
Organizarea și desfășurarea 
competiției sportive naționale 
„Daciada" la parametri calita
tivi cit mai înalți reprezintă un 
obiectiv important subliniat cu 
pregnanță de Congresul al XIII- 
lea al partidului, în spiritul ori
entărilor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. prin 
Mesajul adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive 
clin martie 1982, in vederea 
cuprinderii tuturor copiilor, a

întregului tineret și a maselor 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate la practicarea 
organizată, sistematică a e- 
xcrcițiilor fizice și sportului 
precum șl a prevederilor Pro
gramului de .dezvoltare a acti
vității de educație fizică și 
sport pe perioada 1985—1S90.

O asemenea «rință a fost 
subliniată recent cu prilejul șe
dinței Comisiei Centrale de or
ganizare a competiției sportive 
naționale „Daciada", moment de 
seamă care a marcat— printre 
altele — declanșarea celei de a 
V-a ediții a acestei mari com
petiții sportive, veritabilă O- 
limpiadă a sportului românesc, 
cum este ea îndeobște cunoscu
tă și considerată. Adresîndu-se 
tuturor organizațiilor sportive, 
sindicale, organizațiilor U.T.C., 
de pionieri, conducerilor uni
tăților de invățămint, celorlalți 
factori cu răspunderi șl atri
buții in domeniul sportului. 
„Daciada", acum la ora ediției 
de iarnă, trebuie să răspundă 
integral obiectivului fundamen
tal stabilit de însuși inițiatorul 
acestei mari acțiuni sportive, 
tovarășul Ni colac Ceaușescu, 
acela de a cuprinde. practic,
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MULT SUCCES ECHIPELOR NOASTRE 
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL!

La București, In „Cupa campionilor europeni" Astă-seară, la Kiev, In „Cupa cupelor”

(Continuare in pag. 2-3)

Studenții de l-a l.E.F.S. s-au impus atenției (ți acum, la deschi
derea ,,Daciadei“ de iarnă) prin acuratele și armonie in exercilv.

Fotografii : Aurel D. NEAGU

ASIA7I. LA IAȘI, l'RFitlt JOCURI
ALE. .TROFEULUI (ARPAțl LA HANDBAL(1)

STEAUA JOACĂ SINGURA SA 
VARIANTĂ: CALIFICAREA 

In meciul cu honved
Campioana noastră. Steaua. joacă astăzi o 

carte mare. Partida retur cu Honved este una 
dintre acelea care pot propulsa echipa roș-albas- 
tră în grupul restrîns al valorilor europene, așa 
cum s-a întîmplat nu de mult cu Universitatea 
Craiova și cu Dinamo. (Este evident că marea 
motivație a liderului de astăzi al campionatului 
nostru stă tocmai în hotărîrea de a sări peste 
ștacheta înaltă pe care au fixat-o deocamdată 
cele două echipe amintite).

Ce ne rezervă partida de astăzi 7
în orice caz, un meci greu, în care Steaua 

are avantajul psihic al evoluției sale dezinvolte 
de pe stadionul „Vasas“ din Budapesta, care a 
plăcut specialiștilor budapestani. antrenorilor șl 
care. i-a pus pe gînduri pe numeroșii suporteri 
ai echipei lui Delari.

Care ar fi cheia meeiului-retur 7
Steaua va trebui să joace peste nivelul pres

tației sale de la Budapesta. Dacă potențialul e- 
chipei va crește, atunci steliștii vor putea găsi 
soluții pentru eventualele surprize tactice pe 
care, desigur, le pregătește echipa ungară. In
ternaționalul Bodonyi era de părere ieri că echi
pa sa va juca o cu totul altă partitură decît 
cea de la Budapesta. El este convins că Honved 
va căuta să diminueze tempoul de joc, fotbaliștii 
unguri fiind avizați asupra vitezei pe care o 
pot declanșa atacurile și chiar contraatacurile 
bucureștenilor. Sigur că a vorbi despre contra
atac în cazul unei echipe care trebuie să refacă 
un handicap de un gol pe teren propriu ar putea 
să pară impropriu, dar Steaua e convinsă că 
principalul adversar în calea calificării ar fi pri
peala și o accelerare subiectivă a timpului care 
curge.

loan CHIRILA

UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎN FATA 
UNEIA DINTRE CELE MAI DIFICILE 

PARTIDE DIN CARIERA El
KIEV, 5 (prin telefon). Partida din „Cupa cu

pelor" dintre Dinamo Kiev, socotită pe bună 
dreptate cea mai valoroasă formație de club a 
fotbalului sovietic, și Universitatea Craiova est» 
așteptată aici, cu un interes greu de descris. 
Cele 100 164 bilete s-au epuizat în 72 de ore, d« 
slmbătă nemaiexistînd nici un bilet pentru în- 
tiLnirea de miercuri seara, de pe stadionul Cen
tral. în felul acesta, întâlnirea dintre redutabil» 
echipă sovietică și formația craioveană. dețină
toarea unui palmares internațional remarcab 1 in 
fotbalul românesc, atinge plafonul celor mai a- 
traotive meciuri disputate pe cunoscuta areni 
din Kiev.

Să facem mai întîi un mic popas în tabăra ju
cătorilor noștri. După antrenamentul d« luni 
seara, de pe stadionul Dinamo, cu o capacitate 
de 20 000 locuri, unde evoluează acum echipa d« 
rezerve a clubului dinamovist, a fost programată 
marți a doua și ultima ședință de pregătire, des
fășurată de data asta chiar pe arena care va 
găzdui întilnirea. Au participat toți jucătorii, adi
că : Lung, Racolțca ; Negrilă, Tilihoi, Ștefănes- 
cu, Ungureanu, Matei. Cioroianu ; Ad. Popescu, 
G. Popescu. Mânăilă, Irimescu, Cățoi. Badea ; 
Geolgău. Bîcu, Stănescu. Cu aceasta, programul 
prevăzut de antrenorii Mircea Radulescu și Sil
viu Stănescu s-a încheiat. în ziua jocului fiind 
prevăzută doar obișnuita ședință de pregătire 
tactică.

Cum este privit jocul de către antrenori și ju
cători 7 Iată, succint, cîteva păreri : „O întîlnira 
care nu mai are nevoie de accentuări în privința 
dificultății sale. Universitatea Craiova se află în 
una din puținele situații din cupele curopen»

Eftimie IONESCU

Astăzi începe, in Sala spor
turilor din Iași, a XXIV-a e- 
cliție a „Trofeului Carpați" la 
handbal pentru echipele femi
nine de senioare, la care par
ticipă selecționatele Bulgariei, 
Poloniei, Ungariei, României 
(A și junioare).

Programul jocurilor este ur
mătorul : miercuri, de la ora 
16. festivitatea de deschidere, 
urmată de partidele România 
A — România (junioare) și

Polonia — Bulgaria ; joi. de la 
ora 16,30, Ungaria — Bulgaria și 
România A — Polonia ; vineri 
ora 16,30. România (junioare) 
— Bulgaria și Ungaria — Po
lonia ; sîmbătă. ora 16,30. Ro
mânia (junioare) — Ungaria și 
România A — Bulgaria, iar 
duminică, tot de la ora 16,30, 
România (junioare) — Polonia 
și România A — Ungaria, după 
care va urma festivitatea de 
închidere.

Pe mîine. la Siiîn nare, in cadnil Diviziei A de baschet (i)

UN TURNEU CARE CUPRINDE Șl DERBYUL 

„U“ CLUJ-NAPOCA - VOINȚA BUCUREȘTI
Cele mai bune echipe feminine 

de baschet din țară se întilnesc, 
de mîine pînă luni, tn sala Clu
bului sportiv școlar din Satu 
Mare, în cel de al doilea tur
neu al campionatului național. 
In cadrul acestui turneu sînt pro
gramate mal multe meciuri de 
primă importanță, între fruntașe 
ale clasamentului ediției trecute 
a competiției, printre care Vo
ința București — Universitatea 
Cluj-Napoca (duminică) și Pro
gresul București — Olimpia Bucu
rești (luni). Alte partide anga
jează formații Intre care jocurile 
de pînă acum au arătat că exis
tă un sensibil echilibru valoric, 
ca — de exemplu — întîlnirlle 
Chimistul Rm. Vilcea -- Politeh
nica Timișoara (joi), Rapid Bucu
rești — Comerțul Tg. Mureș (vi
neri). Mobila Satu Mare — Co
merțul Tg. Mureș (sîmbătă), O- 
limpia București — Politehnica 
Timișoara (duminică).

Programul de mîine, de la ora 
15,30: Politehnica Sportul studen
țesc București — Rapid București,

Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea — 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara, Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare — Voința 
București (partidele Crișul C.S.Ș. 
2 Oradea — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca și Progresul 
Stirom București — Olimpia 
București, din cadrul aceleiași e- 
tape. vor 'avea loc luni, de la 
ora 10),

(Continuare în pag. 2—3) (Continuare în pag 2-3)

Final de stagiune in scrima

FLORETISTELE SE BUCURĂ IN CONTINUARE DE CREDIT, 
SPADASINII NU ȘI-AU ONORAT (din nou) PROMISIUNILE

Final de stagiune in scrimă, 
în primul act, desfășurat săp- 
tămina trecută, floretistele și 
spadasinii au evoluat în ca
drul „Cupei României" (a doua
mare competiție individuală a 
calendarului) și a diviziilor 
naționale A și B, care au 
stabilit ierarhiile acestui an. Și 
o dată cu actul doi, care va 
începe mîine (tot în sala Flo- 
reasca din Capitală) și se va
încheia duminică, protagoniștii 
fiind, de această dată, flore- 
tiștii și sabrerii, cortina se va 
lăsa. Pentru scurt timp, întru- 
cît Ioturile reprezentative vor 
începe, ca de obicei, pregăti
rile pentru noul sezon interna
țional, iar în secțiile de scrimă 
acum nu poate fi timpul va
canței, mai ales că în anul 
care se încheie, scrima româ-

ncască s-a aflat foarte departe 
de marea performanță. Or, o- 
bligațiile în acest sens se re
portează la noul sezon, sca
dența fiind, desigur, campiona
tele mondiale din 1986, de ti
neret și seniori.

Prin această prismă am pri
vit întrecerile floretistelor și 
spadasinilor. Multe noutăți în 
disputa primelor, multe sur
prize în cea a ultimilor. Iată, 
de pildă, caruselul Diviziei A 
la floretă feminin, cel care a 
urcat și a coborît în clasa
ment echipele, după prima e- 
tapă, în funcție doar de asalt- 
averaj (!), ca în final să sa
tisfacă total doar Clubul spor
tiv din Satu Mare, parțial pe 
Steaua (anul trecut — locul 3, 
acum — locul 2) și nemulțu
mind pe Dinamo, fosta campi

oană, ajunsă pe treapta a treia 
a podiumului. Ce se află, însă, 
la originea acestui carusel T 
Valoarea sau forma 7 Noua e- 
chipă campioană, C.S. Satu 
Mare, a aliniat pe planșele a- 
cestei etape o singură formulă 
de echipă : Rozalia Oros, Mo
nica Veber, Marcela Zsak, 
Csila Șzarvady, avînd atuul 
omogenității valorice și expe
rienței, ceea ce a prevalat a- 
supra faptului că din trio-uî 
internațional, medaliat la J.O. 
’84, cu echipa reprezentativă 
— Oros, Veber, Zsak —, ul
tima nu mai concurează decît 
în probele pe echipe ale cam-

Paul SLĂVESC'J

înaintea primelor jocuri ale 
turneului, clasamentul competi
ției se prezintă astfel:
1. „U“ Cluj-Napoca 4 4 0 338:226 8
2. Olimpia Buc. 4 3 1 244 :212 7
3. Progresul Buc. 4 3 1 250 :279 7
4. Voința Buc. 3 3 0 237:191 6
5. Chimistul Rm. V. 4 2 2 249:242 6
6. ,.Poli“ Buc. 3 2 1 192:182 5
7. Comerțul Tg. M. 4 1 3 246:292 5
8. „Poli" Tim. 4 1 3 250:272 5
9. Rapid Buc. 3 1 2 171:204 4

10. Crișul 4 0 4 2i67:304 4
11. Mobila S. Mare 3 0 3 172:212 3

Echipa feminină de floretă a Clubului sportiv Satu Mare, cam
pioană națională. De la stingă la dreapta : antrenorul Ștefafi 
Haukler, Marcela Zsak, Monica Veber, Rozalia Oros, Csila 

Șzarvady, antrenorul $tefan Ardeleanu

(Continuare in pag 2-3)

Steaua, echipă campioană la spadă : Ion Popa, Mihaî Popa, Ru
dolf Szabo, antrenorul Octavian Zidaru, Sorin Saitoc, Nicolafli 
Bodoczi, Felix Nicolae. _ Foto î Iorgu BĂNICA



in comuna tulceana Sarichioi

ATLETISMUL, HANDBALUL Șl TURISMUL MONTAN
N-AU ÎNFLORIT 1NTÎMPLÂT0R

Sarichioi este o comună tul- 
ceană, de pe malul Lacului 
Razelm, Înconjurata tn timpul 
verii de galbenul lanurilor de 
grîu — de unde, pesemne, s-a 
tras șl numele comunei (în limba 
turcă, „Satul Galben"). Cum am 
ajuns aici 7 Din dorința de a-i 
revedea, și acasă la ei, pe șco
larii pe care, într-o zi de toam
nă, ii întîlnisem pe drumul de 
la Cabana Peștera la Vf. Onxu. 
Era o expediție condusă de prof. 
Ionel Durosu. Cu un an înainte 
ei bătuseră potecile din Apuseni, 
„din dorința de a ne cunoaște 
frumusețile patriei**, ■1 ne-a spus 
atunci profesoara de istorie An
gela Alexe, „cronicara" expedi
ției.

Sportul are, la Sarichioi, ne- 
numărați susținători și s-a dez
voltat o dată cu Începuturile „Da- 
ciadei". Printre cei dinții se nu
mără tovarășa Volumla Grlgore, 
secretara consiliului popular co
munal. Motivul dragostei sale 
pentru sport ni 1-a dezvăluit 
chiar dinsa :

— Am fost jucătoare de hand
bal intr-o echipă din Divizia 
B. Cum să nu iubesc sportul, 
acest bun prieten al nostru in 
menținerea sănătății 7 Avem in 
comuna noastră o puternică a- 
sociație sportivă, „Pescărușul", 
cu o echipă de fotbal redutabi
lă. De la noi au plecat caiacis- 
tul Ivan Gurel la C.S.M. Delta 
Tulcea și Petre Capusta — me
daliat cu argint la J.O. Tot de 
la noi a plecat și Teodor Bu- 
cioi, Ia C.S.Ș. Tulcea. Am reali
zat un frumos stadion, o sală 
de sport...

Ajungind la școala generală din 
comună am stat de vorbă cu 
directorul acesteia, prof. Lucian 
Nită.

— Comuna noastră este renu
mită in... atletism, ne-a spus 
dinsul. Motivul? Ionel Durosu, 
înainte de a fi profesor de e- 
ducație fizică și sport, este un 
sportiv de performanță, un aler
gător de semifond, adversar ai 
lui Ilie Floroiu In campionatele 
naționale. Exemplul lui i-a „con
taminat" pe mulți elevi. Sari- 
chioiul a participat la concursul 
de selecție pentru atleții din me
diul rural, și-a trimis reprezen
tanții In campionatele județene 
de cros, a luat parte la finala 
pe țară a concursului de selecție 
la Înot (fetele noastre au ocupat 
locul 10). Avem echipă de bas
chet și una de haadbal — nu 
trebuie să uităm că tovarășa 
Grlgore a fost handbalistă și 
mulți tineri de aici l-au urmat 
exemplul"!

Am aflat că expedițiile pentru 
cunoașterea patriei au fost crea
te din Inițiativa directorului șco
lii, profesor de geografie, care 
împreună cu mulți dintre elevi 
a colindat În acest an Munții 
Moldovei...

Peste o oră, pe stadionul co
munei, i-am revăzut pe tinerii 
pe care-i întîlnisem pe crestele 
Bucegilor. Pe Valentin Filipov — 
care a cîștigat locul II la te- 
tratlonul școlar desfășurat la 
Tulcea, pe vitezistul Mihail Gri- 
gore și pe alții. Alergau, cot la 
cot, cu profesorul șl antrenorul 
lor, Ionel Durosu.

Drumeția montană, handbalul și 
atletismul n-au înflorit întîmplă- 
tor la Sarichioi. Exemplul fostei 
handbaliste, al profesorului de 
geografie șl al atletului profe
sor de sport au fost hotărîtoare 
pentru ca „Daclada" să rodească 
în această comună tulceana.

Sever NORAN

La Voința Oradea, un trimestru... sportiv

2000 DE MEȘTEȘUGARI ÎN FRUMOASE CONCURSURI
Desfășurată sub flamurile „Da- 

ciadei", competiția de masă do
tată eu „Cupa de toamnă", or
ganizată de asociația sportivă 
Voința Oradea la 6 ramuri spor
tive, a reunit circa 2000 de par
ticipant!. iubitori al exercițiului 
fizic și sportului dn cele 11 coo
perative meșteșugărești din mu
nicipiul de pe Criș. întrecerile 
au început de la nivelul unită
ți’or de bază și au continuat 
timp de 3 luni, bucurîndu-se de 
un remarcabil succes de partici
pare grație preocupărilor pen
tru mobilizarea personalului lu
crător din cooperative, îndeosebi 
de la „Munca", „Electrometal", 
„Prestarea" și „Constructorul".

După dispute interesante, ur
mărite cu viu interes de nume
roșii colegi de muncă prezenți 
în jurul arenelor, învingători la 
pentatlonul atletic au devenit 
Maria Drugaș (Electrometal) și

E. Pușcaș (Lemnul). La fotbal, 
primul loc a revenit echipei 
„Munca", urmată de „Construes 
torul" și „Cootex", iar la fot
bal redus cele 10 echipe care 
au evoluat în două serii, aiț 
susținut intîlnlrl sistem-tur- 
neu, în finală „Lemnul" dispu- 
nind cu S—0 de „Electrometal". 
La popice au cîștigat Maria Dru
gaș șl F. Levai, iar la șah Gh. 
Cristea („Cootex"). La handbal 
fete, cea mal bună s-a dovedit 
„Tricotextil", în timp ce în în
trecerea de ping-pong au cîști
gat Ildiko Toth („Lemnul"), șl 
I. Lazoc („Electrometal").

In clasamentul general pe 
cooperative, locul I și „Cupa de 
toamnă" au fost obținute de 
„Electrometal" cu 3234 p, urma
tă de „Munca" — 2101 p și 
„Lemnul- — 1258 p.

Ilie GHIȘA, coresp.

GATA PENTRU PRIMELE STARTURI!
• SUCEAVA. Cum era șl de 

așteptat, din Tara de Sus a 
Moldovei, secretarul C.J.E.F.S. 
Suceava, Dragoș) Macovei, are 
multe de spus : „Duminică 10 
noiembrie are loc deschiderea 
festivă in localitățile Vatra Dor- 
nei. Gura Humorului și Rădăuți. 
Cu același prilej, in comuna Mar
ginea, se va desfășura un „Fes
tival al oinei mărginene". Bine
înțeles, multe lucrări s-au făcut 
la noi pentru pregătirea bazei 
materiale. La Vatra Dornei, un 
nou patinoar natural Ia poalele 
pistei de sanie, pregătirea pis
tei de sanie (curățirea ei, modi
ficarea unor viraje ș.a.), a pîrtfc- 
ei de schi fond și alpin. La 
Cimpulung Moldovenesc s-au e- 
fectuat lucrări de pregătire a 
poligonului de biatlon, repara
ții ș.a. Din Suceava, două vești: 
se amenajează turnul de control 
la pista de patinaj viteză și in 
cursul săptăminii acesteia se pu
ne in funcțiune patinoarul arti
ficial".
• CARAȘ-SEVERIN. stăm de 

vorbă cu președintele C.J.E.F.S. 
Caraș Severin, Grigore Tănase, 
care ne spune: „La noi, mai 
precis pe muntele Semenic, se 
vor organiza două dintre ma
rile competiții ale acestei eta
pe și anume „Dinamoviada" de 
schi și „Cupa U.T.C." Ia biatlon. 
împreună cu Comitetul județean 
al U.T.C., Consiliul județean a! 
sindicatelor, Inspectoratul școlar 
și ceilalți factori, am adoptat 
un plan de măsuri concret. 
Este prevăzută pregătirea acti
vității pe timpul iernii, a pirti- 
ilor de pe Semenic, a locurilor 
de cazare, Îmbunătățirea marca
jelor pentru iarnă".
• HARGHITA. Vești interesan

te am primit de la secretarul 
C.J.E.F.S. Harghita, loan Sticla
rul „Lucrări mari, de moderni
zare, s-au făcut Ia pista de sa
nie de Ia Sărmaș, ea apropiin- 
du-se acum, mult, de parametrii 
internaționali (s-a micșorat și 
distanța dintre „plecare" și „so
sire"). Lucrări de modernizare 
s-au efectuat șl la pirtia de 
schi-fond de Ia Harghlta-Băi și 
au continuat cele de la tram
bulina de sărituri cu schiurile 
de la Valea Strlmbă. Este pre
gătită pirtia de patinaj viteză, 
căreia i s-a extins hala frigori
fică. ceea ce va asigura o mai 
bună răcire a ei".

ETAPA DE IARNĂ
(Urmare din pag. 1)

ZILE ALE SPORTULUI Șl TINEREȚII
La Bistrița, peste dealuri, nu 

veniise ploaia. Era o superbă zi 
de toamnă. „Aurul" pădurii, 
strălucind in soare, străjuita sta
dionul, în timip ce verdele gazo
nului era pigmentat de culorile 
vii ale costumelor de sport. Vo
ioșie, tinerețe, ambiantă specifi
că întrecerilor competiție*, națio
nale „Daclada", la 
reia, ca si acum, ca 
care dată, se reunesc 
competitori.

Reporterul este pus 
tate. Unde să fie prezent mai în
tâi 7 La startul (sau fincsul) 
„Crosului de toamnă", acolo 
unde, rind pe rînd. Adela Stoi- 
can, Oana Cloancă, Dana Cotuțiu, 
Dorina Vaida, Sorin Muscariu, 
Dan Urs. Florea Algeorge, Teo
dor Timiș, de la școlile nr. 2, 3, 
4, de la liceele „Andrei Mureșea- 
nu“ sau „Liviu Rebreanu", de 
la asociațiile „Victoria" sau „Vii
torul C.P.L.", cîștlgau probele 
specifice viratei, cu prospețimea 
Si ardoarea earacteristice tine
reții... ; la sala de gimnastică a 
liceului „Liviu Rebreanu", unde 
se aflau în competiție „speran
țele" bistriițeme... ; la terenul de 
fotbal, unde jucătorii de la „Re
breanu" demonstrau că intre car
te și sport există o deplină sim
bioză... ; la handbal, unde fetele 
de la Șc. gen. 3 se bucurau de 
câștigarea trofeului cu o exube-

startul 
șl de 

mii

că- 
fie- 
de

în dificul-

BOGAT PROGRAM DE
Prima decadă a lunii noiem

brie marchează un start lansat 
in etapa de iarnă a „Daciadei" 
atît în Capitală, cît șl în întrea
ga tară.

Astfel, în prezent se desfășoară 
în București (și se vor încheia 
duminică 10 noiembrie) întrece
rile de tir dotate cu „Cupa Ar
matei", competiție rezervată ele
vilor din liceele m it i tare 
țlnînd Ministerului Apărării 
ționale.

In același timp, la Blaj 
dețul Alba) și Buzău, tineri 
mediul rural, între 14—19 
vor lua parte la Campionatul 
sătesc de trîntă. desfășurat pe 
categorii de greutate: peste 56 
kg., 62 kg., 68 kg„ 76 kg., 87 kg. 
șl peste 87 kg., în vederea de
semnării participanțllor la finala 
pe țară a competiției — inițiată

apar-
Na-

(iu- 
dln 
ani,

— LA PARAMETRI

BREVETUL 25000
Zilele trecute, la piscina com

plexului hotelier „București", am 
fost martorii unei pe cît de fru
moase, pe atît de semnificative 
festivități, prilejuite de Inmîna- 
rea brevetului de înotător cu nu
mărul 25 000.

Posesoarea acestui brevet este 
o fetiță de 6 ani, Miruna Vlaicu, 
cea mal proaspătă absolventă a 
cursurilor de Inițiere In tainele 
înotului care sînt organizate la 
cunoscuta și căutata piscină din 
centrul Capitalei.

Devine, deci, lesne de dedus 
că numărul cu valoare de ju
bileu mal sus menționat este al 
acelor bucureșteni — în marea 
lor majoritate copii — care, din 
februarie 1083, cînd s-a dat în 
folosință această piscină, au În
vățat aici să înoate, sub atenta 
și competenta îndrumare a u- 
nor cadre selecționate dintre 
foști sportivi de performanță.

Fructuosul bilanț al celor mal 
puțin de trei ani de activitate 
(înscrisă sub genericul „Daciadei") 
pune cu pregnanță în evidență 
meritele inițiativei luate de gos
podarii complexului de a da res
pectivei piscine — pe lingă rolul

ei inițial ca mijloc de agrement
— o largă utilitate sportivă și 
socială. Așa se face că, In chiar 
ziua vizitei noastre, piscina găz
duia — după un program judi
cios întocmit — nu numai pe 
cel doritori de a se destinde o 
oră-două in apa curată ca de 
cristal a bazinului, ci șl zeci de 
copil aflați la primele lecții de 
învățare a înotului, precum și 
pe clteva dintre fruntașele nata- 
țlei noastre — Carmen Bunaclu, 
Anca Pătrășcoiu șl altele — care 
îșl efectuau cotidienele antrena
mente.

Pentru cei interesați a Învăța 
Înotul — copii, tineri sau adulțl
— in numai 12 lecții (de trei ori 
pe săptămihă, sau zilnic in serii 
intensive), șeful complexului de 
agrement „București" (care cu
prinde, pe lingă piscină, șl di
ferite alte amenajări), Liviu Mi
ron, ca șl ceilalți profesori-ln- 
structorl — Simona șl Valentin 
Brincuși, Gabriela Cocinescu — 
le stau în continuare la dispo
ziție cu toată solicitudinea. Șl 
nu ne fndoim că se vor găsi 
destul alțl amatori.

Constantin FIRĂNESCU

jubiliar este însoțit și de un... delicios tort
Foto : Iorgu BĂNICA

întreaga populație a Urii în e- 
fectuarea organizată, sistemati
că a exercițiilor fizice șl spor
tului ea o modalitate directă 
și eficientă de întărire și men
ținere a sănătății, pentru spo
rirea continuă a capacității de 
muncă. Este un obiectiv care 
se impune cu stringență, ur
mărit a fi îndeplinit cu spirit 
de răspundere, cu o deplină 
angajare, pentru că. în pofida 
faptului că în edițiile prece
dente ale competiției s-au în
registrat multe reușite. înde
osebi în primele 9 luni ale 
acestui an, totuși au mai fost 
cazuri care nu reflectă, in sufi- 
dentă măsură, disponibilitățile 
umane și materiale existente 
în județe, rezultatele înregis
trate s-au situat sub posibili
tăți. Neajunsurile s-au datorat, 
în principal, neasigurării conti
nuității activității sportive de 
masă, a educației fizice și 
sportului în aer liber. A pri
mat caracterul ocazional, limi
tat și. adesea, festivist al unor 
concursuri și competiții și nu 
—cum s-ar fj cuvenit — pre
zența masivă a iubitorilor de 
exercițiu fizic, a tineretului în
deosebi, la întreceri.

Iată de ce etapa de iarnă a 
„Daciadei" inaugurată dumini
că in Capitală (iar in zilele 
care vor urma și în județele 
țării) trebuie să aibă la bază 
— Ia nivelul TUTUROR asocia
țiilor sportive — programe cu- 
prinzînd o gamă cit mai largă 
de activități de educație fizică, 
sportive, turistice etc., orga
nizate cu o frecvență săptămî- 
nală (iar acolo unde este posi
bil chiar zilnică), fundamentate 
pe baze științifice, prin axarea 
conținutului în funcție de con
diții locale, pe grupe de vîrstă 
și nevoile specifice diverselor 
colectivități, prin care popu
lația să găsească forme larg 
accesibile pentru practicarea 
exercițiilor fizice, a unor ra
muri de sport.

Fiind vorba de etapa de iar
nă a „Daciadei", ' activitatea 
sportivă de masă va trebui ori
entată cu precădere în direcția 
lărgirii ariei de cuprindere a 
iubitorilor sportului la practi
carea schiului (a celui de fond, 
mai puțin pretențios pe planul 
pregătiriiNtehnice), patinajului 
și săniușului. în cazul acelora 
care vizează consacrarea spor
tivă — ridicarea continuă a 
nivelului performanțelor și va
lorificarea intr-o mai mare 
măsură a condițiilor de relief 
și climă în vederea dezvoltării 
sporturilor de iarnă, în spiritul

* £*
nanță simJară cu aceea a învin
gătorilor totr-o mare si dificilă 
întrecere... ; din nou la stadion, 
unde in locul micalor atleti 
venit modeliștH de la Casa 
nierilor șl șoimilor patriei, 
monstrația lor aviatică, sub 
druanarea instructorului Ioan 
gărășanu, ca și a „ncinfricați- 
lor“ piloți al hărțuirilor nefilnd 
altceva decât o convingătoare 
pledoarie pentru aport și tehni
că ... 7 Și, dacă adaugi impresii
lor culese pe teren, oipiniiie pro
fesorilor Anton Varga, Dumitru 
Neagoș, Sorin Berbccaru, Geor- 
geta Suciu, loan Cimpeanu — 
iată-1 doar pe cîțiva dintre ani
matorii (foarte mulți și pasionați) ' 
ai acțiunilor prilejuite 
derea etapei de iarnă 
del" — se va înțelege, 
ne spunea și Vaslle 
secretarul C.J.E.F.S.,

au 
pio- 
de- 
in-r 
Fă-

*

de deschi- £ 
a „Dacia- £ 
după cum £ 
Moldovan, £ 

că „în Bis- £ 
trița sportul de masă numără ac- £ 
tivi sprijinitori, ceea ce ne de- £ 
termină să căutăm permanent T 
forme și mijloace noi pentru a T 
atrage cît mai mulți practicanți I 
de toate vîrstele. Vom căuta și £ 
în continuare să onorăm această £ 
întrecere cu acțiuni cît mal bine £ 
organizate și de largă audiență". £ 

Soarele coboară peste vârfuri'< £ 
copacilor. Au fost minunate zile £ 
ale sportului și tinereții...

Emanuel FANTANEANU £

ACTIVITĂȚI DE MASA
de C.C. al U.T.C., programată în 
zilele de 30 noiembrie șl 1 de
cembrie, la Focșani.

Tot în această decadă, la Sla
tina se vor desfășura întrece
rile de atletism, handbal, fotbal, 
trîntă și volei din cadrul unei 
competiții tradiționale, „Cupa 
satelor oltene", iar la Mirceștii 
de Cîmp, in județul Blstrița-Nă- 
săud, va avea Ioc, la 10 noiem
brie, o duminică cultural-sporti— 
vă, prilej de a cunoaște pe toți 
iubitorii sportului din această 
frumoasă așezare transilvană șl, 
totodată, de a aprecia portul și 
cîntecul flăcăilor și fetelor din 
partea locului.

In fine, în toate localitățile 
județului Călărași sînt prevăzute 
întreceri la atletism (cros), fot
bal, handbal, șah, trîntă, tenis 
de masă, lupte șl volei.

CÎT MAI ÎNALȚI

Etapa de iarnă a „Daciadei" s-a bucurat de un start promițător 
în Capitală. Iată o secvență din repriza de gimnastică a tine- 

relor din sectorul 1

măsurilor stabilite de Comite
tul Executiv al C.N.E.F.S. pen
tru ridicarea nivelului perfor
manțelor sportive la schi, pati
naj, bob. sanie, biatlon și ob
ținerea unor rezultate de va
loare superioară în competițiile 
Interne și internaționale.

Pentru copii și elevi se reco
mandă Ca lecțiile de educație 
fizică prevăzute în programa 
de învățămînt să se desfășoare 
în aer liber, cu teme legate de 
practicarea schiului, săniușului, 
patinajului și hocheiului. în 
acest context se înscrie și reco
mandarea ca în județele care 
dispun de patinoare artificiale 
sau în care condițiile atmos
ferice permit amenajarea de 
patinoare naturale, să se ex
tindă acțiunea de inițiere a co
piilor în patinaj și organiza
rea unor festivaluri sau, carna
valuri pe gheață; iar în jude
țele cu profil montan, inițierea 
în schi, organizarea unor cro
suri pe zăpadă, a unor festi
valuri ale sporturilor de iarnă, 
serbări ale zăpezii etc.

Paralel, în vederea cuprin
derii în practicarea continuă și 
sistematică a exercițiilor fizice 
de către un număr cît 
mare de participanți se 
aborda forme care se pretează 
accesibilității maselor — gim
nastica în școli, internate sau 
cămine, la locurile de muncă, 
drumețiile, excursiile, noțiunile 
cicloturistice ș.a. în cadrul tu
turor asociațiilor sportive se va 
extinde acțiunea de constituire 
a secțiilor de pregătire fizică 
și alergare pentru sănătate, iar 
în localități se vor valorifica 
mai prompt condițiile de care 
dispun casele de cultură, că
minele și cluburile culturale 
pentru desfășurarea unei acti
vități permanente la șah. tenis

mai 
vor

de masă ele. în sprijinul reu
șitei unor asemenea acțiuni 
sportive de masă se vor lua 
măsuri pentru folosirea. pe 
bază de program, a tuturor să
lilor de sport și organizarea de 
întreceri la diferite ramuri 
sportive, a unor reprize de 
gimnastică, demonstrații. Toate 
județele vor pregăti și organiza 
CEL PUȚIN un spectacol spor
tiv de gimnastică și demon
strații la diverse ramuri spor
tive îndrăgite în zonele res
pective.

în același timp, organizarea 
și buna desfășurare a „Dacia
dei" de iarnă impune o preocu
pare constantă pentru întărirea 
rolului organizațiilor sportive 
in organizarea și perfecționarea 
întregii activități de educație 
fizică și sport, creșterea cali
tății muncii de instruire, for
marea instructorilor și arbitri
lor, cadre obștești absolut ne
cesare muncii în asociațiile 
sportive, unei popularizări efi
ciente a diverselor acțiuni în
scrise sub genericul „Daciadei". '

Desfășurîndu-și activitatea pe 
baza documentelor de partid, a 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, organizațiile spor- ' 
tive, într-o conlucrare cît mai 
armonioasă cu sindicatele, or
ganizațiile U.T.C., de pionieri, 
cu conducerile unităților de în
vățămînt. cu ceilalți factori cu 
răspunderi în sport, vor reuși 
să realizeze prin cea de a V-a 
ediție a „Daciadei" și prin eta
pa ei de iarnă, o ridicare sub
stanțială a calității și eficienței 
educației fizice și sportului, 
modalitate directă de a crește 
un tineret viguros și a asigura 
sănătatea întregului nostru po
por, factor important pentru 
participarea activă la procesul 
dezvoltării economico-sociale a 
patriei.
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ampionatul de rugby

MARE ATRACȚIE

GRIVIȚA ROȘIE CUPELE EUROPENE

BACAUANII -SUPĂRAȚI LA 3-OD
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STEAUA : Codoi — Hodorcă, Da
vid. Vărzaru (Enache), Fuicu — 
D. Alexandru, T. Coman — Ra
dulescu. Giucăl, Murariu (C. 
Florea) — L. Constantin. M. lo- 
nescu — Leonte, Munteanu (Moț), 
Dumitrescu (Simonca) ; GRTVri'A 
ROȘIE: Al. Marin — C. Tudor 
(Carp), Țuică, Nicoiae, Neaga — 
T. Radu, Anton — Moraru, Pon- 
gracz, Gh. Dinu (Pena) — Stroe, 
Broscaru — Bălan, Pasache 
(Hcă), A. Ion.

în ediția trecută a campiona
tului, Steaua a tavitns de două 
ori : 13—3 in tur, 6—3 in retur.

în clasamentul seriei a n-a : 
1. Steaua 
4. Grlvița R.

7 7 0 0 323-44 ii
7 3 1 3 81-51 14

ERIIHOCHEIȘTI Dili CIIIORGM
ticipante fiind de forțe aproxi
mativ egale, dar nu de valoa
rea demonstrată anul trecut. Și 
noi, mă refer la mine și la co
legul Pavel Rusz, celălalt antre
nor, am primit elemente mai 
«slăbuțe» de la juniori n. Pînă 
la următorul turneu avem da
toria să înlăturăm cît mai snulte 
dintre deficiențele evidențiate la 
întrecerea din București".

NICOLAE ZOGRAFI (Steaua 
Triumf București): „Ne-am pre
zentat la turneul de calificare 
de la Galați fără să fi făcut 
antrenamente pe gheață, 
motive obiective, desigur, 
aceea am lucrat foarte mult 
uscat, pregătire atletică, dar 
gheată mai puțin, ceea ce 
simte în jocuri".

STELIAN RUSU (CSS 2 Galați, 
totodată unul dintre antrenorii 
reprezentativei de juniori): „Me
ciurile au fost de mare angaja
ment fizic, dar jucătorii s-au 
dovedit deficitari la capitolele 
patinaj și tehnică individuală. 
Cred că juniorilor trebuie să li 
se asigure mai multe competiții. 
S-a remarcat echipa din Gheor- 
gheni, prin maturitate, prin vo
ința cu care luptă, din primul 
minut, pentru victorie".

Să recunoaștem, cam multe 
deficiențe la primele patru e- 
chipe de juniori ale țării. Și a- 
ceasta cu foarte puțin timp 
înaintea participării la „Turneul 
Prietenia", programat în ultima 
decadă a lunii la Donețk 
(U.R.S.S.), competiție la care 
vor fi prezente formații deose
bit de puternice. Să le amintim 
doar pe cele ale Uniunii Sovie
tice și Cehoslovaciei...

Mircea TUDORAN
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AGIUNE SCRIMA

j STEAUA JOACĂ SINGURA SA VARIANTĂ
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iativ au „dominat" finala de 8, 
întîi numeric, apoi calitativ, 
ultimul asalt pentru dobîndirca 
prestigiosului trofeu aducînd 
față în față două titulare de 
marcă ale echipei naționale — 
Rozalia Oros și Reka Lazar, a- 
ceasta din urmă, vlcecampi- 
oană de tineret, surclasîndu-și 
adversara (8—0) și arătind că 
se poate conta pe ea în noua 
formulă a echipei naționale. 
In schimb, spadasinii, cei de 
Ia care am așteptat in zadar 
o mare performanță internațio
nală in acest an, pe măsura 
talentului lor — S. Saitoc, N. 
Bodoczi, F. Nicoiae, R. Szabo, 
M. Popa —, ne-au deziluzionat 
acum și pe planșele de acasă : 
nici anul dintre ei n-a intrat 
in semifinale ! Saitoc a fost 
eliminat de I. Popa (32 ani), 
Nicoiae de I. Dima (30 ani), 
M. Popa de E. Mănucu (18 ani) 
și R. Szabo de A. Pop (17 ani), 
deci pregătirea, experiența și 
valoarea componenților lotului 
n-au fost suficiente pentru a 
întrece forma de moment și 
dăruirea a doi „veterani" și a 
celor doi juniori ! Surprize... 
Ceea ce pune în discuție (din 
nou !) acești capricioși care 
sint spadasinii. Bineînțeles că 
nu o să propunem cooptarea 
în lotul național a lui I. Popa 
și Dima, dar o să subliniem 
necesitatea unei mai mari a- 
tenții acordate pe toate planu
rile tinerilor (nu numai celor 
care au ajuns în finala „Cupei 
României"), pentru ca senato- 
rîsmul de drept să dispară din 
Iotul de spadă.
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PĂȚI BRAȘOV
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un sejur plăcut în stațiunea Po- I
alegere
itegoria I : 47 lei/zi/persoană
52 lei/zi/persoană
s agrement
le locuri Ia dispeceratul stațiunii 
i și la oficiile județene de tu- 

București.
ana Brașov vă stă în permanență

!
I
I

in pragul meciului, antre
norul Emcrrch Jenei este con
vins că arma de bază a echipei 
sale este echilibrul. Acest „pro
gram" nu vine deloc în con
trazicere cu plusul de elan al 
secundului său Iordănescu. Sim- 
plificînd puțin lucrurile, putem 
spune că în elaborarea tactică 
a meciului Steaua se bucură 
atît de aportul mijlocașului de 
acoperire Jenei,, care a știut 
să închidă atît de bine culoarul 
care ducea spre Apolzan. cît și 
de cel al înaintașului polivalent 
Iordănescu. om de goi. creator 
de situații Si principal element 
dinamic al vechii echipe.

Steaua a pregătit cu grijă 
partida revanșă cu Honved. Am 
putea spune că meciul cu Po
litehnica Timișoara a fost mai 
puțin unul de campionat și 
mai mult unul de anticipare a 
variantelor posibile. Steaua dis
pune de suficiente variante 
pentru a contracara ceea ce 
sugerează Bodonyi, adică un 
ralenti care să avantajeze o- 
mogenitatea tehnică a fotbaliș
tilor unguri. In fotbalul de 
astăzi e mai important să poți 
accelera decît de a temporiza.

Honved a sosit ieri la prînz 
și s-a antrenat în cursul după- 
amieziî pe stadionul pe
se va desfășura meciul. După 
toate probabilitățile, perechea 
de fundași centrali proiectată

nu va beneficia de aportul lui 
Nagy Antal. Se dă ca certă 

' reintrarea lui Garaba.
Meciul de pe stadionul 

Steaua este așteptat cu un 
mare interes în pofida ploii 
care a marcat schimbarea de 
decdr a acestei toamne însorite. 
Numeroșii suporteri ai lideru
lui sint nerăbdători să vadă cu 
ochii golul egalizator încă din 
primele minute. Dar antrenorii 
roș-albaștrilor. precum și nu
cleul jucătorilor maturi ai Ste
lei, știu foarte bine că un meci 
bine condus tactic nu se poate 
funda pe un avint general 
fără acoperire. Să sperăm că 
potențialul de vîrf al Stelei își 
va spune cuvîntul în această a 
doua manșă, după ce prima a 
oferit un joc peste așteptări, 
dar nu și încununarea lui pc 
tabela de marcaj. în tabăra 

califi-

La sîîrșitul meciului de pe 
stadionul băcăuan, antrenorul 
echipei F.C. Olt, Constantin 
Oțet, supărat, firește, recunoș
tea : „Am jucat slab. Prea 
mare e diferența dintre com
portarea pe teren propriu și 
cea din deplasare. Și nu se 
poate accepta așa ceva la ju
cători cu o atit de mare ex
periență ca Bălăci, Donosc, 
Crișan, M. Zamfir". La fel de 
supărat era, însă, și Corneliu 
Costinescu, președintele clubu
lui băcăuan, deși echipa lui 
cîștigase la un scor de for
fait : „Sigur că nu pot fi mul
țumit. Duminica trecută, la 
Timișoara, -Poli» ne-a dat 5 
goluri, exact cite ocazii a avut. 
Noi am ratat “ 
situații mai 
gazdelor, iar 
cu F.C. Olt, ați văzut ce s-a 
intimplat, cum și cit de mult 
s-a ratat".

într-adevăr, ratările jucăto-

Ia Timișoara din 
clare decît ale 

astăzi, in partida

riîor pregătiți ele liaiuiv. u Ni- 
colae-Nicușor și Nicoiae Vă- 
tafu au fost uriașe, de necre
zut. Mangalagiu, Șoșu și Trîm- 
bițaș n-au reușit 
nici din 
slab sau 
diferența de la 0—5 (la Ti
mișoara) la 3—0 se explică' și 
prin aceste ratări. Dar și prin 
ceea ce afirma antrenorul lui 
F.C. Olt : prin modul diferit, 
în care se abordează meciurile 
jucate pe teren propriu și cele 
susținute în deplasare. Dincolo 
de toate acestea, ’ trebuie să 
mai spunem că, in anumite, 
perioade, jocul băcăuanilor a 
fost foarte bun, iute, dezin
volt, gindit. Cu mult peste cel 
din campionatul trecut, iar 
trio-ul Tismărtaru — Mangala
giu — Trîmbițaș îi oferă acum 
și ceva din sfera marii lor 
dorințe de afirmare.

să înscrie 
careul mic, șutind 
imprecis. Sigur că

Laurențiu DUMITRESCU

care

tabela de marcaj. în 
Stelei, un singur gînd : 
carea....

La fluierul arbitrului 
triac Horst Brummeier 
alinia următoarele formații pro
babile :

STEAUA : Ducadam — Iovan, 
Bumbescu. Belodedici. Bărbu- 
lescu — Balint. Stoica. Boloni, 
Majaru — Lăcătuș, Pițurcă.

HONVED : Andrusch — Sal- 
lai, Dozsa. Garaba, Cseh — 
Szikesdi (Gyimesi), Fiitos, De
tail — Bodonyi. Dajka, Kovacs.

Partida va începe la ora 
13,30 și Va fi transmisă de 
posturile noastre de radio.

aus- 
se vor

UNIVERSITATEA CRAIOVA IN FAȚA UNEIA
DINTRE CELE MAI DIFICILE PARTIDE

(Urmare din pag. 1)
cind evoluează în partida-retur 
fără să fi realizat victoria in 
prima dispută. Ne dăm seama, 
deci, cit de grea e misiunea 
noastră, dar, firește, nu ne 
gindim nici un moment decit 
la realizarea calificării. Parti
tura tactică pc care vrem s-o 
aplicăm va ține scama de 
forța ofensivă cu totul deose
bită a dinamoviștilor din Kiev, 
ca și de unele posibilități ce 
se pot ivi pentru noi în even
tualitatea jocului exclusiv de 
atac al adversarilor noștri", 
ne-a spus antrenorul M. Ra
dulescu. Să-I ascultăm acum 
pe Ștefănescu : „Nu mai insist 
asupra dificultății partidei. 
Vreau să spun doar că noi, 
grupul vechilor titulari de la 
Universitatea, ne vom bate 
pentru a apăra un palmares 
pe care l-am ciștigat cu mare 
efort. Mă bucur că tinerii ju
cători veniți in echipă au po
sibilitatea să grăbească consa
crarea lor jucind meciuri atit 
de importante". Ungureanu este 
de următoarea părere : „Cali
ficarea nu este jucată. Sint in
tru totul de părerea coechipie
rului meu Negrilă, care spunea 
același lucru la cîteva minute 
după partida 
Tînărul Gică 
fi bănuit, nici 
moașe și mai 
ale mele, să __ _
partidă de o asemenea impor
tanță. Voi face iot ce îmi stă 
în puteri să nu dezmint în
crederea ce mi s-a acordat".

Despre Dinamo Kiev am a-

de Ia Craiova". 
Pepescu : „N-aș 
In cele mai fru- 
indrăznețe vise 

ajung să joc o

flat că a făcut antrenamente 
și luni și marți, și că antre
norul V. Lobanovski caută cea 
mai bună formulă datorită 
lipsei lui Besonov (suspendat 
pentru două cartonașe galbene). 
Se pare că el va opta pentru 
utilizarea pe postul de fundaș 
dreapta a mijlocașului Iaren- 
ciuk, care a mai jucat cu tri
coul nr. 
întrebare îl 
lea vîrf de 
ind senator 
pentru care 
avea șanse 
bișnuitul titular Belanov, 
părere a lui Lobanovski : 
xistă o mare greșeală să ne 
considerăm calificați ; fotbalul 
pedepsește adesea exagerata 
incredere în forțele proprii".

Iată acum formațiile pro
babile (cele definitive vor fi 
anunțate numai înaintea lovi
turii de începere) :

UNIVERSITATEA : Lung — 
Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu — Ad. Popescu 
(G. Popescu), Irimescu, Mănâ- 
ilă, Cățoi (Badea) — Geolgău, 
Bîcu.

DINAMO KIEV : Mihailov
— Iarenciuk, Kuznețov (Ev
seev), Baltacea, Demianenko — 
Bal, Iakovenko, Raț, Zavarov
— Evtușenko (Belanov), Blo
hin.

Meciul va începe la ora 18 
României) și va fi con- 
de o brigadă de arbitri 
Ungaria, avîndu-1 la cen- 
pe J. Nemeth. La Kiev,

2. Un alt punct de 
reprezintă al doi- 
atac — Blohin fi
de drept —, post 
Evtușenko pare a 

mai mari decît o- 
O 

,E-

din 
tru 
timpul este senin, iar tempe
ratura la ora începerii parti
dei, în ultimele zile, +4 grade.

ȘTIRI * ȘTIRI • ȘTIRI A ȘTIRI
• M1INE, O PARTIDA RES

TANȚA IN DIVIZIA B. Mîine, 
la Brăila, are loc o Interesantă 
partidă din cadrul campionatu
lui eșalonului secund, seria I, 
In care echipa locală, F.C. Pro
gresul, Intflnește pe Politehnica 
Iași. Partida, restanță din 
a 10-a, va fi condusă de 
trul R. Petrescu (Brașov) 
începe la ora 14.
• MÎINE, LA PLOPENI,

MANIA — TURCIA 
După meciurile cu ___ .__
U.R.S.S. șl Cehoslovaciei, stadio
nul din Plopeni va găzdui mîi-

etapa 
arbi- 

și va

RO- 
(j uni ori). 
echipele

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, mtercuiri 6 
noiembrie, va avea loo în Bucu
rești, ta sala clubului din sir. 
Doamnei nir. 2, <su începere de la 
ora 16.30. Numerele extrase vor 
fi radiodifuzate la ora 19 pe 
programul H, la ora 
gramul I, precum și 
ne.ața (.repetarea lor) 
tot pe programul I.

19
ZI pe pro- 
joi dimi- 
la ora 8,55.

9 în așteptarea ___
din această după-amiază, 
ticipanțil ișî pot procura 
la ultima L 
CÎȘTTGURI LOTO 
care va avea loc VINERI 8 NO
IEMBRIE. în cadrul a 3 extra-

rezultatelor 
par- 

bilete 
tragere a MARILOR 

dd.n acest an,,

ÎNTRE VESTIAR
• în partida de la Bacău, 

po-rtarul echipei F.C. Olt, An- 
ghel. a primit două goluri 
pairabite. Mai ales prrimui. cel 
înscris de Mangalagiu, după 
ce Anghel n-a putut reține 
șutul lui Arteni. După meci, 
însă, singurul jucător care a 
fost... scuzat de antrenorii 
oaspeților a fost tocmai 
ghel, motivul fiind aceia 
el era nerefăcut după o 
copalle care îl supăra

An
că 

das- 
.   și

înaintea meciului. Dar n-avea 
cine să apere, rezerva echi
pei fiind un junior, Severică 
Bancă ! A o ultimă șansă i-a 
acoirdat antrenorul Nlcușor 
lui Mangalagiu, referindu-se 
desigur la ineficacitatea mani
festată de vîrfui de atac al 
băcăuanilor in etapele prece
dente. Și Mangalagiu a jucat 
excelent, a marcat un gol, a 
contribuit în proporție de 70 
la sută la al doilea, cind i-a 
oferit lui Șoșu posibilitatea do 
a împinge mingea in plasă, 
dar a și ratat în repriza se
cundă tacă de vreo trei ori. 
A La Buzău, Gloria ar fi pu
tut înscrie tacă de cel 
3-4 ori in meciul cu 
Cluj-Napoca. Cel mai 
de gol a fost Marcu. El 
cercat poarta din toate . 
țiile. A fost la un pas de goii 
de mai multe ori, dar celălau 
„bătrta", Caval — oare a gre
șit la un gol —, a respins toa
te atacurile veteranului bu- 
zoian. A Insistenta ofensivă 
a Gloriei a fost înlesnită si de 
faptul că Tulpan, fundașul 
stingă, văzînd că echipa clu
jeană joacă doar cu două 
vârfuri.. a devenit un adevărat 
mijlocaș, susținând mereu o- 
fensiva. A Unul dintre cei 
mai buni jucători ai Gloriei 
a fost Balaur, neobosit ta 
ambele faze ale jocului. • 
Dudu Georgescu nu a jucat 
deoarece nu e la punct cu 
antrenamentele după o difici
lă sesiune de examene la 
I.E.F.S. El a fost, insă, ta 
tribună, pentru a-și susține 
coechipierii. A Admirabilă ga
leria Gloriei, care umple sta
dionul din frumosul Crîng al 
orașului. Din păcate, unii 
spectatori — evident mai ti
neri — au inventat vreo două 
versuri din care se simțea o 
tautilă Ironie.
„U“, că vine 
O formulă de 
alte terenuri, 
casă bună cu 
tivitate a publicului 
• După jocul de la 
antrenorul Remus Vlad era a- 
fectat in primul rtnd de fap
tul că echipa sa nu a avut 
tempo. „Și am avut 
condițiile, venind din timp la 
Buzău". Intr-adevăr. „U" a 

echipe 
tinerețe.

puțin
„U" 
avid 

a ta- 
pozi-

Ceva cu „Lasă, 
și riadul tău..." 
„import" de pe 
care nu face 
frumoasa epar- 

buzoian. 
Buzău,

toate

ne șl partida dintre juniorii 
noștri și cei turci, tot in ca
drul Campionatului european A. 
Din lotul juniorilor noștri 
parte, printre alții, Hristea, 
iar, Bejenaru, Dumitrașcu, 
niel șl Cristian Sava, Nuță. 
nioril oaspeți 
pă-amiază în 
va începe la

au sosit Ieri 
Capitală, 
ora 14.

fac 
Po- 
Da- 
Ju- 
du- 

Partida

INTERMEDIARA.• ETAPA
Mîine este programată o etapă 
intermediară în Campionatul re
publican de juniori I. Toate me
ciurile vor începe la ora 14.

Buzău". în-tr-adevăr, 
lăsat impresia unei 
trecute de prima ________
Ceea ce mu este cazul. Do
vadă. remarcabilul său joc cu 
Corvinul, Să sperăm că a 
fost doar o eclipsă... A Cînd 
Gyorfi-junior marca golul 
echipei F.C.M. Brașov, în se
cunda 53-a a primului minut 
de joc din partida • cu Rapid, 
Gyorfl-tatăl s-a catapultat 
de bucurie de pe banca re
zervelor. îmbrățișindu-se si 
sărutindu-se cu fostul lud 
coechipier Goran. „Nu știu 
dacă seamănă leit cu taică-su 
la joc. ne-a zis ... seniorul 
zîmblnd. dar este cert că „ju
niorul" a stabilit recordul fa
miliei. fiindcă in întreaga mea 
carieră n-am reușit să Înscriu 
un gol atit de rapid... Rapi
dului". A în partea a doua a 
jocului de la Brașov, formația 
feroviară s-a dovedit mai lim
pede, mai inventivă in joc.

S-a apărat calm si a dedanr 
șat atftea contraatacuri peri
culoase încât spectatorii din 
tribune acceptau si remiza. 
„Decit mai rău, mai bine așa", 
ne-a șoptit cineva din intimi
tatea formației de la poalele 
Timpei (evident, era vorba de 
punctajul din „clasamentul a- 
devăirului"). Dar nu termina
se bine vorba că fundașul 
central Cîrstea n-a pus bine... 
capul la acea minge aeriană 
și Cramer atit a așteptat. Ce 
n-au adus alte zeci de mi
nute a adus ... min. 89 ! •
Talentat acest vîrf de atac 
Țîră, oare cu greu a putut fi 
oprit din vijelioasele sale 
incursiuni. E drept, de cîteva 
o.rl a fost cam ... tăvălit de 
fundașii adverși. dar tot atit 
de drept este că o dată a și 
simulat o accidentare, fapt 
pentru care arbitrul C. Teodo- 
rescu nu a dat voie medicului 
feroviarilor să intre în teren. 
Atunci, Țîră s-a sculat si a 
rupt-o la fugă, dar... tot din 
mere a primit și cartonașul 
galben. g> O frumoasă impre
sie a lăsat arbitrul Vasile 
Angheloiu ptrta modul cum a 
condus meciul 
Vîlcea — F.C.
s-ar spune, un _____
dreptul, la 35 de ani, 
activitate pe care o' ,i 
plină de satisfacții. A 
sîirșitul meciului dintre Chi
mia Rm. Vîlcea și F-C. Bihor, după ....
golul victoriei în minutul 93. 
câțiva jucători orădeni au re
fuzat să salute publicul. Ei au 
fost, însă, întorși din drumul 
spre vestiare de antrenorul 
Constantin Teașcă, care le-a 
cerut să revină in teren a 
Trecut după pauză in prima i[ 
linie, Cireașă, fundașul central 
al Chimiei, a impulsionat 
țitor atacul.^ In plus, el 
aflat ta două rtnduri în 
golului, mingea trimisă 
forță trecând ia o palmă 
poarta apărată de Lăzăreanu. 
Dtatr-o eroare de recepție te
lefonică. Cireașă nu a fost e- 
vidențiat. O facem acum, a- 
mintind că el a fost unul 
dintre cei mai buni jucători 
de pe teren. A Regretabile 
actele de nervozitate ale Iui 
Augustin față de spectator’, 
la schimbarea lui, și duirită”- 
le lui Nicoiae. De unde se. 
vede că între lipsa de formă 
și starea de indisciplină este 
mereu o legătură directă. A 
N. Dinescu a făcut o linie ex
celentă la meciul Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș, demonstrând 
că un arbitru poate fi foarte 
bun și la centru și la tușă. 
Ceea ce nu Înseamnă că N. 
Dinescu va trebui delegat nu
mai la... linie ! A Ctad antre
norul Ioan Czako a anunțat 
formația mureșenilor pentru 
meciul de Ia București, n-a 
spus un cuvînt despre absen
țe- Si lipseau patru titulari : 
Faniei și Szabo (suspendați 
pentru cartonașe galbene), 
Ciorceri și Botezan (acciden
tați). Și echipa din Tg. Mureș 
a jucat curajos, obținând . al 
treilea egal la București, in 
fata Iui Dinamo (în 1971. 1977 
și... duminică !). A întâlnire 
tatîmplătoane ta tribuna sta
dionului Metalul între ■ doi 
foști divizionari A, Cassai 
{Sportul studențesc. Progresul, 
Jiul) și Adrian Zgardân 
(IC.S.U. Galați). Acum simpli 
spectatori, dar avizați, bine
înțeles. Amintirile lor s-au 
transformat într-un adevărat 
colocviu fotbalistic. Remarca
ți! lor după meciul Victoria— 
F.C. Argeș? Nițu de la gaz
de. Pîrvu de la oaspeți.

Chimia
Bihor, 
debut

Km. 
Cum 
cu... 

intr-o 
dorim 

i La

ce vîlcenii marcaseră

sim- 
s-a 

fata 
cu 
de

l
l

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
geri, în două faze, cu un .total 
de 27 numere, tragerea oferă par- 
ticipanților noi șanse de a obți
ne autoturisme „DACIA 1300“ (la 
faza I, ca la ornice tragere obiș
nuită) și pentru primele 3 nu
mere, indiiferent ordinea (la faza 
a n-a), precum și asigurarea (tot 
la faza a n-a) a minimum 3.590 
tel pentru 3 niumene din 9, din 
cane o excursie in R.P. Bulgaria. 
Participantli care nu reușesc 
sa-și procure bilete astăzi au po
sibilitatea să facă acest lucru

mîine joi 7 noiembrie, când este 
ultima zi de participare.

A Pentru jucătorii la concursul 
Pronosport de duminică 10 no
iembrie, publicăm programul a- 
cestei etape : 1. Avellino — To
rino ; 2. Bari — Atalanta; 3. Inter
— Napoli ; 4. Juventus — Roma; 
5. Pisa — Coono ; 6. Sampdoria
— Leoce ; 7. Udinese — Milan ; 
8. Verona — Fiorentina ; 9. Ari
pile Baieău — Poli Iași ; 10. Șoi
mii Sibiu — Flacăra Moiresii ;

Șl GAZON
I
I

lil. Gloria Bistrița — F.C. Mara
mureș ; 12. Empoii — Brescia ;
13. Palermo — Triestina.

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 3 

NOIEMBRIE 1985

Categoria 1 (12 rezultate) :
16 variants 25% a 24.806 lei ; 
categoria 2 (11 rezultate) : 2
variante 100% a 6.106 lei și 189 
variante 25% a 1 526 lei ; cate
goria 3 (10 rezultate) : 83 va
riante 100% a 750 lei și 2.342 
variante 25% a 187 lei-



Concursul de ca- 
iac-canoe (juniori) 
România — Bul

garia
Recent, tinerii caiaciști șl ca- 

noiști au încheiat sezonul oom- 
petițional. cu o întîlnire bilate
rală, Romănia — Bulgaria, avînd 
drept scop verificarea sportivi
lor de perspectivă, din punctul 
de vedere al tehnicii și pregă
tirii fizice, înaintea intrării 
bac. Rezultatele sînt bune, 
confirmînd că pregătirea, 
competițiile din sezonul încheiat, 
corespunde obiectivelor colecti
vului de antrenori: în compania 
■unor juniori valoroși — lotul 
Bu-gariei — sportivii noștri au 
obținut 13 victorii din tot atîtea 
posibile și 8 locuri secunde, a- 
cumulînd un punctaj care le-a 
asigurat victoria netă pe echipe.

în probele rezervate băieților, 
pe distanța de 1000 m, primii 
în competiție au intrat caiaciștii 
de simplu. A cîștigat. detașat, 
I. Scoică cu 4:28,9, urmat de A. 
Popa (4:31,8) șl I. Marinov (Bul
garia — 4:33,2). La canoe sim
plu, a cîștigat Gh. Andriev, cu 
5:06,0: pentru locurile 2 și 3 
s-au luptat, într-o cursă epu
izantă, reprezentantul nostru I. 
Hristodorov șl bulgarul D. Sla- 
vof. A cîștigat sportivul nostru, 
cu 5:08,9, 
ascensiunii 
D. Slavof 
5:09,1.

Caiaciștii___. _____
I. Scoică și B. Petro, 
cu cîteva 
(4:06,3) pe 
Oprea —

ÎNTRECERI spectaculoase, 
REZULTATE PROMIȚĂTOARE

2. E. Făt — I. Llpșa 4:31,7: 3. 
B. Stoianov — V. Haralamov 
(Bulgaria) 4:33,1. Caiac 4 — 1. 
Al. Ionescu, D. Stoian, Al, Popa, 
B. Petro 3:36,3; 2. România 
3:38,1; 3. Bulgaria 3:44,5.

In cadrul probelor pe distanța 
de 500 m a reținut atenția, prin 
disputa extrem de strînsă, spec
taculoasă, întreoerea caiacelor 
de 4 fete. Clasament: 1. Geno- 
veva Marinache, Meluța Cara- 
man, Gabriela Milășescu, Codru- 
ța Șofron 2:00,5; 2. România 
2:01,0; 8. Bulgaria 2:06,1. Intere
santă a fost sl disputa „sim
pliștilor" la canoe, unde repre
zentantul nostru Gh. Andriev l-a 
învins, 
cundă. 
(2:02,6,
3. tot 
Slavov,

Alte 
simplu
2. I. Neagu 1:55,5; 3. M. Todorov 
(Bulgaria) 1:57,2; caiac simplu 
(f): 1. Genoveva Marinache 
2:09,5, 2. Anca Nikolova (Bulga
ria) 2:10,8; 3. Gabriela Milășescu 
2:13,4; caiac 2 (b): 1. Al. Io
nescu — D. Stoian 1:40,1; 2. M. 
Trancev — M. Todorov (Bul
garia) 1:42,2; 3. B. Petro — D. 
Bercea 1:46,7; caiac 4 (b): 1. Al. 
Ionescu, D. Stoian, Al. Popa, I. 
Neagu 1:30,6; 2. Bulgaria 1:32,1: 
caiac 2 (f): 1. Genoveva Mari
nache — Meluța Caraman 1:57,5; 
2. Codruța Sofron — Elvira Tu
fă 1:59,8; 3. Iovana Nikolova — 
Mitka Popova (Bulgaria) 2:00.8; 
canoe 2: M. căle — F. Miloș 
1:49,0; 2. D. slavof — A. Petkov 
(Bulgaria) 1:51,1; 8. B. Stoia
nov — V. Haralamov (Bulgaria) 
1:51,5.

Mline, In Sala sporturilor
din

In cadrul

ClujNapoca,

C.C.E. la baschet
CAMPIOANELE NOASTRI

la 
ele
in

PENTRU
RECUPERAREA A 18 PUNCTE !

In concursul masculin al C.M. de gimnastică

ECHIPĂ U.R.S.S. CONDUCE DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

...._ ._________ 1 nostru,
confirmind dinamica 
sale în acest sezon, 

a ocupat locul 3, cu

din dublul României. 
. au învins 

lungimi de barcă 
coechipierii lor I.

___ D. Bercea (4:11,5), a- 
ceștia fiind urmați de bulgarii 
I. Nalbantof —I. Marinov (4:12,6). 
A fost victoria cea mal detașată 
a întrecerii.

Alte rezultate la 1000 m. Ca
noe: 1. M. Căle — I. Miloș 4:28,2;

COMPETIȚII
DE VOLEI

Rezultate din competițiile fe
minine de volei inter-cluburi:

„C.C.E.": Post Viena — Ollm- 
pus (Olanda) 1—3, CSM Clamart 
(Franța) — Sollentuna (Dane
marca) 3—1, Skupsk (Polonia) — 
Skanderberg (Albania) 3—0, Ha- 
poel Naaman (Israel) — Espanol 
Verta 3—2, Panathinaikos Atena — 
AEL Limassol 3—0. Olympic (Lu
xemburg) — Leixoes (Portugalia) 
0—3. Helsingor (Danemarca) — 
Eczaclbasl (Turcia) 0—3, 
meantene (Norvegia) 
Ostende (Belgia) 1—3; 
pelor": SC Portugal - 
țura (Spania) 3—0 
re). Philathletlkos 
Hapoel Bat’ yam 
University Basel ■ 
nevoie (Luxemburg) 3—0; ______
Confederației": Ionikos Atena — 
Villa Real (Spania) 3—0, VDS
Berlin — Hapoel Kiryat Ata
(Israel) 3—2, St. Maur (Franța) 
— Torno Barbera (Spania) 3—0, 
Deco Denderhouten (Belgia) — 
Uk Oslo amînat.

Berka- 
Hermes 

„Cupa cu- 
Arquitec- 

(neprezenta- 
(Grecia) — 
(Israel) 3—0, 

Gym Bon- 
Cupa

cu două sutimi de se- 
pe bulgarul B. Stoianov 
față de 2:02,8). Pe locul 
un sportiv bulgar, D. 
cu 2:08,6.

rezultate la 500 m. Caiac 
(b): 1. D. Stoian 1:51,0;

3.

Alexandru SOLOMONESCU

Echipa feminină 
Universitatea C.S.ș. 
Napoca îșl încearcă șansa de ca
lificare în turul al doilea al 
C.C.E. tntilnind mîlne, la ora 18, 
în Sala sporturilor din orașul de 
pe Someș, formația Tungsram 
Budapesta. Misiunea baschetba
listelor clujence este dificilă, dar 
nu Imposibil de îndeplinit. Cele 
18 puncte pe care studentele le 
au de recuperat (la Budapesta, 
Tungsram a cîștigat cu 84—66) re
prezintă un handicap mare, care 
poate fi totuși anihilat dacă e- 
chipa Universitatea, beneficiind 
șl de obișnuitele încurajări ale 
publicului, va evolua la reala sa 
valoare, fără „poticnelile" pe care 
le-a avut în deplasare. Dorim ca 
Magdalena Jerebie și coechipie
rele el să depășească la un scor 
eficace formația oaspete, a că
rei valoare ridicată este dată în 
primul rînd de prezența Interna
ționalei Suzana Boksay. Invlngă- 
toarea din această dispută va 
promova într-una din grupele 
„sferturilor" de finală ale C.C.E.

Arbitrii întîlnirii: G. Avallșvlll 
(U.R.S.S.) și G. Gunalt (Turcia); 
comisar F.I.B.A.: Al. Dănllă.

Cele două formații s-au califi
cat din turul I astfel: „U“ — 
Elltzur Tel Avlv 2—0 (scor gene
ral: 177—132), Tungsram — Royal 
Charles Quint Bruxelles 
(scor general: 143—126).

de baschet 
Viitorul Cluj-

2—0

TINERELE NOASTRE ȘAHISTE ÎNVINGĂTOARE
O frumoasă victorie a fost tre

cută în palmaresul reprezentan
telor tinerei generații a șahului 
nostru feminin. Evoluînd la 
Bad Pyrmont, echipa feminină 
de tineret a României a între
cut Ia scor categoric formația 
similară a R.F. Germania: 22—14!

Disputată la 6 mese, pe dis
tanta a tof atîtea tururi, întîl- 
nirea a fost dominată din start 
de șahistele noastre. Numai una 
din cele șase runde s-a încheiat 
Ia egalitate (3—3), în celelalte 
echipa oaspete majorîndu-și con

stant avansul de puncte, pentru 
ca în ultima diferența de scor 
să fie cea mal severă (5—1).

Iată și rezultatele individuale 
ale echipierelor române, în ordine 
valorică: Nadejda Mitescu 5 p, 
Smaranda Boicu șl Viorica Io- 
nescu — 4 p, Gabriela Olărașu 
3,5 p. Mariana Ioniță 
lina Stroe 2,5 p. La 
rurile cele mal bune 
Regina GrUnberg 3,5 
bara Hund 3 p (din

MONTREAL, 5 
fon). în 
Velodrom, 
de aici, 
mineață, 
ediție a 
diale de 
care au intrat In concurs fiind 
băieții, cu programul de exer
ciții impuse. Au fost nu mai 
puțin de trei reuniuni, care 
s-au Încheiat seara tîrziu. Au 
evoluat 21 de echipe repre
zentative de țări și 22 de 
sportivi individuali, între a- 
ceștia aflîndu-se șl gimnaștii 
români Emilian Nicula și Va
lentin Pântea.

Cu referire la concursul pe 
echipe, se impune din capul 
locului precizarea că el s-a 
desfășurat sub semnul domi
nării nete a selecționatei Uni
unii Sovietice, care — deși 
lipsită de liderul său, multiplul 
campion mondial și european 
Dmitri Bilozercev, indisponibil 
ca urmare a unul accident de 
circulație —, s-a dovedit de o 
remarcabilă omogenitate și ex
celent pregătită tehnic și tac
tic, acumulînd puncte deosebit 
de prețioase in disputa cu re
prezentativa R. P. Chineze, 
campioană mondială. După e- 
xercițiile impuse, gimnaștii 
sovietici (293,15 p) au luat un 
avans considerabil față de e- 
chipele situate pe locurile ur
mătoare : R. D. Germană 
(290,70 p), Japonia (290,25 p) 
și R. P. Chineză (289,45 p). Cu 
doi ani în urmă, la Cam
pionatele mondiale de la 
Budapesta, în aceeași fază a 
disputei pentru titlu, în frunte

MECIUL KARPOV —KASPAROV
Partida a 22-a a meciului pen

tru titlul mondial de șah ce se 
dispută la Moscova între Anatoli 
Karpov și Gări Kasparov a fost 
întreruptă la mutarea a 41-a și 
va fl continuată astăzi. Scorul 
este 11,5—9,5 în favoarea lui Kas
parov.

JOCURILE BUNĂVOINȚEI

Pe linia nobilelor tradiții 
ale antichității sportive ele
ne. Comitetul Olimpic grec 
a propus, cu ocazia lucrări
lor Academiei olimpice, „un 
armistițiu mondial in tim
pul festivităților de deschi
dere a Jocurl.or Olimpice'*. 
Ceea ce ar însemna ca, o 
dată la 4 ani, timp de o zi, 
pe glob să nu mai curgă 
nici o picătură de sînge din 
cauza baionetelor, a explo
ziilor sau a gloanțelor.

Unora li s-ar părea puțin, 
un fapt minor : ce contează 
cîteva sute de vieți econo
misite printre milioanele 
care au pierit în tot- felul 
de conflicte armate care au 
urmat celui de al doilea 
război mondial 1 Sigur că e 
puțin.

Și totuși, nu ! Importanța 
simbolică a unui asemenea 
act ar fi imensă. Consensul 
lumii întregi — fie și pen
tru o zi, fie și pentru o 
oră 1 — ar fi, probabil, în 
□lan moral, cel mai mare 
ciștig al omenirii în întrea
ga ei. istorie. Căci în mod 
esențial, pentru a putea trăi, 
construi și gîndi, umanitatea 
duce lipsă tocmai de unani-' 
mitate în idei nobile, pe 
care fiecare om luat în par
te le are, fără a acționa, 
mereu și consecvent, în spi
ritul lor. înțelegere Si bună
voință — iată ce ne trebuie, 
indiferent de culoare, de 
vîrstă de credință și con
vingeri. pentru a comunica. 
Iată că sportul — soluție 
ideală de conviețuire pașni
că — oferă tuturor imensa 
posibilitate’ a transmiterii 
gtndurilor. visurilor idealu
rilor proprii. „Jocurile Bu
năvoinței" — „Goodwill Ga-

mes", ar putea fi, iată, unul 
dintre pașii cei mai impor
tanți pe acest drum. în ca
drul lor, sportivii sovietici 
și cei americani se vor pu
tea întîlni. la fiecare 4 ani, 
în mijlocul ciclurilor olim
pice. alternativ. în cele două 
țări, la mai multe discipli
ne. „Goodwill Games" — 
un nume cum nu se poate 
mai potrivit pentru a ilustra 
un spirit pe care sportul îl 
poate oricînd împrumuta, de 
exemplu, oricăror negocieri 
politico-militare asupra ori
cărui gen de arme.

Un splendid mesaj va ple
ca în curînd, la 14 decem
brie, din Miinchen, oraș o- 
limpic. Aici, Boris Becker, 
campionul Wimbledonului, și 
Mats Wilander, campionul 
Roland-Garros-ului se vor 
întîlni intr-un meci demon
strativ 2___ _
vor fi destinate Africii ne
gre. însăși titulatura „Spor
tivii ajută Africa", simplu, 
așa cum simple sînt toate 
actele de noblețe, e revela
toriu. Concomitent, la Los 
Angeles, alt oraș olimpic, 
se vor desfășura, sub ace
lași generic. întreceri spor
tive. iar primăvara viitoare, 
de la Birmingham, care se 
vrea și el oraș olimpic, o 
manifestare asemănătoare 
va fi transmisă, de lanțurile 
T.V.. în lumea întreagă. Me
saje pline de căldura unor 
profunde simțăminte umani
tare. trimise în eter, dar re
cepționate undeva, 
unde. în pustiurile 
nele africane, sub 
medicamente, apă.

Pentru a exista 
tatea tuturor oamenilor are 
nevoie de comunicare. Iar 
rmbajul atît de universal 
al sportului e una dintre 
cele mai potrivite căi pen
tru a dezvolta acest proces.

ale cărui fonduri

cine știe 
șl sava- 

formă de 
alimente, 
solidari-

Rodu TIMOFTE

3 p. Mădă- 
gazde. sco- 
le-au avut 
p ' șl Bar- 
3).

TELEX ® TELEX • TELEX

ATLETISM • Maratonul de la 
Istanbul a fost câștigat de tancul 
Terzi, in 2.12:50. Au parttaiipat 
8 060 de alergători.

ciclism • Uruguayanul Mo
reira a terminat învingător in 
,.Turul statului Chile", urmat de 
chi'ltenli Vera șl Bretti.

TENIS • Finală la Assen, 
(Olanda) : Lindgren—Lodger 7—5 
6—3 o Meci demonstrativ în Ber
linul Occidental : Lendl—Becker 
2—6, 6—4, 6—4.

TENIS DE MASA • în finalele 
„Internaționalelor" Belgiei : Fran
ța — Ungaria 3—2, la masculin, 
șl Japonia — Bulgaria 3—2. la 
feminin.

YACHTING • Curea transatlan
tică Monaco — New York a fost 
cîștegată de canadianul 
Birch, care a străbătut distanța 
în 21 de zile.

Mik-e

(prin tele- 
marea arenă de la 

din parcul olimpic 
a început, luni di- 
cea de a XXIlI-a 
Campionatelor mon- 

glmnastică, primii

se afla R. P. Chineză cu 295,25 
p, urmată de U.R.S.S. cu 
294,40 p și Japonia 293,75 p. 
Deci, de data aceasta, gim- 
naștii sovietici s-au distanțat 
decisiv și pot privi cu opti
mism concursul cu exerciții 
liber alese, după cum este de 
subliniat și prestația tinerei 
echipe a R. D. Germane, care, 
iată, se află pe o poziție de 
frunte, cu șanse mal ales la 
individual compus, unde Silvio 
Kroll (59,05 p) se află, deo
camdată, la numai cinci su
timi de liderul clasamentului 
provizoriu, sovieticul Vladimir 
Artemov (59,10 p). Vorbind de 
ierarhia ................ ",
nem că între primii 10 se află 
nu mai puțin de cinci concu- 
renți sovietici. Să mai facem 
precizarea că echipa R. P. Chi
neze a concurat in cursul di
mineții, în timp ce reprezen
tativele U.R.S.S. și R. D. Ger
mane au evoluat în reuniunea 
de seară.

Gimnaștii români prezenți la 
aceste „mondiale", Emilian Ni- 
cula și 
debutat 
cu 9,40, 
cu 7,30, 
bilitățile 
Și
Nicula — 9,35 la sol, 8.80 (de- 
punctare) la cal cu minere, 9,60 
la inele, 9,00 la sărituri și 9,25 
la paralele ; Pântea (aceeași 
ordine a aparatelor) — 9,50 — 
8,85 — 9,65 — 9,50 — 9,50.
Primul a acumulat, deci, 55,40 
p (locul 61), iar Pântea 54,40 p 
(82). Poate că la libere-..

în ziua a doua sînt progra
mate exercițiile Impuse ia fete.

lndivlduală, să spu-

Valentin Pântea, au 
la bară fixă, primul 
iar cel de 
notă mult 
lui Pântea.

celelalte notări

al doilea 
sub posi-
Dar, iată 
ale lor :

AMBASADORUL UNICEF
UNICEF, organizație mon

dială pendinte de ONU, a 
cărei preocupare de căpete
nie o constituie copiii li nil, 
a Inițiat în Italia fel C fel 
de acțiuni pentru strîi rea 
de fonduri ou care să contri
buie la alinarea suferințelor 
multor micuți nefericiți. Cu 
prilejul unei astfel de ma
nifestări, organizată la Nea- 
pole. cînd a fost lansată în 
vînzare o carte redactată la 
școala Moscatl di Secondigli- 
ano, unul dintre cartierele 
cele mal populate ale orașu
lui. a fost prezentă și marea 
vedetă a fotbaluilul Interna
țional argentinianul Diego 
Armando Maradona, în pre
zent jucător la Napoli. Veni
se, pur 
de... 
causa" 
oe l-a 
ceastă __
Iul Maradona la amintita ma
nifestare a impulsionat sen-

șl simplu. în calitate 
ambasador „honoris 
al UNICEF, calitate 
fost conferită de a- 
organlzatie. Prezenta

sibil strîngerea de fonduri 
destinate copiilor săraci din 
Argentina. Dar Maradona 
desfășoară o activitate com
plexă nu numai pentru strîn
gerea de fonduri, ci și pen
tru a susține moral copil ne
fericiți aflati pe paturi de 
spital sau. pur și simplu. în 
„case de corecție".

In înfăptuirea nobilei ac
țiuni a UNlCEF-ulul, Diego 
Maradona, astăzi un adevă
rat „idol" al copiilor și tine
retului napoletan, este „coleg" 
cu o seamă de personalități 
ale lumii artelor, precum 
Peter Ustinov, Liv Ullman, 
Danny Kaye, Giulietta Massi- 
na și incă multi alții.

Ziarul „L’Unlta", relatînd 
despre această acțiune, con
chide : „In definitiv, iată un 
fel de a fi campion chiar și 
în afara stadionului!".

<

FESflSZ^L mer'idicine
• Astăzi se desfășoară manșa a 

doua a turului secund în cupele 
europene.
• Marți, la Istanbul, în meci 

retur pexitru „Cupa cupelor", e- 
chipele Galatisaray șl Bayer 
Uerdingen (R.F.G.) au terminat 
la egalitate : 1—1 (0—1). Au mar
cat Prekasi, respectiv Heget. 
învingători cu scorul de 2—0 în 
primul joc, fotbaliștii vest-ger- 
mani s-au calificat în sferturile 
de finală.

CAMPIONATE
TURCIA (et. 10): sansun — Sa- 

kâraya 3—2 Galatasaray — Rizes- 
por 2—0. Altay — Ankaragiicu
3— 0, Fenerbahce — Trabzon 0—0, 
Ordur — Eskișehlr 1—2, Gencler- 
birgll — Sararya 1—0. Pe primul 
loc: Sansun.

BULGARIA jet. 11)
Vama — Lokomotiv Sofia 2—1, 
Trakia Plovdiv — Sredeț 3—2, 
Vitoșa — Slavia Sofia. 2—2, Aka- 
demik — Vrața 3—1, Lokomotiv 
Plovdiv — Etîr ’ * 
Dunav 2—0 Sliven 
Pleven 4—2, Pirin — 
2—1. Pe primele locuri: Beroe 17 
p, Trakia și Sredeț cu cite 14 p.

SPANIA (et 10): Cadiz — Las 
Palmas 1—0, Valladolid 
Barcelona 2—2, Real Madrid — 
Hercules 4—0, Cel ta Vigo — F.C. 
Sevilla 1—2, Gijon — Athletic Bil
bao 1—0, Real sociedad — Osasu- 
na 1—0, Betis Sevilla — Atletico 
Madrid 2—2, Espanol — Santan
der 2—0, Valencia — Zaragoza
4— 2. Pe primele locuri: Real Ma
drid 17 p, Gijon 15 p, 
Bilbao 13 p: pe ultimele: 
cules 6 p, 17. Celta Vigo 
Osasuna 4 p.

PORTUGALIA (et. 9): 
— Aves 4—0, F.C. Porto 
ting Lisabona 2—1, Salgueiros — 
Penaflel 0—0 Covilha — Chaves 
1—2, Setubal — Braga 1—3, Gui-

: Spartak
Sofia 

Sredeț

4—2, Beroe —
— Spartak 

Cerno More

C.F.

Athletic 
16. Her- 
5 p, 18.

Benfica
- Spor-

maraes — Coimbra 1—1, Funcial
— Belenenses 3—1, Portimonense
— Boavista 1—1. Pe primele 
locuri: F.C. Porto 16 p, Sporting 
Lisabona 15 p, Guimaraes și Ben
fica cu cîte 13 p; pe ultimele : 
15—16. Aves și Penafiel cu cîte 
4 p.

GRECIA (et. 8;: Panathinaikos
— Doxa 2—0, Aris — P.A.O.K. 
3—1, Panionios — Panahaiki 2—0, 
Larissa — Apollon 3—0, Yannina
— A.E.K. 0—1, O.F.I. — Ethnikos 
1—1, Heraklis — Kalamaria 1—0, 
Seres — Olympiakos 4—1. Pe pri
mele locuri: Panathinaikos 13 p, 
Panionios și Aris cu cîte 12 p; 
pe ultimul: 16. Apollon 3 p.

AUSTRIA (et. 16): Admira Wac
ker — Klagenfurt 4—0, Innsbruck
— L.A.S.K. 1—1, Rapid Viena — 
Sturm Graz 3—0, Grazer A.K. — 
Eisenstad* 3—1, Voest Linz — 
ustria Viena 0—2, Salzburg 
Donawitz 1—1. Pe primele locuri: 
Austria Viena 29 p, Rapid Viena 
28 p, L.A.S.K. și Sturm Graz cu 
cîte 16 p; pe ultimele: 11. Dona
witz 10 p. 12. Salzburg 7 p.

ELVEȚIA (et. 13)î Neuchâtel 
Xamax — Lausanne 4—0, Ser- 
vette — Wettingen 3—1, Granges
— Basel 1—0 St. Gallen — Young 
Boys 2—5, Grasshoppers — Lu
cerna 5—0 Vevey — La Chaux- 
de-Fonds 2—0. Baden — Sion 2—0, 
Aarau — F.C. ZUrich 3—3. Pe 
primele locuri: Neuchâtel Xamax 
21 p, Grasshoppers și Lucerna cu 
cîte 18 p; pe ultimele: 14. La 
Chaux-de-Fonds 7 p, 15. Granges 
7 p, 16. Baden 1 p.

IUGOSLAVIA (et. 14): Vojvodi- 
na Novi Sad — Zenița 1—1, Haj- 
duk Split — Vardar Skoplje 4—1, 
Osijek — Rijeka 0—0, Partizan 
Belgrad — Dinamo Vinkovici 2—2, 
Niksici — O.F.K. Belgrad 4—0, 
Titograd — Steaua roșie 0—4 !, 
F.C. Sarajevo — Zeleznicear Sa
rajevo 2—1, Velez Mostar — Di
namo Zagreb 3—1, Pristina —

A-

Sloboda Tuzla 1—1. Pe primele 
locuri: Partizan 21 p, Steaua ro
șie 19 p, Velez Mostar 17 p (toa
te din 13 jocuri); pe ultimul loc: 
18. Vojvodina Novi Sad 6 p.

CEHOSLOVACIA (et. 11) : Ta- 
tran Preșov — Bohemians 2—2, 
Dukla Banska Bystrica — Ceske 
Budejovice 2—1, Slavia Praga — 
Sparta Praga 1—0, Dukla Praga — 
Vitkovice 0—2, Cheb — Olomouo 
2—1, Kosice — Zilina 4—1, Ostra
va — Trnava 0—0, Inter Bratisla
va — Dunajska Streda 1—1. Pe 
primele locuri: Vitkovice 16 p, 
Olomouc 15 p, Slavia Praga 13 p; 
pe ultimul loc: 16. ’ ‘ “ " *
va 7 p,

SUEDIA. Titlul 
a revenit echipei 
în returul finalei, 
învinsă cu 2—3 de către I.F.K. 
Giiteboirg, a ajuns totuși în po
sesia titlului, deoarece în prima 
manșă cîștigase cu 4—2.

FRANȚA (et. 18): Toulon — 
Sochaux 2—2, Strasbourg — Lens 
0—0, Monaco — Paris St. Ger
main 1—1, Metz — Nancy “3—1, 
Bastia — Brest 3—2, Toulouse
— Nice 0—0, Lille — Auxerre 
0—1, Bordeaux — Marseille 2—1, 
Laval — Le Havre 2—2, Nantes
— Rennes 1—0. Pe primele 
locuri: Paris St. Germain 31 p, 
Nantes 25 p, Bordeaux ~~ 
Lens 20 p, Monaco 20 p; pe ul
timele; 18—19: Sochaux și Stras
bourg cîte 13 P, 20. Marseille 
12 p.

© Aflat la Sofia, secretarul ge
neral al FIFA, J. Blater, a decla
rat că înainte de tragerea la sorți 
a grupelor preliminare ale tur
neului final al C.M. din 1986 se va 
proceda la stabilirea a 6 capi de 
serie. Pînă în prezent se cunosc, 
a arătat Blater, 5 dintre aceștia: 
Italia, Mexic, R.F. Germania, Po
lonia, Brazilia, ai șaselea cap de 
serie urmînd sa fie, în cazul în 
care obține calificarea, formația 
Franței. Dacă fotbaliștii francezi 
ratează calificarea, se va alege 
între echipele U.R.S.S., Angliei, 
Spaniei și Argentinei.

Inter Bratisla-

de campioană 
Oergryte, care 

deși a fost

25 p.


