
AL „C.C.E.“ DE VOLEI (m)
care au umplutSpectatorii 

ieri după-amiază. pină la refuz, 
sala Dinamo din Capitală au 
avut o mare satisfacție : cam
pioana de volei masculin a 
României — Dinamo București 
— a reușit să se califice în 
turul II al C.C.E. de volei in- 
Hecînd cu 3—1 (14, —14, 10, 15) 
campioana Turciei — Eczacibași 
Istanbul. O victorie obținută la 
punctaveraj (117—109), întrunit 
cu o săptămînă în urmă, în 
Turcia, gazdele cîștigaseră la a- 
celași scor de 3—1.

A fost o îzbîndă grea, obți
nută după multe eforturi. în 
două ore și jumătate de joc. Pe 
de o parte fiindcă formația 
turcă s-a dovedit foarte puter

O interesantă dublă întilnire 
de handbal, la nivelul selecțio
natelor de juniori (feminin și 
masculin), s-a desfășurat în o- 
rașul Debrețin din Ungaria. A 
fost o utilă trecere în revistă 
a noului val de handbaliști din 
cele două țări, tehnicienii celor 
două formații urmînd să diri
jeze pregătirile viitoare și în 
funcție de concluziile oferite de 
evoluțiile elevilor lor. La femi
nin, handbalistele române 
obținut victoria cu scorul 
19—18 (10—7), în timp ce Ia
masculin, partida s-a încheiat 
nedecîs : 22—22 (12—12).

au 
de

nică — deosebit de mobilă in 
teren, cu o prestație remarca
bilă în linia a doua și atacuri 
puternice ; pe de altă parte în- 
trucît Dinamo s-a prezentat în 
această partidă fără doi oameni 
de bază. indisponibili (Câta 
Chițiga și Gîrleanu). cu o e- 
chipă în care figurau tinerii 
Drăgușin, Rotar, Bălan. Uneori 
aflați toți trei în teren, mar- 
cind etapa de împrospătare a 
lotului din perioada actuală.

Dinamoviștii merită felicitări, 
pentru că au jucat cu multă 
voință, luptînd cu ambiție chiar 
cînd se părea că totul este 
pierdut. Liderul echipei a fost 
fără îndoială Enescu, precis și 
puternic în atac, cu multe reu
șite, secondat cu succes — 
chiar dacă în setul dci a greșit 
uneori_— de Zamfir, de ridică
torul 
stat" 
naiul 
greu.
Pop,
Vrîncuț care a jucat cu o ușoa
ră luxație a gleznei. De la 
oaspeți ne-au .lăsat o bună im
presie ridicătorul ~ 
lorii Ostrevez și

Bun arbitrajul 
Giinther (R.D.G.) 
tru (România). 
DINAMO — Enescu, Vrîncuț, 
Pop. Zamfir, Ion, Drăgușin (au 
mai jucat Rotar, Rădulescu, 
Bălan); ECZACIBAȘI — Onar, 
Mutlugii. Kayhan, Muncu, 
Akyeli, Ostrevez.

Proletari din toate țările, uniți-vă I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT
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Un prestigios succes al școlii românești de gimnastica

V

Ion și de mai „micul de 
Drăgușin mai ales în fi- 
partidei. cînd era mai 
Promițătoare evoluția lui 

de lăudat aportul lui

Onar, trăgă- 
Kayhan. 
brigăzii 
— V. Dumi- 

Formațiile :

c.

Modesto FERRARINI

DANIELA SILIVAȘ - CAMPIOANA MONDIALĂ 
LA BÎRNĂ, DUPĂ 0 EVOLUȚIE NOTATĂ CU 10!
• Două medalii dc argint pentru Katerina

Szabo• Bilanț general: titlul dc vicccampioanc
mondiale pe echipe $j patru medalii

MONTREAL, 11 (prin tele
fon). In sala velodromului din 
parcul olimpic al marii metro
pole canadiene s-a încheiat du
minică noaptea cea de a 23-a 
ediție a Campionatelor mondia
le de gimnastică, ultimele reu
niuni — finalele pe aparate ale 
băieților și fetelor — fiind ur
mărite de peste 10 000 de spec
tatori. Ultima zi de concurs “

delegației 
salisfac-

în Capitală, sub egida „Anului Internațional al Tineretului"

u u

S-a dovedit încă o dată: dacă 
o întrecere sportivă de masă 
este organizată bine, rezultatele, 
roadele sînt cele dorite și aș
teptate. Este cazul finalelor 
crosului dotat cu „Cupa A.I.T.", 
competiție inițiată de Comitetul 
municipal București al U.T.C., 
și organizată în colaborare cu 
Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport. Inspecto
ratul școlar al Capitalei și Con
siliul municipal sindical, desfă-

șurată sub emblema „Anului 
internațional al Tineretului — 
Participare, Dezvoltare, Pace".

Gazda ultimului act al acestei 
frumoase întreceri sportive de 
masă a fost Parcul tineretului, 
duminică înveșmîntat în man
tie arămie de toamnă. Ziua fi
nalelor n-a fost prea favorabi
lă. la ora primelor starturi (—6 
grade Celsius, ceață densă, vizi
bilitate sub 10 metri !). Și to
tuși, participanții. fruntașii tu

turor sectoarelor Capitalei și 
Sectorului agricol Ilfov, au a- 
bordat cu însuflețire fiecare 
probă, în total 10, pe categorii 
de virstă, băieți și fete, dove
dind că atletismul și, în speță, 
alergările pe teren variat, se 
bucură, printre copiii si tinerii 
Bucureștiului, de mulți și sta
tornici adepți.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag 2—3)

In plină desfășurare, una din cele 10 finale ale crosului dotat cu „Cupa A.I.T.
Foto : Aurel D. NEAGU

adus 
României 
ția obținerii a noi 
prestigioase suc
cese. Se remarcă 
cu deosebire stră
lucita performan
ță a DANIELEI 
SILIVAȘ la bîrnă, 
probă în care tî- 
năra gimnastă ro
mână a cucerit 
titlul de campioa
nă mondială, in 
urma unei evolu
ții de o mare stră
lucire.

Daniela 
intrat în 
a patra 
prin 
sorți a fost ultima 
in concurs la bîrnă. In momen
tul in care ea s-a urcat pe apa
rat, pe primul loc se afla cea- 

-laltă gimnastă română prezentă 
în finală, Ecaterina Szabo, no
tată cu 9,875. Cu o siguranță 
care a cucerit întreaga sală, cu 
o precizie de metronom în cele 
mai grele și complicate mișcări, 
cu o plasticitate a mișcării care 
a smuls ropote de aplauze chiar 
în timpul execuției, cu multă 
expresivitate în cursul întregii 
sale evoluții pe cei 10 cm ai 
birnei, Daniela Silivaș a pro
dus nu numai spectatorilor, ci 
și brigăzii de arbitre o impresie 
excelentă si nota 10 a venit ca 
cel mai firesc lucru. Era pri
mul 10 care se acorda în fi
nala fetelor, un 10 care a 
propulsat-o pe gimnasta noas
tră pe prima treaptă a
podiumului. După ce, cu 
mai bine de . un an în urmă, 
la Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles, bîrnă era dominată de 
două românce, Ecaterina Szabo 
și Simona Păucă, iată că la

Silivaș a 
finală cu 
notă, iar 

tragere la

Montreal, la „mondiale", aceas
tă dificilă probă le are ca pro
tagoniste pe Daniela Silivaș și

(Continuare in pag a 4-a)

în vederea meciului cu echipa Turciei

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU SOSIT I A IZMIR
REMARCABILE SUCCESE ALE HANOBALIȘTILOR ROMÂNI
Du,pă cum se știe, echipele masculine de handbal Steaua București și H.C. Minaur Baia Mare 

au susținut partidele duble din cadrul optimilor de finală ale „Cupei campionilor europeni*, res
pectiv ,,^upa cupelor". Ambele formații s-au calificat — in urma meciurilor jucate - în etapa 
următoare a celor două competiții continentale.

lată cîteva considerații ale redactorilor noștri prezenți la întreceri.

STEAUA A LUPÎAT CU 0 AMBIȚIE H.C. MINAUR A PĂȘIT CU DREPTUL
REMARCABILĂ ÎN „C. C. E.“ ÎN „CUPA CUPELOR"

,,Episodul VfL Gummersbach" s-a încheiat, 
după cum se știe, printr-o frumoasă calificare a 
echipei noastre campioane, Steaua, obținută, fi
nalmente, în fața unei formații care deține cel 
mai prestigios palmares dintre toate echipele de 
club, în arena internațională. Mediul decisiv, 
disputat duminică, la Gummersbach, a eviden
țiat, la ambele echipe, și virtuțile tehnice (Mun- 
tcanu. Stingă. Ghimeș — la Steaua. Ncitzel, 
Rasmunsscn, Iliitt — la „VfL") și cele tactice 
(am putea vorbi chiar de un „duel" Radu Voina 
— frații Klaus și Hciner Brand, cîștigat, după 
părerea noastră, ele antrenorul steliștilor). Dar, 
înainte de toate, revanșa de la Gummersbach a 
însemnat un meci de mare luptă, dc continuă 
angajare fizică, în care s-a jucat, așa cum au 
început să se joace partidele din cupele euro
pene, în special cele din „Cupa campionilor eu
ropeni", adică... pe și pentru goluri ! Așa stînd 
lucrurile, Steaua a făcut tot ceea ce trebuia să 
facă. Dincolo de contribuția individualităților a- 
mintite. Steaua a fost, intr-adevăr, o echipă care

' Dan GÂRLEȘTEANU

Spre deosebire de Steaua, H.C. Minaur Baia 
Mare a avut o tragere la sorți mai bună, for
mația franceză U.S.A.M. Nimes fiind partenerul 
foarte potrivit pentru un început de campanie 
in „Cupa cupelor". Nici foarte puternică (poate 
deveni în timp) și nici slabă, echipa din Nimes 
a pus destule și variate probleme — e drept, 
la o tonalitate nu foarte ridicată — prin viteza 
de joc și circulația mingii, prin tehnica bună și 
pregătirea fizică fără reproș, dar mai ales prin 
disciplina tactică și inepuizabila combativitate. 
Cițiva dintre jucători (are 4 în naționala Fran
ței), cu deosebire frații Dcrot, Portes. Allain și 
Granjean trag echipa după ei, se înțeleg de 
minune și nu iartă poarta'. Iată tocmai ce ii tre
buia formației băinjărene. Elevii antrenorilor 
Lascăr Pană și Petre Avramescu au abordat din 
unghiuri total diferite cele două partide, de la 
Nimes și Baia Mare. Prudent (dacă nu ehiar 
șovăielnic) în deplasare, cînd mecanismul echipei 
s-a închegat' anevoie, în atac și mai ales în 
apărare, o explicație puțind fi și absența de la

Mircea COSTEA

IZMIR, 11 (prin telefon). — 
Cel de al treilea mare oraș al 
Turciei ne-a întîmpinat la so
sire cu aceeași vreme fru
moasă (dar ceva mai caldă. 
+18’) ca și la plecarea din 
București. Pe aeroport, repre
zentanți ai federației turce, 
precum și numeroși ziariști 
sportivi, din presa scrisă și de 
la radio-televiziune, au fă
cut o primire frumoasă dele
gației noastre. După instala
rea in camerele hotelului 
„Etap“, a urmat o scurtă, dar 
necesară, odihnă. Deși în 
cursul dimineții, la Constanța, 
jucătorii din lotul mare efec
tuaseră un antrenament, spre 
seară (la ora 20) ei au mai 
făcut aici unul, îndeosebi pen
tru o utilă acomodare, la lu
mina reflectoarelor. La el

s-a accidentat la unul din
antrenamente a fost convocat
Țicleanu.

Din delegația care a făcut
deplasarea aici , condusă de
vicepreședintele federației —
Mircea Pascu, face parte Și
antrenorul principal al e-
chipei campioane. Em. Jc-
nei. Prezență îndreptățită. dc-

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

au luat parte, sub conducerea 
antrenorilor M. Lucescu și 
M. Rădulescu, toți cei 22 de 
jucători care au făcut depla
sarea la Izmir. Și anume : 
Lung, Moraru, Negrilă, Iovan, 
Ștefănescu, Iorgulescu, Bum- 
bescu, Belodedici (care va 
juca însă în echipa de tine
ret), Ungureanu, Bărbulescu, 
Rednic, Țicleanti, Boloni, 
Klein, Majaru, Hagi, Gabor, 
Geolgău, Pițurcă, Coraș, Că
mătarii, Augustin. După cum 
se vede, față de lotul comu
nicat în numărul de ieri al
ziarului nostru a intervenit
o modificare de ultim mo
ment : în locul lui Balint, care

oarece mulți dintre jucătorii 
de la Steaua sînt selecționați 
în cele două loturi : „A“ și de 
tineret.

Iată acum și primele amă
nunte despre pregătirile echi
pei turce. Pentru meciul de 
miercuri, antrenorul Coskun 
Ozari a convocat inițial un lot 
de 16 jucători, pe care apoi, 
după etapa de campionat de 
simbătă. l-a mărit la 17. El a 
renunțat la mijlocașul Hassan, 
dar a chemat la lot. în ultimul 
moment, pe Senol și Metin. Toți 
acești jucători se află de du
minică aici la Izmir făcînd an
trenamente intense.

Interesul pentru meciul de 
miercuri se anunță destul de 
viu în acest oraș-port al Tur
ciei, anticipîndu-se că stadio
nul „Atatiirk", cu cele 35 000 
de locuri ale sale, va cunoaște 
o mare afluență de public. 
Reamintim că acest meci va 
începe la ora 21 (ora locală, 
care este aceeași cu a Bucu
reștiului) și va fi condus de o 
brigadă de arbitri din R. F. 
Germania.

Constantin FIRĂNESCl



Pe arena Voința din Capitală Cupa campionilor europeni la baschet f

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ, 40 LA POPICE
Palmarcsul popicarilor români 

s-a îmbogățit cu o nouă vic
torie de prestigiu, reprezentati
vele feminine și masculine ale 
țării noastre cîștigînd cele pa
tru întîlniri cu puternicele se
lecționate ale R. D. Germane 
(medaliate la C.E. și C.M.), des
fășurate la sfirșitul săptămînil 
trecute, pe arena Voința din 
Capitală. Confirmîndu-și măies
tria, învingătorii au reușit, cu o 
singură excepție, să depășească 
în ambele zile granița a 400 pd 
la fete si 900 pd la băieți, to- 
talizînd medii ridicate, grație 
unui evident plus de omogeni
tate. Dar pentru a urmări evo
luția scorului și a sugera o 
imagine mai clară asupra ra- 
portului de forțe dintre compe” 
titori, redăm rezultatele indivi
duale în ordinea intrării jucă
toarelor si jucătorilor pe piste, 
în cele două zile de concurs. 
Sîmbătă : feminin, Elena An
dreescu — Petra Waldheim 
414—425, Doina Țăgean — Uțe 
Heyer 415—412, Margareta Că
tineanu — Eva Staude 438—395, 
Silvia Boboc — Cristiane Fis
cher 400—398, Nineta Badea — 
Brigite Hiinger 415—423, Ibolya 
Mathe — Ursula Hubner 424— 
401. SCOR FINAL : 2505—2454, 
CU O MEDIE DE 417 PD. Mas-

culin : S. Boariu — P. Shon- 
dube 957—874, V. Donos — S. 
Ulrich 918—871, E. Gerghely — 
G. Machur 957—894, Gh. Silves
tru — H. Bretschneider 904—843, 
I. Tismănar — F. Zanger 892— 
880. I. Bice — R. Mebner 948— 
938. SCOR FINAL : 5576—5300, 
CU O MEDIE DE 929 PD. Jta- 
minică : feminin, Andreescu — 
Waldheim 446—424, Maria Zsi' 
zsik — Heiner 419—427, Căti
neanu — Staude 446—388, Elena 
Pană — Fischer 427—378, Badea 
— Hunger 410—453, Mathe — 
Brigit Schulre 433—409. SCOR 
FINAL : 2581—2479 CU O ME
DIE DE 430 PD. Masculin: Boa
riu — P. Schondube 
A. Szekely — Ulrich 
Gerghely — Machur 
M. Andrei — I. Barthel 
Tismănar — Zonger
Bice — Mebner 930—919. SCOR 
FINAL : 5494—5289, CU O ME
DIE DE 916 PD.

In reuniunea de duminică, an
trenorii au operat cîteva schim
bări. rezervele introduse dînd 
deplină satisfacție. După cum se 
poate vedea, sextetul masculin 
a avut doi lideri în prima tntîl- 
nire, tinerii Stelian Boariu și 
Erno Gerghely fiind notați fie
care cu cîte 957 pd, rezultate 
de valoare mondială, dar sufra-

901—868,
916—824,
945—898, 
905—904, 
897—876,

de...

Băimăreanul Boariu
■ un promifător deschizător 

pîrtie al echipei naționale 
Foto : Ion MIHAICA

publicului au fost intru
de ultimul popicar care,

în campionatul de hochei

STEAUA ÎȘI CONTINUĂ 
„PARCURSUL DE REGULARITATE" 

• Spori €l«b Hlcrciirca-tioc retine p< locul II • Ail, u 
pdtinoiinil „zi Aufiusl" o nona clapă la alll-a grupa valorica

giile 
nite . .
duminică, a obținut din nou o 
cifră remarcabilă — 945 pd. Și 
echipa feminină a avut dumi
nică două lidere, cunoscutele 
sportive Margareta Cătineanu și 
Elena Andreescu doborînd cîte 
446 pd, însă prima jucătoare 
s-a dovedit mai constantă, ea 
avînd la activ cei mai bun re
zultat individual înregistrat 
sîmbătă — 438 pd. Și încă o 
constatare îmbucurătoare: tine
retul a fost la înălțime, Ibolya 
Mathe, Doina Țăgean și Marian 
Andrei, debutanți în reprezen
tativele de seniori, impunîndu- 
se atenției, prin prestații de 
bună calitate.

Traian IOANIȚESCU

„U“ ÎN SFERTURI, DAR POATE ASPIRA Ș
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele

fon). în condițiile în care 
baschetul feminin din Europa 
se află într-un progres impre
sionant, evidențiat de saltul 
valoric al unor echipe (națio
nale și de club) din țări în 
care cu ani în urmă acest joc 
sportiv era practicat la un ni
vel modest, Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca a reali
zat frumoasa performanță de 
a se califica în sferturile de 
finală ale C.C.E. Recuperînd 
handicapul de 18 puncte de la 
Budapesta, baschetbalistele de 
la „U“ au eliminat pe_campioa- 
na Ungariei, 
creditată cu 
marcabile în 
(semifinalistă 
1984 a C.C.E. 
1981 a Cupei Liliana Ronchetti).

echipa Tungsram, 
performanțe re- 
cupele europene 
în ediția 1983— 

și în ediția 1980—

După acest succes formația clu
jeană așteaptă tragerea la sorți 
a celor două grupe (din sfer
turile de finală) de cîte patru 
echipe, acestea fiind evident 
cele mai valoroase din Euro
pa (grupele vor fi stabilite la 
16 noiembrie).

Ce a determinat această lău
dabilă calificare, întîlnită des
tul de rar în baschetul din țara 
noastră ? în primul rînd, spiri
tul de echipă manifestat din 
prima și pînă în ultima secun
dă de joc, capacitatea de mo
bilizare, datorită căreia stu
dentele au depășit momentele 
critice, ca de pildă cele de la 
începutul reprizei secunde. Un 
aport decisiv l-a avut Magda
lena Jerebie care a evoluat cu 
totul remarcabil atît în atac 
(45 puncte!), cît și în apărare,

impulsions 
proprie e< 
dar nu în 
vine să i 
entuziastul, 
ținut fre'j». 
tatea pent 
un puterni 

Felicitînc 
re utiliza 
Nicolae Mi 
ne manift 
etapa urm 
echipei cli 
competiție 
pionilor ei 
pinată cu 
satisfacția 
să fie corr 
formanță .• 
onora bas.

ECHIPA CLUJEANĂ CONTINUĂ SERIA VICTORIILOR IN
SATU MARE, 11 (prin tele

fon). în ultima zi a turneului 
divizionar „A“ de baschet fe
minin s-au desfășurat urmă
toarele jocuri restantă :

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
60—51 (29—24). Meci echilibrat 
pînă în min. 28, cînd Olimpia 
a ajuns de la 37—35 la 52—37 
în min. 33. Victorie meritată, 
la capătul unei partide de slabă 
valoare tehnică. Au marcat : 
Stingă 23, Andreescu 16, Cris- 
tea 8, Marinache 7, Bîră 4, 
Vilceanu 2 pentru învingătoa
re, respectiv Alixandru 18, Ca- 
pelovies 12, Laszlo 8, Ciocan 7, 
Stoichiță 4, Anghcl 2.

Bun arbitrajul cuplului I. 
Antonescu și I. Breza.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — CRIȘUL ORADEA 
69—59 (40—30). Campioanele ță
rii și-au continuat seria victo
riilor, după o întrecere destul 
de frumoasă, în care baschet
balistele de la Crișul au făcut 
multă risipă de energie, încer- 
cînd să se mențină cît mai a- 
proape de 
cere. Au 
Popa 13, 
Dragoș 4, 
neanu 8, 
pentru

partenerele de între- 
înscris : Jerebie 16, 
Șandor 10, Vigh 5, 
Manases 6, 
Czcgledi 2, 

„U“, respectiv

Mărgi-
Kiss 5 

ptliuu „VI , ivopuvuv E, Pop 
16, Flaundra 11, Caseii 4, Cu- 
tuș 6, FI. Pop 6, Amihăesei 2, 
Balogh 2, Cvatal 8, Țiclău 4.

Au condus bine I. Breza și 
C. Pop.

c

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Univ. c 
Olimpia
Poli. Bu< 
Voința B 
Progr.
Poli. Ti

7. Chim. R
8. Mobila
9. Comerțu

10. Crișul Oi
11. Rapid 1

bucurești, steaua a tranșat 
relativ ’ repede disputa sa cu 
Progresul Miercurea-Ciuc, <ta- 
monstrînd o netă superioritate 
de ansamblu față de formația vi
zitatoare. Deci, sîmbătă, victorie 
cu 9—4 (1-0, 5—3, 3—1), iar du
minică cu 11—6 (7-2, 3—3, 1—1). 
De fiecare dată, însă, formația 
militară a lăsat impresia că nu 
a apăsat pe accelerator pînă la 
maxim, trezind că numele unora 
dintre componenții formației ar 
fi suficiente ca... Progresul să 
se „dea bătută“ de la început. 
Numai aceasta poate fi explica
ția unor perioade de joc mai 
șters din partea campioanei, care 
a trebuit ca duminică să se mul
țumească cu două reprize, a 
doua și a treia, încheiate la e- 
galitate, în compania unei for
mații care rareori i-a pus cu 
adevărat probleme. In prima zi 
scorul l-a deschis V. Huțanu 
(min. 5), după care au mai în
scris Cazacu (min. 21 și 34), Bu- 
rada (n.in. 33 și 42), Gliga (min. 
35), Nistor (min. 40), Justinian 
(min. 47) și Sofron (min. 55), 
respectiv Z. Csiki (min. 31), 
Sandor (min. 37), Buzas (min. 
39) și E. Antal (min. 53). De re
marcat că în min. 23 și 25 Lămpi 
și E. Antal, ambii din formația 
oaspete, au trimis pucul în bară. 
Au arbitrat bine : I. Becze — M. 
Dinu și Șt. Enciu. A doua zl au 
marcat : Gerczuj (min. 3 și 18), 
Nistor (min. 11 și 39), Cazaca 
(min. 5), Chiriță (min. 7), Po
pescu (min. 16), Sofron (min. 19)., 
K. Antal (min. 29), V. Huțanu 
(min. 30), Gliga (min. 50) pentru 
Steaua, Szentes (min. 8 și 171, 
Sandor (min. 37 și 48), Peter 
(min. 22) și Buzaș (min. 35) 
pentru Progresul care, ca și m 
primul meci, a avut cîteva si
tuații bune de gol. De pildă, în 
min. 20 a expediat două șuturi 
foarte puternice prin E. Antal șl 
Șandor, ambele parate de Ne- 
tedu.

Mircea TUDORAN
MIERCUREA ciuc. înaintea 

oricăror comentarii, rezultatele : 
Sport Club — Dinamo 1—1 (0—0, 
•—0, 1—1) la capătul unei partide 
echilibrate și 6—0 (1—0, 1—0, 4—0) 
a doua zi I Sîmbătă, ta primele 
două reprize s-au creat nume
roase faze de poartă, unele ra
tate, altele apărate de cel doi 
portari, Fekete (S.C.) și Gh. Hu-

țan (O), care au avut intervenții 
sigure. In ultima treime a jo
cului, Sp. Club deschide scorul 
prin Baricz (min. 45), pentru ca 
Dinamo să egaleze șase minute 
mai tîrziu, prin Lukacs. Ambele 
formații au destule ocazii de a 
mal concretiza în partea finală 
a partidei, dar scorul rămîne 
neschimbat. Meciul de duminică 
începe în nota de dominare a 
Sport Clubului, Baricz (min. 15) 
mareînd din nou primul gol al 
jocului în urma unei acțiuni in
dividuale. In continuare, tot Sp. 
Club domină, are cîteva ocazii, 
dar portarul Gh. Huțan este din 
nou la post. In min. 25 J. Bar
talis mărește avantajul echipei 
sale, ca urmare a unei frumoase 
acțiuni colective. In ultima re
priză, Sport Club domină lungi, 
perioade de timp șl înscrie de 
patru ori prin J, Bartalis (min. 
48) — șut năpraznlc din apro
pierea liniei albastre, Baricz 
(min. 55) — fructifică O exce
lentă pasă de la J. Bartalis, L. 
Bartalis (min. 56 — combinație 
cu Z. Nagy, Gereb (min. 59) — 
acțiune pe cont propriu, cînd 
harghitenll se aflau ta inferiori
tate numerică. Hocheiștii de la 
Dinamo au avut în acest meci 
o evoluție modestă. Atacanții lor 
(în special cei din linia I) au 
ratat mult, iar portarul Sport 
Clubului, Fekete, s-a dovedit 
greu de învins.
ta min. 34 Dinamo a înscris un 
gol (prin Csata), dar nu a fost 
validat, pucul fiind împins ta 
poartă cu pieptul.
M. Presneanu 
Gh. Tasnadi 
hernii — M. 
Tasnadi (ziua

V. PAȘCANU — corep.
• IERI AU CONTINUAT ÎN 

CAPITALA, pe patlnorul „23 Au
gust”, întrecerile echipelor din 
a Hl-a grupă valorică. S-au în
registrat rezultatele : Petrolul 
Brașov — Electromureș Tg. Mu
reș 8—21 (2—7, 1—4, #—8), C.S.U. 
Construcții București — CSM Su
ceava 11—3 (2—0, 5—3, 4—0) și Tir- 
nava Odorheiu Secuiesc — Pe
trolul Ploiești 13—2 (4—2,1—8, 8—0). 
Iată programul de azi (primul joc 
la ora 10,30): Petrolul Ploiești — 
CSM Suceava, CSU Construcții
— Electromureș. Partida Tîrnava
— Petrolul Brașov se va disputa 
miercuri, de Ia ora 13,30.

___ ta
Au arbitrat : 

— FI. Gubernu și 
(ziua I), FI. Gu- 
Presneanu și Gh. 
a H-a).

Competiția republicana de haltere pe echipe pentru juniori

OLIMPIA BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ PE ANUL 1985
Sala „Badea 

Constanța, în 
numeros public 
te tînăr), a găzduit 
diviziilor „A” (12
și „Br — - ■ - -

Cârțan” din 
prezența unui 
(tînăr și foar- 

_ ’ returul
„A” (12 echipe)

. .. (13 echipe) ale halterofili
lor juniori. După trei zile de 
mare tensiune, transmisă de con- 
curenți de pe podiumul de tatre- 
trecere în tribune, au fost desem
nate campioanele pe 1985 și s-au 
efectuat retrogradările din „A” 
în „B“ și promovările din „B" 
în „A". Clasamentele au fost al
cătuite pe baza punctajelor sta
bilite în funcție de valoarea per
formanțelor. divizia „A" : 1. 
Olimpia (antrenori : Mihal Con
stantinescu. Gheorghe Diaconu, 
nie Dociu) 17.622 p, 2. Gloria Bis
trița (Andrei Karaffa, Mugur Sa- 
ranciuc, Ion Moraru) 17.464 p, 3. 
Steaua (Virgil Dociu, Zoro Flat) 
16.498 p, 4. Clujana (Ion HesgRț- 
legiu, Ștefan Tașnadl) 13.306 p, 5. 
Chimpex Constanța (Lisias Io- 
nescu, Nicolae Căpriceru) 13.247 p, 
6. C.S.M. Cluj-Napoca (Tiberiu 
Roman, Gheorghe Iakab) 13.162 p. 
DIVIZIA „B“ : 1. Farul Constanța 
(Ion Fllip) 9.678 p, 2. A.S. Con
structorul Tg. Mureș (Ștefan 
Kiss) 8.276 p, 3. Tracțiunea Bucu
rești (Pavel Rugea) 7.310 p, 4. 
Progresul Brăila (Alexandru Du
mitrescu) 6.589 p, 5. C.S. Nicolina 
Iași (Ovidiu Nemțeanu) 6.325 p. 6. 
A.S. Viitorul Cluj-Napoca (Ale
xandru Volcu) 5.097 p. AU RE
TROGRADAT : C.S. Onești 7.460 
p șl C.S. Unirea Alba Iulia 3.267 
p (nu s-a prezentat decît la în
trecerile din cadrul turului, în 
februarie). AU PROMOVAT : Fa
rul Constanța șl A.S. Constructo
rul Tg. Mureș. CLASAMENTUL 
INDIVIDUAL PE PUNCTAJ : 1. 
Andrei Socaci (Olimpia), cat. 75 
kg, total 330 kg, 1.637 p, 2. Attila 
Czanka (C.S.M. Cluj-Napoca), cat. 
«0 kg. 265 kg, 1.530 p, 3. Victor 
Roșu (Olimpia), cat. 67,5 kg, 285 
kg, 1.317 p, 4. Alexandru Kereki 
(Clujana), cat. 100 kg, 345 kg, 
1.253 p, 5. Aurelian Roșea (A.S.A. 
Tg. Mureș), cat. 8S.5 kg, 312 kg, 
1.189 p, 6. Mircea Bîrsan (Gloria 
Bistrița), cat. 75 kg, 295 kg, 1.169 
p. Au fost consemnate, ta cadrul

Andrei Socaci ?i colegii săi de la 
echipe

Olimpia — campioni de Juniori pe
Foto : Aurel D. NEAGU

H I P I S TRIFOI, PRINCIPALUL CÎȘTIGĂTOR

întrecerilor de la Constanța, ur
mătoarele recorduri de juniori : 
Nicolae Osiac (Olimpia), cat. 82,5 
kg, 132,5 kg la „aruncat” (v.r. 
180 kg, Constantin Urdaș) ; Florin 
Arsene (Rapid, antrenor — Gheor- 
ghe Gospodinov), cat. 110 kg, 
142,5 kg la „smuls” (v.r. 140 kg) 
șl 175 kg la „aruncat” (v.r. 172,5
kg FI. Arsene) ; Augustin Culid 
(Olimpia), cat. + 110 kg, 177,5 kg 
la „aruncat" (v.r. 175 kg A. Culid 
și 327,5 kg la total (v.r, 325 kg 
A. Culid) ; iar la copii, Daniel

Constanlinescu (Chimpex), cat. 
75 kg, 15C la „aruncat” (v.r. 147,5 kg 
D. Constantinescu). Directorul 
concursului, Gheorghe Apostol, a 
relevat cîțiva coricurenți apți, 
după părerea sa, de a fi incluși 
în lotul național de juniori : Au
rel Sîrbu (cat. 52 kg, Cluj ana, 
1.079 p), Traian Clhărean (cat. 52 
kg, Gloria, 854 p), Paul Torozkoi 
(cat. 56 kg. Bistrița, 1.035 p), Du
mitru Gîlcă (cat. 67 kg, Chimpex, 
1.000 p).

H.C.

STEAUA A LUPTAT CU AMBIȚIE )
(Urmare din pag. 1)

a știut să lupte din primul mânut pînă in 
ma... secundă, avînd încredere în forțele 
prii.

Calificarea echipei Steaua a mai avut,

ulti- 
pro-
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mult acți 
de copiii di 
respectiv, ! 
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menidis (S 
s-a arătat i 
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H.C. MINAUR A PĂȘI
(Urmare din

Principala cursă a zilei a reve
ni* ,lui. Trifoi, cu un valoros re
cord de 1:23,4/km, Intr-o zi cu 
coeficient, el dovedindu-șl din 
nou clasa, G. Tănase prezentln- 
dii-1 și condueîndu-1 cu mult suc
ces. M. ștefănescu șl G. Popes
cu au obținut, fiecare, cîte două 
victorii, primul cu Silica, în evi- 
deht progres, și Herson, un mînz 
care promite ; cel de al doilea, 
cu Draga și Corint, conduși de 
R. Costică, excelent. In ce pri
vește victoria Dragăl, arbitrii a- 
lergărilor nu și-au făcut (din 
nou) datoria, ea trecînd potoul în 
mers neregulat (Uuestru). Se Im
pune ca, de Îndată, conducerea 
hipodromului să la măsuri 1 Aler
garea de fond a revenit lui He-

matâc, care a Început sâ-și re
vină la forma sa cea bună, G. 
Gflgone conducându-1 cu mult 
tact. Cursa rezervată amatorilor 
â fost cîștigată de Relativ, la 
luptă mare cu Tuflec, care — 
forțat — a galopat pe potou, C. 
Popescu, aduclndu-1 la momen
tul potrivit la atac. Hendorf, lan
sat din start la atac de tânărul 
Gavrilă, a trecut repede la con
ducerea ostilităților, cîștigînd u- 
șor Intr-un nou record al carie
rei. Rezultate tehnice : Cursa I : 
1. Hendorf (Gavrilă) 1:29,0. 2. Is
cusit. Cota : cîșt. 3. Cursa a n-a: 
1. Silica (Stoian) 1:26,5. 2. Bazna. 
Cota : cîșt. 1,00, ev. 28. ord. tri
plă 510. Cursa a ni-a : 1. Hema
tie (Grigore) 1:29,0. 2. Fidelio, 3. 
Hrenița. Cota : cîșt. 4, ev. 47, ord. 
triplă 635, triplu 1—2—3 192. Cursa

a TV-a : 1. Trifoi (Tănase) 1:23,4.
2. Hamilton. 3. Delicat. Cota : 
cîșt. 6, ev. 19. ord. triplă 554. 
Cursa a V-a : 1. Ama (I.T. Nico
lae) 1:27,2, 2. Kalin. Cota : cîșt. 
8, ev. 28. Cursa a Vl-a : 1. Rela
tiv (C. Popescu) 1:2B,5, 2. Oazan.
3. Suditu. Cota cîșt. 7, ev. 75, ord.
triplă 1315. Cursa a vn-a : 1.
Draga (Costică) 1:27,7. 2. Toporaș. 
1. Cornișon. Cota : cîșt. 8, ev. 58, 
ord. triplă 88, triplu 5—6—7 1640. 
Cursa a Vin-a : 1. Corint (Cos
tică) 1:36,8, 2. Onuca. 3. Turnir. 
Cota : cîșt. 7, ev. 11, ord. triplă 
393. Cursa a IX-a : 1. Herson (M. 
Ștefănescu) 1:39,4. 2. Brădișor.
Cota : cîșt. 1,20, ev. 4, ord. 8.

fii. MOSCU

... . _ ______  _ ___ cre
dem, o garanție a reușitei. Analizând mcciul-tur 
de la București, tehnicienii clubului s-au oprit 
îndeosebi asupra minusurilor pe care Steaua le-a 
arătat în această întilnire și, ca atare, aiu adop
tat o tactică de joc mult mai potrivită și efi- 
cion.lă, ținând „om la om", prin Stingă, pe prân- 
dpaltul realizator al formației vest-genmane, 
Ne-iizel. A fost o reușită împortenită, care s-a 
exprimat deseori și pe... tabela de scor. Dar, de 
data aceasta au excelat Rasmunsscn și Butt, așa 
încât nu toate lucrurile au mers, în teren, așa 
cum se prevăzuse „acasă". Au mai fost și unele 
neatenții, atît în apărare, cit și in atac, care 
s-a.u produs, parcă, exact atunci cînd... nu tre
buia, creând de cîteva ori avantaje nedorite ad
versarilor. La rîndul lor, aceștia au greșit și ei 
destul de mult, surprinși de faptul că Steaua 
nu ceda prea mult inițiativa și, spre finalul 
meciului. intuind și ei într-o criză de timp care 
anunța un rezultat defavorabil lor, așa cum s-a 
și intîmipllat. Steaua, după o repriză în care a 
jucat bine și, în unele perioade, foarte bine, a' 
mai scăzut puțin în plan tehnic în partea a 
doua a întâlnirii, dar a menținut, la cola „cali
ficării", dirzenia, ambiția și dăruirea pentru ob
ținerea unui succes pe care-1 putem considera 
o performanță de prestigiu.

club a celor 5 oameni de 
sebiite la națională și acasă, 
jocul de La Baia. Mare, cu 
adversarul și făcând o pregă' 
adecvată. De eid un recital 
oaspeții au avut și ei o c 
de zile mari, Minaur etalînc 
dată) nu numai superiorita 
reale de care dispune, indivi

Firește, în turul următor 
adversar mult diferit, oricui 
trebuie să le-o spunem noii 
ciani ai echipei, antrenoru 
antrenorul naționalei. Nici c 
că au nevoie. De aceea ne 
simplă sugestie : să-i obișnu 
elevi să sc orienteze mai 
funcție de datele problemei, 
indicațiile tactice de Ia ba 
FIECARE partidă de pe poz- 
pre care se vorbește azi î 
țină la FIRMA. Fiindcă a.m 
Ia Nîmes și la Baia Mare s 
Și, o ștam și din fotbal, sco 
și pun lumea (sportului) ț 
este foarte util unei form 
competiție mare..

Să nu încheiem înainte de 
extraordinara atmosferă i 
Mare, unde Minaur are zec 
-.care îi dau aripi.



Finalele primului concurs feminin de judo

CÎTEVA PLĂCUTE SURPRIZE 1 
AU PIGMENTAT ÎNTRECERILE I

PARTIDEINTtRNATIONALB
Alt JUMOHIIOR

TRICOLORI"
Nebănuită atracție a judoului 

pentru fete ! La finalele Con- 
cursului republican — 
la prirra sa ediție — 
mărul sportivelor judoka 
trecut toate așteptările. La 
categorii de greutate — de 
la 4 din totalul celor 7 — numă
rul finalistelor a fost mult mai 
mare decît la Campionatele eu
ropene și chiar mondiale de se
niori (!) : cîte 35 la „48 kg" și 
„61 kg“, 39 la „52 kg“ și nu mai 
puțin de 43 la „56 kg“. Din aceas
tă cauză organizatorii s-au vă
zut nevoițl să continue competiția 
și în ziua următoare, adică dumi
nică.

S-au calificat pentru finale con
curente din asociații și localități 
mal puțin cunoscute în sportul 
judoului: Unirea Sînnicolaul Mare, 
Voința Mediaș, Metalul Aiud, Vo
ința Sebeș, Tîrnava Sighișoara, 
Forestierul Huedin, Electronistul 
Curtea de Argeș, Chimia Alexan
dria ș.a. Unele dintre aceste fina
liste au ajuns chiar pe tabloul 
laureatelor ! Nu mică ne-a fost 
surprinderea cînd am văzut și 
tribuna (din Sala sporturilor pi- 
teșteană) arhiplină. Iar după ce 
finalistele au început să-și în
cerce șansele pe cele două ta
tami, ne-am dat seama — din 
nou, cu plăcută surprindere — 
că fetele au învățat cu sîrguință 
tainele acestui complicat sport. 
N-au lipsit procedeele de mare 
eficiență — kansetzu, shime și 
nici proiectările spectaculoase din 
picioare direct în ippon, răsplă
tite cu ropote de aplauze. Nu este, 
însă, mai puțin adevărat că ma
joritatea victoriilor obținute îna
inte de limită au fost urmarea 
„fixărilor- aflate și la îndemîna 
băieților în anii de început. Mai 
mult ca sigur, în viitorul apropiat, 
fetele își vor îmbunătăți tehnica 
de concurs pentru a evita situa
țiile de oa.saekomi din care, de 
cele mai multe ori, sînt puține 
șanse de scăpare.

Iată cîteva amănunte și clasa
mentele finale ale sportivelor care 
au urcat pe treptele podiumului 
de premiere. La prima categorie 
de greutate, 48 kg, titlul de cîști
gătoare a competiției republicane 
a revenit arădencei Diana Ciupe, 
de la C.S.S. Gloria. Ea a dispus 
prin ippon, în finală) după o sui
tă de 4 victorii, de Daniela Ioniță 
(A.S. Mine Energia București). Pe 
locul 3 : Florîca Pricop (Progre
sul Brăila) și Luminița Pușcașu

aliat 
nu- 

a £n- 
unele 

fapt

SĂRBĂTOARE
der, o (inără bine dotată pen
tru atletism. Bucurie greu de 
descris pentru mica galerie a 
liceului, între care se afla, mo
destă ca întotdeauna, profesoa
ra de educația fizică Mioara 
Leueuția... în cazul băieților, 
proba a revenit lui Florin l’etre 
(Liceul „Matei Basarab" — sec
torul 3).

Cu un finiș mai puternic, Li
liana Sîrb (Liceul economic 4
— sectdrul 5) a trecut prima 
linia de sosire, la categ. 17—19 
ani, în timp ce Ia băieți, Viorel 
Nichifor a adus un nou titlu 
de cîștigător Liceului „Matei 
Basarab”... în ultima categorie 
de vîrstă, peste 19 ani, inimoșii 
atleț-i de la I.M.G.B. — sectarul 
4, s-au desprins in cîștigători și 
la fete (prin Daniela Predoi) și 
la băieți (Radu Dușman).

în continuare, sub aceeași em
blemă a A.I.T., a avut loc un 
cros popular cu aproape 4 000 
de participanți, care a dait ciștig 
de cauză Gabrielci Giurea, ele
vă Ia Liceul industrial Vulcan
— sectorul 5, și lui Ștefan Cio
chină, lăcătuș la I.M.G.B., sec
torul 4. Printre concurenți, Vio
rel Lupașcu — Școala nr. 114,

CONCURS BUCURESTEAN a DE ORIENTARE TURISTICA
Duminică în pădurea Brâ- 

nești, de lingă București, se va 
desfășura, în organizarea clu
bului Voința, o interesantă com
petiție de orientare turistică, 
sub egida „Anului Internațio
nal al Tineretului".

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGUR1LE TRAGERII MUL
TIPLE PRONOEXPRES DIN 3 

NOIEMBRIE
faza I : cat. 1 : 1 variantă 

25 ta. suită, aultotiuirism „Dacia 
1300" (70.000 lei); cat. 2 : 5 va
riante 25% a 5.389 lei; cat. 3 : 8 
Vantote a 3.6W lei; cat. 4 : 40,25 a 
732 lei; cat. 6: 113,75 a 248 lei; 
cat. 8 : 2.991,50 a 40 lei; cat. 7 î 
101,9» a 200 lei; cat. S : 1.505,25 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA 1 ; 
94.948 lei.

FAZA a Ji-a : cat. A : 2 va
riante 25Vo a 46.528 Iei; cat. B : 
1 vâriasilă 1OT% a 4&8P8' lei, din 
care o excursie de 2 locuri in 
U.R.S.S. și diferența în numerar 
și 4 variante 25% a 11.632 lei; 
cat. C : 36,75 variante a 2.532 Iei; 
cat. D : 81,75 a 1.138 lei; cat. E;

(CERO Cluj-Napoca). La catego
ria următoare, 52 kg, Mariana 
Coconea (A.S, Mine Energia) a 
fost nevoită sâ susțină nu mai 
puțin de 6 partide pentru a de
veni cîștigătoare. In finală ea a 
întrecut-o prin ippon pe arădean- 
ca Geta Ciocîrlan (Rapid). Pe.lo
cul 3 : Melania Ciobanu (Viitorul 
Bistrița) și Marioara Sutru (Voi
nicelul București). La categoria 
(56 kg) cu cele mai multe concu
rente (43), băcăuanca Găbriela 
Alistar (C.S.S. Pionierul) a fost 
o adevărată revelație, ieșind în
vingătoare după 7 meciuri, pe 
care le-a cîștigat într-o manieră 
spectaculoasă. Ea a încheiat 
competiția cu o frumoasă victo
rie prin ippon obținută în fața 
ploieștencei Daniela Floarea (Ra
finorul). Pe locul 3 : Livia Ca- 
cioara (T.C.I, Oradea) și Angela 
Felicia Moldovan (Viitorul Bistri
ța). Dintre cele 35 de concurente 
aflate la categoria 61 kg, s-a im
pus, în final, orădeanca Gabriela 
Buzaș (T.C.I.) care a învins-o în 
meciul decisiv pentru locurile 1—2 
pe Ioana Nicola (Metalul Buzău). 
Pe locul 3 : Virginia Gabriela 
Tanca (Viitorul Bistrița) și Fră- 
sinica Buzdugan (Olimpia Bucu
rești). Sora cîștigătoarei de Ia 
„61 kg", Ecaterina Buzaș (firește, 
tot de la T.C.I.) nu s-a lăsat mai 
prejos și a repurtat succesul la 
categoria sa, 66 kg. In finală, ea 
a întrecut o altă colegă de la 
T.C.I., Denisia Boldog. Pe locul 
3 : Gabriela Aldea (Metalul Aiud) 
și Lorenz Dezideria (Voinicelul). 
Deși la „semigrea", 72 kg, au 
fost mai puține concurente (15) 
lupta pentru întîietate a fost a- 
prigă. în cele din urmă, spre ma
rea satisfacție a spectatorilor lo
calnici, Simona Dică (C.S.M. Pi
tești) a cucerit primul Ioc, învin- 
gînd-o în finală pe Laura Di- 
mieru (Dinamo Arad). Pe locul 
3 : Carmen Oaneș (Tîrnava Sighi
șoara) și Elena Panaitescu (C.S.S. 
Bacău. în fine, la ultima catego
rie, + 72 kg, s-a detașat arădean- 
ca Angela Bogdaniuc (Rapid), 
cîștigătoare în finala cu Laura 
Vizitiu (C.S.M. Borzeștl, munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej). Pe lo
cul 3 : Constanța Petru (Chimia 
Tr. Măgurele) și Aurelia Cheța 
(Voința Sebeș). Arbitraje foarte 
corecte, și... o ultimă surpriză : 
cele patru noi arbitre s-au „des
curcat" mai mult decît promiță
tor pentru „ora debutului".

I
I
I
I

Costin CHIRIAC 1
A SPORTULUI

I
sect. 5, Eugenia Ghimpcjeanu 
— Școala nr. 143, sect. 5 (la 
nici 12 ani împliniți, deși în
trecerea se adresa categ. 14—19 
ani...) și Gheorghe Badea, în 
vîrstă de 70 de ani, fost tini
chigiu la I.T.B., cărora finaliștii 
și spectatorii le-au adresat cal
de felicitări. Le adăugăm pe 
cele ale noastre ! -

Peste premiile acordate celor, 
care au urcat pe podium, ini
țiatorii și organizatorii au mai 
acordat o cupă sectorului cu 
cele mai multe locuri I. Acesta 
a fost Sectorul 3.

In același timp, în pădurea 
Pantelimon, a avut loc un reu
șit concurs de orientare turis
tică (400 participanți) ; pe locu
rile I : Școala nr. 65 11—14 
ani, Liceul „Spira Haret" (f) 
și Lieeul de filologie-istorie (b) 
15—19 ani și întreprinderea 
„Antrefrig" (peste 19 ani), iar o 
cursă cicloturistică (150 de par
ticipanți) a purtat Ștafeta A.I.T. 
de la stadionul Dinamo pînă la 
C.A.P. Pantelimon, acolo unde 
pentru tinerii sportivi bucureș- 
teni localnicii au pregătit un 
frumos spectacol cultural-artis
tic...

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Concursul este deschis atât 
sportivilor clasificați —’ buctl» 
reșteni și din județele limitro
fe —, cit șl altor iubitori ai 
acestui sport, indiferent de 
vârstă. Startul la 10,30, cabana 
Pustnicul.

I
I
I

182,75 a 509 lei; cat. F : 6.655 a 
« lei; cat, G: 200,75 a" 200 le»; 
cat. H ; 3.246,50 a 40 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
Ia categoria 1 a lost obținut de 
șuteanu Romulus din Vulcan, 
Jud. Hunedoara.
• ASTAZI, MARȚI, este UL

TIMA ZI cînd participanțil ișl 
mal pot procura bilete pentru 
tragerea obișnuită PRONOEX
PRES de miine, miercuri 13 no
iembrie a.c.
• A Început vlnzarea biletelor 

la tragerea EXCEPȚIONALA 
LOTO, ce se va desfășura dumi
nică, 17 noiembrie. La această 
atractivă tragere se atribuie au
toturisme DACIA 1300, eîștigurl 
In numerar, precum și excursii 
In U.R.S.S.

| AZI, 1A 1/MIII MECIU1
I tineret al țării noastre 

o victorie in de
asupra . echipei si- 
a Turciei, singura 
pentru a se plasa 
2 în grupă (în urma 

calificată pentru tur-
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IZMIR, If (prin telefon). Lo
tul de 
vizează 
plasare 
milare 
soluție 
Pe locul 
Angliei, 
neul final al C.E.), poziție care 
ar trebui să confirme avansul 
fotbalului nostru pe continent 
față de cel finlandez și ' turc. 
Speranțele fotbaliștilor noștri 
par îndreptățite, ăvîndu-se în 
vedere că adversara noastră nu 
a înregistrat nici o victorie pî- 
nă acum, iar singurul succes 
plin — o victorie — al tinere
tului nostru în aceste întreceri 
preliminare, a fost obținut toc
mai Ia partenerul de azi în 
meciul tur- (scor 1—0 la Slati
na, prin golul înscris de Belo- 
dediei).

Tinerii noștri fotbaliști, 
trenați de C. Drăgușin și 
Iordănescu, și-au permis ____
un scurt răgaz, pentru echipa
re. după .sosirea la Izmir. La 
ora 17, ei au descins pe sta
dionul Alsancak (20 000 de 
locuri, gazonat), care va găzdui 
partida — pentru un antrena
ment de acomodare. La sfîrși-

an-
A. 

doar

I
I DIVIZIA „C"-REZULTAȚELE ETAPEI A Xlll-a

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Carpațl Gălănești 6—1 (2—0). Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc
— Șiretul Pașcani 4—1 (1—1),
Cetatea Tg. Neamț — Danubia
na Roman 1—0 (0—0), CSM Bu- 
cecoa — Zimbrul Șiret 4—1 
(1—1), -Constructorul Iași — Ce- 
luloza-Bradul Roznov 2—1 (1—0), 
Laminorul Roman — Avîntul 
Frasin 2—0 (1—0), Metalul Rădă
uți — Electro-Luceafărul Boto
șani 2—1 (1—0), Reionul Săvi-
nești — Cristalul Dorohoi 4—0 
(1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XIII-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 33 p 
(22—7), 2. Șiretul Pașcani 29 p 
(27—13), 3. Laminorul Roman 26 
p (21—7)... pe ultimele locuri :
14. Luceafărul Botoșani 10 p 
(16—18), 15. Celuloza Roznov 10 
p (9—22), 16. Danubiana Roman 
10 p (14—30).

SERIA A Il-a
Unirea Negrești — Unirea-Di- 

namo Focșani 2—1 (0—0), Inter
Vaslui — Victoria Gugeștl 1—0 

(0—0), CSM Borzeștl — Textila 
Buhușl 2—0 (1—0), Steaua-Meca- 
nica Huși — Minerul Comăneștl 
3—0 (1—0), Vointa-Petrollstul
Rm. Sărat — Proletarul Bacău 
3—o (0—0), Luceafărul Adjud — 
Partizanul Bacău 0—1 (0—0),
Chimia Mărășești — Constructo
rul Flacăra Odobeștl 1—2 (1—0),
— s-a jucat la Gugești. Petrolul 
Molnești — Mecanica Vaslui 3—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 28 p (37—13), 2. Inter 
Vaslui 27 p (24—11), 3. CSM 
Borzeștl 24 p (27—11) 
mele locuri '
rat 11 p (11—36), 16.
Comăneștl 10 p (18—29).

SERIA A IlI-a
Petrolul Berea — Petrolul Ian- 

ca 2—0 (2—0). Chimia Brăila — 
Granitul Babadag 2—0 (0—0), 
Chimia Buzău — Arrubium Mă- 
cin 5—0 (2—0), FEPA 74 Bîrlad
— Progresul Isaccea 7—1 (4—0). 
DVA-Portul Galați — ASA Bu
zău 1—0 (1—0), SN-CSS Tulcea
— Carpațl Nehoiu 2—0 (1—0),
Metalul Buzău — Ancora Galați 
3—0 (1—0), Victoria Tecuci
Laminorul Vizirii 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1, FEPA 
BIRLAD 30 p (32—14) — din 
jocuri, 2. Chimia Brăila 26 
(25—11), 3. Petrolul Ianca 26 
(21—13)... pe Iccuri

pe ulti-
15. Voința Rm. Să-

Minerul

TO 
15 
P 

(25—M), 3. Petrolul Ianca 16 p 
(21—13)... pe ultimele locuri : 15. 
Granitul Babadag 13 p (14—28),' 
16. ASA Buzău 9 p (15—19).
• FEPA 74 Birlad, care va În

treprinde zilele acestea un tur* 
neu peste hotare, a susținut in 
devans meciurile din etapele • 
14-a șl a 15-a : 1—0 eu 
Buzău (acasă) si 1—1 eu 
Ianca (In deplasare).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — 

Chirnogi 3—6 (1—0),

Metalul 
Petrolul

V litoral 
victoria

Consultați prospectul șl jucațt 
din vreme numerele dv. prefe
rate I
• Pentru iubitorii sistemului 

Pronosport, publicăm cele 16 
meciuri care fac parte din con
cursul de duminică, 17 noiem
brie : 1. Chimia Rm. Vilcea — 
Victoria București ; I. F.CJI. 
Brașov — Gloria Buzău ; 3. F. C. 
Argeș — Corvlrud ; 4. Rapid — 
F. c. Olt ; 5. Poli Timișoara — 
F. C. Bin ir-; 6. Sportul studen
țesc — R. C. Bacău î 7. A.Ș.A. 
Tg. Mureș — Petrolul ; 8. Bres
cia • — Sambenedettese ; 9. Cam- 
pobasso — Lanerossi ; 10. Catan
zaro — Palermo ; 11/ Cesena — 
Lazio ; 12. Perugia — Pescara ;

13. Triestina — Bologna.

ECHIPELOR DE TINERET
tul lui. antrenorul C. Drăgu- 
șin a comunicat următorul „11“ 
care va începe meciul : Stîn- 
gaciu — Cîrstea. Cireașă. Be- 
lodedici, Weisenbacher — Ursu, 
Cristea, Mănăilă. Badea — Șoi- 
man, Soare. Rezerve : Iașko, 
Mirea, Botezan, Muntean 
Bobaru.

Si

CLASAMENT
1. Anglia 6 3 2 1 9-3 8
2. Finlanda 6 1 4 1 6-6 6
3. România 5 1 3 1 3-5 5
4. Turcia 5 0 3 2 1-5 3

Selecționata 
ciei, care se 
în localitate, 
jucători divizionari „. 
marcați pe parcursul 
campionat. Antrenorul 
Andac s-a fixat asupra urmă
toarei formule de echipă, după 
ultima ședință de pregătire, 
efectuată luni, la ora începerii 
partidei oficiale (14,30) : Eser
— Aii, Burak, Bahzttin, Semih
— Uzkan, Durmuș, Erdi — Sa
lih. Sinan. Haluk.

Meciul va fi arbitrat de o 
brigadă italiană, avîndu-1 la 
centru pe Rosario Lo Bcllo.

de tineret a Tur- 
află de sîmbătă 

cuprinde numai 
,A“. re- 

acestui 
Dogan

Ion CUPEN

Tăndărei — ISCIP Ulmenl 0—0, 
FCM-Dunăreana Giurgiu — ~
limpla Slobozia 4—1 (3—0), 
CSS Medgidia — Voința 
stanța 2—0 (1—0). Unirea
ceni — Marina Mangalia 
(3—0). Metalul Mangalia — 
mentul Medgidia 3—0 (1—0), E-
lectrlca Constanța — Sportul 
„30 Decembrie” 2—0 (1—0), SN 
Oltenița — Portul Constanța 2—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 27 p (35—13), 2.
ISCIP Ulmeni 24 p (18—10), 3. 
Sportul .30 Decembrie” 23 p 
(lta-10), 4. Cimentul Medgidia 
23 p (27—18)... pe ultimele 
locuri : 15. Victoria Țăndărei 9 
p (16—23), 16. Electrica Constan
ța 9 p (9—23).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Metalul 

București 2—1 (0—0), Avicola
Crevedia — Constructorul IACPB 
Giurgiu 5—2 (2—2), Chimia Gă- 
ești — MECON București 2—0 
0—0.
Viscofil București 2—1 
Metalul Mija — Electrica
2— 2 (0—1), Tehnometal
rești — Voința București _ _ 
(0—0), IUPS Chitila — Cimentul 
Fieni 1—0 (0—0), Flacăra roșie
București — Abatorul București
3— 1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 29 p (26—5), 
----------- — - — (23—10), 3. 

p (22—16)... 
15. Flacăra 
(13—38), 16. 
Giurgiu 10

o- 
IMU- 
Con- 
Urzi- 

5-0 
Ci-

MECON București 
Danubiana București 

(1-0), 
Titu 

Bucu-
1—1

2. IUPS Chitila 27 p 
MECON București 25 
pe ultimele locuri : 
roșie București 12 p 
Constructorul IACPB 
p (14—22).

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Argeș

— ROVA Roșiori 2—1 (0—0), Da
cia Pitești — Metalul Alexan
dria 3—0 (0—0), Armata Craiova 
*- Sportul muncitoreso Caracal 
3—2 (2—1). Viitorul Scorniceștl — 
Viitorul Drăgășani 0—1 (0—0),
Textila Roșiori — CFR Craiova
2— 0 (0—6), Automatica Alexan
dria — Constructorul TCI Cra
iova 2—0 (1—0), Recolta Stolcă- 
nești — Progresul Corabia 1—0 
(O—0), Progresul Băltești — Chi
mia Tr. Măgurele 2—0 (2—0),

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 28 p (26—12), 2. Auto
matica Alexandria 27 p (23—3),
3. Constructorul Craiova 22 p 
(23—19)- Pe ultimele locuri : 15. 
Armate Craiova 14 p (21—28), 16. 
CFR Craiova 12 p (5—16).

SERIA A VII-»
Gloria-Pandurii Tg. Jiu — Glo

ria Reșița 3—1 (0—1). Minerul
Motru — Forestierul Băbenl 3—0 
(1—0), Metalurgistul Sadu — 
Metalul Oțelu Roșu 2—1 (1—0>, 
Dterna Orșova — Armătura Stre- 
hala 4—0 (3—0), Minerul Oravtta
— Minerul Mătâsari 2—0 (2—0).’ 
Minerul Moldova Nouă — 
nfl-Mecanizatorul Simian 
(O—0), Petrolul Ticleni — 
Rovtnari 0—0 (0—0), Minerul A- 
nlna — Chimistul Rm. Vîlcea
3- 3 (3-4).

Pe primele tocuri I L PANDU
RII TG. JIU 28 p (25-7). 2. Glo
ria Reșița 24 p (22—18), 3. Dier- --- ------------— _ — pp „J. 

Forestierul 
MinenR

Mlne-
1—1
Bui

na Orșova 13 p (20—25) 
«mele locuri 1 15. ~
Băbenl 13 p 04—29), 16. 
MStăsari TO p (19—26).

SERIA A VIII-a
Mtnerul-Stiința Vulcan 

Timișoara 5-1 (3-0),
UM 

____ .______ ... Unirea 
Tomnatic — CFR-Vlctoria Ca
ransebeș 3—0 (2—0), CSM Caran
sebeș — Unirea Sinnlcolau 1—0 
(l—O), Șoimii Llpova — Rapid 
Arad 3—2 (1-4), Strungul Chlșl- 
neu Crlș — CSM Lugoj 
(3—0), Victoria C&lan — 
Simeria 1—0 (1—0), Minerul 
roșeni — Minerul Certei 
(2—0), Obillcl Slnmartinu

3-1 
CFR
Pa- 
*-» 

_ ... _____ ____________ Str-
besc — Dacia Orăștie 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 23 p (26—12). 3. 
Strungul Chlșineu Crlș 23 p 
(21—11), 3. um Timișoara 23 p

pe

Hristea,'
Gh. Po-
D. Sava,

Selecționata U.E.F.A. >86 a ple
cat ieri in Bulgaria unde va sus
ține două partide amicale cu e- 
chipa similară a țării gazdă. Am
bele meciuri se vor disputa la 
Goma Oreahevița. Prima este 
programată astăzi, cealaltă joi. 
Meciurile acestea se înscriu în- 
tr-un program mai amplu 
care juniorii pregătiți de antre
norii Ghcorglie Staicu și Con
stantin Frățilă și l-au propus în 
vederea parcurgerii cu succes, 
pînă la capăt, a drumului cali
ficării pentru turneul final al 
Campionatului european A. Au 
făcut deplasarea în Bulgaria ju
cătorii care au evoluat joia tre
cută în partida cu Turcia de la 
Plopeni. Printre el : 
Bejenaru, Stroia, Pojar, 
pescu, Olosutean, Cr. șl 
Sedecaru.

Două partide amicale 
rificare vor susține și componen- 
ții lotului U.E.F.A. ’88. Meciuri
le cu selecționata Poloniei se vor 
disputa la Roșiorii de Vede (vi
neri) șl la Alexandria (dumini
că). Din lotul pregătit de an
trenorul federal Gheorghe Ola,' 
care este ajutat de C. Tllvcscu 
și O. Cojocarii, fac parte, prin
tre alții, Țene, Tatu, Stan, Bă
lan, Mlnea, Răducioiu, Stănici, 
Dumitru, Munteanu. Echipa se 
pregătește pentru preliminariile 
Campionatului european de ju
niori B pe care le va aborda în 
primăvară.

de ve*

(20—21)... pe ultimele locuri : 15. 
CFR Caransebeș 14 p (13—24), 16. 
Minerul Certej 13 p (12—30).

SERIA A IX-a
Minerul Or. dr. Petru Groza

— Metalul Aiud 2—0 (1—0). Sti
cla Arieșul Turda — Olimpia 
Gherla 3—0 (2—0), Voința Oradea
— Steaua-CFR Cluj-Napoca 0—1
(0—0), Gloria Beluș — Electrome- 
tal Cluj-Napoca 2—0 (1—0), Me
talurgistul Cugir — Ind. strmei 
C. Turzii 5—0 (2—0), Minerul
Șuncuiuș — Mecanica Alba Iu- 
11a 0—0, Viitorul-IRA Cluj-Napo
ca — Otelul Or. dr. Petru Gro
za 2—0 (1—0), Unirea Valea lui 
Mihai — Recolta Salonta 2—0 
(Ir-O).
• Meciul Recolta Salonta — 

Gloria Beiuș din etapa a xn-a, 
Întrerupt în min. 80, la 
fost omologat eu 3—0 în 
rea echipei Recolta.

Pe primele locuri : 1. 
LURGISTUL CUGIR 26 p 
2. Sticla Turda 25 p (35—18), 3. 
Metalul Aiud 25 p (16—11)... pe 
ultimele locuri : 14. Electrometal 
Clui-Napoca 13 p (14—28), 15.
Recolta Salonta 13 p (14—30), 16. 
Minerul Șuncuiuș 11 p (14—26).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu — Unio Satu 

Mare 0—0, Someșul satu Mare
— Chlmforest Năsâud 1—3 (0—0),'
Energia Beclean — Minerul Săr- 
mășag 4—1 (1—0), Chimia-Vic-
toria Zalău — Oașul Negrești 
2—0 (1—0), CUPROM Bala Mare
— Lăpușul Tg. Lăpuș 6—1 (3—1),’ 
Minerul Băiuț — Chimia Tăș
nad 2—1 (0—0), Minerul Rodna
— Minerul Băița 4—0 (3—0). Vie* 
toria Cărei — Minerul Baia 
Sprie 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. UNIO 
SATU MARE 25 p (29—12), 
Chimia Zalău 22 p (16—15),

0—1, a 
favoa-

META. 
(25—9),

3—2 (2—OK

— Unirea 
(1-0).

r. 
3.

Minerul Băiut 22 p (16—16)... pe 
ultimele locuri : 14—15. CUPROM 
Baia Mare 16 p (20—21), Chimia 
Tășnad 16 p (16—17). 16. Mine
rul Sărmăsag 16 p (10—17).

SERIA A Xl-a
Minerul Bălan — Metalotelinlca 

Tg. Mureș 3—1 (1—0), Unirea
Ocna Sibiului — Viitorul Gheor- 
ghenl 3—0 (3—0), Lacul Ursu 
Sovata, Metalul Sighișoara 4—0 
2—0, CSU-Mecanica Sibiu — Mu
reșul Luduș 1—1 (0—1), Minerul 
Baraolt — Electromureș Tg. Mu* 
reș 1—0 (0—0). Progresul Odor-
hel — Mureșul Toplița 3—2 (2—0),' 
Otelul Reghin — Inter Sibiu 2—0 
(0—0), Carpați Agnita — ■ 
Cristuru Secuiesc 2—0 ...
• Meciul Metalul Sighișoara — 

Electromureș Tg. Mureș din e* 
tapa a Xl-a, Întrerupt In min; 
M la 5—1, a fost omologat eu 
0—0 In favoarea echipei Elec- 
tromures.

Pe primele locuri z 1. PRO* 
GREȘUL ODORHEI 26 p (24—13),' 
2. Electromureș Tg. Mureș 23 p 
(27—13), 3. Metalotehnlca Tg;
Mureș 25 p (31—19)... pe ultimele 
locuri : 15. Lacul Ursu Sovata lt 
p (13—27), 16. Unirea Cristuru
Secuiesc 11 p (14—24).

SERIA A XlI-a ;
Poiana CImpina — Nitramonia 

Făgăraș 2—0 (1—0), Cimentul 
Hoghiz — IPT Intorsura Buză
ului 3—0 (0—0), Minerul Fllipeștl 
— Carpațl Sinaia 1—2 (1—1). Me* 
from Brașov — Petrolul Băfcol 
0-6 (2-0), Mobila-Măgura CoO-
lea — Victoria Floreștl 3—1 
(3—0), Electro SI. Gheorghe — 
Chimia Brazi Ploiești 2—1 (1—1),' 
Torpedo Zămeștl - "
Secuiesc 1—0 (0—0), 
cele 
C»—l)-.

Pe primele locuri 1 1. POIANA 
CIMPINA 28 p (25—16), 2. Ni* 
tramonla Făgăraș 26 p (25—T)« 
a. Electro Sf. Gheorghe 22 p 
(17—17).., pe ultimele locuri : IK 
Chimia Brazi 14 p (14—14). 16.' 
Utilajul Făgăraș 14 p (16—23). ■

Rezultatele ne-au fost transml* 
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respectivei

Metalul T» 
. . ... Precizia Să*
Utilajul Făgăraș 2—X



UN PRESTIGIOS SUCCES AL SCOLII 
ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. 1)

Ecaterina Szabo. Un succes pe 
cit de spectaculos, pe alit de 
meritat pentru cele două spor- 

. live, cele mai bune din echipa 
reprezentativă a țării noastre.

Frumosul bilanț al gimnaste
lor noastre Ia această ediție a 
Campionatelor mondiale a fost 
întregit de medalia de argint 
cucerită de Ecaterina Szabo la

Rezultate tehnice, finale pe ■- 
parate : feminin — sărituri : I. 
Elena Șușunova (U.R.S.S.) 19,826. 
2. Ecaterina Szabo (România) 
19.650. 3. Dagmar Kersten (R.D.G.) 
19,625 ; paralele : 1. Gabrielle
Fahnrich (R.D.G.) 19,933, 3. Kersten 
19,763, 3. Hana Rlcna (Cehoslova
cia) 19,488, 4. Camelia Voinea 
(România) 19.463... 6. Ecaterina
Szabo 19,413; birnă: 1. DANIELA 
SILIVAȘ (România) 19,813, 2. Eca
terina Szabo 19,775, 3. Șușunova 
19,575 ; sol. : 1. Oksana Omelian-

COMPETIȚIE EUROPENE INTERCLUBURI ----- I La zi I------

DANIELA SILIVAȘ s-a născut la» mai 1970, la Deva, județul Hu
nedoara. Începe să practice gimnastica din anul 1977, la C.S.S. 
„Cetate" Deva, avindu-i ca primi antrenori pe loan Cărplnlșan 
fi Vasilica Grecu. Debutează in activitatea competițională in 1980, 
an in care se clasează pe locul I la individual compus, la cam
pionatele școlilor generale. In 1981 ciștigi campionatul cluburi
lor sportive școlare și devine campioană națională de junioare 
la individual compus și pe echipe. Realizează aceeași perfor
manță și în anii 1982 și 1983. Participind la prima ediție a „Cu
pei Mondiale" pentru junioare, desfășurată la Tokio, in 1983, se 
clasează prima la individual compus și sol. In 1984, la campiona
tele internaționale ale U.R.S.S., la Riga, ocupă locul I la sări
turi și sol. iar la Moscova locul II ta individual compus. In 1984 
participă la C.E. de junioare de la Rimini (Italia) unde se cla
sează pe locul I la blrnă și pe locul II la paralele și sol. In 
acest an, la Campionatele europene de senioare, de la Helsinki, 
obține medalia de bronz la sol și mai este prezentă tn alte 
două finale (birnă și paralele). Montrealul i-a adus deplina con
sacrare internațională : medalie de aur la birnă, medalie de ar
gint cu echipa României, locul IV la sol și locul VII la indivi
dual compus, tn prezent. este pregătită la lotul reprezentativ de 
Adrian Goreac, ““ *

Competițiile europene inter- 
cluburi se află la ordinea zi
lei.
• BASCHET
„C.C.E.", masculin : Real Ma

drid — Friburg 89—81 ; 
Maccabi Tel Aviv — Na
shua Den Bosch 103—86 ; 
Cibonia Zagreb — Klosterneu
burg 85—70 ; Jalghiris Kaunas 
— Akademik Varna 97—65; O- 
lympia Simac Milan — Himky 
Helsinki 101—90; Limoges — 
Aris Salonic 105—87; feminin: 
Visoke Fraga — UBLV Viena 
89—46 ; S.F. Versailles — Wisla 
Cracovia 93—64; DJK Dussel
dorf — Sampo Bascket Lahti 
93—74; Partizan Belgrad — 
Den Helder 93—65; Levski

In finala Cupei cupelor la polo

Maria Cosma și Octavian Belu. DINAMO JOACA

S.C. Atena

evoluții
Cati ar

unor
9,85.
o medalie și 
în care por-

sărituri, în urma 
notate cu 9,90 și 
fi putut să obțină 
la paralele, probă 
nea printre favorite, dar finalul 
mai slab a dus la o penalizare: 
9,550. Pe locul IV in această 
probă s-a clasat Camelia Voi- 
nea, cel mai bun rezultat al său 
individual intr-o mare compe
tiție. La sol. Ecaterina Szabo și 
Daniela Silivas s-au aflat in 
posesia „bronzului** pînă în fi
nalul disputei cind Ulrike Klotz, 
din echipa R.D.G.. le-a devan
sat de puțin. Astfel. bilanțul 
nostru la Campionatele mondia
le este de patru medalii : una 
de aur, trei de argint.

qik (U.R.S.S.) 19,900, 2. Șușunova 
19,888, 3. Ulrike Klotz (R.D.G.) 
19,775, 4. Daniela Silivaș și Eca
terina Szabo 19,713 ; masculin — 
sol : 1. Tong Fei (R.P. Chineză) 
19,750, 2. Iuri Korolev (U.R.S.S.) 
19,725, 3. Li Ning (R.P. Chineză) 
19,650 ; cal cu minere : 1. Valen
tin Moghilnîi (U.R.S.S.) 19,750. 2. 
Li Ning 19,650, 3. Konishi Hiroyuki 
(Japonia) 19,625 ; inele : 1. 
Ning șl Iuri Korolev 19,750, 
Kyoji Yamawaki (Japonia)

PRIMUL MECI
3.

LA BUDAPESTA

Li
3.

... . . . »i
Iuri Balabanov (U.R.S.S.) 19,600 ; 
sărituri: 1. Korolev 19,625, 2. Lou 
Yun (R. P. Chineză) $1 Laurent 
Barbieri (Franța) 19,575; paralele: 
1. Sylvlo Kroll iR.D.G.) și Valen
tin Moghllnli 19.800, 3. Kojl Gus- 
hlken 
fixă :
19,725, 
ponia)

(Japonia) 19,773 ; bară 
1 Tong Fei 19.350, 2. Kroll 
3. Watanabe Mitsuakl (Ja- 
19,700.

Echipa de polo Dinamo Bucu
rești a reușit, după cum s-a 
anunțat, frumoasa performanță 
a calificării in finala „Cupei 
cupelor**. Ea urmează să intil- 
nească. intr-o dublă intilnire 
pentru desemnarea cîștigătoarei 
trofeului, valoroasa formație 
ungară Vasas Budapesta.

Un telex sosit ieri de la forul 
european informează că prima 
manșă a interesantei finale va 
avea loc la Budapesta, la 23 sau 
24 noiembrie, returul fiind pro
gramat la Pitești, la 30 noiem
brie sau 1 decembrie.

Spartak Sofia 
99-27.
• VOLEI 
„C.C.E.*

met — 
Grenoble
3—0 ; Ibis Courtrai 
Hvezda Praga 3—2 ; Tungsram 
Budapesta — VKV 
(Danemarca) 3—0 ;
Viena — ȚSKA Moscova 0—3 ; 
Bologna — Leysin (Elveția) 
3—0 ; Fanathinaikos — Dinamo 
Tirana 3—2 ; VC Hesa (Fin
landa) — SC Leipzig 3—0 ; fe
minin : Eczacibasi — Helsingor 
3—1 ; Tromp Olympus (Olan
da) — Post Viena 3—0 ; Sollen- 
tuna (Suedia) — CSM Clamart 
(Franța) 3—2 ; Espanol 
lona — Hapoel Naman 
3—2.

• HANDBAL
„C.C.E.**, masculin : 

Praga — Tatabanya 
Atletico Madrid — Graz 22—10; 
Borac Banja Luka (Iugoslavia) 
— Metaloplastika Sabac (Iugos
lavia) 26—22; Redbergslid (Sue
dia) — Hafnarfjardar (Islanda) 
27—19 ; Helsingoer IF — Kre- 
mikovți Sofia 26—14 ; „CUPA 
CUPELOR**, masculin : Zelez- 
nicear Niș — Groswaldstadt 
Elsenfeld (R.F.G.) 25—17 ; Vlug 
en Lenig — Amicizia Zurich 
19—19 ; Drott Hk Halmstadt — 
SC Empor Rostock 21—23 ; 
Teka (Spania) — Vikingur 
Reykjavik 20—18 ; Helerup Co
penhaga — Barcelona 21—18. 
(Echipele subliniate s-au cali
ficat pentru tururile următoare)

**, masculin: VC Ma- 
Polonia Londre 1—3 ;

— Salesianos Madrid
Ruda

Gladsaxe 
Tyrolia

Barce-
(Israel)

Dukla
29—23 ;

AI£W DE LA 
6812 METRI!
Una dintre știrile deosebite 

ale zilei de ieri nu privește 
vreun eveniment aflat Ja în- 
demîna mijloacelor de presă 
de tot soiul — aplaudat la 
scenă deschisă de mii de 
spectatori, așezați comod în 
tribune, și desfășurat in 
condiții normale de climă. 
Ieri. într-un mereu splendid 
efort, încă un virf al Hima
laiei — Ambablam, 6812 metri 
— a trebuit să se dea... bă
tut. Și. oricîte vîrfuri „inex
pugnabile" își pierd acest 
atu, lupta acerbă dintre om 
și munte rămîne mereu 
splendidă. Mai mult. Con
știent de propria sa va.oare 
(sau, tocmai pentru a și-o 
cunoaște mai bine !), omul 
oferă, uneori, șanse muntelui 
pentru a... nu se lăsa cucerit, 
îngreunîndu-și, cu bunăștiință, 
misiunea proprie. De astă 
dată, alpiniștii au efectuat 
ascensiunea fără a purta atît 
de necesarele măști de oxi
gen, fapt oare a mărit și 
mai mult uriașele eforturi 
ale urcării într-o atmosferă 
lipsită de oxigenul dătător 
de viață. Iar oamenii au în
vins și acum 1 Nu natura, nu 
frigul, nu crevasele, nu lin
sa de oxigen au fost depă
șite. S-au depășit pe ei înșiși. 
Cel 13 alpiniști care au rea
lizat performanța sînt 5 din 
Italia, 5 din Austria. 2 din 
Franța și unul din Canada.

Radu TIMOFTE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Stop-cadru

KASPAROV CEL

CAMPION MONDIAL DE ȘAH
Șl lupta continuă... Abia în

cheiat meciul in urma căruia 
Garri Kaspaiov a devenit cam
pion de șah al lumii și iată 
că el trebuie să se pregăteas
că pentru un nou asalt cu A- 
natoli Karpov, invinsul său. 
Va fi deci și un meci-revanșă, 
al treilea din această formi
dabilă serie, începută tn anul 
trecut, care vc. continua in 
anul viitor, probabil tn februa
rie sau martie — anunți ulti
mele telegrame de presă. De 

. ce atita grabă 7 Fiindcă, de 
fapt, este vorba de Campiona
tul mondial pe 1984, iar cel pe 
1986 a intrat și el in linia 
dreaptă. Precizare : învinsul 
meciului-revanșd joacă împo
triva câștigătorului apropiatei 
finale a candidaților, apoi — 
la sfîrșitul anului viitor — ur
mătorul meci pentru titlu. Și 
dacă facem speculații asupra 
prelungitului duel Karpov — 
Kasparov, să amintim că pri
mul meci a fost întrerupt la 
scorul de 5—3 (și 40 de remi
ze) pentru fostul campion, al 
doilea l-a cîștigat actualul lau
reat tot cu 5—3 (16 remize), 
așa că totalul fi aduce 
nou la egalitate : 3—3 !

„în meciul viitor nu joc eu 
împotriva lui Karpov, el tre
buie sS ion ce contra mea...-

din

— cu această butadă, Kaspa- 
rov a stimit zîmbete in noua 
sa calitate la prima conferință 
de presă, ținută duminică la 
Moscova. Voia să spună, de
sigur, că de data aceasta el va 
avea privilegiul de a-și păstra 
cununa, dacă la capătul vii
toarelor 24 de partide balanța 
s-ar menține egală.

Garri Kasparov își savurează 
succesul. După 16 ani (dacă 
socotim că a început șahul la 
6 ani, bineînțeles acasă la pă
rinți, anunțîndu-se încă de a- 
tunci un talent de excepție) a 
ajuns tn vîrful piramidei. S-a 
născut la Baku (R.S.S. Azer- 
baidjană), la 13 aprilie 1963. 
Este al 13-lea campion mon
dial, ia? în meciul care l-a 
consacrat a înscris exact 13 
puncte. Pură coincidență, care 
amuză însă pe statisticieni și 
spectatori. La 17 ani, Kasparov 
era mare maestru. Un an mai 
tîrziu, campion al Uniunii So
vietice și campion mondial de 
juniori. Tn 1982 a cîștigat tur
neul candidaților. Acum, după 
alți trei ani de luptă, își vede 
încununate eforturile cu 
mai dorit trofeu.

Stilul său ? Un stil pe 
cui tuturor iubitorilor de 
sau cel puțin al acelora _ 
apreciază inventivitatea, cura-

MAI TÎNAR

EUROPEANA LA JUDO

CICLISM • La Ciudad de Me
xico. columbianul Efraln Domin
guez a stabilit un nou record 
mondial pentru profesioniști tn 
proba de 1 kilometră cu start 
de pe loc, fiind înregistrat cu 
timpul de 1:05,200.

HANDBAL • Competiția femi
nină „Cupa Polară" s-a Încheiat 
în orașul norvegian Trondheim 
cu victoria selecționatei U.R.S.S. 
— 8 p, urmată de formațiile R. 
D. Germane — 6 p, Norvegiei — 
4 p, Bulgariei — 2 p...

LUPTE • In orașul Lund 
(Suedia) se desfășoară un tur
neu pe echipe la „greco-romane“. 
In prima zi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Suedia — 
Japonia 9—1, U.R.S.S. — Japonia 
10—0, S.U.A. — Cuba 5—5, Sue-

Cuba 6—4. In ziua a

U.R.S.S., CAMPIOANA

doua : Suedia — S.U.A. 7—3.
RUGBY • La Moscova, într-un 

meci contînd pentru C. E. — 
F.t.R.A. (grupa A), reprezenta
tiva U.R.S.S. a dispus cu 15—13 
(8—9) de formația Italiei. De la 
gazde, cele mai multe puncte 
le-a realizat Igor Mironov — 12. 
Iar de la oaspeți Ștefano Beta- 
rello — 9.

SCRIMA • tn orașul Arnhem 
(Olanda) s-a desfășurat un tur
neu internațional la spadă. Vic
toria* a revenit vest-germanului 
Alexander Pusch care l-a în
vins in finală cu 12—11 pe com
patriotul său Raphael Nickel.

TENIS • In finala"turneului 
feminin de la Doordrecht (Olan
da) : Katerina Maleeva —
Karlsson 6—3, 6—2. tn semilinaie 
Maleeva a eliminat-o pe ameri
canca Garrison cu 6—3, 6—2.

VOLEI • In prima zi a „Cu
pei Mondiale- (i). care se des
fășoară în Japonia, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
R. P. Chineză — Tunisia 3—0 (0. 
2, 1), U.R.S.S. — Brazilia 3—1
(9, 10, —5, 12), Cuba — Coreea 
de Sud 3—0 (3, 13, 11).

cel

pUi- 
șah 

care

jul, bravura pe eșichier. Este, 
intrucitva, antipodul lui Kar
pov, jucătorul tehnicii prin 
excelență, al calculului dus 
pină in cel mat mic amănunt. 
„Creativitatea a învins ruti
na !“ — spun unele comenta
rii, poate puțin exagerate. Ori
cum, acest nou campion pro
mite să aducă și un suflu 
proaspăt in avanscena „spor
tului minții".

La cei 22 de ani ai săi, Kas
parov este cel mai tinăr cam
pion mondial din istoria șahu
lui.

Radu VOIA

PE ECHIPE
Reprezentativa Uniunii Sovieti

ce a cîștigat titlul de campioană 
europeană de judo pe echipe, 
la masculin, învingînd, în’finală, 
la Bruxelles, selecționata Fran
ței cu 3—2 (2 partide încheiate 
la egalitate). Punctul decisiv a 
fost adus echipei sale de către 
Verițev, care l-a învins, prin 
ippon, pe del Colombo. Cu ace
eași ocazie, s-a desfășurat și 
prima ediție a Campionatului eu
ropean feminin pe echipe, pe 
prima treaptă a podiumului ur- 
cînd reprezentativa Franței : 4—3 
în finala cu echipa R. F. Ger
mania.

In meet amical de handbal
H.C. MINAUR - CUBA 

36-18 [17-11J
BAIA MARE, 11 (prin telefon). 

Sala sporturilor Dacia, din loca
litate, a găzduit întîlnirea inter
națională de handbal dintre for
mația locală H. C. Minaur Baia 
Mare și reprezentativa Cubei. 
Cei 3 000 de spectatori prezenți au 
fost și de această dată martorii 
unui spectacol handbalistic exce
lent, datorat îndeosebi echipei lor 
favorite, H. C. Minaur, care a ob
ținut o victorie de prestigiu in 
fața handbaliștilor cubanezi cu 
36—18 (17—11).

Au înscris, pentru H. C. Minaur 
— M. Voinea (13), Covaciu (9), 
Marta (4), Mironiuc, Oros, Boroș 
(cîte 2), Stamate, Gnandt, P. Li- 
viu și Porumb (cîte 1) ; pentru 
reprezentativa Cubei — Fumero 
(6), Babastro (4). Figuereto, San
chez, Questa (eîte 2), Alvarez și 
Aguillar (cîte 1).

Au arbitrat foarte bine — Zam
fir Mezaroș și Traian Ilicș, ambii 
din Baia Mare..

Andrei CRIȘAN — cores.

±4
MECIURI DECISIVE 

IN PRELIMINARIILE C.M.

In această săptămină au loc 
opt partide în preliminariile 
C.M. (zona europeană). dintre 
care patru sînt foarte importan
te. Miercuri, în GRUPA A 3-a, 
la Izmir : Turcia — România și 
la Londra : Anglia — Irlanda de 
Nord. Echipa țării noastre are 
o singură variantă de calificare ; 
să obțină victoria in deplasare, 
iar englezii să dispună de nord- 
irlandezi. Tot miercuri. două 
meciuri în GRUPA A 6-a : Ir
landa — Danemarca și Elveția 
— Norvegia. în fruntea clasa
mentului se află acum U.R.S.S. 
cu 10 p și este calificată indife
rent de rezultatele meciurilor de 
mai sus. Danemarca Distrează 
și ea mari șanse de calificare 
avînd 9 puncte (golaverai 4-8) 
în' timp oe Elveția doar 7 o

(golaveraj —5). Sîmbătă sînt 
programate alte două întiiniri cu 
suspans, în GRUPA A t-a : 
R.D. Germană — Bulgaria șl 
Franța — Iugoslavia. Echipa 
Bulgariei este calificată avînd 
11 p și este urmată de Franța 
9 p (golaveraj +9) R.D. Ger
mană 8 p (4-6), Iugoslavia 8 p 
(4-1). Situația este destul de 
complicată, totuși. Franța are 
prima șansă. în fine, duminică, 
două meciuri în GRUPA A 2-a, 
care nu Vor afecta însă pozițiile 
primelor clasate (R.F. Germania 
11 p șl Portugalia 10 p) : R.F. 
Germania — Cehoslovacia si 
Malta. — Suedia.
• în primul foc de baraj din 

America de Sud. la Asuncion : 
Paraguay — Chile 3—0 (t—0).
Au marcat Cabanas (mln. 9), 
Delgado (min. 46) și Garrido 
(min. 84 — autogol)

CAMPIONATE
UNGARIA (et. 17). Ferencvaros 

—Tatabanya 2—0. M.T.K — Uj-

pesti Dozsa 1—2, Szombathely 
— Zalaegerszeg 0—2, Volan — 
Gyâr 0—1, Debrețin — Pecs 0—0, 
Bekescsaba — Honved 1—3, Sio- 
fok — Vasas 2—0, Videoton — 
Csepel 1—0. Pe primele locuri : 
Honved 20 p. Pecs 24 p ; pe ul
timul loc, Csepel 9 p.

TURCIA (et. 11). Sarriyer — 
Samsun 1—1, Besiktas — Mata- 
lya 4—0, Ankaragiicu — Denizll
2— 0, Eskișehlr — Galatasaray 
1—1, Zonguldak — Fenerbahce 
0—1, Trabzon — Gencîerbirligi
3— 0. Pe primele locuri : Sam
sun 15 p, Besiktas 14 p.

ANGLIA (et 16).- Sheffield 
Wednesday — Manchester Utd. 
1—0 (prima înfrîngere a liderului 
în acest campionat). Coventry 
Liverpool 0—3, Chelsea — Not
tingham 4—2. Everton — Arse
nal 6—1, Birminghcim — Newcastle 
0—1 Oxford — West Ham 1—2 
Tottenham — Luton 1—3. Wat
ford — Aston Villa 1—1, Leices
ter — Southampton 2—2, Man
chester City — Ipswich 1—1. W.B 
Albion — Q.P. Rangers 0—1. Pe 
primele locuri : Manchester Utd. 
41 p. Liverpool 34 p, Sheffield 
Wedn. 31 p ; pe ultimele 21. Ips
wich 9 D 22. W.B. Albion 6 D.

___ Contrapunct -

un vor unanimi
All Blacks, reprezentativa 

de rugby a Noii Zeelande 
(considerată de mulți iubi
tori ai acestui sport drept 
campioană mondială neofi
cială) si-a contramandat as- 
tă-vară, prin decizia unui
tribunal din Wellington, un 
turneu in Africa de Sud.
Motivul 1 Bineînțeles, con
damnarea politicii de apart
heid a guvernului rasist de 
la Pretoria. Opinia publică 
internațională a luat act. cu 
satisfacție, de hotărirea spor
tivilor insulari, turneul de 
pregătire a fost, totuși, or
ganizat. dar intr-un alt con
tinent, America de Sud, cu 
concursul solidar a* rugbyș- 
tilor din Argentina. Istoria a 
avut însă și o continuare, 
relevată de curînd, în cartea 
autobiografică a lui Dave 
Loveridge, celebrul „demi de 
mclee" neo-zeelandez. După 
anularea turneului, elttdind 
o tendință pretutindeni și 
unanim îmbrățișată. Cercuri 
din Africa de Sud au pro
mis sume exorbitante fiecă
rui rugbyst din Noua Zee- 
landă, care ar fi acceptat, 
totuși, organizarea unui „tur- 
neu-pirat“. Dar, pentru a 
doua oară, ceea ce era nor
mal să se petreacă s-a pe- 
treeut : eu 2 ore înaintea 
plecării, selecționabilij au 
votat, în unanimitate, anula
rea călătoriei. De astă dală, 
fără nici o „continuare**...
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