
Mline, la Pitești, In semifinalele „Cupei cupelor** la polo:

DINAMO BUCUREȘTI-SISLEY PESCARA, 

O DISPUTĂ CARE PROMITE MULT
Printre punctele de real in

teres ale afișului competițional 
din această sâptămînă se nu
mără și meciul de polo Dina
mo București — Sisley Pescara. 
Intr-adevăr, partida care se 
dispută mîine, de la ora 18, 
In cel mal nimerit cadru — 
bazinul din Pitești, această 
„bijuterie" a sportului nostru 
—, prezintă un grad ridicat de 
atracție: față în față, două 
echipe valoroase, într-urr joc 
internațional oficial, contînd 
pentru faza superioară a unei 
competiții europene interclu- 
buri — semifinală in „Cupa cu
pelor". In fapt, chiar capul de 
afiș al semifinalelor, cealaltă 
(dublă) intilnire avînd o mare 
favorită In formația Vasas 
Budapesta, care joacă cu olan
dezii de la De Robben.

Reprezentanta noastră nu-și

ACOLO UNDE VOCAȚIA 
Șl DĂRUIREA 

SIMT INTILNITE LA TOT PASUL...

C&rneâ 
de reporter

Pe fundalul unei frumoase zile 
tică de înviorare...

Revăd Școala nr. 174 din sec
torul 6 al Capitalei după a- 
proape un sfert de veac... Pe 
atunci învățau acolo mai pu
țin de 700 de copii, astăzi nu
mărul lor se apropie de 3 000. 
Cifră impresionantă, care im
plică prezența zi-lumină a în
vățătorilor și profesorilor (91) 
în trei schimburi. Ca intr-o 
mare întreprindere !

Dintre cadrele didactice pre
zente de la crearea școlii — in 
1962 — n-a mai rămas decît 
o profesoară. o dăscăliță de 
sport, Lidia Stănculescu. Dar, 
deși anii au trecut. „Lidia 
Stănculescu a rămas aceeași fe
meie devotată colectivului, cu 
vocație pentru profesiune, cu 
spirit de dăruire". O spune di
rectoarea de la „174", profesoa
ra de chimie Adriana Huțan, 
fostă comandantă a unității de 
pionieri, director-adjunct, iar 
acum... Cu alte cuvinte, a avut 
vreme să o cunoască bine pe 
colega ei de sport ; nu ne pre
zintă o „carte de vizită" de 
complezență.

Vocația și spiritul de dăruire 
al prof. Lidia Stănculescu își 
pun amprenta peste tot in școa
lă in lecțiile de educație fi
zică și in activitățile sportive 
cu elevii pe care le desfășoară 
împreună cu ceilalți colegi din 
colectivul de catedră, Gabriela 
Marinescu și Cristian Ștefănes- 
cu. Este un colectiv bine su
dat, care știe să se apropie de 
copii, să-i atragă pe terenul de 
sport, prin Iccții-model (cu 
elemente din atletism, gimnas
tică, dar și cu o „porție" sub
stanțială de jocuri, bucuria co
piilor) și prin concursuri și 
competiții care se înscriu a- 
proape zilnic in calendarul a- 
sociației sportive a școlii. în 
zilele vizitelor noastre, acest 
calendar cuprindea întreceri de 
atletism, sub formă de mini- 
crosuri, baschet, handbal, vo
lei și minifotbal : dificil pentru 
reporter să cuprindă totul, să 
răspundă dorinței copiilor de 
a-i vedea pe toți cum aleargă, 
cum sar, cum aruncă la coș 
sau cum conduc în dribling o 
minge. Ne-am notat în fugă 
cîteva nume : Cristian Bolin- 
tiș și Adrian lonescu — bas- 
chetbaliști, Mihai Donea — 
handbalist, Loredana Năchescu 

ascunde gîndul de a merge și 
mai departe tn importanta în
trecere, după ce și-a asigurat 
o spectaculoasă calificare în 
cvartetul de frunte, grație ce
lor șase victorii din tot atîtea 
întîlnlrL Dinamo cunoaște bi
ne forța de joc a echipei ita
liene, luîndu-și măsuri în con
secință. Astfel, cele două an
trenamente de ieri au avut un 
pronunțat caracter tactic, an
trenorul Iuliu Capșa și secun
dul său, Dinu Popeseu, insis- 
tlnd asupra finalizării, a situa
țiilor de om tn plus și om In 
minus, ce apar, aproape inevi
tabil, de-a lungul celor 28 de 
minute ale unul meci. „Încer
căm să ne punem in valoare

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

de toamnă, o „repriză" de gimnas- 
Foto : Gabriel MIRON

gimnastă și, în totalitate, cla
sa a VII-a B. cu foarte mulți 
copii cu veleități în sport, dar 
vă asigur că la „174“ cei care 
meritau să fie consemnați aici 
sînt cu mult mai mulți. In pri
mul rind. toți cei peste 60 de 
elevi și eleve care, in sep
tembrie, după un prim tur de 
selecție au fost îndrumați că
tre unități sportive de perfor
manță, cu prioritate către clu
burile sportive școlare 1 și 2, 
apoi către Dinamo, Steaua și 
Olimpia. Fiindcă, resppctînd o 
tradiție bine statornicită la 
„174“, foarte mulți copil — e- 
levi și eleve — realizează mult 
mai mult decît o simplă in
struire in școală : ei își dedică 
o parte din timpul liber și 
sportului, nutrind ambiția de 
a reprezenta cu cinste școala 
și in acest domeniu.

Și reușesc ? „Reușesc. — ține 
să sublinieze directoarea șco
lii — in primul rînd pentru că 
pornesc din școală cu o temei
nică pregătire fizică : merite
le profesorilor de specialitate. 
Reușesc și pentru câ unii din
tre ei, activind in cadrul cercu
rilor Casei pionierilor și șoi-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Mingea reluată de Pițurcă (tricou de culoare închisă), în secunda 
49-a a jocului, se odihnește în plasă. (Cronica meciului Steaua — 
Politehnica Timișoara, in pag. 2—3) Foto : Iorgu BĂNICĂ

Pratetarl din toate țările, unițt-oi I
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Duminică, la Timișoara.

In optimile „Cupei I.H.F.**

la handbal (m)

POLITEHNICA - TATRAN
PREȘOV (Cehoslovacia) t
Returul va avea loc

Ia 10 noiembrie
Iubitorii handbalului 

din Timișoara așteaptă 
cu interes prima manșă 
a „optimilor" din cadrul 
„Cupei Federației Inter
naționale de Handbal" 
dintre formațiile Politeh
nica Timișoara și Tatran 
Preșov. Aflăm, telefonic, 
de la antrenorul forma
ției locale, Constantin 
Jude, că handbaliștii 
cehoslovaci sînt aștep
tați să sosească în cursul 
dimineții de azi, ei ur- 
mînd ca imediat să facă 
un prim antrenament în 
sala „Olimpia".

Meciul este programat 
duminică de la ora 11, 
biletele fiind de pe a- 
cum vîndute. Partida re
vanșă a fost programată 
pentru ziua de 10 noiem
brie în sala „Tatran" din 
Preșov (la 11,30, ora 
noastră).

Punct final în sezonul de călărie

VACANȚA COMPETIȚIONALĂ 

VA TREBUI FOLOSITA

CU MAI MULTA EFICIENȚA
• „Obstacolele* pregătirii au stat in fața... obstacolelor

• Să nu dăm vina doar pe cai I • Este necesară o re

considerare a dresajului și concursului complet • Cum

folosim juniorii ?

Dinamovistul Ionel Bucur s-a numărat 
la actuala ediție a Campionatelor națio
nale printre cei mai buni călăreți, cuce
rind două titluri. Foto : V. ClRDEI-Sibiu

Conform tradiției, campiona
tul de concurs complet a mar
cat și in acest sfîrșit de oc
tombrie finalul sezonului com- 
potițional al călăriei. Să men
ționăm. încă de la început că 
acesta n-a fost nici mai bun, 
nici măi rău în comparație cu 
1984, adică a avut cîteva punc
te de vîrf (nu prea multe), cî
teva „minime" (suficiente) și 
intre ele... marea calmă și pla
tă a mediocrității. Este o afir

TINERETUL A DOMINAT 
„CUPA ROMÂNIEI" LA SPADA

• învingător — Juniorul Adrian Pop (C.S. Satu nare) I
100 de spadasini, din 16 sec

ții de scrimă din țară, ieri, în 
etapa finală a „Cupei Româ
niei", a doua mare competiție 
din calendarul competițional 
intern. Concurențl de toate 

. categoriile de clasificare, ln- 
cepînd cu candldațil olimpici 
(în fapt, cei din lotul repre
zentativ) și terminînd eu ju
niorii mici (de 14—15 ani). Or
ganizatorii — obligați de con
dițiile concrete de desfășurare 
a acesteia, în sala Floreasca 
din Capitală — au hotărît, 
pentru a Încheia disputa-ma- 
raton, totuși, într-un timp nor
mal, ca faza eliminărilor di
recte să nu mai aibă, ca de o- 
blcel, și recalificări. Astfel 
îneît concurențil calificați 
printre primii 32, odată ce 
pierdeau un asalt nu mai aveau 
decît șansa... spectatorului. 
Iată, deci, că această competi
ție, denumită, după cum se 
știe, și „competiția k.o." a 
triat mult mai repede șl mult 
mai sever concurențil.

La orele serii, în sferturile 
de finală ale Cupei s-au des
fășurat următoarele asalturi : 
I. Dima (Farul C-ța) — F. Ni- 
colae (Steaua) 10—9, E. Mă- 
nucu. (Tractorul Brașov) — M. 
Popa (Steaua) 10—6. A. Pop 
(C. S. Satu Mare) — R. Szabo 
(Steaua) 10—5, I. Popa (Stea
ua) — S. Saitoc (Steaua) 10—9. 
Toate disputate și, spre sur
priza tuturor, încheiate cu 
victoriile outsider-ilor, nici 

mație poate aspră, dar, sîntem 
siguri, cei care lucrează în a- 
cest domeniu o recunosc ca a- 
devărată. Dar, să nu ne măr
ginim doar la constatări de or
din general...

Ca întotdeauna, in prim-pla- 
nul atenției s-au aflat probele 
de obstacole. Atit pe plan in
tern, cit și internațional, numă
rul concursurilor rezervate ob
stacolelor a fost mai mare com
parativ cu dresajul, ca să nu 
mai vorbim de proba comple
tă, dar rezultatele, în ansam
blu, s-au menținut la o . cotă 
scăzută. în campionatul națio
nal al. seniorilor a fost „anul" 
călăreților de la Dinamo 
(„mina" lui Andrei Costea fă- 
cindu-se, parcă, in sf rșit, sim
țită). in timp ce Steaua, pină 
acum lideră incontestabilă, a 
acuzat din-plin schimbarea gar
niturii de cai, fapt care s-a 
văzut și prin o singură pre
zență în lotul reprezentativ, al
tădată în exclusivitate stelist. 
Să mai adăugăm acestor clu
buri (totuși, fruntașe) și pe 
C.S.M. Lugoj (activitatea lui 
Cornel Ilin începe șă dea roa
de) și C.S.M. Sibiu, singurele 
care și-au mai înscris titluri în 
palmares. în rest, dintre cele
lalte cluburi unele se mulțu
mesc încă cu... firimituri, iar 
altele au rămas complet pe 
„margine", neoferind nimic 
competitiv, dovadă a unei 
munci insuficiente. Oare nu

unul din componenții echipei 
reprezentative nereușind ca
lificarea In semifinală I Un 
sfîrșit de an lipsit de glorie; 
după ce n-au reușit vreo is
pravă deosebită nici în ma
rile Întreceri internaționale ale 
sezonului de vîrf.

în semifinale, doi reprezen
tanți ai „vechii gărzi" — Ion 
Dima (30 ani) și Ion Popa (32 
ani) au intîlnit doi purtători 
de cuvînt ai „noului val", 
Eduard Mănucu (18 ani) șl, 
respectiv, Adrian Pop (17 
ani). Tineretul s-a impus 
frumos și fără dubii, ambii 
cîștigînd la același scor: 10—7, 
O finală inedită, atiț Mănucu 
cît șl Pop aflîndu-se pentru 
prima dată în această postură 
onorantă (dar și angajantă 
pentru marea performanță a 
viitorului apropiat !). A clș- 
tigat, în cele din urmă, sătmă- 
reănul Adrian Pop. cu 10—8, 
după ce condusese confortabil 
cu 9—6, dar se văzuse, apoi, a- 
proape de egalare (9—8).

Astfel, „Cupa României" 
la spadă, ediția 1985, a adus 
în- prlm-plan tineretul, dar și 
necesitatea revizuirii loturi
lor reprezentative.

Prologul acestei competiții 
a spadasinilor l-a constituit 
debutul... spadasinelor, cu o-

Pau! SLĂVESCU

(Continuare in pag 2-3) 

mai și numai materialul caba
lin este vinovat ? Parcă am 
obosit auzind această „placă", 
uitîndu-se. spre exemplu, că 
în iarna trecută federația a di
fuzat un plan-cădru de pregă
tire care a fost uitat în ser
tare incă înainte de a fi des
chise... plicurile ! Atunci ?

în altă ordine de idei, toți 
specialiștii sînt dc acord că, în 
pregăiirea generală, dresajul 
are o importanță deosebită, dar 
tocmai această latură este a- 
proape complet neglijată. Ur
marea ? Tot caruselul de gre
șeli in conducerea calului, re
fuzuri, poziții defectuoase în șa 
etc., etc... Să mai adăugăm, in 
privința aceluiași material ca
balin. că, după opinia noastră, 
tot din cauza unei. munci in
suficiente care să conducă la 
un lot valoros, unii cai sînt fo
losiți pe rind de juniori, fete 
și chiar de mai mulți seniori, cu 
unicul scop — avînd în vede
re calitățile malului respectiv — 
de a obține victoria într-o pro
bă sau alta. Să ne mai mirăm 
că, după o scurtă perioadă, ca
lul devine un „rebut" !... Să 
evidențiem, totuși, comportarea 
bună a călăreților Ionel Bucur, 
Gruia Dcac. Ligia Ilin. Ioana 
David. Cristina ȘtEîăucscu, Sil
vana Todca, Mircea Ncagu.

Emanuel FĂNTÂNEANU
(Continuare m pag 2-3)



în Sala sporturilor din Bistrița Surpriză in eșalonul secund la rugby ULTIMA ETAPA

FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL
DE TENIS DE MASA (j)

In competiție, campioni europeni ai tinerei generații
laLa numai o săptămină de 

găzduirea campionatelor națio
nale de haltere. Sala sporturi
lor din Bistrița își schimbă de
corul, începînd de astăzi 
fiind programat returul 
pionatuiui republican pe echi
pe Ia tenis de masă (juniori), 
competiție care se desfășoară 
in cadrul „Daciadei". După în
trecerile din tur (17—19 mai, 
Tg. Mureș) pe primele locuri 
in clasamente se află Univer
sitatea Craiova 10 p, 
Cluj-Napoca 1 9 p,
Cluj-Napoca II 8 p (masculin), 
Juventus MILMC IMGB 10 p,

aici 
Cam-

C.S.M. 
C.S.M.

Metalul C.S.Ș. Rm. Vilcea I 9 
p, C.S.M. Cluj-Napoca 8 p (fe
minin), anunțîndu-se, in con
tinuare, o dispută strinsă pen
tru titluri, cu atît mai mult cu 
cit vor fi prezenți o serie de 
jucători și jucătoare cunoscuți 
pentru succesele realizate la 
competițiile internaționale ale 
anului : Otilia Bădescu, Emilia 
Ciosu, Călin Toma, Călin 
Creangă. Romulus Revisz, Car
men Găgeatn, Anca Cheler. 
Cristian Ignat, Maria Bogoslov 
ș.a.

Se va juca in două reuniuni, 
de la ora 9 și de la ora 15.

DEITA -IN ACESTE ZILE

PARCĂ MAI FRUMOASĂ CA ORICIND
Delta este, acum, în toam

nă, parcă mai frumoasă ca 
oricind. Soarele-i darnic in lu
mină, iar adierile vîntului scu
tură din sălcii frunze de ara
mă peste vegetația de un ver
de deschis de pe canale. Și 
între stuf și cer e zborul pă- 

peaici 
Popes- 
turism

DACII I.P.A. SIBIU -1. A. M. T. ORADEA 13-3!
din etapa a 8-a a Di- 
rugby :
Steaua n — Sportul 
Construcții n 9—3,

Rezultate 
vlziei B de

Seria I : 
studențesc 
Știința — Gloria 3—23, Aeronau
tica Buc. — R.C. Grivlța Roșie 
II 10—27, A.S.E. n — Rapid II 
35—0 și Vulcan — I.O.R. 3—21.

Seria a II-a : Dunărea Giurgiu
— Tablierul Pitești 4—0 (nepre
zentare), l.O.B. Balș — Electro- 
putere Craiova 22—6, Ș.N. Olte
nița — C.S.U. Prahova, Ploiești 
4—0 (neprezentare), Chimia Tur- 
nU Măgurele — Textila Pucioasa 
9—4, Petrochimistul Pitești — 
Rulmentul Alexandria 21—3 și 
C.F.R. Craiova — Record Pitești
3— 14.

Seria a III-a : I.M.U. Medgidia
— Pescărușul 12—12, Calatis Man
galia — Constructorul C-ța 3—42, 
celelalte rezultate din această se
rie n-au fost comunicate federa
ției de către arbitrii delegați, 
spre a putea fi omologate.

Seria a IV-a : Minerul Lupeni
— Știinta CEMIN n Baia Mare
4— 0 (neprezentare). Universita
tea II Timișoara — C.F.R. Bra-

șov 6—12, Metalurgistul Cugir — 
Transportul Tg. Mureș 37—0, Uti
lajul știința Petroșani — Unirea 
Sâcele 4—0 (neprezentare). Petro
lul Arad — Transloc Alba lulia 
0—0 și Dacii I.P.A. Sibiu — 
I.A.M.T. Oradea 13—3, surpriza 
seriei și a etapei !

Seria a V-a : Politehnica 11 
Iași — Auto Galați 38—0, scorul 
etapei, Rulmentul II Bîrlad — 
Progresul Brăila 4—0 (neprezen
tare), Electro Botoșani — U.K.A. 
Tecuci 8—3.

O caracteristică a acestei etape: 
nu mal puțin de cinci meciuri 
(dintre cele ale căror rezultate 
au fost comunicate federației...) 
nu s-au disputat datorită nepre- 
zentării echipelor oaspete. în spe
ti Tablierul Pitești, C.S.U. Pra
hova Ploiești, Știința CEMIN II 
Baia Mare Unirea Săcele și Pro
gresul Brăila. Este o stare de lu
cruri fără precedent, care afec
tează buna desfășurare a compe
tiției. Consiliile pentru educație 
fizică și sport din județele pe te
ritoriul cărora activează aceste 
echipe nu au nimic de spus ?...

si9

DE
După

IN DIVIZIA A
LUPTE LIBERE

încheierea întrecerilor 
divizionare de „greco-romane 
duminică se prezintă la ultima 
etapă (a VIII-a) șl formațiile din 
Divizia A de lupte libere. Fi
rește, ac., stă etapă prezintă o 
deosebită importanță pentru ma
joritatea . echipelor șl îndeosebi 
pentru acelea care se află în 
cursa calificării la turneul final 
(15—17 noiembrie) șl în disputa 
pentru evitarea retrogradării. A- 
matorli 
tală au 
nu mai 
sala de 
și alte 
gramul 
radea : 
C.S.M.

acestui sport din Capi- 
prllejul să urmărească 
puțin de 8 formații în 
lupte a clubului Steaua 

3 la Progresul. Iată pro- 
complet : seria 1, la O- 
Metalul IURT Lugoj, 

Cluj-Napoca, A.S.A. Ora
dea : la Brașov : C.S.M. Reșița, 
UNI O Satu Mare, 
șov ;
ra, . 
rad ;
(sala Steaua) : Lemnarul Odor- 
hei, * ~ ' -----

Dinamo Bra- 
la Arad : U. M. Timișoa- 

Armătura —
: seria a n-a,

Zalău, Rapid A- 
i, la București

sărilor. Intr-un periplu 
dialogăm cu Constantin 
eu, șeful agenției de 
Tul cea.

„Tn acest an agenția
a oferit servicii la peste 45 000 
de turiști veniți in Deltă in 
forme organizate — ne spun#. 
Cine au fost acești iubitori de 
linșite și ape ? In special gru
puri din cluburi și asociații 
sportive bucureștene. Pentru ei 
am organizat o varietate de 
forme de destindere și recre
are, de la concursurile de ca- 
iac-canoe pe lacul Ciuperca 
din Tulcea la pasionante 
treceri de pescuit sportiv 
Deltă".

Dar vara a trecut...
„Și toamna, aceste zile 

ideale pentru sejur la gurile 
Dunării. Orice colectiv organi
zat este așteptat la noi cu cal
dă ospitalitate și cu cele mai 
bune condiții de cazare și des
tindere. Avem locuri special a-

noastră

in- 
In

sînt

menajate pentru 
și alte condiții 
pildă, popasul 
Crișan este cu prioritate la 
poziția bucureștenilor, ca și 
telul Șulina, de unde se
face foarte atrăgătoare excursii 
spre Farul vechi. Și dacă oa
speții nu au unelte de pescuit 
și alte articole necesare, gă
sesc la oficiile noastre de toate 
și... sfaturi prețioase : e vre
mea știucilor și a bibanilor".

Pe bordul vasului Călimă- 
nești stăm de vorbă cu un 
simpatic comandant de navă, 
Ion Onciu.

„Turism și sport ? Eu am dus 
in Deltă peste 6 000 de oameni 
de toate vîrstele. Sigur, nu pot 
să stau cu ei să-i văd ce fac 
dar ii ascult la întoarcere po- 
vestindu-și peripețiile cu mare 
entuziasm — pescuit, excursii. 
Întreceri sportive. Și un cu- 
vînt pe care il aud de la or
ganizatori : -Daciada»".

In Deltă e frumos și pe lingă 
amenajările destinate undi țari
lor am văzut frumoase amena
jări sportive la Tulcea — in 
orașul de la obirșia Deltei — 
și la Sulina. Așadar, o Invita-

Tnfrățirea Oradea, Viitorul 
Gheorgheni, Steaua ; la Tg. Mu
reș : steagul roșu Brașov, Con
structorul Hunedoara, Mureșul 
Tg. Mureș ; la Sf. Gheorghe : 
Precizia Blaj, Comerțul Tg. Mu
reș, C.S.M. Sf. Gheorghe ; seria 
a III-a. la Petrila : C.S.M. 
iova, “
Napoca, Jiul Petrila : la Tirgo- 
viște : C. ' *’
București, c. _
București (sala Progresul) : Mi
nerul Motru, Vulcan și Danubia
na București r" seria a IV-a, Ia 
Galați : Hidrotehnica Constanța. 
Viitorul Vaslui^ Dunărea Galați ; 
Ia București (sala Steaua) : Ni- 
colina Iași, Forestierul Tg. Se
cuiesc, Rapid și URBIS Bucu
rești ; în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej : Progresul Brăila — 
C. S. Sătesc Brăneștl-Ufov. C. S. 
Onești. Toate reuniunile încep la 
ora 10.

A.

cam pare, 
și servicii. 

Pescarul

I.O.B. Balș, Voința cîuj-

Tg. Jiu, Electra 
S. Tîrgoviste ; Ia

JUCATI CU NOI

Florin Gheorghiu

Cu cărțile pe față 1... Per
sonajul principal din stop-ca- 
drul săptămînil trecute era 
marele nostru maestru Flo
rin Gheorghiu, aflat la cirma 
pleselcr negre. De cealaltă
parte a tablei, marele maes
tru sovietic Mark Taimanov. 
Prezentările fiind Inutile, să 

• trecem imediat la analiza po
ziției de pe diagramă (alb — 
Rgl, Dc2. Tal, el, Nf2, Cel, 
c4, Pb2. d5, e4. g2, hz ; negru 
— Re8, Df6, Tb5, e8, Ng7, C8, 
Cf4, Pb4, c5, <16, g5, h6) cu pre
cizarea că ea a survenit în par
tida Taimanov — Gheorghiu 
din turneul interzonal de la 
Leningrad, 1977.

Așadar, am pus cititorilor 
problema : ce se tntîmplă
dacă negrul va Juca l...C:g2? 
Semnul de întrebare este al 
nostru, mutarea însă merită 
(conform notației șahiste) u- 
nul de exclamare sau chiar 
două ! 1 Fiindcă este o mutare 
puternică. Jucată cu mult cu
raj, care taie „nodul Gordian" 
al partidei. Iată cum a con
tinuat aceasta : 2.R:g2 (Tai
manov acceptă sacrificiul o- 
ferlt) 2...Nh3+ ! ! (a doua lo
vitură. neprevăzută probabil 
de adversarul lui Gheorghiu).

Viorel TONCEANU

PUNCT FINAL ÎN SEZONUL DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

Constantin Vlad, Alexandru 
Bozan, cei care s-au aflat 
permannet in prim-planul dis
putelor, ridieîndu-se peste me
dia generală.

Cîteva cuvinte despre juniori. 
Aceștia au avut în frunte pe 
Titel Răducanu, care a cuce
rit 4 titluri (unul la seniori), 
el mai avind în palmares și 
două „arginturi" la Balcania
dă. Stelistul este, însă, dator 
să confirme, ca și alți călă
reți din tînăra generație (Al
bert Mocanu. Albert Constan
tin, Claudiu Gheorghe etc.). De 
aceea revenim la o mai veche 
propunere, aceea de a include 
și un junior în echipele care 
se deplasează la concursurile 
internaționale mai puțin difi
cile. Experiența altor federa
ții in acest sens este conclu
dentă și cu bune rezultate. 
Deci,..

In ceea ce privește dresajul, 
lucrurile se prezintă la același 
stadiu ca
Specialiștii noștri pot fi nu
mărați pe degete : Gheorghe 
Nicolae (cel maț bun in ac
tualul sezon). Anghel Dones- 
cu, Dumitru Veiiou, Radu Mar
coci, Marius Curteanu, Ion 
Popa (abia a părăsit „obstaco
lele") — toți de la Steaua și 
Iosif Molnar (Olimpia), ultimul 
continuind mai mult din pa
siune decît pentru performan-

tă. Se mai poate vorbi de o 
veritabilă competitivitate ? A- 
ceastă solitară preocupare 
(Steaua) este argumentată de 
însăși faptul că la juniori tit
lul a revenit lui Titel Radu- 
canu, un „obstacolist" care a 
beneficiat de un cal pregătit 
de Radu Marcoci. Iată, deci, că 
se impune (iarăși ne repetăm) 
luarea unor măsuri cu adevă
rat eficiente care să-i determi
ne pe antrenori să acorde și a- 
cestei discipline atenția cuve
nită pentru ca participarea Ia 
concurs să nu mai fie doar un 
act de complezență.

Nu departe de dresaj 
și concursul complet, 
acum mai mult ca un
rezistență a cailor și tratat 
consecință, dovadă că, spre 
xemplu, la finale, din șase 
chipe — oricum este un merit 
că au participat — doar două 
(Steaua și C.S.M, Sibiu) au ter
minat cu efectivul complet, 
ceea ce spune mult despre pre
gătirea generală ! Dar, și in 
acest caz, semnalele noastre 
n-au găsit ecoul cuvenit, si
tuația mentinindu-se fa aceeași 
cotă scăzută. Pînă cînd ?

Ar mai fl, desigur, 
multe de spus. Dar, 
dintre tehnicienii noștri cunosc 
foarte bine și plusurile 
ales, minusurile, 
trn toți, pauza 
(foarte lungă, la 
sfetnic bun. Ar

3.R:h3 Df3+ 4.Ng3 Nf6 ! 
iată cum piesele negre au în
chis cercul asediator. Acum, 
orice at mai încerca albul, el 
este făcut mat la 
mătoare 5...g4J-.
cat 1

Analiza noastră 
post-seri ptum. Tn 
presați de „criza 
cel doi adversari 
lingă o altă posibilitate 
continuare, demnă de relevat. 
Cea ma) bună apărare a albu
lui era de fapt S.Rgl (refu- 
zînd Justificat al doilea sacri
ficiu de plesăb iar acum j>u- 
tea urma ‘ - - -
5.Dc2 și lupta se 
E drept, tot sub 
ternlcei presiuni
Deci mutarea inițială l.,.C:g2, 
atît de spectaculoasă, com
porta totuși o doză de risc.

De ce a riscat Florin Gheor
ghiu ? Răspunsul : fiindcă așa 
cere regula Jocului. Și numai 
cine îndrăznește... reușește.

★
Problema noastră următoa

re : albul mută și — incredi
bil dar adevărat ! — va cîș- 
tiga aproape instantaneu.

mutarea 
Excelent

ur- 
ju-

unnecesită 
focul luptei, 
de timp", 

au trecut pe 
de

3...DÎ3 4.Ce3 T:e4 
prelungește, 
semnul pu- 
a negrului.

Radu VOIA

și în anii trecuți.

® Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 1 noiembrie, va 
avea loc In București, în sala 
clubului din sir. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16,30. Nu
merele extrase vor fi radiodi
fuzate la ora 19 pe programul II, 
la ora 23 pe programul I, pre
cum șl simbătă dimineața, In re
luare, Ia ora 8.55, tot pe pro
gramul I. După efectuarea ope
rațiunilor de ti agere, va urma 
filmul „Roberta Carlos șl dia
mantul roz". Intrarea liberă.
• ASTAZ1 șl MÎINE — ulti

mele zile pentru procurarea bi
letelor la ultima tragere MUL-

CARNET DE
(Urmare din pag. 1)

REPORTER

se află
privit 

test ' ’de 
in 
e- 
e-

incă 
fiecare

și, mai
Poate că, pen- 
competițională 
noi) va fi un 
fi timpul...

ȚIPLA PRONOEXPRES din acest 
an, care se va desfășura dumi
nică 3 noiembrie a.c. In cadrul 
a 8 extrageri, în două faze, cu 
un total de 48 numere extrase, 
participanțllor li se oferă alte 
noi posibilități de a putea ob
ține importante cîștigurt in auto
turisme „DACIA 1300“, man 
sume de bani, precum și ex
cursii In U.R.S.S. Variantele de 
25 lei pot obține cîștlgurl cumu
late la ambele faze ale trage
rii. Nu lăsațl pină in ultimul 
moment șl jucați din timp nu
merele dv. preferate la această 
interesantă tragere.

miior patriei din sectorul 6, 
unde au condiții foarte bune de 
lucru, fac o primă opțiune cu 
performanța. Reușesc, după a- 
ceea, și pentru că in școală, 
alături de ei — în efortul su
plimentar pe care îl fac — 
simt permanent sprijinul mo
ral al cadrelor didactice, al 
profesorilor de... nespccialitalc, 
al diriginților, înainte de (oa- 
te. Ion Opran. de fizică, ar fi 
unul dintre ei, dar să Ie amin
tim si pe Emilia Seghcanu, Fe
licia Biandabur, 
vitescu și, 
comandant 
nieri, Gh, 
concursuri, 
mii care ii 
sînt profesorii-diriginți..."

N-aș vrea să se înțeleagă de 
aici că se face rabat exigentei 
la învățătură. Dimpotrivă I Iată 
un caz. acela al elevului Că-

Ludmila Sli- 
desigur, pe actualul 
al unității de pio- 

Georgescu. După 
după reușite, pri- 
felicită pe micii croi

• ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 25 OCTOMBRIE 
1985. Categoria 1 : 1 variantă 
25% —.autoturism Dacia 1300 ; 
categoria 2 : 6 variante 25% a 
14.342 lei ; categoria 3 : 11,25
variante a 7.649 lei; categoria 
4 : 24,50 variante a 3.512 lei ; 
categoria 5 : 108,75 variante a 
791 lei ; categoria 6 : 267,75 
riante a" 321 lei ; categoria 
1 447,25 variante a 100 Iei. 
port la categoria 1 : 160.405 
Autoturismul „Dacia 1300“
la categoria 1,, a revenit parti
cipantului BALLA ISTVAN din 
Oradea.

va- 
X : 
Re
lei.
de

B, a- 
chiar 

fizică,

tălin Pintca din a VII-a 
colo unde este dirigintă 
profesoara de educație 
Lidia Stănculescu... Copil de 
premiu, adică de note de la 
8 in sus. Cătălin a slăbit, anul 
trecut in trimestrul I, grija 
pentru învățătură. Urmarea ? 
Profesoara-dirigintă l-a trecut 
pe banca rezervelor pînă l.i în
dreptarea notelor, operație care 
n-a durat prea mult, nici 10 
zile. Dar măsura — aspră, fără
îndoială, pentru un copil dor
nic să fie prezent în toate con
cursurile clasei s-a dovedit a
fi salutară. La „174" au mai
fost asemenea cazuri rezolva-

se coi 
rător — 
disclpllr 
biliști d 
măsuri 
mul tin 
Au fost 
llcențep 
țeles {’ 
tructibii 
și perfe 
sprijlnu: 
au fost 
ciente p 
ritățil ti 
din păci 
forează 
unor coi 
nînd ln< 
cunoștin 
pilotaj 
pe cei 
spectator

Iată, < 
rentului 
I.T.A. I 
doar do 
de la P 
fectuat 
gace, ini 
b’ția lui 
nalâ cu 
comport 
replicat

. tncepăto 
cents. S 
cuit, unt 
lanului.

BILE]

S
Pentri 

cadrul ( 
rilor f’ 
se pu 
turllor ș 
diul clu

LOTURILE DIVIZIONARE
Duminică, 3 noiembrie, se dă 

startul într-o nouă ediție a cam
pionatelor naționale de volei — 
masculin și feminin — ediția 
1985/1986. Tn numărul nostru de 
azi vă prezentăm Ioturile celor 
12 formații masculine :

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor : Corneliu Oros): Dan Gîrlea- 
nu (31 ani — 1,94 m), Gunther 
Enescu (30 — 2,01), Emilian Vrin- 
cuț (28 —1,95), Marius Căta-Chi- 
țlga (23 — 1,96), Zamfir Gheorghe 
(24 — 1,92), Sorin Pop (22 — 1,93), 
Ovidiu Bălan (21 — 2,02). Daniel 
Râdulescu (20 — 1,94), Aurelian 
Ion (30 — 1,90), Dan Chiror.dojan 
(19—1,90), Nicolae Eîek (18 —
1,92).

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori : Gyula Bartha și Virgil Du
mitrescu) : Valeriu Spînu (25 — 
1,98), Marian Constantin 
1,95), Daniel Dalacu (19 
Sorin Ma cavei (29 — 
rin Mina (26 — 1,95), 
ca (18—1,97). Silviu 
1,97), Minai Pădurețu 
Cristian Pentelescu

(20 —
2.04),

1,90), Flo- 
CorneJ Șoi- 
Pralea (22 — 
C8 — 1,92). 

(22 — 1,96),

te... din mers. Iar acum, lu
crurile merg bine !

De bună seamă că ar pu
tea să meargă și mai bine, dacă 
unele neajunsuri și-ar găsi re
zolvarea. Conducerea școlii 
face eforturi să le găsească, și 
de asemenea comitetul de pă
rinți. Probă : completarea in
ventarului sportiv, sporirea 
numărului de mingi. Ar mai fi 
de completat asfaltarea ur.ui 
spațiu din curtea școlii. Ce ar 
însemna aceasta ? O economie 
uriașă de timp ! Copiii n-ar 
mai alerga pînă la baza spor
tivă „Urbis". și așa suprasoli
citată de colectivele de copii și 
tineri din imediata vecinătate. 
Este o sugestie, care ar putea 
deveni și o împlinire...

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag l)

cazia „Cupei Federației", .dis
putată miercuri. Departe de 
a fi o simplă încercare sau o 

întrecerea a 
spectaculos și 

al acestei

demonstrație, 
prilejuit un 
promițător început 
noi arme (lansate sub egida 
F.I.E.). Și așa cum ne spunea 
și reputatul tehnician al spa
dei românești, 
Stelian „debutul 
așteptări". După 
tur ceea ce se 
planșe era, de fapt, o luptă de 
floretă cu... spada, curind 
concurentele și-au intrat in 
mină și spada s-a simțit la ea 
acasă, cu lovituri curate, cu 
atacuri la picior și Ia manșetă, 
fără a acuza greutatea spadei 
(la propriu și la figurat !).

Constantin 
a fost peste 

ce în primul 
întîmpla pe

cu...

LA SPADA
Surpriza s-a numit necu

noscuta Camelia Misian (17 
ani, Farul C-ța), eleva antre
norului Gh. Horia pregătindu- 
se, însă, special pentru spadă 
și calificîndu-se 
8. Tn 
Gyurkan
— Marcela 
Mare) 8—4, Alina Moțea (Stea
ua) — Magda Chezan 
(I.E.F.S.) 8—3 ; pentru locurile 
3—4 : Zsak — Chezan 8—'5 ; 
pentru Jocurile 1—2 : Moțea
— Gyurkan 8—4. Așadar, tot 
victoria... floretistelor (de azi), 
poate spadasinele de mîi- 
ne, căci deocamdată Gyurkan 
este recenta campioană balca
nică de floretă, iar învingă- 
toarea de miercuri, componen
tă a lotului reprezentativ.

în finala de 
semifinale : ludith 
(CSM Cluj-Napoca) 

Zsak (C.S. Satu

Petre lone 
piliu Das< 
Haiduc (18

EXPLOR.Î 
MARE (£ 
Manț) : A, 
1,84), Trai, 
Cristian I& 
rel Manole 
(31 — 1,90), 
— 1,80), I
1,83), Emil 
Szilagvi B

(am 
și I 
(27- 
1,92), 
Călăi

Hrii

UNIVERS
IOVA 
rescu 
Băloi 
(35 — 
1.88), 
Virgil
lunasz (18 
șoiu (22 
— 1,99),
1.99), 
1,90), 
1,83),

I 
Nico 
Bert 
Marc

POLITER 
trenor : '
Ilie Bugars 
Mițu (27 - 
(27 — 1,90), 
1,82), Traia 
Alexandru 
Bagi (21 - 
(22 — 1,88), 
1,81). Const 
Harald Koi 
Groza (25 - 
(17 — 1,97
(21 — 1,94), 
1,97).

C.S.M.U. 
Eduard Ga 
(26 — 2,00), 
(33 — 1.96),
1.93) . Dorel 
Aurel Enu 
Pancu (36 
(27 — 1,90),
1.94) , Gab
1,94), Trai: 
Anghel Mi 
Bălineanu, 
țol (17 — 1, 
(17 — 1,83)

ELCOND 
tren ori : v 
colae Sot 
(35 — 1,80), 
Mircea T.W 
Codre (26 - 
(25— 1,72), 
1.90), Lud 
Dănuț Ci o

I.D.M. 
Bd. Ma 
1, incac 
pentru

JPiata P

• șef
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schimb 
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unitate



CASCADORII...
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sir- 
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de

obținere a unei licențe ? In- j« 
călziți de atmosferă, de viteza 
celor care știu pînă unde pot <[ 
împinge... viteza, unii Incepă- ] > 
lori depășesc cu mult posibi- 
lităjile lor, iar arbitrii pre- >' 
zenți pe parcurs nu sesizează i, 
aceasta. De ce T Nu vor? Nu i 
știu ? Sau și una și cealaltă ! 1

Sînt și sportivi cu licență — j» 
cazul lui M. Berci oi u, de la (> 
I.D.M.S care nu știu cum ij 
trebuie manevrată mașina în- 
tr-u î concurs. Frîne la Intim- 
plar** derapaje periculoase, i[ 
totul făcut cu aer de mare \ 
maestru, rezultatul fiind doar 
riscul Inutil, pericolul. Cine a ,» 
dat licență acestui sportiv și 
pe ce criterii ? Este chiar im- \ 
posibi; să ;e retragă licența 
celor care dovedesc că nu dis- / 
pun de maturitate sportivă ? i[

Se Impune ca, pe lingă ceea !' 
ce a întreprins Federația ' 
A.C.R pînă acum, să fie re- \ 
considerate criteriile de admi- ] • 
tere în concurs a unor spor- i' 
tivi încă ..necopți" și — mă- 
sura s-ar dovedi deosebit de ]i 
utilă — să st organizeze mai / 
multe concursuri de îndemî- i[ 
nare, pentru începători, ,pepi- '» 
nleră strict utilă a automobi- '> 
lismului de performanță. i'

Alexandru SOLOMONESCU

MECIUL DE HANDBAL

. GUMMERSBACH
Steaua — V.F.L. Gummersbach, din 
loc la București, In Palatul sportu- 

3 noiembrie 1985, orele 17,30, biletele 
oarele agenții : C.C.A., Palatul spor- 
kosport — Cișmlgiu, stadionul și se-

BULINE A DE VOLEI
n- Iae rămășan (23 — 1,82), loan Rus 
nil ti8—1,87), Marius Popean (18 — 

1,90) — ultimii doi cu dublă le
gitimare.

IA
ru TRACTORUL BRAȘOV (antre-
— nor : Gheorghe Ferariu) : Hora-
>), țiu Ferariu (19 — 1,82), Marian
o- Drago (25— 1,92), Doru Cășvean
rc (21 — 1,93), Constantin Zamfir
23 (30 — 1,90), Paul Răzvăn (23-
— 1.93), Cătălin Călinescu (21 —
»)« 1,90), Sandu Covaciu (27 — 1,94),
I). Adrian Pustiu (27 —1,92), Ștefan

Cri șan (30 — 1,94).
k-
i- C.S.U. ALUMINA ORADEA
>1 (antrenor : Octavian Bîc) : Emil 
in Băgăian (36 — 1,94), Dumitru Dra-
— goș (33 — 1,87), loan Țerbea (32 —
), 1,97), loan Dragoș (29 — 1,93), Ni-
“î colae Todoran (29 — 1,91). Nico- 
i- lae Răduță (28 — 1,94), Radu Pe- 
îl truș (27 — 1,86), Marin Năsău-
— dean (23 — 1,90), Dan Teleagă
— (22 — 1.87), Cornel Morăreț (21 — 

1.84). Attila Varga (21 — 1,93), Se-
L ver Cacuci (21 — 1,88).

i- CALCULATORUL 1.1. R. U. C. 
: BUCUREȘTI (antrenor : Con-

n stantin Chițigoi) : Constantin
ă Steriade (35 — 1,90), Aurel Ioniță 

(25— 1,90), Mihai Alexandru (25 — 
, 1,86), Ovidiu Gizdavu (24 — 1,95),
i George Iacob (21 — 1,97), Horațiu 
t Nicolau (21 — 1,90), Vicențiu Duță 

(21—2,02), Doru Grigore (26 — 
1,9.4), Lucian Caval (18 — 1,91).

r A. S. A. ELECTROMUREȘ TG.
i MUREȘ (antrenor : Neculae

Pop) ; Neculae Pop (34 — 1,93), 
Tiberiu Sanislav (25 — 1,92). Va- 
sile Racoțea (29 — 1,80), Sandor 
Takacs (22 — 1,83), Daniel Sîmpe- 
trean (24 — 7,99), Florin Borda 
(24-z-1,89), Istvan Szekely (26 — 
1,94), Sorin Baidoc (20 — 1,90), 
Horațiu Cîmpean (28 — 1,92), Cor
nel Pintea (24 — 1,96), Zosim Da- 
maschin (20 — 1,80), Istvan Ma
te fi (19 — 1,92), Sorin Țerbea
(21 — 1,92), Marian Săniuță (25 —
1.93) , Florian Benedek (18 — 1,92), 
Dan Dumitru (19 — 1,89).

RELONUL SAVINEȘTI (antre
nor : Dan Gavril) t Petru Eoicu 
(34 — 1,78), Dan Gavril (33 — 1,86), 
Stelian Popa (30 — 1,91), Victor 
Chezan (30 — 1,84), Ionel Căescu 
(28 — 1,93), Vasile Vițelaru (26-
1.93) , Nicolae Buruș (22 — 1,90), 
Lică Șofran (24 — 1,84), Emil 
Radu (21 — 1,92), Petru Dumitra- 
che (18 —1,93), Octavian Rădu- 
lescu (26 — 1,85), Aurel Cazacu 
(24 — 1,90).

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

in „uvertură" la etapa a 12-a

CÎND TE JOCI
Nu începuse bine partida din 

,,Ghencea“, ne aflam în secunda 
a 49-a a jocului, cînd PIȚUR- 
CA deschidea scorul. reluind 
in plasă, la coltul lung, min
gea respinsă de Almăjan. la 
șutul, tot din careu, al lui Ma- 
jaru. La puțin timp după a- 
ceea, in min. 5, „Poli" a re
stabilit echilibrul pe tabela de 
scor (șut VLATANESCU în 
„zid", la o lovitură liberă, balon 
deviat din Bumbescu, Ducadam 
fiind derutat), fără însă s-o 
descumpănească ne Steaua din 
cursa ei nonșalantă, pe alocuri 
spectaculoasă, spre o nouă vic
torie. Boldni, Weissenbacher și, 
îndeosebi. Balint și Stoica* ur
cau mereu derutant în spriji
nul ofensivei, învăluind sau 
participînd la „un-doi“-uri cu 
care liderul reușea să scoată 
din dispozitiv pe fundașii ade
sea naivi ai lui „Poli". Dar, 
din suita ocaziilor mari (min. 
17 și 31 — Lăcătuș ; min. 22 — 
Stoica, o situație rarisimă; min. 
25 și 28 — Pițurcă). Steaua va 
fructifica, pînă la pauză, nu
mai două. In minutele 14 și 
18. cînd WEISSENBACHER și 
PIȚURCA vot obliga pe neex- 
perimentatul Almăjan să scoa
tă balonul din plasă.

Admonestată, pare-se. la ca
bină. pentru jocul prea roman
tic In defensivă. „Poli" aplică 
după pauză un marcaj mai 
strîns. îndeosebi asupra lui Pi
țurcă, dat — din momentul în
locuirii lui Vușcan — în grija 
lui Șunda. Și. cum dincolo. în 
treimea adversă, vîrful (Bolba) 
sș „bucuTă" de un tratament 
similar, din partea lui Bumbes
cu, mai aproape de gol vot fi cei 
doi jucători-libero : Ionuț (min. 
53) și Belodedid (min. 55). Ori
cum, pe fondul de nemulțumire 
a „tribunelor" față de formația

CLASAMENTUL
1. STEAUA 11 9 2 0 21- 6 20
2. Sportul stud. 11 7 3 1 28- 9 17
3. Univ. Craiova 11 t 1 2 17- 7 17
4. Dinamo 11 7 1 3 16- 8 15
5. Gloria IO 1 2 3 19-11 12
6. ,,U“ Cluj-Nap. H 5 2 4 15-14 12
7. F.C. Olt 11 4 1 4 IP-12 11
8. Petrolul 11 2 5 3 10-13 11
9. Corvinul 11 9 0 6 30-15 10

10. A.S.A. Tg. M. 11 5 0 6 13-16 10
11. F.C. Argeș 11 4 2 5 10-13 10
12. Chimia 11 4 1 6 16-18 9
13. Victoria 11 2 5 4 10-15 9
14. S.C. Bacău 11 4 0 7 15-21 8
15. „Poli" Timiș. 12 2 1 8 19-25 7
16. Rapid 11 3 1 7 14-23 7
17. F.C. Bihor 11 2 3 6 9-24 7
18. F.C.M. Brașov 11 2 2 7 4-22 6

CU OCAZIILE...
STEAUA 4 (3)
„POLI" TIMIȘOARA 2 (1)

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
aproximativ 20.000. Șuturi : 24—7 
(pe poartă : 12—6). Cornere : 9—4. 
Au marcat : PITURCA (min. 1 și 
18). WEISSENBACHER (min. 14) 
și BALINT (min. 85), respectiv 
VLATANESCU (min. 5) și ROTA- 
RTU (min 50).

STEAUA : Ducadam — Bărbu- 
lescu, BUMBESCU, Belodedlci, 
Weissenbacher — BALINT, STOI
CA, Bflianl. Majaru (min. 77 Bă
lan) — Lăcătuș (min. 77 Radu II), 
PITURCA.

POLITEHNICA : Almăjan — 
ȘUNDA. Vușcan (min. 30 An
dreas). Ionut Lehman — Vlă- 
tănescu. ROTARIU, Sabou. Boze- 
șan II — Oancea (min. 87 Foaie), 
Bolba.

A arbitrat bine Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) ; la linie : I. Tăr- 
can (Tg. Mureș) și M. Axente 
(Arad).

La speranțe : 3—0 (1—0).

■in n •
favorită cade — în mod neaș
teptat — golul lui ROTARIU, 
al cărui șut, cu stîngul, de la 
circa 30 de m. a trimis balonul 
la vindu, in stînga lui Duca
dam : 2—3. în min. 59 !

Bineînțeles că la acest 2—3 
s-a ajuns și cu ...contribuția ti
mișorenilor care s-au arătat 
mult schimbați în bine; s-a 
văzut clar că echipa bănățeană 
are, în sfîrșit, o idee de joc și 
un lider cu totul remarcabil. 
Rotariu.

tn min. 77, in scopul de a 
imprima ofensivei un plus 
de luciditate, antrenorii Jenei 
și Iordănescu trimit în teren 
pe Bălan și Radu II (în locul 
lui Majaru și Lăcătuș), dar — 
in ultimul „sfert" — mai toți 
component» formației Steaua 
așteaptă aproape totul de la 
...viteza lui Balint, pe care îl 
joacă cu insistență ; de la o 
pătrundere a acestuia, ne fron
tul drept al atacului, se va 
crea ocazia ratată de Belode- 
dici în min. 82 („cap" alături 
din 6 ml), Ca și... golul din 
min. 85 al vitezistulul BALINT, 
care, ajuns la aproximativ 12 
m. lateral dreapta, a plasat ba
lonul in colțul lung : 4—2,
un scor mai conform cu cele 
petrecute în teren pe ansam
blul partidei, dar care — tre- 
cînd pe la 1—1 și 3—2. — tre
buie să dea de gîndit liderului 
clasamentului, acum cînd de 
partida decisivă cu Honved îl 
despart doar cîteva zile.

Gheorghe NICOLAESCU

I In rr Cupa României"
| ------------- --------------

O ETAPA CU MULTE SURPRIZE
I Ieri, tn cadrul „CUPEI ROMÂ

NIEI" s-a disputat o nouă etapă

Iln care s-au înregistrat o serie
de surprize, cîteva dintre cunos
cutele divizionare „B“ au fost

I eliminate, printre care Politeh
nica Iași, Dunărea C.S.U. Galați, 
C.I.L. Sighet, Flacăra Automecanl- 
ca Morenl, Sportul muncitoresc

I Slatina șl altele. Dar lată rezul
tatele :

MECON București — Progresul 
Vulcan București 0—4 (0—1), Und- 

| rea Dinamo Focșani — Dunărea

CSU Galați 2—6 (1—0), Minerul
Or. dr. Petru Groza — Olimpia 
Satu Mare 1—0 (1—O), Explorări 
CtmpuJung Moldovenesc — C.FJI. 
Pașcani 3—0 (1—0), Sportul
muncitoresc Caracal — Muscelul 
Clmpulung 1—0 (1—0), C.S.M. Ca
ransebeș — C.F.R. Timișoara 0—1 
(0—1). I.M.G. București — C.S. 
'Urgoviște 0—3 (0—2), Minerul 
Gomăneștl — CeaMăvl P. Neamț 
1—2 (1—1) Minerul Mecanizatorul 
Simian — Metalul Bocșa 1—3 
(0—2). Mureșul Luduș — Avîntul

în plin sezon al cupelor europene

TEHNICA Șl SUPORTUL El - FORJA
...sau ce sugerează
Cupele europene la fotbal au 

împlinit 30 de ani. A fost o 
idee franceză, ca și aceea a 
Campionatului mondial, inițiat 
de Jules Rimet.

Aceste atit de așteptate cupe 
europene au fost un ferment 
care a dus fotbalul înainte și. 
in egală măsură, au scos Ia 
iveală resursele unor echipe 
mai mici.

Dar nu despre rolul „cupelor" 
în evoluția și extinderea fot
balului vrem să vorbim în a- 
ceste rînduri. Foarte sugestivă 
ni se pare lista campionilor eu
ropeni ai cluburilor.

La început a fost „domnia" 
Iui Real Madrid. Incepind din 
1956, Real cucerește cinci cupe 
consecutive. îl urmează Ben
fica, cu- alte două titluri. Apoi 
intervine orașul Milano, care 
cucerește alte trei cupe con
secutiv (Milan — 1, Inter — 
două). Ciclul echipelor latine se 
încheie practic prin revenirea 
Realului, care, cu generația a 
doua, cîștigă o ultimă finală cu 
Partizan (1966).

Din acest, moment începe 
dominația fotbalului nordic, 
care e compactă, cu singura 
excepție a lui Milan (revenit 
în frunte în 1969). Această do
minație începe cu Celtic, con
tinuă cu Manchester United, 
crește cu cele trei mari victo
rii ale lui Ajax (1971, 72", 73), 
continuă, aproape la același ni
vel, cu cele trei „coroane" ale 
lui Bayern (1974, 75, 76), după 
care începe o lungă hegemonie 
britanică. Pe parcursul a opt 
ediții, Liverpool cîștigă nu mai 
puțin de patru cupe. Ultima 
finală, cea ciștigată de Juven
tus (în dauna lui... Liverpool) 
nu poate fi luată în conside
rație, ea disputîndu-se în con
diții speciale, partea mai afec
tată fiind tocmai echipa lui 
Rush și Dalglish.

Această prezentare invită la 
o serie de reflecții.

Problema de bază e aceea 
că echipele latine, mai subtile 
și mai fanteziste, au cedat te
ren forței și disciplinei fotba
lului nordic. Fotbalul cu două 
manșe — cum este cazul cu
pelor europene — a licitat mij
loacele forței. Defensiva aspră 
în deplasare a anulat o bună 
parte din mijloacele doar sub
tile ale echipelor de structură 
latină, adică elemente cu care 
au operat ani de-a rîndul un 
Real Madrid sau Benfica.

Marele paradox este acela că 
primul pas spre înăsprirea fot
balului a fost făcut tot de o 
echipă latină (Inter), în cadrul

tabloul campionilor
căreia argentinianul Helenio 
Herrera a reușit să instituie o 
disciplină spartană. Și 8tit au 
așteptat nordicii, pentru a licita 
mijloacele pregătirii atletice și 
ale disciplinei de fier.

Unde vrem să ajungem ?
La faptul că în fotbalul nos

tru s-au purtat deseori discuții 
sterile, in care unii susțineau 
primatul tehnicii, iar alții erau 
campionii pregătirii fizice.

Fotbalul european, mai ales 
cupele europene, confirmă 
ideea că tehnica trebuie pu
ternic armată. Un Rush, un 
Elkjaer, un Protasov, un San- 
tillana — și nu numai ei — 
sînt in primul rînd tehnicieni 
cu o forță de atleți. (Platini 
insuși are o fragilitate doar 
aparentă). A fost suficient ca 
doi atleți de talia lui Elkjaer 
și Briegel să vină la Verona, 
pentru ca toate celelalte echi
pe, „împănate" cu brazilieni, 
să cedere în mod surprinzător. 
(Refluxul din acest an se în
scrie în curba firească a creș
terii și' descreșterii.).

Dar exemplul cel mai suges
tiv îl oferă fotbalul nostru. 
Jucătorul cel mai regretat — 
cînd nu joacă — este tot Că- 
mătaru, unul dintre puținii at
leți ai fotbalului nostru. Și 
faptul că „pivotul" a lipsit la 
echipa națională și la echipa 
sa de club a contat enorm.

Cîndva. un antrenor de copii 
a spus că greșeala principală 
la noi e în materie de selec
ție. Antrenorii de copii aleg in 
primul rînd „miuțari" — cum 
se spune. Asta îi scutește de 
o instruire necesară și le per
mite să tragă o țigară-două în 
timpul antrenamentului. Dar 
cum nu toți copiii îndemîna- 
tici pot fi un Bălăci sau un 
Hagi, copiii-„miuțari“ se pierd 
pe drum. în timp ce selecția 
fotbaliștilor capabili să înfrun
te și șocurile se face — ulte
rior — doar pe cale naturală.

Aceasta pare a fi lecția cea 
mai importantă pe care ne-o 
sugerează lista lungă a „nor
dicilor" care cuceresc cupele 
campionilor.

Iar marele secret este în e- 
chilibrul tehnică-forță.

Ioan CHIRILA

I.D.M.S.
• recepționeri;
• primitori mărfuri;
• muncitori necalificați 

pentru pază.
Solir-itanțH trebuie si aibă 

domiciliul stabil tn Bucu
rești.

Relații suplimentare — la 
sediul întreprinderii din 
Bd. Magheru 6—8, sectorul 
1, telefon 11 39 50, interior 
181 sau 142.

| ARBITRII MECIURILOR 

| DE DUMINICĂ

| DIN DIVIZIA A
Petrolul — Sportul studențesc : 

IA. Porumbolu (Vaslui) 1 D. Bu- 
ciuman (Timișoara) șl 1 Vlrian 
(Gh. Gheorghiu-Dej) J

F.C.M. Brașov — Rapid : Cr. 
ITeodorescu j N. Georgescu (am

bii din Buzău) *t V. Curt (Med
gidia) ;

I Chimia — r.C. Bihor ? ▼. An- 
ghelolu ; M Nlculescu și R. Ma
tei (toți din București) ;

Dinamo — A^.A. Tg. Mureș : 
IR. Petrescu ț Km. Oțelea (ambii 

din Brașov) și N. Dlnescu (Rm. 
Vîlcea) ;

Gloria Buzău — „V Cluj-Na- 
Ipoca : I. Crădunescu (Rm. Vtl- 

cea) ; Ad. Morolanu (Ploiești) șl 
șt. Rotărăscu (lași) 1

Victoria București — F.C. Ar- 
Igeș : V. Antohl j Gh. Sillon (am

bii din Iași) șl V. Tltorov (Dro- 
beta Tr. Severin) ;

S.C. Bacău — P.C. Olt : O. 
I ștreng (Oradea) ; Gh. Constan- 
< tin (Hm. Vtlcea) șl L. Sălâjan 

(Satu Mare).

Reghin 1—0 <1—0). Victoria Cărei 
— C.I.L. Sigeht 1—0 (0—0. 0—0) 
Carpați Sinaia — I.C.I.M. Brașov 
0—2 (0—0). Letca Bacău — Poli
tehnica lași 1—0 (0—0) !, I.M.U. 
CSS Medgidia — Otelul Galati 
1—3 (0—1), Victoria Ineu — 
Strungul Arad 2—1 (1—0), Viito
rul Chirnogi — Mecanica fină 
Steaua București 0—2 (0—1). Ra
pid Jibou — Gloria Bistrița 1—3 
(0—2), Minerul Baraolt — IMASA 
Sf. Gheorghe 3—1 (2—1), Meta
lul București — Flacăra Auto- 
mecanica Morenl 2—1 (0—1). Pro
gresul Băilești — Sportul munci
toresc Slatina 2—0 (1—0), Textila 
Ctanădie — Carpați Mîrșa 2—6 
(0—3), Minerul Băiuț — Minerul 
Cavnic 3—1 (1—1, 1—1), Marina 
Mangalia — Delta Tulcea 7—6 
(1—1. 2—2, 2—2).

Astăzi, la Hunedoara

COR VINUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA
După ce a demarat ieri cu „u- 

vertura* Steaua — „Poli" Timi
șoara, etapa a 12-a a Diviziei A 
continuă astăzi, la Hunedoara 
fiind programată partida Corvi- 
nul — Universitatea Craiova. Se 
anticipează o lntSnlre echilibrată, 
echilibru conferit in principal de 
marele număr de internaționali 
care vor Intra pe teren. Va fl o 
probă a adevărului pentru ofen-

siva hunedoreană, campioana e- 
ficacității pînă m prezent, ea a- 
vlnd acum tn față o defensivă 
recomandată de Lung et comp.

Partida va Începe la ora 14 și 
va fi condusă de o brigadă avln- 
du-1 la centru pe M. Salomir 
(Cluj-Napoca), iar la linie pe D. 
Petrescu (București) și I. Vereș 
(Sf. Gheorghe).

MECIURILE
TURCIA - ROMÂNIA

Șl ANGLIA - IRLANDA
. DE NORD, 
ÎN ACELAȘI TIMP

După cum se știe, la cererea 
Federației de fotbal din Irlanda 
de Nord, F.I.F.A. hotărise re- 
programarea meciurilor Anglia — 
Irlanda de Nord și Tuicia — 
România, programate inițial pen
tru 13 și, respectiv, 14 noiem
brie a.c.

Față de faptul că între aceste 
două meciuri s-a păstrat un de
calaj de 30 de minute, meciul 
de la Londra urmînd să se în
cheie mai tîrziu, Federația Ro
mână de Fotbal a sesizat F.I.F.A. 
în legătură cu această situație 
nefirească. în urma acestei con
testații, F.I.F.A. comunică :

„După intervenția uneia dintre 
federațiile naționale interesate și 
pentru a salvgarda interesele tu
turor părților implicate, comi
tetul pentru organizarea Cupei 
mondiale FIFA 1986 și-a revăzut 
ho târî rea sa luată pe 23 octom
brie 1985.

S-a hotărît ca meciul Turcia — 
România din 13 noiembrie 1985 
să înceapă la ora 21, ora locală. 
Începerea meciului Anglia — Ir
landa de Nord rămîne tot așa 
cum s-a comunicat pe 23 octom
brie 1985, adică Ia orele 19, ora 
locală.

Această botărîre este finală".

• JOI. 7 NOIEMBRIE. LA 
PLOPENI, se va disputa partida 
retur din cadrul preliminariilor 
Campionatului european A 
dintre echipele de juniori ale 
României șl Turciei. Acest meci, 
care va incepe la ora 14, este 
ultimul din acest an al juniorilor 
noștri, el fiind la ora actuală 
lideri ai grupei a 8-a.
• DUBLA TNTILNIRE amicală 

dintre reprezentativele de ju
niori U.E.F.A. ’88 ale României șl 
Poloniei. Meciurile sînt progra
mate m zilele de 15 noiembrie, 
la Alexandria, și 17 noiembrie

ȘTIRI • ȘTIRI
la Roșiorii de Vede. Aceste par
tide sînt utile teste pentru se
lecționata noastră, ea fiind an
grenată în preliminariile Cam
pionatului european B.
• duminica, în capitala. 

Partidele de Divizia A care vor 
avea loc duminică în Capitală 
se vor desfășura după următo
rul program : Dinamo — A.S.A. 
Tg. Mureș pe stadionul Dina
mo, Victoria — F. C. Argeș pe 
stadionul Metalul. Ambele me-

ciur! vor începe la ora 14.
• PLENARA ANTRENORILOR 

BUCUREȘTEN1. Luni 4 noiem
brie, la ora 16.30, în sala I.S.B. 
din str. Berzei, va avea loc 
plenara antrenorilor de fotbal 
din București și Sectorul agricol 
Ilfov. Cu acest prilej, lector 
univ. Ion Motroc, de la I.E.F.S., 
va face o expunere cu tema 
„Modele operaționale de instrui
re și Antrenament". La această 
plenară sînt convocați antreno
rii și instructorii echipelor de 
fotbal de toate categoriile din 
Capitală și Sectorul agricol Ilfov.



COMPETIȚIILE EUROPENE LA BASCHET
' tn manșa a doua, meciuri tur, 

din competițiile continentala de 
baschet au fost înregistrate rezul- 
țațele :

BARBAȚI : C.C.E. î Fribourg
Olympic (Elveția) — Real 
drid 68—84, Nashua den 
(Olanda) — Maccabl Tel 
95—113 ; „Cupa Koraci" : 
Tel Aviv — Cal Zaragoza 
Spartak. Pleven — Torino 
Steiner Optik Bayreuth (R.F.G.) 
— Juventus Caserta 80—86, Char
lottenburg Berlinul Occ. — Parti
zan Belgrad 89—96, Challans 
(Franța) — A.E.K. Atena 102—77,

Ma- 
Bosch 

Aviv 
Hapoel 
104—69, 
90—96,

Panionios Atena — Zadar (Iugo
slavia) 76—97, Cacaloat Granol- 
lers (Spania) — Racing Berchem 
(Belgia) 94—92, Standard Ltege — 
PAOK Salonic 83—97, Caja de 
Ala va Vitoria (Spania) — Villeur- 
banne (Franța) 84—94.

FEMEI : C.C.E. : Doppetdouche 
den Helder — Partizan Belgrad 
65—93 (în tur, în ajun, 67—81) ; 
„Cupa Ronchetti” : Sleza Wro
claw — Lokomotiv Sofia 73—71, 
Marita Plovdiv — Jedlnstvo Aida 
Tuzla (Iugoslavia) 80—72, Sparta- 
cus Budapesta — Montferrand 
(Franța) 68—76.

Meciul pentru titlul mondial la șah

PARTIDA A 21-a, ÎNTRERUPTĂ

TELEX • TELEX

SEMIFINALELE „CUPEI CUPELOR" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

aluurile — ne spunea I. Cap- 
șa —, să contracarăm, totoda
tă, atacul advers, rapid și 
variat, jocul în mișcare al ita
lienilor". La ieșirea din apă, 
Liviu Răducanu, Viorel Rus și 
Doru Spînu, adică tripleta... 
vechii gărzi a echipei cu cel 
mai bogat palmares din polo-ul 
românesc, se arătau mulțumiți 
de... bazin. Ei anticipau doar 
laconic „simbătă se poate fa
ce un prim ngs spre finală". 
Alături de aceștia, ca și ' în 
partida de mîine, jucători mai 
experimentați — Ungureanu, 
Hagiu, Dan, Moiceanu, Arde
lean, Ciobăniuc — sau mai 
nou veniții între cei 13 — Dia- 
conu. Șerban, Găvruș, Cbiru 
(continuă să absenteze din 
formația de bază internaționa
lul Ș. Popescu, indisponibil).

Partenera de întrecere a di- 
namoviștilor a sosit ieri 
amiază cu avionul

AUTOMOBILISM • După pri
ma etapă a Raliului Coasta de 
Fițda/ : 1—2. Mouton (Franța). pe 
„Audi Sport Quattro” șl Kankku- 
nea (Finlanda), pe „Toyota Celt- 
ca Turbo”, același timp, 3. Am- 
brasi.no (Coasta de Fildeș), pe 
„Nissan”, la 2 min.

BOX • Meciul pentru titlul 
mondial unificat al mtjlocilflar. 
dintre Hagler și Mugahl, a fost 
a minat pentru începutul anului 
viitor.

CĂLĂRIE • Clasamentul „Cu
pei națiunilor” (sărituri) din ca
drul CA.I.O. de ta New * ’ 
1. S.UA. 4 p, 1. Canada 
3. R.F.G. 14,25 p.

CICLISM • Sovieticul 
manov a ameliorat recordurile 
lumii la 100 și 90 km cu antre
nament mecanic, pe o pistă din 
Moscova: 1.06 26,739 și. respectiv, 
33:05,508. egalând totodată " 
ța-record mondial a orei : 
428 m șl 44 cm.

HANDBAL • tn turneu 
lonia, reprezentativa masculină a 
Uniunii Sovietice a tatreout for
mația țării gazdă cu 27—24 • ta 
„Cupa federației” (m) : Dynamo 
Berlin — Askoe Linz 26—9 • A- 
mical feminin la Nakskov : Da
nemarca — U.R.S.S. 17—18 (8—8).

HOCHEI PB GHEATA • Du
blă tatilnire de pregătire, la Gap, 
Intre reprezentativele Franței și 
Iugoslaviei, participante Ia grupa 
„B“ a CJ8. (martie 1986, Ia Eind
hoven.) : 7—2 șl 6—1.

rugby • La New Port, tn 
Tara Galilor : Newport — Insu
lele Fidji 7—8.

TENIS • tn meci demonstrativ, 
la Barcelona : McEnroe — Becker 
6—2. 7—S. • Proba de simplu 
masculin din cadrul campionate
lor unionale a fost câștigată de 
Cesnokov : 6—î, 6—2. 6—4, cu 
Volkov ; la feminin : Parhomen
ko — Salnikova 6—7. 6—1, 6—2. 
• Din turneul de Ia Ztirich : 
Mandlikova — Schropp 6—3, 6—2; 
Manuela Maleeva — Katerina Ma
leeva 6—ft, 6—3.

complice situația. Ultimul clasat, 
canadianul Spraggett a obținut o 
neașteptată victorie asupra unuia 
dintre lideri, olandezul Timman, 
după o partidă de 4 ore șl 39 de 
minute, ta care au fost efectuate 
30 de mutări, Iar ungurul Ribli 
a dispus de cubanezul Nogueiras 
(22 de mutări Intr-o oră și 37 de 
minute). In această rundă, a 
lî-a, trei partide S-au încheiat 
remiză (Short — Cemln, Spasski
— Smislov șl Tal — Iusupov), Iar 
alte trei s-au întrerupt (Beliavski
— Portlsch, Korclnoî — Sokolov, 
Vaganlan — Selrawan). Clasa
mentul : 1. Tal și Iusupov I p, 
3. Timman 7,5 p, 4. Spasski 7 p.

MOSCOVA, 31 (Agerpres) — 
Partida a 21-a a meciului pen
tru titlul mondial de șah din
tre marii maeștri sovietici 
Gări Kasparov și Anatoli Kar
pov a fost întreruptă la muta
rea a 41-a și va fi continuată 
astăzi. Scorul este deocamdată 
11—9 in favoarea lui Kasparov.

rești, de unde și-a continuat 
drumul, cu autocarul, la Pi
tești. Sisley Pescara are o sea
mă de poloiști binecunoscuți ta 
lumea acestui sport, tn primul 
rind, Manuel Estiarte, „casche
ta" cu numărul 5 din reprezen
tativa... Spaniei, pe a cărui 
frumoasă carte de vizită se a- 
flă Înscris, intre altele, titlul 
de golgeter al europenelor de 
acum doi ani, de la Roma (a 
marcat atunci 26 de goluri). Și 
la ediția de la Sofia, din au
gust. Estiarte și-a etalat clasa, 
fiind al treilea in topul gaze
tarilor. în echipă figurează, de 
asemenea, internaționalii ita
lieni D’Alirui, Missagi, Marsili.

Există, așadar, toate premi
sele pentru a aștepta un au
tentic spectacol sportiv. îl aș
teaptă, de altfel, chiar pre
ședintele Ligii europene de 
natație, iugoslavul Ante Lam- 
bașa, delegat-observator al 
forului continental pentru par
tida de la Pitești

MONTPELLIER. Acum cînd s-a 
Intrat pe 
slrea” în 
lucrurile 
vate, tn 
că unele

linia dreaptă spre „so- 
turneul candldațitor și 
păreau oarecum rezol- 
anumtte privințe.
rezultate au venit
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EXPOZIȚIE OLIMPICA

NEOBOSITUL

STEVENSON
Stevenson 

indiscutabil 
mai 

ai 
(trei 

de

campioni 
mondial

York i 
UL,5 B.

A. Ro-

dlstan-
90 km.

în Po-

după- 
Bucu-

Nlol poetul francez Michel 
Urcai, un pasionat elenist, 
care a propus pentru prima 
Olimpiadă modernă, din 1896, 
organizarea unei curse de a- 
lergare, aproximativ pe tra
seul pe care, cu secole în 
urmă, Filiplde dusese atenle- 
nilor vestea victoriei oștirilor 
iul Mfltiade . asupra celor per
sane (la 13 septembrie 490 

- î.e.n.), de la Marathon la A- 
tena și nici cei care l-au sus
ținut concretizarea ideii nu 
si-ar fi putut închipui ce a- 
vea să devină această nouă 
probă atletică...

El bine, ca să 
singur exemplu, 
cel mai recent 
toane, cel de duminică, de la 
New York, a reunit la start 
un total de 19230 de concu- 
renți ! Dar rețineți, aceștia au 
(ost doar cei... selecționați 
pentru această faimoasă com
petiție internațională, numă
rul doritorilor de a participa 
tiind, în realitate,

luăm doar un 
vom arăta că 
dintre mara-

puțin o dată mal mare. Dar 
ar fi fost imposibilă organiza
rea unei curse cu aproape 
40 000 de alergători I Potrivit 
statisticilor, acum, la New 
York, 5234 de concurenți (din
tre care 1199 femei) s-au a- 
flat pentru prima oară la 
startul unul maraton. Cel mal 
tînăr competitor abia împli
nise 16 ani, dar cel mai vîrst- 
nia avea — citiți bine ! — 86 
de ani și se afla, pentru a 
șasea oară, la acest concurs. 
Alți trei alergători erau șl el 
trecuti de 80 ani, iar 41 aveau 
mal mult de 70 de ani (ma- 
ratonista franceză Louise Bar- 
raja numără 73 de „primă
veri” !). Pentru astfel de oa
meni rezultatele proprlu-zlse 
aproape că nici nu contează 
(deși flecare dintre ei se 
drește cu „cronometrele” 
lizate !). Important este 
tul că el sînt tn stare să 
pere oel 42,195 km al 
astfel de curse...

TeOfilo 
(Cuba), 
unul dintre cei 
mari 
boxului
medalii olimpice 
aur — 1972, 1976 și 
1980, campion mon
dial — 1974 și 1978), 
se menține încă, Ia 
cei peste 30 de ani al 
săi, printre cei mai 
buni pugiliști de ca
tegorie grea, 
(in dreapta), 
recentă finală, a tur
neului de la 
unde l-a Învins 
Ia puncte pe Ulii 
den (R.D.G.).

Iată-1 
într-o

Berlin, 
net 

Ka-

Telefoto :
ADN-AGERPRES

mîn- 
rea- 
fap- 
aco- 
unel

TURUL... SUPER-CAȚARATORILOR I

BELGRAD, 31 (Agerpres). 
tn capitala Iugoslaviei 
deschis recent o expoziție o- 
limpică care cuprinde un bo
gat material documentar pri
vind participarea sportivilor 
iugoslavi la Jocurile Olimpice. 
Această manifestare face parte 
dintr-o suită de acțiuni pe care 
Comitetul olimpic iugoslav in
tenționează să le organizeze la 
Belgrad, oraș care, după cum 
se știe, șl-a depus candidatura 
pentru găzduirea Olimpiadei de 
vară din anul 1992.

ECHîPA U.R.S.S. - CALIFICATĂ 
PENTRU TURNEUL FINAL 

DIN MEXIC

Miercuri s-au desfășurat trei 
meciuri ta cadrul preliminariilor 
C.M. (zona Europei). Unul din
tre acestea, ta grupa a 6-a, a 
decis calificarea pentru turneul 
final din Mexic. Este vorba de 
reprezentativa U.R.S.S., care ju
când la Moscova a dispus cu 1—0 
(0—0) de cea a Norvegiei. Astfel, 
selecționata sovietică este cea de 

participantă ta Mexic, 
meritat

S-a stabilit ca cea de a 73-a 
ediție a Turului ciclist al 
Franței să se desfășoare a- 
nul viitor între 4 și 27 iulie, 
tn 23 de etape, însumtad 4162 
km (o singură zl de odihnă, 
a Alpe d’Huez). Startul se 
va da la Boulogne, Blllan- 
court, în etapa prolog de 7 
km, ultima etapă (Cosne — 
Paris) va măsura 
Traseul 
muntos ceea oe l-a determi
nat pe specialiști 
mească Turul ’86 ca

250 km.
este predominant

să„ denu-
flind al...

super-cățărătorilor I De
fei, ziarul l’Equlpe, unul din
tre organizatorii „Marii bu
cle”. îșl titrează articolul de 
prezentare a competiției „Fe- 
riclții columblenl I”. Se are, 
desigur, ta vedere faptul că 
rutierii columbienl sânt exce- 
lențl „cățărători” iar traseul 
de anul viitor are, între al
tele. escaladarea marilor vir
tue! muntoase : Galibler, Izo- 
and, Telegraphe. Vărs, Lau- 
taret etc.

ETlOPIENI
Potrivit declara

țiilor făcute presei 
de Kebede Tsega- 
ye. membru al Fe
derației etiopiene 
de atletism, „fie
care tînăr din Adis 
Abeba 
fie un 
Bikila 
pion 
maraton Ia 
in 1960 si Tokio ta 
1964), un adevărat 
erou popular. De

vișează să 
nou Abebe 

(a.n. cam- 
olimpia la 

Roma

FONDIȘTII
aceea, in 
acești tineri 
tează pentru 
bele de fond (5000 
m, 10000 m si ma
raton), unde exis
tă sumedenie 
elemente 
capabile 
față, cu 
cerințelor
curse. S-ar putea 
ca la aceasta să 
contribuie și faptul 
că, fu general, H-

corpore, 
op- 

pro-

de 
talentate, 
s& faci 

succes, 
acestor

nerii etiopieni au 
o constituție fizică 
foarte adecvată
pentru alergarea 
de fond și mare 
fond".

Cea 
dintre 
tlețllor 
este ceia a lui 
bede Balcha, 
a cîștigat nu 
mult, 
raton 
real.

mai recentă 
victoriile a- 

etiopleni 
Ke-
care 

de 
ma-al 7-lea 

de La Mont- 
ta 2.12:38

UN „.RECORD*
Dacă dublul campion olim

pic al probei de 1500 m. Se
bastian Coe (1980 
1984 ---------
luat 
mea 
tele 
de...
s-a ____ .
pentru viteză 1 Dar. la volanul 
automobilului său... „Radarul” 
poliției engleze a constatat că

3:38,4 si 
— 3:32,S3) n-a mai evo- 
tn acest sezon la tnălțt- 
prestigiulul său, rezulta- 
sale nemalfiind tot atit 
repezi ca ta trecut: el 

făcut „remarcat” totuși

SANCȚIONAT I
et rula ou o ____ _  ...
fanta evident oprită de lege, 
ceea oe a făcut ca să com
pară în fața unul tribunal, 
care, btnetațcles. l-a amendat! 
Pentru depășirea vitezei, ta 
curse atletice. Ooe a fost, nu 
o dată feăteitat și premiat 
dar lin această Impostază 
nouă, iată că nu ; dimpo
trivă l...

viteză de 14C

RALIUL A FOST. 
DEOCAMDATĂ, AMINAT
Thierry Sabine este un 

francez, bun organizator și 
cunoscător al secretelor ra- 
llurilor. care se mindrește, 
Intre altele, cu punerea pe 
...roate a faimosului raliu 
Paris-Dakar. Sabine are însă 
ambiții și mai mari organi
zarea unui raliu „transamazo- 
nlan”, o cursă de peste 10 000 
km, care să pornească de la 
Sao Paulo șl să se încheie la 
Rio de Janeiro, după ce au- 
tomobllișttl șl motocicliștii 

. vor ti străbătut dificilele dru
muri din Amazonia, în cen
trul șl nordul Braziliei. Mo
tive de ordin tehnic l-au de
terminat pe Sabine să amine 
cu un an desfășurarea aces
tui raliu. Este timp suficient 
ca doritorii să se gîndească 
bine la ceea oe urmează să-t 
aștepte mat înainte de a tl 
pornit la drum în această a- 
ventură...

a lfi-a
Fotbaliștii ’ sovietici au 
victoria. En prima repriză, apă
rarea norvegiană a jucat fără 
greșeală, dar după pauză, Kon
dratiev (min. 57) a profitat de 
o neînțelegere a defensivei ad
verse și a înscris singurul gol al 
partidei. Apoi, ta min. 75 Pro
tasov a ratat cea mai mare oca
zie a întâlnirii. Pe ninsoare și 
un teren alunecos, arbitrul 
MoG inlay (Scoția) a condus 
chipele : 
Morozov, 
Bubnov
— Cerenkov, Aleinikov 
nov), Protasov (Gavrilov), Kon
dratiev. NORVEGIA : Thorsvedt
— Henriksen, Kojedai, Heirede, 
Monti — Da vidsen, Herlovsen — 
Sundby, Andersen (Brandbugh), 
Oekland, Thoresen.

In urma acestui rezultat, lupta 
pentru calificarea celeilalte for
mații rămîne tacă deschisă, dar 
Danemarca are foarte mari șan- 

Iată clasamentul :
3
7 
7 
7 
7 1

u.rjs.S. : 
Civadze, 
- Zavarov,

e-
Dasaev — 

Demianenko, 
Goțmanov 

(Beso-
Patrick Battiston. unul dintre 
cei mai buni jucători ai echipei 

Franței

pectiv Skartados (min. 54). După 
aoest rezultat, clasamentul a ră
mas neschimbat. Iată-1 tn varian
tă

se.

1.
2.
3.
4.

finală :
Polonia 
Belgia 
Albania
Grecia

VIZITA PREȘEDINTELUI 
F.I.F.A. IN MEXIC

Președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange, s-a aflat intr-o 
vizită de cinci zile la Ciu
dad de Mexico, cu care pri
lej a vizitat zonele sinis
trate de pe urma seismului 
de la 19 septembrie, ca și 
instalațiile care urmează a 
găzdui „Mundialul" de anul 
viitor. în cadrul unei con
ferințe de presă, Joao Ha
velange a arătat că F.I.F.A. 
așteaptă un raport detailat 
al comisiei de organizare a 
C.M. mai înainte de a lua 
o decizie definitivă privind 
„Cupa mondială" din 1936, 
dacă va îi sau nu organi
zată în această țară.

Rubrică realizată de 
Romeo V1LARA

1. U.R.SJ5.
2. Danemarca
3. Elveția
4. Irlanda
5. Norvegia

Ultimele două ; 
iembrie : Elveția 
Irlanda — Danemarca.

în grupa a 4-a, un scor con
cludent ta partida dintre Franța 
șl Luxemburg : 6—0 (4—0). După 
aoest rezultat reprezentativa 
Franței are mari șanse de califi
care (reamintim că Bulgaria este 
deja calificată).. Marcatori : 
Rocsheteau- (3), Tourâ, Giresee, 
Fernandez (din lă m). învingăto
rii au alintat echipa : Bats — 
Ayache, Battiston, Bossls, Amoros 
— Țigana, Fernandez, Gircsse, 
Platini — Rocheteau, To ură. Cla
samentul se prezintă

7 !
7 ■
7 I
7 I
8 I

.—w'.

4
4
2
2

2
1
3
2
2

2
2
2
3
4

Știe, echiipa Polo-

jocuri.,, la 13 no-
Norvegia ei

astfel :
5
4
4
3
0

1 1 
1 2 
6 3
2 2 
0 8

meciuri sînt a-

1. Bulgaria
2. Franța
3. R.D. Germană
4. Iugoslavia
5. Luxemburg

Ultimele două
cum foarte importante. : la 18 no- . 
iembrie. Franța — Iugoslavia și 
R.D. Germană — Bulgaria.

tn ' ultimul - joc al grupei 1, la 
Tirana. Albania si Grecia au ter
minat la egalitate : 1—1 (1—0).
Au înscris Ornouri (<min. 24). res-

După cum se . .
niei este calificată. Reprezentati
va Belgiei susține partide de ba
raj (tur-retur) cu Olanda. tn 
primul Joc au câștigat belgienii 
cu 1—0. Urmează returul la 
Rotterdam.

ȘTIRI, REZULTATE

9 Din zona Asiei a prelimi
nariilor C.M. se voit califica două 
echipe pentru Mexic : Învingătoa
rele celor două întilniri (după 
jocuri tur-retur): Japonia — Co
reea de Sud li—2 (returul la 3 
noiembrie) și Siria — Irak (la 
15 șl 29 noiembrie).
• In C.E. de juniori (gr. 3) j 

luxemburg — Iugoslavia ' ' 
Spania — Franța 1—1.
• U.E.F.A. a sancționat 

echipa Fenerbahce pentru 
portarea nesportivă a jucătorilor 
turci în meciul cu I.F.K. Gote- 
borg, din cadrul „C.C.E.”. Astfel, 
pentru atitudini ireverențioase 
față de conducătorii clubului 
I.F.K. și față de arbitru, for
mația din Istanbul a fost sanc
ționată cu 75 000 de, franci elve
țieni (cârca 35 003 de dolari), por
tarul Nurettin a fost suspendat 
din cupele europene pentru lo
virea arbitrului, pe 5 etape, tar 
jucătorii Onur șl Abdulkerim pe 
câte o etapă.

t—6 ;

aspru 
com-
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