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TINERELE TENISMANE
AU EVOLUAT BINE

IN TURNEELE DE TENIS
DIN IUGOSLAVIA

0 reușită acțiune de selecție
pentru copii

si• DIANE SAMUNGI 
TEODORA TACHE — SUCCE
SE LA CIRCUITUL DE TUR
NEE „ADRIATIC COAST" DIN 
IUGOSLAVIA. în localitățile 
Rabac, Mari Losing, Sibenik și 
Bol na Bracu cele două tinere 
jucătoare s-au remarcat prin- 
tr-o bună comportare, in com
pania unor sportive din An
glia, Cehoslovacia, Italia, Olan
da, S.U.A. și din țara gazdă. 
„Diane Samungi — ne-a spus 
antrenorul Mihai Tăbăraș — a 
evoluat bine in turneul de 
la Sibenik unde, în proba de 
simplu, a ajuns in finală. Ea 
a cîștigat proba de dublu ală
turi de colega Teodora Tache. 
în general acest circuit, în
cheiat cu un turneu „Masters", 
Ia startul căruia au fost pre-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

In concursul inlcrnafiondl de la Flagdcburg

SUCCESUL TINERILOR ÎNOTATURI ROMÂNI
9 4 victorii obținute de sportivele băimârene

Un grup de tineri Înotători 
români a participat la concursul 
de la Magdeburg, care a reunit 
sportivi (la 13 ani Și mai mici) 
din patru țări, oei mai nume
roși fiind, desigur, reprezen
tanții „noului val“ al înotului 
din R. D. Germană. Cea mal 
frumoasă comportare a avut-o 
băimăreanca Andreea Szigyarto. 
Ea a terminat victorioasă în 
probele de spate — 1:07,69 la 
100 m și 2:24,26 la 200 m —, 
precum și în cele de 200 liber 
— 2:12,59 și 200 mixt — 2:29,65. 
Rezultatul de la 200 m spate 
a reprezentat cea mai 
performanță a întregii 
ti ții, fiind cotată cu 
te. conform tabelei i 
nale.

Colega sa Simona 
cîștigat două curse : .
fluture. în 2:25,52 și 800 m li
ber, In 9:22,12 (a doua perfor
manță a concursului — 723 p).

Alte poziții fruntașe au fost 
ocupate, în diferite probe, de 
Ramona Terșanschi (2:14,23 la 
200 m liber), FI. Nițn (2:30 67 
la 200 m mixt). Spaia (1:03.07 
la 100 m fluture), 4:35,30 la

bună 
compe- 

732 punc- 
internațio-

Spaia a
200 m

Sfirșit de sezon competițional la călărie

SPORTIVII DE LA STEAUA ȘI-AU PASTRAT
TITLURILE IN CONCURSUL COMPLET

SIBIU, 30 (prin telefon). Se
zonul competițional La călărie 
s-a încheiat. la baza hipică 
din localitate avînd loc finalele 
„Daciadei**  și ale Campionatu
lui de concurs complet.

Pe o vreme rece, concurenții 
au trebuit să facă față rigori
lor unei competiții dificile, în 
care proba de fond — desfă
șurată pe un traseu amenajat 
în pădurea Șopa — a pus la 
grea încercare forțele sporti
vilor și ale materialului caba
lin. Mulțj dintre participanți 
n-au făcut însă față, fiind o- 
bligați să abandoneze. De alt
fel. din cauza acestor 
donuri, întrecerea pe _ .
s-a dat. în cele din urmă, nu
mai între Steaua II și C.S.M. 
Sibiu, singurele garnituri care 
au rămas cu efective complete. 
Cu o echipă mai omogenă, 
Steaua și-a adjudecat victoria, 
ea rămînînd în posesia titlului.

aban- 
echipe

In competiția 
campionul ediției „_________ _
Mircea Neagu (Steaua), cu Vise, 
s-a aflat la conducere încă de 
la prima probă (dresajul). el 
avînd, apoi, aceeași bună evo
luție la cros și obstacole, unde 
a terminat fără penalizare.

REZULTATE TEHNICE — In
dividual : 1. Mircea Neagu (Stea
ua n) ... .................. ...
campion 
dei“, 2. _____
cu Vircolac 112,08 p, 3^ 
Deao (C.S.M. Sibiu) cu 
117.06 p, 4. Dumitru Velea 
ua I) cu Modul 149.95 p. 5.____
Lăpăduș (C.S.M. Sibiu) cu Vla
dimir 170,80 p. 6, Viorel Bubău 
(Agricola Tg. Mureș) cu Mugete! 
181,70 p ; echipe : 1. Steaua (Flo
rin stoica cu Vise. Teodor Pancă 
cu Vircolac, Mircea Neagu cu 
Fidel io) 213.28 p — campioană 
națională șl a „Daciadei**,  2. 
C.S.M. Sibiu.

Die IONESCU — coresp.

individuală, 
precedente,

cu Fidel io 101,20 p — 
național și al „Dacia- 

Teodor Pancă (Steaua) 
Gruia 
Pilot 

(Stea- 
Aurel

(5:22,78 
pe lo- , 
(1:09,93

400 m Ibîer), Szigyarto 
la 400 m mixt) — toți 
cui 2 ; Mălina Bădică 
la 100 m spate, 2:30,95 la 200 m
spate). Terșanschi (1:03,18 la 
100 m liber, 4:35,69 la 400 m 
liber), FI. Nițu (1:07,77 la 100 
m fluture).

Luncavița e comună mare, 
plină de pitoresc și bine cunos
cută în ținuturile tulcene. Cu
noscută prin hărnicia oameni
lor, prin ceea ce realizează ei. 
„C.A.P.-ul nostru deține 440 de 
hectare teren arabil, 
locuri cu răchită, 
ape — ne spune 
Ștefan Burghelea, 
plin de idei, din 
gospodar de aici. . _ __
valorificăm cu chibzuială, 
unde și belșugul 
Terenurile cele 
le-am rezervat ______________
și am întins pe ele mari so
larii, așa că am ajuns să fim 
un căutat furnizor de legume 
timpurii pentru piețele Tuloei. 
Din răchită facem împletituri 
căutate și peste hotare". Așa
dar, idei, hărnicie și. cum e și 
firesc, belșug.

Dar oamenii harnici sînt șl 
mari iubitori de sport Este șl 
cazul luncavițenilor. Se vor
bește aici despre sport cu ace
lași interes ca și despre lucră
rile la zi în âmp și în cornu-

I, întinse 
ochiuri de 
președintele 
om energic, 

1953 primul 
Fe toate le 

de 
oamenilor, 

mal bune 
legumi culturii

nă. Primarul Ion Bădilaș 
să ne însoțească să-i vedem 
„stadionul", un frumos teren 
de fotbal pe care „în fiecare 
duminică tineretul se destinde, 
se distrează în întreceri spor
tive și mai cu seamă cu fot
balul. Vin aici echipe din co
munele învecinate".

La școala din comună. un 
profesor de educație fizică, 
Cole Fenea, are și el idei in
teresante pentru antrenarea tu
turor elevilor la sport, ținînd 
seama de preferințe și nevoi.

„Elevii noștri au dat un pre
țios ajutor, toată vara. C.A.P.- 
ului, iar in toamnă la strîn- 
gerca recoltei. Dar găsim timp 
și pentru sport — ca recom
pensă și îndemn Ia hărnicie**.  
Ne arată terenurile de hand
bal, volei, tenis.

„Am început campionatele a- 
sociației în cadrul etapei de 
masă a „Daciadei". Sperăm să 
mergem mai departe...". La 
Luncavița. hărnicie șj destin
dere pe terenurile de sport.

Viorel TONCEANU

Campionatele naționale de haltere ale seniorilor au arătat că
a

EXEMPLUL LUI NICU VLAD TREBUIE SĂ FIE URMAT

Andrei socaci- apreciat de cei mai reduta
bili adversari ai săi de peste hotare 9 Piuă

cind atitea încercări ratate ?
Deși au trecut cîteva zile 

de cind a căzut cortina la fru
mosul spectacol de la Sala spor
turilor din municipiul Bistri
ța, excelentă amfitrioană a 
ediției '85 a „naționalelor" 
de haltere ale seniorilor, eve
nimentul continuă să fie de 
strictă actualitate și, mai ales, 
deschizător de perspective, cu 
atît mai mult cu cit au fost 
înregistrate ți noi recorduri 
naționale, dintre care cel mai 
competitiv pe plan mondial a 
fost cel semnat de Nicu 
la aruncat — 230 kg, în 
tele categoriei 110 kg. In 
sens i-am cerut părerea 
Lazăr Baroga, secretarul 
ponsabil al F.R.H.C., președin
tele Comisiei tehnice 
Haltere. care ne-a 
„După C.M. șl C.E. de 
după C.M. șl C.E. de 
unde și-au îndeplinit 
vele propuse — medaliile cu
cerite, sportivii noștri au pri
vit cu aceeași seriozitate „na
ționalele", în același timp fi
nale ale „Daciadei", adică men- 
ținînd continuitatea in pregă
tire Ia aceiași parametri de 
exigență. Iată una din expli
cațiile comportării remarcabile 
a lui Nicu Vlad. De altfel, pe 
plan 
cele 
drei 
tele
Edinbourgh, 
(conducătorul

Vlad 
limi- 
acest 
prof.
res-

a F.R. 
spus : 

juniori, 
seniori, 
obiecti-

mondial, o cotă dintre 
mai ridicate o are și An- 
Socaci.

mondiale
După Campiona- 
de juniori de la 
Nikolo Molov 

delegației bulga-

re) mi-a spus : 
*Noi avem 8 cam
pioni europeni și 
mondiali, dar nici 
unul de valoarea 
lui Socaci». Și An
drei Socaci a stră
lucit și la Campio
natele mondiale de 
seniori de la So- 
dertalje, unde a 
cucerit titlul mon
dial la „smuls**,  la 
categoria 75 kg. de- 
pășindu-i pe bul
garul Varbanov și 
Kunz (din R.D.G.), 
foști campioni o- 
limpici, mondiali și 
europeni**

Ratînd al doilea 
record la „smuls" 
— de la 183 kg la 
190 kg —, Nicu 
Vlad, departe de a 
fi impacientat, spu
nea : 
trat 
sac 1“ 
Socaci 
zat nici un record, 
fiind încă 
după meciul 
juniori Polonia 
România, 
Gori 
Nicolae 
sene 
duri j . 
3 la cat. 60 kg, al 
la cat. 82,5 kg, al treilea

„N-au
zilele
Andrei 

nu a reali- 

obosit 
de

in- 
în

de 
(unde 

Os iac 
au stabilit 
naționale :

Să pregătim din vreme, competent și responsabil,

participarea sportivilor noștri la J. O. din 1988

NEAGU
Vlad — un halterofil

Foto : Aurel.
model 
D.

la 
Attila
și I

Tarnowski 
i Czanka, 
Florin Ar- 
noi recor- 

primul — 
doilea — 1

în 
în

LUPTELE
QtfCrtOMANE

NUMAI 18 (ONCURENTI ADMIȘI LA FIECARE CATEGORIE!
DECI, CERINȚE DEOSEBITE PENTRU O ÎNALTĂ COMPETITIVITATE

Continuăm seria anchetelor realizate în disciplinele cu pon
dere olimpică, pentru a evidenția pregătirile in perspectiva vi
itoarei Olimpiade. Ne oprim astăzi la sportul luptelor greco- 
romane. Iată Întrebările adresate celor doi interlocutori : ION 
CORNEANU — antrenor federal și ION CERNEA — antrenor 
principal al lotului reprezentativ :

1. Cum trebuie eșalonată pregătirea performerilor pentru ca 
perspectivele noului ciclu olimpic să se materializeze in anut 
1988, prin atingerea unei înalte competitivități ?

2. Care sînt la această oră, argumentele prin care sportul 
luptelor greco-romane este creditat cu șanse la medaliile olim
pice 1988, precum și obstacolele aflate încă, pe drumul reali
zării acestui obiectiv ?

OBIECTIV PRIORITAR - CREȘTEREA
POTENȚIALULUI FIZIC Șl TEHNIC

ION CORNEANU : 
Am Intrat în 

noul ciclu olimpic 
cu mari obligații și răspunderi. 
Cele 26 de medalii olimpice 
cucerite pînă acum (ca, de alt
fel, și cele 10 obținute în a- 
nul 1985 la campionatele mon
diale și europene) ne-au bucu
rat și ne bucură nespus de 
mult, dar ele aparțin, de-ăcum,

... statisticilor. Ne gîndim, 
această oră, cum să muncim 
și să acționăm mai bine pentru 
ca, prin eforturile comune ale 
tehnicienilor șl sportivilor frun
tași, să continuăm tradiția a- 
cestei prestigioase afirmări o- 
limpice. Am pornit la drum cu 
un lot format din două grupe,

(Continuare în pag 2-3)

la

modelare a

NOUL CICLU OLIMPIC, UN PUTERNIC 
STIMULENT ÎN ÎNTREAGA ACTIVITATE
ON CERNEA : 1. 

Urmărim, de mai 
multă vreme, o 
marilor competiții.

vizînd atingerea a două vîr- 
furi ale formei sportive, unul 
pentru campionatele europene 
și al doilea pentru campiona
tele mondiale, ultimele dispu- 
tîndu-se aproximativ, între da
tele la care este programat

turneul de lupte din cadrul 
Jocurilor Olimpice. Pregătirile 
efectuate (cerință expresă nu 
numai la nivelul lotului repre-
zentativ de seniori și juniori, 
ci și în secțiile de nivel olim
pic din cluburi și asociații) se 
desfășoară corespunzător pla
nului unic elaborat de federa-

(Contlnuare în pag. 2-3)

2 la cat. 110 kg), 
privește concursul 
putem afirma că 
unor performanțe 
face „invizibile" unele contra- 
performanțe ; aproape 50% din 
totalul încercărilor admise de 
regulament (3 la smuls, 3 la 
aruncat) au fost ratate. Acest 
lucru — oricum teoretic — a 
redus cu aproape 50% din po
tențialul scontat al acestor „na
ționale" de seniori de la Bis
trița. Desigur, clasamentele 
sint clasamente, campionii sînt 
campioni. Dar nici un sportiv 
fruntaș prin prisma locului său 
in clasamentul național nu 
poate face față în clasamentul 
internațional decît prin valoa
rea sa intrinsecă. Or, această 
valoare intrinsecă nu s-a văzut • 
la Bistrița, chiar și în cazul

ceea ce 
general, 

strălucirea 
nu poate

Horia CR1STEA

(Continuare în pag 2-3)

Ieri, In partidă 

restantă a Diviziei A 

de lot&al

CHIMIA RM. ViLCEA -
SPORTUL STUDENȚESC 

0-2 (0-1) 
(Cronica în pag. 2—3)



MICII SABRERI DE AZI,
O frumoasâ competiție sporind de masă I MCMD/I

MARII CAMPIONI DE MÎINE FESTIVALUL „TOAMHA HUMOREANA
„Nu vom reuși să redevenim 

ceea ce am fost pînă nu de 
mult, ta scrimă, pe planul 
mai ii peiformanțe, decit dacă 
ne vom îndrepta și mai mult 
atenția către copii. De la acest 
nivel trebuie începută munca 
de readucere a acestui sport 
olimpic la cotele valorice cele 
mai înalte și ale tradiției pe 
care și-a statornicit-o la noi..."

Aceste cuvinte aparțin unui 
recunoscut specialist in mate
rie, antrenorul emerit Vasile 
Chelaru, cel care și acum, 
după mal bine de o jumătate 
de veac de activitate pe plan
șe, ca sportiv de performanță 
șl apoi ca antrenor (de nu
mele său este legată — prin
tre altele — marea reușită a 
scrimei românești, în 1967, la 
Montreal — titlul de campioa
nă mondială la floretă-echipe), 
poate fi întîlnit în sălile de 
antrenament și de concurs, 
îndrumind copiii, tineretul. 
Este o îndeletnicire pe care o 
face cu aceeași pasiune cu 
care a muncit o viață întreagă

pentru propășirea scrimei ro
mânești.

Ne-am reamintii .de cuvin
tele antrenorului Chelaru, ur
mărind activitatea uneia din
tre cele mai tinere secții de 
scrimă de ta noi, cea a aso
ciației sportive U.C.B. (Uzinele 
Chimice București), cu o for
mație de sabie in Divizia A 
și cu o dublă victorie — nu de 
mult la Constanța — tn cam
pionatele rezervate copiilor ; 
locul 1 la individuale, prin A. 
Băcău <pe locul 3 tot un sa- 
brer de la aceeași asociație, 
L. Dobrln) și același ' ' 
întrecerea pe echipe ; 
finală cu Progresul 
rești !

Apărută timid intre 
bucureștene de scrimă, 
că U.C.B. se afirmă cu toată 
vigoarea într-o probă în care, 
cum este sabia, prin absența 
arbitrajului electric orice asalt 
poate ft foarte relativ, la dis
creția... arbitrariului.

lată de ce ni se par cu attt 
mai valoroase succesele mici-

loc In
5—0 in 

Bucu-

secțiile 
iată

lor tobreri de la U.C.B. și ale 
„anonimului^ lor antrenor, 
prof. Gheorghe Bârdan, fost 
scrimer la Steaua. La înche
ierea activității competiționale, 
profesorul (de istorie !) Gh. 
Bârdan a rămas mai departe 
legat de sportul îndrăgit, fă- 
cind un pas mult mai măre 
decit ieri, ca trăgător, spre 
munca de artizan al unor vii*  
tori scrimeri, sabreri în speță, 
paralel cu aceea de antrenor 
al „echipei maria, divizionara 
A, promovată in primul eșalon 
și prin strădania sa.

Am considerat de datoria 
noastră să subliniem acest 
succes al unei secții noi și 
mat ales al copiilor sabreri de 
la U.C.B., primii într-o con
fruntare cu „școli" consacrate, 
cum sînt cele de la Progresul 
București, Slobozia, Brașov, 
Satu Mare etc. cu nădejdea că 
micii sabreri ar putea ajunge
— prin talent și prin muncă
— marii scrimeri pe care îi 
așteptăm, în anii care vin.

T. BRADEȚEANU

IN
inifis 
4 al 
reun
1 000LA CEA DE A ll-a EDIIiE

• La

din

start, peste 2000 de

orașele si comunele1 1

2 OOO de copii șâ tineriPeste
din unitățile de învățământ și 
economice din aproape toate 
așezările urbane șj rurale su
cevene au fost prezenți la fes
tivalul sportiv intitulat sugestiv 
„Toamna humoreană". competi
ție sportivă de masă înscrisă 
în .,Daciadă“ care a avut loc 
la Gura Humorului, anul 
cesta la a Il-a ediție.

Festivalul a debutat 
reușită acțiune de cros 
să sub deviza „Aleargă 
tru sănătatea ta !“ și la 
s-au înscris toți part ici pan ții. 
Au urmat întreceri de handbal,

cu

a-

O 
însor i- 

pen- 
care

tineri și tinere

județului Suceava
volei, 
masă, 
complex sportiv „Olimp". 
tuat în lunca rîului Moldova.

Numeroșii spectatori care au 
ținut să ia parte la acest fes
tival au răsplătit cu meritate 
aplauze pe cei mai ambițioși 
dintre sportivi, în special pe 
reprezentanții orașului Gura 
Humorului, care s-au situat pe 
locul I, cei din Fălticeni (lo
cul II) și din Rădăuți (locul 
III).

Premii in diplome și obiecte 
sportive au fost oferite câști
gătorilor, precum și sportivilor 
care au urcat pe podium. 
Constantin FILIPOVICI, coresp.

fotbal, șah și tenis de 
găzduite de modernul

sa

Dar 
zenții 
lică : 
Tris*-  
afei' 
obișn 
duias 
de 
sport 
cădea- 
tismu 
cros, 
asem< 

Ne 
fi pr 
faza 
petiți 
gularr 
pârtie 
fete < 
babil 
proze 
va...
19 ps 
unul,

CONCURS DE CULTURISM LA TURDA
La Turda, în organizarea Aso

ciației sportive Victoria, a avut loc 
un important concurs republican 
de culturism pentru seniori, do
tat cu „Trofeul Potalssa". Dato
rită valorii eoncurenților șl a 
unor confruntări între sportivi 
cu palmarese (Nicolae, Glurgl — 
Cristian Mihăilescu, Eugen Kan
tor — Florin Uceanu, Alexandru 
Costache — Mircea Sibiceanu) 
Întrecerea a constituit un fel de 
reeditare a campionatelor națio
nale. Competiția a demonstrat 
totodată că alte tinere talente 
(Vlorel Mătrescu de la Brașov, 
Eugen Dunca de la Tîrgu Mureș)

bat la ușa afirmării în domeniul 
marii performanțe.

Publicul a urmărit cu deosebit 
interes și & răsplătit cu căldu
roase aplauze evoluția demonstra
tivă a celor două concurente 
(Ileana Diaconescu, de la Liceul 
industrial Spiru Haret din Bucu
rești și Elena Gliga, de la Meta- 
lotehnica Tîrgu ă£ureș), precum 
și a perechii I. 
Fl. Uceanu (Lie. 
ret).

Diaconescu — 
lnd. Splru Ha-

pe categorii :

„CROSUL VETERANELOR"
La Poiana Brașov s-a des- 

fâșunat tradiționalul „Cros al 
veteranelor", la care au parti
cipat alergătoare apropiate sau 
chiar depășind vîrsta pensio
nării. Printre cele mai bune 
competitoare la acest cros, care 
a avut loc pe un traseu alpin, 
s-au numărat : Elena Pagu 
Ludea Radu, Maria Boicu, Iri
na Mingopol. Florentina Măciu- 
ceanu.

i A APĂRUT
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1985

CAMPIONATELE NAȚIONALE BE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

cu un bogat conți
nut tehnic, beletris
tic și de actuali

tate

II

Iată medaliații , _ ____
cat. 70 kg — D. Floriei (C.F.R. 
Iași), 2. M. Albu (Farul Constan
ța), 3. Șt. Eperjesy (Victoria 
Turda) ; cat. 76 kg — 1. A. Cos- 
tache (Rapid București), 2. M. 
Sibiceanu (Petrochimistul Pitești), 
3. P. Marian (Lie. ind. Spiru Ha
ret București) ; cat. 82 kg — 1. 
N. Giurgi (Metalotehnica Tîrgu 
Mureș), 2. Cr. Mihăilescu (Farul 
Constanța), 3. L. Astanei (Petro
chimistul Pitești) ; cat. 88 kg — 
1. FI. Uceanu (Uc. Ind. Spiru 
Haret București), 2. E. Kantor 
(Rapid Arad), 3. I. Deneș (A.S.A. 
Tîrgu Mureș) ; cat. peste 88 kg 
— 1. P. Ciorbă (C.F.R. Iași), 2. 
V. Mătrescu (Steagul roșu Bra
șov), 3. E. Dunca (Metalotehnica 
Tîrgu Mureș). Clasamentul pe 
echipe : 1. Farul Constanța, 2. 
C.F.R. Iași, 3. Metalotehnica 
Tîrgu Mureș. -

unor „oameni de lot olimpic". 
Pentru edificare, iată „totalu- 
rile" de la Bistrița, alături de 
„totalurile" recordurilor națio
nale : cat. 52 kg — 
225 kg ; cat. 56 kg
— 262,5 kg ; cat. 60 
kg — 292,5 kg ; cat.
292.5 kg — 315 kg ;
— 312,5 kg — 357,5 kg ; cat.
82.5 kg — 350 kg — 370 kg ; 
cat. 90 kg — 352,5 kg — 397,5 
kg ; cat. 100 kg — 365 kg —

405 kg ; cat. 110 kg — 412,5 
— 400 kg ; cat. +110 kg 
345 kg — 385 kg.

kg POTENȚIALUL FIZIC Ș
(Urmare din pag. I)

205 kg — 
— 240 kg 
kg — 270 
67,5 kg — 
cat. 75 kg

Să sperăm însă că, date fiind 
ambițiile sportivilor, cit și cele 
ale 
fi 
de 
va 
reale pe care le are și la acest 
ultim virf de formă al anului 
1985 (cu excepția celor care 
vor face deplasarea la Monte 
Carlo, pentru a participa la ul
tima etapă a Cupei Mondiale).

antrenorilor, lotul care va 
alcătuit pentru Balcaniada 
haltere de la Plovdiv își 
apăra cu ardoare șansele

una cuprinzind 
erați de mai 
puțină vreme 
Vasile Andrei, 
șan, Nicolac Zamfir, Ilie Ma
tei, mai recent : Sorin Kerțca, 
Ion Grigoraș, Gheorghe Savu. 
Constantin Uță, Mihai Cișmaș) 
și cealaltă, a „noului val“ 
(Nicolac Nițoiu, Ion Irimiciuc, 
Gabriel Bivolarii, Nicolae Oni-

sportivi consa- 
multa sau mai 
(Ștefan Rusu, 

Ștefan Negri-

ca, Cat 
Chiriță), 
lori cu 
alizate îi 
juniori ș 
eșalonare 
cești spr 
alții car 
parcurs 
titulariză 
răspundă 
limpir 
cu vi. 
aplica m 
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cât si la cele nordice, cu sco
pul de a recruta elementele 
talentate d.n zonă. O ÎN or
ganizarea CLUBULUI PO
LITEHNICA din Timișoara, 
In sala de sport nr. 2 a avut 
loc un turneu de volei fe
minin dotat cu o cupă dedi
cată aniversării înființării Po
litehnicul. La start s-au ali
niat echipele Rapid București. 
C.SZM. Lugoj, Olimpia Oradea 
Si Politehnica Timișoara, tro
feul pus în joc revenind fero
viarelor bucureștene. @ 
„FESTIVALUL SPORTULUI 
MUNCITORESC BRAȘOVEAN", 
ediția 1085. a avut în program 
concursuri de atletism,, tenis 
de masă, popice, handbal, șah 
și volei), la care au participat 
numeroși tineri si tinere din 
diferite asociații sindicale. La 
capătul unor frumoase si an
trenate dispute, laureații în
trecerilor au fost răsplătiți 
cu diferite premii, diplome, 
plachete și cupe. ® BAZINUL 
OLIMPIC din municipiul Arad 
a găzduit finala pe țară a Di- 
namoviadei - - -
1985; S-au 
concurenți, 
te au fost 
din ediția

• O NOUA BAZA SPOR
TIVA a fost dată în folosință 
în * 
rică 
vorba
pro-p.erea 
„Peria", a 
tenis, unul de volei și altul 
de handbal, la care au fost 
prestate cîteva mill de ore de 
muncă patriotică. 9 CROS 
DE MARE AMPLOARE s-a 
desfășurat, în organizarea co
misiei de atletism a județului 
Bihor, pe un traseu ales in 
eentruil municipiului*  Oradea, 
la startul căruia s-au aliniat 
peste li5f!X) de concurenti. Iată 
învingătorii, pe categorii de 
vîrstă : Sicrnoina Curta (Șc. 
gen. nr. 3), da ud iu Panica 
(Șc. gen. nr. 15) la 12 ani ; 
Melinda K<5g (Șc. gen. nr. 20), 
Arcadie Horvath (Șc. gen. 15) 
la 13 “* ' -------------------------
(Lie.
gyed _
ani ; Gabriela Gae (Met. Sa
lon ta), Adrian Oprea (Lie.
ind. 3 Oradea) la 17—18 ani ; 
Peana Beres (Met. Salon ta), 
Ion Olaru (Progr. Oradea) la 
tineret. © LA CABANA AR- 
PAȘ a luat sfîrșit tradiționala 
compete-ție de turism „Cupa

stațiunea balneo-climate-
Slănic Moldova. Este 

de amenajarea, în a- 
hotelullui turistic 
două terenuri de

organi- 
s portă vă 
centrul 

cu noi", 
luat pair
ii, Câsnă-

crestei Fă gărașului", 
zată de asociația 
Canpați Mîrșa, prin 
de turism „Veniți 
La acest concurs au 
te sportivi din Sibiu, 
die, Brașov, Mediaș și Mîrșa. 
In final, pe primul loc s-a 
situat cercul de turism „O- 
liimp" de pe lingă l.P.A. Si
biu, cu un total de 1294 p, 
urmat de „Acul Cleo-patrei" 
Sibiu cu 1251 p și „Amicii 
munților" Sibiu 1S02 p. • ÎN 
PITOREASCA PĂDURE CRI- 
II AL A, din apropierea muni
cipiului Drobeta Tr. Severin, 
a avut loc un interesant con
curs de cros deschis elevilor 
clasei a V-a. 
circa 360 de
primii trecând linia de sosire 
MireLa Jianu (Șef gen. 1), Ion 
Ungureanu (Șc. gen.. 6). • O 
FRUMOASA INIȚIATIVA a 
comisiei județene de schi Pra
hova a prins viață de curtnd. 
Cu sprijinul federației româ
ne de specialitate, la Bușteni 
a luat ființă primul club de 
schi din țară. Dotat cu ma
terialele necesare și avlnd a- 
portul a cinci antrenori, acest 
club își va desfăișuira activi
tatea atât la probele alpine,

ȘTIA
(Urrt

• Karpov și Kasparov in 
luptă pentru titlul
• Șahul românesc 
zentat la Congresul
• Noi lauri pentru 
Șubă • Ultimele două acte 
ale „interzonalelor” • Cum

ciclu 
C.M. ? • Cîteva „secre-

mondial 
repre- 

F.I.D.E. 
Mihai

se va desfășura noul 
al - ‘ ‘ *

ale apărării Spaniole 
A H-o Olimpiadă feminină 
de șah prin corespondență 
• Selecțiuni din ultimele 
concursuri de compoziție • 
învață să combini I • Par
tide de la ultimele turnee • 
Studii și probleme • 

tualități.

ABONAȚI-VA LA „REVISTA ROMÂNĂ DE ȘAH“ !

Ac-
g

Au participat 
fete si băieți.

-14 ani ; Tereza Sebestan 
est.-filolog.), Csaba E- 
(Șc. gem. 20) la 15—16

la înot, ediția 
întrecut 179 de 

ale căror rezulta- 
superioare celor 

anterioară.
Relatări de la : N. TOKA- 

CEK, I. GHBȘA, S. MANAFU, 
I. lOtNESCU. V. ZBARCEA, 
C. CÎRETU, C. GRUIA, N. 
STRAJAN.

9

BASCHET. SALA SPORTURILOR din Con
stanța nu a fost solicitată la capacitatea ei 
maximă cu prilejul turneului divizionar de 
baschet masculin. La primele meciuri din 
flecare reuniune, jucătorii echipelgr care 
nu jucau aveau ...superioritate numerică 
față de spectatori. • UN SERIOS SEMNAL 
de alarmă după turneul constănțean : sco
ruri mici în mai multe meciuri, ratările — 
chiar șl de sub coș — dezvăluind mari ca
rențe în pregătire la majoritatea echipelor. 
• PRESINGUL — o formă a apărării agre
sive — care nu o dată a avut un rol hotă- 
rltor în stabilirea unui învingător, a fost 
destul de rar prezent în exprimarea tactică 
a divizionarelor A în turneul de la Con
stanta.

BOX. CE NU AU PUTUT vedea specta
torii la recent Încheiatul turneu final al 
Campionatelor naționale de box ? Multe 
momente din culise" le-au rămas necu
noscute. Iată două dintre ele : • Seara
dinaintea finalelor: Dragomir Ilie și rivalul 
său de a doua zi, Florian Țîrcomnicu, luau 
masa împreună. Și în timp ce mâncau, dis
cutau despre... box și despre boxeri, des
pre antrenori și despre meciuri. Timp de 
yreo oră. Dar nici unul dintre cei doi spor
tivi nu a scos un cuvint despre meciul lor 
de a doua zi, hotărâtor pentru titlul pe 
1985. Sînt colegi de sală și prieteni. A 
doua zi, însă, meciul dintre ei a fost... 
meci. Dragomir și-a pierdut titlul ! Dar și 
unul și celălalt șl-a păstrat... prietenul. 9 
ÎNAINTE de a cuceri cel de al șaptelea 
titlu de campion la categoria semigrea, 
Georgică. Donici ne mărturisea : „Cîștig și

anul acesta titlul și mă las de box. Vreau 
să părăsesc ringul cu fruntea sus...". Gînd 
frumos și ambiție de campion autentic — 
ne gîndeam. După cucerirea titlului, îl fe
licităm în drum spre cabine, șl-1 întrebăm, 
zlmbind, cum rămîne cu... retragerea. Ra
diind de bucuria proaspetei victorii, răs
punde spontan: .Să mal vedem... I". A- 
ceeași concluzie, a noastră : s-a născut din 
nou un gînd frumos, o ambiție de cam
pion autentic...

CAI ARIE. UN CRAINIC avizat și „în 
voce*  a fost la recentele campionate na
ționale Silvana Todea, componentă a echi
pei reprezentative care, atunci cind nu s-a 
aflat in concurs, a dat o prețioasă mână de 
ajutor juriului. Poate că nu ar fi rău dacă 
în activitatea din ...umbră a organizării ar 
fi atrași și o serie de sportivi din tânăra 
generație. • AFLAT pe „tușă" la finele 
C. N. de obstacole, maestrul sportului Du
mitru Velea n-a stat, totuși, deoparte, ofe
rind, la rîndu-i, un sprijin substanțial șe
fului de pistă, precum și sfaturi compe
tente mai tinerilor săi colegi de la Steaua. 
Am dori însă să-l vedem la ediția viitoare 
din nou în șa ! q ACUM, la sfârșitul se
zonului, se cuvine să evidențiem și munca 
depusă de o serie de activiști obștești care 
acordă o mare parte din timpul lor liber 
sportului îndrăgit : Elena Dumitrescu, Emil 
Gabrielescu, Ion Eârloiu, Mihai Bădulescu, 
Titus Petrescu etc., oameni trecu ți de mult 
de vârsta pensionării, pentru care echitația 
rămîne o mare și adevărată pasiune. Feli
citări !

HALTERE, la RECENTELE „naționale" 
ale seniorilor, de la Bistrița, dinamoviștul 
Dorel Mateeș (categ. 60 kg) a stabilit un

nou record național la stilul smuls — 130,5 
kg — exact în ziua în care a împlinit 21 
de ani ! O bucurie care era gata-gata să... 
nu fie ! Ce s-a întâmplat ? Antrenorul lui 
Mateeș a cerut arbitrilor încărcarea halte
rei Ia 130 kg (după ce elevul său reușise 
120 kg) pentru record. Secretarul federal 
adjunct, Dragomir Cioroslan, care a fost tot 
timpul cu ochii-n patru, a atras atenția că 
mai sînt necesare încă 500 de grame, deoa
rece recordul deținut de Gelu Radu este 
de 130 kg ; vicepreședintele federației de 
specialitate, pensionarul Ștefan Petrescu (la 
acea dată, prezent pentru a 40-a oară la un 
campionat național de haltere ! !), a luat 
imediat „startul" și a comunicat prompt 
aceasta, remedierea a fost tot promptă ți... 
asemenea a fost și recordul. Intrebîhdu-1 
pe antrenorul lui Mateeș, Mihai Constanti- 
nescu, cum de a „încurcat borcanele", 
ne-a răspuns că ,se mai întâmplă, chiar și 
la case mari !". • ANTRENORUL Lisias 
lonescu (Chimpex Constanța) a înscris Cel 
mai mare număr de sportivi, 11, care au 
cucerit un loc I, două locuri-II, patru locuri 
III, stabilind un record de copii la aruncat 
(categ. 75 kg).

MOTO. CELE TREI lnlîinirî dintre re
prezentativele de dirt-track ale României -și 
Bulgariei au " 
C.S. Metalul 
l.P.A. -Sibiu, 
duit (și au 
eelente de _____,____ ___ _______  „
ÎNVINGĂTORI In două din cele trei con
fruntări, motocicliștii români nu au sufe
rit în timpul curselor nici o defecțiune de 
motor. Aceasta se datorează, Tn cea mai 
mare măsură, mecanicilor Gbeorgiie Dumi
tru și Vasile Coica. Aceștia au pregătit te
meinic motocicletele pentru concurs. © 
SPECIALIȘTII PREZENȚI la toate cele trei 
reuniuni au fost de părere, în unanimitate, 
că metalurgistul bucureștean Marian Gheor- 
Khc a înregistrat cel mai mare salt valo
ric. EI a reușit la ultima întilnire. de la 
Sibiu, să fie principalul realizator al echi
pei.

LOTO-PRWORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 
TRAGEREA

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

DIN 30 OCTOMBRIE

EXTRAGEREA
2 41

EXTRAGEREA
13 3 38 18.

FOND TOTAL

I : 6 32 37

a Il-a : 33

19

21

DE CÎȘTI-
GURI : 940.085 lei, din care 
142.000 lei. report la categoria 1.
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periențe, 
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sabilitate, 
față de i 
dedicat. S

fost organizate de C.S. Brăila, 
București și asociația sportivă 
Peste tot, localnicii s-au stră- 

reușit) să asigure condiții ex- 
desfășurare întrecerilor. •

• ASTAZI, JOI 31 OCTOMBRIE, 
este ULTIMA zi pentru procura
rea biletelor Ia tragerea obișnu
ită LOTO de mîine, vineri 1 no
iembrie. Participați cu cit mal 
multe bilete, mărindu-vă astfel 
șansele de a vă număra printre 
marii câștigători la aoest sistem 
de joc. așa cum au procedat și 
cîțiva dintre cei mai recenți câș
tigători, care au obținut cite un 
autoturism „DACIA 1300'*  : Simiz 
Ion — Focșani, Popa Gheorghe 
— Cugir, Pacol Maria — Cluj- 
Napoca, Popovici Constantin — 
Iași sau cite 50.000 lei fiecare : 
Bonișanu Vasile — Bacău, Tache 
Marius — Făgăraș, Mo'ise Ion — 
Moreni, Stoîan Mircea — Galați, 
Lucan Traian — Cluj-Napoca ți 
mulți alții. Perseverența este 
cheia succesului !
• Așa cum am mai informat, 

duminică 3 noiembrie se va des
fășura ultima tragere MULTI
PLA PRONOEXPRES din acest 
an, la care participau ții au posi-

. bilitatea obținerii unor importan
te câștiguri în autoturisme „DA
CIA 1300“., mari sume de bani, 
precum și excursii în U.R.S.S. 
Jueațl din timp numerele dv. ți 
la această atractivă tragere.
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îneereînd să... reabiliteze 
pe cei care aveau datoria 
să organizeze competiția, iu
bitorii sportului de la Li
ceul industrial al întreprin
derii de mașini grele Bucu
rești. în frunte cu directorul 
acestei unități de invățămint 
din sectorul 4, organizează 
miercuri de Ia orele 11 o 
întrecere de cros. La această 

interesantă acțiu
ne, după cum 
ne-au informat 

_ inițiatorii ei, s-au 
înscris — pînă a- 

cum — peste 300 de e- 
levi. Foarte bine, o ini
țiativă demnă de toată 
lauda. Altfel spus, o sin
gură unitate școlară este in 
măsură să asigure partici
parea citorva sute de tineri 
și tinere la o întrecere de 
cros, in timp ce peste 20 
de unități similare din școli 
și licee (ca să nu le mai 
amintim pe cele din între
prinderile și instituțiile sec
torului) se constituie în ne
dorite... excepții !

Tiberiu STAMA

se află desigur și necesitatea 
aplicării și interpretării exem
plare a cerințelor regulamen
tului tehnic al F.I.L.A. Este 
vorba, printre multe altele, de 
un plus de tehnicitate, în care 
primează procedeele de mare 
amplitudine (notate cu 4 sau 
3 puncte), de creșterea ritmu
lui de luptă pe tot parcursul 
întîlnirilor, pentru a se evita, 
astfel, și situațiile de descali
ficare, de asigurare a unei 
mari capacități de efort, pen
tru susținerea mai multor me
ciuri intr-o singură zi, de mai 
multă combativitate și inițiati
vă. pentru realizarea unui nu
măr cit mai mare de puncte, 
deoarece la ultimele mari com
petiții s-a ajuns, neobișnuit la 
„greco-romane", și la scoruri 
de 24—23 .' Iată de ce trebuie 
să fim, în continuare, receptivi 
la toate noutățile și prevederi
le tehnice, să ni le însușim 
perfect și să le aplicăm, con
secvent, în metodica de pre
gătire specifică școlii româ
nești de lupte greco-romane.

ÎNTREAGA ACTIVITATE
cerințe adresate nouă, specia
liștilor chemați să alcătuim, în 
final, o echipă reprezentativă 
de certă valoare olimpică. A- 
ceste cerințe vizează, însă, deo
potrivă și întreaga activitate 
desfășurată în cluburi și aso
ciații cu secții de lupte greco- 
romane de performanță și ma
re performanță. Sint centre cu 
o remarcabilă contribuție la 
bilanțul general cu care se 
mîndresc toți cei care activea
ză în această disciplină : Su
ceava, Rădăuți, Constanța, Pi
tești, Lugoj, Cimplung Muscel, 
Craiova și, firește, București. 
Ar trebui, Insă, ca noul ciclu 
olimpic să stimuleze și activi
tatea altor centre din care nu 
mai „vin la Iot", de mult timp, 
elemente selecționate cu grijă 
și pregătite temeinic pentru di
ficila activitate competițională 
internațională (Timișoara, Bra
șov, Oradea, Satu Mare etc). 
Poate, prin efortul acestor cen
tre — și ale altora — ar fi, 
în sfîrșit — rezolvată și pro
blema reprezentării la catego
ria 48 kg, dominată autoritar 
(pină acum cîțiva ani, prin 
Gheorghe Berceanu și Constan
tin Alexandru) 1 Noul ciclu o- 
limplc va trebui să ne stimu
leze pe toți...
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Anchetă realizată de
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« EXCURSH IN U.R.S.S. 
H Extrageri „legate" — 

rișitiiguri pentru 4 și 5 
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Ieri, în partidâ restantă a Diviziei A

MATURITATEA A DECIS REZULTATUL

I
I

i Hagi în formă excelentă 
mare dispoziție de joc, 
impus superioritatea. Jo- 
de pase prelungite al Chi- 
oaspeții i-au opus acțiuni 

cu care 
apărarea

I
I
I
I etalate în

s-a

I
I
I
I
I
I
I
I
I

RM. VÎLCEA, 30 (prin tele
fon). Partidă viu disputată, joc 
de calitate, mai ales in prima 
repriză. Studenții bucureșteni 
au realizat de la început faze 
de atac mai clare și, beneficiind 
de un 
și in 
și-au 
cuiul 
miei, ... 
simple, în adîncime, 
au clătinat deseori 
vilceană, așa incit, după șutul 
puternic al lui Hagi (min. 22) 
respins greu, în corner, de Pa
vel, deschiderea scorului a ve
nit ca o consecință firească a 
diferenței valorice 
teren : în min. 36, Hagi 
lansat irezistibil pe aripa stin
gă, a ajuns in apropierea liniei 
de fund, a centrat ușor la CO- 
RAȘ — aflat Ia 6 m de poartă 
— și acesta n-a avut altceva de 
făcut decit să împingă mingea 
în plasă. în tot cursul primei 
reprize Chimia a arătat, o dată 
în plus, că-i lipsește un verita
bil vîrf de atac.

Tot o acțiune 
3 minute după 
cel de a! doilea ___ _______
careu, de data aceasta pe aripa 
dreaptă, el este faultat clar și 
arbitrul acordă fără ezitare pe
nalty. Execută HAGI și e 2—0. 
Din acest moment inițiativa 
trece evident de partea Chimiei. 
Gazdele domină, dar apărarea 
bucureșteană închide toate cu
loarele. Pe fondul superiorității 
teritoriale a Chimiei, studenții 
întreprind contraatacuri deose
bii de periculoase, mai ales 
prin Hagi, care de două-trei 
ori nu poate fi oprit decit prin 
faulturi. Gazdele puteau reduce 
scorul in min. 74, cînd Speriatu

a lui Hagi, la 
reluare, aduce 
gol. Intrat în

I

I
I

CLASAMENTUL
■ 1. Steaua 10 8 2 0 17- 4 18

2. Sportul stud. 11 7 3 1 28- 9 17
' 3. Univ. Craiova 11 8 1 2 17- 7 17

4. Dinamo 11 7 1 3 14- 8 15
I 5. Gloria 10 5 2 3 15-11 12
1 6. „U“ Cluj-Nap. 11 5 2 4 15-14 12

7. F. C. Olt 11 4 3 4 10-12 11
8. Petrolul 11 3 5 3 10-13 11
9. Corvinul 11 5 0 6 30-15 10

10. A.S.A. Tg. M. 11 5 0 6 13-16 10
11. F. C. Arges U 4 2 5 10-13 10
12. Chimia 11 4 1 < 10-18 9
13. Victoria H 2 5 4 10-15 9
14. S. C. BacAu 11 4 0 7 15-21 8
15. „Poli" Tim. H 3 1 7 17-21 7
16. Rapid â 9 1 7 14-23 7
17. F. C. Bihor n 2 3 6 9-24 7
18. F.CJM. Brașov 11 2 2 7 4-22 C

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI C
SERIA I : Celuloza Roznov — 

CJS.M. Buoecea : C. Dobre (Plo
iești), sinetul Pașcani — Con
structorul Iași : S. Jlpa (Buzău), 
Avintul Frasta — Reioinul Săvi- 
neștl : C. Sclavone (Focșani). 
Zimbrul Șiret — Cristalul Doro- 
hoi : V. Luca (Gh. Gheonghiu- 
Dej), Electro Luceafărul Botoșani
— Laminorul Roman : D. Săndu- 
lescu (Vaslui), Cetatea Tg. Neamț
— Explorări Câmpulung : I. Molse 
(Buzău), Danubiana Roman — 
Minerul Guna Humorului : C. 
Gheorghlță (Brăila), Carpați Gă- 
lănești — Metalul Rădăuți : S. 
Bărbosu (Suceava).

Ba- 
Mo.

aț — voința 
rt 1 T. Bușe

SERIA A in-At AB A. Buzău 
— FEPA * *74  BIriad i Gh. Ofițeru 
(București); FStoohlI tanca — 
D.V.A. Portul Galați : M. Crupă 
dași), Lamlnartvțl Vtetru — Pe
trolul Berea 1 V. Boteacu (Hr- 
goviște), Progresul îsaccea — 
Chimia Buzău: D, Drilgulin (Con
stanța). Ancora Gșilatl u- Grani
tul Babaria»! V. ArgăseaJă 
(București), Arrublum Măcin — 
Victoria Tacuxa > cf. Ranganu 
(lași), Canpati NetioAu — Chimia 
Brăila : L TOOM fiP. Neamț), 
Metalul Buzău — S.NjC.S.S. Tui- 
cea : Gh. C&prAre«eu (București).

LA 3 NOIEMBRIE 1985. 
ULTIMA TRAGERE MUL

TIPLA PRONOEXPRES 
DIN ACEST AN

în cadrul a 8 extrageri 
in două faze, cu un 
de 48 numere, se pot 
ține :
• AUTOTURISME „ 

CIA 1300“ (la ambele faze 
ale tragerii).

Sîmbătă 2 noiembrie ___
este ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE.

CHIMIA RM. VILCEA 
SPORTUL STUD.

0 (O)
2 (1)
bun ;
circa

Stadion „1 Mai**  ; 'teren 
timp frumos : spectatori — 
14 000. Șuturi : 12—7 (pe poartă: 
3—5). Cornere : 7—3. Au marcat : 
CORAȘ (min. 36) și HAGI (min. 
48 din 11 m>.

CHIMIA : Pavel — Lazăr, Pre
da. Basne (min. 38 Udrea), Cin- 
că — Vergu, BICA (min. 70 Io- 
van). CIREAȘĂ, Carabageac — 
Verigeanu. Ancuța.

SPORTUL STUD7: Speriatu — 
M. MIHAIL, Iorgulescu, CAZAN, 
MUNTEANU I — Țicleanu, Pană 
(min. 87 M. Popa), ȘERBANICA 
(min. 89 FI. Grigore) — HAGI, 
Coraș. Bozeșan I.

A arbitrat foarte bine A. 
Gheorghe (Piatra Neamț) ; la li
nie: V. Antohi (Iași) șl A. 'Mo- 
roianu (Ploiești).

Cartonașe galbene : CINCA, 
JORGULESCU.

a reținut „capul“ lui Caraba- 
geac, în minutul următor cînd 
portarul bucureștean a respins 
în corner „bomba" lui Verigea- 
nu și in min. 77 cînd Cireașă 
a șutat afară, din poziție bună. 
In min. 89, Chimia înscrie prin 
Lazăr, dar golul nu este acor
dat. la semnalizarea de ofsaid 
(corectă) a arbitrului de linie 
A. Moroianu. Victorie meritată 
a Sportului studențesc, care a 
luptat mult, mai ales în repri
za secunda, și care a avut din 
nou un Hagi în zi • mare.

Radu URZICEANU

Astăzi, in Divizia A

STEAUA POLITEHNICA TIMIȘOARA
Stadionul din Ghencea găz

duiește astăzi, de la ora 15, 
meciul de fotbal, eontînd pen
tru etapa a 12-a a campionatu
lui Diviziei A. dintre echipele 
Steaua și Politehnica Timișoara. 
In perspectivă, un joc de a- 
tracție care opune liderei cla
samentului, Steaua, o formație 
— Politehnica — aflată Intr-o 
netă schimbare de atitudine, 
într-un frumos reviriment, da
torită căruia, în numai două 
etape, a reușit o spectaculoasă

SERIA A IV-A : Sportul 90 De
cembrie — SJJ. Oltenița : V. Po
pa (Slatitna), Cimentul Medgidia 
— Unirea Urziceni : A. Petrescu 
(Pitești), Portul Constanța — U- 
nirea Slobozia : I. Samoilă (Ga
lați), Viitorul Chi.mogi — F.C.M. 
Dunărea Giurgiu : I. Silviu (Ga
lați), IJS.CJ.P. Uimeai — 
IJH.U.C.SA. Medgidia : I. lones- 
cu (Roșiori), Olimpia Slobozia — 
Metalul Mangalia : M. Bujor (Gh. 
Gheoirghlu-Dej), Voința Constan
ța — Victoria Tăndărei : V. 
Cheorbeacă (București), Marina 
Mangalia — Electrica Constanța: 
St. Marin (Brăila).

SERIA A V-A : Clmentaii Fieni 
— Tehnometal Buc. : Gh. Iaman- 
dl (Ploiești), ViscofU Buc. — Chi
mia Gâești : I. Deculescu (Călă
rași) , Electrica Titu — Flacăra 
roșie Buc. : Gb. Cruceanu (Con
stanța). Metalul Buic. — Metalul 
Mija : L Bivolaru (iRm. Vllcea), 
I.U.P.S. Clhitila — Voința Buc. : 
G. Găman (București), Danubia
na Buc. — Avicola Crevedia : L 
Niculițov (Focșani). Constructorul 
Giurgiu — Abatorul Buc. t N. 
Stan (Buzău), Autobuzul Buc. — 
Mecon Buc. : D. Vashe (Bucu
rești).

SERIA A VI-A : Viitorul Dră- 
gășană — Electronistul Curtea de 
Argeș : P. Onuț (Aiud), Sportul 
Muncitoresc Caracal — Viitorul 
Scombcești : I. Vonica (Giurgiu), 
Constructorul T.C.I. Craiova — 
Progresul Băileștâ : A. 
(Cugir), ROVA Roșiori — 
Tr. Măgurele : I. Coman 
viște), Progresul Corabia 
tematica Alexandria : St.
(Drobeta Tr. Severin), Dacia Pi
tești — Armata Craiova : L Un- 
gureanu ('București), Metalul A- 
lexandria — Textila Roșiori : Gh. 
Cllbează (București), C FJl. Cra
iova — Recolta Stol cănești : M. 
Păunescu (Reșița).

Borșa 
Chimia 
(Tirgo- 
— Au- 
Catană

POLI" TIMIȘOARA, CU ROBERT COSMOC
Șl UN EXAMINATOR IMEDIAT: STEAUA

— Ați venit recent Ia „Poli" 
intr-un moment greu al echipei 
timișorene — deținătoare a 
„lanternei roșii", după nouă 
etape cu nurpai 3 puncte, cu 
un singur meci cîștigaL și a- 
cela acasă, din cele patru dis
putate în fața propriilor su
porteri, și aceștia din urmă 
greu încercați din cauza evo
luției slabe a echipei, dar, spre 
cinstea lor și a sportivității, 
lideri in „Trofeul Petschov- 
sehi". Păstrîndu-ne, deci, în 
perimetrul sportivității, recu
noașteți, Robert Cosmoc, că ați 
venit la risc, în virtutea așa- 
zisului principiu „ee-o fi, o 
fi" ?

— Veneam, intr-adevăr, de la 
o echipă de „B“, fără firmă, 
dar nici chiar așa, fiecare din 
noi are o „carte de vizită", la 
care ținem. Așa incit m-am 
informat inainte asupra situa
ției, inclusiv vizionarea pe ca
sete video a două jocuri. Con
cluzia personală a fost aceea 
a unei mari discrepanțe intre 
valoarea jucătorilor și organi- 

i o
re- 
su- 
ac-

zarea jocului, ceea 
premisă... pozitivă 
venirea echipei la 
perioară. Iată de 
ceptat.

— Ce i-a urmat

ce era 
pentru 
o cotă i 
ce am

concluziei 
personale de la distanță, la 
primele contacte cu fotbaliștii 
lui „Poli", acum două săptă- 
mîni ?

— Testarea capacității lor 
fizice, care mi-a arătat indici 
scăzuți (mai ales la cea speci
fică) la majoritatea jucătorilor, 
ceea ce-i determina să nu se... 
agite și să joace la alibi, pro- 
fitind și de lipsa „regiei". M-a 
surprins plăcut, in schimb, re
ceptivitatea lor la schimbarea 
partiturii și, deci, a obligați
ilor fiecăruia în pregătire și 
joc. Din start le-am zis că nu 
intenționez să remaniez lotul : 
ei au greșit, tot ei trebuie 
dreagă !

— Succesul net obținut 
primul meci al noului cuplu 
antrenori Cosmoc-Foale, în fa
ța unei echipe cu firmă, Dina
mo, a adus euforie în tribu- 

să

In 
de

evadare de pe ultimul loc. 
Dornică să confirme șl în fata 
exigentului public bucureștean, 
echipa timișoreană va prilejui 
Stelei, în același timp, o veri
ficare extrem de utilă înain
tea partidei-revanșă cu Honved 
Budapesta. în turul II al Cu
pei campionilor europeni.

Meciul de astăzi va fi con
dus de arbitrul Gh. Constantin 
(Rm. Vîloea), care va fi ajutat 
la tușe de I. Tărcan (Tg. Mu
reș) și M. Axenite (Arad).

SERIA A VII-A : Gloria Reșița
— Minerul Anina : I. Jilan (Ca
ransebeș), Chimistul Rm. Vllcea
— Dlema Orșova : I. Ivan (Fă
găraș) , Minerul Mătăsari — Pe
trolul Țicleni : P. Spărlosu (Hu
nedoara), Metalul Oțelu Roșu — 
Gloria Pandurii Tg. Jiu : N. 
Giurcă (Avrig), Forestierul Bă- 
beni — Minerul Moldova Nouă : 
L Leuștean (Pitești), Jiul Rovl- 
nari — Minerul Motru : I. Crețu 
(Slatina), Armătura Strehaia — 
Minerul Ora vi.ta : D. Tapelea 
(Craiova), Minerul Mecanizatorul 
Simian — Metalurgistul Sadu : 
L Tanțu (Timișoara).

SERIA A VIII-A ; Rapid Arad 
— Minerul Știința Vulcan : A. 
Kocsis (Oradea), Minerul Pare- 
șemi — Șoimii Lipova : V. Marcu 
(iCluj-Na.poca), Minerul Certej — 
CB-M. Lugoj : P. Crișan (Bis
trița), C.FJR. Simeria — Dacia 
Orăștie : M. Circo (Brad), Uni
rea Tomnatic — Otnlici Sânmăr- 
tinul Sârbesc : D. Tiboi (Drobeta 
Tr. Severin), Unirea Strinicolaul 
Mare — Victoria Călan : L Galiș 
(Oradea), CJ.R. Victoria Caran
sebeș — Strungul Chișinău Criș: 
D. Drăcea (Onaiova), U.M. Timi
șoara — C.S.M. Caransebeș : D. 
Curcă (Tg. Jiu).

SERIA A IX-A : Ind. sârmei C. 
Turzil — Unirea Valea lui Mihai: 
P. Lizak (Satu Mare), Eleetro- 
metal Câuj-Napoca — Minerul 
Șuncuiuș : Gh. Tutunaru (Tg. 
Jiu), Minerul Or. dr. P. Groza — 
VUtorut I.R.A. Cluj-Napoca : L. 
Gyure (Satu Mare), Metalurgistul 
Cugir — Voința Oradea : P. Mi- 
buță (Arad), Olimpia Gherla — 
Oțelul Or. dr. P. Groza: I. Stan 
(Sdghet), Recolta Sal anta — Glo
ria Beiuș : I. N'aghi (Baia Mare), 
Metalul Alud —' Sticla Arleșul 
Turda : V. Busuloceanu (Rm. 
ViLcea). Steaua C.F-R. Cluj-Na
poca — Mecanica Alba lulia : 
1. Seceanschi (Arad).

nele timișorene, 
în această stare de spirit, 
cum, cînd „Foii" 
două meciuri 7 goluri (fără a 
primi nici unul), după ce in 
primele 9 etape marcase doar 
10 ?

— Ani pornit bine Ia drum și 
acest suport moral contează. 
Dar cel mai important lucru 
este să nu uităm nici 
ment 
parte 
poate 
peste 
dării.

Vă înscrieți 
a- 

a marcat in

lună, randamen- 
poate crește cu 30 
mizez mult pc pe- 
intrerupere a cam- 
pentru meciul cu

un mo
ca sin tem încă foarte de- 
de cota Ia care „Poli" se 
exprima, aflată cu mult 
baremul evitării rețrogra- 
Intr-o 

tul echipei 
ta sută și 
rioada de 
pionatului 
Turcia. Majoritatea jucătorilor 
sint tineri, iată-I pe acest 
Sabou, de 21 de ani, produs 
al pepinierii proprii, cu o bună 
capacitate fizică, iată-i pe cei 
din linia mediană, linia de for
ță a echpei — Vlătănescu, Ro- 
tariu, Giuchici, Bozeșan II, toți 
de mare viteză și cu potențial 
tehnic, iată-l pe Oancea, ata
cant cu o mare capacitate pe 
30 de metri și așa mai departe, 
fiecare jucător cu „cheia" Iui, 
dar care trebuie munciți și 
puși acolo unde le e locul și 
posibilitățile. Timpul va lucra 
pentru noi... Pină atunci, insă, 
să vedem ce ne rezervă Steaua.

Paul SLĂVESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

— Fla- 
Moreni, 
Vulcan 

str. Dru- 
I.M.G.B. —

• AZI ARE LOC O NOUA 
ETAPA ÎN CADRUL „CUPEI 
ROMÂNIEI", competiție ce se 
dispută sub egida „DACIADEI". 
Se întrec formați din campio
natele Diviziilor B și C, 
precum și șase echipe din cam
pionatele județene, 'care au pro
movat în această etapă superi
oară a înttecerii. Aceste e- 
chipe sint : Letea Bacău, Vic
toria Ineu. I.M.G. București, 
Rapid Jibou. Tirnavele Blaj și 
Textila Cisnădie. în total au 
loc 28 de partide, care vor în
cepe Ia ora 14. în București^ au 
loc partidele : Metalul 
căra Automecanica 
MECON — Progresul 
(stadionul MECON, 
mul Găzarului) și 
C.S. Tîî%oviște.

© MECIUL 
BUCUREȘTI — F. 
din etapa a 12-a a 
se va disputa duminică, de la 
ora 14. pe stadionul Metalul. 
Partida echipelor de speranțe 
va avea loc pe stadionul Vo
ința, de la ora 12.
• VINERI. PE STADIONUL 

MECON (str. Drumul Găzaru
lui), de la ora 15. va avea loc 
un trial rezervat tinerelor ele
mente din Capitală care acti
vează în formațiile divizionare 
B și C. Cu acest prilej va a- 
vea loc meciul dintre selecțio
natele Diviziei B șâ Diviziei C.

VICTORIA 
C. ARGEȘ. 
Diviziei A,

SERIA A X-A : Minerul SăT“ 
mășag — Minerul Băiuț : D. 
Bara (Tg. Mureș), Minerul Rod- 
na — Energia Beclean : M. Mi- 
hăiuc (Botoșani), Minerul Băița 
— Oașul Negrești : I. Mathe (Re
ghin), Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi
nerul Baia Sprie : M. Rus (Dej). 
Someșul Satu Mare — Victoria 
Cărei : Gh. Munteanu (Arad), 
Unio Satu Mare — Cuprom Baia 
Mare : M. Vincellcr (Cluj-Napo- 
ca), Chimforest Năsăud — Chi
mia Zalău : I. Negulei (Ocna Si
biului), Chimia Tășnad — Bradul 
Vișeul de Sus: v. leiciu (Cluj- 
Naipoca).

SERIA A XI-A : Metalotehnica 
Tg. Mureș — Carpați Agnita : 
V. Luncanu (Hunedoara), Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Progresul 
odorheiu Secuiesc: I. Zalț (Bis
trița), Unirea Ocina Sibiului — 
Oțelul Reghin : D. Tonenchi (Lu
goj), Minerul Bălan — C.S.U. 
Mecanica Sibiu : V. Tabără (Plo
iești) Metalul Sighișoara — L'er 
Sibiu : I. Floricd (Brașov), Uni
rea Cristuru Secuiesc — Minerul 
Baraolt : Gh. Virjoghe (Brasov), 
Viitorul Gheoirglieni — Lacul 
Ursu Sovata : E. Lascăr (Comă- 
nești), Mureșul Luduș — Mureșul 
Topi ița : L — .Barna (Oradea).

SERIA A
— Precizia 
(Cimpulung 
Ftorești — Torpedo Zărmești : 
Simțion (București), Cimentul 
Hoghiz — Poiana CSmpina : M. 
Lăzărcscu (București.), Eleetro Sf. 
Gheorghe — Metaom Brașov : V. 
Mureș an (Luduș), Carpați Sinaia
— Nitramionia Făgăraș : L. Ciucu 
(PucuireșU), Utilajul Făgăraș — 
Mobila Miigura Codlea : Gb. Pet- 
ca (Alba lulia), I.P.T. tntorsura 
Buzăului —’ Minerul FUiipești : 
G. Iurdaclie (București), Petrolul 
F.S.H. Băfflooi — Metalul Tg. Se
cuiesc : I. Radu (Craiova).

XII-A : Chimia Brazi 
S-ăicele : V. Voicu 
Muscel), Victoria 

- ' 1>.

IJH.U.C.SA


VOIEIUL ISTE SI VA RAMINE
UNUI DINTRE CELE MAI SPECTACULOASE JOCURI

vicepreședinte al F.I.V.B.ne declară Iurl CESNOKOV,

simpozion internațional olimpic

ACTUALITATEA LUI PIERRE DE COUBERTIN

Iuri Cesnokov descinde — ca 
și conaționalii săi sovietici Reva, 
Ulianov, Burobin, Mondzoievski, 
ca si românii Mcdianu, Roman, 
Ponova, Plocon, Ferariu, Drăgan, 
Derzei, Corbeanu sau Udișteanu, 
ca și cehoslovacii Tesar, Broz, 
Mușii, Paulus. Laznicka sau 
Șenk — din galeria figurilor de 
legendă ale voleiului mondial al 
anilor ’50 șl ’60. Ex-camplonul 
mondial, revenit ca tehnician pe 
banca lui T.S.K.A. Moscova, a- 
cum vicepreședinte al F.I.V.B., 
s-a aflat zilele acestea în Ca
pitală. I-am solicitat, și a ac
ceptat cu plăcere, un interviu.

— Cum regăsiți Bucureștiul în 
care, cu citeva decenii în urmă, ■ 
■ți venit ca jucător, Iar mai tirziu 
ca antrenor 7

— Mai tatii aș vrea să foloseso 
prilejul pentru a mulțumi din 
toată inima clubului Steaua pen
tru invitarea echipei noastre la 
turneul organizat aici. In capi
tala României am fost ultima 
oară ca sportiv, ia C.E. din 1955 
și am revenit ca antrenor în 
1971. cu prilejul unui turneu. 
Mi-a plăcut dlntotdeauna acest 
frumos oraș, pentru coloritul său 
specific, apropiat sufletului, pen
tru verdeața iul. pentru impresia 
pe care mi-au făcut-o oamenii 
săi. fiindcă trebuie 
turisesc că aici am 
prieteni, oameni șl 
mirablli. corifei al 
mânesc din vremea ... 
m-am grăbit să-l întîlnesc și să-l 
îmbrățișez : Gti. Petrescu, 
Constantlnescu. A. Drăgan.
Roman etc... Regăsesc Bucureș
tiul șl mal frumos. întinerit. Noi, 
însă, am inceput. din păcate, să 
Imbătrlnim... ■

— Cum apreciați recentul con
tact cu voleiul românesc prin 
participarea dv. Ia „Cupa Steaua"?

— Cînd eram jucător, mă întîl- 
neam mai frecvent cu voleibaliș
tii români și-i cunoșteam mai 
bine. T.S.K.A. juca des cu Rapid, 
cu Dinamo, cu Progresul. Si a- 
ceste contacte au contribuit ca 
echipele românești șl sovietice 
de club să fie cele mai puternice 
din lume. Mă bucur sincer că 
găsim Iarăși prlleluri de a ne 
împărtăși experiența...

— Sîntem în preajma startului

Cu ocazia editării, anul vi
itor, a operei părintelui Olim
piadelor modeme, pedagogul 
francez rierre de Coubertin, 
cuprinzînd fin .. trei volume) 
scrierile sale consacrate snor- 
tului, educației fizice șl olim- 
pismului. Comitetul Interna
țional Olimpic a luat hotărîrea 
de a organiza, la Lausarme (El
veția), în ziiele de 18—20 mar
tie 1986, un Simpozion inter
național cu tema „Actualitatea 
lui Pierre de Coubertin". Tex
tele intervențiiilor și conclu
ziilor la acest simpozion var 
forma volumul al 4-lea al ope
relor, pregătite sub îndrumarea

să vă măr- 
vechi și buni 
sportivi ad- 

voleiului ro- 
mea. pe care

Gh. 
Șt.

pe 
do-

joc 
mai

în cupele europene. Ce șanse a- 
cordați echipelor noastre 7

— Nu-mi plao pronosticurile, 
dar cred că Dinamo poate să se 
califice tn turneul final al C.C.E.. 
ca și Steaua în Cupa cupelor, în 
care deține certe posibilități de 
a se bate pentru trofeu...

— Se constată uncie coborîri In 
Ierarhiile internaționale ale vo
leiului masculin din țări' euro
pene care s-au aflat pînă nu de 
mult în prim-plan. Care este o- 
plnla dv 7

— Este, într-adevăr. o realitate. 
Cauzele țin. după părerea mea, 
atit de răimlnerl tn urmă ale me
todicii de instruire, cit șl de altl 
factori ca : gigantismul (cîndva. 
cel mal valoros jucător al nos
tru, Reva, măsura numai 1.66 m ; 
acum tn vogă sint jucătorii de 
peste 2 m, dar și atletici, mal 
greu de găsit), succesul altor 
discipline sportive in arena mon
dială șl olimpică, sporturi care 
au concentrat atenția asupra lor, 
sau puternica afirmare și concu
rentă a voleiului de pe alte con
tinente—

— Intr-adevăr asistăm la o pu
ternică afirmare a voleiului tn 
Asia șl America, concurtnd 
cel european, pînă mat ieri 
minant...

— După mine, voleiul ca 
în sine este unul dintre cele
interesante dintre locurile spor
tive. Așa se explică baza Iul 
largă de masă. Datele F.I.V.B. •- 
rată că. în lume. 100 de milioane 
de tineri 11 joacă organizat. Un 
adevărat „boom" l-a propulsat 
pretutindeni, televiziunea contri
buind mult la acest fenomen, 
mal tntil în Japonia, apoi șl tn. 
alte țări. La J.O. de ia Los An
geles, de pildă, a fost cel mat 
vizionat sport la T.V. tn Brazi
lia concurează fotbalul, noi avînd 
Ia „amicalul" de pe Maraoana 
96 000 de spectatori. Creșterea In
teresului pentru volei, extinde
rea lui au adus si modificări tn 
ierarhii. Dar — trebuie să recu
noaștem — ascensiunea echipelor 
de pe alte continente se datorea
ză si faptului că ele au preluat ce 
a fost mat bun tn voleiul euro
pean șl chiar au perfecționat 
metodele noastre de pregătire, 
bucurindu-se si de un sprijin

susținut în tentativa afirmării ..
— Ca vicepreședinte al F.I.V.B. 

vă aflați, desigur. In centrul pre
ocupărilor forului suprem pentru 
sporirea spectaculozității acestui 
joc...

— Socotesc că voleiul este si 
va rămîne unul dintre cele mai 
spectaculoase cînd este jucat de 
echipe valoroase, tn forul Inter
national ne străduim să sporim 
spectaculozitatea și prin modifi
cări de reguli, prin găsirea unul 
echilibru între atac și apărare. 
Vom avea anul viitor, la Lau
sanne, chiar un simpozion mon
dial pe două teme : spectaculo
zitatea și limitarea timpului de 
joc. Dar. pentru ca voleiul să fie 
spectaculos, frumos, captivant 
pentru public, trebuie mai tntîi 
să ne preocupăm de pregătirea 
unor echipe care să-l joace bine, 
și tn atac și tn apărare.

— Revenind la motivul 
țel dv. aici, considerați 
neul bucureștean a fost 
pentru echipa T.S.K.A. T

— Foarte util. Si vom 
cu plăcere la asemenea
Am putea să ne întîlnlm chiar 
și ta nivel de echipe reprezenta
tive. cu folos reciproc.

Interviu consemnat de 
Aurelian BREBEANU

Crosul internațional
„Pace și Prietenie* 4

VICTORIE ROMANEASCA

„Comitetului internațional
Pierre de Coubertin" (de sub 
președinția strănepotului lui 
Coubertin. Geoffroy de Nava- 
celle) și a Institutului „Cari 
Diem“ din Kbln.

Programul provizoriu al Sim
pozionului prevede conferințe, 
expuneri și intervenții privind 
relația ideilor lui Pierre 
Coubertin. în actualitate, 
pedagogia generală și pedagogia 
aplicată, cu filosofia. cu socio
logia și cu lumea olimpică. 
Conferențiarii principali vor fit 
Georges Rioux (Franța), Fer
nand Landry (Canada). Niko- 
laos Nissiotis (Grecia). Hans 
Lenk (R.F. Germania) și Ale
xandru Șiperco (România).

Lucrările simpozionului vor 
fi deschise de președintele 
C.I.O., Juan Antonio Sama
ranch. în cadrul intervențiilor 
vor lua cuvîntul expert; din 
diverse domenii, din lumea în
treagă, special invitați, (vib.)

de 
cu

IN CURSA FEMININA TURNEUL DE ȘAH DE LA

prezen
tă tur- 
util și

reveni 
turnee.

PAZARDGIC. In localitate 
s-a desfășurat competiția in
ternațională de cros „Pace și 
prietenie", Ia care au luat par
te alergători din mai multe 
țâri europene. Cu acest prilej, 
o evoluție remarcabilă a avut 
alergătoarea bucureșteană Miti
ca Junghiatu (Metalul), cîștigă
toarea cursei feminine pe 2000 
m. Ea a fost cronometrată in 
6:47,8 și a fost urmată de : Ta
tiana Petrova (U.R.S.S.) 6:48,0. 
Jana Kucerikova (Cehoslovacia) 
6:49,3 ...8. Daniela Bran 7:02,5. 
La bărbați, pe 5 000 m. pe pri
mele locurj s-au clasat : 1.
Emil Kedirov (Bulgaria) 13:46,1, 
2. Antonio Kasta (Portugalia) 
13:48,5. ...6. Gheorghe Motoror- 
Ca 14:01.8, ...18. Dumitru Stan- 
ciu 14:17,5.

SMEDEREVSKA PALANKA
BELGRAD, 39 (Agerpres). — 

Tradiționalul turneu interna
țional feminin de șah de la 
Smederevska Palanka (Iugosla
via) se va desfășura între 
noiembrie —r 1 decembrie 
va reuni 16 concurente, j 
care fosta campioană mondială 
Nona Gaprindașvilj (U.R.S.S.), 
Fia Cramling (Suedia), 
Levitina (U.R.S.S.), Zsusza 
roezi (Ungaria), Elisabeta 
Iihroniade și Dana NuEu 
mânia). Din țara gazdă 
participa Zoriră Nikolin, Suzana 
Maximovici, Maria Pelrovici, 
Mariana Măriei.

! 16
Și 

între

Irina
Ve-
Po- 

(Ro-
vor

MINI“ MAXILA REVEDERE
Din 1975, in special de la campionatele europene feminine de 

gimnastică din localitatea norvegiană Sklen, care au prilejuit 
debutul fulminant al micuței sportive române Nadia Comănecl 
în competițiile de anvergură, a început efectiv epoca gimnaste
lor... păpuși ! O dată cu reducerea sensibilă, tn jurul a 14 ani, 
a vtrstei marilor performere, s-a... diminuat vizibil și statura a- 
cestor sportive, majoritatea fiind nițeluș mai înalte decît păpu
șile cu care se jucau poate, între două „Tsukahara" 
iova", Intre două linii acrobatice la sol sau o suită 
ia paralele.

Exemplul Nadiei Comăneci a fost, se poate spune, 
nar de repede urmat în diferite țări de pe glob, de

și „Dani- 
de rotări

extraordi- 
__ ___ _  ___ ______  ... _______ ,__ ___ , . _____ unde s-au 
ridicat rapid performere de marcă. Una dintre acestea este șl 
Maxi Gnauck, din R.D. Germană, în anii din urmă una dintre 
cele mai valoroase sportive ale lumii. Multiplă campioană olim
pică, mondială și europeană, „mini" Maxi (147 cm și 32 kg!) 
a demonstrat un talent viguros, grație șl tehnică ireproșabile, 
fantezie și temeritate, o bună pregătire, cuiegînd aplauze, apre
cieri si medalii în atîtea șl atîtea mari concursuri. Dar lată că 
„Maxi cea mică" a hotărît să abandoneze gimnastica (doar activita
tea competițlonală. pentru că va rămtne șl pe mai departe de
votată sportului el. pregătlndu-se să fie studentă la Institutul 
de Cultură Fizică din Leipzig). Decizie surprinzătoare, căci ti 
așteptam evoluția la „mondialele" de la Montreal. Dar, pe ne
simțite, Iată că Maxi a împlinit 21 de ani (născută la Berlin, la

10 octombrie), o vîrstă, poate, prea... înaintată pentru gim
nastele de astăzi 1

Ce repede fuge timpul !..i
Romeo VILARA

Ecouri după etapele de campio
nat, desfășurate sîmbătă și du
minică în unele țări :

ITALIA. Juventus are o com
portare excelentă, totalizind 16 
puncte în 8 etape 1 Duminică, 
,,Juve“ a oișligat la Udine cu 2—1, 
unde n-a mal pierdut un joc 
din 10 decembrie 1961 ! Golurile 
au fost marcate de Serena și 
Favero, iar pentru gazde a în
scris... Cabrinl in proprie poar
tă ■ Campioana Verona a cîș- 
tlgat. in fine, un meci greu, cu 
Milan, prin golul danezului Elk- 
jaer Larsen (1—0) a tn clasa
mentul golgeterilor : 7 g. K.H 
Rummenigge (Inter). 6 g. Serena 
(Juventus) șl Rideout (Bari) « 
Din păcate s-au înregistrat noi 
manifestări huliganice. La Vero
na. trei suporteri milanezi au 
fost răniți ; la Barl, organele de 
ordine au intervenit pentru a 
despărți încăierarea dintre „tifo- 
sii" celor două tabere... Să spe
răm că exemplul oferit acum cî- 
teva săptămînl de „Autocarul 
prieteniei" (la meciul Fiorentina 
— Napoli) va avea, totuși, ecoul 
dorit !...

R.F. GERMANIA. Klauss Fis
cher (31 de ani), de la Borinim, 
a marcat cel de al 260-lea gol 
al său în „Bundesliga", în me
ciul cu Stuttgart. El se află însă 
pe locul secund în Ierarhia gol- 
geterilor de la înființarea primei 
ligi, după celebrul Gerd Miiller. 
care a marcat 365 de goluri in 
cariera sa, la Bayern Miiunchen. 
Va mai trece desigur mult timp 
pînă ce fostul „bombardier" va 
H depășit I • tn campionatul

■ife

Portarul echipei Manchester United, Bailey, refine batonul ex
pediat prin plonjon, de către McLauglin de la Chelsea. Fază 
din meciul Chelsea — Manchester United 1—2. desfășurat sim- 

bătă, in etapa a 14-a a campionatului Angliei.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

LA TURNEELE DE TENIS DIN IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. 1)

jucătoare
Ia un ni- 

și este îm-
în compa-

zente și cele două 
române, s-a ridicat 
vel tehnic superior 
bucurător faptul că 
nia puternicelor reprezentante
ale tenisului cehoslovac român
cele au reușit să ajungă in fa
zele superioare. Progresele în
registrate de Samungi au fost 
evidente, ea practicind un te
nis ofensiv. Teodora Tache este, 
de asemenea, în ascensiune de 
formă".

Rezultatele sportivelor noas
tre. La Sibenik Tache ajunge 
In semifinală, dar cîștigă olan
deza Riet cu 6—2, 6—4, și tot 
în această fază cuplul Dose- 
delova — Pospisilova (Cehos
lovacia) întrece perechea ro
mână Samungi — Tache cu 
6—3, 6—0. La Mari Losing Ta
che face din nou semifinală 
(cehoslovaca Novotna o Învin
ge cu 6—1, 4—6, 6—4, aceasta 
fiind și cîștigătoarea concursu
lui). tn finala de la Sibenik

Riet o învinge pe Samungi cu 
6—1, 6—0, iar în finala de du
blu Samungi — Tache cîștigă 
cu 6—4, 3—6. 7—5 la Bakkum 
(Olanda) — Sziksay (Ungaria), 
în sfîrșit, în finala „Masters"- 
ului de Ia Bol na Bracu Pos
pisilova — Dosedelova le în
trec cu 6—0, 6—1 pe Samungi 
— Tache.
• ACȚIUNE DE SELECȚIE 

ORGANIZATA LA ARAD DE 
CENTRUL DE PREGĂTIRE 
„23 AUGUST" DIN CAPITA
LĂ. Cîștîgători : Cat. 9 ani : 
C. Toader (C.S.Ș. Reșița) și 
Mihaela Vulpe-David (C.S.Ș. 
Bacău). Cat. 10 ani : P. Ceucă 
(Mecanică Bistrița) și Antoane- 
ia Voina (C.S.Ș. Reșița). Cat. 
11 ani : D. Pescariu (Tenis 
Club București) și Simona Pe
tru (C.S.Ș. Reșița). Cat. 12 ani: 
Șt. Stănilă (Progresul Bucu
rești) șt Monica Năstase (Tenis 
Club București). Cat. 13 ani : 
A. Pavel (C.S.Ș. 2 Constanța) 
șl Angela Kerek (Electrica Ti
mișoara) • DE LA COMISIA

DE DISCIPLINA. La întîlnirea 
din campionatul municipal 
București de tenis dintre for
mațiile I.S.P.I.F. și URBIS, 
sportivul Ion Șerban (I.S.P.I.F.) 
a abandonat, la un moment 
dat, jocul și trecînd peste fi
leu l-a lovit grav cu racheta 
pe G. Voinea (URBIS). Lu- 
înd în discuție această mani
festare huliganică, comisia de 
disciplină a C.M.E.F.S. Bucu
rești a propus suspendarea pe 
timp de un an din activitatea 
competițională a lui Ion Șer
ban (măsura ni se pare prea 
blîndă, după opinia noastră un 
astfel de act trebuind să atra
gă după sine scoaterea defini
tivă din viața sportivă a lui 
I.Ș.), măsură ce urmează a fi 
ratificată de Biroul F.R. Tenis. 
• CÎȘTIGATORII CONCUR
SULUI REPUBLICAN DE CO
PIL 8—li) ani : Cătălina Cris- 
tea șl A. Băncilă (ambii Di
namo). 11—12 ani : Ruxandra 
Mățăoanu (Dinamo București) 
șl B. Peia (C.S.Ș. Reșița). 13— 
14 ani
(C.S.Ș. Dîmbovița) și C. ’ Po
rumb („U“ Cluj-Napoca).

1984—1985. în 34 de etape, au fost 
acordate 21 de cartonașe roșii. A- 
cum. după numai 12 etape, nu
mărul lor a aiuns la 13 1 Este 
aproape sigur că în actualul 
campionat eliminările de pe te
ren vor fi mal numeroase decît 
in sezonul trecut. Explicația : 
exigența arbitrilor față de mani
festările nesportive ale jucăto
rilor, sancționate fără me
najamente. a în clasament con
duce Werder Bremen (fără 
Vdller — accidentat), dar Ba
yern Munchen (locul 3) este în 
revenire de formă. Sîmbătă a

★ ★
ZURICH, 36 (Agerpres). U.E.F.A. 

a hotărît 3ă amine meciul re
tur dintre formațiile Steaua Roșie 
Belgrad și Llngby, contînd pen
tru „Cupa U.E.F.A.", datorită fap
tului că formația iugoslavă a fo
losit în partidele precedente un 
jucător a cărui legitimare nu era 
în regulă. Dealtfel, federația iu
goslavă de fotbal a anulat pen
tru viciu 
jucătorului

dispus cu 3—0 de Eintracht 
Frankfurt. prin golurile iul 
Wohlfart (2) si Lerby.
• In preliminariile C E. de ti

neret (gr. 6) : U.R.S.S. — Norve
gia 2—1 (1—9)

® IERI, — --------------------------
C.M. t gr.
1—1 (1—0).

Gr. 4 :
6—0 (4—0)

Gr. 6 :
1—0 (0—0)

IN PRELIMINARIILE 
1, Albania — Grecia

Franța
U.R.S.S.

Luxemburg

Norvegia

Rubrica redactata de 
Ion OCHSENFELD

Victorița Neacșu

de formă transferul 
tn cauză, Miralem

★
Zjajo, venit de la Iskra Bugojno.

O decizie definitivă în legătură 
cu meciurile echipei belgrădene 
va fi luată de Comisia de con
trol și disciplină a U.E.F.A,, la 
7 noiembrie, cînd același orga
nism al forului fotbalistic euro
pean va avea de judecat și o 
cerere a formației Videoton, care 
reclamă o situație asemănătoare 
în ce privește adversara sa din 
turul secund — Legîa Varșovia..

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX
BASCHET • Turul doi în 

„Cupa cupelor" (bărbați) : Chem- 
sovit (Cehoslovacia) — Stade 
Francais 80—84,' Kotkan TP (Fin
landa) — Landis Gyr-Post Viena 
80—88. Taeby Basket (Suedia) — 
Scavollni Pesaro 86—100, Jugo- 
plastika Split — Maccabi Haifa 
114—78, Vevey Basket (Elveția) — 
Panathinalkos Atena 82—75 •
La Brno, amical feminin : Ce
hoslovacia — Australia 52—59.

CICLISM • Recorduri mondia
le de amatori, pe pista acoperită 
de la Moscova : Andrei Stepanov 
20 km în 24 141.197 și Viaceslav

Ekimov o oră =448,448 km • A 44-a 
ediție a cursei de șase zile de 
Ia Dortmund a fost cîștigată de 
Jupp Kristen (RFG) și Roman 
Hermann (Luxemburg) • „Turul 
Chile", etapa a 7-a (Chilian — 
Taica, 160 km) a revenit chilia
nului Juan Acuna în 3.46:52. Li
der al competiției se menține u- 
ruguayanul Federico Moreira.

RUGBY • La Mar del Plata, 
selecționata locală — Noua ~ 
elandă 6—56.

VOLEI B Meci feminin 
Metz : Franța — U.R.S.S. 
(—8. —12. 9, 9, 10).

Ze-

la
3—3


