
„TOAMNA «CUPE! CUPELOR» 

N* A ÎNTĂRIT, SlNTEM O ECHIPĂ!“

Proletari din toate firile, unlfî-vl I

afirmă cu convingere Vlad HAGIU, gcigeisrul polițiștilor dinanioviști

PERFORMANTE
—----------- :—

Sint in plină actualitate, în
tre atitea altele, cupele euro
pe na la polo. Timpul rămas 
pînă la primele semifinale se 
poate măsura, de-acum, în ore, 
așa cum o fac, spre pildă, ju
cătorii de la Dsnamo Bucu
rești. dimpreună cu antrenorii 
lor, Iuliu Capșa Și Dinu Po
pescu, cu toți coi ce formează 
mica familie a sportului nostru 
cu mingea pe apă. Echipa din 
Șoseaua Ștefan cel Mare a 
urcat apăsat, convingător, trep
tele care au dus la dubla în- 
tîlnire, de reală atracție. cu 
formația italiană a celebrului... 
spaniol Esiiartc, Sisley Pes
cara : șase partide disputate 
(in două turnee), șase victorii. 
Un loc între primele patru 
„europene" în Cupa cupelor, 
ceea ce înseamnă de pe acum, 
o performanță. Care poate fi și 
mai frumoasă ! Așa cum o do
resc. in primul rînd, poloi.știi 
de la Dinamo, dar nu numai 
ei. ..

Intre ei. între cei 13 care vor 
intra sîmbătă în apa splendi
dului bazin din Pitești — Vlad

Hagiu. Golgeteriil echipei. Al 
lui Dinamo, dar și al naționa
lei. Cel mai eficace jucător al 
„europenelor" din august (36 de 
goluri), de la Sofia, unde des
tui specialiști îl „vedeau" pe 
Hagiu în orice mare echipă. 
Și nu are decît 22 de ani... Are, 
in schimb, talent și are o pa
siune, o dragoste pentru polo 
fără seamăn, molipsitoare. A 
început cu înotul, la C.S.Ș. 2 
București, a continuat o vreme 
cu înotul, la Dinamo, pentru a 
rămîne, în ’76. în bazin, trecind 
însă la joc. la minge, convins 
repede de Iuliu Capșa. „îmi 
plăcea și înainte, spune Vlad. 
acum, dar abia cu timpul, ju- 
cînd mult, chiar și trei meciuri 
pe zi (mergeam la un moment 
dat, pe trei fronturi, împreună 
cu Cătălin Moiccanu — Ia ju
niori II. I și seniori), am rea
lizat că nici un sport nu-i mai 
frumos decît polo". în 1982, 
după ce făcuse, parte, un an 
mai devreme, din selecționata 
universitară medaliată cu bronz 
la J.M.U. de la București, s-a 
numărat printre învingătorii 
puternicului turneu de seniori 
de la Tbilisi, iar la puțină vre
me mai apoi între juniorii care 
cucereau argintul „europenelor" 
de la Varna. în an, puțini, 
golurile semnate Hagiu s-au a- 
dunat multe. Le ține strașnic

Geo RAEȚCHI
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La Școala nr. 133 din Capitală lecțiile de educație fizică înseamnă 
pentru copii marea bucurie de a se juca, de a face mișcare in 

aer liber

La Școala nr. 133 din Capitală

DEPRINDEREA DE A FACE MIȘCARE, SPORT-
■} ’

CULTIVATA CU SIRGUINTA Șl DRAGOSTE
Răcoare bine, dimineața ! Nu 

însă pentru elevii de lă Școala 
nr. -133 din cartierul Berceni 
al Capitalei, deprinși a veni 
zilnic cu ' echipamentul de sport, 
pentru a face mișcare, pentru 
a lua parte la una din întrece
rile adresate tuturor. In una 
din întrecerile perfect organi
zate cum. de altfel, toată acti
vitatea sportivă este organizată 
aici.

Programul reprizelor de gim
nastica dinaintea începerii 
cursurilor este îndeaproaoe pre
gătit și gîndit. „Tura" de di
mineață la Școala nr. 133 în
seamnă cam 1000 de elevi. 
„Schimbul" care intră la prinz 
însumează alți 1000 de școlari. 
Totul e uriaș la această unita
te de învățămint. Uriaș pare 
și dascălul de sport Constantin 
Pirvu, urcat pe un fel di. no- 
dium In fața elevilor. con-

ducind repriza de gimnas
tică ce este preluată in
stantaneu de „releele" instruc
torilor. intiiul contact cu exer
cițiul fizic, cu disciplina spor
tivă constituind baza de por
nire a întregii activități de e- 
ducație fizică din școală.

La ..careul de sport", la mo
mentul care marchează schim
bul dintre clase, participă toți 
profesorii. în frunte cu direc
torul școlii, profesorul Adrian 
Cristescu directoarea adjunctă, 
învățătoarea Nina Grigorescu, 
directoare adjunctă cu proble
me de educație, profesoara 
Lucia Patachi.

La Școala nr. 133 planificarea, 
organizarea riguroasă sint cheia

Vasile TOFAN
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„EXERCIȚIUL FIZIC-CEL 
DE A TE MENȚINE 
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La PredeaJ, sub egida „Daciadei"

O FRUMOASĂ REUȘITĂ A SPORTULUI 
DE MASĂ-„CUPA COMERȚULUI"

Sîmbătă și duminică, un 
soare parcă de vară a scăldat 
peisajul policrom, încîntător al 
Predealului, ceea ce a făcut și 
mai sărbătorească atmosfera 
specifică evenimentelor spor
tive deosebite : o propagandă 
vizuală inspirată anunța pe iu
bitorii arenelor „Daciadei", pe 
oamenii muncii veniți la odih
nă. că orașul de sub Cioplea 
este gazda celei de a X-a edi
ții. jubiliară, a „Cupei Comer
țului", organizată de Comitetul 
Uniunii Sindicatelor Comerț-, 
Cooperație-Turism, în colabo
rare cu Consiliul județean al 
sindicatelor — Brașov, Consi
liul orășenesc al sindicatelor 
și O.J.T. Brașov-Predeal. Du
pă un spectacol surpriză pen
tru turiștii de la Complexul 
„Orizont" — festivitatea de 
deschidere de pe platoul din 
fața acestuia, cu peste 350 de 
participanți în frumoasă ținută 
sportivă — s-a derulat un reu
șit program de întreceri, din 
care spicuim doar cîteva sec
vențe.

Sala Casei de cultură : la 
mesele cu 64 de cîmpuri albe 
și negre este din prima clipă 
concentrare mare, așa că îi lă
săm pe iubitorii sportului 
minții sub supravegherea ma
estrului Dumitru Dumitrescu, 
activist la Spartac București. 
Citim doar pe chipurile celor 
care se ridică primii de la 
mese : „Am cîștigat !“

în sala liceului din Predeal, 
unde se desfășoară întrecerile 
de tenis de masă, disputele 
sint deosebit de „aprinse" încă 
de la start, și admirăm partide 
de frumoasă ținută.

mele două ediții, acum am ve
nit doar pe locul 8". Dar a- 
vea să vină proba practică și 
Elena, printr-o evoluție impe
cabilă — timp foarte bun și 
nici un strop din ceașca de ca
fea și paharul cu apă purtate 
pe tavă, pe un traseu cu „ob
stacole" nu a fost vărsat — a 
cîștigat concursul la distanță. 
Aceeași febră a întrecerilor și 
la popice. Prezent în toate 
punctele de concurs am văzut 
un om plin de entuziasm și 
competență, prof. Ion Iaru, de 
curînd secretar al asociației 
sportive Spartac din Capitală, 
solicitat să pregătească acțiu
nea și să asigure asistența teh
nică a acesteia. Și s-a achitat 
frumos de misiunea sa, spri
jinit fiind de Gh. Radulescu, 
șeful oficiului O.J.T., Ion Spă- 
tăroaia și o harnică secretară. 
Rodica Cozma, de la aceeași 
unitate.

Cîștigătarii probelor : șah — 
Corina Mihalache și Elena Cos- 
tache (București) și D. Uciu 
(Timișoara), I. Cîrlig (Praho
va) ; tenis de masă — Roberta 
Toma (București) și O. Stama-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2-3)

Duminicfr, la Palatul

Sporturilor $i Culturii 

din Capitală

STEAUA - VfL
GUMMERSBACH, 

UN DERBY
EUROPEAN AL 

HANDBALULUI (m)
Eveniment sportiv de 

mare interes, intîlnirea 
de handbal masculin din
tre redutabilele echipe 
Steaua si VfL Gum
mersbach (R. F. Germa
nia) din „optimile" de 
finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" (me
ciul tur) se va desfă
șura duminică. 3 noiem
brie (returul — la 10 no
iembrie. la Gummers
bach). Considerată ca un 
veritabil derby european 
al handbalului masculin, 
partida Steaua — VfL 
Gummersbach va avea 
loc la Palatul Sporturi
lor și Culturii din Capi
tală, începînd de la ora 
17,30.

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA ȘAH

O probă deosebit de atracti
vă, dedicată lucrătorilor din 
alimentația publică a fost con
cursul sportiv de îndemînare 
îi viteză, cu două încercări : 
un cros pe stadionul Munici
pal și testarea experienței pro
fesionale în servirea consuma
torilor. La cros, Constantin 
Savu din localitate și Bilcă 
Mariana (Mureș) au fost cei 
mai buni. Elena Drăgoiu (Ar
geș) era amărîtă foarte pentru 
că „după ce am cîștigat ulti-

ATENA, 29 (Agerpres). — 
Echipa feminină a României 
(Dana Nuțu, Cristina Bădu- 
lescu) a repurtat un frumos 
succes la Balcaniada de șah 
de la Iraklion (Grecia), cla- 
sîndu-se pe locul 1 cu 8,5 p, 
urmată în clasamentul final 
de Bulgaria (7 p), Iugoslavia 
(7 p), Grecia (4 p).

în concursul masculin a 
cîștigat Iugoslavia cu 16,5 p, 
urmată de România (15 p), 
Bulgaria (13,5 p), Grecia (8 p), 
Turcia (4 p). La juniori, lo
cul 1 a revenit echipei Bul
gariei cu 11 p, urmată de 
Iugoslavia (10 p), România 
(9,5 p), Grecia (7 p), Turcia 
(5,5 p).

La încheierea sezonului 

internațional de dirt-track

în ultima vreme, specialiștii 
federației de motociclism au 
supus pe membrii lotului repu
blican de dirt-track la exerciții 
fizice și specifice suplimenta
re, lucru care s-a văzut în re
centele întîlniri cu redutabila 
selecționată a Bulgariei, în pal-

MAI LA ÎNDEMÎNĂ MIJLOC
ACTIV SI SĂNĂTOS..."

7

Dialogul nostru cu dr. ION CAPĂȚÎNĂ, medic primar, 
directorul Spitalului de adulți din Bucșani-Dîmbovița

— Tovarășe doctor Ion Că- 
pățînă sînteți medic primar, 
director de spital, cel puțin 
10 ore pe zi între pacienți ; iar 
seara v-am găsit aplecat asu
pra studiului. Firesc, un om 
de știință și cultură trebuie 
să fie permanent in pas cu 
noul. Cînd mai aveți vreme 
să practicați și sportul ?

— Vreme n-am ce-i drept; 
timpul nu mă favorizează, fu
ge năprastic, ăsta-i adevărul ! 
Dar trebuie să ne găsim timp 
Și pentru mișcare, pentru exer
cițiu fizic, pentru sport. Ne o- 
bligă viața trepidantă pe care 
o trăim, primejdie a stressului 
care ne pindește. Ne obligă tot
odată o alimentație adesea ne
rațională, cu mese la ore ne

potrivite, prea încărcată, în
deosebi seara, cînd s-ar cuveni 
să fie cea mai ușoară.

— Și atunci ?...
— Atunci, pentru a face față 

acestui summum de obligații 
curente, se impune un corec
tiv, un element de echilibru. 
Și acesta il constituie exercițiul 
fizic, cel mai la îndemînă mij
loc de a te menține activ și 
sănătos, cu apetit pentru mun
că, cu o doză maximă de op
timism in tot ceea ce iți pro
pui. Pentru tine, pentru colec
tivitatea în care te afli.

— N-am să evoc aparatura 
pe care o folosiți acasă — ex- 
tensoare, greutăți, minihaltere, 
mingi medicinale. Mă voi opri 
la faptul că, iată, la Bucșani,

lingă Tifgoviște, unde vă pe- 
treceți cea mai mare parte din 
timp, ați devenit cel mai activ 
propagator al sportului. Prin
tre tineri, printre oamenii de 
toate vîrstele...

— Ar fi și păcat ca cineva 
să nu aibă — chiar voluntar — 
o asemenea îndeletnicire! M-am 
convins : greu este doar înce
putul. Oamenii, indiferent de 
mediul în care trăiesc și mun
cesc, la țară sau la oraș, ma
nifestă multă receptivitate la 
tot ce este frumos și util, în 
sprijinul lor, al dezvoltării ar
monioase, al menținerii sănătă
ții și vigoarei. Bucșanii repre
zintă un fel de experiment. Toți

Dialog realizat de 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

INTENSIFICAREA PREGĂTIRILOR. GARANȚIA
ASCENSIUNII MOTOCICLIȘTILOR NOȘTRI
maresul căreia figurează mai 
multe succese inter-țări. Nu e 
deloc întimplător faptul că, 
după ce la Brăila au cedat la 
mare luptă in fața puternicilor 
lor adversari, I. Pavel, M. 
Gheorghe, S. Postolache, N. 
Puraveț, D. Gașpar, M. Șoai- 
tă și D. Stoica și-au luat o 
meritată revanșă la București 
ca, după alte două zile, la Si
biu, avînd o pregătire fizică e- 
gală cu bagajul cunoștințelor 
tehnice, să cîștige intîlnirea 
decisivă, făcînd ca scorul ge
neral să fie de 2—1 în favoa
rea motocicliștilor noștri. Cele

trei confruntări au intrunit su
fragiile numeroșilor spectatori 
și, deopotrivă, ale specialiști
lor, care le-au apreciat, în 
unanimitate, cele mai frumoa
se curse ale anului. Și asta în 
condițiile unui spirit de mare 
combativitate, piloții ambelor 
formații angajîndu-se din start 
intr-un efort maxim, dar fără 
nici o busculadă.

Frumoasele întreceri dintre 
sportivii români și bulgari,

Troian iOANIȚESCU

(Continuare in pag a 1-a)

Campionul țării, I. Pavel, principalul nostru realizator în intil- 
nirile cu motocicliștil bulgari, conducind in una din cursele des

fășurate pe stadionul „Metalul" din Capitală
Foto : Aurel D. NEAGU



Supă ..Cupa Românie!** și campionatele naționale de parașutism Ultima etapă a campionatului de viteză In coastă la automobilism MITAH MODESTE IM FINAI

„IINIIIHIII SE AFIRMĂ VIGUROS, IAR REZIJIJAIU E DISPUTE REMARCABILE NAJIO
MJRCHtAZĂ ON EVIDENI PROGRES fAțA DE IRECIIT" ÎNAINTE DE LASAREA CORTINEI
opinează Gheorghe lancu, comandantul Detașamentului de pa 

rașutism din cadrul F.A.R.

Am invitat pe tovarășul 
Gheorghe lancu. comandantul 
Detașamentului de parașutism 
din cadrul Federației Aeronau
tice Române, să ne dea amă
nunte de la Campionatele 
republicane și „Cupa României" 
la parașutism, desfășurate la 
Iași și la care a oficiat ca di
rector de concurs.

— Ce a stat la baza sistemu
lui de desfășurare a celor două 
competiții, cele mai importan
te din calendarul intern ?

— Regulamentele Campiona
telor republicane și „Cupa Ro
mâniei" la parașutism au avut 
la bază principiile Regulamen
tului F.A.I. și a fost comuni
cat din timp aerocluburilor. Ca 
și regulamentul internațional, 
propriile regulamente au ur
mărit, pe lîngă exprimarea ple
nară a posibilităților concu- 
renților, asigurarea securității 
zborului și economia de carbu
rant.

— V-am ruga să faceți pre
cizări ,și pentru ne... parașu- 
tiști.

— Conform uzanțelor inter
naționale, am considerat rezul
tatele la proba individuală de 
acrobație din campionat și pen
tru proba pe echipe din „Cu
pă". Pe baza cunoașterii ’ po
tențialului elevilor lor, antre
norii au stabilit dinainte care 
anume sportivi vor puncta și 
la echipă. Pe pareurs, au fost 
scoși din concurs, după fie
care salt, cei care nu făceau 
față exigențelor, mai ales pen
tru că erau marcați evident de 
tracul întrecerii și erau pasi
bili de accidente. Dar și aceș
tia au fost punctați in clasa
ment cu penalizarea regula
mentară de 16 secunde, de 
unde impresia — pentru cine 
nu a fost de fată — că au fă
cut mai multe salturi de slabă 
calitate. Dar și in această si
tuație clasamentul a oglindit 
ierarhia reală a valorilor fie
cărei reprezentative de aero
club.

— Am văzut că in echipele 
masculine au evoluat și fete, 
una sau două între cei 4 com- 
ponenți. Ce considerente au 
condus la aceasta ?

— într-adevăr, așa a

fiind 
ceva

forța de concurs a fetelor 
considerată, de regulă, 
mai redusă. Dacă la campio
natele mondiale, se practică o 
asemenea formulă, cu atit mai 
mult este de înțeles intr-un 
campionat intern, unde se pune 
mai ales problema cunoașterii 
stadiului de pregătire și a po
sibilităților sportivilor, în ve
derea alcătuirii lotului repre
zentativ.

— Citind rezultatele, am ob
servat că doi sportivi care pu
teau urca pe podium nu au 
mai apărut în clasamentul pro
bei precizie...

fost, 
datorită posibilităților de mo
ment ale aerocluburilor partici
pante. Regulamentul, inclusiv 
cel internațional, admite orice 
variantă. dar numai în cazul 
echipelor masculine, pentru a 
nu priva vreun aeroclub (res
pectiv țară) de participarea la 
concursul respectiv. Admițînd 
într-o echipă masculină și con
curente, pentru a-i da, totuși, 
posibilitatea să participe, nu 
sint dezavantajate celelalte for
mații, in cazul parașutismului

de
Vă referiți, desigur, 

Ramiro 
Popescu. Ei 
doi tineri valoroși, membri ai 
Iotului național, primul din a- 
sociația „Șoimii Buzău", iar 
celălalt din Aeroclubul Brașov. 
Ei au ciștigat primul și al doi
lea loc in proba individuală de 
acrobație, dar euforia acestui 
succes i-a făcut să uite (așa 
cum ei inșiși au recunoscut, ca 
și antrenorii respectivi) că sal
tul cu parașuta nu este o joa
că. Și numai un complex de 
împrejurări, inclusiv propria 
lor pricepere, i-a ferit de la, 
să le spunem așa, mari neca
zuri. In spiritul disciplinei de 
cea mai mare exigență, in pro
priul lor interes, au primit o 
lecție aspră, dar dreaptă. In 
parașutism, ca în toate spor
turile aviatice, sancțiunile date 
de federație sint infinit mai... 
blinde decît consecințele- cte pot 
rezulta din nerespectarea disci
plinei, a normelor de securita
te a zborului. Dar, precizez, 
cei doi au fost premiați pentru 
locurile I și II pe care le-au 
ocupat in proba de acrobație.

— Pentru că ne-am referit la 
tineri, cum apreciați, pe an
samblu, evoluția lor și valoa
rea concursului ?

— Chiar cei doi campioni 
naționali, Marta Hosu și Silviu 
Luțac, sint demni reprezentanți 
ai tinerei generații, ca și Ra
miro Nicolau și îndeosebi Cris
tinel Popescu. în ce privește 
competițiile respective, organi
zate după o îndelungă pauză, 
ele s-au dovedit utile, iar re
zultatele în progres vizibil față 
de trecut.

— Dar în comparație cu re
zultatele ce se realizează pe 
plan internațional ?

— Comparate cu cele de Ia 
campionatele mondiale, rezul
tatele nu s-au ridicat la nivelul 
dorit. Cauzele, intre care și 
complexitatea asigurării tehni- 
co-materiaie, preocupă federa
ția și comportă o analiză mai 
amplă, care poate face obiectul 
unei alte discuții.

Mircea COSTEA

Nicolau 
sint

Ia
și Cristinel 

intr-adevăr

Ultimul act al campionatului 
național de viteză în coastă 
s-a consumat sîmbăta trecută, 
pe traseul Căpățîneni — Vidra- 
ru. Traseul, bine ales, cu o 
îmbrăcăminte asfaltică foarte 
bună, a fost unul tehnic, în 
exclusivitate „de mină", care, 
am putea spune, a solicitat 
mai mult piloții decît mașinile. 
Primul lucru care trebuie re
marcat, în ceea ce privește 
participarea, este prezența la 
startul acestei competiții a pi- 
loților Șt. Vasile, L. Baiint și 
Gh. Urdea, de la I.A.P. Da
cia. Aceștia, deși au concurat 
pe mașinile de raliu, mai pu
țin apte să facă față unui tra
seu de viteză, au îneîntat pu
blicul spectator cu evoluții de 
excepție. Cea mai interesantă 
evoluție a fost cea a grupei C. 
Și de data aceasta N. Grigo
raș a dovedit că mașina sa 
Dacia Turbo este imbatabilă, 
realizînd cea mai bună urcare 
in 3:24,23. Singurul care a 
reușit să se apropie de liderul 
grupei a fost L. Baiint, exce
lent pilot, care a înregistrat 
cel de al doilea timp al zilei: 
3:35,72. Al treilea clasat, Șt. 
Vasile a înregistrat un timp cu 
6 secunde mai slab decît al 
lui Baiint, deoarece într-unul 
din primele viraje „s-a răsu
cit". La grupa A2 întrebarea 
care se punea înainte de cursă 
era : Șt. Iancoviei sau I. Nicoa
ră ? După cea de a doua man
șă, cronometrele au dat cîștig 
de cauză lui Nicoară ; acesta a 
reușit să-l întreacă pe colegul 
său de echipă cu numai două 
secunde (3:37,35 față de 3:39,32) 
și să treacă linia de sosire în

aceeași secundă cu C. Zărnes- 
cu, care a înregistrat 3:37,10. 
La grupa A, liderul clasamen
tului, Gh. Preoteasa (IDMS), 
nu a reușit să evolueze con
form așteptărilor fiind întrecut 
de D. — ’ -------- ---------
și de 
3:51,41. 
pier al 
șuiescu, pilot 
cu o mașină 
competitivă, a 
cui 4, ureînd 
grupa 
teanu, 
tămîni 
circuit 
toria a revenit lui T. Gedeon 
(CSM 
reușit 
re de 
separa 
lui și 
Peteanu, 
campionul grupei. Clasament : 
grupa A — 1. S. Dinu (F.E.A.), 
2. P. Cojocaru (Oltcit), 3. Gh. 
Preoteasa (I.D.M.S.). Grupa A2: 
1. C. Zărnescu (I.A.P.), 
Nicoară (I.A.P.), 3. Șt.
covici (I.A.P.). Grupa 
N. Grigoras (I.A.P.), 2. 
lint (I.A.P.), 3. Șt.
(I.A.P.). Grupa B8 : 1. 
deon (C.S.M. Reșița), 
Cioacă (I.T.A. Argeș),
Ponta (Automotor C. Severin).

Iată și campionii grupelor pe 
anul 1985 : grupa A 
Preoteasa (I.D.M.S.), grupa A2: 
I. Nicoară (I.A.P.), grupa C : 
N. Grigoraș (I.A.P.), grupa B8: 
E. Peteanu (C.S.M. Reșița). în
cepători : M. Cristescu (Metalul 
Bocșa).

Pe poligonul Tăuțil de Sus, din 
apropierea 
Mare, s-au ____ ,.......
„Daciadei" șl ale campionatelor 
naționale de talere. Au participat 
28 de 
trap.

municipiului Baia 
desfășurat finalele

sportivi la skeet și 29 la

DUNĂREA GALAȚI, LIDERĂ
CAMPIONATULUI DE HOCHEI

a-

Partea finală a Întrecerii echi
pelor din cea de-a doua grupă 
valorică a fost punctată de cî- 
teva rezultate neașteptate, cum 
ar fi, de pildă, nu numai înfrân
gerea echipei locale Viitorul de 
către Dunărea Galati, ci mai
Ies aceea a Lotului de 20 ani în 
fața formației Lotului de 18 ani. 
o victorie categorică conturată 
încă din repriza a doua și mate
rializată în special în cea de-a 
treia., pe care mai tinerii hoche- 
iști au cîstigat-o cu 5—0 ! în 
sfîrșit. de notat faptul că Me
talul Rădăuți nu s-a prezentat la 
ultimul meci, cînd putea alinia 
doar... cinci jucători. Iată rezul
tatele :

Dunărea Galati 
dăuți 11—2 (4—0,
marcat : '
2, Dinu 
Cioban u

IM AS A
18 ani 4—1 (1—0, 2—1, 1—0) î Nu- 
țescu, Balla, Coiumban, Ugron 
(IMASA). Voican (Lot).

Viitorul Gheorghehi — Lotul 20 
ani 10—5 (1—2, 4—0, 5—3) : Gerge- 
ly 4. Toke 3, Zsigmond Ambrus

— Metalul Ră-
4—1. 3—1). Au

Șt. Zaharia 4. E. Radu 
2, D. D'ma, D'mache. 
(D), Halus, Buziuc (M).
Sf. Gheorghe — Lotul

„EXERCIȚIUL FIZIC - CEL MAI
(Urmare din pag. 1)

cei care vin la mine__la spital 
sau cu care îmi intersectez dru
murile — după o oarecare șo
văială — au ajuns să-mi mul
țumească pentru îndemnurile 
de a face mișcare. Forța de 
convingere a sporit, insă, cînd 
oamenii au văzut că nu mă 
limitez la o pledorie sterilă !

— într-adevăr, așa 
Chiar și dv.v _
această activitate sportivă 
celor din Bucșani, a tineretu
lui în special și mai recent — 
din primăvara acestui an — a 
copiilor, pe care, iată, i-ați cap-

este ! 
vă integrați în 

a

tat într-un sport aproape ne
cunoscut în județul Dîmbovița, 
rugbyul. După Pucioasa, Buc- 
șanii au ajuns al doilea nucleu 
din acest județ în sportul cu 
balonul oval...

— N-am făcut decît să în
cerc a reînnoda o mai veche 
pasiune a tinereții. Am fost, 
realmente, rugbyst. Am jucat 
la fosta Știința București, ac
tuala 
chiar ... ______ . .
leități în performanță. Studiul 
sever ' 
severez în sport, cum au fă
cut-o colegii mei de generație, 
Mihai Naca. Alexandru Palo- 
șanu, Alexandru Camabel, Con-

Sportul studențesc, și 
la Steaua. Dar. fără ve-

nu mi-a îngăduit să per-

stantin Udrea, foarte mulți în
că. Unii, după o rodnică acti
vitate sportivă au rămas in 
continuare in perimetrul marii 
pasiuni a tinereții, devenind 
antrenori sau arbitri reputați.

— O dublă calitate pe care, 
din cîte știm, ați avut-o și o 
aveți și dv. !...

— Am fost, în mod pasager, 
arbitru divizionar. Acum în
cerc, printr-un ambițios expe
riment, să îndeplinesc — ab
solut voluntar — și atribuția de 
antrenor, în calitate de inițiator 
al ........... ' \
la Bucșani. Citeva zeci, 
de 
la

PERFORMANȚE IN TOPUL ACTUALITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

numărul, le „adună" în caiete 
speciale, avind a se mîndri nu 
numai cu colecția de machete — 
avioane, mașini, vapoare — tro
fee de tot felul (sint sute, 
dacă ne bazăm pe spusele pă
rinților săi Eveline și Victor 
Hagiu, mama fiind cindva gim
nastă de performanță, compo
nentă a echipei olimpice a 
României). Ar fi, din ’80, mai 
bine de 1300 de goluri !

Deunăzi, la Cluj-Napoca. ju
cătorul cu numărul 7 pe cas
chetă a înscris intr-un 
de campionat, într-un ____
derby de șapte ori CONSECU
TIV. în poarta internaționalu-

meci
meci

lui Simion. „Nici acum nu-mi 
vine să cred. M-au ambiționat 
mai ales adversarii, deloc... 
eleganți cu mine. Am răspuns 
cum știu eu mai bine, 
prin goluri. Acesta e, in 
roiul meu. Și nu-i ușor, 
rog să mă credeți. Cînd merge 
echipa, sint „in față", 
nu... de asemenea. Acum 
echipa merge ! Ne-au 
ne-au întărit meciurile interna
ționale din această toamnă. 
Sintcm Ia această oră o Echipă 
(să scrieți, neapărat, cu „e" 
mare). Sper s-o afle și italie
nii de la Sisley, simbătă. Mă 
gindesc la jocul ăsta ziua și 
noaptea. Și. zic eu, putem ciș- 
tiga. Putem merge mai sus ! 
Iar ca mine gindese și ceilalți".

adică 
fond, 

vă

Cînd 
insă 

sudat,

centrului de copii înființat 
sute, 

copii, de pionieri de la șcca- 
generală din localitate se a- 

rată a fi dornici să se inițieze 
in rugby. O echipă alcătuită 
dintre cei mai dotați a și con
curat in București, în „Săptă- 
mîna rugbyului pentru cei 
mici". Pregătim acum un „Fes
tival al rugbyului pitic", chiar 
la Bucșani, cu echipe invitate 
din 10 centre ale țării, din 
București și Craiova, din Con
stanța și Tecuci, 
din altele. Sper 
șită !

— Ce urmăriți,
— Aș vrea să 

țeles... Nu știu citi dintre co
piii din Bucșani vor ajunge 
mari sportivi, dar prin inter
mediul lor, avindu-i drept aliați 
in această folositoare îndelet
nicire pe care o atribui exerci
țiului fizic organizat, sistema
tic, nădăjduiesc să mențin in 
localitate un climat propice 
ideii de mișcare, spre bene
ficiul tuturor cetățenilor.

din Pitești și 
să fie o reu-

Silviu (FEA) cu 3:49,86 
P. Cojocaru (Oltcit) cu 
Cel de al doilea echi- 
uzinei craiovene, C. Bu

de primă mină, 
insă mai puțin 
ocupat abia lo
in 3:58,15. La 

lipsa lui E. Pe-B8, în 
accidentat cu două săp- 
în urmă în cursa de 

de Ia Sf. Gheorghe, vie-

Reșița). Acesta nu a 
să refacă diferența ma- 
punctaj (45 p), care îl 
de liderul clasamentu- 

colegul său de club. E. 
care a devenit astfel

2. V.
Ian- 

C : 1. 
L. Ba- 
Vasile 

T. Gc- 
2. Gh.

3. M.

Gh.

George POPA

Radu.Bolozan (V). Alexe 2. E. 
Brinzâ, A. Nagy (Lot).

IMASA Sf. Gheorghe —
Iul Rădăuți 5—0 (neprezentare).

Lot 18 ani — Lot 20 ani 9—3 
(2—2, 2—1. 5—0) : A. Nuțu 3.
Szvitlak 2. Makszem. Szoke. Au
gustin, Gali (Lot 18), Csiki 2, 
S'mon (Lot 20).

Dunărea Ga)ati — Viitorul 
Gheorgheni 5—3 (0—2, 1—0, 4—1) : 
Berdilă 2, Mocanu. Dimache, Bu- 
joreanu (D), V. Kolld, Gergely, 
Becze (V). La acest meci s-a în
registrat și nedoritul record a', 
minutelor de penalizare : 38 mi
nute — 21 minute.

C. MALNASI — coresp. 
în urma acesto-r rezultate cla

samentul se
1. Dunărea
2. IMASA
3. Viitorul
4. Lotul 18
5. Metalul
6. Lotul 20

Meta-

prezi

ani

ani

primii clasați : skeet, se-
1. M. Marin (Steaua) 194 t,

lată 
niori :
2. I. Toman (Vlnătorul Timișoa
ra) 192/25 t, 3. C. Paraschiv (Me
talul Plopeni) 192/24 t, 4. A. Cior
ba (CSM Baia Mare) 191 t, 5. D. 
Buduru (Unirea Joița) 189 t, * 
N. Marin (Unirea Joița) 187 t ; 
echipe : 1. Steaua 423 t, 2. Unirea 
Joița 416 t, J. Vinâtorul Timișoara 
389 t ț juniori : 1. S. Mișcuță 
(CSM Arad) 142 t, 2. D. Zenita- 
rian (CSM Arad) 137 t, 3. M. Tu
dor (Steaua) 135 t ; echipe : 1.
CSM Arad 265 t, 2. Steaua 257 t,
3. Constructorul Alba Iulla 239 t ;
feminin : 1. Lucia Moldovan

8.

(CSM Ar 
(Construi 
Mihaiu ( 
trap, sen 
Steaua) 

(Olimpia) 
(Olimpia) 
(Olimpia- 
(CSM Be 
mate (Ol 
Olimpia 
364 t, 3. 
niori : 1. 
122 t, 2. 
114 t, 3. 
xandria) 
232 t, 2. < 
minin : 1 
limpla) 1 
limpia Bi 
Tănăsesci 
cum se ■ 
trate, rez 
la toate 
ȘAN, cor

LA BRAȘOV, „CUPA CARPAȚ
în Sala sporturilor si in cea 

de la Tractorul din Brașov, s-a 
desfășurat timp de trei zile 
tradiționalul turneu masculin 
de volei dotat cu „Cupa Car- 
pați", competiție de pregătire 
și verificare înaintea apropiatu
lui sezon. Clasamnetul final 
al turneului, la care au partici
pat 4 echipe din Divizia A și 
două din Divizia B, este ur-

mătorul 
Mare 10 
trofeului 
reș Tg.
Tractoru: 
SARO 1 
Tractoru 
6 p (6:! 
C.F.R.
(Carol G

LA zi
• După meciurile celui de al

doilea turneu al Campionatului 
național de baschet masculin, 
desfășurat în Sala sporturilor din 
Constanța, clasamentul *'
tlei se prezintă astfel :

1. Dinamo Buc. - ■ *
2. Rapid Buc.
3. ICED Buc.
4. Farul C-ța
5. Steaua •
6. Dinamo Or.
7. C.S.U. Sibiu
8. Academia Mii.
9. „Poli" Iași

10. „U“ Cluj-N. «
11. CSU Galați

• Echipe penalizate.

competi-

ba;

astfel :
4 0 1
3 1 1
2 1 2
2 0 3

;intă
5
5
5
5
5 113
5 113

31-14
22-14
34-23
21-32
19-32
24-36

8 
7 
5 
4 
3 
3

Următoarea confruntare a echi
pelor din a doua grupă valorică 
va avea loc in Capitală, în peri
oada 3—8 decembrie.

„CUPA COMERȚULUI**
(Urmare din pag 1)

tescu (București) ; popice : Ma
riana Efiimie (Vrancea) și “ 
Stoica (Prahova) ; 
profesional — El 
(Argeș) și C. Savu 
în clasamentul 
București I. 2. 
București II. 4.
șov.

De notat că 
rești ciștigă pentru a 5-a oară 
consecutiv ____
competiție, ca o 
parcă, pentru ajutorul dat 
organizarea ei.

S.
, ; concursul 
Elenă" Drăgan 

(Predeal), 
pe județe : 1. 

Prahova. 3. 
Mureș. 5. Bra-

Spartac Bucu-

această frumoasă 
recompensă, 

la

7 7 0
8 6 2
8 5
8 5
7 6
7
7
7
7
7

5
3
1
1
1

7 0

3
3
1
2
4«
6
6
7

693:462 
634:624 
631:599 
586:653 
576:382 
468:456 
560:548 
628:590 
345:453 
462:503 
452:665

ale

14
14
13
13
12
12
10 

«
8
7
7

cam- 
avea

• Următoarele turnee
pionatelor republicane vor 
Ioc la următoarele date : femi
nin : 7—11 noiembrie, la 
Mare : masculin : 15—17 noiem
brie, la Oradea (cu acest prilej 
se va disputa, sîmbătă, prima 
manșă a derbyului Steaua — Di
namo).
• Clasamentul „Trofeului SPOR

TUL" oferit coșgeterului Diviziei

Satu

A : 1. D. 
158 p, 2. 
litară) 14‘ 
cademia 
Băicea"' 
Ghiță 
rache 
rilă (CSU 
cencu (I.1 
ian (C.S. 
Cazanovsi
• Rezu; 

tineret : 
CSȘ Rm. 
București 
tlca CSS 
92—64 (4!
IMUAS E 
Otel Tîs-r 
59—58 (26 
Tg. Mu 
81—80 (46 
tul IPEP 
II Bucur 
lnța Bras 
toșani 1 
CSȘ Salo 
Gheorghe 
pendenți 
Gruia, I. 
vanu).

DEPRINDEREA DE A
(Urmare din pag. 1)

succesului. A succesului de a 
reuni cit mai mulți competi
tori in întreceri, de a avea cit 
mai puțini școlari pe „băncile 
de rezervă" ale scutiților medi
cali. Pentru a asigura. însă, 
această balanță în favoarea 
sportului, a sănătății, a rîvnei 
de afirmare în curtea și 
băncile școlii ,se pornește 
la „A“. Iar .,A“ înseamnă, cla
sele acelea aplecate cu sîrgu- 
ință. cu mare seriozitate asupra 
primelor cărți, înseamnă învă
țătoare mereu cu treningul în 
dulăpiorul de lîngă perete, în
seamnă Ioana Sava, Manuela 
Zintz, Gabriela Ion ș.a.

întrecerile sportive de fiecare 
zi sint Ia fel ca peste tot. Du
minicile cultural-sportive. însă, 
depășesc în amploare și entu
ziasm multe acțiuni de acest 
gen. Afișe, programe, panouri 
de tot felul anunță cu mult

GALA UMORULUI TURISTIC
OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM BRAȘOV — PREDEAL, 

ÎMPREUNA CU I.T.H.R. BUCUREȘTI, organizează In perioada 
1—3 noiembrie 1985, Ia Predeal, prima ediție a galei umorului 
turistic. In organizarea acestei gale se colaborează cu : Comi
tetul județean de cultură și educație socialistă Brașov, Teatrul 
„C. Tânase" din București și Consiliul U.A.S.C.R.

Tematica : acțiunea se organizează cu scopul etalării posibili
tăților de agrementare a timpului pentru cei veniți la odihnă 
în stațiunea Predeal.

Program :
Vineri 1 noiembrie 1935, ora 17 : vernisajul expoziției de gra

fică umoristică la C.H.R. „Orizont" ; ora 18,30 : spectacol la 
Casa de cultură.cu participarea actorilor Cristina Stamate, Ale
xandru Lulescu, Hamdi Cerchez și Mihai Perșa.

Sîmbătă 2 noiembrie 1385, ora 9 : drumeții montane către ca
banele „Trei Brazi" și „Secuilor" ; ora 12: întîlnire montană pe 
teme umoristice la cabana „Poiana Secuilor" ; ora 19 : seri cul- 
tural-distractive Ia „Orizont", „Cioplea", „Rozmarin" șl „Bule
vard", cu participarea actorilor Ciupi Rădulescu, Nae Lăzărescu 
și Dan Mitoșeru ; orele Î6 șl 19 : la Casa de cultură, spectacole 
prezentate de Teatrul de Comedie din București cu piesa „Mă
seaua de minte".

Duminică 3 noiembrie 1985, ora 11 : manifestare culturaî-dis- 
traetivă de amploare „Gala Umorului"-— festivitatea de pre
zentare a celor mai bune realizări in domeniu) umorului turis
tic pe anul 1965 și premierea acestora, cu participarea actorilor 
Nae Lăzărescu, Dan Mitoșeru, Anton șl Romieă.

In fiecare din zilele menționate vor avea loc, de asemenea, 
îa Predeal, spectacole susținute de grupuri umoristice studen
țești.

FACE

in 
de

timp în; 
treaga s< 
pregă 
zentai.
93 (cu 1 
voleibaliț 
naști, cu 
sport Vi, 

Organ i: 
șefa cate 
prof. Ilil 
sala de 
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fesorii d 
stantin I 
ganizație 
melita V 
școlii, la 
fotbal, h

La Șc< 
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Priviri spre eșalonul secund

MARTORI OCULARI LA DERBYURILE ETAPEI A Xll-a
PRAHOVENII - SUPERIORI LIDERULUI

Prahova - Politehnica lași 2 0

FRUMOASA IMPRESIE LĂSATĂ DE OASPEȚI

Progresul Vulcan - Flacăra Automccanica Moroii 10

Azi, la Rm. Viicea,

Evident, spectatorii ploieștenl 
veniseră să vadă la «lucru echi
pa favorită — Prahova C.S.U. — 
dar și Interesat! să urmărească 
evoluția Politehnicii Iași. Dar 
de cum a înoe-put meciul, -,1a 
pupitru" s-a instalat Prahova 
C.S.U. Ploiești. Printr-un joc in 
viteză, tehnic, cu pase precise și 
atacuri purtate in valuri. „Foc 
de paie — afirmau unii mai pe
simiști încep ieșenii acum...". 
Numai că n-a fost așa. Ba mai 
mult, formația prahoveana n-a 
Încetinit motoarele Întreaga par
tidă A atacat mereu, dezinvolt 
a înscris două goluri prin Sotir 
(min. 13) oare a profitat de fap
tul că Dohot a scăpat mingea din 
mină și Nicu Florian (min. 77), 
a ratat multe alte ocazii. Expli
cații : Prahova este o formație 
matură, cu majoritatea jucători
lor „trecuti”. mai de mult sau 
mai de curtad prin echipa Pe
trolul. Felicitări echipei și antre
norilor el (Virgil Dridea n — 
Mihai lonescu), pentru jocul 
prestat.

De ce au părăsit ieșenii tere
nul învinși 7 în primul rînd pen
tru că nu au avut ntci pe de
parte ambiția gazdelor. Politeh
nica (antrenori: Vasile Simio- 
naș șl Kurt Gros) a combinat 
frumos, a pasat bine, dar n-a 
putut ataca, fiind mereu sufocată 
de ofensiva insistentă a praho
venilor. Si atunci preocuparea 
majorității jucătorilor (fundașii 
și mijlocașii) a fost faza de a- 
părare. De aici o ..ruptură” in
tre aceștia el cele două vlrfuri: 
Radu Mircea și Damaschin I. 
Foarte bine au jucat centralul 
Agachl, fundașul Munteanu („ve
teranul” actualei formule) și 
Radu Mircea care a luptat mult 
„Sterși” : Pavelluc, Burdujan,
Gheorghiu.

în final, un meci foarte fru
mos și... dteva oifne eA'ficatoa- 
re : 7—1. raport de cornere și 
15—7 (10—3) in ceea ce privește 
șuturile spre poartă sau pe spa
țiul el în favoarea Prahovei.

Modesto FERRARINI

Este Flacăra Automatica Mo- 
reni un lider autentic sau numai 
unul de conjunctură 7 Răspuns 
(după un examen serios, in Ca
pitală. pe terenul unei veleitare 
ca Progresul Vulcan) : este un 
lider îndreptățit, care ar fi putut 
salva un scor alb, dacă arbitrul 
L Igna (sub așteptări) ar fi o- 
prit tn ultimul minut de joc. 
faza din care au înscris gazde
le. sancționînd faultarea vizibilă 
In propriul careu a fundașului 
morenar Mateescu. Împins, deze
chilibrat. în momentul cind se 
pregătea să acroseze balonul. A- 
cest k.o. (nemeritat) nu a știr
bit însă cu nimic frumoasa im
presie lăsată de oaspeți : joc 
sigur de contraatac. pe fondul 
unei apărări precise, cu mare 
capacitate de mobilizare. „mij
loc" elastic. Individualitățile e- 
chipel (Ștefănescu și Mihăescu). 
cu un oarecare renume făurit în

acest campionat au confirmat : 
primul este un mijlocaș ofensiv, 
tehnic, care sparge șabloanele 
jocului prin spontaneitate șl ima
ginație al doilea — un înaintaș 
activ iute în veșnică deplasare, 
care poate scoate sufletul din 
orice fundaș de mareaj.

Progresul Vulcan, sub bagheta 
coordonatorului Stolchită. a ju
cat coerent doar o jumătate de 
med (prima), adică pînă în mo
mentul dnd și-a dat seama că 
nu poate răzbi cu o viteză de 
joc șcăzută, cu combinații sim
pliste în atac, cu un „vîrf” me
lancolic (Petrescu) și o extremă 
(Stoica) demodată. sensibilă 
doar la reușita driblingurilor 
personale. Peste medie, fundașul 
central Purdea, mobil și sprin
ten, în duda gabaritului.

Ion CUPEN

In meci restanță

UN DERBY NUMAI PE HÎRTIE

GREU, DAR MERITAT

Mureșul Deva — F. C. Maramureș 1-0

F. C. consfanfa — oțelul tiala(i 0-0
Partida F.C. Constanța — Oțe

lul Galați s-a ridicat arareori la 
.cota" cu care era creditată, a- 

oeea de derby, față in față a- 
flîndu-se două echipe de pe po- 
diulul seriei I, treapta a treia și, 
respectiv, a doua. Scenariul me
ciului a fost cel clasic : comstăn- 
tenii — lâ timonă mai tot timpul 
parcursului ; gălățenil — joc 
preponderent defensiv, subordo
nat obținerii remizei. Pe ansam
blu, fiecare echipă a arătat o 
anume superioritate. F.C. Con
stanța : teritorial, inițiativă tn
joc, însă cu rare situații avînd 
un grad cit de cit de periculo
zitate (Marinof — min. 4, Budu- 
ru — min. 14 și 59, Cămui — 
min. 60), claritatea acțiunilor 
fiind influențată de lipsa, unul 
jucător care să ordoneze și să 
mărească tempoul In apropierea 
zonei de finalizare, să-și asume

pasa decisivă, bineînțeles cu o 
precizie mult îmbunătățită. Oțe
lul Galați : buna organizare a 
jocului. mult mal disciplinată 
tactic, cu o defensivă grupată și 
promptă, cu ttn „mijloc" elastic 
șl laborios. însă mai puțin cu
tezătoare în plan ofensiv, cu 
rare situații de contraatac (Lala 
— min. 15, Rotaru — min. 40, 
Burcea — min. 57). în stabilirea 
rezultatului a operat șl atitudi
nea diferită de abordare a jocu
lui, constăntenll fiind deseori 
resemnați după unele nereușite, 
în timp ee gălățenil s-au dovedit 
mai ambițioși, mal realiști, a- 
vînd de partea lor și avantajul 
numeric al jucătorilor care nu 
demult au evoluat în Divizia
A . Finalmente, am consemnate 

„remiză" conformă cu desfășu
rarea meciului.

Adrian VASILESCU

Poate că altfel s-ar îl scris 
istoria acestui med dacă în min. 
8, la pătrunderea impetuoasă a 
Iul D. Moldovan (rămas singur 
cu portarul Balla îm fată) șutul 
de la 15 m al acestuia n-ar fi 
trecut milimetric pe lingă poartă. 
Așa, însă, cel care și-au adju
decat punctele puse în joc au 
fost localnicii. printr-un gol 
marcat spre sfînșitul partidei, în 
min. 77 : Preda a șutat de la 
25 m, în „transversală", balonul 
a revenit în careu, fundașii ma
ramureșeni au rămas pironiți, 
iar Colesniuc, venit din urmă, a 
trimis balonul cu capul, din 
plonjon, tn colțul din etînga al 
porții lui Mia. Ce am văzut ta 
rest 7 Un joc de mare luptă, as
pru. bărbătesc, purtat într-un 
ritm alert (punctat, însă, de 
multe greșeli — unele elementa
re), disputat intr-un climat de 
deplină sportivitate. A dștigat 
Mureșul, o echipă merituoasă. 
Echipa gazdă a dominat terito
rial. avînd ta Tirchined un a- 
devărat „argint viu", in Vidican

— o necesară minte limpede — 
și în Fogorași un fundaș lateral 
foarte activ. De asemenea, gaz
dele și-au creat numeroase oca
zii de gol (min. 19 șl 32 — Co
lesniuc. ultima oară balonul ex
pediat cu capul a „poposit" pe 
„transversală", min. 36 — min
gea șutată de Neag este scoasă 
de pe linia porții de tăiș. min. 
87 — „bombă" Chiroeed — Mia 
respinge „in extremis"). De cea
laltă parte, echipa băimăreană. 
venită cu intenția declarată de a 
obține clasica „remiză", s-a pre
zentat, surprinzător, ca un an
grenaj insuficient pus la punct, 
în condițiile în care Condruc. 
Sabău și Mureșan au jucat cu 
mult sub valoarea lor. Singurul 
evidențiat în această partidă a 
fost Tăt.ă ran. Inepuizabil, tenace 
și ambițios. Faptul că băimărenii 
au expediat doar două șuturi pe 
spațiul porții este, credem, eloc
vent. Foarte bun arbitrajul lui 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

Paul ZAIIARIA

TIRGOVIȘTENII AU PIERDUT DOAR O BĂTĂLIE...

Automatica — C. S. Tlrgoviștc 1-0

LOCUL 18 MAI BUN DECÎT LOCUL I!
înfrățirea Oradea — Jiul 10

CHIMIA - SPORTUL 
STUDENȚESC

Astăzi, de la ora 15, stadio
nul „1 Mai” din Rm. Vîlcea 
găzduiește partida restanță din 
etapa a 6-a dintre Chimia și 
Sportul studențesc. înaintea 
partidei de astăzi cele două 
formații ocupă următoarele lo
curi în clasament :

3. Sportul '10 6 3 1 26— 9 15 
12. Chimia 10 4 1 5 16—16 9

Antrenorii Marcel Piguica și 
Constantin Ardeleanu anunță 
cele mai bune „distribuții”.

întîlnirea va fi arbitrată de 
A. Gheorghe (Piatra Neamț), 
ajutat la linie de V. Antohi 
(Iași) și A. Moroianu (Ploiești).

• PARTIDA CORVINUL — 
UNIV, CRAIOVA, din etapa a 
12-a a Diviziei A, va avea loc 
vineri, 1 noiembrie, la Hune
doara. Meciul va începe la ora 
14.

• Așa cum am mai anunțat, 
o altă întîlnire din etapa a 
12-a a fost devansată : STEA
UA — „POLI” TIMIȘOARA 
se va disputa joi, 31 octombrie, 
cu începere de la ora 15, pe 
stadionul Steaua.

• MECIURI DE PREGĂTI
RE ALE LOTULUI DE JU
NIORI. în vederea pregătirilor 
pentru meciul cu Turcia, din 
cadrul preliminariilor Campio
natului european A, lotul de 
juniori (antrenori Gheorghe 
Staicu și Constantin Frățilă) 
va susjine două partide amica
le. Prima este programată mîi- 
ne, joi 31 octombrie, la Plo- 
peni. unde va întîlni, de la 
ora 14,30, pe divizionara B Me
talul din localitate. Duminică 
Iotul va evolua în compania 
juniorilor de Ia Petrolul, în 
deschidere Ia meciul de Divizia 
B dintre Metalul Plopeni și 
Dunărea C.S.U. Galați.

C.S. Tîrgoviște a poposit pen
tru a doua oară în Capitală, ju
când cu Automatica, o echipă de 
mijlocul clasamentului. Se anti
cipa un succes al jucătorilor pre
gătiți de Cornel Dinu, ta „ll“-le 
tlrgoviștean evoluind cîțiva fot
baliști cu vechi state de serviciu 
pe scena primei noastre divizii: 
Gîngu, Bucurescu, Pitaru, Ene, 
Cojocaru, Niculescu, 8. Dumi
trescu. Din păcate, C.S.-ul nu 
le-a oferit un rezultat satisfăcă
tor, echipa pierzând la limită, 
un jucător masiv. Radu — vîr- 
ful de atac al gazdelor — reu
șind. în min. 30, un șut violent, 
de excepție, care l-a surprins 
pe Vasile Marcel. Golul primit a 
aruncat parcă an văl peste ochii 
jucătorilor târgovișteni. Ei s-au 
lansat — într-adevăY — într-o 
lungă cursă pentru egalare, dar 
n-au reușit s-o obținută din două 
motive : 1. precipitarea tuturor 
jucătorilor în situațiile ofensive 
favorabile. 2. ctteva ratări ne- 
permise ale unor înaintași cum

stat Bucurescu (min. 55) și Gîn
gu (min. 60 și 88). în ansamblu, 
partida a fost dominată de oas
peți (10—7 raportul șuturilor, 5—3 
al comerelor). Adevărata bucu
rie au trăit-o bucureștenil, care 
au făcut o mare risipă de efort 
pentru a-și menține avantajul 
luat ta min. 30. Remarcabilă In 
această privință evoluția fundași
lor centrali Gherase și Zalupca, 
precum șl a mijlocașilor Bălan, 
Ghiță și Mihalache. în partida 
de pe stadionul Automatica au 
jucat șl doi juniori, portarul 
Blid — la gazde șl mijlocașul 
Dumitrașcu — la oaspeți. Primul 
a Început timorat șl a terminat 
prin intervenții salutare. Al doi
lea a început excelent jocul, a 
fost contrat de câteva ori și a 
slăbit spre final.

C.S. Tîrgoviște a părăsit în
vinsă terenul. A pierdut o bătă
lie, nu însă și campania pro
movării.

Laurenfiu DUMITRESCU

Liderul seriei a m-a. Jiul Pe
troșani a susținut un examen 
dificil la Oradea, ta compania 
formației înfrățirea, și spre re
gretul susținătorilor lui nu l-a 
putut trece suferind un eșec Ia 
limită (0—1), printr-un gol sem
nat de Nicoraș (min. 8) dintr-o 
acțiune personală. Victoria oră- 
denilor este meritată, deoarece 
au controlat jocul perioade mai 
îndelungate, prestația lor gene
rală fiind cu mult peste poziția 
pe care o ocupau la acea oră ta 
clasament (ultimul loc). înfrăți
rea s-a preocupat mai tot timpul 
să construiască faze frumoase, 
fără a încerca, printr-un joc mai 
„tare", să-și intimideze partene
rii de întrecere (excepția de la 
această comportare avută de He
re dea, care și-a lovit adversarul, 
a fost imediat sancționată cu 
cartonaș roșu de arbitrul A. 
Gheorghe). în acest sens, citeva

cifre sînt grăitoare : șuturi : 8—5 
(pe poartă : 4—2) ; cornere : 6—4 
— în favoarea echipei locale. 
Deși în formația din Valea Jiu
lui au figurat nume cunoscute 
și cu o mal bogată experiență 
oompetițlonală. ca Mulțescu, Flo- 
rescu. Sălăjan, Neagu. Dosan. 
totuși evoluția șa nu a atins 
cote prea mari, d dimpotrivă, 
reușitele la capitolul acțiuni o- 
iensive și al ocaziilor la poarta 
adversă au fost destul de puține. 
Doar spre final, atunci dnd for
mația gazdă a rămas în 10 ju
cători. Jiul și-a creat o posibi
litate să egaleze, însă Răducanu 
a greșit ținta. După cum s-a vă
zut la Oradea jocul Jiului a avut 
unele ’carențe, care au cîntărit 
greu în stabilirea cîștigătorulul 
partidei.

Pompiliu VINTILA

I

• Duminică, în tabăra buzoiană, cineva 
afirma : „Ignat ne-a dat trei goluri in cam
pionatul trecut, două la Buzău, unul la Pi
tești, Iar azi ne-a înscris incă două goluri. 
Un adevărat complex Ignat !“. Dacă se 
știau antecedentele, cum de nu l-au păzit 
fundașii buzoleni pe mijlocașul ofensiv al 
piteștenilor 7 1 • „Speranțele" piteștene au 
primit al doilea gol în actualul campionat, 
duminică, la Buzău. Și au pierdut al doilea 
meei. Pentru un lider, se aștepta un joc 
mai ofensiv 1 • Timp frumos duminică la 
Craiova, gazon excelent și, cu toate aces
tea, meciul echipelor de speranțe Universi
tatea — Petrolul s-a disputat pe „Tinere
tului", al cărui cîmp de joc lasă mult de 
dorit. „De ee, oare, un asemenea tratament 
aplicat unor jucători cu real talent, eare, 
pentru a arăta tot ce știu, au nevoie și de 
o ambianță corespunzătoare?”, nl se adresa 
tov. Mihai Cristache din conducerea clu
bului ploieștean. într-adevăr, de ce, oare, 
o asemenea optică 7 — întrebăm și noi pe 
cei din conducerea clubului craiovean..., 
® La terminarea partidei de la Timișoara, 
Pe tunelul care duce spre vestiare, Romulus 
Petrescu — cel care a fost un exemplu de 
sportivtiate in perioada cînd activa pe ga
zon — îl admonesta aspru pe eliminatul 
din teren Mureșan. „Am greșit, mi-am pier
dut cumpătul în acea fază și regret mult 
actul comis împotriva lui Elisel..." — a re
plicat jucătorul. La care antrenorul Robert 
Cosmos a adăugat : „Nu-i nimic, acum in
tră în acțiune șl regulamentul de ordine 
interioară., fiindcă la noi orice cartonaș... 
costă". Aviz și altora : Moise și Șulea • 

tSpre sfirșitul pai tide! de speranțe, timișo

reanul Păuna (la scorul de 3—1 pentru e- 
chlpa sa) a creat o fază de excepție. A 
„întors" vreo trei fundași băcăuani, l-a scos 
și pe portar din spațiul de țintă, s-a dus 
cu mingea spre gol. a mal făcut niște flțe, 
timp în care adversarul s-a regrupat șl 
Păuna n-a mal înscris. Antrenorul Șerbă- 
noiu a cerut imediat schimbarea îndrăgos
titului de balon și l-a trimis la cabine spu- 
ntadu-1 : „O să mai discutăm noi”. împău- 
natul a primit o lecție. • Rar se poate ve
dea ca Intr-un meci cîștigat, mal ales pe 
teren propriu, echipa gazdă, să nu obțină 
nici măcar un corner 1 Așa s-a întîmplat 
la jocul dintre „U“ Cluj-Napoca șl Corvi- 
nul, In care studenții n-au beneficiat de 
nici o lovitură de colț. în schimb, învinșii 
au executat nu mai puțin de... 14 cornere ! 
• Vicepreședintele comisiei de disciplină a 
F.R.F., Gheorghe Glisici, observator fede
ral la meciul „U" Cluj-Napoca — Corvinul, 
spunea la sfîrșitul partidei : „Păcat că e- 
forturilor colective depuse de jucătorii hu- 
nedoreni, eare au practicat un fotbal exce
lent după pauză, nu li s-a alăturat și Văe- 
tuș, mai tot timpul indiseipllnat, pus pe 
gilceavă și protestind nejustificat Ia deci
ziile arbitrului. Nici nu e de mirare, in a- 
ccste condiții. cA Văetuș a fost cei mal slab 
jucător al Corvintiiui, contrastind cu ceilalți 
echipieri hunedoreni". • Excelentă — pres
tația libero-ului Ciocan, de la „U“ Cluj-Na
poca, care în meciul cu Corvinul a făcut 
un joc de zile mari, stopînd marea majori
tate a atacurilor hunedorene, mai ales după 
pauză, cînd poarta iui Cavai era, literal
mente ased'ată. e în tribuna meciului 
Sportul studențesc — Rapid, un spectator 
...aplaudat, Munteanu II, care a șl început 
pregătirile. „Sper să reintru în meciul eu 
Dinamo", e Surprinde tot mai mult forma 
slabă a lui Bozeșan I. Cineva din tribună 
gindca cu glas tare : „Joacă de parcă ar 
vrea să se întoarcă la Timișoara". Sigur că

e doar un proces de intenție, dar e momen
tul ca Bozeșan să „reintre" ta echipa care 
l-a consacrat. • Galeria rapidistă, mereu 
vie, a trecut pe C.A.M. la replici mai pu
țin inspirate, scandînd „Xa-max 1 xa- 
max !“. Destul de bizar pentru niște supor
teri care vin mereu pe C.A.M. cînd Rapi
dul joacă în provlnde. • Mereu mai bun 
fundașul Cîrstea, care a 1ucat bine la Ips
wich și care își continuă seria. • Rada s-a 
ținut scai de Hagi. uneori cu mijloace mai 
puțin regulamentare. „Și cind te gindești 
că l-a ridicat nea Ion l^orărescu, antrenor 
la Sportul studențesc” — spunea un spec
tator... „alb-negru" • Portarul Mânu nu 
a primit literele mari cuvenite, dintr-o scă
pare. Rectificarea am făcut-o ta „Supli
ment*. • Sigur că fantezia lui Hagl e 
foarte mare dar e momentul, credem, să-și 
fixeze șl unele stereotipuri tactice de., co- • 
laborare, care vor face ca fantezia să ro
dească și mai mult. • înaintea medului 
de la Slatina, organizatorul de competiții 
de la F.C. Olt. Mihai Purnichi, a pronosti
cat vidoria cu 3—0 a echipei sale. Un pro
nostic care — țlnînd seama de scorul strîns 
cu care pierduse Chimia Rm. Vîlcea la 
București, în fata liderului — le-a părut u- 
nora prea optimist, dar care s-a dovedit — 
în cele din urmă — real, grație Îndeosebi 
jocului bun făcut de „unsprezecele” antre
nat de Constantin Oțet șl Nlcolae Ivan. • 
Pe lista rezervelor prezentată de F.C. Olt a 
figurat și Martinescu, fostul jucător al a- 
cestei echipe încă din perioada promovării 
ei în Divizia „A", readus acum pentru că 
se consideră că el mal poate fi util — ca 
fundaș central — formației care l-a consa-

LOIO-PRONOSPORÎ INFGSMEAZA
• C1ȘTIGURILE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
27 OCTOMBRIE 1985. Catego
ria 1 (13 rezultate) : 1 varian
tă 100% a 50.000 lei și 10 va
riante 25% a 12.500 lei ; cate
goria 2 (12 rezultate) : 9 va
riante 100% a 3.568 Iei și 310 
variante 25% a 892 lei ; cate
goria 3 (11 rezultate) : 237 va
riante 100% a 322 lei și 5.445 
variante 25% a 80 lei. Report 
la categoria 1 : 47.578 lei. Cîș- 
tigul de 50.000 lei de la cate
goria 1. obținut pe o variantă 
jucată 100%, a revenit partici
pantului ARISTIDE PARNES- 
CU din Slatina.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 30 
octombrie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16,30. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate la ora 19 
pe programul II, la ora 23 pe 
programul I, precum șl joi di
mineața (repetarea lor) la ora 
8.55, tot pe programul I,
• Pentru partlcipanțil care încă 

nu și-au procurat bilete la tra
gerea obișnuită LOTO de vineri 
1 noiembrie, îl informăm că nu
mai astăzi șl mîine își mai pot 
juca numerele alese. Mal multe 
bilete, mal multe șanse de cîș- 
tlg 1
• în această săptămînă, în a- 

fara tragerii obișnuite Loto de 
vineri partlcipanțli își pot. pro
cura bilete și pentru tragerea 
multiplă Pronoexpres (ultima din 
acest an) care va avea loc du
minică 3 noiembrie și la care 
se atribuie autoturisme „Dacia 
1300", cîștiguri în numerar și 
excursii în U.R.S.S. Jucați din 
timp și la această atractivă tra
gere.

• în exclusivitate pentru pro- 
nosportiști ! Publicăm programul 
concursului Pronosport de du
minică 3 noiembrie a.c. : 1. Pe
trolul — Sportul studențesc ;
2. F.C.M. Brașov — Rapid ;
3. Chimia Rm. Vîlcea — F. C. 
Bihor ; 4. Dinamo — A.S.A. Tg. 
Mureș ; 5. Gloria Buzău — „U" 
Cluj-Napoca ; 8. Victoria — F. C. 
Argeș ; 7. S. C. Bacău — F. C. 
Olt ; 8. Como — Atalanta; 9. Fio
rentina — Inter ; 10. Lecce — 
Udinese ; 11. Napoli — Juventus; 
12. Roma — Verona ; 13. Samp- 
dorla — Avelllno,



Meci de verificare al voleibaliștilor 

dinamoviști in vederea startului în C. C.E. 

MAI MULT ANGAJAMENT Șl EEICIENJÂ ÎN APĂRARE!
Sala Dinamo din Capitală a 

găzduit aseară „amicalul" mascu
lin de volei dintre campioanele 
României și U.R.S.S., formațiile 
Dinamo București și respectiv 
Ț.S.K.A. Moscova, care pregătesc 
startul în noua ediție a C.C.E. 
Oaspeții au obținut victoria cu 
3—1 (10, 5, —9, 8). învingătorii au 
arătat o pregătire mai avansată, 
în timp ce dinamoviștii, pe fon- 
du. unei condiții atletice mai scă
zute, 'n-au rezistat solicitărilor 
decît un set și în partea întîl a 
celorlalte. îndeosebi apărarea di- 
namovistă în ambele linii nu a 
fost la înălțimea exigențelor u- 
nul adversar care dispune de un

ACTUALITATEA LA ȘAH
Cea de a 21-a’ partida dintre 

actualul deținător al titlului 
mondial la șah Anatoli Karpov 
și șâlangerul său Garri Kaspa
rov se va disputa joi, la cere
rea de time-out a ultimului. Sco
rul întîlnirii este de 11—9 în fa
voarea lui Kasparov, care mai 
are nevoie de un punct și ju
mătate pentru a obține victoria.
• Rezultatele întreruptelor (7 

la număr !) au complicat și mai 
mult situația în clasamentul Tur
neului candidaților la titlul mon
dial de șah. Marele beneficiar al 
acestei „runde a partidelor amî- 
nate’* a fost Vaganian, care a 
cîștigat două partide, la Portisch 
și la Iusupov, ambele cu negrele! 
Cum și Timman a reușit egalita
tea la Iusupov, in momentul de 
față, trei mari maeștri conduc, 
la egalitate, plutonul. Iată cele
lalte rezultate : Vaganian — Spas
ski 0—1 ; Seirawan — Korcinoi 
0—1 ; Short — Sokolov 0,5—0,5 ; 
Beliavski — Smîslov 0—1. Clasa
mentul : 1—3. Tal, Timman și 
Iusupov 7,5 p, 4—7. Portisch, So
kolov, Spasski, Vaganian 6.5 p, 
8—10. Beliavski, Smîslov, Cernin 
6 p etc.
• Turneul de la Kragujevac 

(Iugoslavia) a fost cîștigat de 
marele maestru australian Rod
gers, cu 9 p din 13 posibile, ur- 
maț de Abramovici 8 p, Jansa și 
Trihgov cîte 8 p.

•i Tînăra maestră sovietică Ke- 
tino Ar ah am ia (17 ani) a termi
nat învingătoare în turneul femi
nin de la Tbilisi, totalizînd 9 p 
din 12 posibile. Pe locurile' urmă
toare s-au clasat marile maestre 
Ahinîlovskaia 8,5 p, Ioseliani șl 
Levitina cîte 8 p, Celiușina 6,5 p 
etci 

atac în forță și cu o tehnică a 
execuției bine pusă la punct. Blo
cajul, decseori bine grupat, putea 
să aibă mai multă eficiență dacă 
era și îndeajuns de agresiv, dar 
defensiva din linia a doua pre
zintă încă numeroase fisuri. Pe 
de altă parte, am notat și o 
oarecare lipsă de nerv și decizie 
în acțiuni, evoluții oscilante ale 
jucătorilor, aspecte asupra căro
ra antrenorul C. Oros trebuie să 
insiste în ultimele antrenamente 
dinaintea confruntării de la Istan
bul, sîmbătă, cu campioana Tur
ciei, Eczacibasi, în preliminariile 
C.C.E. De la oaspeți ne-au plăcut 
și acum Prokopiev, Ciornîi și 
Gordienko. Dinamo a folosit sex
tetul Ion (Bălan), Enescu, Rădu- 
lescu (Drăgușin, Rotar), Pop 
(Slabu), Vrîncuț, Gheorghe. As
tăzi (ora 17), la Agronomia, ul
timul meci al oaspeților sovietici: 
Steaua — Ț.S.K.A. Moscova (A. B).

Contrapunct ,,MICA
Personal nu știu cine a in

ventat chestiunea aceasta de
numită „mieă publicitate", 
dar, trebuie să recunosc, că a 
avut o idee extraordinară... 
Acele mici anunțuri publicate 
în paginile a numeroase ziare, 
din întreaga lume, rezolvă o 
mulțime de treburi curente, 
din te miri ce domeniu pentru 
fel de fel de probleme. De 
fapt, această „mică publici
tate" satisface șl... nu satis
face nevoile multor oameni. 
Am avut de mal multe ori o- 
cazia să frunzăresc diferite 
ziare din Apus, și așa din 
simplă curiozitate, mi-am a- 
runcat privirile pe mica pu
blicitate : vînzări, cumpărări, 
decese șl miilte, foarte multe 
solicitări de servicii ! Zeci și 
zeci de astfel de anunțuri, 
date de fel de fel de oameni, 
de vîrste diferite, de profe
siuni diferite, care solicitau 
un loc de muncă ! într-o so
cietate bîntuită de acest feno
men. care-i este caracteristic 
și care se numește simplu : 
șomaj, o bună parte din popu
lația activă, fără excepție, din 
toate țările occidentale, nu 
are de lucru șl găsește cu 
multă greutate un loc în care 
să poată munci. Și acesta nu 
corespunzător pregătirii și ca
lificării profesionale, ci, pur 
Si simplu, m loc în care să 
se poată munci. De aceea pa
ginile de ,mică publicitate"

Mîinc, Id IliidapCSla, 
in C.C.E. la baschet (i)

MECIUL (tur) 
TUNGSRAM -

„V" CLUJ-NAPOCA
Prima manșă a meciului Uni

versitatea CSȘ Viitorul Cluj-Na- 
poca — Tungsram, din cadrul 
turului secund al C.C.E. la bas
chet feminin, se va desfășura 
mîlne seară, la Budapesta. Ar
bitrii întîlnirii : E. Dimitrov 
(Bulgaria) și G. Huber (Aus
tria) .

„U" s-a calificat, ellmlnînd in 
turul I pe Elitzur Tel Avlv (vic
torii în ambele partide ; scor 
general : 177—132), iar Tungsram 
a întrecut formația Royal Char
les Quint Bruxelles cu scorul ge
neral 143—126 (victorii în am
bele jocuri).

Returul meciului „U“ —
Tungsram va avea loc joi, 7 no
iembrie, în Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca.

PUBLICITATE"...
sînt invadate cu anunțuri de 
cereri de serviciu...

Toată această situație, real
mente cumplită, pentru țările 
occidentale, acolo unde nu 
„curge miere și lapte" pe 
străzi, așa cum își mai închi
puie unii naivi ; deci această 
situație ne-a fost revelată, în- 
tr-un fel aparte, de o cores
pondență din Montpellier, a 
Agenției „France Presse*. 
Este vorba de un comentariu 
pe marginea turneului candi
daților la titlul mondial de 
șah, intitulată : „Un tînăr bri
tanic joacă șah pentru a evita 
să fie șomer Tînărul res
pectiv este marele maestru in
ternațional Nigel Short, care 
la numai 19 ani, este mezinul 
între cei 16 candidați, care-șl 
dispută dreptul de a ataca, 
intr-o zi, titlul mondial de 
șah. Talent înnăscut pentru jo
cul de șah. Short a învățat 
de timpuriu multe din nese- 
catele-i secrete, astfel că el 
a putut atinge un înalt nivel 
de măiestrie la o vîrstă fra
gedă. ceea ce i-a îngăduit, 
iată, să-și afle acum un „rost* 
în viață...

Dar alțl tineri din Occident, 
care nu știu să joace șah, ca 
Nigel Short, ce vor face 7 
„Mica publicitate" merge îna
inte ! Solicitări de locuri de 
muncă apar cu zecile, cu su
tele. dar...

Romeo ViLARA

FEERICA ÎMBINARE DINTRE SPORT SI ARTA
7

Spectator la demonstrația ansamblului Wushu
Cunoșteam, fie și numai din 

auzite, ' abilitatea practicanților 
de Wushu (citește Ușu). Ei 
bine, in cele două spectacole 
demonstrative susținute de An
samblul Wushu din R. P. Chi
neză în sala Floreasca din Ca
pitală — după evoluții ase
mănătoare la Focșani, Galați 
și Buzău — mii de bucureșteni 
au putut vedea fa lucru spor
tive și sportivi din Șanghai sau 
Tientin. maeștri ai sportului, 
campioni regionali sau națio
nali, într-o feerică demonstra
ție. executing mișcări pe care 
le-am văzut doar în... filme (și, 
pe care, desigur, le-am socotit 
trucaje). Mai întîi oaspeții au 
arătat mișcările fundamentale 
Wushu („lovitura prin biciuire", 
„lovitura de picior prin răsu
cire". „lovitură circulară in
versă", „secerarea în spate", 
„lovitură de cot înainte", „ura
ganul". „vîrtejul") — zboruri 
fantastice prin aer ! — „roata" 
— cu și fără sprijin în mîini. 
Iată doar cîteva dintre zecile 
de mișcări fundamentale, în 
care am văzut elemente ale 
boxului, gimnasticii (la sol) și 
ale scrimei.

Ni s-au arătat apoi aceste 
mișcări fundamentale in felu
rite situații de luptă. unele 
purtînd denumiri sugestive : 

Aspect de la spectacolul demonstrativ al ansamblului de Wusht.
Foto : Aurel D. NEAGU

------------- MBHM----------------
CLUBUL „ANTI BECKER" ! ?...

„boxul vulturului" (luptătorul 
stă la pindă și atacă fulgeră
tor), „călugărița" — sc imită 
mișcările acestei feroce insecte 
— „biciul" — mînuirea lui îți 
dă imaginea une. elice de a- 
vion care se rotește uluitor de 
repede. Am văzut lupta dintre 
un om neîharmat cu altul par
iind pumnal sau suliță, dintre 
doi spadasini (cu paloșe), din
tre doi tineri cu bastoane sau 
cu sulițe, lovituri năpraznice 
cu picioarele și genunchii în 
pieptul adversarului și multe 
elemente de judo. Cu un cu- 
vînt, am văzut un sport specta
culos. dublat de elemente artis
tice și acrobatice de o nease
muită măiestrie.

— Ne-a ineînlat căldura cu 
care nc-a primit publicul din 
România, ne-a spus Pan Qinfu, 
conducătorul ansamblului, an
trenor și maestru emerit al 
spartului. Astăzi, in lume exis
tă un interes deosebit pentru 
Wushu, sport al luplelor din 
R.P. Chineză, care înseamnă a- 
bilitate, forță viteză în execu
ție, grație și suplețe. O ade
vărată artă. De altfel, în Chi
na, Wushu are și altă denu
mire. I se spune Wu-y, ceea 
ce înseamnă „luptă și artă".

Sever NORAN

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI INTERNATIONAL DE DIRT-TRACK
(Urmare din pag 1)

care adesea au mers „umăr la 
umăr",’ dar fără a se jena 
cîtuși de puțin, readuc în dis
cuție problema accidentărilor, 
care au afectat pînă acum atît 
potențialul echipelor noastre 
de club, cît și pe cel la repre
zentativelor de seniori și ju
niori. Exemple sînt destule. 
Selecționata de tineret a țării 
noastre nu a putut beneficia 
de aportul integral al talenta- 
ților motocicliști D. Gașpar, S. 
Ghibu, D. Bogdan și M. Agri- 
șan, întrucît cînd unul, cînd 
altul a trebuit să stea pe tușă 
în timpul „Cupei Prietenia", 
în prezent, cunoscuții motoci
cliști Gh. Sofran, E. Botczatu 
și S. Ghibu nu au putut fi 
trecuți pe lista de start, în- 
tr-un moment în care ei ar fi 
ajutat foarte mult echipa na
țională. primii doi motocicliști 
fiind loviți Ia umăr, iar celălalt

ECHIPELE U.R.S.S. PENTRU „MONDIALELE" DE GIMNASTICĂ
Pentru Campionatele mondia

le de gimnastică de la Mont
real, care urmează să se des
fășoare între 3—10 noiembrie, fe
derația de specialitate din U- 
niunea Sovietică a desemnat ur
mătoarele echipe : feminin — 
Olga Mostepanova, Elena Șușu- 
nova, Oksana Omeliancik, Na
talia Iurcenko, Irina Baraksano- 
va, Vera Kolesnikova șl Angela 
Șcenikova, respectiv Vladimir

TELEX • TELEX •
BADMINTON • Danezii Frost 

(1740 p) și Kirsten Larsen (1740 
p) conduc în clasamentul „Ma
relui premiu", după proba 15, 
disputată la Copenhaga

BASCHET • Amical feminin 
la Pelhrimov : Cehoslovacia — 
Australia 60—69

BOX ® Titlul de campion eu
ropean la super-pană va fi a- 
tribuit învingătorului partidei 
dintre belgianul Renard și ita
lianul Gallo : britanicul Cowdell 
a fost deposedat de centură Ia 
masa verde.

CICLISM • Uruguayanul Fede- 

aflindu-se „într-un picior". 
Din păcate, frecvența căzătu
rilor s-a mărit și în rîndurile 
celor mai tineri alergători, 
participanți la „Cupa Speran
țelor". De ce a crescut numă
rul accidentărilor ? „Aceste 
traumatisme, ne-a explicat 
maestrul sportului la dirt-track, 
Corneliu Voiculescu, secretarul 
F.R.M., trebuie puse in legă
tură cu nerespectarea procesu
lui de instruire. Din păcate, 
mulți dintre piloții de frunte, 
plecați pe un drum greșit, ne
glijează — sub privirile îngă
duitoare ale cadrelor tehnice — 
programul de acumulări fizice 
și, in consecință, adesea nu 
mai pot stăpini... caii putere 
ai motocicletelor, ajungind în... 
mantinelă. Din cauza unei in
suficiente pregătiri, unii din
tre selecționabiii s-au acci
dentat chiar de mai multe ori 
in actualul sezon. De regulă, 
busculadele sint provocate de

Artiomov, Iuri Balabanov, Va
lentin Moghilnîl, Aleksandr Tu- 
milovici, Iuri Kovalev, Alek
sandr Pogorelov, Eduard Kevor
kian. După cum se știe, multi
plul campion european șl mon
dial Dmitri Bilozercev, unul 
din marii favorițl ai competi
ției, a devedit indisponibil pen
tru „mondiale* în urma unui ac
cident de mașină.

TELEX • TELEX
rico Moreira a cîștigat etapa a 
6-a a „Turului Chile" (3.06:06 pe 
115 km), preluînd totodată șl 
tricoul galben.

TENIS • In finală la Brigh
ton : Evert-Lloyd — Manuela 
Maleeva 7—5, 6—3. O Ultimul act 
și la Paris : Leconte — Edberg 
6—7, 3—0 ab. • învingător la
Rio de la Plata — Edoardo Ben- 
goechea (Argentina) 7—6, 6—4
cu conaționalul Roldan.

YACHTING • Ordinea „la zi" 
in cursa Monaco — New York:
1. P. Morvan, pe „Jet Service",
2. M. Blrch, pe „Formule Tag",
3. F. Boucher, pe „Ker Cadelac". 

cei care încearcă să suplineas
că lipsa de antrenament cu 
mersul periculos."

Prin urmare, motocicliștii 
care „fentează" instruirea sînt 
cei mai expuși accidentelor, 
periclitînd, în același timp, se
curitatea partenerilor. Avem, 
după cum se poate vedea din 
rîndurile de mai sus, toate ar
gumentele (și pe cel, subînțe
les, al nevoii de consolidare a 
rezultatelor) să repetăm : cu 
cît antrenamentele vor fi mai 
intense in timpul iernii și mai 
bine conduse in cadrul secți
ilor, cu atit numărul eventua
lelor accidentări va scădea in 
viitorul sezon competițional.

AZI, ÎN PRELIMINARIILE C.M.
Astăzi au loc trei meciuri în 

preliminariile C.M, (zona Euro
pei). Două dintre acestea sînt 
importante, îndeosebi cel dintre 
reprezentativele U.R.S.S. și Nor
vegiei, din cadrul grupei a 6-a. 
Jucind pe teren propriu, selec
ționata sovietică are prima șan
să șl, în caz de victorie, va ob
ține calificarea pentru turneul 
final. La 13 noiembrie sînt pro
gramate ultimele jocuri ale gru
pei : Elveția — Norvegia și Ir
landa — Danemarca.

In grupa a 4-a : Franța — Lu
xemburg. Se așteaptă, firește, o 
victorie a gazdelor Echipa Bul
gariei este deja calificată. Lupta 
pentru locul secund se anunță 
pasionantă. După Bulgaria (11 p), 
clasamentul următoarelor se 
prezintă astfel : R.D.G. 8 p 
(golaveraj 14—8), Iugoslavia 8 p 
(7—6), Franța 7 p (7—4), Luxem
burg 0 p (2—21). Mai sînt de 
jucat, Ia 16 noiembrie : Franța
— Iugoslavia șl R. D. Germană
— Bulgaria. Nu este exclus, ca 
locul secund să fie decis la., 
golaveraj !

In fine, un joc in grupa 1 : 
Albania — Grecia, care nu mai 
poate schimba nimic în or
dinea primelor două clasate 
(Polonia — calificată, și Belgia, 
pe locul secund, care luptă a- 
cum, în baraj, cu Olanda — în 
primul meci, Belgia a cîștigat 
cu 1—0).

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et. 10) : 

Spartak Trnava — Dukla Praga 
1—1, Ceske Budejovice — Slavia

Din momentul în care, în 
mod cu totul surprinzător, tî
nărul tenisman vest-german 
Boris Becker a cîștigat, a- 
nul acesta, titlul de campion 
al Wimbledonului, populari
tatea sa a devenit, dintr-o 
dată, extraordinară, sonda
jele de opinie indicîndu-1, în 
R.F.G., pe primul loc în cla
samentul preferințelor, cu 
mult înaintea unor mari per
formeri de talia lui Michael 
Gross, Harald Schmidt, a ori
căreia dintre vedetele fotba
lului, a schiului, a handbalu
lui etc. La cei 17 ani ai săi, 
Becker a devenit, peste noap
te, idolul multor tineri, iar 
fotografia sa și ceea ce face 
(și nu face !), ceea ce gîn- 
dește (și nu gîndește !) apar

Praga 1—0, Bohemians — Kosice 
2—0, Olomouc — Inter Bratisla
va 3—1, Zilina — Cheb 1—0, Du- 
najska Streda — Banska Bystri
ca 2—0, Sparta Praga — Banik 
Ostrava 1—0, Vitkovice — Tatran 
Preșov 1—1. Pe primele locuri : 
Olomouc 15 p, Vitkovice și Spar
ta Praga cu cîte 12 p ; pe ulti
mele : 15. Ostrava 7 p, 16. In
ter Bratislava 6 p.

AUSTRIA (et. 15) : Eisenstadt
— Voest Linz 2—0, Sturm Graz
— Grazer A. C. 2—1, L.A.S.K. — 
Rapid Viena 0—0, Austria Viena
— Salzburg 5—0, Donawitz — 
Admira Wacker 1—1, Austria 
Klagenfurt — Innsbruck 2—1. Pe 
primele locuri : Austria Viena 
27 p, Rapid Viena 26 p, Sturm 
Graz 16 p ; pe ultimele : 11. Do
nawitz 9 p , 12, Salzburg 6 p.

BELGIA (et. 12) : Lierse — 
Waregem 0—0, Beerschot — Lo- 
keren 3—0, Charleroi — Standard 
Liege 2—1, La Gantoise — Ant
werp 1—0, Courtrai — Malines 
2—2, F. C. Liege — Beveren 3—1, 
Moleihbeek — Cercle Bruges 2—4, 
F. C. Bruges — Waterschei 3—0, 
Seraing — Anderlecht 2—1. Pe 
primele locuri : F. C. Bruges 
19 p, La Gantoise 18 p, Ander- 
leclit 17 p ; pe ultimele : 15—17 : 
Waterschei, Courtrai, Molembeek 
cu cite 7 p, 18. Charleroi 6 p.

OLANDA (et. 12) : Alkmaar — 
Heracles 2—0, Maastricht — Ker- 
krade 1—1, Excelsior Rotterdam
— Go Ahead Eagles Deventer 
0—1, Sparta Rotterdam — Feye-

cotidian în paginile ziarelor 
și revistelor. Obsedați și obo
siți de atîta „Beck-er". citi
torii ziarelor și telespectato
rii simt acum nevoia unei... 
pauze. Acesta, se pare, că 
este și motivul care l-a de
terminat pe un cetățean din 
Frankfurt pe Main să con
stituie un club : „anti
Becker". La apelul său au 
răspuns, pentru început, 148 
de „alergici" la tot ce este 
în legătură cu tenismanul 
minune, oameni de diferite o- 
cupații și preocupări, între 
15 și 74 de ani, care și-au 
propus să-1 „boicoteze" pe 
Becker și... să-i susțină pe 
jucătorii de tenis cărora nu 
li se face deloc publicitate !

r. vil.

noord 2—5, Twente Enschede — 
Utrecht 2—1, Fortuna Sittard — 
Den Bosch 0—2, Nijmegen — 
Groningen 2—1, P.S.V. Eindho
ven — F. C. Venlo 3—0, Ajax 
Amsterdam — Haarlem 5—1. Pe 
primele locuri : P.S.V. Eindho
ven și Feyenoord, cu cite 21 p, 
Den Bosch 17 p ; pe ultimele : 
17. Nijmegen 6 p, 18. Heracles 
5 p.

PORTUGALIA (et. 8) ; Acade
mica Coimbra — Maritimo Fun
chal 1—0, Aves — Sporting Co- 
vilha 3—0, Belenenses — F. C. 
Porto 2—3, Sporting Braga — 
Vitoria Guimaraes 1—0, Chaves
— Vitoria Setubal 4—2, Penal'lel
— Benfica 0—2, Salgueiros —
Portimonense 1—0, Sporting 
Lisabona — Boavista Porto 2—0. 
Pe primele locuri : Sporting 
Lisabona 15 p, F. C. Porto 14 p, 
Guimaraes 12 p, Benfica 11 p ; 
pe ultimele : 13. Aves 4 p. 16
Penafiel 3 p.

ARGENTINA (et. 17) : River 
Plata — Boca Juniors 1—0, Cor
doba — Sarsfield 0—0, Talleres
— Ginnasta de la Plata 0—1, Cha-
carita — Deportivo 3—1, Argen
tines Juniors — Platense 0—0, 
San Lorenzo — Temperley 4—0, 
Union — Huracan 0—1, Estudian- 
tes — Institute 0—0, Indepen- 
dienle — Ferrocarril Oeste 0—1. 
Pe primele locuri : River Plate 
26 p (16 j), Argentinos Juniors 
(15 j) și Deportivo (16 j) cu cite 
21 p ; pe ultimele : 18. Hura
can 10 p, 19. Chacarita 8 p.


