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La campionatele mondiale de gimnastici

ECHIPA ROMÂNIEI-PE LOCUL DOI 
DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

• Trei sportive românce intre primele 10 la individual 
compus • In ambele clasamente conduc gimnastele 

sovietice

Steaua în turul III al C.C.E. la fotbal

0 VICTORIE DE
O victorie mare !
Am așteptat o victorie la 

puncte — cum se spune în box 
— dar am asistat la o victo
rie prin k.o.. după ce Honved 
a fost numărat în picioare nu 
numai de patru ori. cum ar su
gera scorul. A fost un k.o. to
tal. un k.o. care, pe un ring 
s-ar fi soldat cu aruncarea 
prosopului. într-atît de netă a 
fost superioritatea roș-albaștri- 
lor la 2—0 și apoi la 3—0. pe
rioade în care campioana Un
gariei încerca zadarnic să în
chidă culoarele.

S gur că refacerea unor faze 
trebuie făcută nu numai pentru 
cei 30 000 de spectatori și pen
tru milioanele de telespectatori. 
Reamintirea acestor faze este 
firească și obligatorie pentru 
cei care, nevăzind meciul, se 
vor întreba cum a fost pos'bil 
ca o echipă de renumele lui 
Honved să fie bucuroasă că a 
scăpat cum a scăpat de avalan
șele care amen'nțau — la un 
moment dat — să acopere 
poarta lui Andrusch.

Partida a început cu o lovi
tură de teatru, prin golul din 
secunda 39. Boloni a șutai pu
ternic, Andrusch a respins și 
PIȚURCA a țîșnit, mareînd cu 
o spectaculoasă lovitură de cap.

Steaua atacă. In min. 18, a- 
celași Pițurcă e iarăși la un 
pas de gol. din pasa lui Lă
cătuș, lansat de Stoica, dar 
cade în momentul în care e pe 
punctul de a relua in fața unui 
portar „fixat" pe ecranul por
ții. Fotbaliștii unguri sînt în 
corzi. Ej Ies greu, prin Bodo- 
nyi. singurul care rezistă tem- 
poului. Steaua continuă atacu
rile. Boloni pare să-și fi regă

sit șutul. Trage pe lingă bară 
o lovitură liberă (min. 24). re
petă „bomba" în min. 27. cînd 
Andrusch respinge cu dificul
tate în corner... și vine golul 
al doilea după un spectaculos 
sprint Batint pe extremă, cen
trare pe jos, la firul ierbii. 
LĂCĂTUȘ reluînd de la cițiva 
metri : 2—0. Este minutul 35, 
Peste numai trei minute, Pi
țurcă ratează o ocazie imensă. 
Și prima parte se încheie cu o 
bară a lui Detari, din lovitură 
liberă. O bară care amintește 
steliștilor că jocul nu s-a ter-

RĂSUNET: 4-1 CU HONVED!

Secunda 39 a meciului Steaua — Honved. Pițurcă, in plin fuleu, 
deschide scorul. Foto : Aurel D. NEAGU 

minat și că scorul general e 
de numai 2—1, în pofida unei 
superiorități incontestabile.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2—3)

„TROFEUL CARP AȚI" LA HANDBAL FEMININ 
A DEBUTAT CU PARTIDE SPECTACULOASE

MONTREAL, 6 (prin telefon). 
Cea de a doua zi a disputelor 
din cadrul campionatelor mon
diale de gimnastică a fost aș
teptată aici cu foarte mult in
teres, deoarece intrau în con
curs echipele feminine, repre
zentativa țării noastre fiind so
cotită printre favorite. Șl în- 
tr-adevăr, reuniunile de marți 
după-amiază aveau să confir
me întru totul așteptările, for
mațiile cotate cu șansele cele 
mai mari aflîndu-se pe locurile 
fruntașe ale clasamentului 
după prezentarea exercițiilor 
impuse.

Reprezentativa României a 
figurat în penultima serie și a 
intrat pe podium după ce 
concuraseră deja echipele R.D. 
Germane, Bulgariei, R.P. Chi
neze. Trebuie să spunem din 
capul locului că cele șase 
gimnaste române — Ecateri- 
na Szabo, Daniela Silivaș, Ca
melia Voinea, Laura Cutina, 
Celestina Popa și Eugenia Go
lea — pe care le-au trimis în 
concurs antrenorii noștri au 
avut o evoluție apreciată, au 
lucrat fără greșeli, au lăsat o 
impresie bună publicului și 
specialiștilor.

Proba cu care au debutat 
sportivele noastre a fost 
paralelele, iar deschizătoarea 
întrecerii — Eugenia Golea. 
Ea a fost notată cu 9,625. 
Au urmat Celestina Popa 
(9,750) și Laura Cutina 
(9,725), pentru ca ultimele trei 
sportive să fie apreciate cu 
note șl mai ridicate: Camelia 
Voinea 9,850, Daniela Silivaș 
9,800 și Ecaterina Szabo 9,900. 
Deci, un debut promițător. 

care le plasa pe gimnastele 
române în prim-planul compe
tiției. Apoi, la birnă, cele șase 
gimnaste românce au lucrat, șl 
aici, cu multă siguranță, au 
avut evoluții precise, mișcă
rile au fost ample. Din păcate, 
brigada de arbitre le-a dez
avantajat pe sportivele române, 
neacordîndu-le notele pe ca
re le-ar fi meritat. Doar E- 
caterlna Szabo a obținut 9,850.

(Continuare in pag. a 4-a)

„CUPA ROMÂNIEI* 1 Șl ULTIMA 
ETAPĂ DIVIZIONARĂ LA 

FLORETĂ MASCULIN Șl SABIE
După ce săptămîna trecută 

floretistele și spadasinii au e- 
voluat pe planșele sălii bucu- 
reștene Floreasca, acum este 
rîndul floretiștilor și sabreriloe 
să-și încheie sezonul competi- 
țional 1985.

Astfel, azi, floretiștii se în
trec în cadrul competiției in
dividuale dotate cu „Cupa 
României", ziua de vineri 
fiind destinată sabrerilor caro 
își vor disputa prestigiosul 
trofeu.

Ultima etapă a Diviziilor na
ționale A și B programează 
sîmbătă și duminică aceleași 
arme, astfel incit la sfîrșitul 
acestei săptămîni var fi cunos
cute echipele campioane națio
nale la floretă masculin șl sa
bie. noile promovate și retro
gradate.

in „Cupa cupelor"

DINAMO KIEV-UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-0 (3-0)
KIEV, 6 (prin telefon). Astă- 

seară, in manșa a doua a „Cu
pei cupelor?, Dinamo Kiev a 
Învins Universitatea Craiova 
cu 3—0 (3—0). după o partidă 
care s-a „consumat" practic in 
numai șapte minute. In aceste 
șapte minute, iureșul valoroasei 
formații din Kiev, și — în e- 
gală măsură — lipsa de deci
zie a apărării noastre au făcut 
ca scorul să fie pecetluit In 
minutul... 12.

Primul gol > fost înscris de 
RAȚ, in urmg unei Pase * lui 
Zavarov. Era abia minutul 5. 
După alte șase minute, apără
torii noștri pierd o minge la

„NUMAI UN CLIMAT DE MUNCĂ BAZAT PE PRINCIPII

INTRANSIGENTE POATE REVITALIZA SCHIUL NOSTRU"
Dc vorbă cu OH. DUNARINTD, secretarul 

responsabil al torului dc specialitateFederațiile xaspuni.

Mercurul termometrelor ne 
avertizează că sezonul sportu
rilor de iarnă este tot mai a- 
proape. E motivul pentru care 
l-am abordat pe secretarul 
responsabil al F.R.S.B., profe
sorul Gheorghe Dunărințu (în 
a cărui experiență intră un 
stagiu de președinte al 
C.J.E.F.S. Mehedinți și un al
tul, de secretar al F.R. Pati
naj), pentru o discuție legată 
de viitorul sezon.

— Cunoscindu-vă obiectivi
tatea, precum și intransigența 
aprecierilor, vă rog să faceți, 
ca punct de legătură, un su
mar bilanț al schiului nostru 
in sezonul trecut, dar mai ales 
să vă opriți asupra neîmplini- 
rilor...

— In sezonul 1984—’85 s-a con
statat o creștere a performan
țelor schioarelor alpine, Clau

20 de metri de poartă, preia 
Iaremeiuk, îl „găsește" pe BAL 
și... 2—0. ta minutul imediat 
următor, Blohin demarează pe 
dreapta, centrează și DEMIA
NENKO înscrie dintr-o vizibilă 
poziție de ofsaid.

Din acest moment, fotbaliștii 
craioveni echilibrează oarecum 
jocul, „leagă" ceva mai bine, 
dar forța lor de percuție e mo
destă. Sub așteptări „cuplul" 
Gealgău — Bîcu, de la care 
ne-am fi așteptat la mai mult

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

dia Postolache și Mihaela Fera 
au fost cotate printre junioarele 
bune in probele de slalom spe
cial și slalom uriaș. Ele au 
Înregistrat performanțe no
tabile in sezonul trecut, reu
șind să cîștige sau să se cla
seze printre fruntașele unor 
curse din Iugoslavia, Italia, 
Austria și R. F. Germania. 
Sper ca, in sezonul care bate 
la ușă, aceste schioare, și nu 
numai ele, să confirme saltul 
valoric înregistrat. Trebuie să 
amintesc și că biatloniștii ju
niori au reușit, pentru prima 
dată, în sezonul trecut, să urce 
pe podium în puternicul con
curs care este „Cupa Priete
nia". Dar trebuie să spun că, 
tot în sezonul trecut, au fost 
șî neîmpliniri. Mă refer, în 
special, la schioarele fondiste 
(cu toate că, din punct de ve

IAȘI, 6 (prin telefon). In 
frumoasa Sală a sporturilor dir 
localitate, miercuri după-amia
ză au început întrecerile celei 
de a XXIV-a ediții a tradi
ționalului turneu internațional 
de handbal feminin dotat eu 
„Trofeul Carpați". La întrece
rea găzduită pentru a doua 
oară de municipiul Iași parti
cipă selecționatele Bulgariei. 
Poloniei, Ungariei, precum și 
cele ale României — de se
nioare și de tineret.

în debutul primei zile, s-au 
întîlnit Intre de echipele Ro
mâniei. In finalul partidei, 
România A a eiștigat cu scorul 
de 24—18 (13—7). Departe de 
a fl un joc „In familie", spec
tatorii prezenți in tribune au 
avut satisfacția să aplaude un 
meci desfășurat in viteză, spec
taculos, cu faze care s-au 
succedat rapid de la o poartă 

dere al selecției, sportivele sînt 
apte pentru marea perfor
manță), precum și la nivelul 
scăzut de reprezentare al schi
orilor alpini.

— Orice s-ar spune, perfor
manțele in sporturile de care 
ne ocupăm incă nu satisfac. 
Ce ați întreprins, pe linie de 
federație, pentru revitalizarea 
schiului și biatlonului româ- 
mânesc T

— S-au realizat cîteva prio
rități în instruire și în partici
parea la competiții. Mă refer 
la schi fond (fete), biatlon și 
schi alpin (fete), pentru care 
au fost constituite centre olim
pice de pregătire cu cele mai 
valoroase și talentate elemente,

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3) 

la alta. Scorul s-a menținut 
in permanentă deștul de strins, 
prima selecționată, fiind obli
gată să se întrebuințeze serios 
pentru a obține victoria. Expe
riența mult mal bogată a ele
velor antrenorilor Eugen 
Bartha și Lucian Alba a fost, 
In cele din urmă, hotăritoare.

In campionatul de rugby

DUPĂ UN MECI FRUMOS,
STEAUA - GRIVIȚA ROȘIE 24-13

De fiecare dată 
un med Steaua — 
Grivița Roșie, fără 
a mai însemnă 
„momentul de 
virf" al campiona
tului (așa cum se 
întimpla cu 15— 
20 de ani in ur
mă), mobilizează 
multe energii rug- 
bystice și se con
stituie mereu in
tr-un derby, mai 
mult sau mai pu
țin justificat. Nu 
a făcut excepție 
de la regulă nici 
partida disputată 
ieri. Sigur, Steaua 
are în formație 
valori consacrate 
și o omogenitate 
(la nivel înalt) su
perioară. De ace
ea, mai de fiecare 
dată, ea stabilește 
„partitura" după 
care se ...cîntă. 

Cînd te confrunți cu 
Steaua, de regulă, 
„joci la mina ei". 
Așa au stat lucru
rile și de astă-da- 
tă, Steaua a ata
cat cu fiecare minge cîștigată, 
iar Grivița Roșie s-a apărat. In 
această „schemă", simplă, rezi
dă, de fapt, explicația succesu
lui liderei actualului campionat 
și diferența de scor : . 24—13 
(6—3). Și. totuși, n-a fost 
un meci cu... sens unic, 
pentru că grivițenii sînt ma
eștri in „Jocul de contre" șl,

O frumoasă impresie a lăsat 
Selecționata de tineret (antre
nori Remus Drăgănescu șt 
Cornel Bădulescu), din rtndut 
căreia am remarcat din nou e- 
voluțlla excelente ale portare-

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a) 

Trei steliști, trei excelenfi minuitori ai ba
lonului oval, de la stingă la dreapta: T. Co- 

man, C. Florea ji Al. Radulescu.
la urma urmei, „XV“-le lor 
conține cîteva bune elemente, 
capabile să țină „in frîu", o 
echipă superioară chiar, în 
condițiile în care i-au lipsit

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In pag. 2-3)



Sub egida „Daciadei“ la orientare turistică

O FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ A CONSTRUCTORILOR
Constructorii au, în luna iu

nie a fiecărui an, o zi în care 
sînt sărbătoriți de întregul po
por. La rîndul lor, el aduc un 
omagiu sportului, tot în fie
care an, la începutul lunii no
iembrie, organizînd, într-un 
cadru sărbătoresc, finala pe 
țară a Cupei campionilor aso
ciațiilor sportive la orientare 
turistică și „Cupa construcția" 
(oferind trofee, separat, pentru 
proiectanți și constructori).

In acest an, peste 160 de 
sportivi din constcucții au luat 

Poiana Brașov, la 
orientării turistice, 
alăturat peste 100 
din alte sectoare 
Au fost 
din 16

parte, la 
sărbătoarea 
Lor li s-au 
de sportivi 
industriale, 
orientariști 
sportive bucureștene (cei mai 
mulți de la A.C.M.3, I.I.M.I., 
I.C.M.C.C., I.C.P.B., I.A.C.D.)
Si din Sibiu (Aspro și Negoiul), 
Hoiești (Voința, I.U.C.), Timi- 
șoara (Electromotor și Voința) 
Brașov (C.S.U., Voința și Rul
mentul), Tg. Mureș (A.S. Con-

prezenți 
asociații

structorul), Cimpina (Voința), 
Sinaia (Voința) etc. Am intîlnit 
aici veterani ai orientării tu
ristice șl veterani în construc
ție, ca Mircea Niculescu (cel 
mai vîfstnic concurent, 64 de 
ani), Traian Gureanu (62 ani), 
Ion Dragomir, Virgllius Petit- 
jean și Ion Mardale (I.U.T. 
București), care au luat parte 
la aproape toate cele 22 de f- 
diții ale „Cupei construcția". 
Am intîlnit mulți ooncurenți 
mai în vîrstă sau membri în 
Consiliul de conducere al sin
dicatelor din construcții, care 
au alergat (în prima zi, cînd 
concursul a fost deschis tutu
ror) împreună cu copiii lor, ca 
Vasile Comșa, care a parcurs 
traseul împreună cu fiica sa, 
Oana (10 
concurent 
Raghiniș

Au fost 
în care paleta multicoloră a 
frunzișului copacilor, mingiiată 
de soare, a constituit un decor 
feeric, care a îneîntat atît

ani), aceasta 
de vîrstâ pe 

(I.A.C.P.B.).
două zile de

avînd... 
Răzvan

toamnă

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

dțiva titulari accidentați (Mă- 
căneață, Stroe, Dinescu, Cala- 
teteanu, C. Tudor).

Scorul l-au deschis neaștep
tat de repede (min. 1) oaspeții: 
iregularitate la o margine, și 
l.p. T. RADU transformă și 
•—3, CODOI egalează din l.p. 
(min. 8). Se remarcă pofta de 
joc a „flankerilor" Murariu și 
C. Florea, mereu pe fază, me
reu în atac- Dar Grivița se 
apără bine. Vom aștepta min. 
30 pentru a o vedea Pe Steaua 
In avantaj: CODOI, l.p.: 6—3.

La reluare, jocul e mal bun, 
capătă consistență și campionii 
iau avans: min. 42, o grămadă 
favorabilă Stelei și, drop, A- 
LEXANDRU: 9—3. în min. 50 
fază lungă, mingea „curge" 
prin mina a 6-7 jucători ste- 
liștj și aripa HODORCA ee 
duce în eseu, ALEXANDRU 
transformă și: 15—3. Citeva 
minute mai tirziu, faza se re
petă, Carp îl scapă din nou 
din placaj pe Hodorcă, dar 
Murariu pierde mingea prin- 
Te degete, Ia un pas de țintă!

In minutul următor (56) balonul 
circulă pe traseul C. Florea — 
Murariu — COMAN 
ALEXANDRU transformă 
21—3. Și totuși Grtvița nu 
dează, NICOLAE contrează 
balon șutat de Florea și 
duce neștingherit în eseu: 21— 
7. Apoi RADU sancționează 
prin l.p. un ofsaid: 21—10, A- 
LEXANDRU își trece în cont 
un nou drop, iar RADU o l.p. 
Și scor final: 24—13.

Arbitrului I. Vasilică (foarte 
bine) i s-au aliniat formațiile: 
STEAUA: CODOI — Fuicu, 
David, Vărzaru, Hodorcă — A- 
LEXANDRU, COMAN (min. 70 
Moț) — MURARIU (min. 78 
Moțoc), Rădulescu, C. FLOREA
- M. lonescu, L. CONSTAN
TIN —• Leonte, Munteanu, 
Dumitrescu; GRIVIȚA ROȘIE: 
MARIN — Neaga. Țuică, NI
COLAE, Caro (min. 75 Berende)
— Radu, ANTON — Ilcă (min- 
60 Pena), Moraru, Dinu — 
PONGRACZ, Broscaru 
lan, Pasache, A. Ion.

în clasamentul grupei I: 1. 
Steaua 24 p... 4. Grivița Roșie 
15 p.

eseu, 
și 

ce- 
un 
se

Bă-

concurenții, cit și pe susțină
torii lor veniți să îi încurajeze. 
Cîștigătorii au fost răsplătiți 
cu peste 50 de cupe.

— Venim întotdeauna la ma
rele concurs de toamnă al con
structorilor — ne-a spus Vir- 
gilius Petitjean (52 de ani, 
participant la toate edițiile) —, 
pentru că știm că ele sînt or
ganizate excelent, datorită în
deosebi „veteranului" Gh. 
laeolu, care, 
medical, este 
rientarist.

— Cele trei 
aerul tare al 
spus Constantin 
ședințe al Comisiei pentru ac
tivitatea politică, culturală și 
educativă de masă a sindica
telor din construcții —, consti
tuie, în fiecare an, un excelent 
prilej pentru ca sute de oa
meni să facă mișeare in aer 
liber. In acest fel, „Daciada" 
constructorilor conferă sănătate 
și putere de muncă celor care, 
zi de zi, înalță edificii pe în
tinsul patriei noastre.

REZULTATE TEHNICE. Câș
tigători în „CUPA CONSTRUC
ȚIA" : 9 ani, masculin — Ga
briel Stroescu ' 
iești), fete — 
(Brașov) ; 11
Voievod (Brașov), Mihai Efti- 
mie (Sinaia) ; 13 ani : Cristina 
Keresztes (Brașov), Florin Re
lei (Sinaia) ; 15 ani : Gh. Mi- 
rică (Brașov) ; 17 ani : Monica 
Kuhn (C.S.U. Brașov), Gerhard 
Gărtner (Voința Brașov) ; 19 
ani : Niculina Maiorescu (Poli. 
Buc.), Peter Konig (Electromo
tor Timișoara) ; 21 ani : A- 
driana Hrișcu (Aspro Sibiu), 
Iuliu Dopovecs (Rulm. Bra
șov) ; 35 ani : Gizela Sindri- 
laru (C.S.U. Brașov), Reinhold 
Gutt (Sibiu) ; 43 ani : Nicolae 
Stroescu (Voința Sibiu) ; 50
ani : Virgilius Petitjean (Timi
șoara). „CUPA PROIECTAN
TUL" a fost cîștigată de Aspro 
Sibiu (cei mai buni fiind Ma
ria Jold, Adriana Hrișcu și 
Reinhold Gutt). In „CUPA 
CONSTRUCTORILOR" cei mai 
buni au fost Gloria Bădărău, 
V. Petitjean, Lucia Săftulescu 
și Radu Radulescu. Cupa cam
pionilor asociațiilor sportive a 
revenit Gloriei Bădărău și lui 
Reinhold Gutt.

Sever NORAN

So- 
deși pensionat 

un neobosit o-

zile petrecute in 
munților — ne-a 

Diac, pre-

(Sănătatea Plo- 
Crisiina Ailoaie 

ani : Carmen

Divizia „A“ la lupte greco-romane

Ediția din acest an a Diviziei 
A de lupte greco-romane s-« 
încheiat pentru majoritatea e- 
chipelor din cele patru serii 
Au rămas în competiție 
primele trei formații din 
care serie care, vineri și

SERIA I

doar 
fie- 

sîm-

bătă, în Capitală, vor participa 
la turneul final pentru desem
narea noii campioane republi
cane. Echipele clasate pe ulti
mul loc în serii au retrogradat. 
Iată clasamentele finale ale 
riilor.

se-

SERIA A Ill a
1. Steaua 18 17 0
2. C.S. Arad 18 14 0

1 69
3 60
4 52

1. Dinamo Buc.
2. Farul Constanta
3. Muscelul C-lung

18 18 0
18 14 2

0 72
2 66
5 533. Electromureș 18 10 4 18 11 2

4. Metalul IURT 18 7 4 7 43 4. Metalul Buc. 18 8 3 7 45
5. ASA Cluj-Nap. 18 7 3 8 42 5. Carpați Sinaia 18 7 2 9 41
6. SIMAKED B. M. ♦) 18 6 1 11 37 6. A.S.A. Buzău 18 7 1 10 40
7. C.F.R. Timișoara») 18 5 4 9 37 7. Progresul Brăila») 18 6 2 10 38
8. Bihoreana Marg.*)  18 5 3 10 36 8. I.M.U. Medgidia*) 18 6 2 10 38
9. C.S.M. Reșița*)  18 5 3 10 36 9. Delta Tulcea 18 5 2 11 35

10. CESAROM Buc. 18 2 2 14 26 10. Oțelul Călărași»») 18 0 0 18 16
•) Departajarea a fost făcută in

in
la două în til-

SERIA A Il a IV-aSERIA A

») Departajarea a fost făcută 
urma intîlnirilor directe.

urma întilnirilor directe. 
»•) Neprezentare 

nirl. .

1. Aluminiu Slatina M
2. L.c. Dacia Pitești îs
----- " “ 183. Progresul Buc.

17
14
11

1
2
3

70
2 62
4 54

1. Metalul Rădăuți
2. C.S.M. Suceava
3. Rapid Buc.

18
18
18

15
13

8
0
2
5

3
3
5

63
59
54

UN CLIMAT DE MUNCA
(Urmare din pag. 1)

care ne dau unele garanții 
că, în cit mai scurt timp, vom 
pătrunde în elita internațio
nală, acolo unde am mal fost 
cu biatlonul, cu un deceniu în 
urmă. A fost constituit, de a- 
semenea, de curind, pentru 
sportivii prahoveni, un club de 
schi, la Bușteni, unde există 
preocupări și interes și de 
unde așteptam rezultate. Ten
tele făcute pînă acum au ară
tat că în această vară s-a 
muncit mai bine, mai intens, 
fără rabat la ordine și disci
plină. Federația este hotărîtă 
să nu se abată de la drumul 
pe care și l-a impus, de la

acest climat bazat pe principii 
sănătoase, intransigente, de lu
cru, singurul care poate duce la 
îndeplinirea obiectivelor im
portante ce stau în fața spor
turilor de iarnă.

— Fermitatea pe care o pro- 
miteți este demnă de subliniat. 
Dar, sini destui ani de eind 
schiul și biailonul 
pasul pe loc. Va 
această situație 7

— Măsurile luate

nostru bat 
mai dăinui

trebuie să 
dea rezultate. Schiorii (i bl- 
atloniștii vizați să ne repre
zinte in concursurile interna
ționale sînt, in marea lor ma
joritate, tineri. Ne-am convins 
că dacă un schior nu a făcut 
saltul spre marea performanță

pînă la 17—18 ani, nu-1 va face 
niciodată. De aceea, în lotu
rile reprezentative au fost se
lecționați doar tinerii cei mai 
talentați și dotați. Am început, 
de pe acum, să pregătim par
ticiparea schiorilor români 
pentru Jocurile Olimpice din 
1968 și chiar din 1992. Numai 
așa vom putea face față ce
rințelor impuse pentru o bună 
reprezentare în marile compe
tiții. Vor participa la întrece
rile internaționale doar acei 
schiori care ne dau garanția 
îndeplinirii obiectivelor pe care 
ni le-am propus $1 care pot 
deveni competitivi la înalt ni
vel. Munca intensă, științifică, 
după metodologiile moderne 
care ne stau la dispoziție con
stituie baza obiectivelor îndrăz
nețe pe care le dorim îndepli
nite.
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I. 
s.
«.
7.
«.
9.

Electro putere Cv. 
Steagul roșu Bv. 
Metalurg. Băii ești 
C.S.M. Craiova 
Turbomecanica 
Cimentul Tg. Jiu*)

18
18
18
18
18
18

8
8
8
5
5
5

0
5
4
5
3
1 10 32

8 42
7 41
8 40
8 38

10 36

4.
5.
8.
7.
8.
9.

Dunărea Galați 
Ind. sîrmei Bz.*)  
C.S. Botoșani*)
S.C. Bacău*)  
Ceahlăul P. Neamț 
Construcția Buc.

18
18
18
18
18
18

6
6
7
5
4
5

7
4
1
7
9
Z

5
8

10
C
5

11

43 I

14. Chimistul Rm. V. lt 4 2 14 18
•) Neprezentare Ia două întîlnlri.

40
39
35

I
14. Nicotină Iași 11 1 3 14 24

•) Departajarea a fost făcută in 
urma intîlnirilor directe fntre for
mațiile respective.

I
I

CINE VA INTRA LA... APA ?
în urmă cu patru ani era 

dată in folosință la Focșani 
o modernă sală de gimnas
tică, destinată activității 
clubului sportiv școlar de la 
Școala generală nr. 7 din 
municipiu.

Din păcate, o dată cu 
plecarea constructorilor — 
întreprinderea de antrepriză 
construcții-montaj (I.A.C.M.) 
— au apărut Și 
primele defecțiuni 
ale sistemului de 
hidroizolație. Dato
rită slabei calități a lucrărilor 
executate, apa provenită 
precipitații se infiltra 
terior, fiind necesar 
colectată în... găleți.

Conducerea unității 
sizat, în repetate rînduri, 
factorilor în drept această 
stare de lucruri, solicitînd 
măsuri operative de reme
diere. Astfel că s-au exe
cutat, între timp, mai multe 
reparații, dar -care nu au 
depășit calitativ lucrarea 
inițială. Ultima — efectuată 
în toamna anului trecut de 
către I.J.G.C.L. Vrancea — 
nu a rezistat, din păcate,

în 
să

a

1
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primelor intemperii, care au 
stricat și aspectul interior 
al sălii. în felul acesta, din 
nou s-au irosit importante 
fonduri.

Recent, conducerea Con
siliului popular municipal a 
indicat factorilor responsa
bili să urgenteze executarea 
reparațiilor necesare. Au 
trecut, însă, citeva săptă- 

singura lucrare e- 
fectuată a fost re
parația fațadei — 
în vreme ce hidro- 
izolația acoperișu

lui a rămas în aceeași stare, 
în ziua documentării noastre 
(25 octombrie), in sala de 
gimnastică erau răspîndite 
vreo duzină de recipiente, 
menite să colecteze apa 
provenită din infiltrații...

Starea vremii nu va mai 
permite, în curind, execu
tarea lucrărilor atît de ne
cesare, și atunci moderna 
sală va fi la cheremul ploi
lor toamnei. Ne întrebăm : 
cine va intra la... apă pen
tru slaba calitate a lucră
rilor executate și pentru a- 
mînarea efectuării celor ne
cesare ?
Liviu AXENTE — coresp.
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN
4 NOIEMBRIE : extragerea I : 
17 37 11 1 31 28 ; extragerea a 
n-a : 14 M 7 15 32 19.

FOND DE PREMII : 738.327 lei.
C1ȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE LOTO DIN 27 
octombrie : faza I : cat. 1 :
2 variante 25% a 50.000 lei ; cat.
3 : * variante 25% a 17.184 lei ; 
eat. 1 : 14 variante 100% a 4.851 
lei In cadrul căruia o excursie 
de 1 loc In R. P. Ungară șl 
diferența in numerar și 49 va
riante 25% a 1.213 lei ; cat. 4 : 
83,35 variante a 1.529 lei ; cat.
5 : 149,50 a 852 lei ; cat. 6 : 277,00 
a 460 lei ; cat. 7 : 407,25 a 200 
lei ; cat. 8 : 2.651,00 a 100 lei.
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POLO « „un BAZIN superb,
căruia cu greu II găsești... rivalul I", au 
exclamat oaspeții italieni — conducători, 
antrenori, jucători, ziariști —, scriind a- 
ceasta in cartea de impresii a arhitectului 
$1 in aceea a șefului bazei argeșene, In 
timp ce echipa televiziunii din Italia a 
filmat frumoasa construcție din toate po
zițiile. Aprecieri identice au avut președin
tele Ligii europene de natație, Ante Lam- 
bașa și cei doi arbitri neutri. • 
FAIMOSUL Estiarle, spaniolul te
mut de toți portarii din lumea polcului, 
și-a găsit... nașul (șl nu de azi-de ieri) in 
„numărul 1“ bucureștean Daru Spînu, 
care l-a parat simbătă — lui șl altora — 
multe șuturi puternice. „M-am convins 
încă o dată, la Pitești, de valoarea deo
sebită a acestui portar", mărturisea Esp
arto.

RUGBY ■ SPECTATORII prezent! dumi
nică în „Parcul copilului" au remarcat 
absența din echipa grivițeană a tînărului 
șl talentatului Andrei Pongracz. Nu era 
vorba, cumva, de o indisponibilitate, ci 
de un motiv mult mal plăcut: studentul 
de la „Aerospatiale" și-a Întemeiat slmbă- 
tă o familie. Să-l urăm tradiționalul „casă 
de piatră"! • INTERESANT programul, 
dedicat unei partide de Divizia A, reali
zat de Rulmentul Birlad. Pe Ungă alte 
lucruri instructive din lumea balonului 
oval, aflăm primele rezultate ale campio
natelor municipale pentru licee și școli 
generale! Birladul se dovedește din nou

un puternic centru al rugbyulul românesc. 
• ÎMBINARE. Duminică, meciul Dinamo 
— știința CEMIN a oferit multe faze de 
rugby autentic. Băimărenil au luptat e- 
xemplar pentru un rezultat cit mal bun, 
dar au cedat pînă ia urmă deoarece 
trenorul bucuresteni'or Ion Țuțuianu 
prezentat o echipă in care experiența 
valoarea unor Dărăban, Paraschlv,

Constantin sau Alde*  s-a împletit armo
nios cu talentul *1  tinerețea Iul Semen, 
Răducanu, Tofan sau Piti, abia trecut! 
de vîrsta junioratului. Si Dinamo mal dis
pune de cițiva rugbyști tineri, pe care 
ii va... arunca cit de curind în „groapa 
cu lei" a Diviziei A.

SCRIMA • „VETERANII" au fost 
Înălțime In recentele competiții de 
București. Astfel, Marcela Zsak, după 
* ajuns In semifinalele primului turneu 
spadă feminin, a contribuit decisiv la do- 
blndirea titlului de campioană obținui din 
nou de echipa aa, C.S. Satu Mare. Ase
menea spadasinului Ion Popa, de la 
Steaua, numai câ acesta din urmă și-a 
anunțat intenția de a ae retrage acum din 
activitatea eompetitlonală. Iar Aurora 
Dan, care in prima etapă * Diviziei a 
mai concurat, acum a fost doar in pos
tura de antrenoare a echipei Dinamo •

PROGRAMATE insistent In arbitrajul 
competițiilor reoente din sala Floreasca, 
fostele floretiste internaționale Ecaterina 
Stahl și Elena Buhaiev și-au făcut pe 
deplin datoria, ceea ce demonstrează că 
directoratele tehnice ale concursurilor vi
itoare vor trebui să persevereze in acest 
sens. • DINAMO-ENERGIA (antrenor 
R. Pellegrini) nu a putut alinia in două 
meciuri ale Diviziei A la floretă feminin 
cite 4 sportive, așa cum cere regulamen
tul, pierzînd cu 9—0. Si etnd te glndeșțl 
că rostul acestei echipe era cel de pepi
nieră... • DUPĂ UN DECENIU, din nou 
o echipă a Clubului sportiv școlar Triumf, 
din București, in Divizia A de scrimă! 
Atunci spadasinii. acum floretistele, an
trenate de prof. Comei Bunicelu. Fru
moasă performantă!
• SĂRITURI IN APĂ a simbAtA 2 no

iembrie a fost ultima zi in care sporti
vii de ta CSS Triumf și Steaua au exe
cutat salturi In bazinul de la Ștrandul 
tineretului. Este adevărat că el au revenit 
luni, dar „numai" pentru a se antrena 
„pe uscat" (tot In aer liber), la plasa 
elastică, lonjă, scaun rotativ etc. Intr-a
devăr impresionantă ambiția Isabelei Ber- 
caru, Ilenei Pirjoi, Andree! Dragomir, 
Cristinei Timar, a fraților Cătălin și Adri
an Cherdu, a celorlalți săritori din cele 
două cluburi (și bineînțeles a antrenorilor 
lor) de a prelungi cit mal mult perioada 
de pregătire specifică. Se vede treaba că 
pentru anul viitor ei slnt porniți pe fapte 
șl mai mari dectt in ’85!

FAZA a Il-a : cat. A : 1 va- ’ 
riantă 100% == autoturism „Dacia 
1300" (70.000 lei) și 1 variantă
25% a 17.500 lei ; cat. B : 1 va
riantă 100% a 19.156 lei, in ca
drul căruia o excursie de 1 
locuri în R. P. Ungară șl dife
rența în numerar șl 8 variante 
25% a 4.064 lei ; cat. C : 13,50
variante a 4.413 lei ; cat. D : 
53,25 a 1.119 Ici ; cat. E : 897,50 
a 100 lei. I

Cîștigurile de categoria 1, In 
valoare de cite 50.000 lei fiecare, 
au revenit participanților : Ion 
Ilie Radu din Ploiești șl respectiv i 
Constantin Duță din Călărași.

Autoturismul „Dacia 1300“ de l 
la categoria A a fost obținut 
de loan Prosza din loc. Sic, jud. I 
Cluj.
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea MARILOR CÎȘTIGURI J 
LOTO ce va avea loc mîine VI- 
NERI 5 NOIEMBRIE. Tragerea, 
cu 3 extrageri In două faze, cu 1 
— total de 27 numere, oferă
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un total de 27 numere, oferă 
participanților alte noi posibili- I 
tățl de a obține mari cîștiguri. ■
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Astăzi, la Plopenî, in C. E.

JUNIORII NOȘTRI SUSȚIN ULTIMUL LOR 
MECI, CU TURCIA, PE TEREN PROPRIU

O VICTORIE DE RĂSUNET: 4-1 CU HONVED!
1) ternațional. a anticipat-o în

—------- seara de ajun a meciului, cînd
ÎĂRBU- a spus : „Steaua este o echipă 
Iul dc de valoare internațională da- 

inscri- torită mijlocului pe care îl are. 
rintr-un Aici se va decide meciul".
î a tre- Nimic mai exact decît aceas- 
•are se tă anticipație. „Mijlocul" Stelei
«iectilu- a avut o zi euforică. Semnalul
, greu l-a dat Stoica, ștafeta a pre-
forțează luat-o Balint. Majaru nu s-a
un 4—0 lăsat mai prejos, iar Boldni,
ungară. „metronomul", a asigurat tem-
în ca- poul general al celor trei sprin-

52 — și teri. Așa se face că Detari,
lat im- care a produs o puternică im-,
meciul presie la Budapesta, a fost un

aproape jucător anonim. Verva celor
ătrunde patru a „tăiat" încercările oas-
le Băr- pețitor de a lega jocul. Și „di- 
xecutai rijorul" a rămas izolat, ceea
.1 și... ce l-a făcut pe Komora să
tați de spună după meci : „nu am a-
rapor- vut conducător de joc".

in nou Bineînțeles că această miș- 
puter- care permanentă a mijlocașilor 

trimite nil ar Ii putut rezolva proble- 
r, Băr- mele jocului fără siguranța de- 
id cu osebită a lui Bumbescu. fără 

71), furia de buldozer a lui Barbu
tei de lescu fără „înșurubările" deru- 
80. tante ale lui Pițurcă și chiar

aceasta fără oportunitățile lui Lăcătuș, 
care, după un început mai slab, 

antre- a fost prezent în faza golului
>st in- doi și a obținut acel penalty

indiscutabil în urma unei in
sistențe care l-a adus în prim 
plan acum un an și ceva.

La terminarea meciului, Stoi
ca, strălucind de bucurie, „de
turna" felicitările care i se a- 
duoeau, punînd pe prim-plan 
meritele echipei. Antrenorul 
Jenei era înconjurat de trimișii 
presei sportive ungare, care, 
nerevenindu-și de pe urma ce
lor întîmplate, încercau să afle 
de la antrenorul principal al 
Stelei cauzele înfrîngerii cate
gorice a echipei tor. O situa
ție paradoxală, dar care subli
niază faptul că jocul lui Hon- 
vcd. mai slab decît la Buda
pesta, își are sursa și în dez
lănțuirea aplaudată a Stelei, 
care a punctat pe fondul de
rutei inevitabile a apărării lui 
Garaba.

în avancronica meciului, 
scriam : „Steaua joacă • carte 
mare. Partida retur eu Honved 
este una dintre acelea eare pot 
propulsa echipa roș-albastră în 
grupul restrîns al valorilor eu
ropene". O victorie la limită 
(2—0 în acest retur) nu ar fi 
atras, poate, atenția agențiilor 
de presă și a comentatorilor. 
Dar. acest 4—1, realizat în 
trombă, în dauna unei formații 
care avea Si avantajul unui

Stadion Steaua; teren bun; timp 
închis, dar foarte bun pentru 
joc; spectatori — circa 30 000. Șu
turi : 15—5 (pe poartă :
9—3). Cornete: 4—1. Au marcat: 
PIJURCA (min. 1). LĂCĂTUȘ 
(min. 35), BARBULESCU (min. 
46), MAJARU (min. 52, din 11 m), 
DETARI (min. 64, din 11 m).

STEAUA : Ducadam — Iovan. 
BUMBESCU. Belodedlci, BARBU
LESCU — BALINT, STOICA (min. 
S3 Bălan), MAJARU (min. 83 Ra
du H), BULONI — Lăcătuș, PI
TURCA.

HONVED: Andrusch — Sallai
(min. 57 Kerepcczki), Dozsa (min. 
37 Gyimesi), Garaba, Cseh — Si- 
kesdi, Fitos, Detari — BODONYI, 
Dajka, Kovacs.

Cartonașe galbene: Sallai, Cseh, 
Kovacs, Lăcătuș, Stoica.

A arbitrat bine: II. Brummeir 
(Austria).
.................. ... ........... . •
fotbal cu palmares net favora
bil în disputa cu echipele 
noastre, reprezintă un frumos 
succes în acest al doilea tur 
al Cupei campionilor, un suc
ces eare obligă și mai mult 
echipa lui... iată că nu putem 
găsi un nume, pentru că vic
toria este realmente a ECHI
PEI.

„Tricolorul44 băcăuan la început de drum

Stadionul din Plopenl găzdu
iește astăzi, de la ora 14, ulti
mul dintre cele trei meciuri 
susținute consecutiv de juniorii 
noștri pe teren propriu în pre
liminariile Campionatului euro
pean A. Primul a fost cel cu 
selecționata sovietică, in primă
vară, 3—2 pentru echipa lui 
Badea, Zamfir, Leu. Al doilea 
s-a disputat nu de mult (cu 
trei săptămînl în urmă) si Po
jar, Gicâ Popescu, Daniel Sava, 
Dumitrașcu șl coechipierii lor 
au cîștigat cu 1—0 dificila par
tidă cu echipa Cehoslovaciei, 
scoțînd-o pe aceasta din cursa 
calificării

Astăzi, „ll“-le pregătit de an
trenorii Gheorghe Stalcu șl Con
stantin Frățilă susține penulti
mul meci din cadrul grupei a 
8-a a preliminariilor. Adversar 
11 va fi echipa Turciei, pe care 
selecționata primăverii ’85 (se 
știe că din vară ștafeta califică
rii a fost preluată de promoția 
anului 1986) a reușit s-o învin
gă chiar pe terenul ei, la Istan
bul. cu 1—0. Așa stînd lucrurile, 
se poate afirma că juniorii „tri
colori" pornesc cu mari șanse 
de cfștig. Totuși, partida nu va 
fi deloc ușoară, cunoscute fiind 
atuurile jucătorilor turci, Îndeo
sebi viteza șl tenacitatea cu 
care Iși urmăresc ei scopul 
propus.

Lotul jucătorilor noștri s-a 
pregătit intens la Plopeni. A 
susținut și două meciuri de ve
rificare. cu divizionara B. Meta

lul din localitate (3—1) și cu ju
niorii Petrolului (9—2). Golurile, 
după cum ne-a relatat ieri Mir
cea Cezar Ionescu, metodist al 
F.R.F., care îi ajută in procesul 
de pregătire pe cel doi antre
nori, au fost înscrise de Giur
giu, Cr. Sava. Jercălău (în pri
mul meci), Nuță (4), Bejenaru, 
Jercălău, Giurgiu, Dumitrașcu și 
Oloșutean (în al doilea).

Iată și echipa probabilă pe 
care antrenorii Gh. Staicu și C. 
Frățilă o vor alinia: liristea — 
Bejenaru, Sedecaru, Stroia, Po
jar — Oloșutean, D. Sava. Du
mitrașcu — Jercălău, Nuță. Cr. 
Sava. Ca rezerve figurează por
tarii Șerban și Prunca și jucă
torii de cîmp Someșan. Răduca- 
nu, D. Petrescu, Labu,\ Costă- 
chescu, Giurgiu.

Juniorii turci au sosit marți 
în Capitală, continuîndu-și apoi 
drumul spre Ploiești, unde sînt 
cazați. Lotul oaspeților este for
mat din 16 jucători: Golak,
Metin, Mehmet, Ergiin, Hamit, 
Huseyn, Taygun. Kami, Orhan. 
Ibrahim, Bilal, Hayri, Send, Ab- 
dulah, Taner și Irfan.

Partida va fi condusă de arbitrul polonez M. Czemarmazowicz. 
La linie: Nicolae Dinescu și 
Dan Petrescu. înaintea acestui 
meci, clasamentul grupei se pre
zintă astfel: L România H p, 2. 
Cehoslovacia 5 p. 3. U.R.S.S. 4 p,
4. Turcia 1 p.

L. D.

VERSITATEA CRAIOVA 3-0 (3-0)
)______

i, ega
le. dar 
lingură 
JÎCU îl
• aces- 
metri. 
poartă 
partide

încheiate. Craiovenii se apropie 
deseori de poarta luj Mihailov, 
dar acțiunile se sting în preaj
ma careului. Cu toate acestea. 
Adrian Popescu are o bună o- 
cazie de a reduce scorul (min. 
58). dar șutează puternic „pe 
lingă", dintr-o poziție favora
bilă de inter dreapta, fotbaliș
tii din Kiev trec deseori terc- 

re eșalonul secund

SUFICIENT DE LUCIDĂ
dintre să. Singura ocazie a formației
Dună- locale : șutul puternic al lui Șa-
—0) a ghin (min. 28), mingea fiind a-

chiar părată in extremis de Bilă. A-
3 des- bia după introducerea în joc a
e ad- ml Chitaru (min. 46), evoluția
sat în chlmiștilor s-a mal limpezit, a
're, o- avut mai multă cursivitate. Oas-
pranu- pețil au Ieșit și el la joc, au
□erată. fost preocupați în special de a-
nu a tac, șarjele lor ofensive punînd

intași, in dificultate pe Hlușco In spe-
e gol cial prin acțiunile lui Stâncii
I), nu (min. 58), Bogatu (min. 65, Ti)
dvers. șl Florin (min. 73). Chimia ți-a
icului, reluat acțiunile de atac șl, după
;ă so- ce Chitaru (min. 72) a ratat dln-
■a ca- tr-o poziție favorabilă, a reușit
nsver- să înscrie golul victoriei prin
re pro- RIZNIC (min. 75), cu largul eon-
Ivlrile curs al portarului Bîlă Finalul

Au- partidei a aparținut oaspeților,
ic ca Ei au avansat mult in terenul
>entru gazdelor, dar n-au avut forța
nuare necesară pentru a finaliza,
mult,

ituoa- Florin SANDU

A LĂSAT DE DORIT
inirea lovirea adversarului fără ba-
Mare Ion. Poziția precară în clasa-
brată ment a echipei Unirea (penul-
. Din timul loc la acea oră), avindu-1
>te au la timonă din această toamnă
300 de pe antrenorul Costel Bclizna,
iresă- a făcut ca gazdele să do-
rități. nească cu andoaine victoria,
eloc- De Partea cealaltă, Olimpia viza
turi : unul din cele două puncte puse
poar- ,n j°c pentru a se menține In

; 4 lupta de revenire pe prima sce-
— Oe nă fotbalistică a țării. Din start,
in și Unirea se năpustește în atac, a-
entru sediind literalmente reduta săt-
și î măreană, care face față din ce
(Uni- în ce mal greu atacurilor în
întru trombă. Dominarea gazdelor se

concretizează în min. 17, cind,
— la un fault ni lui Kelzer, MI- 

TRACU execută excelent lovitu
ra liberă de la 30 m perpendi
cular pe poartă, balonul lovește 
bara transversală, de unde Intil- 
nește brațele goal-keeper-ului 
sătmărean Pereș și intră în 
plasă : 1—0. în min. 64 Unirea 
înscrie al doilea gol : Kelzer 
este depășit cu ușurință în 
dribling de Popa și îl faultează.

3 Tot Popa execută rapid lovitura
1 liberă, la OPREA și acesta în

scrie din apropiere. La acest gol 
sătmărenii s-au năpustit asupra 
tușierului M. Popescu, protestând 
îndelung și aeuzînd poziția de

1 ofsaid a lui Oprea. Să dăm cre-
■ dit. fiind mal aproape de fază,

arbitrului M. Florea. Fină la
1 sfîrșltul meciului se joacă hao

tic. la Intimidare. In min. 89, O- 
limpia reduce din handicap prin 
ROATIȘ. A arbitrat bine, tin joc 
extrem de dificil de condus, 
Mareei Florea (Craiova).

— Aurel PĂPĂDIE

nul, dar apărarea noastră reu
șește să se grupeze în jurul 
luj Ștefănescu care nu cedează. 
Echipa lui Lobanovschi are și 
ea cîteva ocazii, dar Lung e 
la post.

O dată eu apropierea finalu
lui. meciul eapătă aspectul u- 
nuî joc amical în care nu se 
mai poate întâmpla mare lucru. 
In minutul 82. Badea, introdus 
în locul lui Adrian Popescu, 
șutează puternic, el fiind un 
element de dinamizare a jocu
lui.

Dinamo Kiev a obținut o vic
torie pe deplin meritată. Echi
pa cratoveană, care cuprinde 
numeroși tineri în perioadă de 
tranziție, nu a putut contracara 
viteza în acțiuni a unei forma
ții mature, bine condusă de ve
chiul internațional Blohin.

Arbitrul L. Nemeth (R. P. 
Ungară) a condus bine, excep- 
tind faza golului trei, următoa
rele formații :

DINAMO KIEV : Mihailov — 
Evseev. KUZNETOV. Bal. De
mianenko — RAT, Iaremciuk, 
BAL, ZAVAROV — Belanov 
(min. 70 Mihaiiioenko), BLO
HIN (min. 71 Evtușenko).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Lung — Negrilă, Tilihoi. ȘTE- 
FĂNESCU, Ungureanu — G. 
Popescu (min. 40 Cățoij, A. 
Popescu (min. 67 Badea), Iri- 
mescu. Mănăilă — Geolgău, 
Meu.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA
SERIA I : Cetatea Tg. Neamț

— Danubiana Roman : I. Golea-
mi (Galați), C.S.M. Bucecea — 
Zimbrul Șiret : N. MelegM
(Vaslui), Explorări Cîmpulung— 
Șiretul Pașcani : L Tărean (Tg. 
Mureș), Constructorul Iași — Ce
luloza Bradul Roznov : C. Ene 
(Gh. Gheorghlu-Dej) Minerul 
Gura Humorului — Carpațl Gă- 
lănești : L. Murgul! (Vlșeu), La
minorul Roman — Avlntul Fra
sin : M. Dima (Rm. Sărat), Me
talul Rădăuți — Electro Lucea
fărul Botoșani : M. Radu (Be- 
clean), Relonal Săvineștl — 
Cristalul Dorohol : M. Petrescu 
(Brăila).

SERIA A n-a : Inter Vaslui — 
Victoria Gugeștl : C. Todică
(Fălticeni), C.S.M. Borzești — 
Textila Buhușl : Gh. Păiș (Ga
lați), Steaua Mecanica Huși — 
Minerul Comă.nești : V. Prisecaru 
(Pașcani), Voința Petrolistul Rm. 
Sărat — Proletarul Bacău : A. 
Ionescu (Tirgovlște), Luceafărul 
Adjud — Partizanul Bacău : L. 
Bratu (Iași), Chimia Mărășești — 
Constructorul Flacăra Odobești :
S. Bălan (Călărași), Petrolul 
Moinești — Mecanica Vaslui : P. 
Cadar (Brașov), Unirea Negrești
— Unirea Dinamo Focșani : C. 
Gheorghiță (Brăila).

SERIA A m-a : Chimia Brăila
— Granitul Babadag : C. Acatin- 
căl (P. Neamț), Chimia Buzău — 
Arrublum Măcln : C. Pleșca (P. 
Neamț), FEPA 74 Bîriad — Pro
gresul Isaccea : C. Dumitrache 
(Ploiești), D.V.A. Portul Galați
— A.S.A. Buzău : N. Petria
(București), Petrolul Berea — 
Petrolul Ianca : M. Doncca (Bucu
rești), ș.N. C.S.S. Tulcea — Car
pațl Neholu : I. Rus (Bacău). 
Metalul Buzău — Ancora Galați: 
V. I.upașcu (Iași), Victoria Te
cuci — Laminorul Vlziru : N. Bi
ela*  (Botoșani).

seria a rv-a : Victoria Tăn-

PUNCTUL DE PORNIRE: 0 MARE SERIOZITATE
Ultima dată cînd am vizitat 

clubul sportiv școlar Lucea
fărul din orașul de pe Bistrița 
a fost spre sfîrșitul verii lui 
1984. la puțin timp după ce 
echipa lui Manase, Ursică, Năs- 
iruți și Avasidi câștigase titlul 
de campioană națională la ju
niorii republicani I. Am reve
nit acum în această unitate 
școlară pentru un cu totul alt 
motiv, acela de a vedea CUM 
a pornit la drum TRICO
LORUL, dacă primii săi pași 
in... viața fotbalului nostru sînt 
viguroși sau nu, dacă s-au luat 
măsurile adecvate unei bune 
desfășurări a activității acestui 
centru olimpic, recent înființat.

'ÎYecind pragul clădirii școlii 
și clubului, se reîmprospătează 
imaginea unei organizări și 
discipline fără cusur. „E și 
normal să solicităm ordine, ne 
spune de la început Dumitru 
Varodin. directorul clubului, 
din moment ce timpul rezervat 
activității este limitat și îm
părțit riguros între învățătură 
și pregătirea sportivă. Căutăm 
să mărim volumul instruirii, 
conform cerințelor fotbalului 
dc performanță, dar în niej un 
caz nu putem s-o facem în de
trimentul*'  procesului de învăță- 
mint, al pregătirii pentru via
ță- Si pentru a fi mai bine în
țeleși. cred că două exemple 
stat suficiente. Astfel, ia ta

dănei — ISCIP Ulmeni : P. Bu. 
bal&u (Gh. Gheorghiu-Dej), F.C.M. 
Dunăreama Giurgiu — Olimpia slo
bozia : E. Antonica (Focșani), 
I.M.U. C.S.Ș. Medgidia — Voința 
Constanța : V. Stroe (Morenl), 
Unirea Urzicenl — Marina Man
galia : El. Rizea (Alexandria), 
Metalul Mangalia — Cimentul 
Medgidia : G. Văcaru (Galați), 
Electrica Constanța — Sportul 30 
Deoembrle : T. Tânasc (Tulcea), 
Ș. N. Oltenița — Portul Con
stanța : P. Toma (Boldești), U- 
nirea Slobozia — Viitorul Chir- 
nogi : Al. Bălcscu (Brașov).

SERIA A V-a : Avicola Cre- 
vedia — Constructorul IACPB 
Giurgiu : Z. Erdeli (Slatina), Au
tobuzul București — Metalul 
București : M. Ionescu (Pitești), 
Chimia Găiești — Mecon Bucu
rești : N. Popescu (Crâiova), 
Danubiana București — Viscofil 
București : D. Mladin (Craiova), 
Metalul Mija — Electrica Titu : 
V. Dr&gan (Constanța), Tehno- 
metal București — Voința Bucu
rești : P. Peană (București),
IUPS Chitila — Cimentul Fieni : 
P. Chelaru (Mangalia), Flacăra 
roșie București — Abatorul Bucu
rești : AI. Crișan (București).

SERIA A Vl-a : Dacia Pitești
— Metalul Alexandria : V. Zam
fir (Fetești), Electronistul Curtea 
de Argeș — Rova Roșiori : I. 
Musch ici (Drobeta Tr. Severin), 
Armata Craiova — Sportul mun
citoresc Caracal : M. Nlsif (Re
șița), Viitorul Scorniceștl — Vi
itorul Drăgășani : G. Vișinescu 
(București), Textila Roșiori — 
C.F.R. Craiova : R. Tobă (Opri- 
șor), Automatica Alexandria — 
Constructorul TCI Craiova : I. 
Pascu (Cimpina), Recolta Stoi- 
cănești — Progresul Corabia : I. 
Aldea (Balși, Progresul Băileștl
— Chimia Tr. Măgurele : V. A- 
lexandra (Tg. Jiu).

SERIA A Vll-a : Minerul Mo- 

berele organizate in vacanțe 
merg și profesorii (de mate
matică, de fizică) pentru a ține 
utile ore de meditații cu ele- 
vii-fotbaliști. Că procedăm 
corect ne-a dovedit-o și faptul 
deosebit de îmbucurător că în 
vara lui ’85. din cei 3fl de ab
solvenți ai clubului, 12 au pă
șit in învățămintul superior, 
iar ceilalți 18, cu ajutorul în
treprinderii care ne patronează. 
Partizanul (director Dan Pri- 
cop) au fost încadrați in pro
ducție. unii fiind deciși să-și 
încerce șansele de admitere în 
vara viitoare".

Desigur, așa e normal, așa e 
bine. Care este totuși situația 
„Tricolorului" băcăuan, una 
dintre cele 12 unități apărute, 
în acest an, în perimetrul fot
balului nostru ? „Am pornit la 
treabă cu toată răspunderea, a 
continuat energicul și meticu
losul profesor Varodin. la fel 
de pasionat de munca sa ca și 
îsi urmă cu 15 ani cînd. la Ba
cău, s-a înființat primul liceu 
de fotbal din țară, acordînd 
importanța cuvenită selecției. 
Am investigat și continuăm să 
acționăm, în colaborare cu pro
fesorii de la celelalte cluburi 
școlare de pe raza întregii Mol
dove de Nord. Știm ce se află 
la Piatra Neamț, la Suceava, 
la Vaslui, la Roman. La aceas
tă oră. „Tricolorul" nostru se

tru — Forestierul Băbeni : I. 
Marin (București), Metalurgistul 
Sadu — Metalul Oțelu Roșu : I. 
Dan (Cluj-Napoca), Gloria Pan
durii Tg. Jiu — Gloria Reșița : 
A, Nicolescu (Pitești), Dierna 
Orșova — Armătura Strehaia : 
I. Franț (Lugoj), Minerul Ora- 
vlța — Minerul Mătăsari : V. Ha- 
vasi (Arad), Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Mecanizatorul 
Simian : T. Veleanu (Craiova), 
Petrolul Țicleni — Jiul Rovlnari : 
«. Licbhardt (Sibiu), Minerul A- 
nlna — Chimistul Rm, Vîlcea : 
I. Sandor (Arad).

SERIA A VHl-a : Unirea Tom
natic — C.F.R. Victoria Caran
sebeș : H. Lencu (Alba Iulla), 
C.S.M. Caransebeș — Unirea 
Sînnlcolaul Mare : V. Mircea (O- 
radea), Șoimii Lipova — Rapid 
Arad : N. Suciu (Mediaș), Strun
gul Chișineu Criș — C.S.M. Lu
goj : M. Moholea (Cluj-Napo
ca), Victoria Călan — C.F.R. Si- 
meria : F. Modirjac (Craiova), 
Minerul Știința Vulcan — U. M. 
Timișoara : M. Florea (Craiova), 
Minerul Paroșeni — Minerul Cer- 
tej : V. Băiăncanu (Alba Iulla), 
Obilicl Sînmartlnul Sîrbesc — 
Dacia Orăștie : M. Bumbui (Ora
dea).

SERIA A IX-a : Minerul oraș 
dr. P. Groza — Metalul Aiud : 
E. Munteanu (Deva), Sticla Tur
da — Olimpia Gherla : A. Poi- 
ner (Cărei), Voința Oradea — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca : Gh. 
Leonte (Reșița), Gloria Beluș — 
Electrometal Cluj-Napoca : Z. 
Szilaghl (Saitu Mare). Metalurgis
tul Cugir — Ind. slrmei C. Tur- 
zii : D. Morari (Brașov), Minerul 
Sunculuș — Mecanica Alba Iu- 
lia : F. Fekcte (Baia Mare), Vi
itorul I.R.A. Cluj-Napoca — O- 
țelul oraș dr. Petru Groâa : S. 
Hitu (Gura Humorului), Unirea 
Valea iul Mihal — Recolta Sa- 
lonta : I. Manole (Timișoara). 

compune din 16 jucători dc 
ceri talent. Iată numele cîtor- 
va : Vasile Lăpușneanu (por
tar), Adrian Bacoșcă (înaintaș). 
Cornel Pistol (mijlocaș). A- 
drian Postolache (fundaș cen
tral), Ionel Axinia (înaintaș), 
Petruț Firici (mijlocaș). Daniel 
Spiridon (înaintaș), Marius 
Gireadă (fundaș central). An
trenorul lor este Mihai Petro- 
viei, un om extrem de series 
și priceput, al cărui principiu 
de muncă rămînc acela că nu 
admite... jumătăți dc măsură".

O spune directorul Dumitru 
Varodin, o confirmă însă și re
zultatele de pînă acum din cam
pionat. deși „Tricolorul" por
nește Ia fiecare meci cu un 
handicap de doi ani. Dar. a- 
tuncl cind s-a întîlnit în meci 
oficial cu un alt „Tricolor", cu 
cel din Buzău, rezultatul a 
fost 10—0 ! Și încă ceva. Un 
alt profesor al clubului, unul 
la fel d« serios și harnic, 
Mircea Pană, a organizat gru
pa de perspectivă a „Tricoloru
lui" băcăuan, oprindu-se la 16 
dintre cei 100 de jucători pe 
care î-a supus unor examene 
deosebit de pretențioase.

Concluzia ? Foarte pe scurt, 
acel 10—0 1 Care ne determină 
firește, să vedem. în scurt timp, 
ce se întîmplă și la Buzău...

Laurențiu DUMITRESCU

A DIVIZIEI „C“
seria A X-a : Someșul Satu 

Mare — Chimforest Năsăud : V. 
Băjenescu (Timișoara), Bradul 
Vișeu — Unlo Satu Mare : Z. 
Csiszer (Luduș), Energia Beclean
— Minerul Sărmășag : C. Orăș-
teanu (Mediaș), Chimia Zalău — 
Oașul Negrești : N. Moldovan 
(Ocna Mureș), Cuprom Baia Ma
re — Lăpiușul Tg. Lăpuș : V.
Bonțiu (Reghin), Minerul Băluț
— Chimia Tășnad : M. Danca 
(Oradea), Minerul Rodna — Mi
nerul Băi ța : S. Costiuc (Șiret), 
Victoria Cărei — Miierul Baia 
Sprie : N. Grigorescu (Timi
șoara) .

SEIUA A Xl-a : Unirea Ocna 
Sibiului — Viitorul Gheorgheni : 
Gli. Pîrvu (Sf, Gheorghe), Lacul 
Ursu Sovata — Metalul Sighi
șoara : O. Pali (Dej), C.S.U. Me
canica Sibiu — Mureșul Luduș : 
P. Tecu (Tg. Jiu), Minerul 
Baraolt — Electromureș Tg. Mu
reș : T. Săndoiu (Făgăraș), Mi
nerul Bălan — Metalotehnica Tg. 
Mureș ; P. Balaș (București), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Mu
reșul Toplița. A. Lotar (Rm. Vîl
cea), oțelul Reghin — Inter Sibiu: 
L. Măiereanu (Brașov), Carpați 
Agnitia — Unirea Cristu.ru Secuiesc: 
I. Rîmniccanu (Rm. Vîlcea).

SERIA A XlI-a : Cimentul l-Io- 
ghiz — IPT Intorsura Buzăului : 
S. Oroveanu (Buzău), Minerul 
Filipești — Carpați Sinaia : V. 
Săpunaru (Constanța), Metrom 
Brașov — Petrolul PSH Băicoi : 
C. Sorcscu (Pitești), Mobila Mă
gura Codlea — Victoria Florești: 
I. Munteanu (Giurgiu), Electro 
Sf. Gheorghe — Chimia Brazi : 
G. Mihăilcscu (București), Tor
pedo Zărnești — Metalul Tg. Se
cuiesc : E. Pătrașcu (București), 
Poiana Cimpina — Nitramonla 
Făgăraș : M. Toncea (București), 
Precizie Săcele — Utilajul Fă
găraș : S. Chivu (București)

Cristu.ru


A 68-a aniversare a victoriei
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L. CiMPEANU Șl V. BAZON, 
LOCUL 3 LA „CUPA ȚĂRILOR 

LATINE* *' LA JUDO

neu feminin la New York : Sa
batini — Gurney 6—1, 4—6, 6—2 ; 
Piatek — Horvath 3, 6—1. •
Finala „Cupei Davis* din acest 
an va avea loc, după cum s-a 
mai anunțat. Intre 20-22 decem
brie, la Munchen, pe un teren 
acoperit cu material plastic ,,Bod- 
tex“, foarte rapid, avantajînd pe 
Boris Becker. Reamintim că pro
tagoniste vor fi echipele R.F.G 
și Suediei.
• ȘAH După opt runde, la 

Bor : argentinianul Kampora și 
sovieticul Einhorn — 6 p, iugo
slavul Veliirirovici — 4,5 p.

VOLEI • Turneul de la Seul a 
fost cîștigat de selecționata Peru 
urmată de Coreea de Sud. Japo
nia. Ungaria și Canada.

La Barcelona a avut loc tradi
ționala competiției internațională 
de judo „Cupa țărilor latine*.  La 
întreceri au participat concu- 
renți din șapte țări. Din țara 
noastră și-au încercat șansele 
patru sportivi. Cea mal bună 
comportare aj avut Liviu Cîm- 
peanu (cat semimijlocie) și Va
lentin Bazon (cat. grea) care au 
obținut medalii de bronz. Tinerii 
Adrian Mudura (semiușoară) și 
Atila Polint (mijlocie) n-au reu
șit să ajungă în tururile supe
rioare.

Trofeul a revenit Spaniei, ur
mată în clasament de Franța și 
Elveția.

CAMPiONATfLE MONDIAIE DE GIMNASTICĂ
(Urmare 'din pag U

Celelalte fete ale noastre au 
fost notate astfel: Silivaș 9,725, 
Voinea, Golea și Popa 9,550, 
Cutina 9,600. Rotația următoare 
le-a adus pe gimnastele ro
mâne la sol. Din nou cea mai 
ridicată notă aparține multi
plei noastre campioane Ecate- 
rina Szabo, dar nu a fost o 
notă pe măsura așteptărilor: 
9.775. în Imediata ei apropiere
— Daniela Silivaș cu 9,750, iar 
Cutina și Voinea au fost no
tate cu 9,709. Popa a primit
9.575, iar Golea 9,500. Echipa 
noastră a încheiat întrecerea 
la sărituri, probă in care bri
gada a fost din nou exagerat 
de severă cu toate gimnastele 
române : Szabo 9,650. Voinea
9.575. Cutina 9,525. Silivaș 
9,475. Popa 9,425, Golea 9,350.

Cu punctajul de 193,450 echi
pa României se află, după 
„impuse", pe poziția a doua, 
după reprezentativa U.R.S.S.,

— Lto —
CIND SE STING

REFLECTOARELE...
tn fruntea boxerilor de ca

tegoria grea, din cadrul Iul 
„World Boxing CouncU“ 
(WBC), se află astăzi Pin- 
kelton Thomas, campion au
toritar, manlfestînd o supe
rioritate netă față de colegii 
săi. tn cadrul unul Interviu 
dat unul post de televiziune, 
fiind Întrebat dacă s-a gin- 
dlt ca !n viitor și fiul său 
să pună mănușile de box, 
așa cum au mal făcut șl 
băieții altor faimoși puglliștl 
(precum Marcel Cerdan sau 
Joe Frazier), Thomas, fără 
să stea pe gtnduri, a răs
puns sec : „Dacă el Iubește, 
intr-adevăr, acest sport, și 
ar dori să-l practice, eu 11 
voi sfătui să devină cel 
mult... organizator de gale 
sau manager I Nu doresc ca 
fiul meu să primească lovi
turi ; am primit eu destule ! 
Dacă eu boxez este pentru 
că am dorit, din toi sufletul, 
să evit ca el să devină bo
xer !“...

Amărăciunea evidentă care 
reies din spusele unui cam
pion mondial, o mare vedetă 
de astăzi a boxului Interna
țional, reflectă o anume si
tuație de fapt a pugiliștilor 
profesioniști, cu mult mal e- 
vfdentă atunci etnd se sting 
refleetoare.e care inundă rin
gul șl etnd sportivul, istovit 
de ..bătaie", cu fața, cel mai 
adesea, tumefiată, tși leapă
dă echipamentul din mătase 
strălucitoare...

r. vil.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX o Britanicul McDonnall a 

devenit campion al lumii la cat. 
pană (W.B C.), învingînd prin 
k.o. în repriza a 4-a, pe spa- 
niolul Vicho„ Intr-un meci dis
putat la Londra.

HOCHEI PE GHEAȚA • Echipa 
sovietică Sokol Kiev va Între
prinde între 20 decembrie și 5 
ianuarie un turneu în S.U.A. 
urmîrid a susține nouă meciuri.

RUGBY • Turneul din Marea 
Britan ie : Llanelli (Țara Galilor) 
— Insulele Fidji 31—28,

TENIS • Tulasne a realizat o 
surpriză la Stockholm. învingîn
du-1 pe Wilander : 1—6 6—2, 6—2. 
® într-un al doilea meci de
monstrativ : Becker — Lendl 2—6. 
6—3 6—2 la Amsterdam. • Tur

învingindu-l pe Kasparov in partida a 22-a

KARPOV A REDUS SCORUL

CONTRIBUȚII Uf SPORTIVILOR SOVIETICI 
LA PROGIitSUL AHEIISMIJLIJI MONDIAL

Un finiș spectaculos se profi
lează în disputa acerbă pe care 
o dau cei doi competitori la tit
lul mondial de șah. marii maeștri 
sovietici Anatoli Karpov și Garri 
Kasparov Ieri, la Moscova, urma 
să fie reluată a 22-a partidă, în
treruptă marți seara, Ia mutarea 
42, cu avantaj pentru Karpov. A- 
nallza poziției de întrerupere a 
arătat că acesta dispune de o 
manevră forțată de cîștig, ceea 
ce l-a făcut pe Kasparov să se 
recunoască învins, fără a mal 
relua jocul.

Această partidă a avut o des

care a acumulat 195,900 p. La 
o diferență mică de locul doi 
se află formațiile R.D. Germa
ne (192,175), Bulgariei (191,825) 
și Cehoslovaciei (191,275). Pe 
locul șase, R.P. Chineză cu 
190,725 p. în clasamentul in
dividual conduce Olga Moste- 
panova (Elena Șușunova a 
ratat la paralele) cu 39,275 p, 
urmată de Ecaterina Szabo cu 
39,175 și Oksana Omeliancik 
(U.R-S.S.) cu 39,125. Celelalte 
gimnaste române ocupă urmă
toarele poziții: 8. Daniela Sili
vaș 38.750, 9. Camelia Voinea 
38,675, 13. Laura Cutina 38,550, 
21. Celestina Popa 38,300. 31.
Eugenia Golea 38,025.

Echilibrul luptei, atît pe e- 
chipe cit și la individual, face 
ca exercițiile liber alese, de 
miercuri noapte, să fie aștep
tate aici cu și mai mare inte
res.

„TROFEUL CARPAȚP
(Urmare jm pag Ij

lui Anca Căpraru, precum și 
ale Esterei Laszlo — foarte 
eficace — și ale pivotului 
Simona Manea. Au marcat : 
Gheorghe 6, Covaliuc 4, Călin 
4, Nica 3, Tache 2, Nițoiu 2, 
Anton 2, Danilof 1, TdrSk 1, 
și Grigoraș 1 — pentru învin
gătoare. respectiv Laszlo 10, 
Manea 3, Curea 3, Boriceanu 1 
și Nisipeanu 1. Au arbitrat 
bine Dumitru Gherghișan Și 
Castan Drigan.

După festivitatea de deschi
dere. s-au lntîlnit echipele

AGENDA OLIMPICĂ 
INTERNAȚIONALĂ

• O delegație a Comitetului 
Internațional Olimpic ș sosit la 
Delhi pentru a vizita instala
țiile sportive de care dispune 
capitala Indiei, candidată la 
organizarea J.O. de vară din 
1992. După cum se știe, pe lis
ta de candidaturi mai figurează 
orașele Amsterdam, Barcelona. 
Birmingham. Paris. Belgrad și 
Brisbane.
• Președintele C.I.O., Juan 

Antonio Samaranch, care în
treprinde un turneu in țările 
Africii, in scopul promovării 
ideilor olimpice și in această 
parte a lumii a sosit la Dji- 
buti. unde a avut convorbiri 
cu ministrul educației și spor
tului. Mohamed Djama Elabe, 
care este și președinte al Co
mitetului olinjpic din această 
țară. 

fășurare foarte agitată. Intr-o 
deschidere a Gambitului Damei, 
campionul mondial a reușit să-l 
aducă pe șalanger tntr-o varian
tă pe care acesta o cunoștea 
probabil mal puțin. Kasparov a 
consumat mult timp de gtndlre, 
fiind obligat să efectueze ultimele 
mutări dinainte de control ta 
ritm accelerat. Karpov, cu teh
nica sa exemplară, a profitat din 
plin de „criza de timp", lntrind 
Intr-un final cu un pion ta plus 
șl poziție superioară. Defensiva 
pieselor negre s-a dovedit fără 
speranță, ceea ce a decis rezul
tatul.

Acum scorul meciului este 11,S— 
10,5 în favoarea lui Kasparov. 
Partida a 23-a, penultima, este 
programată pentru azi. Șalange- 
rul are nevoie de două remize 
ca să devină campion, iar deți
nătorul titlului de o victorie șl o 
remiză pentru a șl-l păstra.

LENDL ÎL ÎNVINGE

PE McENROE
Tenismanul cehoslovac Ivaa 

Lendl și-a adăugat o nouă 
performanță în bogatul său 
palmares, învingîndu-1 din nou 
pe John McEnroe. Cei doi mari 
rivali s-au întîlnit în finala 
turneului demonstrativ de la 
Anvers, victoria revenindu-i lui 
Lendl la scorul de 1—6, 7—6, 
6—2, 6—2? Cîștigtad de trei 
ori acest turneu, în ultimii 
cinci ani. învingătorul a primit 
trofeul special „Racheta cu 
diamante".

LA HANDBAL FEMININ
Poloniei ți Bulgariei. Au în
vins handbalistele poloneze cu 
32—23 (17—11). Jocul a fost in 
permanență la discreția selec
ționatei Poloniei care, așa cum 
o arată și rezultatul final, a 
cîștigat lejer. Succesul acesteia 
a fost facilitat și de faptul că 
reprezentativa Bulgariei a avut 
în componență foarte multe 
jucătoare tinere. Au marcat: 
Kaminska 6, Rosinsk» 6, Mie- 
jewsk» 5, Zurowsk» 3, Gnied- 
ziuk 3, Dobjasz 2, Chroszcz X,
Zak 2, WalMzek 1, Pietraa I 
șl Osmoia 1 — pentru Polonia, 
respectiv Sredkov*  8, Gerova 
a, Deleeva 7, Dimitrova 8, 
Stoianova 3. Au arbitrat bine 
Alexandra Virtopeanu șl Ștefau 
Georgeseu.

tn continuare, joi (de la ora 
16,30), au loc partidele Ungari» 
— Bulgaria șl România A — 
Polonia. Romen VILARA

La închiderea ediției

AĂANȘA A DOUA A TURULUI II AL CUPELOR EUROPENE
Ieri s-au desfășurat meciurile reiur din etapa a doua a Cupelor europene. Echipele subliniate 

s-au calificai pentru etapa următoare (in „C.C.E." și „Cupa cupelor", in primăvara anului viitor, 
iar în „Cupa U.E.F.A. incă in acest an). Intre paranteze, scorurile din prima manșă. Iată rezul
tatele sosite pini la inchiderea ediției :

CUPA U.E.F.A.CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Omonia Nicosia — Anderiecht (0-1) 1-2 F.C. Nantes — Partizan Belgrad (1—1) 4-0
Austria Vlena — Bayern MQnchen (2—4) 8—8 Intemazionale - A.S.K. Linz (0-1) 4-0
Steaua București — Honved Budapesta (0—1) 4—1 Bohemians Praga — F.C. Kdln (0—4) 2—4
Fenerbahce Istanb. — I.F.K. GSieborg (9-4) 8-1 F.C. Bruges — Spartak Moscova
Juventus — Verona (0-0) 9-0 St. Mirren — Hammarby
Kuusysl — Zenit Leningrad (1--J) 2—ld.p. Sporting Lisabona — Dinamo Tirana
F.C. Aberdeen — F.C. Servetie (0-0) I—0 Dniepr — P.S.V. Eindhoven (2-2) 1-0
F.C. Porto — C.F. Barcelona Osasuna — Waregem

Lokom. Leipzig — Milan (0—2) 3—1
CUPA CUPELOR Vardar Skoplje — Dundee United (0—2) 1—1

Cernomoreț — Real Madrid (1—2) 0—0
Galatasaray — Bayer Uerdingen (0—2) I—I Legia Varșovia — Videoton (1-0) 1-1
A.I.K. Stockholm — Dukla Fraga (0-1) 2-2 Mdnchengladbach — Sparta Rotterdam (1-1) 5-1
Fram Reykjavik — Rapid Viena (0—S) 2—1 Neuchâatel Xamax — Lokomotiv Sofia (1—1) 0-0
Dinamo Kiev — Univ. Craiova (2-2) 3—0 Athletic Bilbao - F.C. LiOge
Atletico Madrid — Bangor City Hajduk Split — Torino (1-1) 3—1
Dynamo Dresda — H.J.K. Helsinki (0—1) 7—2 Celelalte rezultate si unele amănunte. în ziarul
Sampdoria — Benfica, Lisabona (0-2) 1-0 nostru de mîine.

Cu 68 de ani in urmă, victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost evenimentul care a inaugurat o nouă 
eră tn istoria umanității, era socialismului și comunismului, 
tn perioada care a trecut de atunci, in Uniunea Sovietică, 
sub conducerea partidului comuniștilor, au fost obținute rea
lizări de seamă în toate domeniile de activitate, demon- 
strindu-se trăinicia și viabilitatea socialismului, tn ansamblul 
acestor succese remarcabile se inscriu Și acelea înregis
trate pe tărimul educației fizice și sportului. In cele ce ur
mează vă vom prezenta unele performanțe „etalon" obținute 
de sportivii sovietici.

De la debutul, postbelic,
al sportivilor sovietici în a- 
rena internațională, marcat 
de prezența atleților, în 
1946. la campionatele euro
pene de la Oslo (victorii ale 
lui Nikolai Karagulov la 
200 m. Evghenia Secenova 
la 100 m și 200 m, Tatiana 
Sevriukova la greutate, Ni
na Dumbadze la disc și 
Klavdia Maiuciaia la suliță) 
și apoi de la primul lor 
start olimpic, în 1952, la 
Jocurile de la Helsinki, și 
pînă astăzi. reprezentanții 
U.R.S.S. au obținut nenumă
rate succese și un număr 
impresionant de performanțe 
record, îh marea majoritate 
a disciplinelor sportive. în 
articolul de față ne-am pro
pus să reținem în special a- 
cele performanțe care au re
prezentat o anume „graniță" 
în evoluția atletismului, prin
cipalul sport olimpic. Numai 
anul acesta, spre exemplu, 
atleții sovietici au depășit 
două asemenea granițe, de 
vis 1 Astfel, săritorul cu 
prăjina Serghei Bubka, în- 
tr-un concurs la Paris, a 
fost primul atlet din lume 
care a „zburat" peste o 
ștachetă ridicată la 6,00 me
tri, aceasta după ce ante
rior. în 1984, corectase re
cordul mondial în mai mul
te „reprize".

Intr-o altă probă de sări
turi. la înălțime, se aștepta 
de câțiva ani un nou re
cord de 2,40 m, numărul ce
lor apți a-1 realiza fiind 
destul de mare. Dar surpri
za a venit din partea unui 
atlet pe care nimeni nu-1 
avea în vedere în calculele 
probabilităților. La 11 au
gust, la Donețk. Rudolf Po- 
▼arniția, un atlet care pînă 
atunci avea un record per
sonal de numai 2,28 m, rea
lizează un salt de calitate 
excepțional îi obține 2,40 m. 
O lună mai tîrziu, la Uni
versiada de la Kobe, un alt 
sovietic. Igor Paklia sare 
2,41 m. In ziua aceea, de 
4 august, ne-am amintit că 
la edificarea acestor rezul
tate „cosmice", cum au fost 
denumite, au contribuit de-a 
lungul anilor și alțl săritori 
sovietici : Iuri Stepanov cu 
2,16 tn în 1937. inegalabilul 
Valeri Brumei eu șase re
corduri .(2,23 m. 2,24 m, 2,25 
m in 1961, 2,26 m și 2,27 m 
In 1962 șl 2,28 m în 1963) și 
apoi Vladimir Iașcenko (2.33 

m în 1977 și 2,34 m în 1978).
O astfel de „graniță" a 

fost întrecută chiar și în 
țara noastră. Este vorba de 
prima aruncare peste 15 me
tri (15,02 m) reușită de Ana 
Andreeva intr-un concurs 
la Ploiești, la 9 noiembrie 
1950. De atunci. în decurs 
de 25 de ani. recordul la 
„greutate" a fost corectat 
de mai multe ori : Galina 
Zîbina singură a realizat 14 
recorduri, de la 15,19 m în 
1952 la 16,76 m în 1956, după 
care a fost rîndul Tamarei 
Press (șapte recorduri, de 
la 17,25 m în 1959, la 18,59 
m în 1965). A treia multi- 
recordmană a fost Nadejda 
Cijova (10 recorduri, ulti
mele șapte consecutive ; de 
la 18,67 m în 1968 la 21,45 m 
în 1978). în prezent recordul 
lumii aparține tot unei a- 
runcătoare sovietice, Natalia 
Lisovskaia cu 22,53 m (la 
26 mai 1984).

Alte probe atletice în care • 
sportivii sovietici au contri
buit substanțial la creșterea 
lor calitativă au fost, între 
altele, aruncarea discului fe
mei (Nina Dumbadze, prima 
aruncătoare peste 50 m — 
opt recorduri ; Nina Pono
mareva. Tamara Press șase 
recorduri. Faina Melnik, pri
ma la 65 m și la 70 m, 11 
recorduri și Galina Savin
kova. prima dincolo de 73 
m.) sau aruncarea ciocanu
lui cu 20 recorduri ale atle
ților sovietici, dintre care 
Mihail Krivonosov (63,34 m 

—1954) a fost cel dinții la 
63 m și la 67 m (67,32 m — 
1956). Anatoli Bondarciuk a 
trecut de 75 m (75,48 m — 
1969), Boris Zaieiuk la 80 m 
(80,14 m — 1978). Iuri Sedih 
la 85 m (86,34 m — 1984).

Și exemplele pot continua 
încă multe... Contribuția a- 
tleților sovietici, ca și cea 
a înotătorilor, a halterofili
lor. cicliștilor, trăgătorilor, 
patinatorilor de viteză etc. 
la dezvoltarea sportului 
mondial, este o dovadă nu 
doar a talentului lor. ci și 
rodul unei temeinice pregă
tiri care presupune instituții 
specializate, tehnicieni foarte 
pricepuți din diferite dome
nii ale științei, ca Și o com
plexă bază materială și nu 
în cele din urmă un amplu 
program competitions!.
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