tiție, la circumstanțele defavo- 
rizante, ci și la fisurile in pre
gătirea pentru C.E., care au 
înlesnit circumstanțele. Mă 
refer la faptul că unele jucă
toare de bază nu au fost adu
se la o formă sportivă cores
punzătoare. Este vorba în pri
mul rînd de Mirela Popcviciu. 
Ioana Cotoranu și Speranța 
Găman — o jumătate de echi
pă de la care sc aștepta cel 
mai mult. De ce s-au prezen
tat sub posibilități? Pentru că 
Popoviciu a lipsit de la pre
gătire vreo 10 zile, in perioada 
cea mai importantă, pentru că 
Cotoranu s-a eschivat adesea, 
la antrenamente, iar Găman 
(ca și altele din Iot) a venit 
cu un fond foarte scăzut de la 
club, ceea ce ne întărește con
vingerea că anumite echipe dc 
„A" e.dună jucătoare de „ers- 
pectivă, valoroase, pe care 
apoi — prin muncă puțină, de 
slabă calitate, sau intr-un cli
mat de indisciplină si viată 
nesportivă — le deteriorează, 
afectând astfel și interesele e- 
chipei naționale... Revenind ia 
activitatea desfășurată ia lot 
trebuie să precizăm că nici 
cuplul de antrenori desemnat 
nu a reușit să indep1inea.scă 
indicii tehnico-tactici stabiliți. 
Ba am aflat ulterior nu numai 
de încălcări ale programului 
de pregătire și recuperare de 
către unele sportive, ci și de 
absențe ale antrenorului prin
cipal de la ședințele de pregă
tire.

— Considerați că echipa 
noastră a fost surprinsă și de 
unele noutăți în plan concep
tual, tehnico-tactic ?

— Practic, noutăți nu s-au 
consemnat, dar unele formații 
au reconsiderat și perfecționai 
procedee și combinații cunos
cute...

— Ceea ce conduce la apre
cierea exprimată de noi îna
inte de C.E.. după Trofeul 
Tomis", aceea că echipa nu a 
lucrat suficient și. mai ales, 
a lucrat cam fără orizont, fără 
o Idee clară, fără cuvenita res
ponsabilitate și disciplină Este 
tâmpul să se întreprindă ceva...

Aurelian BREBEANU

DINAMO
(Urmare din pag 1)

riel categorice a formației 
Dinamo, au marcat : Hagiu 6, 
Rus 3, Cr. Dan 2. Moiceanu 2. 
Ciubăniuc 1 ; pentru rap’diști 
au înscris : Die 4. Angelescu 3, 
Lupescu 2. Ragea 1.

Iată rezultatele și unele 
amănunte de la partidele an
terioare : dimineață ■ CRT-
ȘUL ORADEA — PETROCHI
MISTUL PITEȘTI 13—3 (3—0,
5—0. 1—2. 4—1) după un ioc 
permanent la discreția cam
pionilor. DINAMO — I. L TI
MIȘOARA 18—2 (4—0 4—1,
4—1. 6—0). RAPID BUCUREȘTI 
— C.S.U. BUCUREȘTI . 9—5
(3—0, 1—4, 3—1, 2—0). Meci

CLASAMENTUL
Seria I Seria a :LI-a

1. STEAUA 6 6 0 0 305- 41 18 1. FARUL 5 4 0 1 285- 19 132. Sp. stud. C-țll 6 3 0 3 76- 99 12 2. Dinamo 5 4 0 1 252- 55 133 Grlvlța Roșie 5 3 0 2 72- 33 11 3. Pollt. Iași 5 3 0 2 123- 53 114. C.S.M. Sibiu 5 3 0 2 92- 73 11 4. Șt. Baia Mare 5 3 0 2 •69- 43 115. șt. Petroșani 5 3 0 2 52- 60 11 5. Contactoare 5 3 0 2 58- 81 116. T.C. Ind. 5 2 0 3 40- 86 9 6. Rapid Buc. 5 2 0 3 46-108 97. Rulmentul 5 2 0 3 61-117 9 7. „U“ Timișoara 5 2 0 3 34-195 88. ,U“ 16 Febr. 5 2 0 3 55-124 9 8. Gloria Arad 5 1 0 4 27-117 79. C.S.M Suceava 5 1 0 4 40- 59 7 9. Hidrotehnica 5 1 0 4 31-142 710. Locomotiva 5 1 0 4 47-148 7 10. M.G. Olimpia 5 1 0 4 48-160 7
„TROFEUL SPORTUL"

In întrecerea realizatorilor pe eseuri, trei jucători se află acum 
la egalitate, în frunte: Sorin Fuicu și Marin Moț, de la Steaua, 
Ștefan Constantin, de la Farul. Cei trei internaționali au reușit cite 
9 eseuri. îl urmează: M. Zafiescu (Dinamo). David (Steaua), Plloțschi 
(Farul) — cite 7, Lungu (Dinamo), Holban, V. Ion (Farul) — cite 6, 
Aldea (Dinamo), Enache (Steaua) — cite 5 etc.

In Ierarhia pe echipe, Steaua a marcat 55 de eseuri (un meci mai 
mult disputat) Farul 52, Dinamo 45, Politehnica Iași 18, C.S.M. Sibiu 
15, Știința CEMIN Baia Mare 11, Mașini Grele Olimpia 7, R.C. Gri- 
vița Roșie, C.S.U. Construcții Sportul studențesc, Rulmenul Bîrlad
— cite 6, Locomotiva Pașcani 5, Rapid București 4, Contactoare 
Buzău, Universitatea Timișoara, Știința Petroșani. C.S.M. Suceava
— cite 3, Hidrotehnica Milcov Focșani. T.C Ind. Midia, „U“ 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca — cite 2, Gloria P.T.T. Arad n.

Dintre transformeri, cel mai eficace se dovedesc Vasiie Ion (Farul)
— 73 de puncte înscrise, Alexandru (Steaua) 54. Năstase (C.S.U. 
Construcții) 37 ș.a.m.d.

sezonul ciclocrosulul

PARTICIPARE NUMEROASĂ,
Pentru o cit mal bună compor

tare la campionatele naționale de 
ciclocros ce se vor desfășura 
săptămlna viitoare, cicliștii bucu- 
reșteni se pregătesc cu conștiin
ciozitate. prin participarea la cit 
mai multe concursuri. Recent, pe 
traseul special amenajat la sta
dionul Metalul, din Capitală (în 
lungime de 3 km. și parcurs de 
mai multe ori. în funcție de 
categorie) s-au desfășurat cam
pionatele municipale la care au 
participat peste 70 competitori.

REZULTATE TEHNICE, seniori 
(8 ture = 24 km) : 1. Val. Con- 
stantinescu (Dinamo) 54:04, cam
pion municipal, 2. VI. Buduroi 
(STIROM; la 4 sec. 3. E. Cața- 
vei (Voința) la 48 sec ; juniori 
mari (6 ture = 18 km) : 1. G. 
Gheorghiu (Voința) 40:29, 2. N
Pătrașcu (C.S.S. 1) la 55 sec. 3
S. Anton (STIROM) la 2:03 : ju
niori mici (4 ture = 12 km) : 1. 
M. Mihai (Olimpia) 29:01, 2. G 
Prună (STIROM) la 53 sec. 3. A 
Ivan (C.S.S. 1) la 1:22 ; începă
tori (2 ture = 6 km) : 1. N. An
ton (STIROM) 14:49. 2. L. Vasiie

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

viitoarele întreceri de anver
gură. Iată clasamentul catego
riei : 1. Dorel Mateeș (Dina
mo) 270 kg ; 2. Gh. Maftei 
(C.S. Onești) 257,5 kg ; 3.
Gheorghe Popa (Chimpex) 250 
kg. Smuls : 1. Mateeș 120 kg ;
2. Maftei 112,5 kg ; 3. Popa 
112,5 kg ; Aruncat : 1. Mateeș 
150 kg ; 2. Maftei 145 kg ; 3.
Ștefan Budușan (Gloria Bistri
ța) 137.5 kg.

-RAPID 16-10
echilibrat, in care studenții au 
fost la un pas de a realiza o 
surpriză. Victoria feroviari
lor s-a datorat plusului lor de 
experiență. STEAUA — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 14—11 
(1—1. 5—3, 4—3. 4—4). Local
nicii au făcut eforturi pentru 
un rezultat favorabil, dar tine
rii poloiști de la Steaua au 
fost superior; în organizarea 
jocului.

După amiază : PROGRESUL 
— I. L. TIMIȘOARA 14—7 
(3—2. 4—0. 3—2, 4—3). Victoria 
bucureștenilor s-a datorat în 
special contraatacurilor. 
STEAUA — C.S.U. BUCU
REȘTI 5—5 (1—2. 1—1. 2—1,
1—1). Studenții au fost din 
nou la un pas de o surpriză !

ÎNTRECERI ECHILIBRATE
(STIROM) la 31 sec. 3 D. Bota 
(Olimpia) la 1:10.

Tot săptămina trecută, pe ace
lași traseu, s-au desfășurat în
trecerile prilejuite de ..CUPA 
OLIMPIA*, la care. ca si Ia 
campionatele municipale, concu- 
rentii au fost numeroși, peste 50. 
întrecerile au fost foarte echili
brate diferentele între fruntași 
fiind minime.

REZULTATE TEHNICE, seniori 
(6 ture = 18 km) : 1. Vl Buduroi 
(STIROM) 40:30, 2. T. Drăsan 
(I.M G.B.) la 10 sec.. 3. M. Mina 
(STIROM) la 30 sec : juniori mari 
(4 ture «= 12 km) : 1. V. Zamfir 
(STIROM* 27:30. 2. N. Pătrașcu 
(C.S.S. I) la 10 sec. 3. Gh. Matei 
(Olimpia) la 1:25 ; juniori mici 
(3 ture = 9 km) : 1. G, Prună 
(STIROM) 22:55, 2. Fl. Simon 
(STIROM) la 8 sec. 3 A. Duță 
(C.S.S 1) la 40 sec : începători 
(2 ture — 6 km) : 1. M. Mihai
(Olimpia) 14:40, 2. S. Marius
(STIROM) Ia 20 sec. 3. N Anton
(STIROM) la 57 sec.

Horațiu SIMA

OE HALTERE
Aseară s-au incheiat întrece

rile la categoria 67,5 kg. Iată 
primii clasați : 1. Vasiie Roșu 
(Chimpex) 292,5 kg : 2. Da
niel Murărețu (Rapid Bucu
rești) 292,5 kg ; 3. Mircca Tuli 
(Steaua) 290 kg. Smuls : 1.
Tuli 130 kg ; 2. Roșu 130 kg ;
3. Mircea Cristea (Chimpex) 
127,5 kg. Aruncat : 1. Murârețu 
165 kg ; 2. Roșu 162.5 kg ; 3.
Tuli 160 kg.

Campionatele se vor încheia 
sîmbătă seara.

LA POLO
în min. 26,40, ia 5—4 pentru 
ei, Tomescu a ratat „4 m“. a- 
poi Geantă. în min. 27 08. a 
stabilit egalitatea. tot din 
„4 m“.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
PETROCHI MISTUI PITEȘTI
10—6 (3—1, 2—0, 2—2. 3—3).

Sîmbătă este programată 
o etapă mai „calmă", iar du
minică dimineață vor avea 
loc două partide atractive I 
Dinamo — Steaua si Cri șui — 
Rapid.

Sportul|Pog.q3



CALENDARUL ÎNTRECERILOR SPORTIVE DE MASĂ DIN CADRUL 
COMPETIȚIEI SPORTIVE NAȚIONALE „DAC IA DA"

PE ANUL 1386 - EDIȚIA A V-a
I. PERIOADA DE IARNA 

A „DACIADEr

SANIE
„CUPA PIONIERUL" 

Categoria 11—14 ani — clasele 
v-vni

— etapa pe clasă și scoaiă.
pînă la : 12.L

— etapa pe localitate. pinâ
la t W.I.

— etapa pe județ si municipiul
București, pînă la : XII.

— finala oe tară : Vatra D«r-
nei 18—23.11.
„SANIUTA BE ARGINT"

Categoria H—19 ani (toate 
categoriile de tineri) și peste 
19 ani (tineri din mediul rural)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 5.1.

— etapa pe comună. centru 
de comună, orașe, municipii 
și sectoarele din municipiul

București oină la : 26.1.
— etapa oe iudet și municipiul

București, pînă la : 9-H.
— finala pe tară : Sărmas-

Harghita 22—23.11.

SCHI

„CUPA U.T.C." — PROBE DE 
FOND

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) și peste 
19 an| (tineri din mediul rural)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 12.1.
— etapa oe comună, centru de

comună, orașe, municipii si 
sectoarele din munieinul 
București, pînă la : 26.1.

— etapa pe iudet și municipiu)
București, pînă la : 16.11.

— finala oe tară : Semcnie —
Caras Severin 8—9.III.

LA

clasele

școală.
12.1.

„CUPA PIONIERUL* 
SCHI-FOND 

Categoria 11—14 ani.
v—VIII

— etapa pe clasă și 
pînă la :

— etapa pe localitate, 
la :

— etapa pe iudet și municipiul
București, pînă la : 2.II.

— finala pe tară : Vatra Dor-
nei 18—23.11.

„CUPA U.T.C." PROBE ALPINE 
Categoria 14—19 ani (toate ca

tegoriile de tineri)
Participă județele : Alba. Arad. 

Argeș, Bihor. Bistrita-Nă- 
săud. Bacău. Buzău, Brașov. 
Covasna, Caras Severin. Cluj. 
Iași, Dîmbovița, Gorj, Har
ghita. Hunedoara, Mureș, 
Maramureș, Neamț, Prahova, 
Sălaj, Suceava. Satu Mare, 
Sibiu, Timiș, Vilcea. Vran- 
cea și M. București.

— etapa pe 
pînă la :

— etapa pe 
comună, 
pînă la :

— etapa pe
— finala Pe țară : Scmenic 

Caraș Severin
„CUPA 

BIATLON 
Categoria

asociație sportivă, 
124. 

centru A» 
municipii, 

26.1. 
județ, pînă la 16.11.

comună, 
orașe.

8—9.III.
PIONIERUL" LA 
SCHI FOND 
11—14 ani 

V—VIII
— etapa pe clasă și 

pînă la :
— etapa pe localitate, 

la :

ȘI TIR 
clasele

școală, 
12.1. 
pînă 
19.1.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 2.II.

— finala pe tară : Vatra Bor
nei 18—23.11.

„CUPA U.T.C." LA BIATLON 
Categoria 14—15 ani (tineri din 
cercurile tehnico-aplicative de 

vînătorj de munte).
— etapa pe cercuri tehnico-a-

plicativc, pînă la : 12.1.
— etapa pe județ, pînă la : 31.1.
— finala pe țară : Vatra Dor-

nci 7-9.II.
„CUPA U.G.S.R." (SCHI FOND 

ȘI ALPIN)
— etapa pe localități, pînă

la : 30.1.
— etapa pe județ Și municipiu]

București : 1—16.11.
— finala pe tară : Bușteni-

Prahova 22—23.11.
FESTIVALUL PIONIERESC 

DE SCHI
Categoria 11—14 ani — clasele 

V—VIII
— finala pe tară : Băișoara-

Ciuj 13—19.1.
„CUPA PIONIERUL- LA 

SCHI ALPIN
Categoria 11-12 și 13-14 anl 

clasele V—vin
— etapa pe clasă si școală

pma la * 12.1.
— etapa Bs localitate, pînă

la: 19 .1.
— etapa pe județ, pînă la : XII.
— finala pe tară : Vatra Bor

nei 18—23.11.
„DINAMOVIADA" LA SCHI

— etapa pe cerc si asociație
sportivă, pînă la : 2.11.

— finala p« tară : Semenic- 
Caras Severin 27.11.-1.111.

CONCURSURILE SPORTIVE 
ȘI APUCAU VMI CITARE
BE IARNA ALE M.Ap.N. 
(PROBE ALPINE, TUIA- 
TLON, PATRULA, PLUTON).
— etapa pe subunități și uni

tăți. pînă ta : XII.
— etapa pe mari unități și

garnizoane : 13.IT—2.III.
CONCURSUL DE SCHI FOND 

ȘI PROBE ALPINE
Pentru centrele de copii de 
pe lingă unitățile de vinători 

de munte
— etapa Pe centre, pînă

la: 15.1.
— finala între centrele de co

pii, pînă la : 20.1.
„CUPA MICILOR V1NATORI 

DE MUNTE"
— finala pe tară : Băișoara-

Cluj 28.11—XIII.
„VOINTIADA" — ORIENTARE 

PE SCHI
— finala pe țară: Miercurea

Ciuc 30—31.1.

PATINAJ

„CUPA U.T.C.- LA PATINAJ 
VITEZA

Categoria 14—15 ani (toate ca
tegoriile de tineri).

Participă județele : Alba, Bra
șov, Brăila, Buzău, Caraș 
Severin, Cluj, Constanța. Co
vasna, Galați, Harghita, Hu
nedoara, Iași. Maramureș, 
Mureș. Prahova, Sibiu, Su
ceava, Timiș, Vilcea și M.

București.
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 29.XII.138i
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pînă la : 19.1.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 2.II.

— finala pe țară : Miercurea
Ciue 19—20.11.

NOTA :
— tn perioada de iarnă se vor 

organiza centre pentru învățarea 
schiului, patinajului, hocheiului, 
festivaluri ale sporturilor de 
iarnă, serbări ale zăpezilor și 
alte manifestări sportive de masă.

— în toate județe tării, se vor 
organiza crosuri pe schiuri sub 
denumirea „maratonul sănătății", 
cu participarea tuturor catego
riilor de vîrstă.

— Pe toate patinoarele artifi
ciale se vor organiza spectacole 
și carnavaluri pe gheată.

II. PERIOADA DE VARĂ 
A „DACIADEI"

ATLETISM

CAMPIONATUL PE ECHIPE 
AL ȘCOLILOR GENERALE 

Clasele V—VIII.

— etapa pe clasă și școală,
pînă la : 1.XII.1985.

— etapa pe localitate și sec
toarele din municipiul Bucu
rești, pînă la : 13.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 20.IV.

— etapa interjudețeană :
17—18.V.

Zona 1 — Oradea (participă 
județele : Satu Mare, Mara
mureș, Sălaj. Bihor).

Zona a II-a — Arad (participă 
județele : Arad, Hunedoara, 
Timiș, Caraș Severin).

Zona a III-a — Tg. Mureș 
(participă județele : Alba,
Cluj, Bistrița Năsăud, Mu
reș).

Zona a IV-a — Sf. Gheorghe 
(participă iudețele : Brașov, 
Covasna, Sibiu, Harghita).

Zona a V-a — Craiova (parti
cipă județele : Dolj. Gorj, 
Mehedinți, Vilcea).

Zona a VI-a — Alexandria 
(participă județele : Argeș, 
Dîmbovița, Olt. Teleorman), 

Zona a VII-a — Buzău (par
ticipă județele : Buzău. Ia
lomița Prahova. Giurgiu). 

Zona a VIIT-a — Brăi’a (parti
cipă județele : Constanța, 
Călărași, Tuleea, Brăila).

Zona a IX-a — Focșani (parti
cipă iudetele : Bacău. Ga
lați, Vaslui, Vrancea).

Zona a X-a — Suceava (porti- 
eipă- județele : Suceava. 
Neamț, Botoșani, Iași).

Zona a Xl-a — București (par
ticipă cîșMgăteril celor 8 sec
toare).

— finata pe țară: Suceava
14—13. V).

CROSUL PIONIERILOR
Cate». 11—12 ani și 13—14 ani, 

dacele V—VIIL
— etapa pe clasă șl școală,

pînă ta : 6.IV.
— etapa pe localitate și sectoa

rele din municipiul Bucu
rești pină la : 13.IV.

— etapa pe județ șl municipiul
București, pînă ia : 27.IV.

— finala pe tară : Baia Mare
17—18.V.

CROSUL TINERETULUI 
Categoria 15—16 ani, 17—19 ani 
și peste 19 a»i (toate catego

riile de tineri).
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 16.III.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 30.III.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 13.IV.

— finala ne tară: Alba Iulia
ll.V.

PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR INDIVIDUAL 

Categoria 14—19 ani, toate ca
tegoriile de tineri.

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la î 6.IV.

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : ll.V.

— etapa pe județ și munieipiul
București, pînă la : 25.V.

— finala ne țară : Pitești
14-15.  VI.

CONCURSUL ȘCOLAR DE 
SELECȚIE PETNRU TINERII 

DIN MEDIUL RURAL 
Categoria 14—15 ani (100 m.
plat și greutate m + () și
10—17 ani (greutate și 800 m.
— fete, greutate și 1.500 m.

băieți).
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 13.IV.
— etapa pe comună, pînă ta :

27.IV.
— etapa pe județ și sectorul a-

gricol Ilfov pînă la : 18.V.
— finala pe țară : Vaslui

28—29. VI.
CONCURSUL DE ȘTAFETE AL 

ELEVILOR
Categoria 14—19 ani (elevi)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 6.IV.

— etapa pe comună, centru de
comună, municipii, orașe și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : ll.V.

— etapa pe județ Și municipiul
București, pînă ta : 25.V.

— finala pe țară : Pitești
14—15. VI. 

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc și asociație

sportivă, pînă la : 25.V.
— finala pe țară : Baia Mare

13—14. VI.
CROSUL TINERILOR MUNCI

TORI (ȘTAFETA M + F).
— etapa pe asociație sportivă :

27.IV.
— etapa pe județ și municipiul
București : 3—ll.V.
— finala pe țară : Alba Iulia

24—25.V.
CROSUL TIPOGRAFILOR

— etapa pe asociația sportivă :
1. IX—26.X.

— finala pe tară : București
2.XI.

CAMPIONATUL ȘCOLAR
PENTRU ELEVII DIN M.I. 
CHIMICE SI M.I. PETRO

CHIMICE
— etapa pe școală, pînă la :

23.XI.1985.
— finala pe minister : Pitești

10—ll.V
„CUPA U.N.C.A.P." CONCUR

SUL NATIONAL SĂTESC
— etapa de masă pe unitate si

localitate, pînă la : 31.V.
— e’apa de masă pe consiliile

unice agroindustriale. oină 
la : 15.VI.

— etapa pe județ, pînă la :
29. VI.

— finala pe țară : Buzău
26—27.VII.

MARȘUL FACTORILOR 
POȘTALI

— etapa pe asociase sportivă
27.IV.

— etapa pe iudet și municipiul
București : 10—31.V.

— finala pe tară : Tg. Mureș
28—29. VI.

VOINTIADA FETELOR LA 
CROS (INDIVIDUAL)

— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 39.111.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 20.1 V.
— finala pe tară : Ploiești

3—4.V.
CAMPIONATUL ȘCOLAR 

PENTRU ELEVII DIN MINIS
TERUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
— finala pe țară : 29—31.V.
NOTA :

Pentru aplicarea măsurilor a- 
probate de Plenara CNEFS și • 
prevederilor Programului de dez
voltare a mișcării sportive. In 
toate lude tele tării se vor or
ganiza acțiuni pentru îmbunătățirea atletismului ;

— crosuri de masă sub devi
za „aleargă pentru sănătatea ta" 
eu partieidarea tuturor categori
ilor de vîrstă :

— întreceri la diferite probe, 
la nivelul asociațiilor sportive ;

— divizii locale, pe municipii, 
orașe (sectoarele din M. Bucu
rești) la diferite probe și catego
rii de vîrstă, sistem tur-retur 
care să cuprindă mal multe eta
pe de-a lungul întregului an :

— acțiuni speciale de selecție 
etc.

ALPINISM
ALPINIADA VÎNATORILOR 

DE MUNTE (M. Ap. N.)
— etapa pe subunități Și uni

tăți : 1— 31.VIII.
— finala Pe M. Ap. N. :

7— 14.IX.
CONCURS DE VERIFICARE 

IN ȘCOLILE ALPINE 
(CADRE)

— etapa de iarnă : Munții Fă
găraș 24.III—5 IV

— etapa de vară : Munții Bu-
cegi 9—21.VI.

AUTOMOBILISM
RALIUL FEMEII

— etapa pe comună, centru de 
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pină la: 27.X.1985

— etapa pe județ și municipiul 
București :

1.XI.1985—23.11.1986
— finala pe tară : Alba Iulia

29.III.
RALIUL ECONOMIEI

— etapa pe județ Si municipiul 
București :

1.IV.1985—10.VHI.1986
— finala pe tară : Brașov

30.VIII. 
CONCURS DE 1NDEMINARE
— etapa pe asociație sportivă,

1.XI.1985—25. V.1986
— etapa pe municipii și sec

toarele din municipiul Bucu
rești, pînă la : 30.VI.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 31.VIII.

CONCURSUL MAȘINILOR DE 
EPOCĂ

— etapa de zonă : 5.1—25.V.
— finala pe țară : 12—13.VI
tn zona Raliului Dunării-Dacia

RALIUL TEHNICO- 
APLICATIV

— etapa pe asociație sportivă :
1.XH.1985—25.V.1986

— etapa pe orașe, municipii și
sectoarele din municipiul 
București l.VI.—30.IX.

— finala pe țară: Bistrița 25.X.
ZILELE AUTOMOBILELOR 

DE EPOCA
Sinaia 19—21.IX.

BASCHET
FESTIVALUL PIONIERESC 

DE MINIBASCHET 
Categoria 8—10 ani și

11—12 ani, clasele III—VI
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : l.VI.
— finala pe tară : Gaiafi

21.VII—3. VIII.
„CUPA U.T.C." 

Categoria 14—19 ani băieți 
(toate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 20.IV.

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă ta : ll.V.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.VI.

— etapa interjudețeană :
8— 9. VI.

— Zona I, Sf. Gheorghe — par
ticipă județele : Bihor. Bis
trița Năsăud. Brașov. Cluj, 
Hunedoara, Maramureș. Mu
reș, Satu Mare, Sălaj, Sibu.

— Zona a II-a, Sibiu — parti
cipă județele : Botoșani, Bu
zău, Covasna, Harghita, Ia
lomița, Iași, Neamț, Sucea
va, Vaslui. Vrancea.

— Zona a III-a, Tîrgoviște — 
participă județele : Alba. A

rad. Argeș. Caras Severi®. 
Dolj Gorj Mehedinți Olt. 
Timiș Vilcea

— Zona a IV-a, Craiova — 
participă județele : Bacău, 
Brăila, Călărași, Constanța. 
Dîmbovița. Galați. Giurgiu. 
Prahova Teleorman. Tuleea. 
M. București.

— finala ne tară : Bacău
15—16. VI.

DELTAPLAN
„CUPA U.T.C."

— finala Be tară Sinpetru
Brașov 8—10.V.

„TROFEUL AERIAN I.N.M.T." 
ediția a III-a

— finala pe tară Buntac —
Brașov 19—21.IX.

FOTBAL
„CUPA PIONIERUL" 

Categoria 9—12 ani 
clasele III—VI

— etapa pe clasă și șeoa>lă :
— turul pină la : 1.XII.1985
— returul pină la : 31.III.

— etapa pe comună, centru de 
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București :
— turul pînă la : l.V.
— returul pînă la : l.VI.

— etapa pe județ și municipiul 
București. pînă ta 15.VI.

„CUPA PIONIERUL"
Categoria 13—14 ani — 

clasele VII—VIII.
— etapa pe clasă și școală,

pînă ta : l.IV.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București. pînă la : 13.IV

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.VI.

— etapa interjudețeană :
13—15. VI.

— Zona I. Bacău participă ju
dețele : Botoșani, Iași,
Neamț. Suceava, Vaslui..

— Zona a II-a. Brăila partici
pă județele : Bacău, Galați. 
Buzău, Vrancea. Tuleea

— Zona a III-a Ialomița par
ticipă județele : Brăila,
Giurgiu. Constanța, Călărași. 
Prahova, M. București.

— Zona a IV-a Argeș partici
pă județele : Dîmbovița. Olt, 
Teleorman. Ialomița, Vilcea.

— Zona a V-a Mehedinți par
ticipă județele : Argeș. Dolj, 
Gorj, Caraș Severin. Timiș.

— Zona a Vl-a Hunedoara par
ticipă județele : Alba. Co
vasna, Mehedinți. Bihor. 
Brașov.

— Zona a VII-a Covasna par
ticipă județele : Cluj, Sibiu, 
Harghita, Mureș, Bistrița 
Năsăud.

— Zona a VIII-a Bihor parti
cipă județele : Arad, Hune
doara, Maramureș. Satu 
Mare, Sălaj.

— finala pe țară : Brașov
18—20. VII.

Categoria de virstă 15—16 ani 
(elevi născuti după 15 sep

tembrie 1969)
— etapa pe asociație sportivă,

pină la : 27.IV.
— etapa pe localitate, pînă la :

29.VI.
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la :
13. VII. 

Categoria de virstă 17—18 ani 
(elevi născuți după 15 sep

tembrie 1967)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 15.VI.
— etapa pe localitate, pînă la:

13. VII.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă ta : 20.VII.
CAMPIONATUL ȘCOLAR 

PENTRU ELEVII DIN 
M.I. CHIMICE $1 M.I. 

PETROCHIMICE
— etapa pe școală pînă ta :

23.XI.1985
— etapa interjudețeană :

6—10.V.
— finala pe minister : Buzău

2—6. VI.

GIMNASTICA
CAMPIONATUL ȘCOLILOR 

GENERALE — clasele V—VIII
— etapa pe școală, pină la :

31.1,
— etapa pe localitate : 1—-28.11.
— etapa pe județ și munici

piul București : 29—30.III.
— etapa interjudețeană :

12—13.IV.
— Zona 1 la Oradea participă 

județele i Bihor, Maramureș, 
Satu Mare. Sălaj. 

— Zona a II-a 
ticipă județe 
ghita Mureș 
săud.

— Zona a III-a 
ticipă județe! 
Hunedoara. 
Severin.

— Zona a IV-a 
participă ji 
Gorj. Olt. M

— Zona a V-a 
județele : Co 
Sibiu Brașt,

— Zona a VI 
județele : E 
Neamț. Suc. 
Iași.

— Zona a VII- 
eipă județe! 
Călărași Vas!

— Zona a VIII- 
cipă județele 
Giurgiu. Tele

— Zona a IX-; 
cipă județe!. 
Galați. Ia lom

— Zona a X-a 
participă cîșt 
«ectbarc.

— finala ne ta«

FESTIVALUL / 
LOR ȘCOLARE 

TICA RITMIC, 
14—19 an

— etapa pe aso 
pînă la :

— etapa pe corn 
comună, oraș 
sectoarele d 
București. pî>

— etapa pe jud< 
București, pir

— finala pe tai

„SERILE DAC. 
sambluri de giir 

modernă și d
— etapa pe șco 

pînă la :
— etapa pe ju< 

piui Bucuroși

FESTIVALUL 
DE GI1

Categoria 7—K
II—

— etapa pe clasi 
la :

— etapa pe loca!

— etapa pe juc 
piui Bucureșt

— finala pe tar

HANC

„CUPA PIC 
Categoria 13—14 

clasele V!
— etapa pe cla 

pînă la :
— etapa pe local

— etapa pe judei 
București, pin

~ etapa interjud

— Zona I, Suce; 
cipă județele : 
cău. Iași, Ne

— Zona a II-a. 
ticipă județele 
zău, Galati. Si

— Zona a III-a. 
participă iude 
Călărași. Cons 
ta. Vrancea.

— Zona a IV-a. 
pă județele : 
Argeș. Dolj. T 
cea.

— Zona a V-a. 
participă județ 
ța. Gorj. Meh< 
biu.

— Zona a Vl-a. 
ticipă județel, 
hor, Caraș-S 
Hunedoara.

— Zona a VII-a. 
ticipă județele 
Bistrița-Năsăuc 
șov.

— Zona a VII
— particip; 
Covasna, Mure 
Maramureș, H

— finala pe țară

„CUPa l 
Categoria 14— 

(toate categoriil
— etapa pe asoc 

pînă la :
— etapa pe come 

comună, orașe 
sectoarele dii 
București, pint

— etapa pe jude 
piui București

— etapa interjud

— Zona I. Sf. 
participă jud< 
Bistrița-Năsăuc 
Cluj, Hunedo; 
reș. Mureș. S; 
laj, Sibiu.

— Zona a II-a. £ 
cipă județele : 
zău. Covasna. 
lomița. Iași. I 
va. Vaslui, Vr

— Zona a III-a, 
participă județ



rad Argeș Caraș Severin. 
Dolj Gorj. Mehedinți Olt. 
Timiș Vileea.

— Zona a IV-a. Craiova — 
participă județele: Bacău. 
Brăila. Călărași, Constanta. 
Dîmbovița. Galați Giurgiu, 
Prahova. Teleorman Tulcea. 
M. București.

— finala oe tară : Bacău
15—16.VI. 

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
Categoria piuă la 14 ani (băieți 
si fete din școlile generale pînă 

în elasele a VIII-a)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : l.V.
— etapa De localitate cină la :

I. VI.
— etapa pe județ șl munici

piul București : 2—8.VI.

Categoria 15—16 ani 
(elevi din toate unitățile școlare, 

clasele IX—XII)
— etapa pe asociație sportivă,

pină la : l.V.
— etapa oe localitate pînă la :

II. V.
CAMPIONATUL ȘCOLAR 

PENTRU ELEVII 
DIN M. I. CHIMICE _ 

ȘI M. I. PETROCHIMICE
— etapa pe scoală, pînă Ia :

23.XI.1985.
— etapa interjudețeană :

— fete 1—3.IV.
— băieți 22—24.IV.

— finala pe minister :
— fete, Slobozia 20—22.V.
— băieți. Făgăraș 27—29. V.

„CUPA ENERGIA" 
Categoria pînă la 18 ani băieți.

Licee energetice
— etapa Pe scoală, oină la :

3O.III.
— finala pe tară. Rm. Vileea

. 10—12.IV.
CAMPIONATUL ȘCOLAR

PENTRU ELEVII 
9IN MINISTERUL CONS
TRUCȚIILOR INDUSTRIALE

— finala pe tară 15—17.V.

ÎNOT
„CUPA PIONIERUL" 

Categoria 8 ani — clasa a II-a
— etapa pe clasă și școală, pînă

la: 6.IV.
— etapa pe localitate și sec

toarele din municipiul Bucu
rești. pînă la : 13.IV.

— etapa pe județ Si municipiu]
București, pînă la : 27.IV.

— finala pe tară : Baia Mare
17-18.V.

„CUPA U.T.C."
IConeurs national de selecție)

— categoria 14—15 ani 
(toate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 24.VIII.

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 7.IX.

■ etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 21.IX.

• finala pe tară : Ploiești
4 5.X.

DINAMOVIADA
etapa pe cerc și asociație 
sportivă, pînă la: 5.X.

■ finala pe tară : Ploiești
31.X —1.XI.

JUDO

„CUPA U.T.C." 
Categoria 14—20 ani 

(toate categoriile de tineri) 
etapa pe cercuri tehnico-a- 
plicative, pînă la : 15.VI.
etapa pe județ si municipiul 
București, pînă la : 13.VII.
finala pe țară : CIuj-Napoca 

1—3. VIII.
DINAMOVIADA

etapa pe cerc și asociație 
sportivă, pînă la : 16.XI.
finala pe țară : Iași

5—7.XII. 
’ESTIVALUL PIONIERESC 

DE JUDO 
itegoria 9—10 ani și 11—12 ani 

— clasele III—VI 
etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 8-XII. 

finala pe tară : Bacău
24—25.XII.

KARTING
„CUPA U.T.C." 

Categoria 14—20 ani 
(toate categoriile de tineri) 
etapa pe cercuri tehnico-a- 
plicative. pînă la : 15.VI.
etapa pe județ Si municipiul 
București, pînă la : 13.VII.
finala pe tară : CIuj-Napoca 

1-3. VIII.
CUPA DE PRIMĂVARA 
etapa pe orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București : 1.X.1985—31.1.1986 
etapa pe județ și municipiul 
București : 2.II—30.111.
finala pe tară : CIuj-Napoca

9—10.V.
CUPA DE TOAMNĂ 

etapa pe orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București :

l.V.1985—l.VI 1.1980

— etapa ne județ și munici
piu] București oină Ia :

28.1 X.
— finala Pe tară : Galați

10— ll.X.
CUPA FEDERAȚIEI 

'— etapa ne asociație sportivă : 
14.IV—31.V.

— etapa pe județ și municipiul
București : 31.V—14.VII.

— finala pe tară : Galați
8—10.VIII.

LUPTE
„CUPA ENERGIA" 

(lupte libere și greeo-romane) 
categoria pini la 18 ani — 

licee energetice
— etapa ce școală, pînă Ia:

5.1.
— finala pe tară : Tg. Jiu

24—26.1.

MODELISM

„CUPA U.T.C." 
(aero. auto, nave $1 raeheto- 
medele) — categoria 14—26 ani 

(toate categoriile de tineri)
— etapa pe cercuri tehnico-a-

plicative. pînă la : 15.VI.
— etapa pe județ și munici

piul București, pină la :
13. VII.

— finala ce tară : CIuj-Napoca
1—3. VIII.

CONCURS REPUBLICAN 
DE AUTO. AERO, NAVO 

Șl RACHETOMODELE 
DOTAT CU „CUPA 

ROMÂNIEI"
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 26.X.
CONCURSURI REPUBLICANE

a) aeromedele
— finala pe tară : în tabăra de

vară a CNOP Sibiu
b) automodele

— finala pe țară : în tabăra de
vară a CNOP Brașov
c) navomodele

— finala pe tară : în tabăra de 
vară a CNOP

Băile Amara — Ialomița 
„CUPA VOINȚA» 

Aero. auto, navo și racbelo- 
m odele

a) aeromodele și racbeto- 
modele

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 24.V.

— finala pe tară : Deva
6—7.VI.

b) navomodele
— etapa pe asociație sportivă,

pînă Ia : 28.VI.
— finala pe tară : Mangalia

29—30.VIII.
c) automodele

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 27.IX.

— finala pe tară : Deva
24—25.X.

„CUPA MINISTERULUI 
EDUCAȚIEI ȘI INVAȚAMIN- 

TULUI"
în tabăra națională „Școala 
și cosmosul". Tîrgoviște 

îs—3i. vn.

MOTO

MOTOCICLETE MOBRA
Categoria pină la 21 ani, 

clasa 50 cmc

— etapa pe județ si munici
piul București, pînă la :

13. VIL

OINĂ

„CUPA PIONIERUL" 
Categoria 11—14 ani, 

clasele V—VIII
— etapa pe clasă și școală:

1.IV.
— etapa pe localitate, pînă la :

13.IV.
— etapa pe județ Și munici

piul București, pînă la :
l.VI.

— etapa interjudețeană :
6—8. VI.

— Zona I, Neamț — participă 
județele : Botoșani, Iași, Su
ceava. Bacău Vaslui.

— Zona a II-a. Buzău — par
ticipă județele : Neamț, Ga
lați. Brăila. Vrancea. Pra
hova.

— Zona a IlI-a, Călărași — 
participă județele : Tulcea, 
Ialomița, Constanta. M. 
București, Buzău.

— Zona a IV-a. Dîmbovița — 
participă județele : Călărași, 
Argeș, Teleorman. Olt, Giur
giu, Gorj.

— Zona a V-a. Gorj — parti
cipă județele Dîmbovița, 
Dolj, Mehedinți, Caraș Seve
rin, Vileea.

— Zona a Vl-a, Mureș — par
ticipă județele : Cluj. Bistrb- 
ța-Năsăud, Covasna, Harghi
ta, Sibiu.

— Zona a Vil-a, CIuj-Napoca
— participă județele : Bra
șov, Alba, Hunedoara, Mu
reș, Satu Mare.

— Zona a VIII-a, Satu Mare
— participă județele : Arad, 
Bihor. Maramureș Sălaj, 
Timiș.

— finala pe tară : Mangalia
26. VII—4. VIII

„CUPA U.T.C." 
(Categoria 14—19 ani 

(pentru tinerii din mediul rural)
— etapa De asociație sportivă,

pînă la : 29.VI.
— etapa pe comună și centru 

de comună pînă la : 13 VII.
— etapa pe județ și sectorul a- 

gricol Ilfov, pînă la "■ 27.VII.
— etapa interjudețeană :

10.VIII.
— Zona I. Reșița — participă 

județele : Bihor Brașov, 
Cluj Covasna. Harghita, Hu
nedoara Maramureș. Mureș. 
Satu Mare Sălaj. Sibiu.

— Zona a II-a, Sibiu — par
ticipă județele : Alba. Arad, 
Bistrița-Năsăud, Caraș Seve
rin. Dolj. Gorj. Mehedinți. 
Olt Timiș. Vileea.

— Zona a IlI-a, Călărași — 
participă județele: Argeș. 
Buzău. Constanta. Dîmbovi
ța. Giurgiu. Ialomița. Pra
hova. Teleorman. Tulcea. 
sectorul agricol Ilfov.

— Zona a IV-a, Buzău — par
ticipă județele t Bacău. Bo
toșani. Brăila. Călărași. Ga
lati. Iași. Neamț. Suceava. 
Vaslui. Vrancea.

— finala pe tară 1 Gura Hu
morului — Suceava

23—24. VIII.
„CUPA U.N.C.A.P."

— etapa pe consiliu unic a- 
groindustrial. pînă Ia :

27.VII.
— etapa pe județ, pînă la :

3. VIII.
— etapa interjudețeană :

16—17. VIII.
— Zona I. Piatra Neamț — 

participă județele : Bacău, 
Botoșani, Iași. Neamț. Su
ceava. Vaslui. Vrancea.

— Zona a II-a. Constanța — 
participă județele : Brăila, 
Buzău. Călărași. Constanta. 
Galați. Ialomița. Tulcea.

— Zona a III-a. CIuj-Napoca
— participă județele : Bi
hor. Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Maramureș. Satu Mare. Să
laj.

— Zona a IV-a Brănești (sec
torul agricol Ilfov) — par
ticipă județele : Argeș. Dolj, 
Dîmbovița. Giurgiu. Sectorul 
agricol Ilfov Olt. Teleor
man. Vîlcea.

— Zona a V-a Miercurea Ciuc
— participă județele : Bra
șov. Covasna. Harghita. Mu
reș. Prahova. Sibiu.

— Zona a Vl-a. Deva — parti
cipă județele : Alba. Arad, 
Caraș Severin, Gorj, Hune
doara. Mehedinți. Timiș.

— finala pe tară : Slatina
5—7.IX.

„CUPA U.G.S.R."
— etapa pe asociație sportivă :

1.IV—25.V.
— etapa pe județ și munici

piul București : 7—15.VI.
— finala pe tară : Alexandria

28—29.VI.
DINAMOVIADA

— etapa pe cerc și asociație
sportivă, pînă la : 18.V.

— finala pe tară : Tg. Jiu
3—5. VI.

CAMPIONATUL DE OINĂ AL 
ELEVILOR DIN LICEELE 

AGRO-INDUSTRIALE
— etapa pe școală, pînă la :

5.IV.
— etapa pe județ Și M. Bucu

rești, pînă la : -15.IV.
— etapa interjudețeană la Lie.

ogroind. Jimbolia (Timiș),
Lie. agroind. Seini (Mara
mureș), Lie. agroind. Ilia 
(Hunedoara) șl Lie. agroind. 
Odorheiul Secuiesc (Harghi
ta) 26—27.IV.
Lie. agroind. Podul Iloaiel 
(Iași). Lie. agroindustrial Ad- 
jud (Vrancea), Lie. agroin
dustrial Călărași și Lie. a- 
groindustrial Călugăreni
(Giurgiu). 3—4.V.

— finala pe țară : Tulcea
17—18.V.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
ȘCOLAR

— etapa pe localitate, pînă la :
5.V.

— etapa pe județ, pînă la :
19.V.

— etapa interjudețeană :
24—25.V. 

Zona I — Satu Mare
— participă județele : Arad. Bi

hor, Cluj, Bistrița-Nă-ăud, 
Maramureș, Sălaj. Timiș și 
Satu Mare.

Zona a II-a — Rimnicu Sărai
— participă județele : Călărași, 

Constanța, Neamț. Giurgiu, 
Ialomița. Tulcea. Teleorman, 
Prahova și Buzău.

Zona a III-a — Zărneșii
— participă județele: Alba, 

Hunedoara, Covasna, Har
ghita. Mureș, Dîmbovița. Si
biu și Brașov.

Zona a IV-a — Bacău
— participă județele : Botoșani, 

Brăila, Galați, Iași, Suceava, 
Vaslui, Vrancea și Bacău.

Zona a V-a — Craiova
— participă județele: Argeș, 

M. București. Caraș Severin, 
Gorj. Mehedinți. Olt. Vîlcea 
și Dolj.

— finala pe țară : Rm. Vileea
7—8. VI.

ORIENTARE TURISTICA

„CUPA U.T.C.*
Categoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri).
— etapa pe cercurile tehnico-

aplicative. pînă la : 15.VI.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 13 VII.
— finala De tară : CIuj-Napoca

3—5.V.
VOINȚIADA 

(etapa de vară)
— etapa pe județ și munici

piul București, pină la : l.V.
— etapa interjudețeană :

31.V—28.VI.
— Zona I — Ploiești (participă 

județele : Argeș, Buzău. Că
lărași. Constanta, Dîmbovița, 
Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialo
mița. Olt. M. București, Te
leorman. Prahova, Mehedinți. 
Vileea, Brașov. Covasna.

— Zona a II-a Bacău parti
cipă județele : Bacău, Brăi
la, Botoșani. Harghita. Ga
lați, Iași. Neamț. Vaslui, 
Vrancea. Tulcea.

— Zona a III-a CIuj-Napoca 
participă județele: Arad, 
Alba, Bihor, Cluj, Bistrița- 
Năsăud. Hunedoara, Sibiu,
Sălaj, Mureș, Timiș, Satu 
Mare, Maramureș. Caras 
Severin, Suceava.

— finala pe țară : 17—18.IX.
„CUPA PIONIERUL"

— categoria 11—12 ani șî
13—14 ani

— etapa pe clasă și școală, pînă
la : 6.IV.

— etapa pe localitate, pînă la :
13.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 27. IV.

— finala pe țară : Baia Mare
17—18.V.

CUPA ORIENTARIST 
COMPLET

— concurs pentru ridicări hărți
de orientare : 13—20. IV.

— etapa cursă lungă : 15.XI.
ZIUA ORIENTĂRII TURISTICE 
Toate județele și M. București:

6.IV și 19.X.

PATINAJ PE ROTILE
„CUPA PIONIERUL" — 

categoria 11—12 ani și 13—14 
ani — elasele V—VIII

— etapa pe clasă și școală, pînă
la : 15.V.

— etapa pe localitate și sectoa
rele din municipiul Bucu
rești, pînă la : l.VI.

— etapa pe județ și municipiul
București pînă la : l.VII.

, PARAȘUTISM

„CUPA U.T.C." — 
Lansări din aeronavă — catego
ria peste 16 ani (toate catego

riile de tineri)
— finala pe țară: Oradea

3—7.IX

POPICE

„CUPA U.N.C.A.P." — 
Concursul național sătesc

— etapa de masă pe unități și
localități, pină la : 26.X.

— etapa pe consilii agroindus
triale, pînă la : 16.X I.

— etapa pe județ și municioiul
București, pînă la : 31.XI.

— finala pe țară : Reșița
5—7.XII. 

VOINȚIADA
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 14.VII.
— finala pe țară : Ploiești

24—26. VII. 
„CUPA U.G.S.R."

— etapa pe asociație sportivă :
27.VII.

— etapa pe județ și municipiul
București : ■ 9—17.VHI

— finala pe țară : Tg. Mureș
30-31.  VIII.

RADIOAMATORISM
„CUPA U.T.C.»

— etapa pe cercuri tehnico-a-
pHcative, pînă la : 15.VL

— etapa pe județ și municipiul
București, pină la : 13.VII.

— finala pe țară : Bacău
28—30.VIIL

„CUPA U.T.C." 
(unde scurte și ultrascurte)

— finala pe țară: 20,24 Ș127.IIL

ȘAH
CUPA SINDICATELOR 

SANITARE 
(echipe mixte)

— etapa pe asociație sportivă :
• 5.I.—30.III.

— finala pe țară : Timișoara
26—27.IV.

CUPA SINDICATELOR DIN 
PRESA

— etapa pe asociație sportivă :
l.VI—27. VII.

— finala pe țară : București
9. VIII. 

CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN
TRU ELEVII DIN M. I. CHI
MICE și M. I. PETROCHI

MICE
— etapa pe școală, pină la :

23.XI.1985

— etapa ini erjudețeană :
18—20.11.

— finala pe minister Rm Vil
eea 10—13.1 IL

CAMPIONATUL MILITAR
— etapa pe subunități, unități 

și mari unități, oină la :
16.11.

— etapa pe armate și coman
damente de armă, oină la :

9.III.
— finala De M. Ap. N.

16—30.111. 
„CUPA PIONIERUL" - 

categoria #—)6 ani — clasele
HI—IV

— etapa De clasă și școală, pină
la : 2.III.

— etapa pe localitate, pînă la :
16.111.

— etapa pe județ și municioiul
București, oină la : 31. HI.

CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN
TRU ELEVII DIN MINISTE
RUL CONSTRUCȚIILOR IN 

DUSTRIALE
— finala oe tară : -3—15.11

TENIS DE ClMP
„CUPA PIONIERUL" — 

eategoria 11—12 și 13—14 ani 
— clasele V—V1H

— etapa pe clasă și scoală,’
pînă ia : l.IV.

— etapa pe localitate, pînă la :
13. IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pină la : l.VL

— finala oe țară : Brașov
18—20 VII. 

„CUPA U.T.C." - 
categoria 15—16 ani și 17—19 
ani (toate categoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 27.VII.
— etapa pe comună, centru de 

comună, orașe, municipii, 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : It.VIII.

— etapa pe județ și municipiul 
București, pină la : 24.VIII.

— finala pe țară : Galați
13—14.IX.

„CUPA PIONIERUL" 
Ia badminton — categoria 11—12 

ani și 13—14 ani — 
elasele V—VIII

— etapa pe clasă și școală,
pînă la : l.IV.

— etapa pe localitate, pînă la :
13.IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă Ia : l.VI.

— finala pe tară : Brașov
18—20. VII. 

„CUPA U.T.C." — 
la badminton — categoria 14—19 
ani (toate categoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 14.IX.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă Ia : 28.IX.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 12.X.

— finala pe țară : Craiova
25—26.X.

TENIS 1ASA
„CUPA PIONIERUL"

— categoria 11—12 și 13—14 ani.
— clasele V—VIII

— etapa pe clasă și școală, pînă
la : 9.11.

— etapa pe localitate, pînă la :
23.11.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 9.III.

— finala pe țară : Arad
21—23.IIL 

„CUPA U.T.C." — 
categoria 14—19 ani (toate ca- 
tegorile de tineri) și peste 19 
ani (pentru tinerii din mediul 

rural)
— etapa pe asociație sportivă,

pină Ia : 16.11.
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă Ia : 9.IIL.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă Ia : 23. IIL

— finala pe țară : Timișoara
5.—6.IV.

CUPA CENTROCOOP
— etapa de masă, pînă la :

7.IX.
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă ia : 12.X.
— finala pe țară : Constanța

15—16.XL 
CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN
TRU ELEVII DIN MINISTE
RUL CONSTRUCȚIILOR IN

DUSTRIALE
— finala pe țară :

13—15.11,

TIR
„CUPA U.T.C." — 

ealeg. 14—20 ani (toate cate
goriile de tineri)

— etapa de masă în cadrul cen
trelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, 
o dată cu executarea ședin
țelor de tragere. 15.VI.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 13.VII.

— finala pe țară : CIuj-Napoca
î—3. VIII.

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc și asociație

sportivă, pînă la : ll.V.
— finala pe țară : CIuj-Napoca

30—31.V.

(Continuare în pag. a 6-a)
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CUPA ARMATEI LA TIR 
(intre secțiile de tir din liceele 

militare M. Ap. N.) 
pc subunități și licee : 

15.IX.—26.X. 
pe M. Ap. N. : Bucu- 

9—16.XI.

— etapa
— finala 

rești

— etapa pe centru și detașa
ment : 15.IV.

— etapa pe localitate : ■ 15.V
— etapa pe județ și municipiul

București : 22.VI.
— finala pe țară :

Lăpușna-Mureș 30.VI—9.VII

„CUPA SĂNĂTĂȚII" 
volei (m+f), tenis de cimp 

(m + f), șah 
etapa de masă 
etapa pe județ 
București :

— finala pe țară :

la

— etapa pe zonă 15.VII—15.VIII
— finala pe țară : București

6—7.IX 
„CUPA TIPOGRAFILOR» 

la volei, tenis de masă. șah 
(m + f), fotbal (m).

— etapa de masă :
2.IV.—31.VIII.

— etapa pe zonă :
— fotbal 24.V—30.V.
— volei, șah, tenis de masă

6.IX—13.IX.

TRiNTA
COMPLEXUL APLICATIV 

„PENTRU APĂRAREA 
PATRIEI"

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
SĂTESC DE TRINTĂ — 

categoria 14—19 ani (pentru ti
nerii din mediul rural) 

—* etapa pe asociație sportiva, 
pînă la : 5-X.

— etapa pe comună, centru de
comună, pînă la : 26.X.

— etapa 
gricol

— finala

17—18 
catego-

Categoriile 15—16 ani.
ani și 19—20 ani (toate 

riile de tineri)
— etapa pe centre de 

tire a tineretului pentru a- 
pararea patriei.

(m+f)
l.II—30.III 
municipiul 

10-27.IV. 
Buzău

14—15. VI. 
CUPA „PROGRESUL» PEN
TRU LUCRĂTORII DIN I.A.S. 
ȘI CONSILIILE 
la 
tenis de

Și

pregă-

ia, l 26.X.
pe județ și sectorul a- 
Ilfov, pînă la ; 16.XI. 
pe țară : BrăilaP 29-30.XI.

— etapa pe județ 
piui București.

finala pe țară

pină la :
6. IV.

și munici- 
pînă la : 

20.IV
Pitești

29.V-1.VI.

POPULARE 
volei (m + f), șah (m+f), 

cîmp (m+f). tenis de 
masă (m+f)
de
pe

— etapa
— etapa .

București
— etapa
— finala

„CUPxK

TURISM
EXPEDIȚIILE „CUTEZĂTORII" 
—pentru pionieri — categoria 
11—14 ani — clasele V—VIII 

l.VII—31.VIII. 
AMICII DRUMEȚIEI

— finala pe țară : 4—6.IX.
CUPA CABANIERUL

— finala pe țară : Sinaia
18—20.III. 

TROFEUL F.R.T.A. PENTRU 
FORMAȚIILE SALVAMONT 

(și seminar)

Întrecerile sportive ale 
COOPERATORILOR HANDI

CAPAȚI FIZIC
(Ia atletism, popice și tenis de 

masă)
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 7.VII
— finala pe tară : Ploiești

5—7.IX.

3—5.X.

ACȚIUNI PENTRU TRECEREA 
NORMELOR DIN CADRUL 
COMPLEXULUI POLISPOR
TIV „SPORT ȘI SĂNĂTATE"

pe 
pe

masă : l.III—27.IV. 
județ și municipiul 

17—31.IV.
17—25.V. 

Bușteni 
7-8.VI.

— finala pe țară :
— fotbal București 7.VL

— volei, șah. tenis de masă. 
București 20.—21.IX.

„CUPA LUCRATORILOR DIN 
TRANSPORTURILE AUTO"

Ia atletism (m+f), șah (m+f), 
tenis de masă (m+f) 

masă :
l.III.—27.IV. 

județ și municipiul 
5—17.IV. 

zonă: 15.V—15.VI. 
țară : Craiova

30—31. VIII.
„CUPA COMERȚULUI" 

Ia șah, popice, tenis de masă, 
cros, concurs de îndeminare 

(m+f)
— etapa de masă : l.V—31.VIII.
— etapa pe județ și municipiul

București 20.IX—12.X.
— finala pe țară : Predeal

25—26.X.

— finala pe țară : București
9-1 l.V. 

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA TENIS DE 

CIMP
— finala pe tară : București

15—18.V.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA TENIS DE 

MASA
— finala pe țară : Craiova

13—15.III. 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

UNIVERSITAR LA ȘAH
— finala pe țară : Herculane —

Caras Severin 10—21.11.

— etapa de

— etapa pe 
București

— etapa pe
— finala pe

zonă 
țară

CONSTRUCTORULUI''
la cros 
nis de

— etapa de
— etapa pe

București
— etapa pe
— finala pe

V. COMPETIȚII SPOR 
TIVE UNIVERSITARE

CONCURSURI SPORTIVE 
TRADIȚIONALE PE PROFILE 

DE INVĂTĂMÎNT 
„CUPA INSTITUTELOR 

AGRONOMICE» 
„CUPA I.M.F.» 

-------FACULTĂȚILOR 
FIZICA»

FACULTĂȚILOR 
DREPT»

FACULTĂȚILOR 
ELECTROTEHNICA 

„CUPA FACULTĂȚILOR 
CHIMIE» 

„CUPA FACULTĂȚILOR 
ISTORIE-FILOSOFIE» 

„CUPA FACULTĂȚILOR 
GEOLOGIE-GEOGRAFIE 

„CUPA INSTITUTELOR DE 
ȘTIINȚE ECONOMICE»

,CUPA

„CUPA

.CUPA

DE

DE

DE

DE

DE

DE

SPEO-SPORT
etapa anuală (pe cercuri) :

I.I.—l.X.
1 (pe

l.IV—10.V.

— permanent

— etapa de primăvară
cercuri) : f--"

ț— etapa finală (reuniune speo;
sport) : 13 22...

„GAROFIȚA PIETREI
- -- . 18—22.X.

“gĂROFIȚA PIETREI 
CRAIULUI" 

tabăra finală : Plaiul Fon — 
Brașov 25.Vin-10.IX.

IV. CUPE PE RAMURI 
DE PRODUCȚIE (pen‘ru 
tinerii și oamenii muncii 
din întreprinderi și insti

tuții)

(m+f), popice (m), te- 
cîmp (m), handbal (m). 

volei (m)
masă: 1-30.III.

județ și municipiul 
; 12.IV.—14.V.
zonă : 14—29.VI.
țară : București 

12—13. VII.
„CUPA C.U.S. MINE. PETROL, 
GEOLOGIE ȘI ENERGIE E- 

• LECTRICA»
Ia tenis de cimp (m), șah 
(m+f). popice (m+f). volei (m), 

handbal (m)
— etapa de masă : l.VI—27.VII.
— etapa pe județ și municipiul

București 5 16—24.VIII.
pe zonă : 6—28.IX.
pe tară : Km, Vilcea 

18—20.X.
METALURGISTULUI"

— etapa
— finala

VOLEI
CAMPIONATUL ȘCOLAR 

DIN ȘCOLILE GENERALE
■ etapa pe

pină ia :
■ etapa pe

asociație sportivă, 
l.V» 

localitate, pînă la : 
l.VI. 

județ si municipiul 
______v„ ; 2—8.VI. 

CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN
TRU ELEVELE DIN " *
CHIMICE ȘI

CHIMICE
pe școală, pînă la

etapa pe 
București

M.L
M. I.

PETRO-

etapa

etapa
23.XI.1985

interjudețeană :
26—28.11

pe minister :— finala pe minister :
Timișoara 18—20.III.

CAMPIONATUL ȘCOLAR PEN
TRU ELEVII DIN MINISTE
RUL CONSTRUCȚIILOR IN

DUSTRIALE
— finala pe tară : 13—15.11

III. ALTE ACTIVITĂȚI Șl 
ÎNTRECERI SPORTIVE 
DE MASĂ DIN CADRUL 

„DACIADEI"
CONCURSURILE SPORTIVE ' 
ȘI APL1CATIV-MILITARE DE 

VARA - M.Ap.N. 
(atletism, gimnastică judo, înot, 
baschet, volei, tir. triatlon-mi- 

litar. patrulă oluton)
a) Licee militare :
— finala pe M.Ap.N.:

Breaza-Prahova 11—18.V.
b) școli militare de ofițeri ac

tivi și Institutul de Marină :
— finala pe M.Ap.N. i Sibiu

25.V-1.VI
c) școli, militare de maiștri și 

subofițeri :
— finala pe M.Ap.N. : Pitești

1—15. VI.
d) unități de instrucție (două 

categorii de unități de in
strucție).

— finala pe M.Ap.N. : Tg. Jiu
22—29.VI.

CUPA „DACIADA» PENTRU 
CEA MAI BUNA ACTIVITA

TE ȘI BAZA SPORTIVA 
(M.Ap.N.)

— etapa pe subunități, unități,
pină la : 30.HI

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APARAREA PA

TRIEI»
Categoria 11—14 ani — clasele 

V—VIII etapa de iarnă 
centru și detașa- 

31.XII.1985 
pînă la : 

20.1. 
mun,ci- 
la : 31.1

—etapa 
ment

— etapa

pe
Dină la : 
pe localitate

pe județ șietapa
piui București, pină 
finala pe tară : Vatra Dornei

18—23 II.
COMPLEXUL APLICATIV 

„PENTRU APĂRAREA 
PATRIEI"

Categoria 11—14 ani — clasele 
V—VIII, etapa de vară

„CUPA CONSTRUCTORUL DE 
MAȘINI"

(m-lf), handbal (m+f)
de masă : l.III—27.IV 
pe județ și municipiul

Ia volei
— etapa
— etapa _ ______„__

București : 3—18.V.
— finala pe tară : Sf. Gheorghe

5—7.VII.
„CUPA FORESTIERULUI" 

la șah (m+f) tenis de masă 
(m+f) atletism (m+f) ș- po

pice (m+f)
— etapa de masă :

— șah. tenis de

— atletism
— popice 
etapa pe județ 
București :
— atletism
— șah, tenis

masă
1— 31.VIII.
1—31.VIII. 

l.VII—31.VIII 
Și municipiul

de

— popice 
finala pe țară :
— șah, tenis de

9—24. VIII 
masă

6—14.IX. •
6—14.IX.

— atletism

— popice

masă Oradea
2—3.X.

Medgidia
6—7.IX.

Salu Mare
27—28.IX.

„CUPA LUCRATORILOR DIN 
AGRICULTURA $1 INDUS

TRIA ALIMENTARA»
la popice (m + f), caiac-canoe 
(m + f). box (m) și volei (m + f) 
—etapa de masă :

— popice
— volei

— etapa pe județ 
București :
— popice
— volei

— etapa pe zonă :
— volei

— finala pe țară :
— box Arad

— popice Tg.

caiac-canoe

— volei Sibiu

.CUPA

l.II—31.III
l.VII—31.VIII 
și municipiul

7—31.IV. 
13—21.IX.

4. VI—9.XI.

26—28.IX. 
Mureș

23—25.V.
Tulcea

8—10. VIII

15—16. XI.

INVAȚAMINT-cul
tura»

la volei, 
tenis

— etapa de
— etapa pe

București
— etapa pe
— finala pe

șah. tenis de cimp. 
de masă

masă :
județ si

zonă f 
tară :

(m + f)
1—30.III.

i municipiul
5—24.IV.
17—18.V.

Sibiu
6—8.VI.

„CUPA INDUSTRIEI UȘOARE' 
la handbal (f). volei (f) po

pice (f)

— etapa de
— etapa pe

București
— etapa pe
— finala pe

masă : 
județ Si

zonă : 
tară :

l.III— 27..IV 
municipiul 

3—18.V.
7—20.VI

Alba lulia
5—6.VII

„CUPA
Ia handbal (m). popice (m+f), 

volei (m)
— etapa de masă : l.VI—27.VII.
— etapa pe județ și municipiul

București : 2—10.VIII.
— finala pe țară : Hunedoara

13—14.IX.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA SCHI

— finala pe țară :
Poiana Brașov 27.11.—l.III

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA BADMIN

TON
— etapa pe centru universitar,

pînă la : 16.11
— finala pe țară : Timișoara

27.11—l.III.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA ATLETISM
— finala pe țară : Timișoara

9-1 l.V.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA
— finala pe țară:

— fete Galați 
. — băieți Ploiești

VI. ACȚIUNILE DE SE
LECȚIE A TALENTELOR 
PENTRU SPORTUL DE 

PERFORMANTĂ
grădinițe 1

BASCHET

3—6.IV. 
24—27.V.

„CUPA CHIMISTULUI"

la handbal (m). popice (m+f), 
șah (m + f), tenis de masă 

(m+f), volei (f),
— etapa de masă :

l.III.—27.IV. 
municipiul 

5—24.IV.
17.V.19.VI. 
Brașov

6—7.IX.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA HANDBAL
— finala pe tară :

— fete Cluj-Napoca
24—27.IV.

— băieți Timișoara 10—13.IV.

pentru copii de 4—6 ani
— sporturi de

— sporturi de
iarnă 

februarie 
vară

)

iunia
ȘI LICEE 

pentru tineri de 7—18 ani 
mai, iunie, octombrie

ȘCOLI

ÎNTREPRINDERI 
ȘI INSTITUȚII

pentru elevii școlilor profesio
nale și tinerii muncitori 

mai și octombrie
COMUNE, ORAȘE MUNICIPII

pentru copii Și tineri
și iunie.

NOTA :
mai

— etapa pe județ și 
București :

— etapa pe zonă :
— finala pe tară :

„CEFERIADA"
la volei. atletism, tenis de 

masă, popice, șah (m+f).
— etapa de masă : l.IV—31.V.
— etapa pe județ și municipiul

București : 7—21 .VI.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA ORIEN- 

TURISTICA
centru universitar, 

20.IV. 
țară : Tg. Mureș 

25—27.IV.

TARE
- etapa pe 

pină la :
- finala pe

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA JUDO

— finala pe țară : Iași 24—26.IV. 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR LA CANOTAJ

— In toate 
vor organiza 
sportive cu reprize de gimnas
tică pe stadioane cu prilejul în
chiderii șl deschiderii anului de 
învățămînt, precum șl cu alte 
evenimente ;

— cu prilejul zilei de 1 iunie 
ta toate județele șt localitățile se 
vor organiza acțiuni și Întreceri 
sportive specifice copiilor.

— In toate județele și localită
țile se vor organiza concursuri 
de badminton și patinaj pe 
rotile.

județele 
serbări

tării se 
cultural-

MIINE „PREMIUL AGRICULTURII”
Ultima cursă clasică a anului 

„Premiul Agriculturii*, se va 
desfășura miine dimineață pe hi
podromul din Ploiești, cu o par
ticipare selectă, in frunte cu 
Bon. clștigătorul Derbyului 1985, 
Toporaș. Crater, Hamilton șl al
ții tntr-o tentativă de realizare 
de noi recorduri (dacă timpul va 
permite). Din programul reuniu
nii mai remarcăm prezența la 
start a lui Manuc, Trudin, Exce
lent Krauss șl alții, intr-un reu
șit program hipic.

In reuniunea de 1ol. campio
nul ..en-titre*. G. Tănase, a ob
ținut două victorii, in cursele re
zervate 2 anilor, cu Oreasca, ta- 
tr-un nou record al carierei 
(1:34,8/km) și cu Rizoriu, de a- 
semenea în progres de valoare. 
Principala cursă a zilei i-a re
venit lui Delicat, cu care P. Ena- 
che a conceput o reușită cursă 
de așteptare Negoiu, lansat din 
start, a impus o ’ - - -
lă, tnslrtndu-și 
drum. Formosa, 
bine condusă de 
reușit victoria șl__ „___ ___
iar Daclana. frumos susținută In 
lupta finală de I.T. Nlcolae. a 
Izbutit să ciștige la fotografie, ta 
fața Agăi. Ultimul Învingător a 
fost Kaîus care si el a realizat 
un nou record a! carierei (1:30.11

DE LA I.D.M.S
HI PISM

trenă inferna- 
adversarl pe 
de asemenea 

G. Suditu. a 
surpriza zilei.

km). Asupra măsurilor luate de 
arbitrii curselor, una dintre ele 
nt se pare eronată, aceea dicta
tă ta cazul lui Robust, care ta 
lupta finală a fost minat la dis
perare de conducătorul său spre 
a cîștiga.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Rizoriu (Tănase) 1:37.6, 2.
Cămița. Cota : cîșt. 1. Cursa a 
II-a : 1. Oreasca (Pătrașcu) 1:34,8 
2. Hemeiușa. Cota : cîșt. 1.40. ev. 
10. Cursa a IH-a : 1. Negoiu 
(Florea) 1:28,5. 2. Negruț. S. 
Focșa Cota : clșt 1 ev. 6, ord. 
triplă 75. Cursa a IV-a : 1. Deli
cat (Enache) 1:29,0. 2. Satlva, 2. 
Hațeganu. Cota : dșt. 5 ev. 31. 
ord. triplă 320. triplu Il-m-IV 
16. Cursa a V-a : 1. Formosa
(Suditu) l :29,6, 2. Sfios, 3. Vers. 
Cota : cîșt. 3. ev. 150. ord. triplă 
340. Cursa a Vl-a : 
(I. T. Nlcolae) 1:30,7, 
Sadina. Cota : cîșt. 5, 
triplă 130. Cursa a 
Kalus (Sandu) 1:30,7 
Cota : cîșt. 1.40, ev.

I.D.M.S. BUCUREȘTI, din 
Bd. Magheru 6—8. sectorul 
1, încadrează de urgentă 
pentru depozitul sport din 
Piața Pantelimon București:

GALA UMORULUI TURISTIC
Oficiul județean de turism Brașov — Predeal, 

împreună cu I.T.H.R. București, organizează în 
perioada 1—3 noiembrie 1985, la Predeal, prima 
ediție a galei umorului turistic, in organizarea 
acestei gale se colaborează cu: Comitetul Jude
țean de cultură și educație socialistă Brașov, 

din București, — - - -
și Consiliul

Teatrul „C. Tănase' 
Comedie din București

Teatrul de
U.A.S.C.R.
cu scopulTematica: acțiunea se 

etalării posibilităților de 
iui în stațiunea Predeal.

Program: Vineri 1 noiembrie 1985, ora 17: 
vernisajul expoziției de grafică umoristică la 
C.H.R. „Orizont"; ora 19: șezătoare umoristică

organizează 
agrementare a timpu-

1. Dacians 
2. Aga, 3. 
ev. 67, ord. 
Vil-a : 1

2. Nuveleta. 
15 ord. 15.

A. MOSCU

• șef depozit cu gestiune;
• recepțicner.
Pentru depozitul de piese 

schimb auto din str. Valea 
Cascadelor nr. 24, sectorul 6:

• șef depozit;
• lucrător gestionat sub

unitate depozit;
• recepționeri;
• primitori mărfuri;
• muncitori neecalificați 

pentru pază.
Solicitanții trebuie să aibă 

domiciliul stabil In Bucu
rești.

Relații suplimentare — la 
sediul Întreprinderii din 
Bd. Magheru 6—8. sectorul 
I, telefon 11.39.50 interior 
181 sau 142.

la unitățile: „Orizont», Cioplea*. „Bulevard-, 
„Rozmarin*.

Simbătă 2 noiembrie 1985, ora 9: drumeții mon
tane către cabanele „Trei Brazi* și „Secuilor*; 
ora 12: intîlnlre montană pe teme umoristice 
la cabana „Poiana Secuilor*: ora 19: seri gut
tural-distractive la __ :___ ,
marin*, „Bulevard" cu participarea unor actori 
șl soliști cunoscuțl; alegerea ■" '
rulut" la cabana „Clâbucet-Sosire 
desfășura o seară distractivă cu 
noscute valori ale umorutai românesc:

Duminică 3 noiembrie 1985, ora 11: manifes
tare cultural-distractlvă de amploare „Gala 
Umorului* — festivitatea de prezentare a celor 
mai bune realizări ta domeniul umorului tu
ristic pe anul 1985 și premierea acestora, cu 
participarea celor mai cunoscute personalități 
ale genului.

Orizont*, „Cioplea*. „Roz-
Miss Gala Umo- 

unde se vs 
cele mai cu-



Etapa a 11-a a Diviziei A

O RESPONSABILITATE MAI MARE IAȚÂ Dt CALITATEA JOCURILOR

Pe temele jocului

CEA MAI BUNA APĂRARE 
ESTE TOT.. APĂRAREA

Aproape că nu există meci 
fără miză în această etapă a 
Diviziei A de fotbal.

în prim-planul atenției se 
afla, desigur, echipele noastre 
din cupele europene.

Steaua, de pildă are un meci 
destul de greu în compania 
Victoriei, pe terenul acesteia. 
Echipa nou promovată își vinde 
scump pielea (poate cu excep
ția ultimului meci, de la Tg. 
Mures, chiar dacă a reușit să 
marcheze primu) gol al dumi
nicii.)

Steaua e obligată să joace 
cu toate motoarele nu numai 
pentru a-și apăra poziția de 
lider, ci pentru a se apropia 
de turația maximă necesară în 
returul cu Honved. Pe de altă 
parte. Victoria va juca, fără 
îndoială, cu ochii la clasamen
tul adevărului, ceea ce în
seamnă ioc âvîntat, la victo
rie. Să sperăm că partida se 
va desfășura la un nivel cali
tativ care să învingă și difi
cultățile terenului.

La Craiova, un ioc doar a- 
parent ușor pen tiu Universita
tea. deoarece Petrolul este o 
echipă foarte bine organizată 
în apărare. Si. cum fotbaliștii 
olteni trebuie să joace anti- 
cipînd și desfășurarea revanșei 
de la Kiev, așteptăm un meci 
care să dinamizeze echipa lui 
Ștefănescu pentru dificilul meci 
cu Dinamo Kiev.

Miine, in Divizia B

FRUNTAȘELE SERIILOR

In grupa echipelor care aș
teaptă să reia cursa europene
lor în ediția următoare. Spor
tul studențesc primește vizita 
Rapidului. Favorită, desigur. 
Sportul studențesc, dar studen
ții ne-au cam obișnuit cu... 
sincope pe teren propriu, oeea 
ce reprezintă o șansă pentru 
Rapid, ’care pierde teren de la 
o etapă la alta

Dinamo ar trebui să cîștige 
ambele puncte, dar sîntem con
vinși că F.C.M. Brașov se va 
bate — așa cum va trebui să 
o facă pină la terminarea cam
pionatului — pentru orice punct 
care ar putea să vină sau nu. 
în orice caz. nu mai e cazul 
să pledăm pentru motivația 
specială a brașovenilor.

La Timișoara, „Poli", care a 
început să miște, primește vi
zita băcăuanilor. Meci greu, 
pentru că. în timp ce gazdele 
au doar varianta lui 1, oaspe
ții ar putea să valorifice avan
tajul de a avea, ...două va
riante.

La CIuj-Napoca, un spectacol 
interesant în perspectivă. „U“ 
are o anume degajare în joc, 
la adăpostul unei situații re
lativ bune „la adevăr", iar 
Corvinul aleargă de atîtea e- 
tape după primul său punct în 
deplasare, care să legitimeze 
eforturile ofensivei pe teren 
propriu.

La Oradea, două echipe cu 
importante minusuri la adevăr. 
Joc echilibrat, pe muchie de 
cuțit. A.S.A. joacă mai bine 
decît o arată poziția ei în cla
sament. Pe de altă parte, pu
blicul orădean așteaptă ame
liorări în jocul tinerei sale e- 
chipe. Un examen dificil pen
tru ambele formații.

în sfirșit. la Buzău, un joc 
care ar părea în avantajul e- 
chipei gazdă, mai ales după 
frumoasa prestație în fața 
Sportului studențesc, dar F.C. 
Argeș, dacă are astăzi un punct 
forte — chiar cu absenții din 
echipă — este cel al contra
atacului. în deplasare, piteștenii 
se simt mereu mai bine decît 
pe teren propriu, ceea ce face 
ca „balanța" sa să fie echili
brată mai mult cu punctele cu
lese din deplasări. Prin această 
prismă, jocul devine deschis, 
Gloria avînd însă prima șansă.

★

Ce așteptăm de la ansamblul 
etapei ? In primul rînd o creș
tere a combativității. La ora 
bilanțului internațional, cam
pionatul se prezintă cu o mul
țime de jocuri care ar fi putut 
să nu se dispute — într-atît 
de cenușii s-au dovedit a fi. Să 
sperăm că în etapele care ur
mează, campionatul va ști să-și 
asume o responsabilitate mai 
mare față de calitatea jocuri
lor. O calitate care s-ar răs- 
fringe in timp si asupra nive
lului tot mai înalt pe care îl 
reclamă confruntările interna
ționale, singurele care stabilesc 
cota reală a campionatului și 
a fotbalului nostru în general.

Aprecierea potrivit ărcia 
cea mai bună apărare este... 
atacul s-a demonetizat de 
foarte mulți ani în fctba'ul 
de ridicată competitivitate; 
mai precis de pe vremea 
hegemoniei lui Ajax (anii 
1970—1975), echipa care a 
pus pentru prima oară in 
practică principiile fotbalu
lui total, cel care, prin an
gajament și dinamica cos
turilor. acorda o egală a- 
tentie celor două faze fun
damentale ale jocului: atac 
— apărare.

în ideea logică, realistă, 
de a trata cu toată serio
zitatea momentul in care 
partenera de întrecere se 
află in posesia mingii, s-a 
mers pină acolo incit echi
pele mari, dornice să nu 
lase rezultatul pe seama 
hazardului, au pregătit faza 
de apărare încă din clipa 
cind balonul le aparținea, 
conștiente de faptul că fie
care acțiune ofensivă tre
buie să poarte în germene 
grija pentru propria poartă: 
prin acțiunea de suplinire a 
coechipierului plecat. tem
porar, tn atrz: prin atenția 
pe care fundașul ezntral-li- 
bero (de obicei el) se im
pune s-o poarte zonei des
coperită.

Acesta, nu încape îndoia
lă, este un adevăr arhicu
noscut și in fotbalul nostru, 
dar, nu o dată ignorat, cu 
implicații pe tabela de scor. 
Miercuri la Craiova, de 
pildă, a fost suficient ca 
Universitatea să conducă cu 
1—0, pentru ca, apoi, preo
cupată de ofensivă, să-și 
permită clipe de relaxare în 
apărare, în zona periculoa
să din fața porții luj Lung; 

ceea ce d urmat — ontra- 
atacul tăios declanșat de 
Dinamo Kiev —a avut con
secințe directe pe tabela de 
scor și, implicit, in starea 
de spirit a formației gazdă, 
care, acuzind șocul, n-a 
mai găsit resursele psihice 
necesare reluării ofensivei 
cu aceeași încredere in for
țele ei ca la începu*.

Nu demult, ia fel s-au 
petrecut lucrurile — în 
Cupa UEFA — și cu Dina
mo, care. negUiind. din 
start, defensiva, ș-a trezit 
condusă la București. cu 
1—0 de un partener, Var- 
dar Skoplje, bucuros să 
zburde printre culoarele 
largi lăsate da Al. Nico'.ae 
și Andone. Nemaivorbind 
de prestația Sportului stu
dențesc, in aceeași competi
ție europeană. Cupa UEFA, 
echipă care, tratînd cu su
perficialitate faza de apă
rare, i-a oferit lui Neuclia- 
tel Xamax posibilitaîea de 
a înscrie. în deplasare, nu 
mai puțin de 4 goluri!

A gindi jocul cu simt de 
răspundere, la modul com
petitiv, iată care este. in 
concluzie la prezentele rîn- 
duri, responsabilitatea echi
pelor primului eșilon. cu 
precădere a acelora care 
ne reprezintă în arena in
ternațională. Acordîndu-se 
o atenție maximă ambelor 
faze, de atac si de a.pârare 
— etapă de etapă, pe oar- 
cursul tuturor celor 90 de 
minute — se creează. în 
CAMPIONAT, obișnuința 
jocului echilibrat, serios — 
premisa succeselor și în 
meciurile oficiale.

Gheorghe NICOLAESCU

SUSȚIN EXAMENE DIFICILE DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
Etapa cu nr. 12, care se va dis

puta miine. se anunță a ti deo
sebit <le interesantă, deoarece in 
programul său figurează multe 
partide atractive. Runda prezintă 
o atracție aparte prim faptul că 
mai toate echipele fruntașe din 
cele trei serii vor juca in de
plasare. in compania unor for
malii care aspiră la rtndul lor 
la șef e sau doresc să mai urce 
cSteva trepte tn clasament.

Tn seria I. derby-ul se va dis
puta pe stadionul de pe malul 
mării, intre formația locală. F.C. 
Constanța (locul 3)) șl Oțelul 
Galați flecul 2). După cum se 
vede miza partidei este destul de 
mare, atât pentru constănțenf, 
care încearcă să se mal apropie 
de liderul seriei, dt și pentru 
oaspeți aflatl în „plasa" primu
lui loc. Politehnica Iași, actuala 
deținătoare a șefiei seriei, se va 
deplasa la Ploiești, unde va fntitl- 
m.i în Prahova C.S.U.. o formație 
ambițioasă, dornică, totodată, de 
a-și îmbogăți bagaiul de puncte. 

Programul și arbitrii etapei
SERIA l: Dunărea C.S.U. Galați — Ceahlăul P. Neamț: E. PAtrașcu 

(București), F.C. Constanța — Oțelul Galați: D. Petrescu (București), 
c.f.h. Pașcani — Aripile Bacău : M. Buciumeanu (Tîrgoviște), Pra
hova C.S.U. Ploiești — Politehnica Iași: R. Petrescu (Brașov), Du
nărea Călărași — Steaua Mizil: G. Vișin eseu (București), C.S.M. 
Suceava — olimpia Km. Sărat: M. Constantinescu (București), F.C.M. 
Delta Tulcea — C.s. Botoșani: R. Matei (București), Metalul Plo- 
peni — Chimia Fălticeni: M. Stoenescu (București), F.C. Progresul 
Brăila — Minerul V. Bornei: Gh. Cagula (Baia Mare).

SERIA A Il-a: I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Avîntul Reghin: R. 
Nicoară (Tulcea), Carpațl Mirșa — Mecanică fină Steaua Buc.: D. 
Buciuman (Timișoara), Gaz metan Mediaș — Sportul mundtoresc 
Slatina: 1. Niculițov (Focșani), Șoimii I.P.A. Sibiu — A.S. Drobeta 
Tr. Severin: V. Antohi (Iași) — se dispută la ora 15; I.C.I.M. Bra
șov — Muscelul Cîmpulung: C. Nlstor (Vaslui), Automatica Bucu
rești C.S. Tîrgoviște: Șt. Rotărescu (Iași), Electroputere Craiova 

Tractorul Brașov: F. Scoicaru (Alexandria), Progresul-Vulcan 
Buc. — Flacăra Automecanica Moreni: I. Igna (Timișoara), Chi
mica Tîrnăveni — I.C.S.I.M. Buc.: C. Popa (Iași).

SERIA A IlI-a: Gloria Bistrița — C.I.L. Sighet: Cr. Teodorescu 
(Buzău). Mecanica Orăștie — Unirea Alba Iulia: T. Badea (Bucu
rești). Minerul Cavnic — Strungul Arad: P. Buhălău (Gh. Ghe.-Dej), 
C.S. 17.T. Arad — C.F.R. Timișoara: N. Rădici (Caracal), Olimpia 
Satu Mare — C.S.M. Reșița: E. Mustață (București), Metalul Bocșa 
— Minorul Luneni: D. Drăcea (Craiova), Mureșul Deva — F.C. Ma
ramureș: N. Dlnescu (Rm. Vîlcea), Aurul Brad — Armătura Zalău: 
P. Cadar (Brașov), înfrățirea Oradea — Jiul: A. Gheorghe (P. Neamț).

LOZUL TOAMNEI
(emi.wtGe -iptriaU fatutaM -

autoturisme «owit snscui’

Noi și numeroase posibilități de mari 
și Frumoase succese:

• AUTOTURISME „OLTCIT SPECIAL"
9 NUMEROASE CiȘTICURI ÎN BANI

Agențiile Loto-Pronosport ți vinzătorii volanți din întrea
ga (ară vă stau zilnic la dispoziție.

Nu ocoliți prilejul de a vă număra printre marii 
cîștigători al sezonului ia LOZUL TOAMNEI.

In seria a n-a, la București se 
vor întâlni aspirantele la promo
varea pe prima scenă fotbalisti
că. Astfel, pe stadionul din etr. 
dr. Staieovlcl, fosta divizionară 
A Progresul-Vulcan va primi vi
zita echipei Flacăra Autom. Mo- 
reni, revelația sezonului de toam
nă șl actuala deținătoare a locu
lui tntîi. tn perspectivă un joc 
frumos, deschis oricărui rezultat. 
Pe un alt stadion din Capitală, 
pe Automatica, o altă fostă di
vizionară „A", C. S. Tîrgovițte. 
va juca cu Automatica Bucu
rești, echipă care în ultimele 
săptămâni se străduiește să rein
tre tn plutonul fruntaș.

In seria a IH-a, două meciuri 
atrag, In mod deosebit, atenția. 
In primul med, înfrățirea Ora
dea va primi replica Jiului Pe
troșani, care se află pe primu! 
loc. iar tn cel de al doilea ioc se 
intilnesc Mureșul Deva șl F. C. 
Maramureș Bala Mare, echipă 
clasată în momentul de față pe locul do’.

• „Ordinea de zi" a șadinței 
de joi a Comisiei de disciplină 
ne-a oferit un adevărat.. re
cord in materie de indiscipli
nă, la nivelul Diviziei A. nu 
mai puțin de 6 (șase) jucători 
din acest eșalon fruntaș al 
fotbalului nostru fiind eonvo- 
cați pentru diverse abateri co
mise în etapa X-a a campio
natului, un campionat, care ar 
trebui să ne scutească de ase
menea „recorduri".

Pentru injurii aduse arbitru
lui, Șoarece (F.C.M. Brașov) 
a fost suspendat pe 2 etape. 
Și Bența» după terminarea me
ciului cu Petrolul, l-a insultat 
pe arbitru, faptă care va ti 
analizată în ședința de săp- 
tămina viitoare a Comisiei de 
disciplină, pînă atunci el ne- 
avind drept de joc. Sândoi (U- 
niversitatea Craiova), Terhes 
(Sportul studențesc), Hulls 
(Gloria Buzău), Jurcă și Pîrvu 
(F. C. Argeș) au fost suspen
dați pe eîte o etapă. Pentru 
F.C. Argeș, chiar si această 
singură etapă de suspendare a 
doi jucători ai săi constituie 
un necaz într-un moment cînd 
piteștenii au numeroase indis
ponibilități în echipă. Dar Jur-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
GLORIA BISTRIJA — AURUL 

BRAD 4—1 (2—0). Meci restanl
din etapa a 10-a a seriei a Iii-a 
a Diviziei „B". Golurile au fost 
marcate de Moga (min. ÎS, M și 
66). Coman (min. 63), respectiv 
Micu (min. S3). (I. Toma, ooresp.)

MECANICA VASLUI — POLI
TEHNICA IAȘI 1—2 (0—0). Au
marcat : M. Florentin (min. 56) 
respectiv Damaschin I (min. 72). 
Burdujan (min. «3 din 11 m). (M. 
Flore», eoresp.) 

că și Pîrvu nu s-au gindij 
măcar la acest lucru, cind au 
comis actele lor nesportive. 
O reflecție valabilă și pentru 
alți jucători care aduc, in fe
lul acesta, prejudicii proprii io. 
lor echipe!
• în afară de brigada obiș

nuită de arbitn, la meciul Po
litehnica Iași — F.C. Constan
ta, a apărut la un moment dat, 
un al patrulea... arbitru. Este 
vorba de Anton (Politehnica 
lași) care, la executarea unei 
lovituri libere in favoarea e- 
chipei sale, s-a apucat să... 
măsoare el cei 9 metri la care 
trebuia să se situeze „zidul" 
advers. Bineînțeles că a fost 
eliminat de pe teren și, cum 
era dublu recidivist, s-a văzut 
suspendai pe 3 etape de că
tre Comisia de disciplină.
• Trei jucători de la Chimia 

Mărășești, Gingă (căpitanul e- 
chipei). Sima și Negoescu s-au 
situat în zona huliganismului 
la sfîrșitul meciului cu C.S.M. 
Borzești, lovindu-1 pe arbitrul 
de centru și pe unul dintre 
tușieri. Ei și-au primit pe
deapsa meritată: Gingă: 2 ani 
de suspendare, Sima și Nego
escu: cite un an. Echipa Chi
mia Mărășești, in totalitatea 
ei, a fost trasă și ea la răs
pundere, ridiclndu-1-se dreptul 
de organizare pc trei etape. 
Așadar pe terenul de fotbal 
din Mărășești, timp de 3 săp- 
iămini nu va mai fi bătut nici 
un arbitru. Și, credem, nici 
după aceea!

lack BERARIU

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA LOTO DIN 25 OC
TOMBRIE. Extragerea I : U 6 M 
60 7 87 36 61 57 ; Extragerea a 
n-ă : 69 80 4 10 22 71 73 86 73.
Fond total de ciștiguri: 805 379 lei, 
din care 86.989 lei, report la ca
tegoria 1.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 20 OCTOMBRIE, 
cat. 1 : 1 variantă 25"/, — Auto
turism Dacia 1300 (70.000 lei) ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% — Auto
turism Dacia 1300 (70.00 lei) șl 1 
variantă 25% in valoare de 17.500 
lei : cat. 3 : 14,75 variante a 6.448 
lei ; cat. 4 : 68,09 variante a 
1 393 lei; cat. 5: 220,00 variante 
a 200 lei ; cat. 6 : 1.619,75 varian
te a 100 Jel. Report cat 1 : 25.079 
lei șl report cat. 2 : 7.579 Iei. 
Autoturismul Daca 1300 de la 
eat. 1 a fost obtinut de Malaxa 
Sabina din Galați iar cel de la 
cat. a 2-a a fost obtinut de 
Gunea Raluea-Alexandra din 
București.
• AȚI JUCAT LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO DE Mtl- 
NE, 27 OCTOMBRIE ? Dacă încă 
nu v-ati procurat bilete la a-

Campionatul speranțelor

f. C. AIIGLȘ SE MINUNE 
ÎN PRIM-PLAN

Echipa clubului piteștean, deși 
cu o serie de indisponibilități, 
continuă să domine campionatul 
speranțelor. Este o dovadă eloc
ventă că la acest club antreno
rii care se ocupă de depistarea 
șl creșterea talentelor o fac tot 
timpul cu pasiune și pricepere. 
Confirmă rezultatele bune de 
pînă acum șl echipele promovate. 
Îndeosebi Petrolul și Victoria. Pe 
stadionul ciulești. In etapa tre
cută Rapid a Întrecut speranțele 
Craiovei cu 3—6. La Rapid au 
jucat insă Rada, Grigore. Aglu șl 
Teodorescu. ultimul înscriind toa
te cele trei goluri. Și numai ul
timul e o... speranță !

Miine. la Craiova, se dispută 
ana dintre partidele derby aie 
acestei întreceri, echipa pregătită 
de Nieolae Zamfir primind repli
ca tinerilor jucători petroliști an
trenați de Noni Lindenberg.

CLASAMENT
1. F.C. ARGEȘ 10 8 1 1 16- 1 25
2. Steaua 9 7 0 2 21- 5 21
3. Petrolul 10 7 0 3 18- 8 21
4. Victoria 10 € 2 2 17-11 20
5. F.C. Bihor 10 6 1 3 18-10 19
6. Corvinul 10 5 2 3 12- 9 17
7. Univ. Craiova 10 5 1 4 19-10 16
8. „V" Cluj-Np. 10 4 2 4 19-15 14
9. A.S.A. 10 4 2 4 14-15 14

10. Dinamo 10 4 2 4 9-11 14
11. Gloria 9 4 1 4 16-19 13
ia. S.C. Bacău 10 4 1 5 10-15 13
13. „Poli" Tim. 10 3 3 4 12-13 12
14. F.CJM. Brașov 10 4 0 6 10-16 12
16. Sportul stud. 9 2 2 5 9-16 8
16. Rapid 10 2 2 6 7-17 8
CT. F.C. Olt 10 1 1 8 4-18 4
18. Chimia 9 0 1 8 6-27 1

ceastă atractivă tragere, infor
măm că ASTAZI este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE. Reamin
tim că in cadrul celor 7 extra
geri, tn două faze, cu un total 
de 06 numere, partielpanțli au 
posibilități sporite de a obține 
importante ciștiguri in autoturis
me „DACIA 130-3" (la ambele 
faze ale tragerii), mari sume de 
bani, precum și excursii în R.P. 
Ungară. Extrageri „legate" in 
cadrul fiecărei faze, putîndu-se 
câștiga șl ou 3 numere din 13 
sau 24 extrase. încercați și dv.
• Tragerea excepțională Loto 

de mîine, 27 octombrie, se va 
desfășura In București, in sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2. 
cu începere de ia ora 17.
• Tot astăzi este ULTIMA ZI șl 

pentru depunerea buletinelor Ia 
concursul PRONOSPORT de mii- 
ne. duminică 27 ortomb-'e a.c.

Sportul Peg.oi7-g



După C. M. de gimnastică ritmică

ÎNVĂȚĂMINTE PREȚIOASE, CARE SE CER 
ÎNSUȘITE SI APLICATE

Recent, la Valladolid — Spa
nia, s-a încheiat cea de a XlI-a 
ediție a Campionatelor mon
diale de gimnastică ritmică, la 
rare au participat 96 de spor
tive din 35 de țări-

La aceste întreceri, tara 
noastră a fost reprezentată de 
două sportive : Alina Dragau 
(16 ani), campioană la catego
ria maestre pe anul 1985, me
daliată cu bronz la recenta 
Balcaniadă de la Atena, pro
venită de la C.S.Ș. 2 București, 
Si Florentina Butaru (14 ani), 
campioană la categoria I, re
prezentantă a C.S.Ș. „Viitorul” 
București. Din echipă a absen
tat. din motive obiective, ma- 
estra sportului Doina Stăicu- 
lescu, medaliată cu argint la 
J.O. de la Los Angeles, spor
tivă cu un bogat palmares in
ternational.

înainte de „mondiale", biroul 
federal' a analizat ce posibili
tăți sînt pentru realizarea o- 
biectivului — o medalie la 
obiecte și păstrarea locului 6 
la individual compus obținut la 
trecutele întreceri de la Stras
bourg — 1983, de Doina Stăi- 
culescu. ~

Deși obiectivul nu a fost În
deplinit, rezultatele gimnastei 
Florentina Butaru — locul 8 
în clasamentul general la in
dividual compus și clasarea In 
trei finale (locul 6) Ia obiecte 
(măciuci, panglică și minge) — 
pot fi apreciate drept perfor
manțe notabile, ea fiind la 
prima ei participare intr-un 
campionat mondial.

Pentru a cunoaște modul cum 
6-a desfășurat competiția de la 
Valladolid, care a fost valoarea 
concurentelor, cum au abordat 
sportivele noastre această între
cere, ce au adus nou „mondia
lele" sub aspect tehnic șl ar
tistic ne-am adresat specialiste
lor care au însoțit sportivele 
noastre : lector univ. Viorica 
Moceani. președinta Comisiei 
de gimnastică ritmică, și prof. 
Mari» Girbă, antrenoare coor
donatoare a lotului. Din rela
tările celor două interlocutoare 
am reținut că sportivele noas
tre au concurat în una dintre 
cele două grupe valorice supe
rioare, in funcție de rezultatele 
anterioare. S-a sperat că Alina 
Drăgan, sportivă din generația 
celor consacrate, cu un palma
res internațional destul de bun, 
cu prestații remarcabile pe tot 
parcursul anului, va obține o 
medalie la minge, obiectul ei 
preferat. Dar. din păcate, Ji-a 
fost așa... In prima zi de con
curs, ia individual compus, a 
avut 2 ratări la măciuci (9,30), 
eituîndu-se pe locul 28. Me
zina noastră. Florentina Butaru, 
deși participa pentru prima 
oară la un campionat mondial, 
nu s-a lăsat copleșită de an
vergura concursului, s-a mobi
lizat. evoluind cu siguranță la 
coardă (9,70) si minge (9,80), 
situîndu-se pe locul 8 la in
dividual compus. In a doua zi 
a concursului, Florentina Bu
taru a obținut note bune la 
măciuci și panglică (9,80) și a 
rămas, finalmente, pe locul 8. 
Un loc bun. dacă ne gîndim 
că pe primele locuri s-au cla

sat sportive consacrate pe plan 
internațional — cite 3 sportive 
din Bulgaria si U.R.S.S., una 
din R.D.G. și Florentina Bu
taru, din totalul de 96 parti
cipante. Florentina a fost o 
surpriză plăcută la C.M., apre
ciată ca o speranță pentru gim
nastica noastră ritmică.

Alina Drăgan a mai recupe
rat din punctaj, în ziua a doua 
a concursului, primind 9,75 la 
minge și 9,70 la coardă. Cu 
aceste note ea a urcat în cla
samentul general pe locul 19, 
dar nu a reușit să pătrundă în 
nici o finală pe obiecte. Un 
rezultat puțin scontat in raport 
cu evoluțiile ei anterioare pe. 
plan national, cît și interna-" 
țional. Ce s-a întîmplat cu 
Alina Drăgan de la Balcaniadă 
— unde a obținut medalia de 
bronz — și pînă la C.M. de la 
Valladolid ? Din notarea evo
luțiilor Alinei la C.M. de către 
brigăzile de arbitre se pot des
prinde unele lipsuri care au 
condus la prestații modeste 
cum ar C : exerciții cu grad 
de dificultate minim (atit cît 
cere regulamentul pentru o 
participare la C.M., dar fără 
pretenții la medalii) ; exces de 
cambreuri în dauna elemente
lor de mare dificultate (piruete 
și mișcări de echilibru), acom
paniament muzical necorespun
zător la panglică și coardă; 
lipsă de concentrare (ratări în 
mînuirea obiectelor, ieșire din 
spațiul de concurs), la care s-a 
adăugat și o ușoară îmbolnă
vire. La cei 16 ani ai ei, Alina 
Drăgan poate să-și desăvîr- 
șească pregătirea, cu condiția 
să asimileze elementele de mare 
dificultate în compozițiile exer- 
cițiilor.

Multe au fost noutățile la 
C.M. de gimnastică ritmică.

Ceea ce a frapat a fost »- 
companiamentul muzical făcut 
cu alte instrumente decît tra
diționalul pian (vioară, violon
cel. chitară, armonică), care au 
spart monotonia. în general, 
piesele muzicale au fost cele 
cunoscute și recunoscute de 
marele public, piese care trans
mit ceva si invită spectatorii 
la susținerea sportivelor prin 
bătăi din palme. Spre mîndrla 
noastră, la această competiție 
mondială s-au auzit foarte 
multe melodii din folclorul ro
mânesc.

în planul pregătirii tehnice 
și artistice s-a văzut o îmbi
nare perfectă a elementelor 
tehnice libere (piruete duble și 
triple, finalizate cu mare am
plitudine, cambreuri mari în 
poziții de echilibru, legări difi
cile între aceste mișcări) cu 
acțiuni de mare dificultate in 
mînuirea obiectelor, concreti
zate în prezentarea unor ele
mente de mare risc și specta
culozitate, executate cu o teh
nică si expresivitate desăvâr
șite. De fapt, evoluțiile spor
tivelor fruntașe ale clasamen
tului de la C.M. reprezintă fi
nalizarea unui proces de pre
gătire în care și-au adus con
tribuția. la parametri egali, toțf 
factorii antrenamentului științi
fic contemporan.

Elena DOBINCA

Cu cinci partide înainte de final

KASPAROV - DOUĂ PUNCTE AVANS !
• MOSCOVA. Cea de a 19-a 

partidă a meciului pentru ti
tlul mondial, întreruptă joi, 
la mutarea a 42-a, cu avantaj 
substanțial pentru șalangerul 
Garrj Kasparov, n-a mai fost 
reluată vineri. După mai mul
te ore de analiză a situației 
de pe tablă, Anatoli Karpov și 
secundanții săi au constatat 
că nu există posibilități nentru 
a se evita „matul". Astfel, la 
această oră, Kasparov are un 
avantaj de două puncte (10,5— 
8,5). Pînă la încheierea meciu
lui mai sînt de jucat cinci 
partide. Pentru a rămîne în 
posesia titlului de campion al 
lumii Karpov trebuie să reali
zeze 12 puncte, în timp ce lui 
Kasparov îi sînt necesare 
12,5 p. De notat că atnbii con
curent! mai au drept la cite

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Kenlanul 

Kpanna, pe Opel Manta, con
duce după prima etapă (1100 
km) a celui de al 6-lea Raliu 
al Himalaiei, fără nici un punct 
de penalizare, înaintea Indieni
lor Dhawan, pe Lada, și G1U, pe 
Nissan Patrol, ambii cu un pa
siv de 11 p. II urmează kuwel- 
tianul Abraham, pe Saab Turbo, 
șl australianul Dunkerton, pe 
Subaru. întregul parcurs cuprin
de 1 200 km, tmpărțlți tn 4 e- 
tape.

BOX • Așteptata Intîlnlre din
tre campionul mondial al mijlo
ciilor (titlu unificat), Marvin Ha
gler șl ugandezul John Mugabl, 
prevăzut pentru 14 noiembrie, va 
fl probabil, amtnat din csfuza ac
cidentării (dureri dorsale) pri
mului la unu! dintre ultimele 
antrenamente.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
„C.C.E." : Jesenlce (Iugoslavia) — 
Durham (Marea Brltaule) 8—J, 
la Belgrad; Frontech Amsterdam 
— Slavia Sofia 10—1, la Amsterdam.

TENIS • Turneul de la To
kio : Lendl — Pate «-J, 6-3 ; 
Becker — Sadrl 6—J, 6—1 ; Go
mez — Mlchlbata 6—1, 6—2 ;
Connors — van Patten 7—5, 6—2 ; 
Wllander — Gomez 6—6, 2—6,
7—6. • La Brighton : Evert-
Lloyd — Huber 7—6, 6—0 ; Ma
nuela Maleeva — Reeves 6—3, 
6—1 ; Graf — Tanvier 6—1, 6—7, 
6—2. • La K61n, surpriză : Age- 
nor (Haiti) — Curren 4—6, 7—6, 
6—2.

ȘAH • Argentinianul Kampo- 
ras conduce, cu 9,5 p, tn tur
neul de la Pancevo, urmat de 
iugoslavul Ralcevicl șl francezul 
Hajk, cu cite 7,S p. • La Kra- 
gujevac, conduce Rodgers, cu 
7,5 p, secundat de Abramovlcl și 
Jansa, cu cite 7 p.

x VOLEI • Amical feminin la 
Uniondale : S.U.A. — Japonia 
3—0.

YACHTING • Canadianul Birch, 
pe „Formule Tag", conduce tn 
cursa Monaco — New York, ur
mat de francezii Boucher pe 
„Ker Cadelac" șt Morvan pe „Jet 
Services". 

un „time-out“. Partida a 20-a 
este programată astăzi, Karpov 
jucind cu albele.
• MONTPELLIER. In tur

neul candidaților Artur Iusu- 
pov împarte acum primul Joc, 
după nouă runde, cu Mihail 
Tal. Remizînd cu Viktor Kor- 
cinoi, In partida întreruptă, 
Iusupov a totalizat, ca Și Tal, 
6 p. Urmează Jan Timman și 
Andrei Sokolov cu 5,5 p, Jesus 
Nogueiras, Lajos Portisch șl 
Aleksandr Beliavski cu 5 p 
etc.

Am arătat în comentariul nos
tru de Ieri că in prima manșă 
a turului secund a cupelor eu
ropene, au abundat scorurile 
strtnse. Din cele 32 de partide, 29 
s-au încheiat la egalitate sau 
la mici diferențe de scor, de li
nul sau două goluri. In „Cupa 
campionilor europeni" 2 jocuri 
a-au Încheiat la egalitate, 2 la 
un gol diferență șl 2 la două 
goluri, ta „Cupa cupelor* situa
ția a fost de 2—2—3, Iar In „Cupa 
U.E.F.A.* 7—5—2. Este O situație 
unică tn istoria acestor compe
tiții ale fotbalului european 1 Da 
aceea, meciurile retur, de la 6 
noiembrie, se anunță, în conti
nuare, la fel de echilibrate, ceea 
ca ar putea duce la prelungiri 
șl chiar la executarea de lovi
turi de Ia 11 m, pentru depar
tajare.
• tn preliminariile C.M. (zona 

Oceania) clasamentul se prezintă 
astfel : 
1. Australia
L Israel
1. Noua Zeelandă
L Taiwan

4 2 2 8 10— 2 Ș
6 2 1 1 12— 2 8
8 2 1 9 10— 1 I
I I I I 1—28 t

„GIGANTUL"
Cel mure stadion de 

fotbal din lume, „Maracana". 
din Rio de Janeiro, are acum 
un aspect dezolant... Nu ne 
referim doar la amenajările 
care ar trebui făcute pentru 
modernizarea sa, ci tn primul 
rlnd la faptul că acest „tem
plu" al fotbalului sud-amerl- 
can, eu o capacitate de peste 
200 000 de locuri, găzduiește, 
tn ultimul timp un număr 
extrem de mie de spectatori. 
„O Imagine sumbră — cum 
relatează Agenția „France 
Presse" — deoarece, la ulti
mele trei meciuri de campio
nat, au asistat, în total, doar 
8 000 de spectatori* 1

Cauzele acestei situații sini 
multiple. Din comentariile 
presei de peste hotare, șl în
deosebi a celei braziliene se

MECI DE BOX

S. U. A. - U. R. S. S.,

LA CATEGORIA GREA
TROY. în localitatea Troy 

din statul New York a avut 
loc întîlnirea pugilistică dintre 
echipele S.U.A. și U.R.S.S., la 
categoria grea. Boxerii sovie-. 
tid au cîștigat cu 4—2: Tara- 
mor (U.R.S.S.) b.p. Beasley, 
V. Mirlakov (U.R.S.S.) bate r sc. 
rep. 2 Godfrey, Seblian 
(U.R.S.S) b.p. Pough, Mirosenko 
(U.R.S.S.) b.p. Odom, Mercer 
(S.U.A.) b.p. Trișev, Pierea 
(S.U.A.) b.p. Prianieinikov.

Mai sînt de jucat meciurile 3 
Noua Zeelandă — Israel (26.10), 
Taiwan — Australia (27.10 — ta 
Australia), Australia — Noua 
Zeelandă (3.11) șl Israel — Noua 
Zeelandă (1041). Clștlgătoarea a- 
cestel grupe va susține un med 
de baraj (tur-retur) cu Scoția, 
pentru promovarea in turneul 
final din Mexic.
• In C.E. de juniori H (sub 

16 ani) ; in gr. 2, Finlanda — 
Suedia 2—2 (1—1).
• In „Super-cupa* engleză I 

Norwich — Everton 1—0.
• In semifinalele campionatu

lui mondial de fotbal în sală 
(care se desfășoară în Spania) : 
la Bilbao,, Brazilia — Uruguay 
3—0, la Palma de Mallorca: Spa
nia — Argentina 8—1.
• In finala „Cupei Libertado* 

res", a treia partidă a avut Ion 
pe teren neutru, la Asuncion, ta 
Paraguay. Jocul s-a încheiat ne- 
decls (1—1) șl după prelungiri, 
între Argentines Juniors șl Ame
rica Caii. In urma executării lo
viturilor de la 11 m, argentinie
nii au cîștigat cu 5—4 I 

Lu «Li- - - - - - - - -
CU TRIBUNELE COAIE

subliniază aceasta prin lipsa 
unor mari vedete, care se face 
simțită, în prezent, in fotba
lul „eariocas". A trecut vre
mea celebrităților (Leonidas, 
Pete, Garrlncha etc.), care, 
acum clteva decenii, umpleau 
tribunele „gigantului". Acum 
nu mal există asemenea „su- 
per-vedete" șl acest fapt ex
plică tn bună măsură, scăde
rea de necrezut a numărului 
de spectatori; tnal doilea rtnd 
sînt.,, prețurile biletelor care 
au crescut considerabil ! Și 
astfel, majoritatea echipelor 
au sărăcit pur și simplu, iar 
unele de tradiție sînt in pra
gul falimentului: F.C. Santos, 
Botafogo, Internacionai avtnd 
datorii de peste un milion de 
dolari.

Ion OCHSENFELD
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Caleidoscop • ULTIMELE SECUNDE...
Un meci de fotbal se încheie doar atunci 

cînd arbitrul fluiera sfîrșitul jocului, în 
minutul 90. O partidă de hochei de gheață 
se poate considera jucată doar la „sirena* 
finală, în minutul 60. Tot așa un meci 
de box se termină — în mod normal — 
la capătul celor trei reprize de luptă Ia 
amatori, ori 6, 8, 10, 12 sau 15 reprize la 
profesioniști. O cursă de 100 m, să zicem, 
ia sfîrșit numai după trecerea liniei de 
sosire ș.a.m.d. Aceste final uri sînt uneori 
liniștite și decurg, să zicem, logic, alteori 
însă ele sînt de-a dreptul dramatice...

® După Steaua și Dinamo București,
H. C. Minaur Baia Mare este cea de a treia 
echipă românească de handbal care a ajuns 
în finala unei competiții continentale mas
culine și pe care a cîștigat-o. Isprava „noii 
venite" s-a petrecut în primăvara acestui an, 
în cadrul „Cupei Federației Internaționale"

Pînă la finala competiției hândbaliștii 
băimăreni, antrenați de Lascăr Pană și 
Petre Avramescu, au dispus pe rînd de:
I. T.U. Istanbul (45—17 și 11—32), I.F. Hel- 
singor (-32—25 și 26—19), Lokomotiv Trnava 
(37—22 și 31—19) și WAT Margarethen Vie- 
na (37—19 și 28-25). Victorii deci în toate 
cele 8 partide susținute, 277 de goluri 
marcate și doar 188 primite.

Tn finală adversara luî H.C. Minaur a 
fost puternica echipă sovietică S.I.I. Za- 
poroje (care cîștigase 7 jocuri, înscrisese 
183 de goluri și primise 132). în prima 
manșă a finai-i, în sala „Dacia* din Baia 
Mare, localnici; au avut & evoluție remar

cabilă și au cîștigat cu 22—17. Diferența 
de 5 goluri era, și nu era, liniștitoare 
pentru partida retur, de la Zaporoje, a- 
vînd în vedere, în primul rînd, valoarea 
indiscutabilă a formației sovietice. Și iată 
că, la 21 aprilie, într-adevăr, sovieticii au 
jucat foarte bine, refăcînd avantajul hand- 
baliștilor noștri cînd mai erau exact 6 se
cunde pînă Ia fluerul final, a înscris Mi- 
roniscenko golul care i-ar fi adus... Cupa. 
Conform regulc.mentului, la scor general 
egal, cîștigă formația care a marcat mai 
multe goluri în deplasare. Mai rămăseseră 
numai 6 secunde și pînă ce s-a oprit cro
nometrai au mai trecut încă două secun
de... Mingea a fost repusă în joc și Mă
ricel Voinea a aruncat-o rapid lui Stamate 
și acesta, de la centrul terenului a șutat 
năpraznic. Mingea a lovit podeaua sălii, 
l-a surprins pe portarul Sipenko și a in
trat în gol... Victoria a fost a handbaliști- 
lor maramureșeni, dar recunoscută numai 
după mai multe minute de pertractări în
tre arbitrii și oficialii de Ia. masă, pretin- 
zîndu-se că golul lui Stamate fusese înscris 
după depășirea timpului de joc. Finalul 
fusese însă înregistrat pe bandă de televi
ziunea sovietică și datorită acestui fapt, 
după mai multe „cronometrări", s-a recu
noscut valabilitatea acestui gol, cu ade
vărat, de aur !
• Sînt destule competițiile cicliste de 

lung kilometraj, pe etape, în care, aproape 
de... regulă, ultima etapă a cursei repre
zintă o simplă plimbare, de plăcere, recu-

„Sportul este o mare școală a for
mării caracter elor“.
Constantin DAICOVICIU (1898—1973) 
istoric și arheolog de mare prestigiu

noseîndu-se, astfel, situația de pînă atunci 
din clasamentul general. Dar nu totdeauna 
se întîmplă așa, ci dimpotrivă... Anul tre
cut, spre exemplu, în „Turul Italiei", fai
mosul „Giro", Francesco Moser s-a aflat, 
mai multe etape, în postură de lider și 
nimic nu părea că-i mai amenință succe
sul, deși adversarii săi, șl în special fran
cezul Laurent Fignon, erau pe aproape. In 
etapa a 20-a în cei 169 de kilometri de 
la Selva di Va Gardena la Arabba, cu 
profil muntos (cinci vîrfuri !), într-adevăr 
Fignon se impune și cîștigă în 4.30:06, tim
pul său total fiind superior cu 1:37 celui 
al lui Moser. O autentică lovitură de tea
tru !... După etapa următoare, avansul lui 
Fignon mai era încă de 1:20, ceea ce, în- 
tr-un fel putea să însemne, desigur, ceva... 
Numai că, după o zi. ultima etapă (42 km, 
de la Soave la Verona) era un „contra
timp", în care mare specialist era Moser, 
recordmanul mondial al orei. Fignon și-a 
apărat cu strășnicie șansa, a făcut tot 
ce era posibil, dar Moser avea, parcă, 
aripi la roțile bicicletei sale... Finalul l-a 
aparținut integrat la Verona el fiind cro
nometrat în 49:26 (medie orară de 50,977 
km) în timp ce Fignon a sosit al doilea, 
după 2:24. Și astfel, Moser a cucerit Tu
rul Italiei '84...

• Lupte greco-romane. Finala categoriei 
57 kg, la Jocurile Olimpice de la Los An
geles, reunește pe salteaua de concurs pe 
vest-germanul Pasquale Passarelli (sportiv 
de origine italiană, născut la Garbodena, 
la 14 martie 1957) și japonezul Masaki Eto. 
Desfășurînd acțiuni rapide și spectaculoase 
Passarelli își surprinde adversarul și adu
nă puncte prețioase pe foile de arbitraj, 
întîlnirea se apropie de sfîrșit și Passarelli 
conducea cu 8—2, punctaj liniștitor, desi
gur pentru acest valoros sportiv, pe care 
asistența îl și vedea cîștigător. Numai că 
adversarul său nu se consideră încă învins. 
Dimpotrivă ! In urma unei acțiuni de atao 
fulgerătoare Eto reușește o priză rapidă 
la cap și-l duce în pod pe Passarelli. Cro
nometrai arată că a mai rămas un minut 
și 24 de secunde de luptă Passarelli este 
bine „fixat" și în ciuda tuturor eforturi
lor pe care le face îi este imposibil să 
scape din încleștare, așa că nu-i rămîne 
altceva de făcut decît să reziste. Dar cine 
ar putea sta în „pod" atîta timp, mai ales 
că Eto forțează tușul. Situația atinge, pur 
și simplu, paroxismul... Secundele trec în
grozitor de încet, dar trec și. spre surprin
derea generală, Passarelli rezistă cu brio... 
„Supliciul* s-a terminat și el a devenit 
campion olimpic. In 1981 el fusese cam
pion mondial ia Oslo și european la Go- 
teborg, iar în 1979. la București, la C.E. 
a fost medaliat cu argint, ca și în 1934, 
la Jonkoping.

...„Povești* despre astfel de firialuri vor 
mai face obiectul unor ^nitoare ediții ale 
acestei rubrici !

Romeo VILARA
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