
Duminică, pe stadionul Tineretului [ora 10]

DESCHIDEREA, ÎN CAPITALĂ
A CELEI DE A 5 a EDIȚII 

A „DACIADEI"
< Trei finale ne țară In cadrul marii competiții sportive naționale

Sfârșitul acestei săptămîni este marcat 
de un eveniment deosebit în activitatea 
sportivă de masă : deschiderea festivă a 
celei de a 5-a ediții a „Daciadei", etapa 
de iarnă. în municipiul București. Acest 
moment de referință pentru sportul de 
masă din primul oraș al țării va fi găz
duit de stadionul Tineretului, duminică, 
de la orbie 10. Sînt prevăzute întreceri 
sportive și demonstrații. Si tot pe ace
lași stadion va avea loc finala pe Capi
tală a întrecerilor sportive de masă ini

țiale și organizate în cinstea Anului Internațional al 
Tineretului

Consemnăm, totodată, alte trei acțiuni sportive de am
ploare, cu fază finală pe țară, care se vor desfășura sub 
genericul „Daciadei" : '„Cupa armatei* la tir. întrecere re
zervată elevilor din liceele militare, care va începe dumi
nică și se va încheia pe data de 10 noiembrie și „Crosul 
tipografilor", competiție tradițională rezervată muncitorilor 
din întreprinderile poligrafice și edituri. Ambele sînt pro
gramate la București.

Cea de a treia acțiune sportivă cu caracter de masă va 
avea loc în municipiul Drobeta-Tumu Severin : „Cupa să
nătății" la tenis de masă. întrecere care se adresează mun
citorilor din rețeaua sanitară.
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Miine, in etapa a 12-a a Diviziei A de fotbal

MULTE JOCURI SUB SEMNUL. ECHILIBRULUI

In „optimile" de finală ale cupelor europene de handbal (m)

@ Vor reuși ploieștenii să rămină neînvinși, pe teren 
propriu, și după „examenul** susținut în fața Sportului 
studențesc ? ® La Brașov, în perspectivă, o dispută apri
gă intre două echipe avide de puncte 0 La Rm. Vilcea, 
formația gazdă dorește să se reabiliteze după ultimul 
eșec suferit pe teren propriu £ Dinamo primește vizita 
performerei etapei trecute, A.S.A. Tg. Mureș • La Bu
zău, o partidă intre două echipe fără prea multe griji
• Victoria speră sâ nu mai piardă puncte la ;,adevăr“
• După „dușul rece” de la Timișoara, băcăuanii vor să
_____________________ ___  reinnoade firul bunelor e-

voluții, în fața propriilor 
suporteri

CORVINUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—» (1—0), partidă din 
etapa a 12-a (cronica în pag. 
2—3). Rezultatul jocului este itț- 
clus în clasamentul de mai jos.
1. STEAUA
2. Sportul stud.
3. Univ. Craiova
4. Dinamo
5. Corvinul 
(. Glori:
7. „U* CIuj-Nap.
8. F.C. Olt
9. Petrolul

19. A.S.A. Tg. 
i* — - *
13.
13.
14.
15.
15.
17.
18.

M.

ECHIPELE ROMANEȘTI INTILNESC
Astăzi și miine. cite 16 din

tre cele mai puternice 
formații masculine de. 

handbal de pe continentul nos
tru sînt angrenate în turul II (optimi de finală) 
al cupelor europene. între acestea se află și trei

• reprezentante ale handbalului românesc : Steaua
— în „Cupa campionilor europeni". H.C. Mi
naur Baia Mare — în „Cupa cupelor" și Politeh
nica Timișoara — în „Cupa Federației Interna
ționale de Handbal". Partenerele de întrecere ale

în ..c.c.f." STEAUA —

ADVERSARE DE VALOARE
handbaliștilor noștri sînt echipe reputate in 
handbalul de club european, argument fiind și 
faptul că acestea oferă numeroși component! 
„naționalelor* din țările respective.

Redăm, in c^le ce urmează.- scurte avancronici 
ale întîlnirilor handbaliștilor români.

VfL GUMMERSBACH,
UN MECI DE MARE ATRACȚIE SI INTERES

u ■*

• Partida va avea loc miine (de la ora 17,30) la Palatul Sparturilor și Culturii din Capitală
„Cap de afiș" in programul 

„optimilor" de finală ale „Cu
pei campionilor europeni", în- 
tîlnirea (meci-tur) dintre mul
tipla noastră campioană, STEA
UA, și redutabila formație 
vest-germană VfL GUMMERS
BACH se va desfășura miine 
(de la oră 
mare scenă 
a țării, la 
și Culturii

17,30) pe cea mai 
sportivă (de sală) 
Palatul Sporturilor 
din Capitală. Se

vor afla față in față două e- 
chipe dornice să-și onoreze 
palmaresul intern și interna
țional, prin aceasta anunțind 
un spectacol sportiv de înaltă 
ținută, un joc care să probeze 
in fața competentului public 
bucureștean valoarea ridicată 
datorită căreia s-au impus în 
elita europeană a handbalului 
masculin.

Meciul de miine are, să re-

cunoaștem, o miză deosebită, 
rezultatul final urmînd să ne 
arate cit de greu va fi... re
turul (10 noiembrie, la Gu
mmersbach), Steaua s-a pregă
tit temeinic pentru acest im
portant examen în tentativa sa 
de a obține calificarea în „sfer-

Dan GÂRLEȘTEANU

■ (Continuare in pag a 4-a)

In „Cupa cupelor" In „Cupa I. H. F.“

U.S.A.M. NIMES-H.C. MINAUR,
0 PREMIERA LA NIVEL DE CLUBURI

NlMES, 1 (prin telefon) Echipa de handbal 
H.C. Minaur Baia Mare se află în localitate, 
pentru a susține, simbătă seara, meciul-tur din 
„optimile" „Cupei cupelor", cu formația U.S.A.M. 
Nîmes. Meciul suscită un 
torită faptului că echipa 
gătoarea ultimei ediții a

viu interes aici și da- 
băimăreană este cîști- 
„Cupei Federației In-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. a 4-a)

POLITEHNICA - TATRAN PREȘOV,
DEBUT AL STUDENȚILOR TIMIȘORENI

TIMIȘOARA, 1 (prin telefon). Interes deosebit 
aici, în orașul de pe Bega. în jurul atractivei 
dispute de duminică dimineață, de la ora 11 : 
în turul al doilea (optimi) al competiției conti
nentale masculine de handbal, „Cupa I.H.F.", 
Politehnica Timișoara primește replica puterni
cei formații cehoslovace Tatran Preșov.

ton GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

„Cupa României" la floretă feminin

PE PRIMELE LOCURI, LOB REPREZENTATIV!
După spadasini, a foSt riadul 

floretistelor să-șl dispute intîleta- 
tea în prestigioasa competiție a 
scrimei noastre „Cupa României-, 
ieri, în sala Floreasca din Capi
tală, intrînd pe planșele primu
lui tur 63 de concurente. Dintre 
cele 18 floretlste calificate In faza 
eliminărilor 
te (cîte 5) 
bucureștene 
purtătoarele 
vinciei fiind 
Satu Mare . _______ _____
(cîte 2 sportive), plutonul fiind 
încheiat de C.S.M. Cluj-Napoca 
și C.S. Școlar Satu Mare (cu cîte 
o reprezentantă).

Asaltul nr. 1 al debutului e- 
liminărilor directe a fost cel din
tre Rozalia Oros (C. S. Satu 
Mare), componentă de bază a e- 
chipei României, vicecampioană 
olimpică și Judith Gyurkan (CSM 
Cluj-Napoca), recent campioană 
balcanică în proba individuală, 
intrată și ea in vederile selecțio-

directe cele mai mul- 
aparțlneau cluburilor 
Steaua și Dinamo, 
de cuvînt ale pro- 

cluburile sportive din 
și Tractorul Brașov

nerilor. A ciștigat, surprinzător 
de net, Oros (8—2),-victorie care 
l-a scos-o în cale, însă, tn turul 
următor al eliminărilor, pe prima 
favorită, Reka Lazar (Tractorul 
Brașov), vicecampioană mondială 
de tineret. „Asalt care ar putea 
fi, de fapt, finala competiției 1* 
— spuneau cei aflați în sală, dar 
care, la momentul respectiv, a- 
vea doar rolul să stabilească una 
dintre cele 8 finaliste. Debut ne
favorabil pentru tînăra brașo- 
veancă, datorat neatenției și 0—2. 
Se „adună", insă, și cu ambiția 
sa recunoscută revine pînă la... 
8—3! O victorie spectaculoasă și 
meritată chiar la acest scor sever, 
împreună cu Reka Lazar s-au 
mal calificat direct în finală 
Roxana Dumitrescu și Claudia 
Grlgorescu (ambele de la Steaua, 
aceasta din urmă în dauna dlna-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

11 9 2 0 21- 8 20
11 7 2 1 28- 9 lj
12 8 1 3 17-10 lt
11 7 1 3 ÎS- î 11
12 6 0 6 33-15 U
10 5 2 3 15-11 1*
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PROGRAMUL ETAPEI

■ -................. I

11. F.C. Argeș 
'* Chimia

Victoria 
S.C. Bacău 
„Poli* Timiș. 
Hapid 
F.C. Bihor 
F.C.M. Brașov

Ploiești : 
Brașov : 
Rm. Vilcea : 
București :

Buzău : 
București

Bacău :

PETROLUL 
F.C.M. 
CHIMIA 
DINAMO

(Stadionul 
GLORIA 
VICTORIA

(Stadionul
SPORT CLUB

- SPORTUL STUDENȚESC
- RAPID
- F.C. BIHOR
- A.S.A. TG. MUREȘ 

Dinamo)
- , U“
- F.C.

Metalul)
- F.C.

Toate partidele vor Începe la ora U.

CLUJ-NAPOCA 
ARGEȘ

OLT

ș •

Azi, de la ora 18, la Pitești

DINAMO - SISLEY PESCARA
SEMIFINALELE

„CUPEI CUPELOR" LA POLO
Echipa Dinamo București 

întîlnește, astăzi, de la ora 18, 
în bazinul din Pitești, în ca
drul „Cupei cupelor" la polo, 
formația italiană Sisley Pes
cara. Antrenorii celor două 
echipe anunță pentru aceas
tă întîlnire (al cărei retur va 
avea loc peste o săptămînă, 
la Pescara) următoarele for
mații : DINAMO BUCU
REȘTI : 1. Spînu (Diaconu), 
2. Ungureanu, 3. Ardelean, 
4. Șerban, 5. Ciobăniuc, 
6. Găvruș, 7. Hagiu, 8. Ră- 
ducanu, 9. Rus, 10 Dan, 11 
Moiceanu, 12. Chiru ; SIS
LEY PESCARA : 1. Mundu- 
la, 2. D’Altrui, 3. Rapini, 
4. S. Marsili, 5. Estiarte, 6. 
Belotti, 7. Tornar, 8. Bati- 
neli, 9. Missagi, 10. Di Ful- 
vio, 11. E. Marsili, 12. Papa, 
13. Pomilio.

Partida va fi arbitrată de 
G. Konig (Ungaria) și T. Pa-

nagakos (Grecia). Delegat 
L.E.N. : Ante Lambașa (Iu
goslavia).
• în cealaltă semifinală a 

„Cupei cupelor" se întîlnese 
Vasas Budapesta și De Rob
ben (Olanda). în C.C.E. : Jug 
Dubrovnik (Iugoslavia) — 
BVSC Budapesta și Mont- 
juich (Spania) — Spandau 04 
(Berlinul Occidental).

PUNCT FINAL

’N ÎNTRECERJLE

CICLIȘTILOR

începe o nouă ediție a Diviziei A de volei

IN OBIECTIV, CREȘTEREA
SUBSTANȚIALĂ A CALITĂȚII!

Miine începe o nouă ediție — a 37-a, la masculin și a 
36-a, la feminin — a campionatelor Diviziei A de volei. O 
ediție de la care așteptăm începutul ieșirii din mediocri
tate, saltul echipelor noastre de club spre valoare — sin
gura modalitate de a asigura reprezentativelor țării o bază 
trainică pentru realizarea unor performanțe internaționale 
demne de renumele voleiului românesc. Așteptăm, 
împreună cu toți iubitorii voleiului, ca tehnicienii și 
sportivii din Divizia A să înțeleagă că. fără o muncă 
susținută, fără pasiune adevărată, dăruire și responsabili
tate maximă în pregătire fără o metodică avansată în pro
cesul de antrenament și fără ordine și disciplină, țelul care 
îe stă în față va rămîne, în continuare, un simplu dezide
rat. în aceeași măsură socotim oportun să subliniem nece
sitatea unei exigențe sporite din partea federației a unui 
control permanent al activității secțiilor de volei, a unor 
măsuri ferme îndreptate spre creșterea calității muncii. Un 
obiectiv esențial pentru realizarea redresării !

Ciclocrosui, cane încheh 
deawna activitatea oficiali 
cuștilor noștri fruntași, 
desemna, astăzi șl miine, 
ții. ta cadrul deosebit de 
al stațiunii Poiana Brașov 
precis în Poiana Mică, lingă 
bana Vtnătorul, se vor 
întrecerile finale ale , 
șl ale Campionatelor ___
Traseul — în lungime de 3000 
cu porțiuni de urcuș pronuri 
șl cu ooborfri spectaculoase, 
iarbă sau pe pămtnt — va 
parcurs de mai multe ort. 
funcție de categorie.

Iată programul : simbătă. de 
orele 14. Concursul republican

°a
la ___________ „___  3 

juniorilor mid și. In continuam. 
Campionatul national al juniori
lor mari ; duminică, de la orele 
9, Campionatul național al se
niorilor șl. In tncheiere. aștep
tat ca Întotdeauna cu deosebit 
Interes. „Ci cioc rosul veteranilor*, 
desfășurat pe categorii de vîrstă.

La întreceri participă concu- 
renti din toate cluburile din tară.
• A avut loc. pe traseul din 

Poiana Brașov, cea de a treia 
ediție :. „Cupei Poiana*, ta cade 
au luat parte aproape 60 da 
concurent! pe trei categorii de 
vlrstă. In întrecerea seniorilor, â 
rfștigat A. Antal (CIBO). care a 
parcurs cele șase ture In 44:54» 
El a fost urmat de V. Budu- 
rot (STIROM) 44:56 șl M. Al- 
dulea (Steaua) 15:23. La juniori I 
(5 ture) pe primul loc s-a situai 
St. Anton (STIROM) 38:22 Iar » 
1 untort H (3 ture). — -
(Torpedo Zămești) 
GRUIA, co reap.).

W. Gross 
74:48. (C.



Întrecerile de box pe echipe

REINTRA IN PREPLAN
Sâptămîna viitoare - turneul final al juniorilor

Nici nu s-au stins bine e- 
courile turneului final al cam
pionatului național individual 
de box și, iată, pugiliștii frun
tași intră din nou în întrecere, 
o dată cu reluarea campionaiu- 
Îui republican pe echipe. Azi. 
n prima etapă a returului, au 

loc două partide extrem de in
teresante și echilibrate intre 
Box Club Brăila — Sport Club

Muscelul Cimpulung și Box 
Club Galați — Farul Constanța.

Săptămina viitoare, între 5 
și 9 noiembrie, va avea Ioc, la 
Focșani, turneul final al cam
pionatului național de box pe 
echipe (juniori), pentru care 
s-au calificat formațiile muni
cipiilor București și Reșița și 
ale județelor Dolj, Brăila, Cluj 
și Prahova.

PARTIDELE DINAMO - STEAUA DOMINĂ DIVIZIA A DE HOCHEI
0 Intilnirile au loc la patinoarul „23 August**, de 

ora 17,30 0 La Miercurea-Ciuc, derbyul local. 
Progresul - Sport Club

la
AZI, E

Meciurile primei grupe va
lorice a campionatului repu
blican de hochei continuă azi 
și mîine, cînd sînt programate 
(în Capitală, de la ora 17,30) 
meciurile-derby ale orașelor 
București și Miercurea-Ciuc :

BUCUREȘTI : Dinamo — 
Steaua ;

MIERCUREA-CIUC : Progre
sul — Sport Club.

Ambele confruntări se anun-

LOTURILE DIVIZIONARELOR FEMININE DE VOLEI
In numărul de ieri al ziarului 

nostru am prezentat loturile e- 
chipelor masculine pentru ediția 
1985—1336 a campionatului Divi
ziei A de volei. Astăzi prezentăm 
cele 12 formații feminine.

PRIMA GRUPA VALORICA
DINAMO BUCUREȘTI 

nori Victoria Banciu și Mihail 
Arcan) : Irina Velicu (29 ani — 
1,88 m). Doina Moroșan (29—1,80), 
Victoria Niculescu (29—1,77)," Co
rina Moraru (27—1,78), Georgeta 
Ene (22—1,77), Mirela Pavel (21— 
1,76), Daniela Coșoveanu (20— 
1,80), OtHla Szentkovlcs (18—1,82), 
Mania Chitic <18—1,82), Any Ene 
(ÎS—1,85), . Marilena Marin (18— 
1.01), Liliana Șerban (18—1.76), 
Victoria Banciu (33—1,76).

(an.tre-

Begin (18—1,76), Carmen Bobe 
(22—1,80). Mioara Jida (28—1,69). 
Daniela Mărginean (22—1,70). Mi- 
reia Popoviciu (20—1,88), Magda 
Popoviciu (18—1,75). Anca Ștefan 
(22—1,79), Teodora Mariș (18— 
1,78), Adina Crefea (17—1,80). 
Anca Domnariu (16—1,76), Geor- 
geta Rus (18—1,76).

C.S.U. GALAȚI (antrenor Tra
ta» Vilsan) ; Manuela Birsan 
(21—1,75), Ileana Berdilă (26—1,76), 
Ciistma Buzilă (17—1,79), Carmen 
CaOar (26—1,72), Gabriela Cojoca
rii (24—1,83), Daniela Dinică (21— 
1,78). Speranța Gâman (22—1,82), 
Livia Gliga (20—1,75), Maria Mi- 
titelu <25—1,80), Emilia ‘ ‘ 
(19—1,87), Lucia Tocaci 
Violeta Vuc <19—1,77), 
Bălaia (20—1,75).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
(antrenori Șandi Chlriță și Cos- 
ânel Stan) : Mariana Apostoles- 
cu (28—1,71), Luda Ettz-Goiă 
(26—1,79), Mariana Olteana (24— 
1,78), Nicoleta Stanciu (24—1,82), 
Ntcullnă Bujor (24—1,81), Viorica 
Bîrsășteanu (23—1,78), Viorica Ni
culescu (22—1,77), Mihaela Ivan 
(22—1,70), Corina Olteanu (19— 
1,74). Simona Fillche (18—1,79), 
Cornelia Colda 07—1,74), Daniela 
Iacob (18—1,78), Cristina Anton 
08—1.70). Doina Chirie (18—1.76).

A DOUA GRUPA VALORICA

Nedelcu 
(22—1,76), 

Cristina

FARUL CONSTANȚA ________
Octavian Dimofte) : Elena Cucoș 
<24—1,84), Marinela Neacșu (29—
1.69) Ileana Geambașu (28—1,77), 
Roxana Avram (22—1,72), Viorica 
Geapana (20—1,80), Gabriela Vul
pe (26—1,74), Elena Piron-Băian 
(25—l,83)f Doinita Dimofte (2S—
1.69) . Mirela ■ Cazangiu (18—1,77), 
Nermin Memet (19—1,76). Gulniza 
Llcă (25—1,72), Mădăllna Clorbaru 
(16—1,79).

(antrenor

CHIMIA RM. VILCEA (antre
nor Adrian Andrei) : Ioana Co- 
toranu (22—1,79), Volodea Cebuc 
(29—1,76), Marilena Duibinciuc 
(35—1,71), Dorina Gherghev (19— 
1,71), Natalia Duliei (19—1,77), 
Mariana Ancuța (17—1,67), Elena 
Manea (25—1.76), LiMana Miftode 
(36—1,69).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA (antrenori Ion Constanti- 
nescu și Viorel Dobre) : Eugenia 
Cotescu — ----- “ - ’
deanu 
—1.78), 
Tanța 
Enoscu 
neanu _ ________ ______
(26—1,71), Mirela Nistor'(13—1.83), 
Monica Șușman (22—1,76).

ȘTIINȚA BACĂU (antrenor 
Virgil Moșescu) : Niculina Cucta- 
reanu (31—1,81), Marilena Grigo- 
raș (28—1,78), Doina Mangeac 
(26—1,79), Eugenia Pana.it (21— 
1,68). Daniela Blănaru 08—1,79), 
Daniela Buhlea '
Pețrea 07—1,82) 
ciuc 08—1,78), 
07—1,79), Carmen 
1,76), Florentina Bratu (17—1,72), 
Corina Savu 09—1,71).

07—1,88), Erica 
Liliana Holei- 

Carrmen TitUtac 
Birsan (ÎS—

( Ai.rt r.ATORUL 
BUCUREȘTI 
Slmulescu) : 
(19—1,88). 
(24—1,77), 
1,74). *
Eugenia Șiulea 
Pleș (20—1,77), 
ghlan (21—1,79), 
nescu (21—1,80), 
(17—1,80), Luminița
1.76) , Nicoleta Mari (18—1,78), So- 
rana Ionescu (10—1,72), Mirela 
Zamfir (27—1,71), Elen Diacon u 
(29—1,72).

RAPID BUCUREȘTI (antrenori 
Nicolae Humă șl Eugenia Rebac): 
Ileana Tlmoveanu (31—1,76), 
Georgeta Popescu (25—1,70), Ve
ronica Șerbu (27—1.72), Elena Iile 
(27—1,76), Sorina Niculescu (21— 
1,83). Zola Moldovan (20—1,76), 
Ana Grecu (24—1,70), Tanța Co- 
drea (21.—1,80), Floirtioa. Vasile (22 
—1,76), Mihaela RĂdulescu (13—
1.76) Aurelia Preda (17—1.79).

PENICILINA IAȘI (antrenor 
Nicu Roibescu) : Gabriela Coman 
(26—1,72), Marina Bejenaru (25— 
1,81), Daniela Smerea (22—1,82) 
Marcela Gflcă (22—1,74), Gabriela 
Balaur p 9—1,76), 
(20—1,84), Mariana
1.77) .

DACIA PITEȘTI _________
Mugur Niculescu șl Gheorghe E- 
nache) : Maria Eniaclte (35—1,78), 
Doina Ferenți (23—1,66), Mihaela 
Marian (16—1,81), Camelia Deică 
(26—1,75), Felicia Popescu 07— 
1,89), Corina Holban 06—1,78). 
Alarisa Nicolae (24—1,76), Floren
tina Bogdăneci 07—1,79), Elena 
Istrate (23—1,69), Valentina Ră- 
dulescu 09—1,67), Mariana Miron 
(21—1,80), Simona Dobreanu 08— 
1,73). Mihaela Pavel (31—1,62), 
Dana Marinescu 07—1,90), Auro
ra Nedelcovici 06—1,79).

(antrenor 
Elena 

Severina 
Paula 

Carmen

I.I.R.U.C. 
George 

Negul eseu 
Tudorache 

PăvăJoaie (23—
Puseu (22—1,70), 
(20—1,78), Lenuța 
Marcela Gheor-

EUsabeta Mari- 
Danlela Bratu 

Barbu (17—

Tatiana Popa 
Sturza (19-

(antrenori

(20—1,85). Carmen Cuej- 
(23—1,77), Violeta Dinu (20 
Aurelia Dobre (21—1,77), 
Drăgoi (21—1,72), luliana 
(30—1,75), Liliana Herme- 

(22—1,72), Lucretia Mi rea
Feminin
București

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

FLACARA ROȘIE

C.SJU. LIBERTATEA SIBIU 
(.antrenor Marius Gheorghiță) : 
Doina Bischin (31—1,75), Anca

Sibiu t

București :

Pitești
lași :

Ă apărut nr, 10/1985 Masculin

tii revistei București

„EDUCAȚIE ETZICA
Timișoara

$1 SPORT
tn cuprins : • TEORIE — 

STUDII — CERCETĂRI — 
,,Aspecte de reactivitate bio
logică tn tirul de performan
ță- (autori : Marilena Iota, 
Comeliu Ciobamu, Adrian Ga- 
gea, Cornelia Bota, Georgeta 
Uli, Teodor Paladescu) ; „Ca
litățile intelectuale ale co
piilor care practică fotbalul : 
disponibilități, randament și 
rezultate, tendințe și mani
festări • — I" (autor : Gheor- 
ghe Dumitru) ; „Probleme de 
finalizare ta jocul de fotbal" 
(autor : Egon Horn) • EDU
CAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL 
IN INVAȚAMINT — „Nece
sitatea predării corecte a e- 
dueației fizice în clasele ri
dului primar" (autori : Ale
xandru Zota, Ștefan ' Senic) : 
„Din experiența lucrului în 
cercul sportiv școlar» (autori: 
Dumitru Gârioanu, Rodica Po
pescu, Florentina Popescu) 
O TEHNICA — METODICA — 
ANTRENAMENT — „Forme 
specifice folosite ta procesul 
de pregătire al judoka" (au
tor : Anton Muraru) • OPI
NII — CONSULTAȚII — „Con
tribuții teoretice si practice 
privind problematica lucidită
ții in sportul de mare per
formanță — II" (autoare : 
Maria Șerban) ; „învățarea și 
verif icarea alegerii rutei optl- 
.me în orientare cu ajutorul 
calculatorului (program ruta- 
test)" (autori : Horvath Zol- 
tain Laszlo Francise) ; „Afir
mări și perspective in școala 
românească de sărituri atle
tice- (autor : Adrian lones- 
cu) Acest număr se găsește 
de vînzare la toate chioșcurile 
de difuzare a presei din Ca
pitală șl din provincie. NU 
UITAȚI I AU ÎNCEPUT CON
TRACTĂRILE PENTRU ABO
NAMENTELE LA PRESA. A- 
BONAȚI-VA, DE URGENȚA, 
PENTRU ANUL 1986. LA RE
VISTA „EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT» 1

UNIV. C.F.R. CRAIOVA (Sala
M.I.U., ora 10)

DINAMO — FARUL CONST. (Sala Dinamo, ora 10) 
C.S.M. LIBERTATEA — C.S.U. GALAȚI

CALCULATORUL — CHIMIA RM. VILCEA (Sala
Olimpia, ora 9)

DACIA — ȘTIINȚA BACAU 
PENICILINA — RAPID BUCUREȘTI

STEAUA — UNIV. C.F.R. CRAIOVA (Sala Agronomia, 
. ora 10)

POLITEHNICA — EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA MARE

Piatra Neamț s RELONUL SAVINEȘTI — ELCOND DINAMO ZALĂU 
Tg. Mureș î A.S.A. ELECTROMUREȘ — TRACTORUL BRAȘOV

Meciurile C.S.M.U. Suceava — Dinamo (campionii noștri pleacă azi 
la Istanbul pentru meciul tur cu Eczacibasl, ta c.c.E.) șl Calcula
torul — C.S.U. Oradea au fost amînate.

ța deosebit de 
de echilibrate, 
cestei afirmații 
gumente în privința meciurilor 
de la București, nu numai re
zultatele anterioare, în care Di
namo a reușit o victorie cu 
8—4 în primul meci, ci și fap
tul că echipa din șos. Ștefan 
cel Mare îi va putea utiliza — 
de data asta — pe Tureanu și 
pe Pisăru. Suspendați pe două 
etape, ei nu jucaseră la sfîr- 
șitul săptăminii trecute în 
partidele cu Progresul, la 
Miercurea-Ciuc. Cu ei și cu 
Solyom și I. Popovici, refăcuți 
după accidentările avute, valoa
rea formației dinamovistc crește, 
meciul se. anunță echilibrat. Ca 
și cel de la 
Ciuc, datorită 1 
de forțe făcute 
local, din care

interesante
In sprijinul 
aducem ca ar-

Si 
a-

Miercurea- 
modificărilor 

: pe plan
! Progresul 

s-a întărit față de campionatul

trecut Cit despre Sport Club, 
reprezentanta nr. 1 a hocheiu
lui harghitean, ea a Ieșit des
tul de „șifonată" din partidele 
de la București, cu Steaua. 
Iată clasamentul :

1.
2.
3.
4.

Steaua 
Dinamo 
Sp. Club 
Progresul

s
8
9
9

7
4
3
2

1
1
1
1

1 48—26
4 38—37
5
6

25—29
28-47

15
9
7
5

LA PATINOARUL „23 AU-•
GUST" din Capitală a avut loc 
primul tur al Campionatului 
republican de juniori I, grupa 
1. Iată rezultatele : CSȘ 2 Ga
lați — CSȘ Sport Club Mier
curea-Ciuc 2—2, CSȘ Gheor- 
gheni — Steaua Triumf Bucu
rești 5—3, CSȘ Gheorgheni — 
CSȘ Sport Club M.-Ciuc 5—2, 
Steaua 
CSȘ 2 
lăți — 
Steaua
M.-Ciuc 1—8. Pe primul loc în 
clasament : CSȘ Gheorgheni.

Triumf București — 
Galați 7—3, CSȘ 2 Ga- 
CSȘ Gheorgheni 3—5 și 
Triumf — CSȘ Sp. Club

Etapa a 7-a a campionatului de rugby

!N CAPITALĂ, DOUA CUPLAJE
DE MARE INTERES

SERIA 1 
București

Constanța

CIuj-Napoca

Pașcani

SERIA A II-a 
București :

Constanța

Focșani

STEAUA — ȘTHNȚA PETROȘANI ; teren Steaua ora 
10, arbitru : A. Popa (Iași)

B.C. GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M. SIBIU ; teren Parcul 
copilului ora 10,30, FI. Tudorache (Buc.)

T.C. IND. MIDIA — SPORTUL STUDENȚESC CON- 
BTRUCȚH ; teren Badea Cîrțan ora 9, M. Voina (Bv.) 
UNIVERSITATEA 16 FEBR. — RULMENTUL BÎRLAD 

teren V. Babcș ora 11. Gh. Huștlu (Buc.)
LOCOMOTIVA — C.S.M, SUCEAVA ; teren Grup șco

lar ora 9,30, șt. Rădulescu (Buc.)

DINAMO — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE ; teren
Olimpia ora 10,30, I. Davidoiu (Buc.) 

MAȘINI GRELE OLIMPIA — GLORIA P.T.T. ARAD ; 
teren Olimpia ora 9, V. Chirondojan (Constanța) 

RAPID — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ; teren Par
cul copilului ora 9, FI. Zamfirescu (Constanța) 

FARUL — POLITEHNICA iași ; teren Farul ora 10, 
V. Marinescu (Buc.).

HIDROTEHNICA MILCOV — CONTACTOARE BUZĂU 
teren „23 August- ora 9, M. Vătui (Buc.)

In fine, amatorii de rugby 
din Capitală vor fi duminică 
copleșiți ; ei vor avea de ales 
între cinci partide din prima 
divizie, dintre care patru (fe
licitări organizatorilor !) se vor 
disputa în cadrul a două cu
plaje. Unul are loc In Parcul 
copilului și va opune — în 
„meciul-vedetă" — Grivița Ro
șie ambițiosului „XV“ din, Si
biu (cu Gelu Ignat din nou în 
echipă). Șansele sînt împărțite, 
deși (pentru omogenitatea ei) 
i s-ar cuveni echipei gazdă o 
șansă în plus. în deschidere, 
de asemenea un joc echilibrat, 
între Rapid București și Uni
versitatea din Timișoara. Să 
vedem cum se vor prezenta 
recenții învingători ai lui... Di
namo. Al doilea cuplaj, cel de 
pe Olimpia, este la fel de in
teresant. „Capul de afiș" este 
deținut de meciul dintre Di
namo și Știința Baia Mare, 
performera ultimei etape, am 
numit învingătoarea Farului I

în deschidere, MG Olimpia, în 
goană după puncte, va juca cu 
Gloria PTT din Arad. Al cin
cilea rffeci din Capitală, (Stea
ua — Știința Petroșani), își 
menține cota de interes prin 
faptul că prezintă publicului 
singura echipă neînvinsă a 
campionatului.

CUPA ROMÂAIItl->1
(Urmare din pag. I)

ZILNIC, GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA
Program de exerciții

Poziție 
stând cu 
spate. 2 
ridicarea _ _ ______ _ _
miinile la ceafă ei pe întrea
ga talpă aceeași — 3. reve
nire 4. Executat : t—8 ori.

inițială — depărtat 
milnlle îneleștate la 
arcuiri In spate cu 
pe vârfuri 1—2. Cu

stând cuPJ. — depărtat _________
brațele lateral, pumn închis. 
Îndoirea trunchiului cu bra
țele laterale la orizontal 1. 
Răsucire la stg. șl la dr. a 
trunchiului Îndoit la orizon- 
taj cu brațele lateral 2—3 re
venire — 4. Executat î 8 ori.

(9)

movistei Georgeta Beca, 
nentă a echipei naționale) 
nica Veber (C. S. Satu 
Prin recalificări,- au ajuns, 
menea, ta ultimul act al 
tiției — finala de 8 — Salvina Io- 
nescu (Tractorul Brașov), Roza
lia Oros, Georgfeta Beca și Ana 
Georgescu (Steaua).

Și iată că pe baza poziției de 
pe tab'oul eliminării. directe, 
s-au aflat . față în față în a- 
ceastă finală, din 4 asalturi, 
trei perechi de sportive ale a- 
celuiași club: Lazar — Ionescu 
(de la Tractorul), Georgescu — 
Grigorescu (de la .Steaua) și 
Oros — Veber (de la C.S. Satu 
Mare) ! Primele floretlste s-au 
impus, doar ultimul dintre a- 
ceste asalturi fiind măi strins, 
firesc, dacă ținem cont de fap-

compo- 
și Mo- 
Mare). 

de ase- 
compe-

PJ. — depărtat stând. Din 
depărtat cu brat stg. ia spate 
Îndoit, si cea <ir. sus îndoit, 
2 Îndoiri laterale stg. Aceeași 
la dr. cu brațele schimbate. 
Executat : 6 ori.

PJ. — stind cu mjinile la 
ceafă. Săritura ca mingea 
spre stg„ succesiv ta 360". 
Același la dreapta. Executat 
2 ori la stg ș) la dreapta.

r, 7

1
Pi 1-2-3-4

PJ. — depărtat sttad cu 
brațele lateral, pumn Închis. 
Răsucirea și arcuirea trun
chiului /la stg. (T:l—2) și 
dreapta (3—4) Executat : 4—6

PJ. — stind drepți. Răsuci
rea trunchiului la stg. cu ri
dicarea brațelor oblic în sus 
2 inspirații. Aplecarea trun
chiului In fată cu 2 expirații. 
Aceeași răsucire la dr. Se e- 
xecută de 2 ori stg.. dr.
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„PREMIUL API
Viitorii driveri aii hipodromului 

se vor Întrece mitae lin cea mai 
importantă probă rezervată lor, 
pentru a desemna pe cel mai 
bun dintre el. Alergarea este de 
semi fond si cel care va ș ti să 
dozeze mal bine efortul se va 
impune. Din programul reuniunii 
de mîine mai remarcăm cursa 
maiorilor; în care 
der. N. Nlță, cu 
avea de înfruntat 
Manea, campionul 
Formidabili.

în reuniunea de joi. .partea 
leului" a revenit formației D. To- 
duță care a mai reușit trei vic
torii, cu Vința, in mare formă. 
Hurduc șl Nuveleta, In real pro
gres. Cu aceste noi victorii, To- 
duță amenință titlul de campion 
deținut de G. Tănase. Unul din 
vechii șl valoroșii antrenori, de 
mai multe or! campion, M. Ște- 
fănescu, a obținut și el două 
victorii, cu Silica (cam ușor han
dicapată) șl Secret, ambii con
duși excelent de A. Stolen. 
Cursele rezervate 2 anilor au re
venit iul Rumcșor, adus cu pre
cizie de V. Moise, și Vandalel, 
care, atunci când va deveni mai 
docilă, va avea un cuvlnt de spus 
în generația ei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 : 1. Vandtfla (Popescu) 1:46,4, 
2. Sadovan. Cota : est. 2,49. 
Cursa a II-a : 1. Runcșor (Moise) 
1:34,5, 2. Rondes. Cota : cișt. 3, 
ev. 43. Cursa a HI-a : L Silica 
(Stoian) 1:27,«, 2. Negolu, 3. Su- 
botica Cola : cîșt. 6, ev. 12, ord. 
triplă închisă. Cursa a IV-a : 1.

PToaspătul 
Cornișon, 

asaltul tal 
„en titre",
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TREI GOLURI - PETCU! .MARILE

Jenei: M. Rădulescu
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HUNEDOARA, 1 (prin tele
fon). Recunoscutul iureș al 
Corvinului n-a mai avut, din 
start, spațiile convenabile de 
exprimare, craiovenii aplicind 
un marcaj strict, alternat prin 
temporizări, dar mai ales prin 
presing, intercepțiile rezultate 
operînd în raportul inițiativei 
in joc. După o „bombă" a lui 
Irimescu de Ia 30 m. care a 
ocolit cu puțin vinciul (min. 4), 
asistăm peste alte 5 minute la 
prima fază frumoasă, în fapt 
un „traseu internațional": Klein 
— Mateuț — Gabor, șutul aces
tuia fiind scos in extremis de 
Lung. Se va remarca și Ioniță 
în min. 12, cînd a respins în 
corner șutul lui Badea, iar in 
min. 24 pe acela- al lui Geol
gău. Superioritatea teritorială 
a Corvinului Se va materializa 
în min. 26, cînd, Ia șutuî-cen- 
trare al lui, Nieșa. mai prompt 
s-a dovedit PETCU, care din 
careul mic a deviat mingea în 
plasă. Un gol cu urmări mai 
puțin fericite în teren, unde 
ambele echipe au întors placa, 
sportivitatea de pînă atunci lă- 
sînd locul unui șir de iregula
rități, căruia arbitrul nu i-a 
putut face față, el pierzînd jo
cul din mină. Tensiunea crește

CORVINUL 
UNIV. CRAIOVA

Stadion Corvin ui ; teren 
timp înnorat ; spectatori — 
11 000. Șuturi: ’ 
9—5). Cornere 
PETCU (mim.

fie tenis de masa (Juniori)

WĂ SĂ FIE NEÎNVINSE
Sala
, în 
am-

de 
ju- 

sfă-

;înt 
Hă, 
fan 

în 
iCU, 
zar 
dar 
uT- 
rea 
ei", 

fi
:ăci 
iad

țări n-au oferit surprize, favori- 
țele impunindu-se clar, ceea ce 
înseamnă că, după prima zi, si
tuația rămine relativ neschimbată 
în ierarhiile grupelor valorice. 
Dintre numeroasele jocuri Indivi
duale, punem în prim-plan me
ciul dintre campioana europeană 
Otiiia Bădescu (Spartac C.S.Ș. I 
Buc.) și colega sa de echipă na
țională, Maria Bogoslav (Metalul 
C.S.S. I Rm. V.) in care tînăra 
jucătoare bucureșteană a obținut 
o victorie în extremis.

REZULTATE TEHNICE — mas
culin gr. 1—6 : Universitatea ASA 
I Craiova — Pionierul Craiova 
5—6- csm i Cluj-Napoca — în
frățirea Tg. Mureș 5—1, CSM II 
CIuJ-Na.poca — Stirom CSS II 
Buc. 5—1, Universitatea — înfră
țirea 5—0 ; gr. 7—14 : Știința 
IJPIPS CSS II Constanța — Vo
ința Salu Mare 5—2. Sticla CSS 
Bistrița — Eternit Oradea 5—4, 
Universitatea ir — Spartac CSS I 
Buc. 5—0, CSȘ Rovine Craiova — 
CSM II Cluj-Napoca 5—1, CSS 
Rovine — Spartac 5—0. Feminin 
— gr. 1—s : Juventus — Ștlinta 
5—0. Spartac — Metalul 5—2. 
CSM Cluj-Napoca — CSS IPC 
Slatina 5—1 ; gr. 7—14 : Unirea 
Tricolor Buc. — CSS Rovine 5—1, 
Stirom — Constructorul Tg. Mu
reș 5—3. CSM Buzău — înfrăți
rea 5—4. Metal un — CSS Arad 
5—3.

Emanuel FÂNTANEANU
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DE LA I.D.M.S
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din 

Bd. Magheru 6—8, sectorul 
1, încadrează de urgență 
pentru depozitul sport din 
Piața Pantelimon București:
• șet depozit cu gestiune;
• recepționer.
Pentru depozitul de piese 

schimb auto din str. Valea 
Cascadelor nr. 24. sectorul 6:
• șef depozit;
• lucrător gestionar sub

unitate depozit;
• recepționeri;
• primitori mărfuri:
• muncitori necalificați 

pentru pază.
Solicitanții trebuie să aibă 

domiciliul stabil In 
resti.

Relații suplimentare 
sediul Întreprinderii 
Bd. Magheru 8—8, 
1, telefon 11 39 50, 
181 sau 142.

Bucu-

- ia 
din 

sectorul 
interior

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A- Reamintim că, la această tra- 

gene, se efectuează 8 extrageri 
In două faze, cu un total de 43 
numere extrase, oferind pârtiei - 

30 pantitor alte posibilități de a pu
tea obține importante câștiguri 

,, 1n autoturisme „DACIA 1300" (la
ambele faze ale tragerii), mari 
sume de bani, precum și excursii 

îl: in U.R.S.S. Extrageri „legate",
lei cu câștiguri pentru 4 și 5 numere

din 12 extrase. Variantele de 25 
lei pot obține câștiguri. cumulate 

Jte la ambele faze ale tragerii.
ea Așadar, nu neglijat! și partiei- 
n- păți cu dt mai piuite bilete la 
va ultima tragere multiplă Pronoex- 

pres din acest an.

bun ; 
circa 

14—12 (.pe poartă : 
: 5—4. A marcat : 
26 M gi 63).

CORVINUL : IONITA —
(min. 37 Bardac), Dubinciuc, 
MĂRGINEAN, Tirnoveanu — 
PETCU. Mateuț, KLEIN — GA
BOR. Cojocaru (min. 74 Stroia), 
Văetuș.

UNIVERSITATEA : Lung 
Popescu, Tlllhol. Cățol, Ungu- 
reanu — Gh. Popescu, IR1MES- 
CU, Mănăllă _ 
Badea (min. 60 Matei).

A arbitrat 
(Cluj-Napoca) ; la linie : 
trescu (București) și I. Vereș (Sf. 
Gheorghe).

Cartonașe galbene : MANAILA, 
CAȚOI.

La speranțe : 3—1 (1—0).

Geolgău, BÎCU,

slab M. Salomir
D. Pe-

MARI AMBIȚII
Se apropie returul 

Honved...
— Cum îl întrevedeți, 

Emerich Jenei ?
— Știm că e greu. Știm 

că acest 1—0 ar putea 
ușor să înșele. Și că nu e 
deloc simplu să 
vrezi o echipă puterni
că, așa cum e 
Mai știm că echipa 
Detari nu e dintre acelea 
care să se cantoneze în 
apărare. Fotbaliștii un
guri au o atracție veche 
pentru poarta adversă. 
Ne preocupă. deci, 
ți cea a apărării.

cu

mane-

Honved. 
lui

” i din
deposedare 

____o__________ asupra lui 
Mateuț nu s-a acordat penal- 
tyul ce se impunea.

Temperate la pauză, 
două echipe revin de la

și In tribune, după faza 
min. 29, cind la o ~
neregulamentară

cele 
____ ___ , ves

tiare mult schimbate în bine. 
Ele au jucat fotbal.
animîndu-se în urma unor ac
țiuni care au urcat vertiginos 
pe scara spectaculozității. Hu- 
nedoreni-i sint mai tot timpul 
în prim-plan și reușesc o fi
rească desprindere. După ce 
Lung respinge lovitura de cap 
a lui Gabor (min. 58). PETCU 
(in zi de excepție) ridică sco
rul la 2—0. fructificînd centra
rea lui Gabor (min. 59). iar în 
min. 63 va încheia cu o lovi
tură de cap plasată o acțiune 
șnur. Craiovenii încearcă să se 
apropie de nivelul partenerilor 
lor, însă nu poț depăși sigura 
defensivă hunedoreană, în frun
te cu Ioniță, care in min. 76 
respinge, consecutiv, suturile 
lui Mănăilă și Geolgău. iar în 
ultimul minut bara se va opu
ne șutului lui Bîcu.

tribunele

Adrian VASILESCU

VOM SCHIMBA PARTITURA TACTICĂ"

nu

ca
cti

numai faza atacului, ci
— Noutăți ?
— La noi. un ușor traumatism la umăr în 

zul lui Iovan, motiv pentru care nu joacă
„Poli". (Dialogul l-am purtat înaintea meciului 
cu timișorenii). La Honved, un spectaculos 7—0 
cu Debrețin. Unii dintre ei au jucat și în echipa 
B a Ungariei, care a învins acum cîteva zile 
prima selecționată a Bulgariei, cu 3—1. Au fost 
prezenți, Fitos Kovacs ți Dajka. Ultimii doi au ' 
și marcat.

— Apropo de goluri. Steaua, care este un li
der detașat. înregistrează o eficacitate mai scă
zută. Cum explicați ?

— Sint ele mai multe explicații. In primul 
rind, adversarii joacă întotdeauna mai strîns cu 
echipa campioană. în al doilea rind, ratările sint 
mari. Mai e și o anume scădere de formă în ca
zul lui Lăcătuș și chiar în cazul lui Pifurcă. Dar 
acest amănunt poate fi corectat printr-e mobili
zare reală. Marile meciuri se joacă în primul rind 
cu mari ambiții.

★
S-a încheiat meciul cu „Poli". Suporterii Ste

lei par puțin contrariați. Am avut, însă, impre
sia că Steaua a forțat la maximum doar în cî
teva acțiuni de atac — avanpremieră obligatorie 
— din care s-au născut șl cele cîteva ocazii la 
un pas de k.o. în schimb, apărarea s-a avîntat 
cam prea ușor. Ceea ce sperăm să nu se mal 
repete In meciul pe care Jenei, Iordănescu și 
toți jucătorii îl așteaptă cu încredere.

loan CHIRILĂ

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Mai direct, mai pe ocolite, 

Bența (F.C.M. Brașov) a recunos
cut în fața Comisiei de disciplină 
a F.R.F. că, neputînd să-și stă- 
pînească nervii, l-a insultat pe 
arbitrul Mircea Constantinescu, 
după terminarea meciului cu Pe
trolul Ploiești. Prezent și el la 
ședința de joi a acestei comisii, 
arbitrul Mircea Constantinescu a 
admis că. în fracțiunea de se
cundă în caie trebuia să la o 
hotărîre la atacul lui Butufei (Pe
trolul) asupra Iui „Țălnar (F.C.M. 
Brașov), el a judecat greșit faza, 
influențat de simulările de -pînă 
atunci ale lui Tălnar și ale altor 
jucători brașoveni, care se arun
cau în careu, în speranța obține
rii unei lovituri de la 11 m. La 
faza cu pricina, se impunea însă 
o astfel de sancțiune, Tălnar 
fiind faultat, așa cum s-a arătat

Clasament întocmit fără rezul
tatele partidelor din etapa a 12-a 
disputate joi și vineri.

CAMPIONATUL DE SPERANȚE
1. F.C. ARGEȘ 11 8 1 2 15- 2 25
2. Steaua 10 8 0 2 25- 5 24
3. F.C. Bihor 11 7 1 3 22-11 22
4. Petrolul 11 7 0 4 19-10 21
5. Victoria 11 6 2 3 17-15 20
6. Univ. Craiova 11 6 1 4 21-11 19
7. Corvinul 11 5 3 3 12- 9 18
8. Dinamo 11 5 2 4 11-11 17
9. Gloria 10 5 1 4 17-19 16

10. „U“ Cluj-N. 11 4 3 4 19-15 15
11. „Poli" Tim. 11 4 3 4 15-14 15
12. A.S.A. 11 4 2 5 15-19 14
18. S.C. Bacău 11 4 1 6 11-18 13
14. F.C.M. Brașov 11 4 0 7 10-18 12
15. Rapid 11 3 2 6 13-18 11
16 Sportul stud. M 3 3 7 11-24 817. F.C. Olt M 2 1 8 7-20 7
18. Chimia 11 1 1 9 10-31 4

• Tragerea multiplă P.renoex- 
pres de miine, duminică 3 no
iembrie, va avea loc in Bucu
rești, in sala Clubului dim str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 16.
• Informăm pârtiei,panții la 

concursul Pronosport, că TOT 
ASTAZI, SÎMBATA, este ULTIMA 
ZI șl pentru depunerea buletine
lor pentru etapa din 3 noiem
brie a.c.
• Pentru a se cunoaște din 

timp, informăm că, de astăzi, 
slmbătă. Începe vtnzarea biletelor 
Si pentru tragerea MARILOR 
CIȘTIGURI la LOTO ce se va 
organiza In ziua de vineri 8 no
iembrie. Pentru amănunte supli
mentare. consultați prospectul 
tragerii.

Mircea Radulescu trans
mite lotului de jucători 
pe care îi pregătește cal
mul și echilibrul care îl 
caracterizează. Atmosfera 
aceasta de încredere, de 
concentrare, domnește 
printre fotbaliștii Univer
sității Craiova. Am „pal
pat" starea lor de spirit 
în orele petrecute lingă 
jucătorii din Cetatea Bă
niei. Să sperăm că ea va 
conduce la cea mai po-- 
trivită atitudine de abor
dare a meciului de la 
Kiev, partidă de maximă 
dificultate, poate cel mai 
Universității Craiova din 
internaționale.

„Dinamo Kiev a confirmat la Craiova forța sa 
de joc. apreciază antrenorul Mircea Radulescu. 
O forfă de joc de care ne-am dat seama atit din 
înregistrările meciurilor sale, cit și din urmărirea 
pe viu, de colaboratorul meu Silviu Stănescu. a 
partidei de la Moscova cu Spartak, acel succes 
care a însemnat, practic, cîștigarea titlului \ 
nai de către Valerii Lobanovski și elevii 
Bineînțeles că și intilnirea de la Craiova a 
stitu.it un prilej de a cunoaște mai bine 
partenerilor noștri".

Trecînd la partida retur de miercuri, de 
Kiev, antrenorul Universității Craiova făcea 
mătoarele observații : „In primul rind se

solicitant examen 
ultimele sale sezoane

unio- 
lui. 

con- 
jocul

la 
ur- 

-----  „ va 
schimba partitura tactică. Jucîhd in deplasare, vom 
căuta să fructificăm noi de data aceasta spațiul 
liber creat in terenul advers. Vom beneficia și 
de aportul lui Irimeșcu. jucător cu experiență, 
element care, de asemenea, trebuie luat în seamă 
in elaborarea planului nostru strategic. Vreau să 
vorbesc și despre tinerii sau foarte tinerii noștri 
jucători. Socotesc că aceste partide grele, de 
miză, se constituie intr-o etapă a acțiunii noastre 
de reconstrucție a echipei și le apreciez ca foar
te utile. Am mare încredere atit in vechea, cit și 
in noua generație și sint convins că Universitatea 
Craiova se va dovedi, și in partida de la Kiev, 
la înălțimea reputației sale".

Ertimie IONESCU

TALENTELE AU IEȘIT,
șl in ziarul nostru. Greșeala ar
bitrului, cu repercusiuni asupra 
rezultatului, nu scuză insă Ieșirea 
iul Bența sau, în cazuri similare, 
a oricărui alt jucător. Comisia de 
disciplină i-a dat lui Bența un 
avertisment scris, care 11 pune 
pe acesta în situația de recidivist, 
în cazul comiterii unei noi aba
teri, timp de doi ani de aici 
Înainte. La rîndul lui, Mircea 
Constantinescu a fost suspendat 
pe două etape de Colegiul cen
tral al arbitrilor. Regretabil este, 
șl faptul că medicul echipei bra
șovene, Laurian Taus, „a uitat" 
(și nu pentru prima oară !) obli
gațiile pe țpare le are in această 
calitate, făcînd agitație la margi
nea terenului. Cazul IUI a fost 
înaintat, spre judecare, Comisiei 
medicale.
• S-a apreciat că Mureșan (Po

litehnica Timișoara) nu a avut 
intenția de a-șl lovi adversarul 
in meciul cu S.C. Bacău. El 
fost, totuși, suspendat pe o etapă, 
intrucît 
urmare
• La

Bradul 
Minerul 
multi 
CHIAR 
AI ECHIPEI LOCALE, care 
Intrat pe teren pentru a cere so
coteală arbitrului, la acordarea 
unei lovituri de la 11 m, s-au de
dat la o serie de acte huliga
nice. Pentru asemenea abateri 
deosebit de grave, Regulamentul 
de organizare ..................
listice prevede 
de organizare 
de la 3 etape 
din Roznov a 
etape de suspendare 
ei.

a
... . - 
lovirea s-a produs ca 
a săriturii sale neatente, 
meciul pe care Celuloza 
Roznov l-a susținut cu 
Gura Humorului, mai 
spectatori, INCITAȚI 

DE UNII CONDUCĂTORI 
au

a activității fotba- 
ridicarea dreptului 
pe teren propriu 
la un 

scăpat
an. Echipa 

numai cu 3 
a terenului

lack BERARIU

ARBITRII ETAPEI DE
SERIA I : F.C M. Delta Tulcea

— C.S.M. Suceava : N. Voinea
(București). Chimia Fălticeni —
Dunărea Călărași : A. Grama
(Bistrița), Minerul Vatra Dornei
— F.C. Constanta : I. Tărcan
(Tg. Mureș), Aripile Bacău — 
F.C. Progresul Brăila : G. lo- 
nescu (București), Steaua Mizil — 
C.F.R. Pașcani : Ad. Niculescu 
(Pitești), C.S. Botoșani — Praho
va C.S.U. Ploiești : I. Caraman 
(Oradea). Metalul Plopeni — Du
nărea C.S.U Galați : C. Matei 
(Deva), Politehnica Iași — Cea
hlăul P. Neamț : V. Alexandru 
(București), Oțelul Galati — O- 
limpla Rm. Sărat : S. Necșulescu 
(Tirgoviște).

TOTUȘI, LA IVEALĂ!
O selecționată de juniori, 

una puternică și cu adevărat 
competitivă, nu se poate for
ma decît după o suită de tria- 
luri și teste severe. De la a- 
cest adevăr s-a pornit cînd a 
fost organizat, zilele trecute, 
la Snagov, și ultimul trial al 
anului cu jucători 
după 1 august 1969. 
echipei U.E.F.A. ’88 
mat după ediția din 
a Cupei Viitorul, a- 
firmă antrenorul fe
deral Gheorghe Ola. 
Am vrut insă să ne 
eonvingem dacă ceea ce am vă
zut noi in această competiție 
8 ceea ce are mai bun fotba
lul nostru la vtrsta respectivă. 
De aceea, am convocat 46 de 
juniori, 23 de portari și 23 de 
jucători de cîmp, TITULARI 
In campionatul republican, cu 
specificația că dacă nu se 
prezintă vor fi suspendați. 
Surpriză de proporții ! AU 
VENIT, CU ADEVARAT, MARI 
TALENTE. Nu înțelegem de 
ce nu an participat șl Ia Cupa 
Viitorul ? 1 Părerea mea este 
că au fost... ascunse (?) de 
cluburi, de antrenorii de la 
centre șl de ia unitățile șco
lare. Au fost reținuți 11 jucă
tori : portarii M. Caloian (Chi
mia Buzău), M. Flore (Calcu
latorul București), M. David

născuți 
„Nucleul 
s-â for- 
acest an

(C.S.Ș. Slatina) și jucătorii de 
cîmp: M. Mircea (C.S.S. Re
ghin), M. Dunca (C.S.Ș. Cluj- 
Napoca). D. Barna și S. Ștef 
(Tricolorul Arad), A. Bașiu 
(Tricolorul Timișoara), C. Ne- 
cula (Sportul studențesc), Ș. 
Bratu (Steaua) și L. Alexan
dru (Oțelul Galați). Pentru 
mine, cu adevărat revelații au 
rost însă Caloian, Flore, Dun
ca, Ștef și Bratu. In afara a- 
cestor 11, alti șapte Jucători 

vor <> urmăriți In 
continuare. Vom or
ganiza și alte tria
turi pină ce vom 

reuși să formăm o selecționată 
cu adevărat puternică, pen
tru a putea obține prima ca
lificare Ia Campionatul euro
pean de Juniori B“.

Nu putem Încheia fără a 
mal spune două lucruri : 1. 
testările trialului au fost efec
tuate de antrenorii I. Voines- 
cu, N. Răducanu, C. Toma, 
C. Tllvescu, C. Jurcă, I. Var
ga, N. Gorgorin, C. Vlad, P. 
Gavrllă ; 2. e posibil ca unii 
dintre cel reținuți să debu-‘ 
teze în echipa țării chiar 
peste cîteva zile, la 15 șl la 17 
noiembrie, în partidele cu 
Polonia de la Alexandria șl 
Roșiorii de Vede.

Lourențiu DUMITRESCU

MÎINE A DIVIZIEI B
SERIA A 11-a : Tractorul Bra

șov — Gaz metan Mediaș : S. 
Grosu (Călărași), Sportul mun
citoresc Slatina — A.S. Drobeta Tr. 
Severin : G. Plrvu (Constanța). 
Progresul-Vulcan București — 
Automatica București : M. Stoe- 
nescu (București) — stadionul 
Progresul ; Chimica Tîrnăveni — 
Carpațl Mîrșa : M. Stănescu 
(lași), I.C.S.I.M. București — Me
canică fină Steaua București : 
P. Iliescu (București) — stadionul 
I.C.S.I.M. ; Flacăra Autom. Mo
ren I — Electroputere Craiova : 
A. Comănescu (Bacău), Muscelul 
Cîmpulung — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : V. Donțu (Galați), 
C.S. Tîrgovlște — I.C.I.M. Brașov :

C. Popovici (C. Turzli), Avîntul 
Reghin — Șoimii I.P.A. Sibiu ; 
M. Neșu (Oradea).

SERIA A lll-a : F.C. Maramu
reș Baia Mare — Mecanica Orăs- 
tle : L. Frunză (Sibiu), C.F.R. 
Timișoara — Aurul Brad : L. 
Pantea (București), Armătura 
Zalău — Înfrățirea Oradea : P. 
Bogdan (Reghin), Unirea Alba 
lulia — Olimpia Satu Mare : M. 
Fiorea (Craiova), Metalul Bocșa 
— Jiul Petroșani : Al. Mustățea 
(Pitești), C.I.L. Slghet — C.S. 
U.T. Arad : FL Popescu (Ploiești), 
Minerul Lupenl — Minerul Cav- 
nic : C. Drulă (Tg. Jiu), Strun
gul Arad — Gloria Bistrița : M. 
Constantinescu (București), C.S.M. 
Reșița — Mureșul Deva : J. <STa- 
ma (București).

Toate meciurile încep la ora 11.
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La Campionatele mondiale de la Montreal

GIMNASTICA ROMÂNEASCA TREBUIE SA CONFIRME
PRESTIGIOASELE SALE AFIRMĂRI DE PINA ACUM

La Montreal se va da luni 
startul in cea de-a XXIII-a e- 
diție a Campionatelor mondia
le de gimnastică. Aproape 40 
țări de pe toate continentele 
Și-au trimis reprezentanți la a- 
ceastă întrecere de prestigiu. 
După cum am mai anunțat, 
România va fi, și ea, prezentă 
la ediția de la Montreal a 
Campionatelor mondiale de 
gimnastică. De aproape o săp- 
tămînă echipa noastră femini
nă și-a continuat pregătirile în 
săli de antrenament din marea 
metropolă canadiană, la fel 
cum au făcut și cei doi gim- 
naști români care vor evolua în 
concursul ce începe săptămîna 
viitoare.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL (m)
STEAUA - VfL GUMMERSBACH
(Urmare din pag. 1)

turile" de finală ale prestigioa
sei competiții continentale. I-am 
văzut pe steliști la antrena- 
merite, le cunoaștem virtuțile, 
speranțele, dar și... grijile. A- 
vem încredere în ei, în valoa
rea și puterea de dăruire a lui 
Nicolae Munteanu și Adrian 
Simion, Vasile Stingă și Cezar 
Drăgăniță, Constantin Petre, 
Marian Mirîcă, Adrian Ghimeș, 
Dumitru Berbece..., în întreaga 
echipă, decisă, fără îndoială, 
să răsplătească, din nou, prin- 
tr-o frumoasă victorie, dragos
tea cu care este înconjurată. 
Va fi, pentru aceasta, nevoie 
de un mare efort colectiv, de 
o dîrzenie cu totul deosebită. 
Mai ales pentru că, din pă
cate, din echipa. noastră cam
pioană va lipsi valorosul inter 
Marian Dumitru (accidentat la 
turneul dotat cu „Trofeul El
veției"). Să sperăm că Steaua 
va reuși să treacă peste acest 
important handicap.

U.S.A.M NÎMES-H.C. MIN AUR
(Urmare din pag 1)

iernaționale de Handbal", a- 
vînd in componența sa cîțiva 
sportivi din reprezentativa 
României. Gazdele au tăcut 
sportivilor români o primire 
atentă, călduroasă.

U.S.A.M. Nîmes este una 
dintre cele ' mal valoroase e- 
chipe din Franța, ea conducînd 
în prezent plutonul celor 10 
formații din grupa „Națională 
I A“ (campionatul francez mai 
cuprinde două serii a cîte 10 
echipe în grupa „I B“ și patru 
a cîte 12 echipe în grupa a 
H-a). Din formație fac parte, 
între alții. Grandjean. Portes, 
Voile, Courbier. Rolland. Chag- 
niard, G. Derot. J. L. Derot.

Antrenorul emerit Lascăr 
Pană și secundul său. Petre A- 
vramescu. vor trimite în teren

POLITEHNICA TATRAN PREȘOV
(Urmare din pag l)

In sala „Olimpia", elevii in
ginerului Constantin Jude, an
trenorul principal al echipei 
„Politehnica" (asistat în pre
gătiri de fostul internațional 
Roland Gunesch și de Adrian 
Diliță). au făcut vineri seara, 
un antrenament în prezența a 
numeroși iubitori ai handbalu
lui. Alexandru Folker — goîge- 
terul echipei Politehnica. de 
la care se așteaptă o „produc
tivitate" corespunzătoare și în 
partida cu Tatran —. Alexandru 
Buligan, Dan Giurgea și Pe
tru Janto s-au alăturat și 
ei echipei după ce. cu repre
zentativa României., au parti
cipat la „Trofeul Elveției".' La 
puțin timp după antrenament. 
Constantin Jude ne spunea : 
„Tatran Preșov este o formație 
puternică. Partida de dumini
că va fi destul de grea dar 
vom încerca să obținem un re- 
zuiia! rit mai bun și dacă se 
va putea să forțăm o victorie 
pe teren propriu care să ne 
permită — aspirație firească 
nu ? — ca după meciul, infi- 

între marile succese' repurta
te în ultimii ani de gimnastica 
românească, la loc de frunte 
se înscriu și performanțele 
prestigioase înregistrate la Cam
pionatele mondiale. Statistic 
prezentînd lucrurile, se impune 
să precizăm că, din 1958 și pî- 
nă astăzi gimnastele și gim- 
naștii români au cucerit, în to
tal, 24 de medalii, dintre care 
șase de aur.

La „mondiale", prima prezen
ță pe podium a gimnasticii 
noastre o întîlnim in anul 1958, 
la Moscova, unde echipa femi
nină a României se situează pe 
locul al treilea. Anul 1974 avea 
să aducă consacrarea interna-

Binecunoscută pe plan inter
național, formația VfL Gu- 
mmersbach, antrenată de frații 
Klaus și Heiner Brand, va o- 
feri, cu siguranță, o replică vi
guroasă campionilor ' noștri. 
Este o echipă valoroasă, omo
genă, care practică un joc în 
forță și de foarte bun nivel 
tehnic. Forța lui VfL _ Gu- 
jnmersbach se sprijină, în a- 
celași timp, pe cîteva individu
alități de excepție : Andreas 
Thiel, Cristian Fitzek, Frank 
Dammann, Rudiger Neitzel, 
Erik Rasmunssen, de altfel, și 
componenți ai lotului repre
zentativ al R.F. Germania. Oas
peții sînt așteptați să sosească 
în București în cursul zilei de 
astăzi.

Partida va fi arbitrată de 
Herbert Jeglici și Stefan Jug 
(Iugoslavia).
• Biletele de intrare pot fi 

procurate de la agențiile obiș
nuite. Sînt valabile permisele 
roșii și verzi, eliberate de 
C.N.E.F.S.

o formație din care vor face 
parte jucătorii de lot Mircea 
Petran — portar. Gheorghe Co- 
vaciu, Iosif Boroș, Măricel Voî- 
nea. Doru Porumb, ca și Nico- 
lae Neșovici, Ion Marfa ș.a., cu 
dorința manifestă de a realiza 
un joc bun și a obține, din 
startul competiției, victoria. 
„Este primul contact pe care 
il avem la nivel de cluburi cu 
handbalul francez — ne-a de
clarat antrenorul Lascăr Pană 
— și vrem să facem o , bună 
propagandă handbalului româ
nesc. Dorim ca și în 
cupelor" să reedităm . 
tarea bună din „Cupa I.H.F.'

Meciul, programat 
„Pablo Neruda", 
pe la ora 20,45,

„Cupa 
compor- 

— ’----------(S

sala 
ince- 

locală 
va fi

în 
va 

. ora
(21,45 ora României) și 
arbitrat de spaniolii Martinez 
și Arguello.

din 
ne 
tur

Poliak), are la 
de handbaliști 
constituindu-se 
omogenă, care

nit mai greu, de Ia Preșov. 
ziua de 10 noiembrie, să 
calificăm pentru următorul 
al întrecerii".

Aflată pe locul II în clasa
mentul primei ligi cehoslovace 
de handbal, cu victorie (26—15) 
asupra primei clasate. Dubnica, 
în a 34-a ediție a campionatului. 
Tatran Preșov are 5 jucători în 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
între aceștia aflîndu-se Jan Mo- 
nok. Juraj Simek și Milan 
Folia. Antrenorul echipei din 
Preșov. dr. Milan_ Murgon (se
cund ing. Oskar 
dispoziție un lot 
buni tehnicieni, 
într-o formație 
a cucerit de două ori titlul de 
campioană și a cîștigat de pa
tru ori „Cupa Cehoslovaciei".

Partida — care va începe la 
ora 11. toate biletele fiind vin- 
dute — va fi arbitrată de cu
plul bulgar Liuben Kostov și 
Evgheni Kabadelov. Din partea 
Federației internaționale de 
handbal a fost desemnat ca 
observator Ivan Snoj (Iugo
slavia).

strălucit succes al fete- 
Fort Worth, în S.U.A. : 
feminină a României, 
prima oară, devine cam- 
a lumii, iar Emilia E-

țională a unuia dintre cei mai 
buni gimnaști pe care i-a avut 
țara noastră : la „mondialele" 
de la Varna, Dan Grecu înche
ie întrecerea la inele pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui, fiind primul campion mon
dial al gimnasticii românești. 
Peste patru ani este rîndul fe
telor să aducă mari bucurii iu
bitorilor gimnasticii. La Stras
bourg, în Franța, deja prestigi
oasa Nadia Comăneci obține 
două medalii („aur" la bîrnă șl 
„argint" la sărituri), iar bilan
țul este întregit de echipa fe
minină a țării noastre („ar
gint"), precum și de Dan Gre
cu („bronz" la inele) și Emilia 
Eberle („bronz" la paralele, bîr
nă și la sol). Peste numai un 
an, un 
lor la 
echipa 
pentru 
pioană _ 
berle (la sol) și Dumitrița Tur
ner (la sărituri) încheie, de a- 
semenea, întrecerea pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui. Dan Grecu își mai adaugă 
în bogatul său palmares o me
dalie de argint la inele, iar E- 
tniîia Eberle (la paralele) și 
Melita Ruhn (la individual 
compus și la sol) obțin meda
lii de bronz. în 1983, la Bu
dapesta, noi frumoase afirmări 
ale reprezentantelor unei noi 
generații de talente ale gim
nasticii noastre feminine. Eca- 
terina Szabo cucerește 
de aur la sol, „argint" 
furi și la paralele și 
la Individual compus.
Agache urcă pe podium la să
rituri și paralele („argint"), 
precum și la bîrnă („bronz"). 
De asemenea, echipa noastră 
feminină a obținut medalia de 
argint.

Deci, 24 de medalii (6 de aur, 
8 de argint și 10 de bronz) 
pentru gimnastica românească 
la edițiile de pină acum ale 
Campionatelor mondiale. Cu cit 
se va îmbogăți această zestre 
la Montreal ?

medalia 
la sări- 
„bronz" 
Lavinia

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA BASCHET
La Budapesta, Tungsram „V Cluj-Napoca 84-66

Meciul dintre echipele femi
nine de baschet Tungsram și 
Universitatea Cluj-Napoca, dis
putat la Budapesta, în cadrul 
turului al doilea al C.C.E., a 
fost cîștigat de formația gazdă 
cu scorul de 84—66 (46—34).
In prima repriză, *Tungsram 
s-a desprins în ultimele trei 
minute de la 34—34 la 46—34 ; 
în cea de a doua, clujencele 
au izbutit să egaleze, dar au 
avut din nou o perioadă în 
care au greșit foarte mult, ceea 
ce a permis formației gazdă 
să ajungă de la 52—52 (min. 
28) la 67—52 (min. 31). Pe tot 
parcursul întrecerii, echipa Uni
versitatea a fost net domi
nată în Lupta sub panouri. 
Coșgetere : Jerebie 25, respectiv 
Boksay 34 și Nagy 20. Au ar
bitrat corect Em. Dimitrov 
(Bulgaria) și G. Huber (Aus
tria).

Partida retur va avea loc joi 
7 noiembrie, în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca.

„MARflf PREMIU
AL AUSTRALIEI-, ULTIMA

MELBOURNE, 1 (Agerpres). — 
Triplul campion mondial al pilo- 
ților de formula 1, austriacul 
Niki Lauda, a reafirmat că „Ma
rele Premiu" al Australiei, ce se 
desfășoară duminică la Adelaide, 
va fi ultima sa cursă. „Am bolă- 
rit. Încă din luna august, să nu 
mai concurez și anul viitor, ast
fel că la Adelaide voi fi prezent 
la ultime- mea competiție", a de
clarat Lauda, acum în virstă de 
36 de ani Pilotul austriac a cîș
tigat titlul suprem în 1975, 1977 și 
1984, obținînd victoria în 25 de 
„Mari Premii”.

Campionatul mondial de ș<ah

KARPOV KASPAROV 9,5-11,5
MOSCOVA, 1 (Agerpres). — Cea de-a 21-a partidă a meciu

lui pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici 
Gări Kâsparov și Anatoli Karpov, întreruptă joi, a fost conti
nuată ieri și s-a încheiat remiză la mutarea a 44-a, Scorul a 
devenit 11,5—9,5 puncte în favoarea lui Kasparov, cane în par
tida a 22-a, programată sîmbătă. 2 noiembrie, va avea piesele 
negre.

MONTPELLIER. După des
fășurarea rundei a 14-a a tur
neului candidaților, lideri ai 
clasamentului aii devenit 
Andrei Solcolov și Artur Iu
supov, car.e a« totalizat 
8,5 p., primul în urma vic
toriei (în 41 de mutări, 3 ore 
și 55 minute) asupra lui Zoltșn 
Ribli. Pe poziția următoaie se 
află, la egalitate, Mihail Tal 
și Jan Timman, cu cîte 8 p. 
Rafael Vaganian, cu 7,5 p 
(și o partidă întreruptă) ocupă 
locul 5. In această rundă, par
tidele Smîsiov — Korcinoi, No
gueiras — Timman, Cernin —

MAI MULTA ÎNCREDERE
ÎN GENERAȚIA ȘAHISTA TÎNĂRA...

așa ne recomandă rezultatele Balcaniadei ’85!
Pentru prima oară, de-a lun

gul a 17 ediții, tradiționalele în
treceri balcanice de șah au popo
sit pe țărmuri mediteraneene, tn 
insula Creta, tn patria legendaru
lui rege Minos și a tntortochlatu- 
lul labirint, șahiștii șl șahlstele 
noastre au găsit, totuși, calea 
spre locurile fruntașe, înapoln- 
du-se acasă cu prețioase trofee. 
Astfel, echipa feminină a Româ
niei redevine campioană balcani
că (după un interval de 6 ani l), 
tranșînd tn favoarea sa vechea 
rivalitate cu formația bulgară. Pe 
locul doi, neînvinsă, echipa noas
tră masculină, departajată doar 
prin jocul rezultatelor de egala 
sa în meci direct, Iugoslavia. în 
sfîrșit, cu c prezență remarcată, 
dar termlnlnd abia pe locul al 
treilea, formația română de ju
niori, de la care așteptăm mal 
mult.

Despre toate acestea și în special 
frumosul succes al reprezentante
lor șahului nostru feminin, obți
nut la Iraklion (Grecia), ne vor
bește conducătorul delegației Ro
mâniei, prof. univ. D. Drimer, 
maestru internațional : „Victoria 
obținută la Balcaniadă, tn între
cerea feminină, are semnificații 
multiple, tn afară de reciștigarea 
unui titlu, ta care aveam pe de
plin dreptul, ea certifică ascen
siunea marcată a noii noastre 
generații șahiste. Cele două echi
piere, maestrele internaționale 
Dana Nuțu șl Cristina Bădulescu, 
aparțin tocmai acestei generații 
tinere, tn care va trebui să avem 
mal multă Încredere pe viitor. 
Apreciez ca bună șl performanța 
băieților, a căror formație se

rezultate : C.C.E., mas- 
Aris Salonic — Limoges 

Klosterneuburg. (Aus- 
- Cibona Zagreb 83—98,

Alte 
culin : 
89—81, 
tria) - _
Akademik Varna — Jalghiris 
Kaunas 87—125, Hnmky Hel
sinki — Olimpia Simac Mi
lano 92—106 ; feminin : Wisla 
Cracovia — Stade Francais 
Versailles 67—88, S.C. Atena — 
Levski-Șpartak Sofia 27—99 (a 
fost meciul retur ; în tur 
cîstigat tot Levski-Spartak cu 
73—50).

a

Radu VOIA

So-
• „Supercupa" Spaniei, competi

ție care se dispută anual, cu me
ciuri tur-retur, între cîștigâtoarea 
campionatului șl deținătoarea cu
pei. a fost clștigată anul acesta 
de formația Atletico Madrid. In 
partida retur, C.F. Barcelona a 
întrecut cu 1—0 (1—0), formația 
madrilenă, dar Atletico obținuse 
victoria cu 3—1 tn prima manșă, 
lntrînd astfel tn posesia trofeului.
• Rezultate înregistrate tn eta

pa a 9-a a campionatului Turciei: 
Reșiktaș — Denlzlispor 1—0 ; 
Ankaragil.cu — Samsunspor 0—1 ; 
Bursaspor — Altay 2—OjKocaells- 
por — Sariyer 1—4 ; Rizespor — 
Orduspor 2—1 ; Eskisehîrspor — 
Genclerbirlig! 1—2 ; Sakaryaspor
— Fenerbahce 1—2 ; Trabzonspor
— Malatyaspor 2—1 ; Zonguldak- 
spor — Kăyserispor 3—0. în cla
sament conduc Samsunspor, Sa
riyer și Genclerbirligi — cu cîte 
12 p.
• Rezultate Înregistrate în etapa 

a 10-a a campionatului bulgar : 
Beroe — Lokomotiv Plovdiv 2—1 : 
Lokomotiv Sofia — Sredet 4—1 : 
Trakia Plovdiv — Vitoșa 3—1 : 
Spartak Pleven — Dunav 0—0 : 
Cerno More — Sliven 3—1 : Etor
— Akademik 3—1 : Vrața — Spar
tak Varna 0—1 ; Slavia — Plrin' 
2—0. Lideră a clasamentului este

Spasski și Portisch — Iusupov 
s-au încheiat remize.

Alte victorii au fost con
semnate în disputele : Spra- 
ggett — Vaganian 0—1, Be- 
liăvski — Short 1—0, Seirawan 
— Tăi 1—0 și, cum am arătat, 
Sokolov cu Ribli.

Deci,” față de această situație, 
iată cum se prezintă clasamen
tul în partea Iul superioară t 
1—2. Sokolov și Iusupov 
8,5 p, 3—4. Tal și Timman 8p; 
5. Vaganian 7 p (1); 6—7,
Spasski și Beliavskî 7,5 p; 
8—10, Portisch, Cemin și 
Smîsiov 7 p etc.

2—0 !). Junioara noastră, 
Bădulescu, termină cu 
excelent : 5 puncte din 6 
(83,33 la sută). La mas-

mese : Fl. Gheorghiu 
(75%), M. Șubă 2,5 p 
Ghindă 2,5 p (62,50%).
juniori, un rezultat 

are Claudiu Zetocha 
15 ani I), eu toate

prezintă acum bine sudată, la o 
Înaltă cotă competitivă. Juniorii 
ne-au oferit speranțe și deziluzii, 
rezultatul lor fiind depreciat doar 
de insuficienta prestație a unui 
singur echipier. Ca notă generală, 
trebuie să remarc competenta 
conducere tehnică asigurată for
mațiilor noastre de către antre
norul Em. Reicher. Iar pentru 
întreaga competiție, atmosfera 
deosebit de frumoasă, care a 
domnit pe întregul ei parcurs, 
reflectind fidel legăturile tradi
ționale prietenești ce unesc pe 
sportivii țârilor balcanice".

Foarte succinte referiri cifrice. 
In derbyul feminin, România a 
învins Bulgaria cu 3,5—0,5 (Nuțu 
— Voiska 1,5—0,5 ; Bădulescu — 
Peiceva 
Cristina 
un scor 
posibile 
culin, remarcabile procentaje au 
obținut jucătorii români de la 
primele trei ' ”
3 p din 4 
(62,50%), M. 
In fine, la 
excepțional 
(de numai .. .,
partidele ciștigate : 4 p (100%). 
Foarte bun și Bela Takacs II, cu 
2,5 p (62,50%), în schimb C. Na- 
vrotescu, la masa tntti, a înscris 
un singur punct (25%).

Iată ce ne-a declarat și antre
norul Em. Reicher, maestru 
F.I.D.E. : „Sint satisfăcut de re
zultatele triplului test susținut 
de echipele noastre. , Jucătoarele 
și-au confirmat superioritatea 
tehnică anticipată, cîștigtnd auto
ritar întrecerea. Juniorii, cu cea 
mai scăzută medie de virstă din 
rindul competitorilor, au reușit 
rezultate promițătoare. Iar echipa 
masculină — cu 3 victorii și un 
meci egal, In aceeași companie 
în care, anul trecut, a realizat 
doar 3 meciuri nule și o înfrîn- 
gere — dovedește o creștere con
stantă de valoare, foarte îmbu
curătoare. Aceasta, mai ales in 
perspectiva celei mai mari com
petiții a anului, Ia care vom lua 
startul, finala Cupei Mondiale".

Reamintim că acest start, mult 
așteptat, este prevăzut pentru 15 
noiembrie, la Lucerna (Elveția). 
Așadar, Balcaniada ’85 abia în
cheiată, meciul feminin de tineret 
R.F.G. — România, In curs de 
desfășurare la Bad Pyrmont, fi
nala C.M. masculină peste alte 
două săptămîni. Activitatea șahu
lui internațional pulsează intens t

O :
In

acum Beroe, cu 15 p. urmată de 
Sredeț — 14 p și Lokomotiv ~ 
fia — 13 p.
• In C.E. de juniori (gr. 

Austria — Portugalia 1—4 1 
clasament conduce Austria cu 6 
p (4 j), urmată de Italia 4 p 
(3 j). Portugalia 4 p (4 j), Malta 
» P (4 j).
• Meci tur in finala camplona- 

natulut Suediei, Ia Goteborg i 
Oergryte — I.F.K. 4—2 (2—1).
• Rezultate în „Cupa ligii" en

gleze : Tottenham — Orient (liga 
a 4-a) 4—0, tnvingătoarea — cali
ficată in turul 3. cîteva rezultate 
din turul 3 : Birmingham —Sout
hampton 1—1, Chelsea — Fulham
1— 1, Coventry — W.B. Albion 
0—0, Grimsby — Ipswich 0—2. Li
verpool — Brighton 4—0, Luton
— Norwich 0—2, Manchester Utd.
— West Ham 1—0. Portsmouth — 
Stoke 2—0, Shrewsbury — Ever
ton 1—I, Swindon — Sheffield 
Wednesday 1—0. Watford — Q. P. 
Rangers 0—1.
• Echipa V.f.L. Bochum s-a 

calificat pentru S-imile de finală 
ale Cupel R. F. Germania elt- 
raintnd pe Fortuna Dusseldorf, 
în urma loviturilor de la It m 
(după prelungiri, scorul era de
2— 2).


