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Trupuri tinere înscriu 
gazon inițialele marii mani
festări mondiale, desfășura
tă sub egida O.N.U. — Anul 
Internațional al Tineretului.

,,Festivalul de toamnă al Sectorului 1“

Marți 29 octombrie 1985 |

r * i t1 JOB

Calificată intr-o manieră 
clară in semifinalele „Cupei 
cupelor" la polo, Dinamo Bucu
rești va intilni in această fază 
formația italiană Sisley Pes
cara (cealaltă dublă lntîlnire 
opune echipele Vasas Buda
pesta și De Robben). Cete 
două partide — se Joacă pa 
terenul fiecărei echipe — a- 
nunță dispute spectaculoase, de

reală atraclivitate, intre garafe» 
tari vaNwaMi

Prima manșă a seoatfinaM 
se dispută ttaiM, fe 
de dimensiuni olimpice dte 
Pitești de la «ra U. Meetal va 
fl condus da arbQrll CL KM*  
(Ungaria) șt T. Panagafcai 
(Grecia). Delegatul Ugfi Bm» 
ropene de Natație este pcea 
ședtotete acasU tae, togodhs- 
vut Ante Lambașa.

Intr-o partida de tradifie

NOTĂ MAXIMĂ LA GIMNASTICĂ,
DAR Șl LA... SPORT Șl TEHNICĂ

Zi de toamnă, zi frumoasă, 
zi de sport pe Stadionul tinere
tului... Un soare blind și-a re= 
vărsat din belșug razele peste 
mii de chipuri tinere, dînd 
mai multă vioiciune trupurilor, 
și mai multă căldură și bucurie 
inimilor celor care au umplut 
din nou, duminică, bazele spor
tive și tribunele primitorului 
complex de la Șosea, cu pri
lejul competiției polisportive de 
masă „Festivalul de toamnă al 
Sectorului 1", organizat, cu a- 
ceeași iscusință și siguranță cu 
care ne-au obișnuit de la o vre
me, de " ..................... ... "
sportivi 
C.E.F.S. 
nieri și __________

Și acum, ca și in alte ___
ne-a ineîntat imensul tablou de 
mișcare extins pe întregul sta
dion, un tablou caleidoscopic a- 
vînd in centrul său, străjuită 
„ad hoc“ de stegari, marea sce
nă pe care, in fața tribunei pli
ne, s-au succedat impresionant 
citeva ansambluri de gimnasti
că. Impresionant pentru toți cei 
din tribună, dar mai ales pen
tru inimosul dascăl și consec
vent propagandist pentru ideea 
de sport care a fost — și ră-

către inimoșii activiști 
ai sectorului, de la 
și U.T.C., de la pio- 
inspectoratul școlar...

‘ ! dăți,

mine și acum, după pensionare 
— prof. Victor Tibacu, privitor 
cu ochi exigent, din înaltul tri
bunei, al amplelor desfășurări 
pe covorul încă verde al sta
dionului. Iar, in neobositele-i 
aplauze, deslușeam admirație și 
prețuire pentru munca mai ti
nerilor colegi, simțăminte des
tăinuite apoi cu căldură unui 
alt veteran al sportului școlar, 
incă in activitate, prof. Teodor 
Bolea, directorul C.S.Ș. Triumf, 
la obișnuita reuniune „post ac
tum" din primitorul sediu al 
acestui club : „Mă și mir — 
spunea mentorul atitor dascăli 
de sport — cum și cînd reu
șesc acești harnici și inventivi 
profesori să construiască ase
menea minunate ansambluri I" 
Iată o notă maximă pe care au 
primit-o duminică la prinz, cu 
explicabilă mândrie, profesorii 
Agripina Neagu. Doina Firică, 
Viorica Tiron, Ileana Ilie, Ilea
na Dragomir, Marcela Cîmpi- 
neanu, Coca Marola, Eufrosina 
Vrabie, Clara Roman, Adela 
Mateescu, Viorica Eftimie. Mi-

Aurelian BREBEANU

SCORURI MARI
Meciurile dintre Steaua Și 

Sport Club Mireurea Ciuc — 
disputate la sfîrșiitul săptăminii 
trecute în Capitală — au fost 
așteptate cu mult interes, dat 
fiind echilibrul de forțe între
văzut după acel 4—4 din cam
pionatul de calificare, înregis
trat, la începutul lunii, pe pa
tinoarul „23 August". Dar ele 
nu s-au ridicat la nivelul de
monstrat cu acel prilej, Steaua 
cucerind acum două victorii 
meritate : 6—1 (1—0, 3—0. 2—1) 
șâ 3—1 (1—0, 1—1, 1—0). Chiar 
dacă duminică scorul a fost 
mai mic, superioritatea echipei 
campioane a fost la fel de evi
dentă ca și în prima zi. For-

Cupa Steaua la volei (m)
■■imn.... ..  imn iLUihjau^aauBimri

O FINALĂ SPECTACULOASĂ
în sala „Agronomia" din Ca

pitală a luat sfîrșit turneul in
ternațional masculin de volei 
dotat cu „Cupa Steaua", ta 
care au luat parte divizionarele 
A bucureștene Steaua, Dinamo 
și Calculatorul, alături de 
Ț.S.K.A. Moscova, campioana 
U.R.S.S. Trofeul pus în joc și 
l-au disputat aseară Ț.S.K.A, 
și Steaua, a căror întîlnire a 
oferit numeroșilor spectatori 
prezenți la ultima reuniune un 
spectacol dosebit de interesant, 
un joc desfășurat sub semnul 
unui pregnant echilibru pe 
parcursul ficărui set Victoria 
a revenit însă cu 3—0 (12, 14, 
10) voleibaliștilor sovietici care 
au tranșat de partea lor finalu- 
rile de set, cînd au manifestat 
mai multă concentrare și deci
zie în acțiuni.

Steaua a început bine parti
da, coordonatorul lonescu rea
lizând acțiuni de atac variate, 
Mina finalizând în forță, iar 
blocajul avînd intervenții ade
sea eficiente. Echipa noastră a 
condus astfel in setul I cu 5—1, 
6—2 și 7—3, după care, din 
păcate, inconstanța și-a făcut 
loc în terenul stelist. S-au gre
șit preluări, dar mai ales ser
vicii, a scăzut orientarea la 
blocaj și în atac, permițindu-se 
astfel oaspeților să puncteze, să 
preia conducerea, iar de la 
12—12 să se detașeze. în setul 
al doilea, oaspeții au început 
mai bine (7—3), dar au fost In 
două rînduri egalați și conduși 
în final. La 14—12 pentru 
Steaua, se prevedea egalarea 
situației la seturi. Ț.S.K.A. a 
avut însă un final debordant, 
în setul al treilea, volei
baliștii sovietici s-au deta
șat de la 9—9. După părerea

RUGB YȘTIi DE LA STEAUA S-AU IMPUS LA MOSCOVA
Devenită de-acum tradițională, 

întâlnirea rugbyștHor de Ia 
Steaua București cu Selecționata 
armatei sovletiioe și-a consumat 
slmbătâ, la Moscova, o nouă e- 
dlție. Campionii noștri s-au im
pus într-o manieră clară, ilus
trată de diferența de scor, 27—10 
(14—6), mal puțin așteptata, mal 
cu seamă că sovieticii au căști-- 
gat o partidă recentă, chiar la 
Buounești, Despre desfășurarea 
jocului ne-a vorbit antrenorul 
emerit Theodor Rădulescu : 
„Gazdele, cu șapte internaționali 
în formație, au Început meciul 
în trombă, cu faze purtate la 
mină. Am răspuns cu pressing

permanent și placaje prompte, 
am provocat grămezi, 1-anu. 
sirins ta aceste momente pe îna
intare, unde am dominat daț, 
deschizând apoi Unia de treisfer- 
' ' Coman, L. ConstantttK

Murarlu au marca» 
,.rotunjind" 
lovituri d«

tari. T. 
Enactoe și 
eseuri. Alexandru 
rezultatul din două .
pedeapsă, drop și transformare^ 
Remarcărit „Echipa! Adică: Co- 
doi —■ Hodorcă, Enache (Fuicu), 
David, Vărzaru — Alexandru, T. 
Coman — Murarlu, Glucăl, Ră- 
duăescu (Florea) — M. lonescu, 
L. Constantin — Leonte, Moț, 
Dumitrescu".

In campionatul de hochei
mația oaspete, reprezentantă 
nr. 1 a unui centru au vechi 
tradiții in hocheiul nostru, a 
deziluzionat. A contat, desigur, 
în această slabă evoluție și 
faptul că Sport Club este lip
sită de un timp de aportul 
antrenorului Z. Czaka, bolnav. 
Mai mult, în săptămîna dinain
tea partidelor cu Steaua, n-a 
beneficiat nici de aportul an
trenorului secund I. Bașa, pre
zent la turneul de la Gheor- 
gheni cu echipa Lotului de 20 
ani, formația din Miercurea 
Cluc pregătindu-se, după cum 
am fost informați, cu un antre
nor de la juniori.

Dar să revenim la cele patru

(Continuare in pag. 2-3)

noastră soarta partidei a fost 
decisă de evoluția sinuoasă a 
steliștilor șl de ziua de excep
ție a ridicătorului moscovit 
Ivanenko.

Arbitrii R. Farmus și A. 
Dinicu au condus foarte blnee- 
chipele : STEAUA — lonescu. 
Mina, Șoica, Pralea, Dascălu, 
Constantin (Pentelescu, Maca- 
vei, Spînu, Pădurețu); Ț.S.K.A. 
— Sapeza, Prokopiev, Buriakin, 
Ciomîi, Ivanenko, Kuznețov 
(Gordienko, Verșelko, Simonen
ko, Borbacenko). în celălalt 
med al turneului, Dinamo a 
dispus cu 3—0 (14, 10, 14) de 
Calculatorul, intr-un joc foarte 
echilibrat

Clasament final : 1. Ț.S.K.A. 
6 p, 2. Steaua 5 p, 3. Dinamo 
4 p, 4. Calculatorul 3 p. Azi, 
de la ora 17. în sala Dinamo, 
„amicalul" Dinamo — Ț.S.K.A. 
Moscova. (A. B.).

Hălăucă și Cazacu (Steaua), din nou in fața porții excelentului
Fekete (Sport Club) Foto :‘Aurel D. NEAGU>

La ultima etapa a Diviziei A de lupte fircto romane

REZULTATE SCONTATE
In ultima etapă a Diviziei A 

de lupte greco-romane s-au 
înregistrat rezultate scontate, 
dar și citeva surprize. C.S. Bo
toșani a pierdut la scor in fața 
Dunării Galați, iar Metalul 
București a cedat pe „teren 
propriu" în fața echipei con- 
stănțene Farul. Iată citeva amă
nunte și rezultatele.

BUCUREȘTI. în sala Dinamo 
am asistat la un triunghiular 
de nota 10. Au fost întreceri 
de rideat nivel tehnic, de la

în sala Floreasca, din Capitală

„CUPA ROMÂNIEI"
• Miercuri, debutul
în această săptămână vom 

înregistra debutai în noul se
zon comjjetițional intern de 
scrimă. Și, fapt interesant și 
inedit, miercuri, tn sala Flo
reasca, din Capitală, pentru 
prima dată pe planșe... spadasl- 
nele I La recomandarea F.I.E. 
ca ș{ această nouă armă, aflată 
deocamdată în stadiu experi
mental să intre în circuital 
competițional — național, și a-

LA SCRIMA
spadei feminine !
poi internațional — miercuri 
se va desfășura „Cupa Federa
ției" la spadă feminin.

Apoi, de joi și pînă dumini
că. aceeași sală va găzdui eta
pa finală a „Cupei României" 
(competiție individuală), pri
mele două zile fiind destinate 
spadei și floretei feminine, tar 
celelalte — săbiei și floretei 
masculine

51 UNHE SURPRIZE
prima pînă la ultima categorie 
de greutate, în toate întîlnirile 
pe echipe. Luptătorii celor trei 
formații. Farul Constanța, Me
talul București și A.S.A.’ Buzău 
și-au apărat șansele cu deose
bită dîrzenfe chiar și atunci 
cînd totul părea pierdut Să 
mai subliniem și faptul că în
treaga reuniune a stat sub sem
nul echilibrului, aspect relevat 
și de rezultatele finale — vic
torii pe linie, cu 6—4. A sur
prins, desigur, nereușita for
mației bucureștene care pier
duse în tur, la Constanța, cu 
Farul (4—6) și se aștepta să 
obțină cel puțin un „egal" la 
București. Dar și de astă dată 
Metalul a călcat cu... stîngul. 
Adevărul este că echipa con- 
stănțeană, in care au fost dis
tribuită nu mai puțin de 7 ju
niori, a cîștigat pe deplin me
ritat. aitiț în fața formației 
bucureștene, cît și a celei din 
Buzău. Nicolae Negrișan (cat.
52 kg), la cei 17 ani aj săi, 
calcă, de pe acum, pe urmele 
fratelui său. campionul mon
dial al categoriei 68 kg, Ștefan 
Negrișan. Ion Hanu (130 kg), 
Mihăiță Sandu (62 kg), Florin 
Pădurar» (68 kg). Adrian Sie-

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag. 2-3)

partide de la sfîrșătul săptă- 
mînii. Prima disputată în Ca
pitală n-a avut nerv și nici 
ritm, superioritatea formației 
bucureștene, cu Cazacu pe 
gheață, fiind evidentă.

Golurile au fost marcate de 
Sofron (mia. 4), GerczuJ (min. 
30), K. Antal (min. 32 și 55), 
Chirlță (min. 34), V. Iluțanu 
(min. 53), respectiv Z. Nagy 
(min. 57), De remarcat că golul 
Spart Clubului a fost reali
zat la 10 secunde după oe J. 
Standu a luat locul Iul Netedu 
în poartă I

Partida de duminică a fost 
mai echilibrată decit cea din 
ajun, păstorind însă, în linii 
mari, aceleași caracteristici tac
tice : Steaua a mizat în con- 
tinuarevpe atacuri prelungite.

Mircea TU DORAN 
Andi VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

ULTIMUL CONCURS
DE CAIAC-CANOE

AL SEZONULUI
Sezonul competițional intern 

caiac-canoe s-a încheiat, 
recent, după desfășurarea, pa 
lacul Snagov, a concursului re
publican de mare fond. Com
petiția a constituit un bun 
prilej de verificare a sportivi
lor, la sfîrșit de sezon, eviden- 
țiindu-se, mai ales, potențialul 
fizic bun al componenților lo
turilor naționale, cît și al mul
tora dintre sportivii fruntașL 

în prima zi, s-au întrecut 
fetele în caiacele de simplu șt 
dublu, pe distanța de 10 000 m 
La simplu, a cîștigat Nastasia 
Buri (Dinamo) cu 50:01,67. De 
remarcat excelenta prestație a 
tinerei Luminița " 
(C.S.S. Constanța) 
50:23,69, a ocupat locul secund 
și a reafirmat o valoare pe 
care întreg sezonul competițio
nal a demonstrat-o. Pe locul 
3, o altă reprezentantă 
C.S.S. Constanța, 
Cornea, cu 51:57,34.

Dublul feminin 
Ciucur — Ana Larie 
echipaj redutabil, din păcate 
unul din puținele rămase în 

- cadrul secției clubului Dinamo, 
deocamdată. Victoria lor, cu 
44:52,01, la o diferență de a- 
proape două minute față de 
ocupantele locului secund — 
Fănica Drăgușin — Mihaela 
Nedejde, de la C.S.U.C. — a- 
testă valoarea acestui cuplu 
tînăr. Pe locul 3, Gabriela Pe- 
povici — Mariana Nițu (Olim
pia + Dinamo) cu 46:26,98.

A doua zi, au urmat băieții, 
pe distanța de 20 000 m. Proba 
de canoe dublu a angajat. In
tr-o luptă strînsă, cele trei e- 
chlpaje, ocupante în final ale 
primelor trei locuri, bărci tn 
care s-au aflat cîte un repre-

Alexandru SOLOMONESCU

Munteanu 
care, cu

a
Valentina

Marina 
rămîne un

(Continuare In pag. 2-3)



O SINGURĂ ECHIPĂ NEÎNVINSĂ
iN DIVIZIA A DE RUGBY

Două ecnlpe de frunte ale rug- 
byulul nostru. Farul șl Gri vița 
Roșia au părăsit duminică tere
nul învinse. In partide. ce-1 
drept toarte dificile, la Bala Ma
ge <L respectiv. Petroșani. De 
altfel după sase etape disputate 
3d cele două serii ale Diviziei 
A numai Steaua are procentaj 
maxim sa vedem ce vor aduce 
bou ultimele trei secvențe ale 
turului, eu un program care in- 
elude unele jmeclurl-cbelc".„

lata cum arata clasamentele 
SERIA I
L STEAUA 
a. c.sm sibiu
4. Șt. Petroșani 
4. Grivlța Roșie 
4. Sportul stud. 
4. Rulm. Birlad 
1. CSM Suceava 
4. T. C. Ind.
4. „V- Ci.-Nap.

10. Loc. Pașcani 
seria a n-a
1.
3.
3.
4. 
4.
4
7.
4.
4.

io. Bl_________
»1 Penalizată cu 1 punct.

4 3 3 0 305- 41 13
4 4 « 3 143- 44 14
• 441 «4- 43 14
4 3 4 3 75- 45 13
4 44 3 74- 44 13
4 3 4 3 73-113 13
3 1 0 4 53- 85 10
4 3 4 4 44-143 10
8 3 0 4 31-142 10

„Cupa Argeșului11 la automobilism

DINAMO 
Farul 
Polit. lași 
Șt. Baia M. 
Cont Buzău 

U“ Timiș 
Gloria Arad 
Rapid Buc. 
Maș. G Ol. 
Hidrot. Focș.

1 1 0 5 80 IM 8

4 5 4 1 292- 61 16
8 4 8 2 288- 26 14
4 4 0 2 136- 56 14
4 4 0 2 76- 46 14
8 3 8 3 64-121 12
4 3 0 3 63-201 11*)
8 2 0 4 53-120 10
6 2 0 4 49-121 10
6 1 0 5 54-189 8
6 1 0 5 34-168 8

• Disputat la Oradea, meciul 
Gloria PTT Arad — Hidrotehnica 
MUcov Focșani s-a Încheiat cu 
victoria categorică a primei e- 
chipe : 26—3 (14—0). Au marcat 
luhasz. Chiriță, Asmarandel, Le- 
ca — eseuri, acest din urmă ju
cător mal punctlnd din două lo
vituri de pedeapsă și două trans
formări. Punctele... oaspeților au 
fost înscrise de Mlbăllă — l.p. 
A arbitrat bucureșteanul V. Ma
rinescu.
• „TROFEUL SPORTUL-, In 

Întrecerea realizatorilor de ese
uri. conduc Fuicu, Moț (Steaua), 
Șt, Constantin (Farul), cu cîte 
4 reușite urmați de Zaficscu II 
(Dinamoi 3. David (Steaua). 
Plloțchi (Farul) Lungn (Dina
mo), cite 1. Aldea (Dinamo), Hol- 
ban, V. ion (Farul) — cite 3 etc.

Dintre echipe Steaua se află 
In frunte cu 55 de eseuri, la. ac
tiv, In continuare : Dinamo 53. 
Farul 52, CSM Sibiu 24. Politeh
nica lași 20, Știința CEMIN Baia 
Mare 12. Rulmentul Birlad. „U*  
Timișoara 8, Mașini Grele Olim
pia. Locomotiva Pașcani 7. R.C. 
Grivlța Roșie. CSU Construcții 
Sportul studențesc 6. Gloria PTT 
Arad. Rapid București. Știința 
Petroșani 4. Contactoare Buzău. 
T.C. Ind. Midia. C.S.M. Suceava 
3, „U“ 16 Februarie Cluj-Napo
ca, Hidrotehnica Milcov Focșani 2.

K3

DISPUTE ACERBE LA ORA „GONGULUI" FINAL
„Cupa Argeșului", disputată 

la Pitești, a fost, și de astă- 
dată, etapa finală a campio
natului național de vrteză pe 
circuit, la automobilism. Și s-a 
confirmat, o dată mai mult, că 
eforturile notabile ale organi
zatorilor — Federația A.C.R., 
I.T.A. Argeș șl I.A.P. Dacia 
— sînt contracarate, cu o per
severență demnă de o cauză 
mai bună, de o mică parte a 
publicului, care provoacă o 
mare parte a dezordinii. Poate 
că a fost pentru ultima oară.„

Dar, să vedem ce s-a tntîm- 
plat pe traseul curselor. Una 
dintre cele mai disputate fina
le urma să fie, conform aștep
tărilor, cea a grupei A2 : V. 
Nicoară și Șt. Iancovici (I.A.P.) 
aveau șanse egale să cucereas
că titlul, cu condiția ca unul 
dintre ei să-1 învingă pe celă
lalt. C. Zărnescu — tot de la 
I.A.P. — nu avea nici o șan
să, chiar dacă ar fi cîștigat 
etapa. Dar, conducerea secto-

na- 
Gri- 
bun

can-

nu

care

UI

REZULTATE SCONTATE ȘI UNELE SURPRIZE 
celui a învins pe Delta reflec
tă clar superioritatea formației 
din Cîmpulung. (V. FELDMAN- 
coresp.).

MARGHITA. La reuniunea 
din localitate au fost prezenți 
numeroși spectatori pentru 
a-și încuraja echipa favorită, 
Bihoreana. Și luptătorii din 
Marghita i-au răsplătit cu două 
frumoase victorii : 6—4 cu
C.F.R. Timișoara și tot 6—4 cu 
SIMARED Baia Mare. In cel 
de al treilea meci, echipa din 
Baia Mare a repurtat victoria 
cu 6—4 în fața formației timi
șorene. (Aurei PAȘCALĂU — 
cores?.).SLATINA. Din triunghiularul 
programat de această etapă a 
rămas doar o întîlnire bilate
rală deoarece Chimistul Rîm- 
nicu Vîlcea nu s-a prezentat! 
Astfel reuniunea s-a încheiat 
foarte repede, Aluminiu din 
localitate dispunînd la scor, 
8—2, de Metalurgistul Băilești. 
(C. BUGHEA-coresp.).

GALATI. Una dintre echipele 
bine cotate în seria a 
C.S. Botoșani. a fost 
scor, 3—7, în partida 
rea din 
surpriză, 
cu cit 
minat la 
nirea sa 
Neamț, care, la rîndu-i. 
învinsă de echipa _din_ 
șani : "
resp.).

TIRGU 
larul din 
minat de 
manieră categorică : 8—2 
C.S. Arad și 9—1 cu CESAROM 
București. Meciul dintre cele

(Urmare din pag l)

lian (90 kg) și Dumitru Popes
cu (100 kg) sînt luptători care 
vor da de... furcă multor ad
versari la turneul final (Bucu
rești, 8—10 noiembrie).

Suporterii garniturii bucu- 
reștene s-au consolat totuși, cu 
victoria obținută de Metalul 
(6—4) în fața echipei A.S.A.

Deși triunghiularul din Capi
tală se anunța extrem de echi
librat. cum a Și fost, de altfel, 
a lipsit tocmai arbitrul princi
pal, Constantin Bușoi (Craiova). 
Astfel misiunea celorlalți doi 
arbitri. Nicolae Cristea (Bucu
rești) și Constantin Constantin 
(Ploiești) a fost deosebit de di
ficilă. Spre meritul lor 
deciziile au fost corecte.

BRĂILA. ___
calificarea pentru turneul final 
Dinamo București a concurat 
la... pas obținînd victorii 
limită (6—4) în partidele 
I.M.U. Medgidia și Progresul 
din localitate. Doar pe tînăra 
formație Oțelul Călărași a sur
clasat-o cu 10—0. Tot cu 10—0 
a cîștigat și Progresul*  în fața 
formației din Călărași» în ce
lelalte două întîlniri din loca
litate, Progresul a dispus 
I.M.U. cu 7—3. iar I.M.U.

două formații oaspete s-a în
cheiat cu victoria echipei din 
Arad la limită : 6—4. (C. AL- 
BU-coresp.).

BRAȘOV. Cimentul Tg. Jiu 
a absentat de la întrecerile a- 
cestei etape 1 Singurul meci a 
fost cel dintre Steagul roșu 
Brașov și Electroputere Craio
va : 7—3. (C. GRUIA-coresp.).

★
Reamintim că întrecerile de 

la Cluj-Napoca au fost amina
te pentru duminică, 
una dintre cele 4 . .
Steaua, s-a aflat peste hotare.

deoarece 
formații,

«■3

toate

Avînd asigurată

la 
cu

de
. __ _____ a

întrecut pe Oțelul cu 6—4. (D.
CRISTACHE-coresp.).

SINAIA. Echipa din localita
te, Carpați, a reușit să obțină 
două victorii luîndu-și totoda
tă revanșa în fața formației 
Muscelul Cîmpulung, care câș
tigase „acasă" cu 7—3. Carpați 
a întrecut pe Muscelul cu 6—4 
și De Delta Tulcea cu 7—3. 
Scorul de 8—2 cu care Mus-

(Urmzre din pag l>

alternate cu șarje ofensive in
dividuale percutante, com
pletate — in momentul de apă
rare — cu presingul agresiv, 
iar Sport Club a preferat din 
nou defensiva In zonă, 
tă cu contraatacuri 
Steaua deschide scorul 
7, cind Ioniță șutează 
de la linia albastră. __ ___
reluînd din voleu, în plasă. In 
repriza a 2-a,......................
ghiteni încep 
și reușesc să 
galitatea prin 
26). Campionii_ _____ ___
și înscriu (în superioritate) prin 
V. Huțanu, după o combinație 
de toată frumusețea cu M. Po
pescu și Cazacu (min. 28), ra- 
tfnd apoi alte situații favora
bile (în min. 37 și 39 Cazacu 
și Gerczuj trimit pucul în ba
rele porții apărate de Bartha). 
Repriza finală începe în nota 
de ușoară superioritate a for
mației din Miercurea Ciuc 
(min. 45 — mare ocazie a lui 
Gereb, rezolvată de Netedu, 
din nou excelent). Cei care vor 
marca sînt tot militarii, prin 
Cazacu, care a șutat fără pre
luare după o pasă a lui V. 
Buțanu (min. 50. in superiori
tate, L. Bartalis, indisciplina- 
tul... căpitan al oaspeților fiind 
eliminat).

MIERCUREA CIUC. Partidele 
Progresul — Dinamo au fost 
foarte disputate, cu multe go
luri. dar în același timp cu ra
tări incredibile și cu mulți 
nervi. Sîmbătă, Progresul s-a 
prezentat mai bine decît Dina
mo și, deși condusă cu 3—0 în 
min. 32, a egalat Si a preluat 
conducerea cu 4—3 în min. 49. 
Ult'ima parte a întîlnirii a fost 
la discreția hocheiștilor locali,

punota- 
tăioase. 
in min. 

puternic 
Bălăucă

hocheiștii har- 
ceva mai bine 
restabilească e- 

J. Bartalis (min. 
își revin imediat

localitate !
Cu atît 

• Dunărea 
egalitate, 5—5, 
cu Ceahlăul

IV-a, 
învinsă la 
cu Dună- 
A fost o 

mai mult 
a ter- 

întîl- 
Piatra 
a fost 
Boto- 

4—6. (T. SIRIOPOL-co-

MUREȘ. Triunghiu- 
localitate a fost do- 
Electromureș intr-o 

cu

care au punctat de trei 
Duminică, meciul Yi fost 
echilibrat, gazdele egalînd 
două secunde înainte de final, 
cînd Dinamo avea doi jucători 
eliminați. De remarcat că din 
formația bucureșteană au lip
sit Tureanu și Pisăru, suspen
dați, și Solyom, accidentat. Re
amintim rezultatele : Progresul 
— Dinamo 7—3 (0—1„ 2—2,
5—0) și 4—4 (0—1, 2—3, 2—0)). 
Au marcat : Sandor (min. 33 
și 58), Buzaș (min. 34), E. An
tal (min. 49), Szentcs (min. 49 și 
51), Peter (min. 56), respectiv Ca
val (min. 5), Lucaei (min. 26), 
Popovici (min. 32) în primul 
meci, Șandor (min. 22), E. An
tal (min. 22). Todor (min. 40), 
Gabrielli (min. 60), respectiv 
Eros (min. 15), Costea (min. 
25), Csata (min. 35), Kemenes 
(min. 37). Au condus, cu multe 
greșeli, N, Enache (Galați) — 
Em. Both (M. Ciuc) și Gh. 
Mîcu (București).

V. PAȘCANU-coresp.

ori. 
mai 

cu

rului de competiții al I.A.P. a 
încredințat cea mai bună ma
șină lui C. Zărnescu. Mașina 
lui C. Zărnescu, de pînă a- 
cum, a dat-o lui V. Nicoară, 
și astfel. Șt. Iancovici s-a vă
zut lingă doi adversari puter
nici, unul dispus să-i blocheze 
drumul, spre victorie (C. Zăr
nescu), iar celălalt să fructifi
ce acest blocaj. Insă, „cine sa
pă groapa altuia...". Șt. Ian
covici. aflat după primul tur 
pe locul 3, reușește să se stre
coare pe lingă Zărnescu și a- 
junge „în bara" lui Nicoară. 
Stînjenit de această presiune, 
Nicoară vrea să scurteze pe
rioadele de frînare, dar
reușește decît să rotească ma
șina, într-un clasic „cap-coa- 
dă“. Urmarea : etapa a fost 
cîștigată de C. Zărnescu, ur
mat de acest maestru
este Șt. Iancovici și, abia pe 
locul 3, cel care... trebuia să 
cîștige, V. Nicoară. In momen
tul încheierii cursei, atît Șt 
Iancovici cît și V. Nicoară a- 
veau acumulate cîte 70 de 
puncte în clasamentul campio
natului național. Titlul i-a fost 
decernat lui Șt. Iancovici, după 
timpii realizați.

Dispute interesante se anun
țau și la grupa C. Alături de 
protagoniștii de pînă acum, N. 
Grigoraș (I.A.P.) și C. Motoc 
(„Poli"), s-au înscris în cursă 
și componenții echipei de ra
liuri a I.A.P., L. Balint, Șt. 
Vasile și Gh. Urdea, piloți de 
primă mină. Dintre ei, doar 
Balint și-a luat rolul în serios, 
A fost o cursă antrenantă, in 
care N. Grigoraș a fost con
dus, de citeva ori, de L. Ba
lint, în timp ce C. Motoc s-a 
retras în padoc, din cauza unei

defecțiuni — imaginară sau 
reală 7 A cîștigat N. Grigoraș, 
cu o mașină care nu putea 
pierde, dar un „bravo" merită, 
din plin, L. Balint ocupantul 
locului secund. Campionul 
țional al grupei rămîne N. 
goraș (I.A.P.), pilot foarte 
și tehnician de excepție.

La grupa A, unul din
didațil la titlu, C. Bușulescu 
(Oltcit), nu a reușit să-I în
vingă pe celălalt 
Dumitrescu’ (I.T.A. 
blicul a asistat Ia 
trem de dinamică, 
velele clasamentului, 
meritînd din plin nu 
cîștigătorul, R. Dumitrescu, ci 
și ceilalți concurenți, cu pre
cădere cel care l-a „presat" o 
mare parte a cursei, — Gh. 
Preoteasa (I.D.M.S.) — un
sportiv care, după eșecuri re
petate, și-a dovedit în fine va
loarea. Campion național : R. 
Dumitrescu (I.T.A. Argeș).

în grupa B8, nimic nu a mai 
răsturnat clasamentul campio
natului. Etapa a fost cîștigată 
de I. Cioacă (I.T.A. Argeș), 
dar campion a devenit E. Pc- 
teanu, de la C.S.M. Reșița.

începătorii și-au disputat în- 
tîietatea, în această etapă, 
ardoarea avansaților, ceea 
este bine. A cîștigat I. Staicu 
(I.C.S. Bocșa), dar campion na
țional este M. Cristescu, cole
gul său de echipă.

Clasamentul, pe echipe, al 
etapei : 1. I.A.P. Dacia, 2.
I.T.A. Argeș, 3. C.S.M Reșița, 
Campioană națională pe 1985 : 
echipa întreprinderii dc auto
turisme „Dacia" Pitești.

candidat, R. 
Argeș). Pu- 
o cursă ex- 
la toate ni- 
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Alexandru SOLOMONESCU

NOTA MAXIMĂ LA GIMNASTICĂ, DAR Șl LA SPORT Șl TEHNICĂ
(Urmare din pag 1)

oara Cioranu, Olimpiu Chiru, 
Valeriu Munteanu și Emanoil 
L.azăr, împreună cu elevii lor, 
dar șt organizatorii festivalului, 
în frunte cu Ștefan Iamandi, 
președintele C.E.F.S., și Dan 
Moldovan instructor la Comi
tetul U.T.C. al sectorului...

Nota maximă se cuvine, insă, 
nu numai ansamblurilor gimnas
tice — convingătoare pledoarii 
pentru frumusețea fizică, vi
goarea și sănătatea conferite 
de mișcare, de sport — ci și 
altor spectaculoase competiții și 
demonstrații care au completat 
un bine închegat program.

Am lăsat de o parte, de data 
aceasta, jocurile sportive — 
care și-au adunat sute de prac- 
ticanți și privitori la terenurile 
de volei, handbal, rugby, bas
chet și fotbal, furnicare-satelit 
in care s-au consumat pînă tir- 
ziu energii și pasiuni — pentru 
a rămâne timp mai îndelungat 
pe „central", alături de micii... 
mari pasionați de tehnică și 
sport. Mulți alți mici spectatori 
au venit din tribună mai aproa
pe să-i vadă pe cei de-o sea
mă cu ei demonstrindu-și vir
tuozitatea în pilotarea karturi- 
lor, a motocicletelor și a „a- 
vloanelor-miniatură". $i au a- 
vut ce admira : iscusința pilo- 
ților de karturi de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei, elevi 
ai instructorului Constantin 
Raiu, dexteritatea fraților An
drei (8 ani) și Dan (11 ani) 
Zbacinschi în conducerea aero- 
modelelor, tehnica și temerita
tea micilor elevi ai fostului a- 
lergător de la Metalul, acum 
antrenor la C.S.T.A., Petre Ian- 
cu, in spectaculoase evoluții pe 
motociclete de 125 centimetri 
cubi. Sport, tehnică, motoare. 
Cum să nu fie captivante astfel 
de evoluții ? Mai ales cind mo- 
tociclistul Dumitru Băițan din- 
tr-a cincea, la „generală" 44, nu 
depășește cu mult înălțimea 
motocicletei, dar zboară cu ea 
de pe trambulina special mon
tată pe gazon cu o ușurință

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Informăm participanții că 

ASTAZI, marți, este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de miine, 30 octombrie a.c. 
Procurațl-vă din timp biletele cu 
numerele dv. preferate I
• A început vinzarea biletelor 

la ultima tragere MULTIPLA 
PRONOEXPRES din acest an, 
care va avea loc duminică 3 no
iembrie. La această tragere se 
efectuează 8 extrageri in două 
faze, cu un total de 48 numere 
extrase, oferind alte posibilități 
participanților de a putea ob
ține importante ciștigurl in au
toturisme „DACIA 1300“ (la am- 
bele faze ale tragerii), mari sume

de bani, precum și excursii în 
U.R.S.S. Extrageri „legate" cu 
ciștigurl pentru 4 și 5 numere 
din 12 extrase. Variantele de 25 
lei pot obține ciștigurl cumu
late Ia ambele faze ale tragerii. 
Consultați prospectul șl jucațl 
din timp numerele dv. alese.

© Pentru jucătorii de Loz In 
Plic, agențiile Loto-Pronosport și 
vinzătoril volanțl din întreaga 
țară continuă vînzarea în aceas
tă. perioadă (în afara seriilor o- 
bișnuite, . speciale și a Lozului 
marilor cîștiguri) a LOZULUI 
TOAMNEI ’ _ ' ”
limitată de sezon, cu cîștiguri su
plimentare 
special. La

Și 
a 

emisiune specială

acordate din fond 
această emisiune, par-

A

In

JOC
Și în 

conținu, 
surprize

»

Micuțul motociclist de azi, Dumitru Băiețan, poate un viitor 
mare campion de miine — înaintea startului intr-o spectaculoasă 

demonstrație de acrobație pe două roți...
Foto : Aurel D. NEAGU 

plicative ar trebui aduse, prin 
propagandă și atenție din par
tea forurilor de resort, mult 
mai în față, avînd în vedere a- 
portul lor formativ și interesul 
justificat pe care-1 stîrnesc în 
rindul copiilor, al tineretului". 
E drept Și prima confirmare a 
acestui interes am avut-o pe 
loc, din cercul de curioși, prin 
întrebarea elevului de-a noua, 
Gheorghe Aurelian Mihăilescu, 
de la Liceul apicol Băneasa : 
„Unde aș putea să mă înscriu. 
Și eu pentru aeromodele ?“

O ințrebare la care s-au gin- 
dit, poate, mulți dintre cei pre
zenți și lingă karturi sau
tociclete, la frumoasele demon
strații care îmbină sportul cu 
tehnica...

uluitoare, in timp ce colegul 
lui de școală, mai măricel, 
Cristian Preda, care a avut ghi
nionul unei defecțiuni, încearcă 
ambițios și tenace să găsească 
hiba... Și cind frații Zbacinschi
— primul ciștigător al „Con
cursului II. Coandă" de la Pu
cioasa, al doilea vicecampion 
național de juniori la machete
— asistați de tatăl lor, ing. 
Gheorghe Zbacinschi (și el vice
campion național de seniori, la 
machete) care lucrează la — 
se putea altfel 2 — întreprinde
rea de avioane, arată atita mă
iestrie in minuirea aeromodele- 
lor cu motoraș. „Stați de vorbă 
cu ei (n.n. — cu copiii săi) și 
o să vă dați seama imediat că 
sînt... tobă de tehnică aviatică", 
ne spunea cu firească mindrie 
tatăl. Și, in timp ce mulți 
curioși s-au adunat după înche
ierea demonstrației în jurul ma
chetelor in repaos pe gazon, a 
adăugat : „Sporturile tehnico-a-

tlclpanțllor 11 se oferă mari po
sibilități de a obține autoturis
me „OLTCIT SPECIAL", precum 
șl numeroase ciștigurl în bani. 
Oriunde vă aflați, jucați la LOZ 
IN PLIC !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 23 OCTOMBRIE 

1985
Cat. 1 : i variantă 25% autotu

rism „Dacia 1300“ (70.000 lei) ;
cat. 2 : 8 variante 25% a 8.936 lei; 
cat. 3 : 23,75 variante a 3.010 lei ; 
cat. 4 : 74.25 a 063 lei ; cat. 5 : 
108,25 a 361 lei ; cat. 6 : 6.331,75 a 
40 lei; cat. 7: 192 a 200 lei; cat. 
8 : 3.442.75 a 40 lei. REPORT CA
TEGORIA 1 : 142.006 lei. Autotu
rismul „Dacia 1300“ de la catego
ria 1, jucat pe o variantă g5%, a 
fost obținut de FRASIE ȘTEFAN 
din Craiova.

mo-

ULTIMUL CONCURS
(Urmare din pag. 1)

zentant al clubului Steaua. 
Clasament : 1. V. Afanase — 
V. Lehaci (Steaua + Construc
torul Timișoara) 11128:19,23 ; 2. 
N. Sergan — G. Haralambie 
(Steaua 4- Danubiu) lh28:44,56; 
3. M. Ismailciuc — G. Filipov 
(Steaua + Marina Mangalia) 
lh30.17,23.

La simplu, surpriză : A. Ma- 
carencu (Steaua), singurul nos
tru medaliat la „mondiale'*  in 
acest an, a ocupat locul se
cund, cu lh37:03,20, cîștigătorul 
fiind I. Hristodorov (Danubiu 
Tulcea), cu lh 36:52,12. Pe lo
cul 3, o altă valoare a canoei, 
P. Zgurschi (Dinamo), cu 
lh39:56,20.
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CRAIOVENII LUPTA Și SPERĂ...

tul
zgură care mai rămăsese pe 
suprafețele de joc (a se re
tine că in stoc există zgură), 
dar nimeni din administrația 
acestei centrale „oaze de 
sport" a Bucureștiului nu 
s-a învrednicit să aducă al
ta sau măcar să stropească 

. terenurile ; liniile 
care delimitează 
spafiul de joc dis- 

Șf păruseră de mult 
și pqitru ca nu 

vreun jucător de 
să le tușeze. mar- 

cu ipsos a fost...
cumva 
tenis 
catorul _ ______ _ _____
încuiat ! Pe terenul central 
puteau fi văzuți — atit sim- 
biți, cit fi duminică — cei 
care doreau să joace tenis, 
finind in miini stropitori 
improvizate, pentru a-l face 
cit de cit practicabil.

Tovarăși gospodari de la 
„Tineretului", încă n-a ve
nit iarna...
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la ultimele schimburi.
extremis. învingătorii au 
lider pe M. Mato — 857, 
dele pe A. Ardelean — 
KOVACS — coresp.). • 
LUL CÎMPINA — METALUL RO
MAN 5196—5140 (4—2). Partidă
echilibrată în care M. Oancea — 
902, I. Scheftz (P) — 902 și I. 
Tiron (M) — «91 au dovedit o
bună precizie în lansarea bilei. 
(V. VIRJOGHIE — coresp.) • 
C.F.R. CONSTANȚA — LARO- 
MET BUC. 4043—4895 (4-2). De
forțe sensibil egale, cele două e- 
chipe au * *
tractivă. ___ ___ __________
Frigea — 877 și I. Frigea (C.F.R.)
- 852 și ’ ----------------------
POPA •
BAIA MARE — C.F.R. TG. MU
REȘ 5546—4993 (5—1). Fructificînd 
particularitățile pistelor, gazdele 
și-au surclasat adversarii, I. Bice 
reușind să doboare recordul are
nei, cu 1065 p.d. (“ 
coresp.). • GLORIA
OLIMPIA BUC. 5307—5190 (6—0).
Confruntare între două echipe în 
ascensiune, gazdele reușind să 
valorifice avantajul pistelor pro
prii. S-au remarcat M. Andrei — 
926, T. Vasile (G) — 912, S. Be- 
livacă — 898, A. Tudor (O) — 
881. (G. BRÂNOIU — coresp.).
• ELECTRO MUREȘ TG. MUREȘ
— INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR-
Zn 5140—4973 (3—3). Cu patru ju
niori în formație, localnicii s-au 
impus în fața unor adversari te
nace. Gh. Silvestru — 942 și, res
pectiv, șt. Deak — 855 au fost 
notați cu cele mai mari rezul
tate. (I. PAUȘ — coresp.) • 
CHIMPEX CONSTANȚA — CAR- 
PAȚI SINAIA 51-04—4808 (6—0).
• CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
RULMENTUL BRAȘOV 5177—4909 
(4—2). • CONSTRUCTORUL TG. 
MUREȘ — TEHNOUTILAJ ODOR- 
HEIU SECUIESC 5076—5042 (4-2).
• METALUL HUNEDOARA — 
CHIMICA TÎRNAVENI 5041—4836 
(5—1). Restanțe s • ELECTRO- 
MUREȘ — TEHNOUTILAJ ODOR- 
HEIU SECUIESC 5265—5203 (3—3).
• AURUL BAIA MARE — TEH
NOUTILAJ ODORHEIU SECU
IESC 5499-5092 (6-0).

Disputat în reuniunea de dumi
nică, „Premiul Agriculturii” s-a 
desfășurat in două hlturi, ambele 
fiind ciștigate de Roșcovan, care 
și-a învins confortabil adversarii, 
reallzlnd totodată un nou record 
al carierei și arătînd că mai po
sedă rezerve. Dovedindu-și talen
tul, tinărul C. Dumitrescu a mai 
învins incă In două alergări, cu 
Hărman, In mare formă, și cu 
Reușit, cu care a conceput o fru
moasă cursă de dozare a efortu
lui. Un alt remarcat este G. Mar- 
clu, care a Învins cu Laminor, 
Intr-un final de mare luptă. Tot 
din această' reuniune avem un 
nou lider la amatori, In persoana 
lui N. Nlță, care cu Comișon a 
obținut cea de a patra victorie, 
fără drept de apel. Anin, adus in 
formă de G. Suditu, a învins 
grație galopului dat la sosire de 
Amfora, tar Florian, lansat din 
start, și-a dominat cu autoritate 
adversarii Am lăsat mai la urmă 
deat-heat-ul realizat de Răsad și 
Excelent în cursa de fond, rezul
tat comunicat după consultarea 
fotografiei ; In urma afișării, 
însă, se vede clar că Răsad în
vinsese, ceea ce îi pune pe arbi
tri In ofsaid, mal ales că aceștia 
nu sînt la prima greșeală. Mai 
avem de comentat victoria lui 
Hendorf, care după cum s-a des
fășurat alergarea a dat impresia 
unei regizări a el.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : L Anin (Suditu) 1:35, 2. De-
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Nu o dată In fotbal, ca și in 
alte ramuri sportive, modul de 
plecare intr-un meci a purtat în 
el ceva din amprenta .sosirii” 
în precedenta partidă. Așa a 
fost șl, duminică, la Craiova, 
unde Universitatea a Început jo
cul el cu Petrolul marcat; de 
semi-eșecui înregistrat pe ace
lași gazon In disputa cu Di
namo Kiev. Nici .tribunele”, mai 
mult de jumătate goale, nu con
stituiau ambianța obișnuită care 
s-o îmbie cu mai multă îndrăz
neală șl claritate spre poarta lui 
Jipa, ferecată șl de coechipierii, 
acestuia.

Urmăream, In minutele desti
nate pauzei, „exodul” spre poar
ta cealaltă al miilor de supor
teri care cu privirea căutau 
spre... Rodion Cămătaru, ușor 
reperabil in mijlocul tribunei I, 
iar cu urechea... spre tranzis- 
torii care le spuneau că Țiclea- 
nu șl Bălăci înscriseseră, in a- 
ceastă ordine, în „Regie” șl la 
Slatina. Da, o dată în plus. Uni
versitatea a resimțit lipsa unora 
dintre foștii (Țicleanu, Beldea- 
nu, Donose, Bălăci) sau actua
lii el titulari (Cămătaru, Cirțu, 
Tilihoi, Mănăilă) indisponibili 
din diverse motive.

Universitatea a resimțit din 
plin aceste absențe, dar n-a dis
perat, ea ieșind de la cabine, la 
reluare, decisă să învingă. A 
fost repriza-replică a „schimbu
lui 2“ — tineretul, dornic de cî-

AUTOCRITICA...
învingătorii ies de regulă din 

arenă tu capul sus. Uneori însă, 
cum a fost duminică, la Buzău, 
mai întîlneștl șl învingători triști, 
cu capetele plecate. Gloria a în
vins, și-a mai adăugat două 
puncte la frumoasa zestre, însă 
ea nu a fost mulțumită de fe
lul cum a jucat, șl Gloria a 
avut tăria să recunoască evolu
ția sa modestă, sub cota aștep
tărilor minunatului ei public. 
După meci, Balaur, căpitanul e- 
chlpei, sintetiza : „Am făcut cel 
mai slab meci din acest cam
pionat. Au fost și condiții o- 
biective, FI. Marin, Comănescu 
și cu mine nu eram rcfăcuți com
plet, Dudu. Georgescu n-a par
ticipat complet Ia ultimul ciclu

I
I
I

I

ȘTIRI • ȘTIRI
o MÎINE, LA "RM. VILCEA, 

PARTIDA-RESTANȚA CHIMIA 
— SPORTUL STUDENȚESC. Mil
ne, de la ora 15, se va disputa 
la Rm. Vîlcea, jocul restanță din 
etapa a 6-a a Diviziei A dintre 
formația locală Chimia și sportul 
studențesc. Meciul va fi arbitrat 
de A. Gheorghe (P. Neamț) aju
tat la linie de V. Antohi (lași) și 
A. Moroianu (Ploiești).

I
I

• JOI, STEAUA — „POLI” TI
MIȘOARA. La cererea clubului 
Steaua, clubul „Poli” Timișoara 
a fost de acord sâ dispute in de- 
vans intllnirea din etapa a 12-a 
a Diviziei A. Astfel, jocul Steaua 
— „Poli” Timișoara va avea loc 
joi, pe stadionul Ghencea, cu 
începere de Ia ora 15.

I
I
I
1
I
I

• ORA DE ÎNCEPERE A ETA
PEI a 12-a. Partidele „rundei" 
12, programate la sfirșitul săptă- 
minli, vor începe la ora 14. Vă 
reamintim programul celor opt 
întflniri (Steaua — „Poli" .Timi
șoara se dispută joi) : Petrolul 
_  Sportul studențesc, Corvinul
— Universitatea Craiova, F.C.M. 
Brașov — Rapid, Chimia Rm. 
Vîlcea — F.C. Bihor, Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș, Gloria Buzău
— „U“ CIuj-Napoca, Victoria 
București — F.C. Argeș, S.C. Ba
cău — F.C Olt. Este probabil ca 
și jocul Corvinul — Universitatea 
Craiova să se dispute mai devre
me spre a da posibilitate forma
ției craiovene să pregătească me- 
ciul-retur din Cupa cupelor, cu 
Dinamo Kiev.

HIPISM
dlțel. Cota ; clșt. 1,40. Cursa a 
H-a : 1. Comișon (Nlță) 1:27,9,
2. Secărica. Cota : cîșt. 1, ev. 15; 
Cursa a IlI-a : 1. Laminor (Mar- 
ciu) 1:26,6, 2. Albinița, 3. Herald. 
Cota : cișt. 3, ev. s, ord. triplă 
325, triplu I—n—m 425. Cursa a
IV- a : 1—2. Răsad — Excelent, 3. 
Manuc. Cota : clșt. 1,40 șl 1, ev. 
■ și 22, ord triplă 38 și 72. Cursa 
a V-a : 1. Reușit (Dumitrescu) 
1:35,8, 2. Osina. Cota : clșt. 10, ev. 
40 și 00. Cursa a vi-a : 1. Roșco
van (Dumitrescu) 1:27,8, 1. Topo- 
raș, 1. Odoreu. Cota : clșt. 3, ev. 
22, ord. triplă 93. Cursa a VII-* * :
1. Hărman (Dumitrescu) 1:26,0, 2. 
Respect, 3. Draga. Cota : plșt. 3, 
ev. 45, ord. triplă 225, triplu
V— VI—vn 400. Cursa a VHI-a t
1. Hendorf (Mihai) 1:31,7, 3. 
Trandaf, 3. Anaria. Cota : clșt. 2, 
ev. 18, ord. triplă 1410. Cursa a 
IX-a : 1. Roșcovan (Dumitrescu) 
1:26,7, 2. Portulaca. Cota : cîșt. 2, 
ev. 4. Cursa a X-a : 1. Florian 
(C. Iorga) 1:30,2, 2. Cobadln.
Cota : cîșt. 15, ev. 24, ord. 45. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de 24.444 lei și a fost cîștigat de 
3 buletine la 7 cai a 4030 lei și 
10 combinații la 6 cai a 1200 lei.

A. MOSCU 

ieva iuni, sa caice pe urmele 
valoroșilor săi coechipieri. Chiar 
și faza golului (victorios) reali
zat relativ repede — după 9 mi
nute — are, in acest sens, pu
tere de simbol : balonul cuigînd 
spre plasă pe traseul Badea — 
Gb. Popescu — Bicu. înainte ca 
mingea să fie repusă la centru,
l-am  văzut pe „bătrînii” echipei,

Ștef&nescu, Negrilă, Ungureauu, 
ureînd cu pași repezi spre Bleu, 
pentru a-l felicita. Ștefănescu, 
ca un adevărat căpitan de echi
pă, s-a oprit în trecere și pe 
la „coautori”, Badea și Gh. Po
pescu, stringindu-le mina. Pu
teai citi, în subtextul acestor 
frumoase secvențe, marea dorin
ță a formației cralovene de a 
surmonta dificultățile pe care le 
încearcă acum. Pe acești jucă
tori se baza antrenorul Mlrcea 
Rădulescu, Ia sfirșitul jocului, 
cind ne declara, între altele : 
.Să știți, puteți chiar să scrieți, 
că la Kiev, miercurea cealaltă 
(n.n. cînd ii va avea în echipă 
șl pe Tilihoi, șl pe Mănăilă) 
Universitatea va juca mal bine 
decît la Craiova”.

Gheorohe NICOLAESCU

ÎNVINGĂTORILOR
de antrenament. Dar marea cau
ză a fost de ordin psihic. Am 
luat jocul prea ușor, am crezut 
că, dacă Argeșul a venit fără o 
jumătate de echipă, am și ciș- 
tigat intilnlrea, uitind că tinerii 
sint Întotdeauna periculoși prin 
dorința lor de afirmare”. Antre
norul Gheorghe Constantin, fin 
cunoscător al fenomenului fotba
listic, repetase jucătorilor săi în
treaga săptămînă că-1 așteaptă 
„o partidă foarte grea”. Numai 
că antrenorul sesizează, însă in 
teren, el, fotbaliștii cad pradă

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A XLa
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc 4—2 (2—1), CSM Bucecea — 
Șiretul Pașcani 1—1 (0—1), Elec- 
tro-Luceafărul Botoșani — Car- 
patl Gălăneștl 4—0 (2—0), Lami
norul Roman — Zimbrul Șiret
2—1 (2—0), Relonul Săvinești — 
Constructorul Iași 1—1 (0—1),
Cristalul Dorohol — Celuloza- 
Bradul Roznov 1—0 (0—0), Avîn- 
tul Frasin — Danubiana Roman
4— 1 (1—0), Metalul Rădăuți — 
Cetatea Tg. Neamț 3—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a Xl-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 27 p (15—6),
2. Șiretul Pașcani 26 p (24—8),
3. Laminorul Roman 22 p (18—6) 
... pe ultimele locuri : 14. Lucea
fărul Botoșani 9 p (14—15), 15. 
Celuloza Roznov 9 p (8—20), 16. 
Avîntul Frasin 8 p (10—21).

SERIA A II a
Minerul Comănești — Unlrea- 

Dinamo Focșani 1—3 (0—2), Me
canica Vaslui — CSM Borzești
1—1 (0—0). Steaua-Mecaniea Huși 
— Inter Vaslui 0—1 (0—1), Texti
la Buhuși — Proletarul Bacău
1— 0 (1—0), Chimia Mărășești —
Unirea Negrești 2—1 (1—1), Vic
toria Gugeșli — Partizanul Ba
cău 1—0 (0—0), Constructorul-
Flacăra Odobeștl — Luceafărul 
Adj ud 4—0 (0—0), Petrolul Moi- 
neștl — Voința-Petrolistul Rm. 
Sărat 4—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1, UNIREA 
FOCȘANI 25 p (30—10) — pena
lizată cu 2 p, 2. CSM Borzești 
21 p (25—10), 3. Inter Vaslui 21 p 
(21—11) ...pe ultimele locuri : 15. 
Voința Rm. Sărat 8 p (7—30), 16. 
Minerul Comănești 7 p (10—26).

SERIA A IlI-a
Chimia Brăila — Chimia Buzău

2— 0 (1—0). Laminorul Vlziru — 
Carpați Neholu 3—1 (3—1), Gra
nitul Babadag — Victoria Tecuci
2— 0 (1—0). Petrolul Ianca — Ar-
rublum Măcln 3—1 (2—0), DVA- 
Portul Galati — Progresul Isac- 
cea 2—0 (0—0), FEPA 74 Biriad — 
SN-CSS Tulcea 2—0 (1—0), Pe
trolul Berea — Metalul Buzău
3— 0 (1—0), ASA Buzău — Ancora 
Galați 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAILA 23 p (22—8), 2. FEPA 74 
Biriad 22 p (21—10), 3. Petrolul 
Ianca 22 p (19—10)... pe ultimele 
locuri : 15. Ancora Galați 11 p 
(13—10), 16. ASA Buzău 3 p
OS—16).

SERIA A IV-a
Olimpia Slobozia — Unirea Slo

bozia 2—5 (0—2), Cimentul Med
gidia — FCM Dunăreană Giurgiu
5— 1 (2—1), Sportul „30 Decem
brie" — Victoria Tăndărel 3—0 
(2—0), Electrica Constanța — 
ISCIP Uimeai 1—0 (1—0), Voința 
Constanta — Metalul Mangalia 
2—1 (0—1), Viitorul Chirnogi —
Portul Constanța 2—0 (1—0), Ma
rina Mangalia — SN oltenița 2—0 
(0—0), Unirea Urzicenl — IMU- 
CSS Medgidia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 24 p (32—11), 2.
ISCIP Ulmenl 20 p (26—9), 3. Ci
mentul Medgidia 20 p (24—15), 4. 
Sportul „30 Decembrie" 23 p 
(15—8)... pe ultimele locuri : 15. 
Marina Mangalia 7 p (10—26). 16 
Electrica Constanța 6 p (7—22).

SERIA A V-a
Abatorul București — Autobu

zul București 1—0 (1—0). MECON

superficialității, uitînd că fot
balul este fotbal, și orice ad
versar trebuie tratat cu serio
zitate.

Gloria a avut tăria să-și tacă 
autocritica pentru joc. Și anul 
trecut a cîștigat disputa cu F. C.

Argeș cu 3—2, însă atunci ju
case altfel. Remarcăm acest simț 
autocritic, mal rar tind e vorba 
de succese. Pentru că, la victo
rie, de cele mai multe ori se 
uită jocul, maniera de exprima
re, șl se rețin doar punctele.

A.S.A. TG. MUREȘ A APLICAT 0 LECȚIE BINE ÎNVĂȚATĂ
Victoria echipei A.S.A. Tg. Mu

reș la Oradea nu poate fi so
cotită — pentru cei care au ur
mărit partida — ca un rezultat 
surpriză. Duminică, mureșenii 
s-au dovedit mai buni decît par
tenerii lor de întrecere, evoluînd 
cu dezinvoltură, chiar în peri
oadele cînd orădenil au avut ini
țiativa și au dominat minute în 
șir. In partida cu F. C. Bibor, 
antrenorul I. Czako a aliniat un 
„11“ cu multă poftă de joc, dor
nic să se Înapoieze acasă cu un 
rezultat favorabil. Reușita se da- 
torește prestației întregii echipe, 
care a știut să depășească cu 
bine perioadele critice și apoi 
să puncteze decisiv. O mare 
parte a meciului, greul l-a dus 
apărarea, în frunte cu vetera
nul Ispir, care, se pare, tră
iește o adevărată a doua tine
rețe. Fundașii oaspeților au În
chis toate culoarele spre poar
ta lui Varo, au destrămat, cu 
mult calm, majoritatea acțiuni
lor ofensive ale adversarilor și 
au declanșat, prompt, contra-

București — IUPS Cniti.a 3—0 
(1—0), Metalul București — Fla
căra roșie București 3—0 (2—0), 
Constructorul IACPB Giurgiu — 
Metalul Mija 2—0 (1—0), Voința 
București — Danubiana Bucu
rești 1—0 (0—0), Electrica Titu — 
Avicola Crevedia 3—1 (1—1), Ci
mentul Fieni — Chimia Găeștl
1—0 (0—0), Viscofil București — 
Tehnometal București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECON 
BUCUREȘTI 25 p (22—12), 2. Au
tobuzul București 23 p (20—4), 3. 
IUPS Chitila 23 p (22—10)... pe 
ultimele locuri : 15 Constructorul 
IACPB Giurgiu 9 p (12—17), 16 
Flacăra roșie București 9 p 
(10—33).

SERIA A Vl-a
Automatica Alexandria — ROVA 

Roșiori 1—0 (0—0). Progresul Co
rabia — CFR Craiova 0—0, Tex
tila Roșiori — Armata Craiova 
1—1 (1—1), Progresul Băilești — 
Viitorul Scornicești 1—0 (0—0),
Chimia Tr. Măgurele — Viitorul 
Drăgășani 1—0 (0—0), Constructo
rul TCI Craiova — Metalul A- 
lexandria 2—0 (1—0), Recolta 
Stoicănești — Dacia Pitești 2—0 
(2—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Sportul Muncitoresc Ca
racal 1—0 (9—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 25 p (24—10), 2. Auto
matica Alexandria 24 p (21—1),
3. Constructorul Craiova 19 p 
(19—17)... pe ultimele locuri : 13. 
Dacia Pitești 11 p (15—17), 14. 
Armata Craiova 11 p (17—21), 15. 
Textila Roșiori 11 P (11—17), 16. 
CFR Craiova 9 p (7—14).

SERIA A VII-a
Gloria-Pandurii Tg. Jiu — Me

talurgistul Sadu 2—0 (2—0), Di-
erna Orșova — Minerul Mătă- 
sari 3—1 (2—1), Minerul Moldova 
Nouă — Jiul Rovinari 2—0 (2—0), 
Minerul-Mecanizatorul Simian — 
Chimistul Rm. Vîlcea 8—1 (0—0), 
Minerul Oravița — Metalul O- 
țelu Roșu 2—2 (1—0), Petrolul
Țiclenl — Armătura Strehaia 3—0 
(1—0), Minerul Anina — Minerul 
Motru 4—0 (2—0), Forestierul Bă- 
beni — Gloria Reșița 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. PANDU- 
Rn TG. JIU 25 p (22—5), 2. Mi
nerul Moldova Nouă 21 p (26—13), 
3. Gloria Reșița 21 p (15—15)... 
pe ultimele locuri : 15. Forestie
rul Băbenl 10 p (11—24), 16. Mi
nerul Mătăsari 7 p (13—24).

SERIA A VIII-a
Victoria Călan — Strungul Chl- 

șineu Criș 1—1 (0—1), Dacia O- 
răștie — Unirea Sinnlcoiau Mare
3—1 (1—0), UM Timișoara — Unirea 
Tomnatic 2—2 (1—4), Rapid A-
rad — Obilid Sinmartinu Sirbeso
3— 1 (1—0), CSM Caransebeș —
Minerul Certei 1—0 (0—0), CSM 
Lugoj — CFR-Victorla Caransebeș
4— 0 (1—0), Mlnerul-Știlnța Vul
can — Minerul Paroșenl 1—0 
(0—0), Șoimii Lipova — CFR Sl- 
meria 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL CHIȘINEU CRIȘ 20 p 
(18—8), 2. UM Timișoara 20 p 
(18—16), 3. CSM Lugoj 19 p
(18—9), 4. Dacia Orăștie 19 p
(17—14),.. pe ultimele locuri : 15. 
Unirea Tomnatic 12 p (13—14), 
16. CFR Caransebeș 11 p (11—21). 

SERIA A IX-a
Otelul Or. dr. Petru Groza — 

Stiela-Arieșill Turda 2—1 (2—0), 
Voința Oradea — Minerul Or. 

Autocritica învingătorilor de du
minică, din Crîngul Buzăului, 
poate reprezenta un punct mult 
mal prețios decit cele două a- 
dăugate în clasament. Poate șl 
cheia viitoarelor succese.

Cit despre F. C. Argeș, ea me
rită laude pentru telul cum și-a 
jucat șansa, chiar șl cu o serie 
de neexperimentați (Simion, Tă- 
nașe, Bănuță, Bobaru). Șl dacă 
experimentatul Nica ar fi fost 
în zi bună, atunci raidurile cu
rajoase ale lui Bobaru și Bă
nuță ar fi putut aduce și un punct 
piteștenilor. Oricum, șl învinși, 
argeșenii au plecat In aplauze 
de la Buzău. Ceea ce Înseamnă 
foarte mult !...

Mirceo M. IONESCU

atacuri tăioase prin Fanici, Mun
tean șl Soare. Cei trei înaintași 
al formației mureșene bine sus
ținuți de C. Iile șl Botezan. au 
acționat rapid, pe spații largi, 
cu dese schimbări de locuri, pro- 
ducind multe emoții apărători
lor orădeni.

F. C. Bihor a dorit mult să cîș- 
tige acest meci, a dominat în
delung, Insă a acționat tară ori
zont. Orădenil au acuzai din plin 
șocul primirii cu ușurință a pri
mului gol, din minutul 23. In 
continuare, evoluția lor a tost 
precipitată, abuzîndu-se de dri
blinguri, eu înghesuirea jocului în 
preajma careului advers unde se 
formau adevărate „grămezi des
chise". Supărător a fost și fap
tul că s-au comis nenumărate 
greșeli tehnice, nefirești la ju
cători de Divizia A. In final, a 
existat posibilitatea restabilirii 
egalității, insă Biszok a executat 
slab penalty-ul și astfel orăde- 
nii au înregistrat al doilea eșec 
pe propriul teren.

Pompiliu V1NTILĂ

dr. Petru Groza 1—2 (0—2), O- 
llmpia Gherla — Electrometal 
Cluj-Napoea 2—0 (1—0) Minerul 
Șuncuiuș — Unirea Valea lui 
Mihai 4—0 (1—0). Metalul A
— Industria sîrmel C. Turzii 1 -0 
(0—0), Mecanica Alba Iulia — 
Metalurgistul Cuglr 0—0 Steaua- 
CFR Cluj-Napoca — Recolta Sa- 
lonta 6—0 (3—0), Vlitorul-IRA
Cluj-Napoca — Gloria Beiuș 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 22 p (30—15). 2. Metalul 
Alud 22 p (13—7). 3. Oțelul Or. 
dr. P. Groza 20 p (22—10), 4. Me
talurgistul Cugir 20 p (19—Ol
pe ultimele locuri : 14. Minerul
Șuncuiuș 10 p (14—22), 15. Elec-
trometal CI J.j-Napoca 10 p (10—
26). 16. Recolta Salonta 10 p
(11—28).

SERIA A X-a
Minerul Baia Sprie — Unio

Satu Mare 1—2 (1—3), Minerul
Sărmășag — Victoria Cărei 2—0 
(1—0), Chimia Tășnad — Someșul 
Satu Mare 0—0, CUPROM Baia 
Mare — Chimia-Victoria Zalău 
0—1 (0—1). Bradul Vlșeu — Mi
nerul Băița 1—0 (1—0), Oașul
Negrești — Chimforest Năsâud
1— 0 (0—0), Minerul Băiuț — Mi
nerul Rodna 2—0 (1—9), .Energia 
Beclean — Lăpușul Tg. Lăpuș 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIO
SATU MARE 21 p (25—12), 2.-3. 
Chimia Zalău 19 p (14-13), Mi
nerul Băiut 19 p (14—13)— pe 
ultimele locuri : 15. Minerul
Rodna 11 p (12—21), 16. Minerul 
Sărmășag 10 p (7—13).

SERIA A Xl-a
Viitorul Gheorgheni — Meta- 

lotehnica Tg. Mureș 1—0 (1—0),
Inter Sibiu — Lacul Ursu So- 
vata 3—0 (1—0), CSU-Mecanica
Sibiu — Unirea Ocna Sibiului 
0—1 (0—0), Metalul Sighișoara — 
Electromureș Tg. Mures — în
trerupt în mln. 60 la 2—1. Pro
gresul Odorhei — Carpatl Agnita 
3—0 (2—0), Mureșul To plita — 
Minerul Bălan 4—0 (1—0), Mure
șul Luduș — Unirea Cristuru 
Secuiesc 2—2 (2—0), Minerul Ba- 
raolt — Otelul Reghin 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. INTER 
SIBIU 23 p (20—6), 2. Progresul 
Odorhei 23 p (21—9). 3. Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 22 p (26—15)... 
pe ultimele locuri : 15. Lacul Ur- 
su Sovata 9 p (9—26), 16. Uni
rea Cristuru Secuiesc 8 p (13—22).

SERIA A Xll-a
Poiana Cîmpina — Mobila-Mă- 

gura Codlea 4—1 (2—1), Nitramo- 
nia Făgăraș — Minerul Filipești 
3—0 (3—0), Metrom Brașov —
Cimentul Hoghlz 2—1 (1—0), Car
pați Sinaia — Victoria Florești
2— 2 (1—1), Torpedo Zărncști —
Precizia Săcele 3-0 (1-0). IPT
întorsura Buzăului — Chimia 
Brazi Ploiești 2—2 (0—1), Meta
lul Tg. Secuiesc — Electro Sf. 
Gheorghe 6—0 (2—0), Petrolul
FSH Băicol — Utilajul Făgăraș
3— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 24 p (22—15), 2. Nitra- 
monla Făgăraș 23 p (24—5), 3.,
Metalul Tg. Secuiesc 20 p (21— 
13)... pe ultimele locuri : 15. Chi
mia Brazi 11 p (12—12). 16. Uti
lajul Făgăraș 11 p (12—21).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



IMPORTANTE INTILNIRI RUGBYSTICE ,,INTERNATiONALELE“

Carnet extern

CURSELE
ALE

DE MARE FOND
TOAMNEI

curse-

I

Sfirșitul săptămînii trecute a 
fost bogat îi), întîlniri rugbys- 
tice importante. Un meci de 
ridicat nivel calitativ a fost 
ccl dintre Argentina și Noua 
Zeelandă, la Buenos Aires, ur
mărit de peste 30 000 de snec- 
tatori. Formația „Aii Blacks" 
a repurtat o victorie specta
culoasă în fața unui adversar 
care i-a oferit o replică pe 
măsură. Scorul de 33—20 a fost 
realizat de : Kirwan (min. 7 
și 73), Crowley (min. 70), 
Hobbs (min. 80) — încercări, 
Crowley (min. 7) — transfor
mare și (min. 54, 35, 46 și 57)
— lovituri de pedeapsă, Fox
(min. 24) — drop pentru Nona 
Zeelandă, Lanza (min. 16), 
Silva (min. 40) — încercări,
Porta (min. 11, 52, 31) — lo-

' vituri de pedeapsă și (min. 21)
— drop pentru Argentina.

Franța și-a verificat XV-le 
care va evolua in „Turneul 
celor 5 națiuni", la Nantes, în 
compania Japoniei. Reprezenta
tiva niponă nu l-a opus însă 
decît o minimă rezistență. 
Francezii au cîștigat cu 52—0 
prin punctele realizate de : 
Camberabero (min. 6 și 41), 
Lafond (min. 11 și 61), Char- 
vet (min. 20 și 71), Dintrans 
(min. 29 și 47), Fabre (min. 
39), Bonneval (min. 49) — în
cercări, Camberabero (min. 6, 
29, 39, 47, 49, 61) — transfor
mări.
• Meci în „Cupa F.I.R.A.", 

grupa B: la Sopot : Polonia — 
Spania 3—24 (3—9).

La Olsztyn s-au încheiat Cam
pionatele internaționale de tenis 
de masă ale Poloniei, tn semifi
nalele probei de dublu feminin, 
perechea Maria Albolu, Otllia 
Bădescu a cedat în fața cuplu
lui cehoslovac Davîdkova. Safa
rova cu 1—2 (—13, 19, —16). Re
zultatele finalelor — simplu, 
masculin : J. U. Waldner (Sue
dia) — E. Lindh (Suedia) 3—3 
(19, 17, —15, —13, M),. feminin — 
Feng Yung (R.P. Chineză) — Ba- 
torfi (Ungaria) 3—1 (7, —43, 15, 
19) ; dublu, masculin : Appel
gren, Carisson (Suedia) — Ma 
Wenge, Li Yj (R.p. Chineză) 2—1 
(—14, 20,, .18), feminin: Liu Liang, 
Feng Yung (R.P. Chineză) — Da
vîdkova, Safarova 
—12, 18).

TURNEUl CANDIDATELOR
IA SAH

12-a a TurneuluiRunda a 
candidaților la titlul mondial 
de șah, de la Montpellier, 
prilejuit victorii, 
lui Timman, 
wan, lui Spasski la Sokolov și 
lui Korcinoi asupra lui No
gueiras. La a doua victo
rie în ultimele două run
de, Spasski urcă de pe lo
cul 11 pe 8. Iată celelal
te rezultate : Portisch — Tal, 
Spraggett — Ribli, Smîslov — 
Short șl Cernin — Beliavski — 
remize ; Iusupov — Vaganian 
întreruptă. Clasament : 1. Tal 
7,5 p, 2. Iusupov 7 p (două 
partide întrerupte), 3. Timman 
7 p (1), 4—5. Sokolov și Be
liavski 6 p (1), 6. Cernin 6 p, 
7. Portisch 5,5 p (2), 8—9. No
gueiras și Spasski 5,5 p (1) 
etc.
• Turneul de la Pancevo 

s-a încheiat cu victoria maes
trului argentinian Kampora, 
care a totalizat 10 p din 13 
posibile, fiind urmat de fran
cezul Hajk — 8,5 p, iugoslavul 
Rajcevici și chilianul Morovich 
cu cite 8 p. în ultima rundă, 
Kampora a remizat cu Moro
vich.

a 
cu negrele, 

în fața lui Seira-

Toamna e anotimpul 
lor de mare fond. La Bei
jing sau la Chicago, mii de 
attețj își dispută maratoeme 
devenite celebre, iar pe în
tinderile de apă, navigatori 
rămași parcă din „secolele 
corăbiilor" încearcă să mă
soare încă o dată, neoste
niți, a nu știm cîta oară, 
drumuri în jurul globului. 
Și tot acum, toamna, se 
organizează „Raliul aeropoș- 
talelor", raliul avioanelor de 
poștă , mai moderne sau de 
epocă. Luînd ca normale 
toate aceste întreceri, aproa
pe l-am uitat pe hoplitul 
Filipide șl l-am lăsat între 
pagini de cărți pe Mage- 
lan..‘.

Aeropoștalele au și ele 
o istorie a lor, una glorioa
să și tragică în egală mă
sură. Și at fi nedrept s-o 
trecem intre paranteze, deși, 
poate chiar zilnic ne bucu
răm de știri sosite din de
părtări, pe calea aerului. 
Citim rîndurile scrisorilor, 
fără să ne aducem aminte 
de acei mari sportivi, un 
Jean Mermoz bunăoară, care 
a înființat prima linie regu
lată deasupra mereu înspăi
mântătoarei Sahare, „căzut" 
în Atlantic la cea de a 18-a 
sa traversare spre Rio de 
Janeiro, sau de un Saint E- 
xupery, alt deschizător de 
drumuri aeriene, dispărut și 
el tot într-un zbor. Raliul 
aeropoștalelor contempo
rane s-a dorit a fi o ac
țiune nobilă, de repunere 
în drepturi a unor aseme
nea amintiri cărora civiliza
ția și confortul nostru de 
azi le sînt datoare. Raliul 
aeropoștalelor pleacă

nual, toamna, din Toulouse 
și ajunge, după aterizări la 
punct fix, după trasee și 
orare care nu admit abatere, 
la Saint Louis în Senegal, 
așa cum făceau, cu decenii 
în urmă, pionierii aviației. 
Raliul aeropoștalelor plea
că în fiecare toamnă, dar, 
ca și atunci, în vremurile 
de început, aduce uneori 
jertfe grele. Jean Piilizzari 
și Serge Rudins au plecat 
recent din Franța, dar nu 
vor mai ajunge niciodată în 
Senegal. Ca Mermoz la a 
18-a traversare a Atlanticu
lui de sud și ca bunul său 
prieten de zbor. Saint Exu- 
pery. Ei s-au pierdut în 
plin deșert, izbindu-se de o 
dună înșelătoare apărută în 
calea lor, 
terizări...

Toamna 
lor curse .
lumbus și la Melbourne, zeci 
de mii de „hopiiți" moderni 
s-au întrecut deja, iar 
ravelele" 
banly și 
man mai 
de mile 
etapă a 
lumb. Așteptate, anual, 
înfrigurare pentru a 
noi ierarhii, rescriind, 
fiecare dată, pagini antolo
gice de forță fizică și 
rală a performerilor de 
cursele de mare fond 
toamnei rămîn, în egală 
sură, simboluri ale unui 
cut eroic al sportului, parte 
integrantă a civilizației cu 
jertfe și frumuseți pe care 
nu trebuie să le uităm nici
odată !

î

Radu T1MOFTE

înaLntea unei a-

SUD LA C.M. ?

ba-

a 
de

(mln. 14), iar pentru 
înscris Navarro 
De notat că în

(min. 
min.

ț Duminică a avut loc cea de 
a 16-a ediție a tradiționalului 
maraton de la New York care 
s-a bucurat de o participare 
record : peste 19 000 de concu- 
renți. Norvegianca Grete Waitz, 
campioană mondială, a obținut 
victoria pentru a șaptea oară, 
fiind cronometrată in 2.28:34 
(2. Lisa Martin — Australia 
2.29:48, 3. Laura Fogli — Ita
lia 2.31:36), iar italianul Orlan
do Pizzolato (cei doi ciștigători 
sînt in fotografia de mai sus) 
se află la a doua victorie con
secutivă, acum in 2.11:34 (2. 
Ahmed Saleh — Djibuti 2.12:29, 
3. Pat Petersen — S.U.A. 
2.12:59).

CARE VA FI CEA DE A PATRA REPREZENTANTA 
A AMERIC1! DE

După cum se știe, pînă acum,
* ■ calificate : Ar

și Brazilia. A 
va fi cunoscu- 

meeiuri de

e anotimpul mari- 
de fond. La Co-

„ca- 
francezului Ta- 

elvețianului Fehi- 
au doar vreo 1000 
marine din prima 
drumurilor lui Co- 

cu 
stabili 

l, de
mo- 
azi, 
ale 

mă- 
tre-

pe glob

(Peru) a fost eliminat de pe te
ren (cînd scorul era de 3—0 pen
tru chilieni).

în cealaltă semifinală (tot pri
ma manșă), la Asuncion, Para
guay a obținut o victorie netă, 
dlspunînd cu 3—0 (1—0) de Co
lumbia, prin golurile semnate de 
Hicks (mln. 15), Romero (min. 
70 din penalty) șl Cabanas (mln. 
79). Vor urma meciurile retur, 
după care învingătoarele acestor 
duble partide se vor întîlnl în fi
nală (tot tur-retur), iar ciștigă- 
toarea va fi a patra reprezen
tantă a Americil de Sud în tur
neul final.

trei echipe sînt 
gentina, Uruguay 
patra selecționată 
tă în urma unor 
raj (tur-retur).

Duminică, în prima manșă 
semifinalelor, la Santiago 
Chile, selecționata țării gazdă a 
dispus cu 4—2 (3—1) de cea a 
Perului. Gazdele au jucat foarte 
bine în prima repriză. Golurile 
învingătorilor au fost marcate de 
Aravena (mln. 5 șl 65 din pe
nalty), Rubio (mln. 8) și Hisis 

oaspeți a 
45 și 76). 
23, Diaz

CEHOSLOVACIA. 
In cadrul unui con
curs de atletism, 
desfășurat în loca
litatea Carvina, a 
fost înregistrat un 
nou record „mon
dial" în proba de 
ștafetă de 100 X 
5.23:09,80, net supe- 

xcwxu ue u.ui.du,uu realizat de echipa 
studenților Universității din Lappeeranta (Finlanda). Veteranul 
formației cehoslovace, minerul Dalimil oderski (peste 50 de ani) 
a realizat timpul de 3:20,14, iar cel mal tînăr alergător, elevul 
Tomas Karleta (13 ani) a obținut 3:11,0.

olanda. Unul dintre cei mai valoroși cicliști, Jan Raas (32 
ani) a declarat că sezonul competițional 1985 este ultimul din 
activitatea sa ca performer. Raas a fost unul dintre fruntașii 
ciclismului mondial ; în palmaresul său figurează, între altele, 
titlul de campion al lumii în 1979, victorii în 10 etape din „Tu
rul Franței", primul Ioc in 147 de curse internaționale, între 
care faimoasele Milano — San Remo, în 1977 și Paris — Roubaix, 
in 1982.

U.R.S.S. Două dintre fruntașele hocheiului sovietic, Ț.S.K.A. 
Moscova, campioana unională (recentă cîștigătoare a C.C.E.) și 
Dinamo Moscova vor întreprinde turnee peste Oceanul Atlan
tic. Ele vor evolua în compania unora dintre cele mal bune for
mații profesioniste americane și canadiene. Astfel, Ț.S.K.A. va 
juca la Los Angeles, Edmonton, Quebec, Montreal, Saint Louis 
șl Minnesota, Iar Dinamo, la : Calgary, Pittsburg, Boston și 
Buffalo.

IUGOSLAVIA. Datele de desfășurare a Universiadei de vară 
din 1987, de la Zagreb, au fost modificate la cererea F.I.S.U. : 
8—19 iulie, în loc de 5—16 iulie cum fusese stabilit inițial. 
Schimbarea a fost determinată de necesitatea de a nu se su
prapune desfășurarea Universiadei peste cea a altor competiții 
internaționale de anvergură.

AUSTRALIA. Cu prilejul „Cupei mondiale" la atletism, Con
siliul IAAF, întrunit în ședință, a stabilit intre altele ca în
trecerile c.M. feminin de alergare pe șosea (15 km) să aibă 
loc anul viitor, la 9 noiembrie, la Lisabona. Ediția din acest 
an a acestei competiții se va desfășura la 2 noiembrie, la Ga
teshead, în Anglia. In viitor, forul atletic internațional va avea, 
în sinul său, o nouă comisie, cea a... atleților ! Experiența at- 
leților fruntași va fi,, se speră, mai bine valorificată prin inter
mediul acestui nou organism.

1000 m. Cronometrele au arătat timpul de 
rlor celui al vechiului record de 6.04:20,00

16UNGARIA (et.
tur) : Echipa Honved a dispus 
cu 7—0, pe teren propriu, de De
brețin șl se menține în fruntea 
clasamentului cu 24 de puncte 
(golaveraj 30—9), urmată de Pees 
21 p șl M.T.K. 17 p (pe ultimele 
locuri se află : 15. Csepel și 18. 
Siofok, ambele eu cite 9 p). Men
ționăm că în toamna acestui an 
vor mai avea loc patru etape 
din... retur. Sîmbătă, Honved 
joacă în deplasare, la Zalaegers- 
zeg (locul 9 în clasament cu 14 
p). Iată celelalte meciuri ale e- 
tapei a 16-a : Bekescsaba — Pecs 
0—1, Ujpesti Dozsa — Tatabanya
1— 0, M-T.K. — Siofok 6—0, Fe- 
rencvaros — Videoton 0—1, Gy6r
— Szombathely 3—2, Volan — 
Csepel 2—3. Vasas — zalaegerszeg
3— 2.

ELVEȚIA (et. 12) : Lucerna — 
Granges 4—0, Basel — Servette
2— 0, Ziirlch — Vevey 2—0, Lau
sanne — Grasshoppers 1—0, Sion
— st. Gall 2—0, La Chaux de 
Fonds — Baden I—1, Wettingen
— Neuchâtel Xamax 0—0, Young 
Boys — Aarau 2—0. Pe primele 
locuri : Neuchâtel Xamax 19 p, 
Lucerna 18 p. Grasshoppers 16 p; 
pe ultimele : 15. Granges 5 p, 16. 
Baden 1 p.

SUEDIA : Semifinalele „Cupei": 
I.F.K. Goteborg — MalmO F.F. 
2—0 (în tur 2—1) ; Oergryte G5- 
teborg — Kalmar 3—1 (în tur
4— 2). Astfel, în finală se vor în-

CAMPIONATE, CUPE
ultima din tîlni cele două formații din Gote

borg : I.F.K. și Oergryte.
SCOTIA (et. 12) : Celtic — 

Dundee United 0—3, st. Mirren 
— Glasgow Rangers 2—1, F.C. 
Dundee — Motherwell 3—1. Pe 
primele locuri : Aberdeen șl Cel
tic cu cite 16 p (11 j), Glasgow 
Rangers 14 p (12 j) ; pe ultimul 
loc : Motherwell 7 p (12 j).

Finala „Cupei ligii" : F.C. A- 
berdeen — Hibernian 3—0.

IUGOSLAVIA (et. 13) : Vojvo- 
dina Novi Sad - Hajduk Split 
1—3, Zenlta — Partizan Belgrad 
0—2, Dinamo Vlnkovlcl — Osijek 
4—0, Dinamo Zagreb — F.O. Sa
rajevo 1—1, Rijeka — Velez Mos
tar 3—3, Zeleznicear Sarajevo — 
Pristina 3—1, Sloboda Tuzla — 
Sutjeska Nlkslcl 3—1, Steaua ro
șie Belgrad — Vardar Skoplje 
4—0 !, O.F.K. Belgrad — Buduc- 
nost Titograd 4—3. Pe primele 
locuri : Partizan Belgrad 20 p, 
Steaua roșie 17 p (ambele cu 
cite 12 j), Dinamo Vinkovici 16 
P (18 j) : pe ultimele : 17. Rijeka 
9 p, 18. Vojvodlna Novl Sad 5 p 
(ambele cu cîte 13 j).

SPANIA (et. 9) : Las Palmas — 
Espanol 3—1, C.F. Barcelona — 
Cadiz 1—0 Hercules — Valladolid

O selecționată a Iugoslaviei a e- 
voluat la Singapore, unde, la ega
litate cu echipa țării gazdă, a 
dștigat turneul, tn imagine, tn 
prim plan, iugoslavul Karaci Se- 
nad trece de un adversar, In me
dul cu Brunei (5—0 tn favoarea 

Iugoslaviei)
Telefoto : A.P. — agerpres

1— 0, F.C. Sevilla — Real Madrid
2— 2, Athletic Bilbao — Celta Vigo
2— 1, Osasuna — Gijon 1—2, At
letico Madrid — Real Sociedad
3— 1, Zaragoza — Betis Sevilla 
1—1, Santander — Valencia 2—2. 
Pe primele locuri : Real Madrid 
15 p, Sporting Gijon și Athletic 
Bilbao, cu cîte 13 p : pe ultimele: 
17. Celta Vigo 5 p, 18. Osasuna 
4 p.

U.R.S.S. : Din etapa a 32-a s-au 
disputat doar 4, meciuri, forma
țiile care dau jucători selecționa
tei avînd partidele amînate. Iată 
rezultatele înregistrate : S.K.A, 
Rostov pe Don — Șahtior Donețk 
1—3 ; Ararat Erevan — Torpedo 
Moscova 2— 1; Neftci Baku — Kai
rat Alma Ata 4—1 ; Fakel Voro- 
nej — Dinamo Moscova 0—1.

în clasament pe primul loc se 
află, în continuare, Dinamo Kiev 
cu 42 puncte din 29 de meciuri 
disputate.

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
ATLETISM • Mexicanul Mar

cos Barreto a cîștigat cursa de 
15 km de la Tulsa (Oklahoma) 
lai 43:29. Proba feminină a reve
nit atletei americane Francie 
Larrieu-Smith. în 50:18.

CĂLĂRIE • Michael Matz 
(S.U.A.) cu „Brussels", a câști
gat ultima probă a C.S.I.O. de 
la Washington, înaintea compa- 
trioților R. Jenkins, pe „The 
Natural", și Lisa Tamopol, pe 
„Adam" și a canadianului M. de 
Lauriers, pe „Aramls", depășiți la 
cronometru.

CICLISM Turul statului

Chile (etapa a 5-a) : 1. F. Opazo 
(Chile) 3.40:12 (pe 166 km). In 
clasamentul general conduce ita
lianul R. Toffoletti.

JUDO • Concursul de la Du
brovnik a fost cîștigat de echipa 
Franței cu 17 p, urmată de Iu
goslavia — 9 p.

PATINAJ ARTISTIC • Con
cursul feminin de la London 
(Canada) a revenit americancei 
Karyn Kadavy. iar la perechi a 
Învins cuplul sovietic Ekaterina 
Gordeeava, Serghei Grinkov. La 
masculin s-a impus cehoslovacul 
Josef Sabovdk, proba de dans

fiind adjudecată de Renee Roca 
și Donald Adair (S.U.A.).

POLO PE APA • La Canbera: 
Australia — S.U.A. (echipe fe
minine) 12—1.

SCRIMA • Turneu de spadă, 
finale, la Kariovy-Vary : Fischer 
(R.F.G.J —_ Douba (Cehoslovacia) 

Lengelet 
(Franța)

S.U.A.

11—9. La
(Franța)
10—5.

TENIS 
Zauer — ___ _
Tokio î Lendl — Wilander 6-6, 
6—4 ; La Belo Horizonte : Muns
ter — Di Laura 6—1, 6—4.

Strassbourg : 
— BoulUot

• Finale la 
Lindgren 6—3,

Tilburg :
6—2 : la

TELEVIZIUNEA, BAT-O VINA!
La Norfolk. în statul Virginia, în cadrul unei gale de box, Mel- 

drick Taylor, campion olimpic la Los Angeles, la categoria pană, 
a obținut o victorie categorică, la puncte, asupra lui Robert Me
dina. Pînă aici, absolut totul normal... Dar, iată că, după înche
ierea meciului, tind Medina cobora treptele ringului, amărît de 
insucces, a avut surpriza sd se vadă, la mîini, cu o pereche de... 
cătușe I

.Ce s-a înttmplat ? Meciul dintre Taylor șl Medina fiind trans
mis la TV a fost urmărit și tn Colorado, unde polițiștii locali, 
așa cum comentează „A.F.P.", au constatat ci, in fapt, acest 
Medina este una și aceeași persoană cu John Garda, un fost 
deținut, evadat din penitenciar încă din anul 1982. O dată „li
ber", Garda și-a schimbat numele și a devenit boxer profesio
nist ! tn trei ani, el a cîștigat 12 meciuri, a încheiat unul la 
egalitate și a pierdut două partide. Alertați de colegii lor din Co
lorado, polițiștii din Norfolk l-au arestat, bineînțeles, pe Medina, 
care-și vede astfel stopată cariera de pugilist.

Ce ți-e și cu televiziunea asta t.
Romeo VILARA
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