
Miine, în sala Floreasca, in C.C.E. la baschet

STEAUA - JALGHIRIS KAUNAS
• sportivii sovietici alcătuiesc una din cele mai bune 
echipe de club din lume • La icte, „11“ (lui-Napoca va

juca la Anharu,
Echipa de baschet Steaua 

debutează în ediția a 30-a a 
Cupei Campionilor Europeni, 
întilnind mîine (la ora 18, in 
sala Floreasca) pe Jalghiris 
Kaunas, apreciată drept una 
dintre cele mai celebre forma
ții din lume. Afirmația este 
bazată în primul rînd De fap
tul că Jalghiris a cucerit, cu 
putină vreme în urmă, la 
Buenos Aires, Cupa William 
Jones, competiție considerată 
campionat mondial pentru e- 
chipe de club, iar în primăvară 
a fost finalistă a C.C.E. Din lo
tul oaspeților fac parte cîtiva 
dintre componenții de bază ai 
reprezentativei U.R.S.S. : Arvi- 
das Sabmiis (2,20 m — 22 anii
— apreciat ca una din marile 
valori ale baschetului mondial. 
Rimas Kurtinajtis (1,96 m — 
26 ani), Serghei Iovaisa (1,95 m
— 32 ani) si Valdemaras Ko-

„Internaționalele**  de tenis de masă ale României

cii naden TcthiK
micius (1,90 m — 27 ani). A- 
mintim că selecționata Uniunii 
Sovietice deține titlul de cam
pioană a Europei (cucerit în 
1985, în R.F. Germania) si este 
vicecampioană a lumii (1986. 
în Spania).

în condițiile unor parteneri 
de întrecere atît de valoroși, 
este de așteptat ca jucătorii de 
la Steaua să aibă o comporta
re cît mai bună, prin care să 
se ridice la nivelul echipei Jal
ghiris. De altfel, steliștii au 
dovedit, în decursul anilor, că 
pot avea prestații onorabile în 
compania unor adversari re
dutabili.

• Tot mîine. formația femi
nină Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca susține pri
ma partidă în ediția a 29-a a 
C.C.E.. întilnind. la Ankara, e- 
chipa Maden Tetkik.

Preletari din teate țările, tmifl-MI
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Astăzi, in partidele
i retur ale cupelor europene Iar fotbal

ECHIPELE NOASTRE IN DISPUTA
PENTRU PROMOVAREA
Astăzi, la București, Nicosia și Istanbul, cele 

trei reprezentante ale noastre în cupele 
europene la fotbal - Dinamo, Sportul 

Studențesc și Universitatea Craiova — susțin impor
tante și decisive partide pentru calificarea in bloc 
in turul al doilea al prestigioaselor competiții 
continentale. Avînd deplina încredere că ele vor

IN TURUL AL H-lCâ 
lupta cu toată energia și ambiția pentru a râ- 
mine pe scena marilor întreceri ale cluburilor de 
pe continentul nostru, să le dorim din toată inima 
mult succes.

Toate partidele vor fi transmise la radio, pe 
programul I.

Și-acum, avancronicile redactorilor noștri.

0 COMPETIȚIE CARE REUNEȘTE 
SPORTIVI DE MARE VALOARE

• Sala Sporturilor din Bistrița este gata să-și primească 
oaspeții •„Cupa ziarului Sportul**-trofeul  tinereții • Peste 30 de 
medaliați ai „mondialelor" și „europenelor*  la startul întrecerilor

Puține sint turneele interna
ționale de tenis de masă care 
să reunească, asemenea Cam
pionatelor Internaționale ale 
României, programate incepind 
de vineri in Sala Sporturilor 
din Bistrița, un număr atît de 
mare de sportivi de mare va
loare, pe listele de start. In
tre cei 200 de participant! fi
gurează peste 30 de jucători și 
jucătoare launeati ai Campio
natelor Mondiale si Europene 
(seniori și juniori), lor alătu- 
rîndu-li-se și alti sportivi care 
beneficiază de o foarte apre
ciată carte de vizită, prilejuind " 
astfel un excelent schimb de 
experiență. De altfel, cu prile
jul C.E. de juniori. Pierre Re- 
enacrrs, președintele federației 
belgiene, ne spunea că „va fi, 
ca de fiecare dată, o competi
ție de mare valoare, România 
avînd în această direcție o bo
gată și frumoasă tradiție". Vor 
fi prezenti și tineri care și-au 
căpătat deja un frumos renu
me, prin victoriile la diverse 
Întreceri, celui mai bun dintre 
cei mai tineri participant! ui
mind să-i fie acordată „Cupa 
ziarului Sportul".

Este dificil să prezinți in 
cîteva rînduri „cărțile de vizi
tă" ale concurentllor, dar nu 
se poate să nu-i amintim pe 
Otilia Bădescu (România) — 
triplă campioană europeană de 
cadete, bronz la C.E. senioare 
1986. Csila Batorfi (Ungaria) — 
campioană europeană de seni
oare si junioare. 1986. Zoran 
Kalinici (Iugoslavia) — cam
pion mondial la dublu 1983, 
Valentina Popova, Narine Anto
nian (U.R.S.S.) — campioane

TURNEUL FINAL DE BOX LA CONSTANȚA
Turneul final al Campionatelor Naționale de box pentru seniori 

se va desfășura în Sala Sporturilor din Constanța intre 13 si 19 
octombrie a.c. (nu la București, cum se stabilise inițial). La între
cere vor fi prezenti cei mai buni pugiliști ai țării, calificați în 
urma etapelor de „zonă", precum și membrii lotului reprezentativ.

Campionul nostru, Vasile Flo- 
rea, de la care așteptăm o 

comportare cit mai bună

europene 1984. Jindrich Panski 
(Cehoslovacia) — campion eu
ropean 1986. Andrzej Grubba 
(Polonia) — dublu cîștigător al 
„Trofeului Joola". Călin Crean
gă (România) — campion eu
ropean de cădeți 1986, Maria 
Aiboiu, Emilia Ciosu, Kinga 
Lohr, Călin Toma, Vasile Toma 
(România). Elena Kovtun, Fliu- 
ra Bulatova (U.R.S.S.). Elena 
Davîdkova (Cehoslovacia). Zo
ran Primorac, Ilia Lupulescu 
(Iugoslavia) ș.a. — sînt. la rîn- 
dul lor, medaliați cu argint sau 
bronz la marile competiții ale 
tenisului de masă, fiecare pe 
locuri fruntașe în topurile eu
ropene si mondiale.

La București

DINAMO CREDE
ÎN CAEIEICARE

Stadionul din Șoseaua Stefan 
oel Mare va găzdui astăzi, cu 
începere de la ora 14,30, cea 
de-a doua partidă dintre echi
pele Dinamo și „17 Nentori", 
din cadrul „Cupei Cupelor". 
După cum se știe, în primul 
meci, disputat cu două săptă- 
mîni în urmă la Tirana, for
mația albaneză a cîștigat la 
limită, cu scorul de 1—0. Pen
tru calificarea în turul II al 
prestigioasei competiții euro
pene, dinamoviștilor — care 
și-au încheiat ieri pregătirile 
— le este, așadar, necesară azi 
o victorie la cel puțin două 
goluri diferență. Desigur, aceas
tă victorie nu va fi ușor de 
obținut. Chiar dacă echipa din 
Tirana nu prezintă o carte de 
vizită deosebită, ea are sufi
ciente resurse și calități care 
o fac destul de redutabilă. Este.

Constantin FIRÂNESCU

(Continuare in pag 2-3)

Ieri, in meci restantă 
din Divizia A

STEAUA A ÎNIRECIT
PE (0RI1NUL Cil 4-0

Cronica în pag. 2—3
CLASAMENTUL

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Petrolul
4. F.C. Argeș

6 6 0 0 16— 1 12
5 3 2 0 16— 4 8
6 3 2 1 8— 3 8
6 3 1 2 6— 4 7

5—6. S.C. Bacău 6 3 1 2 8— 7 7
Victoria «312 7— « 7

7. „U*  Cluj-N. 6 3 1 2 6— 6 7
8. F.C. Olt 5 3 0 2 7— 4 6
9. Corvinul 6 2 2 2 7— 8 6

10. Chimia 6 2 13 11—10 5
11. Otelul « 1 3 2 4— 5 5
12. Rapid «213 5—9 5
13. Sp. Stud. 6 1 2 3 7— 7 4
14. F.C.M. Bv. « 2 0 4 4— 7 4
15. Univ. Cv. 19 4 2 4- 9 4
16. Flacăra 6 2 0 4 5—14 4
17. Gloria 6 2 0 4 7—21 4
19. Jiul 6 114 7—12 3

La Nicosia

SP0RTU1 STUDENȚESC - 
UN PLUS UBLIGATORIU 
FAȚĂ DE PRIMA MANȘĂ

NICOSIA, 30 (prin telefon). 
După o călătorie cu avionul pe 
ruta București — Craiova — 
Istanbul — Larnaca și una cu 
autocarul pe distanta Larnaca 
— Nicosia, lotul Sportului Stu
dențesc a ajuns în orașul în 
care va susține manșa a doua 
a primului tur din Cupa 
U.E.F.A.

Echipa bucureșteană are o 
misiune dificilă — de acest 
lucru sint convinși atît antre
norii. cît și jucătorii —, dar, 
pe de altă parte, alb-negrii mai 
știu că avantajul lor de 1—0 
poate fi un argument hotăritor 
dacă vor apela la resursele lor 
fizice totale, dacă vor porni cu 
Ideea că au, totuși, un plus de 
maturitate fată de formația ci-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

Pițurcă a sărit la o minge înaltă și va inscrie cel de al 3-lea gol 
al echipei sale Foto : Iorgu BĂNICA

incepe sezonul internațional de rugby

La Istanbul

CRAIOVEMII VOR LUPTA 
SĂ-ȘI APERE AVANTAJUL

ISTANBUL, 30 (prin telefon). 
Marti la ora prînzului, for
mația universitarilor craioveni 
a părăsit aeroportul din „Bă
nie" cu destinația Istanbul, 
pentru meciul-retur din Cupa 
U.E.F.A. cu Galatasaray. In a- 
vion s-a făcut joncțiunea cu 
echipierii Sportului Studențesc 
care, după aterizarea și rămî- 
nerea craiovenilor pe aeroportul 
din Istanbul, și-au continuat 
zborul spre Cipru.

Despre Universitatea Craiova 
trebuie spus că antrenorii Sil
viu Stănescu si Nicolae Zamfir, 
care asigură interimatul con
ducerii tehnice pînă la rezol
varea acestei probleme, au de
plasat la Istanbul 18 jucători, 
și anume : Lung, Racolfea — 
portari, Negrilă, Ad. Popescu, 
Tilihoi, Rada. Ungureanu, Săn-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)

Finalele republicane de lupte libere ale seniorilor

PARTICIPAREA LA CAMPIONATELE MONDIALE
„TRICOLORII" - 4 MECIURI 

IMPORTANTE ÎNTR-0 LUNĂ!

TREBUIE PREGĂTITĂ CU
Desfășurate sub semnul apropiatelor Campio

nate Mondiale (Budapesta, 19—22 octombrie), 
recentele finale republicane de lupte libere ale 
seniorilor au evidențiat buna pregătire și dir- 
zenia cu care si-au apărat șansele sportivii din 
lotul reprezentativ, precum șl dorința de afir
mare a tineretului.

Firește, aflați atît de aproape de' cea mai 
mare competiție internațională a anului, ne-am 
îndreptat atenția, îndeosebi, spre componenții 
lotului republican, mai ales că finalele de la 
Iași au constituit si ultima lor verificare ofi
cială. Antrenorul principal al' lotului. Nicolae 
Pavel, aprecia că titularii categoriilor au ajuns 
cu toții în finalele pentru locurile 1—2, folo
sind multe procedee tehnice, relevînd, deci, un 
nivel corespunzător de pregătire. Orientarea 
lor tactică a fost mai sigură, reușind să obțină 
tot mai multe prize favorabile atacului. Dar, 
Nicolae Pavel mai sublinia șl faptul că elevii

MAI MULTĂ EXIGENȚĂ! 
săi nu au inițiativa din primele secunde, unii 
o fac abia după ce se văd conduși și, desigur, 
efortul pentru restabilirea egalității si, mai 
ales, pentru detașare este mult mai mare. Mai 
toți luptătorii din lot nu susțin partidele in
tr-un ritm alert pe toată durata lor, iar pro
cedeele tehnice nu le finalizează înlănțuit pen
tru a obține un avantaj de puncte cit mai 
mare, pe de o parte, iar pe de altă parte, pen-, 
tru a profita de momentele de derută ale ad
versarilor. Se mulțumesc, de cele mai mulle 
ori, cu cite o fixare, un salt, o centurare late
rală etc., după care se opresc pină se ivește 
un nou prilej de atac. Ori, in lupta modernă 
trecerea rapidă de la un procedeu tehnic la 
altul este folosită de tot mai mulți concurenți.

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)

Timp de șapte duminici cam
pionatul de rugby a polarizat 
atenția suporterilor sportului 
cu balonul oval. Acum com
petiția națională numărul 1 
cedează locul intilnirilor Inter
naționale. Acestea se vor suc
ceda intr-o neobișnuită suită 
in luna în care am intrat Le 
reamintim :

— 5 octombrie cu Tunisia la 
Constanta,

— 18 octombrie cu Portugalia 
la Bîrlad,

— 25 octombrie cu Franța la 
București.

— 1 noiembrie cu Irlanda la 
Dublin.

Primele trei intîlniri fac 
parte din calendarul Campiona
tului European, ediția 1985/87 
(returul), iar a patra, meciul 
cu XV-le Irlandei, se constituie

intr-un test, in cadrul unui pro
tocol româno-britanic care pre
vede anual cite o partidă cu 
una dintre echipele reprezenta
tive ale Marii Britanii.

în vederea acestui important 
„grupaj" international. Biroul 
F.R.R. a analizat și aprobat pro
punerile Comisiei de selecție 
stabilind următorul lot : fun
dași — Gh. Florea (Farul Con
stanta). M. Toader (Dinamo) 1 
aripi — C. Popescu, M. Zafies- 
cu (ambii Dinamo), L. Hodorcă 
(Steaua) 1 centri — A. Lungu, 
St Tofan (Dinamo), V. Holban 
(Rulmentul Bîrlad) ; mijlocași 
Ia deschidere — A. Domoco» 
(Universitatea Timișoara). V. 
Năstase (Sportul Studențesc),

(Continuare in pag. 2-3)

*



ÎN CAPITALĂ, TIMP DE O SĂPTĂMÎNĂ, DIVIZIA A DE TENIS
• Steaua a înregistrat scorurile zileiDivizia A de tenis (grupa 

valorică 1—6) a debutat ieri 
după-amiază In Capitală, pe 
terenurile din parcul sportiv 
Progresul si pe cele de la Te
nis Sub București. Cele mai 
bune 13 formații masculine |i 
feminine își dispută, timp de o 
săptărolnă, titlul de campioană 
a țării, dar după o singură zi 
de întreceri (incomplete, însă, 
pentru că intîlnirea feminină 
Progresul București — Politeh
nica București s-a întrerupt 
din cauza ploii, precum si a in- 
tunericului) orice pronostic 
este prematur.

în partida dintre tenismanii 
de la Dinamo București șl cei 
de la Progresul, in pofida su- 
pecoritătil elevilor antrenoru
lui emerit Aurel Segărceanu 
care au cîștigat cu 7—2, două 
meciuri au tost spectaculoase. 
Andrt*  Dîrzu a trebuit să_ ce
deze primul set, apoi l-a cîști
gat, destul de greu (la tie
break) pe cel secund, pentru ca 
abia în cel decisiv să se impu
nă categoric în fața lui Liviu 
Ursuleanu. Rezultat final : 
Dîrzu — Ursuleanu 4—6, 7—6. 
6—0. Foarte disputată a fost si 
întâlnirea dintre Marius Comă- 
nescu Și Ovidiu Pavel. Primul 
a obținut victoria cu 6—4, 6—7, 
6—2. dar învinsul a cedat greu, 
replicile sale fiind adesea a-

• Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi, miercuri 1 oc
tombrie, are loc în București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr 2 cu începere de la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării trageri) 
se va face la radio, pe progra
mul I. la ora 16,15. Numerele ex
trase vot fi radiodifuzate, de a- 
semenea, la ora 18.55. pe pro
gramul n, la ora 23, pe progra
mul I precum șl miine diminea
ță în reluare, la ora 8,55. to-t pe 
programul I

a Vă prezentăm mal jos parti
dele — din campionatele Româ
niei ș> Italiei — înscrise în con
cursul Pronosport de duminică, 
5 octombrie : 1. F.C. Dlt — „U"

fINM11E Iii P1JBI ICANf
'Urmare din pag 1)

Să începem cu categoria de 
greutate cea mai mică, 48 kg. 
Dumitru Drăghici (Steaua) șl-a 
apărat cu succes titlul cucerit 
anul trecut, principalul său ad
versar fiind tot un coleg de 
lot, Romică Rașovan (CSM 
Reșița), pe care l-a depășit le
jer. Mai puțin convingătoare a 
fost evoluția lui Nicu Hîncu 
(Steaua), la „52 kg“, deoarece 
n-a prea avut adversari pe 
m'ăsură. De altfel, în cele 5 
meciuri susținute el a cîștigat 
de 4 ori înainte de limită șl o 
dată la diferență de puncte. 
Doar în finală a avut oarecari 
emoții în fața colegului său de 
club și de lot, Gheorghe Nea- 
goe. Proaspătul campion mon
dial de juniori, Dănuț Prefit 
(Steaua), era favorit la .,57 kg“. 
mai ales după ce l-a învins 
prin tuș pe campionul catego
riei respective, Gyorgy Kere- 
kes (Comerțul Tg. Mureș). Cînd 
a întîlnit, însă, un adversar ru
tinat, deși la finele activității 
competiționale — este vorba de 
Aurel Neagu (Nicolina Iași). în 
vîrstă de 32 de ani — Prefit 
nu s-a mai descurcat. La apro
piatele „mondiale"’ vor fi însă, 
cu siguranță, luptători mai va
loroși si mai puternici decît 
Neagu. Deci, atenție Prefit. Un 
bilanț semnificativ a obținut 
campionul categoriei 62 kg. 
Măricel Popa (C. S. Onești, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej): 
6 meciuri, 5 victorii înainte de 
limită și numai una la puncte, 
în turul 3, El nu are, oricum, 
contracandidat pentru „mondia
le". Asemănător au concurat 
Claudiu Tămăduianu („74 kg"), 
Ciprian Radu („90 kg") și Va- 
sile Pușcasu („100 kg"), toți de 
la clubul Steaua. 13051011 Oc
tavian Țenț (UNIO Satu Ma
re) a trecut prin încercări di
ficile la „68 kg" și n-a lipsit 
mult să piardă finala cu dina- 
movistul brașovean Traîan Ma-

—...... PSffiaKWWSaMSt ———

„cupa FORfSTifmur
IA POPICE

Arena Voința din Tg. Mureș 
a găzduit, sîmbătă și duminică, 
finalele „Cupei Forestierului" 
la popice, competiție tradițio
nală desfășurată sub egida Da- 
ciadei. întrecerea, care s-a bu
curat de un frumos succes, a 
fost organizată de Comitetul 
Uniunii Sindicatelor din Con
strucții, Materiale de construc
ții și Industrializarea lemnului, 
In colaborare cu federația de 
specialitate. Cu sprijinul orga
nelor locale. Au participat spor
tivi și sportive din mai toate 
județele țării.

Rezultate :FEMININ — 1. Ma- 
ricica Condurache (Dîmbovița, 
19 ani. muncitoare la Combi
natul de lianți și asbociment 
din Fieni) 236 p.d., 2. Florica 
Filip (București) 232 p.d., 3. A- 
driana Plugaru (București) 230 
p.d.; MASCULIN — 1. Mihai 
Bănărescu (Dîmbovița, 32 de 
ani, lăcătuș la Combinatul de 
lianți și asbociment din Fieni) 
337 p.d., 2. loan Macavei (Satu 
Mare) 329 p.d.. 3. Ștefan Pop 
(Timiș) 328 p.d. Mențiunea pen
tru cel mai tehnic jucător a 
fost acordată Corinei Botoș din 
Brașov.

C. ALBU — coresp. 

plaudate. Celelalte patru me
ciuri de simplu au revenit 
două dinamoviștUor în cite 
două seturi : Segărceanu — 
loan 6—4, 6—3, Vanță — Teuș- 
dea 6—3, 6—1, și două tenisma- 
nilor de la Progresul. Nițu a 
pierdut in fața lui Chiru cu 
1—6, 1—6, iar Florea cu 4—6, 
4—6 în tntîlnirea cu Onilă.

Intr-un alt meci masculin 
Steaua a dispus cu 9—0 de Du
nărea Galați. Intîlnirea a fost 
de la prima și pină la ultima 
partidă la discreția tenismani- 
lor bucureșteni. Astfel, echipa 
campioană en-titre a făcut un 
bun... antrenament în vederea 
disputelor foarte grele ce-o aș
teaptă, și mai ales a derby-u- 
lu, de sîmbătă dimineață, cu 
Dinamo București.

Dinamoviștii brașoveni ai 
prezentat o echipă destul de 
omogenă în confruntarea lor 
cu formația Tenis Club Bucu
rești. Dinamo a cîștigat cu 7—2. 
Cele două puncte ale învinși
lor le-au realizat Emil Hnat 
(el a dispus cu 7—6. 4—6. 6—1 
de Emil Dascălul si Hnat — 
Danie] Dobre (care au învins 
cu 6—1 6—4 perechea Toma — 
Mozeș). De la T.C.B. remarcăm 
Și evoluția foarte bună a iu-

DE LUPTE LIBERE
rinescu. chiar dacă el este unui 
dintre cei mai dotați compo
nent» ai lotului. Greșește insă 
uneori din poziții extrem de 
favorabile, aventurîndu-se in 
atacuri mai mult decît riscan
te. „Greul" Petrișor Cruceanu 
(C. S. Onești) a reușit să îm
brace tricoul de campion la 
seniori, dar evoluția sa a fost 
ștearsă. Am lăsat la urmă ca
tegoria 82 kg, deoarece nici u- 
nul dintre cei doi component» 
ai lotului, Gheorghe Mițu (Di
namo Brașov)- si Constantin 
Mărăscu (Steaua), nu s-a deta
șat. Au ajuns, ce-i drept, a- 
mîndoi în finală, dar ei vor 
mai susține meciuri de selecție.

Iată si alte cîteva aspecte de 
la finalele acestei ediții. După 
cum s-a putut lesne observa, 
luptătorii de la Steaua s-au a- 
flat în prim-plan la majorita
tea categoriilor. O comportare 
bună au avut și sportivii de la 
Nicolina Iași (antrenor Vasile 
Tigănaș). C. S. Onești (Cornel 
Cristuț), Dinamo Brașov (Ion 
Iancău), Vulcan București (Ilie 
Chirilă) și înfrățirea Oradea 
(Octavian Feher). în competi
ție au fost concurenți din 23 de 
cluburi și asociații sportive. 
Exceptînd secțiile menționate 
mai sus, celelalte au avut doar 
cite un luptător sau cel mult 
doi care au punctat, altele pe 
nici unul. Ne referim la CSM 
Craiova și Rapid Arad (cite 
un punct). Comerțul Tg. Mu
reș, Dunărea Galați și ASA 
Oradea (câte 3 puncte). Jiul 
Petrila și Lemnarul Odorhei 
(cîte 4 puncte) etc. Pentru com
parație precizăm că Steaua a 
adunat 59 de puncte !

Să notăm în încheiere bune
le arbitraje, apreciate unanim, 
remareîndu-i pe Mircea Filip 
(Iași), Ion Crăciun (Timișoara), 
Ion Oprea (Oradea), Vasile 
Coman, Ion Tobă si Ovidiu La- 
zăr (București). 

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pină la 31 oct. 1986 autotu

risme DACIA 1300 cumpărătorilor programați după cum urmea
ză :

2

Magazinul București pînă la nr. 14.600/1985
Magazinul Pitești pînă la nr. 2.800/1985

și 600/1986
pentru cumpărătorii din jud. Sibiu,
transferați de la magazinul Brașov

Magazinul Brașov pină la nr. 600/1986
Magazinul Bacău pînă h nr. 1.600/1985

Și 14.600/1985
pentru cumpărătorii dl.n jud. Brăila
șl Tulcca. transferați de 
nul București

la magazi-

Magazinul Bala Mare pînă la nr. 100/1985
Magazinul Reșița pînă la nr. 900/1985

șl 800/1985
pentru cumpărătorii din jud. Hune-
doara transferați de la 
Timișoara

magazinul

Magazinul Cluj pînă la nr. 2.100/1985
Magazinul Craiova pînă la nr. 2.800/1985
Magazinul Timișoara pînă la nr. 800/1985
Magazinul Iași pînă la nr. 1.800/1984

Câștigătorii CEC de la tragerea din trim. 11/1986 se pot pre
zenta pentru ridicarea autoturismelor DACIA la magazinele 
auto EDMS conform arondării teritoriale comunicate prin filia
lele CEC, cu excepția celor arondați la magazinele auto Bucu
rești și Baia Mare, care vor ridica autoturismele de la maga
zinul auto Pitești. Magazinul auto Pitești onorează și cîștlgă- 
torii CEC din toată tara.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme șl 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

|| Informații suplimentare la telefon 11.39.50. — int. 121 și 179. 
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^
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nionluj Dinu Pescariu care, 
deși a pierdut, a demonstrat că 
este un tenisman de perspecti
vă.

Fără probleme și intîlnirea 
feminină Steaua — Metalul 
Tirgoviște. Stelisteie (antrenoa- 
re Eleonora Dumitrescu) au 
cîștigat cu 8—1, ceea ce ne scu
tește de orice comentarii, în a- 
fară doar de faptul că dispro
porția valorică ni se pare 
mult prea mare. La încheierea 
meciuri'or de simplu : Politeh
nica București — Progresul 
4—2 (feminin).

Ion GAVRILESCU

Start Intr-un nou campionat 
de baschet

MECIURI ECHILIBRATE 
ÎN TURNEUL ORÂDEAN

ORADEA, 30 (prin telefon). In 
Sala Sporturilor din localitate s-a 
dat startul într-o nouă ediție 
a Campionatului Național de 
baschet masculin, cu partidele 
turneului preliminar la care 
participă formațiile : Dinamo
Oradea, Politehnica Iași, Aca
demia Militară, Mecanică Fină 
București, RAMIRA Baia Mare. 
Tn prima zi au avut loc meciu
rile :

ACADEMIA MILITARĂ — PO
LITEHNICA IAȘI 86—81 (42—33). 
Meci foarte echilibrat, dar bucu- 
restenii au avut mai mult timp 
avantai pe tabela de scor. In 
min. 35 ieșenii au egalat și au 
preluat conducerea, 73—72. Cu 
22 de secunde înaintea terminării 
partidei bucureștenii aveau la 
rîndul lor un punct în plus : 
82—81. Măgurean a intrat în 
posesia mingii, dar arbitrul I. 
Breză a văzut fault. Ieșeanul 
a protestat și a fost sancționat cu 
greșeală tehnică. antrenorul D. 
Pavelescu a intervenit și el și a 
primit aceeași sancțiune și bucu
reștenii au învins. Marcatori : 
Oczelak 22, Scarlat 18, Zdrenghea

16. Marinescu 13, Șarlă 12, Hoit 
3. Neagu 2 pentru învingători, 
respectiv Mihăilescu 18, Măgu
rean 20. Moscalu 18. Boiștcanu
17. Takacs 4. Cilibiu 2, Bahrin 2.

Arbitri : Al. Guță (Craiova) și 
I. Breza (București).

DINAMO ORADEA — RAMIRA 
BAIA MARE 76—61 (38—37).

Ilie GHISA — coresp.

CUPA ROMÂNIEI IA
La Poiana Brașov a avut loc, 

timp de trei zile, Cupa Româ
niei — ediția a 21-a — la orien
tare turistică. Competiția a cu
prins două concursuri indivi
duale (fiecare cite 3 etape, de 
zi). Primul dintre concursuri a 
avut caracter internațional, la 
el participînd și sportivi invi
tați, din Iugoslavia și Polonia.

Competiția s-a bucurat de 
timp frumos, de o zonă bine a- 
leasă și de o bună organizare, 
partea tehnică fiind asigurată 
de specialiști din Cluj-Napoca.

Reprezentativele țării noastre 
au reușit să ocupe locul I, atît 
la fete, cît și la băieți.

Participarea la cel de-al doi- - 
lea concurs a fost sub așteptări 
(13 fete și 21 băieți), cauza ți- 
nînd. după părerea noastră, de

Z

0 noua crcafic (chiiicâ sportivă româneasca

și a munci în 
întreprindere

aparatul. pe 
în imaginea

„PARTENERUL" IDEAL

(da, programa !) ori- 
așadar calități indis- 

xicărei adevărate 
fost testat vreme de

Scriam cu cîteva luni în ur
mă, referindu-ne la bogata ac
tivitate sportivă din marea în
treprindere de Mașini Grele 
București, despre o noutate 
tehnică în materie de antrena
ment la tenis de masă, un ro
bot-bijuterie, rod al gîndirii 
tinerilor Emil Marian — proiec
tant, și Ionel Sporea — tehno
log. ca și al sprijinului prețios 
acordat de conducerea unității, 
de comitetul de partid, de nu
meroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri, care au îmbrățișat cu 
înțelegere și, putem afirma, 
pasiune, ideea celor doi. E un 
mod de a gîndi 
această mare 
bucuneșteană.

Aveni în fată 
care-1 prezentăm 
care însoțește aceste rînduri, si 
nu contenim să admirăm apa
renta lui simplitate și — cum 
aveam să ne convingem — 
complexitatea funcționalității 
sale, ușurința cu care-1 poate 
program a 
ce copil, 
pensabile 
creații. A 
8 luni, cu începători si spor
tivi 
fost 
nori 
tori . . . . .
ferite domenii: tenis de masă, 
electronică, mecanică, energeti
că ș.a. Verdictul unanim este 
consemnat sintetic in Hotărârea 
nr. 172 din 31 martie 1986 a 
Oficiului de Stat pentru Inven
ții si Mărci, prin care se a- 
cordă Brevetul de invenție nr. 
90524 întreprinderii de Mașini 
Grele București 
Certificatul de i 
același număr. 
Emil și Sporea 
de valabilitate

Ampla documentare de com
parare a invenției cu ceea ce 
s-a creat înainte pe pian na
țional și internațional a dus 
la concluzia că „Robotul pentru 
antrenament la tenis de masă" 
prezintă elemente de noutate 
și progres tehnic. Să explicăm, 
pe scurt, că robotul servește 
atît în procesul de inițiere a 
copiilor, cît și în antrenamen-

de mare performanță, a 
urmărit la lucru de antre- 
cu vechi state, de cerceta
și alți specialiști din di-

titular, și 
inventator, cu 

autorilor Marian 
Ionel, cu termen 
6 martie 2000.

OOIfMAIIt TURISTICA
modul cum a fost întocmit ca
lendarul competițional, în peri
oada a numai două săptămîni 
fiind prevăzute trei mari com
petiții, cu câte două pină la pa
tru etape fiecare, într-o ordine 
nepotrivită.

REZULTATE TEHNICE (cu
mulate pe 3 zile), CUPA RO
MÂNIEI (concurs internațio
nal), individual feminin: 1. Ir
ma Pașca, 2. Valentina Vele. 3. 
Iudith Cserveny (toate Româ
nia); masculin: 1. Pavel Grigor,
2. Mihai Vereș. 3. Gheorghe U- 
drea (toți România); PE ȚARI, 
feminin: 1. România (Irma Paș
ca, Eva Gera, Edith Aply și 
Valentina Vele); masculin: 1. 
România (Gheorghe Udrea, Mi
hai Vereș, Istvan Nagy și Pavel 
Grigor), 2. R.P. Polonă. 3. R.S.F. 
Iugoslavia. CONCURSUL RE
PUBLICAN. individual feminin: 
1. Natalia Badea (Voința Cra
iova), 2. Kinga Kerekeș, 3. 
Reko Bonyai (ambele Metalul 
Roșu Cluj-Napoca); masculin : 
f, Zoîtan Fazekaș (CSU Bra
șov), 2. Sandor Fey (Voința 
Cluj-Napoca), 3. Gabriel Maio- 
rescu (Politehnica București). 
Marian CRACIUNESCU, coresp. 

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN 28 SEPTEMBRIE 1986

Categoria 1 (13 rezultate) : 1 variantă 100% a 19.913 lei și 45 
variante 25% a 4.978 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) : 35 variante 100% a 1.018 lei și 1.298 
varianțe 25% a 254 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) ; 647 variante 100% a 120 lei și 17.815 
variante 25% a 30 lei.

tul sportivilor 
mare performanță, 
bxecutînd toate ti
purile de lovituri: 
minge dreaptă, tă
iată, de „contră" 
și topspin. cu vi
teze de la două 
mingi pe secundă 
pînă la orice vi
teză dorită. Parte
ner priceput, răb
dător si neobosit 
robotul execută, 
după dorința an
trenorului sau spor
tivului. serii de 
lovituri de același 
fel sau combinate 
între ele. în ciclu 
automat si varia
bil. ca frecventă 
putere si orienta
re, în orice punct 
al mesei de joc. 
Alimentarea se 
poate face cu pină 
la 400 de mingi, 
lector cu plasă dirijînd 
„magazie" toate mingile 
turnate, astfel ca sportivul să 
nu piardă timp cu adunarea 
lor.

Prezentat la standul româ
nesc din cadrul „EXPO-SPORT 
Moscova ’86“, unde ș-au făcut 
și demonstrații practice, robo
tul s-a bucurat de unanime 
aprecieri, inclusiv din partea 
unor firme de specialitate, in
teresate să-1 achiziționeze.

în prezent, la „Electro-Ti- 
miș" din Timișoara, care a 
preluat execuția în serie, sînt 
in curs de finisare primele 
exemplare, comandate de Fe
derația Română de Tenis de 
Masă, urmind a fi onorate și 
alte comenzi. După cum ne

spre 
re-

mărturisi 
cialiștii i 
ne au si 
signului 
mai atră 
adaugă î 
lor Pe- p 
rie de 
care le 
gîndirii i

Un exc 
ta 
de 
în 
ta.
si sîntem 
reacția 
care se ' 
ai con*'

Sala 
la fi

,,Criteriul juniorilor"

CEA MAI DISPUTATA EDIȚIE D
La sfîrșitul săptămînid trecute, 

pe șosele din minicipiul Constan
ța s-a desfășurat tradiționala 
cursă de ciclism „Criteriul ju
niorilor", ajunsă anul acesta Ia 
ediția eu numărul 30. Etapa în- 
tîi fond 100 km, s-a desfășurat 
pe traseul Constanța — Tariver- 
d° — Mihai Viteazu și retur. în 
condițiil unui puternic vînt la
teral dreapta, care i-a triat sever 
pe concurenți. A cîștigat P. Șanta, 
cronometrat în 2h 30:01, (m.o. 40 
km.). Etapa a doua, contratimp 
individual, 20 km, s-a desfășurat 
pe șoseaua Constanța —- Basa- 
rab*.  Ir fir al, o situație inedită, 
primii doi cicliști realizînd ace
lași timp : N. Pătrașcu și Cr. 
Păun — 29:11. (m.o. 41 km.). E-

tapa a tr 
Mamaia, 
nimată și 
cian (C.S.

Clasamc 
(Voința I 
lonescu) 
al „Crlte 
(C.S.Ș. 1) 
cOlimp’a)

După tr 
tem snun 
mai frun 
tie din u 
tiiclpanți 
disnută, a 
petreacă i 
ta nivelul

ÎNCEPE SEZONUL INTERNAȚIOh
(Urmare din pag I)

G. Ignat (Steaua) ; mijlocași 
Ia grămadă — T. Coman (Stea
ua), S. Seceleanu 
min Baia Mare) : 
nia a treia — I.
mo), C. Florea 
Nistor (Știința 
Mare) ; nr. 8 
(Contactoare Buzău) : linia

(Știința Ce- 
înaintași li- 
Doja (Dina- 

(Steaua), FI. 
Cemin Baia 

H. Dumitra?
a 

doua — Gh. Caragea. N. Veres 
(Dinamo). L. Constantin (Stea
ua) ; linia intii pilieri — I. 
Bucan, C. Gheorghe (Dinamo). 
Fi. Simonca (Steaua). P. Pe
tru (Politehnica Iași) ; taloneri 
— M. Munteanu (Steaua), Gh. 
Ion (Dinamo). Dinamo dă e-' 
chipei naționale 11 elemente. 
Steaua — 1. Baia Mare (reve
lația acestui început de cam
pionat) — 2, alte sase cluburi

avînd c 
Cum se 
tinerețea 
eu expe: 
doi jucăi 
conta. S 
și Cr. Rî 
nerefăcuț 
accidente 
secință, ;

în ved 
lecție se 
rugbyști : 
mitru (F 
Vaslui ani 
Politehnic 
cu (ȘtâLn

Biroul 
semenea 
antrenorii 
Dinamo, 
cînd pro; 
disciplină 
la condu, 
de o lur 
rever eșiți< 
arbitri c: 
Știința ( 
Dinamo.

Cluj-Napoca ; 2. Rapid — Steaua ;
3. Gloria Buzău — Victoria ; 4. 
Flacăra Moreni — Oțelul Galați ; 
5 Jiul — F.C. Argeș : 6. S.C.-Ba- 
eău — „U" Craiova; 7. A scoli — 
Avellino ; 8. Atalanta — Empoll ; 
9. Como — Brescia ; 10. Inter — 
Roma : it. Juventus — Milan ; 
12 Napoli — Torino ; 13. Verona 
— Samndoria.

• Nu uitați că duminică, 5 oc
tombrie. aveți ocazia deosebit de 
atractivă și avantajoasă de a vă 
încerca șansele la noua formulă 
tehnic? organizată de A.S. Loto- 
Pronosport. Este vorba de TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
2, la care se poate cîștiga și cu 
2 numere din 6 extrase.
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ASTAZI, IN PARTIDELE RETUR ALE CUPELOR EUROPENE

DINAMO CREDE IN CALIFICARE
(Urmare din pag I)

deci, de așteptat ca, în frunte 
cu cei șase internaționali ai 
săi. „17 Nentori" să dea azi o 
replică puternică dinamoviști- 
lor. pentru a-și apăra fragilul 
avantaj realizat în meciul tur.

Evoluînd, insă, acum pe te
renul său. în fata propriilor 
suporteri, care o , 
— slntem convinși 
căldura în timpul 
vînd. de asemenea, 
ei, superioritatea ne 
loric. al forței si

de 
te 
in

Li ti

trebui

joc, Dlnamo deține sufieien- 
argumente pentru a crede 
victorie si calificare. Argu

mente însă care vor
susținute si printr-o mobiliza- 

o angajare si o dăruire 
în joc, asa cum di- 
ne-au dovedit și 

sint capabili, 
formațiile probabile

Ieri, la București, restanța din etapa a 2 a a primei' divizii

IN FINAL, SCOR
MAI APROAPE DE ADEVAR

4 (1)
0

vor susține 
—- cu toată 
jocului, a- 

. de partea 
! planul va- 

experienței

re, 
exemplare 
namoviștii 
alteori că 

Iată și 
pentru meciul de azi : 

DINAMO : Moraru — Varga, 
Movilă, Nicolae. Stănescu — 
Rednic, Andon-e, Mihăescu, Bă
lăci — Cămătaru, Damaschin I. 

„17 NENTORI" : Mersini - 
Baci. Lekbolo. Hodja.

Josa, Muca, Omuri 
Minga. Kola.

Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Cipru, 
avîndu-1 la centru ne 
Afxentiou. Observator U.E.F.A. 
la acest meci este Rudi Gloc- 
kner (R.D. Germană).

Sotos

Bimo

La meciul de fotbal de 
azi, Dinamo — „17 Nentori", 
sînt valabile numai legiti
mațiile — abonament de cu
loare roșie și verde (pentru 
ziariști) eliberate de 
C.N.E.F.S.

(Urmare din pag. 1)

priotă — e adevărat. în ascen
siune. De asemenea, în calcu
larea șanselor finale trebuie 
luat în considerație faptul că 
în cupele europene a început 
să fie tot mai dificil jocul cu 
„albul", adică jocul de con
strucție în fața unui adversar 
care are, pe deasunra. avanta
jul unui gol. în privința lotului 
deplasat la Nicosia. Cristea — 
accidentat în partida de la Pi
tești — rămîne incert, 
probabilă reintrarea lui

Este 
Cazan

CRAIOVENII VOR
(Urmare din pag. 1)

doi — fundași. Mănăilă, Iri
mescu, Cioroianu, Bica, G. Po
pescu — mijlocași, Bîcu, Geol
gău, Cîrțu, Biță, Badea — a- 
tacanți. In lot sînt două in
certitudini
s-a refăcut complet după con
tuzia intercostală pe care a su
ferit-o (deși se speră în rapida 
lui revenire oe teren), iar Bica 
a devenit și el indisponibil. 
„După partida cu Otelul, ne-a 
spus antrenorul Silviu Stănes-

Negrilă încă nu

PLUS
concomi-

SPORTUL STUDENȚESC9
in postul de „libero", 
tent cu trecerea lui Iorgulescu
în rolul de stoper si a lui Pană 
ca mijlocaș de acoperire. An
trenorii C. Ardeleanu si T. Di
ma vor fixa formația definiti
vă înaintea jocului, dar este 
probabil că ea va fi următoa
rea : Cristian — M. Marian, 
Iorgulescu, Cazan, Munteanu IT 
— Țicleanu, Pană, Bozeșan, 
Hagi — Terheș, Cora?.

în tabăra cipriotă domnește 
de asemenea optimismul. An
trenorul bulgar I. Arzov speră 
să-l recupereze pe ,.libero"-ul

OBLIGATORIU
la

De
Erotokritou. care n-a jucat 
București, și să-1 utilizeze 
internaționalul bulgar Zethin- 
ski. în acest caz. formația ci
priotă, care nu a fost anunțată 
oficial, ar putea avea următoa
rea componentă : Chariton — 
Mavris. Tsikos. Erotokritou, 
Crisîodulou — Zahariadis. De- 
meiriou, Savidis. Zethinski — 
Andreou, Jevizov.

Partida va începe Ia ora 20 
(ora Bucureștiului) si va fi 
condusă de trei arbitri din 
Grecia, la centru aflîndu-se 
Voutssras

STEAUA
CORVINUL

Stadion Steaua ; teren destul 
de greu ; timp închis, ploios ; 
spectatori — circa 25 000. Șuturi: 
30—7 (pe poartă : 24—2). Cornere: 
9—5. Au marcat s BALINT (min. 
3), BELODEDICI (min. 64). 
PITURCA (min. 86). LĂCĂTUȘ 
(min. 87).

STEAUA î Stîngaciu — Io- 
van. BUMBESCU, BELODEDICI. 
WEISSENBACHER — T. Stoica. 
bOlONI. IVAN (min. 85 Bălan). 
Balint (min. 69 Majaru) — 
LĂCĂTUȘ.

CORVINUL
noveanu. 
Badea — 
— Gabor.
(min. 81 Bardac).

A arbitrat satisfăcător Gh. 
Constantin ; la linie : A. Mițaru 
(ambii din Rm. Vîlcea) și M. 
Axente (Arad), ultimul cu gre
șeli în aprecierea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : LĂCĂTUȘ, 
BADEA. BUMBESCU.

La speranțe : 5—0 (2—0).
• ii.

(min.
î. Pițurcă.

IONITA — Tîr- 
Stroia, DUBINCIUC. 

Mateuț, KLEIN, Petcu 
Cojocaru. VAETUȘ

rea- 
în- 
dar 
ei), 
vor 
mai

si a) 
din 

peri - 
Belodedici. a 

reluare, cu capul, din 6 
plină viteză, va fi scoa- 
comer de mult solicita- 

Ioniță. Si t nu întîmplător. 
el.

va apare, 
ce mai des si mai 

liberoul

Așa cum începuse partida, cu 
rapidă deschidere a scorului

în 
în

BELODEDICI. vă 
de al doilea gol al 
sale (printr-un șut 
10—12 m, cu care a 

;, Ia colțul 
emoțiile în 

2—0. De 
.hunedo-

LUPTA SA-ȘI APERE AVANTAJUL
cu. echipa s-a pregătit cu mul
tă atenție, în dorința de a 
continua tradiția bunelor me
ciuri realizate de noi în cupele 
europene, motiv care ii face 
pe jucători să abordeze meciul 
en un psihic bun, în ciuda ne
reușitelor din campionat. 2—0 
rămîne un scor de calificare". 
Se pare că Universitatea va a- 
linia, pentru început, următorul 
„11“ : Lung — Negrilă (Ad. 
Popescu), Tilihoi, Rada, Ungu- 
reanu — Mănăilă, Irimescu, G. 
Popescu, Bîcu — Geolgău, Cîrfu

la aeroport ne-au spus 
că echipa lui Jupp Der- 
marchează. totuși, o creș- 
de formă, ea reușind vic- 
duminică în fata forma-

Despre Galatasaray nu am 
putut afla încă date noi. Zia
riștii turci care ne-au întîmpi- 
nat 
insă 
wall 
tere 
toria
tfel Malatyaspor.

Meciul craiovenilor va începe 
la ora 15,30 (ora României) și 
va fi condus de o brigadă de 
arbitri din Italia, avîndu-1 la 
centru pe Lo Bello-jr.

o
(șut BALINT, singur, la 14 m.. 
cu toată poarta în față), se 
părea că liderul nu va avea 
nici un fel de probleme din 
partea Corvinului. o parte
neră de întrecere care n-a 
prea 
deplasare. Steaua 
tinuat să atace 
larg și numai 
regulamentară 
l-a împiedicat 
marcheze din 
nalty indiscutabil 
de arbitrul Gh. Constantin. în 
compensație, 
roarea comisă 
său de la linie.
care, la golul lui Balint, nu a 
semnalizat poziția clară 
ofsaid a stelistului. Si, 
pofida terenului destul 
greu, jocul a curs spre poarta 

Ioniță, ocrotit. în 
de apărătorii- 

5î
(spre finalul 
minute) ale 

cu Pițurcă 
. La reluare.

i Corvi nului. 
de întrecere 

cochetat cu victoriile în 
a 

pe un 
intervenția ne- 
a lui Ionită 
pe Piturcâ să 
apropiere ; pe- 

neacordat

con
front

formația gazdă, dornică să 
lizeze ..desprinderea". își 
tetește acțiunile ofensive. 
Balint Si Stoica (îndeosebi 
afiați în criză de timp, nu 
alege continuările cele 
bune. In sprijinul lor. ca 
„vîrfurilor". 
ce în 
culos. 
cărui 
m. 
să 
tul 
tot
înscrie cel 
formației 
sec, de la 
plasat mingea, jos, 
lung), risipind < 
teren și în tribune : 
aci înainte. careul 
rean va semăna și mai mult cu 
o cetate asediată din toate 
părțile.
echipa oaspete va fi mai 
proape de gol.
min. 68. prin Mateuț. 
un simplu foc de paie. întrucît 
in continuare, două dintre nu
meroasele raiduri, desfășurate 
pe flancul drept al atacului, se 
vor încheia cu golurile 
de PITURCA (min.
reluare, cu capul, la o 
re a Iui Lăcătuș) si 
TUS (min. 87 — 
tă Ia colțul lung, 
primită de 
acum. Ia 
proape de 
..tribunele" 
cute.

asediată
dar. cu toate acestea.

a-
ea ratînd. în 

A fost

în scrise 
88 - 
centra- 
LĂCA- 

mînge plasa
ta o 

la Bălan).
4—0. scor ___

fizionomia jocului, 
se arată

pasa
Abia 

mai a-

satîsfă-

Gheorghe NICOLAESCU

La Timișoara

UN DERBY LA NIVELUL DIVIZIEI A

credem, 
de... 
M.

la e- 
colegul 

Axente.

de 
în 
de

MECI DE VERIFICARE AL
SELECȚIONATEI U.E.F.A. 86

curajosului 
egală măsură, 
coechipieri, ca 
țările, în serie 
primelor 45 de 
bucureștenilor. i 
în „rol principal".

de... ra-

Mîine, selecționata U.E.F.A. 
’86, care se pregătește în ve
derea ... . ” “
final al Campionatului Euro
pean.
partidă de verificare în compa
nia C.S. U.T. Arad. Meciul va 
începe la ora 15.45.

participării ia turneul

va suăține. la Arad, o

48).

15 minute

lui

dispu- 
o re

specta to
la

afirmăm fără rezer- 
un arbitraj competent 
imparțial, asigurat de
C. Gheorghe, la ceh
ia linii de AI. Comă-

și. in 
Moga, 
corner

coincidenta nu se o- 
preste aici. Vasluianul 
Adrian Porumboiu s-a 
născut exact în aceeași 
zi. lună și an cu ...Cră
ciunescu • „Echipa Vic
toria are acum altă 
haină, mi-a plăcut 
foarte mult marcajul și 
presingul" — era de 
părere antagnorul t.îr- 
goviștean Cornel Dinu, 
prezent 
dionului 
preciere 
scriem.

a IN 
A ÎNLESNI 
Studențesc, la 
o temeinică 
generală în 
manșei a doua 
monia Nicosia, 
s-a arătat de 
ca în formația 
negrilor" să joace Mun
teanu II și Coraș, am
bii suspendați pentru 
cumul de cartonase 
galbene. „Ofertă ten
tantă" — si-au zis cei 
din conducerea clubu
lui din ..Regie". dar. 

/lună ce au consultat 
programul turului Di-

nrln intervențiile Iul 
de mare exactitate, al 
doilea prin limpezimea 
De care o oferă unor 
faze de atac. m „Due
lul" dintre cele două 
galerii a început la 
Ploiești cu mult înain
te de minutul 1 și a 
continuat pînă după 
minutul 90. dar fără să 
degenereze, 
grupuri 
Dorteri 
sportiv 
bele ar 
10. •

SPERANȚE 
dintre (antrenor
T. Poratchi) și Dinamo 
(antrenor C. Frățilă). 
Disputată tot pe „Mu
nicipal", ea a fost spec
taculoasă, de bun ni
vel tehnic. Iar dacă 
seniorii nu au marcat 
nici un gol. 
rii au aplaudat, 
speranțe, patru goluri 
care de care mai fru
moase. Golgeterul me
ciului. I. Moldovan 
(„U"), fratele lui Gra
tian Moldovan, care a 
punctat de trei ori 
(min. 14. 33 si 52), pen
tru Dinamo înscriind 
Răducioiu (min.
Nu e mai puțin ade
vărat că în ambele 
distribuții au figurat 
jucători binecunoscuți: 
portarul Ciucur, jucă
torii de cîmp I. Mure- 
șan, Trîmbițaș, Estin- 
ca. Boeru. Matei. I. 

U“). 
ală-

A AVEM UN LOT E- 
XEMPLAR ca disciplină, 
un lot tînăr care, spe
răm, va realiza saltul 
de calitate și în clasa
ment la care aspirăm 
de multă vreme. Un 
rol deloc neglijabil. In 
alcătuirea acestui lot 
și în întronarea atmos
ferei de disciplină și de 
muncă ambițioasă, 11 
au atît fostul nostru 
antrenor, D. Nicolae- 
Nicușor, cît și actua
lul responsabil tehnic 
principal, Nicolae Vă- 
tafu, tehnicieni cu ca
re este o plăcere să 
colaborezi", sînt afir
mațiile președintelui 
lui S.C. Bacău, prof. 
Corneliu Costinescu. a 
Cu
de fluierul de 
re. Laurențiu 
o nouă probă 
vedea dacă 
persistentă de 
na piciorului < __
menține. Și cum fun
dașul dreapta al
F.C. Olt resimțea încă 
această durere, în lo
cul lui a intrat Costin; 
care a luptat cu am
biție pentru a-1 
cui pe mult mai 
perimentatul titular al 
postului, a Interesan
tă „mutarea" pe care 
antrenorul băcăuan «N. 
Vătafu o efectuează în 
funcție 
disputare 
acasă. Viscreanu 
luează. de regulă, 
postul de fundaș stin
gă — cu accentuate 
sarcini ofensive : 
deplasare, în locul 
apare un apărător 
tă la sută. Elisei. 
mod eficace de a 
ne în valoare, cît 
bine, calitățile jucăto
rilor, adaptate la ide- 
ea tactică predominan
tă a fiecărei partide, a 
Antrenorul Gh. Con
stantin remarca efor
turile lui S. Răducanu 
de a primi. în poziții 
cît. mai bune, 
minge ce-i 
sată. Numai că au 
prea puține aceste 
Ioane. în orice 
vîrful de atac al
F.C. Olt demonstrează 
o excelentă dispoziție 
de joc.

A DEMNA DE ME
CIUL „MARE" PARTI-

Tn derbyul seriei a IlI-a. din 
etapa de duminică a Diviziei B, 

I Politehnica a dovedit că este o 
candidată serioasă (și îndreptăți
tă !) la repromovarea în „A". 
Deși condusă în min. 18, pe te
ren propriu, cu 2—0 (!). echipa 
„violețtîor" a găsit atît resursele 
psihice, cît și tehnico-tactice pen
tru f cîștiga un meci de mare 
importantă. în>tr-un final care i-a 
entuziasmat pe oei circa 18.000 de 
spectatori timișoreni. Meritul Po
litehnicii este nu numai acela de 
? fi răsturnat un rezultat care 
altei echipe „i-ar fi tăiat picioa
rele*,  ci și de a fi învins rezis
tența unei echipe, Gloria Bistri
ța, care a impresionat, prin jocul 
bur prestat, prin maturitate și o- 
mogenitate 
ponentilor 
ani 
tare 
sa pregătire fizică, 
antrenorul Ion Voica.

Partida a începui stupefiant 
pentru gazde : în min. 8. porta
rul teu â degajat defectuos în 
piciorul lu’ Dănilă, aflat în cer- 
eu.’ de la centru, și acesta a șu
tat splendid, pe sus, de la 40 de 
metri, „la vinclu" ! După 10 mi
nute, Florea majorează ____
jul Gloriei, din acțiune persona
lă ! Din acest moment, “ 
își -strînge rîndurile și — deși jo
cul său la mijloc lasă de dorit, 
ca precizie a paselor, iar „vîrfu- 
rile", Oancea și Bolha, găsesc 
greu soluții de pătrundere — re
duc-' scorii*  (min. 2.7) prin șutul 
puternic al ’ui Pascu, din afara 
careului. După pauză, avalanșă 
de atacuri si de ocazii de gol.

I
I
I
I
I
I
I

a- 
•ea 
oei 
fi
de 
de 
nn
i- 
de 

iul

i.c.

I
I
I
I

(majoritatea com- 
săl joacă de multi 

împreună). prin orlen- 
tactică și prin excelenta 

realizată de

avanta-

„Poli*

ia poarta lui Nai ați, mai ales că 
antxenorul Ion Ionescu găsește și 
soluția bună a introducerii lui 
Varga, recunoscut pentru învălui
rile pe aripă și șutul său puter
nic. Totuși, tabela arată 1—2, în 
mia. 85 1 în acest minut. Pascu 
execută o lovitură liberă laterală, 
fundam' central Vușcan se stre
coară ca o felină prin careul 
supraaglomerat și plonjează „la 
firul ierbii", deviind mingea, cu 
capul. în plasă. Trec doar două 
minu+e, centrează de pe stînga 
Varga, Oancea intervine și, 
genunchiul, '
boltă, peste 
tic, pentru 
bine dotată 
runcă din 
min. 89. la „ 
portarul Leu salvează în 
cu un plonjon disperat.

Meci frumos, palpitant, 
feat deschis și sportiv, cu _ _ _ 

. priză secundă de calitatea Divi
ziei A : o “ “
ve ! Si cu 
șl perfect 
suceveanul 
tru ajutat __ ___  __
nescu (Bacău) și Gh. Pop (Su
ceava). *

POLITEHNICA • LEU — AN
DREAS (min. 46 VARGA), lonuț 
Vușcan.
PA3CU,
Bolba (min. 70 Spătaru). Oancea. 

GLORIA : Nalați — Roman.
HURLCT, Cervenschi, Bagiu — 
Costin. Nicolae, Florea. Kortesi 
— Moga. Dănilă.

__  _____ ___ cu 
trimite balonul, eu 
portar. Final drama- 

că această tenace și 
Gloria Bistrița se a- 
nou în atac 
,,bomba*  lui

Sunda — Vlătănescu. 
SABAU — BOBARU,

Radu URZÎCEANU

iiPALii Învingători ai reuniuni HIPISM

* înainte 
! începe- 
a făcut 
spre a 
durerea 
la glez- 

drept se

înlo- 
ex-

de locul de 
a partidei : 

evo- 
pe

ceea ce a dus ia închiderea or
dinii triple. Am evidențiat, de a 
semenea pe Pitoresc, care și-a do
vedit clasa prin modul cum și-a 
învins adversarii, deși s-a handi
capat suplimentar cu un lung 
galop. Formația G. Solcan a mai 
realizat o victorie, cu Jebel. în 
alergarea rezervată amatorilor 
L. Tancu realizînd o frumoasă 
cursă de așteptare. Vulturaș, lan
sat de la plecare la sosire, a fost 
Ultimul învingător al reuniunii. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa I: 
1. Vultdraș (Sandu) 1:39,8 : 2.
Gruia. Cota. cîșt. 3. Cursa a Il-a: 
1. Jebel (Tancu) 1:29.8 : 2. Bazna. 
Cota : cîșt. 6, ev. 11, Cursa a Ill-a : 
1. Daclana (Chiș) 1:26,7 : 2. Rui- 
bist ; 3. Valea Cota : cîșt. 6, ev. 
214, ord. triplă închisă. Cursa a 
IV-a : 1. Răsad (M. ștefănescu)

1:28,4 ; 2. Rarău ; 3. Humor. Cota: 
cîșt. 2, ev. 120, ord. triplă 69, 
triplu II—III—IV 670. Cursa a V-a:
1. Fidelio (Marinescu) 1:25,5 ; 2. 
Cămita. Cota: cîșt. 4, ev. 8, Cursa a 
Vl-a : 1. Voinica (Florea) 1:34.0 ;
2. oranița ; 3. Onuca. Cota : cîșt.
3. ev. 46, ord. triplă închisă.
Cursa a VlI-a : 1. Trandaf (Tă- 
nașe) 1:28.1 : 2. Delicat ; 3. Hemin. 
Cota : cîșt. 5, ev. 46, ord. triplă 
612, triplu V—VI—VII 763. Cursa 
a VHI-a : 1. Pitoresc (Solcan)
1:39,6 ; 2. Strada ; 3. Simon. Co
ta : cîșt. 1,40, ev. 7, ord. triplă 64. 
Cursa a ix-a : l. Janetâ (O. Du
mitru) 1:29,4 ; 2. Anaria. Cota : 
cîșt. 8, ev. 24, ord. 14.

A. MOSCU

în 
lui 
su- 
Un 
pu
ma!

fiecare 
era adre- 

fost 
ba- 

caz. 
lui

Trîmbițaș, 1 
Boeru. Matei, 

Moldovan (la 
portarul Prunea, 
turi de Baicea. Mitici. 
Cr. Sava, Văidean, Ră
ducioiu (la Dinamo) « 
Nici în al treilea joc 
„U" — Dinamo dispu
tat anul acesta studen
ții nu au reușit victo
ria : vineri s-a înre
gistrat egalitate. în ce
lelalte două (3—1. Ia 
Alba Iulia, în Cupa 
României șl 1—0 în 
primăvară) a cîștigat 
formația bucureșteană 
a Furat de frumuse
țea jocului, de atacu
rile și contraatacurile 
care se succedau neîn
cetat. de 
lor doi portari, 
trul C. Gheorghe 
ceava — a...
privească

paradele" ce- 
arbi- 
- Su- 

uitat să-și 
cronometrul 

si repriza a doua a 
durat aproape 
minute...
• PETROLUL 

DATOREAZĂ 
SIUNEA in 
unul joc avlntat. 
nergie în apărare 
o apărare in care pio
nul de bază rămîne a- 
celasi jucător tenace 
sl ambițios. Butufei — 
si tăios in atac. Este 
în afara oricărui du
biu că o contribuție 
deosebită la „turația" 
actualului angrenaj al 
echlnei o aduc porta
rul Liliac si mijlocașul 
A. Munteanu. Primul
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tSI
ASCEN- 

clasament 
e*

Ambele 
masive de su- 

si-au încurajat 
echipele șl am- 
fl meritat nota 

_ A. Munteanu, 
după meci : „Am cîș- 
tigat cu 3—0, e adevă
rat. dar replica Rapi
dului a fost 
peste scorul 
s-a încheiat 
Foarte greu _____
fost dacă deschideau ei 
scorul, dar l-am... des
chis noi și din acel 
moment n-am mai a- 
vut emoții" a Cei mai 
neinsnirați jucători în 
partida de la Ploiești 
au fost cele două ..vîr- 
furi“: Nuță -șl Damas- 
chin IT. Primul a ră- 

în ioc nînă

cu 
cu

mult 
care 

partida, 
ne-ar fi

în tribuna sta- 
Dinamo. 
la care

A- 
sub-

DORINȚA DE
Sportului 

Pitești, 
repetiție 
vederea 

cu O- 
F.R.F. 
acord 
..alb-

I
%sfîrsit. celălalt a fost 

înlocuit de antrenorii 
feroviarilor. Ambii au 
rămas datori echipelor 
lor. Prilejul 
a-si plătii., 
etapa care vine.
• MARI EMOȚII pen- 

arbitrul vîlcean 
Constantin înain

tea începerii meciului 
Victoria — F.C.M. Bra
sov : „cifrul" genții în 
care avea echipamen
tul nu ...răspundea la 
„parolă"! „Cred că 
băiatul meu, la pleca
rea de acasă, s-a jucat 
cu... cifrele" — se con
fesa talentatul arbitru. 
dus însă într-o mare 
încurcătură, la care nu 
găsea... decizia. După 
cîteva minute, o „mi
nă" inspirată a desci
frat combinația și tu- 
sierul Constantin a in
trat liniștit pe teren. a 
Schimb de felicitări în 
fata vestiarului echipei 
F.C.M. Brașov între ar
bitrul I. Crăciunescu 
(în postură de specta
tor) și ..aripa" brașo- 
veană Barbu, primul 
împlinind sîmbătă 
septembrie 36 de 
iar al doilea 28.

prim de 
datoria :

27 
ani. 
Dar

viziei bătut în
retragere. ite mai
bine ca azi să jucăm 
fără ‘ "
II si Coraș vom avea 
nevoie în etapa 
diat următoare, cînd, 
acasă la noi, vom pri
mi replica Corvinului 
Hunedoara", a înain
tea meciului F.C. Ar
geș — Sportul Studen
țesc. de la statia-radic? 
a stadionului s-a făcut 
cunoscut că 
Badea va susține 
de-al 200-lea 
Divizia A. 
frumoasă, să 
tem. la care. __
faptul că Badea numă
ră doar 28 de ani. mal 
poate adăuga nume
roase... tricouri. Pri
mul care l-a felicitat 
De Badea. în 
-tribunelor". a 
Ștancu. căpitanul 
pei. cel care se 
gătea să evolueze 
cel de al 327-lea 
numai la F.C.
Așadar, longevitate 
în perspectivă.
Badea, fidelitate 
atîtia 
Stancu, 
ro al lui F.C. Argeș

ei. De Munteanu

ime-

ju.eă torul 
cel 

meci în 
O cifră 

recunoaș- 
dat fiind

văzul 
fost 

echi- 
pre- 

‘ în 
joc 

Argeș.

pentru
— de 

ani — pentru 
valorosul libe-



Cupa Capitalelor prietene la box

MECIURI FRUMOASE,
SE CONTUREAZĂ

J J PODllMUL0

1 Octombrie - Ziua Republicii Populare Chineze

CULTURA fIZICA Șl SPORTUL

SUB SEMNUL TINEREȚII
Prima gală a competiției de 

box Cupa Capitalelor priete
ne, care se desfășoară în sala 
Rapid și întrunește pugiliști 
juniori din Bulgaria. Polonia 
si România (cu două echipe), a 
purtat, 
nereții. 
plăcut 
ai boxului prin vioiciune, am
biție și, nu în ultimul rind. 
acuratețe. calități susținute 
de o organizare bună și un ar
bitraj corect. Din cei 10 spor
tivi români plecați de la „col
țul roșu" 7 au terminat. învin
gători. oaspeții obtinînd 3 
decizii (doi bulgari și un polo
nez). Cei trei boxeri din lotul

firesc. amprenta ti- 
Cele 10 partide au 
iubitorilor statornici

național de juniori au dat sa
tisfacție : V. Barbu (Metalul), 
care a învins înainte de li
mită. L. Doroftei (C.S.M. Iași), 
cîștigător la puncte, si chiar 
V. Anghel (Voința Giurgiu), 
declarat învins la puncte, 
intr-un meci în care putea 
fi la fel de bine considerat 
învingător.

Am mai reținut evoluția di- 
namovistului C. Dumitrescu, 
a lui V. Niculescu (Olimpia) și 
a colegului de club E. Dumi
tru, cărora nu le-au tre
buit toate cele 9 minute pen
tru a-si aproprla decizia.

PUNCT FINAL
ÎN IU11NTELE

INIERNAJIBNAIF
STUDENIEȘII Dt ȘAH

REZULTATE, 
că : V. Barbu b.ab. 1 K. 
nov (Bulgaria), 
b.p. K. “ 
cocoș : 
Mizerek
J. Jecu........................
Dumitrescu b. ab. 1. R. Jalo
wiec (P), I. Kotelov (B) b.p. 
A. Manole ; semimijlocie : V. 
Niculescu b.ab. 2 D. Nur- 
wowskl (P), J. Kozlowski (P) 
b.p. G. Velicu ; mijlocie mică : 
E. Dumitru b.ab. 1 J. Rukat 
(P) ; grea : A. Cervenkov 
b.p. V. Anghel.

cat. semimus-
Iva- 

M. Ciocoiu
Eizemberg (Polonia) : 

A. Fieraru b. p. W.
(P). L. Doroftei b.p. 
(B) ; semiușoară : C-

(B)

După disputarea ultime
lor partide întrerupte, au luat 
sfirșit turneele internaționale 
studențești desfășurate timp de 
două sâptămîni în Capitală. în 
cea de a 13-a rundă au fost 
înregistrate rezultatele, femi
nin : Stegăroiu — Veniamin, 
Sorescu — Popescu. Bădiță — 
Rzeczycka. Stanca — Icnită. 
Dan — Jaloviec, Gavrilă — 
Candea remize. Caels — Nechi- 
for 0—1 ; masculin : Crișan — 
Oltean 0—1, Vlad — Vasilescu 
0—1, Negulescu — David 1—0 ; 
Marin — Ștefanov. Typek — 
Thesing, Berechet — Defize, 
Dumitrache — Peiu remize. 
Șahiștii noștri au ocupat cinci 
din cele șase locuri pe podium, 
dovedindu-și încă o dată clasa 
internațională. Iată situația 
primilor clasați : MASCULIN : 
1. Mihail Marin 10,5 p 2. Du
mitrache 9 p, 3. Oitean 7,5 p. 
FEMININ 1. Halinâ Jalowiec 
(Polonia) 9 p, 2. Mariana Ne- 
chifor 8,5 p 3. Elena Gavrilă 
8 p. tn special, Mihail Marin 
șl Dragoș Dumitrache au con
firmat sperafițele, realizind fie
care cîte o normă de maestru 
internațional 
considerabil
De altfel. Marin a fost singurul 
jucător neînvins din ambele 
turnee, avînd la activ 8 victo
rii si 5 remize. Cu mai multă 
atenție în rundele premergă
toare finișului, Mariana Nechifor 
și Elena Gavrilă ar fi putut 
obține surplusul de puncte ne
cesare cîștigăril primului loc.

La festivitatea de închidere 
s-au acordat diplome si premii. 
Excelentă organizare asigurată 
de clubul sportiv Politehnica 
București (președinte. cont, 
univ. Constantin Drughean), în 
concordanța cu buna conduce
re tehnică a concursului, (arbi
trii internaționali Anghel Ma
tei si Gheorghe Candea).

Astăzi, de Ia ora 17, cea 
a doua gală, care promite 
fie la fel de atractivă.

de 
să

Mircea COSTEA

Cea de-a Xl-a ediție a Cam
pionatului Mondial masculin 
de volei, găzduită de Franța, 
pare să-și desemneze, încă de 
la jumătatea întrecerii forma
țiile ce urmează să-și dis
pute. în ultima fază, locurile 
podiumului : Franța, Brazilia.
5. U.A. și U.R.S.S. Cele 4 for
mații sînt neînvinse și. cu două 
etape înainte de terminarea 
turneelor semifinale, au foarte 
mari șanse să se califice în 
semifinalele _ _ ___ ______
locurile 1—4. în turneul semi
final de la Toulouse, echipa 
Braziliei a dispus cu 3—1 (—12,
6, 7, 4) de cea a R. P. Chineze, 
Franța a învins cu 3—0 (10, 
13, 6) Cehoslovacia, iar Bulga
ria cu 3—0 (4, 10. 12) Italia. 
Clasament : 1. Franța 6 p (9:0). 
2. Brazilia 6 p (9:2). 3. Bulga
ria 5 o (7:3)). 4. Italia 4 p 
(3:6), 5. R.P. Chineză 3 p (1:9), 
6. Cehoslovacia 3 p (0:9). în 
turneul semifinal de la Nantes: 
S.U.A. — Polonia 3—0 (12, 13,
11) , U.R.S.S. — Japonia 3—0 
(14, 5. 10) și Cuba — Argentina 
3—2 (—15. 4. 12. —7. 13). Cla
sament : 1—2. U.R.S.S. și S-U.A.
— cîte 6 o (același setaveraj
— 9:1), 3. Cuba 5 p (7:6). 4. 
Argentina 4 p (5:6). 5. Japo
nia 3 p (1:9), 6. Polonia 3 p 
(1:9). Șanse teoretice de a ur
ca totuși pe locul secund au 
echipele Cubei (dacă ar în
vinge S.U.A.) și Bulgariei (în- 
trecînd Franța). A început, la 
Evreux, și turneul de consolare 
(locurile 13—16). în prima zi : 
Grecia — Taiwan 3—0 (10, 11,
12) și Venezuela — Egipt 3—2 
(11, —6, 11, —17. 7).

simple. pentru

A 20-a partidă Kasparov - Karpov

ECHILIBRU
prea multă strălucire, 
a 20-a partidă dintre 
Kasparov șl Anatoli 

s-a

si majorîndu-și 
punctajele Elo.

Parik ȘTEFANOV

Fără 
această 
Garri . 
Karpov. Acul balanței nu 
mutat din loc, dimpotrivă, abia 
acum se poate spune că a a- 
juns la punctul de echilibru 
perfect, fiindcă avantajul vir
tual al campionului mondial, 
care conducea piesele albe, a 
dispărut o dată cu înscrierea 
rezultatului de remiză. în față 
mai sînt numai 4 partide, iar 
culorile vor fi repartizate echi
valent. fiecare jucător avînd 
de cîte două ori albele. Desi
gur. clauza regulamentară mai 
protejează pe deținătorul titlu
lui, care rămîne în posesia lui 
Kasparov, dacă scorul 
10—10 — se menține 
după trecerea liniei 
Deci, Karpov trebuie 
ze dacă vrea să-și 
șansa de a redeveni 
I-ar fi suficientă o 
victorie și alte 3 remize, 
lui Kasparov, desigur, numai 4 
remize.

A fost o „Catalană", deschi
dere văzută de două ori în 
primul meci și de tot atîtea 
ori Încheiată cu remiză, după 
20 de mutări. Acum s-a jucat 
cu o mutare mai mult... Dar tot

i e 
se 
fi 

cind

— acum, 
egal și 
de finiș, 
să forțe- 
valorifice 
campion, 

singură 
Iar

sub semnul egalității. Miza 
prea mare și riscurile nu 
iau ușor. Poate că azi va 
altfel. în partida a 21-a, i

■bp/e a eima producerea altor acte de violență (după cele pe- 
trecute anul trecut, la meciul cu Millwall), clubul englez de 
primă liQă Luton Town a hotărît să interzică intrarea pe sta
dionul din „Kenilworth Road*  a suporterilor unora dintre echi
pele vizitatoare. Fără precedent în fotbalul insular, decizia a 
fost cotată de unii drept „egoistă*  și, intr-un prim moment, de
zavuată de federație care, aprobînd refuzul lui Cardiff (liga a 
t-a) de a juca în asemenea condiții o partidă în Cupa ligii, a 
descalificat pe Luton din competiția respectivă.

Surprinzător însă, tn loc să se „cumințească*,  cel din Luton 
s-au menținut pe poziție și, recent, au extins măsura și la în- 
tilnirea de campionat cu Southampton ! Că au lipsit tulburările, 
deși numărul spectatorilor a fost chiar mai mare decît la ace
lași meci din sezonul precedent, reprezintă (credem) doar un 
aspect al discuției. O față a monedei de care probabil că se va 
ține cont la 6 octombrie cînd, la Birmingham, federația engleză 

va reuni intr-o ședință extraordinară spre a judeca, în plen, 
atitudinea adoptată de Luton Town.

Dar orice monedă are. se știe, și o a doua față, pe care ce 
scrie ? Nimic ! Pentru că, admițînd că a rezolvat problema su
porterilor oaspeți, trebuie să acceptăm că, uitînd de propriii 
spectatori, Luton n-a luat, de fapt, decît o jumătate de măsură, 
fiind greu de presupus că, năbădăioși pînă acum (ei au declan
șat scandalul cu Mllwall !). aceștia vor fi in viitor corecți și cu
viincioși. Altfel zis, să ne fie cu iertare, Luton a început cu... 
sfîrșitul I

Ovidiu IOANIȚOAIA

PERFECT
Karpov ar trebui să apese pe 
accelerator, încercînd depăși
rea.

Iată mutările înscrise pe fișă; 
KASPAROV — KARPOV (C.M. 
’86, partida a 20-a) l.d4 Cf6 
2.c4 e6 3.g3 <15 4. Ng2 Ne7 5. 
Cf3 0—0 6. 0—0 d:c4 7.Dc2 a6 
8.D:c4 b5 9.Dc2 Nb7 10.Ng5 
Cbd7 ll.N :f6 C:f6 12.Cbd2 Tc8 
13.Cb3 c5 14.d :c5 Nd5 15. Tfdl 
N:b3 16.D:b3 Dc7 17.a4 D:c5 18. 
a:b5 a:b5 19.Cd4 b4 29.e3 Tfd8 
21.Td2 Db6 remiză.

După proclamarea R. P. Chineze, in octombrie 1949, prin 
grija și cu sprijinul Partidului Comunist și al Guvernului 
Central Popular au avut loc profunde transformări și rea
lizări in dezvoltarea și modernizarea economică și socială a 
tării. In contextul dezvoltării deosebite a tuturor activităților 
legate de ridicarea bunăstării sociale se inscriu educația fi
zică și sportul de masă cărora li se acordă un important rol 
in păstrarea sănătății și se bucură de o largă audiență in 
rindul populației. In R. P. Chineză s-a cristalizat un model 
de educație fizică a maselor care este orientat cu precădere 
spre extinderea practicării la scară națională a unor forme 
de exerciții fizice, de tip recreativ, cu 
puțind fi folosite in viața cotidiană de 
toate virstele.

largă accesibilitate, 
către cetățenii de

Este cunoscut faptul că, în 
R. P. Chineză, practicarea 
gimnasticii în regimul zilei 
de muncă are o veche tradi
ție și se folosește pe scară 
largă în scopul îmbunătăți
rii sănătății și capacității 
de efort, al creșterii randa
mentului în muncă. în fa
milia chineză practicarea 
zilnică a gimnasticii de di
mineață și după orele de 
program profesional a de
venit o deprindere perma
nentă.

Imaginea pe care o oferă 
orașele din R. P. Chineză în 
ceea ce privește amploarea 
pe care a luat-o în rindul 
populației deplasarea pe bi
cicletă este impresionantă. 
Coloane de cetățeni de toate 
virstele se scurg continuu 
pe biciclete, pe bulevarde și 
străzi, în unele locuri, pe 
culoare special rezervate 
prin sistematizarea urbană. 
Cîteva cifre ni se par edi
ficatoare. La Shanghai, sint 
peste 3.700.000 biciclete, iar 
la Hangzhou, peste 400.600 
biciclete. „Deplasarea pe 
bicicletă, ne relata primarul 
adjunct al Shanghai-ului. 
descongestionează mijloacele 
de transport în comun și 
constituie principalul mijloc 
de deplasare la servicii și la 
domiciliu, al celor ce locu
iesc în suburbiile orașului".

O zi de duminică la 
Beijing, în zona preoră
șenească, de lingă Muntele 
parfumat, oferă aspecte foar
te interesante privind extin
derea practicării turismului 
de masă și preocuparea di
feritelor instituții pentru or
ganizarea, la sfîrșit de săp- 
tămînă, a timpului liber și 
a odihnei active a tineretu
lui și a oamenilor muncii. 
La poalele muntelui sînt 
numeroase locuri speciale 
pentru parcarea autobuzelor, 
bicicletelor, puncte comer
ciale pentru vînzarea de su-

veniruri, 
nat și, 
se terenuri pentru practica
rea sportului și a diferitelor 
altor forme de agrement 
sportiv. Sportul in viața de 
familie inreglstrează o ra
pidă extindere in această

■ țară. La unele acțiuni tu
ristice, de agrement și spor
tive. participă familii în
tregi. Sînt tot mai numeroa
se familiile și grupele 
prieteni care alcătuiesc 
chipe de baschet, 
badminton și se întrec 
diferite competiții.

Peste tot se acordă 
tenție controlului ___ ,__
curent al stării de sănătate. 
Medicii recomandă pe scară 
largă folosirea exercițiilor fi
zice și a sportului în regimul 
de viată al cetățenilor. O in
teresantă inițiativă de testa
re a stării de sănătate și a 
condiției fizice a cetățenilor 
am întîlnit la cabinetul Sălii 
Sportului din Shanghai. Aici 
cetățenii vin în număr ma
re, primesc o fișă, li se face 
un control amănunțit al stă
rii fizice generale și primesc 
apoi indicații asupra pro
gramelor de exerciții pe care 
să le execute în continuare.

în R. P. Chineză, cheia 
succesului în pătrunderea 
educației fizice în modul de 
viață al populației stă in 
grija fiecărui cetățean pen
tru asigurarea nevoii biolo
gice proprii de activitate fi
zică și de mișcare, în con
știința asupra necesității 
practicării sportului și în 
numeroasele terenuri și săli 
de sport de care dispun 
cartierele de locuit, . între
prinderile și instituțiile. 
Peste tot, în China popula
ră de astăzi, educația fizică 
a tuturor a devenit un bun 
al întregii societăți.

obiecte de artiza- 
mai ales, numeroa-

de 
e- 

volei, 
în

a-
medical

Prof. GH. VLĂDICA

CUPELE EUROPENE IN ACTUALITATE
Aseară, în cupele europene s-au desfășurat cîteva meciuri. Iată 

rezultatele sosite pînă la închiderea ediției.
In C.C.E. : Vitkovice — Paris St. Germain 1—0 (1—0) (în tur 2—2) 
tn CUPA U.E.F.A. : Sredeț Sofia — F.C. Tirol 2—0 (1—0) (In tur 0—3) 
Cel mai mare număr de jocuri in cupele europene se dispută as

tăzi, iar pentru joi sînt programate ultimele două, în Cupa U.E.F.A. 
După cum am mai anunțat, tragerea la sorti a meciurilor din etapa 
a doua va avea loc vineri.

CAMPIONATE
SCOȚIA (et. 9). Hibernian — 

Dundee United 1—1 ; Dundee — 
Hearts 0—0 ; Glasgow Rangers — 
Aberdeen 2—0 ; Falkirk — Celtic 
Glasgow 0—1 ; Motherwell — 
Clydebank 0—1 ; Saint Mirren — 
Hamilton * ' *_  _______ 1.
primul loc este ocupat în conti
nuare de Dundee United, eu 15 
p. urma.ă de Celtic șl Hearts — 
cîte 14 c.

SUEDIA (et. 21). Pe primul loc 
în clasament este Malmo, cu 35 
p. urmată de Goteborg — 31 p și 
AIK — 23 p. Rezultate In etapa a 
21-a : Brage — Norrkoplng 0—1 ; 
Hammărby — Goteborg 1—1 ; 
Elfsborg — Halmstad 1—1: Kal- 
m t — Djurgarden 3—1 ; Malmb 
— A.I.K. 3—0 ; Oergryte — Oes- 
te- 0—2

CEHOSLOVACIA (et. 7). Zllina

2—1. In clasament.

NAȚIONALE
— Vitkovice 2—0 I, Dunajska
Streda — Bohemians 1—1. Dukla 
Praga — Nitra 0—1 !. Preșov — 
Sparta 0—1. Cheb — Banska Bys
trica 1—1, 
3—0, Slavia 
dejovice — 
mele locuri : Sparta Praga 12 p. 
Bohemians 10 p. Cheb ‘ 
ultimul loc : 16. Dukla
3 p.

IUGOSLAVIA (et. 8).
— Niș 2—1. Vlnkovici —
1— 0, Hajduk Split — Skoplje 0—0. 
Partizan — Osljek 2—0. Zenlca — 
Rljeka 2—2 Tuzla — Dinamo Za
greb 1—1, Velez Mostar — Niksicl 
3—1, Titograd — Zeleznicear 2—0, 
Sarajevo — Steaua Roșie Belgrad
2— 1. Pe primele locuri : Skoplje 
11 p. Dinamo zagreb șl Hajduk 
Split cu cîte 8 p ; pe ultimele :

Ostrava — Olomouc 
— Trnava 1—1, Bu- 
Pilsen 1—0. Pe pri-

9 p ; pe 
praga

Subotica 
Pristina

15—17. Rijeka, Zenica, PriStina cu 
cite 1 p. 18. Sarajevo 0 p.

GRECIA (et. 4). Aris — P.A.O.K. 
0—1 Olymplakos — Larisa 3—0, 
O.F.I. — Doxa 3—2. Diagoras — 
Panathinaikos 2—0, Heraklis — 
Yanulna 2—0, Veria — Panlonios 
0—0 Apollon — Kalamaria 0—1. 
Pe primele locuri : P.A.O.K. 7 p. 
Olympiakos șl o.F.I. cu cîte 7 
p : pe ultimul ioc : Yannina o p.

AUSTRIA (et. 13). Admira Wac
ke: — Rapid 0—3. Eisenstadt — 
Voest Llnz 2—1. L.A.S.K. — Kla
genfurt 3—0. Grazer A.K. — 
Sturrr. Graz 2—3, Vienna — Tirol 
3—1 F.C. Austria — Wiener 
Sportclub 4—1. Pe primele locuri : 
F.C. Austria 20 p. Rapid și Tirol 
cu cite 19 p ; pe ultimul loc : 12. 
Kiagenfurt 3 p.

olanda (et. 9). Sittard — Ven
lo 0—0. Veendam — Ajax 0—1. 
Deventer — Alkmaar 1—1. Spar
ta — Utrecht 3—0. Eindhoven — 
Feyenoord 0—0. Excelsior — Den 
Bosch 1—2, La Haye — Zwolle 
2—1 Haarlem — Twente 0—3, 
Kerkrade — Groningen 3—2. Pe 
primele locuri : Den Bosch 15 p. 
Aj„x și Eindhoven cu cite 14 p ; 
ne ultimul Ioc : 18. Excelsior 2 p.

portugalia (et. 6). Benefica 
— Boavista 3—1, Guimaraes — 
Elv :s 1—0 Belenenses — Spor
ting 2—0 Coimbra — F.C. Porto 
1—3 Portimonense — Braga 2—0. 
Salgue:ros — Varzim 2—1. Rio 
Ave — Funchal 0—0, Chaves — 
Farensc 3—2. Pe primele locuri : 
Belenenses, Benfica si Guima- 
r»T' cu cite 10 p ; pe ultimul 
oc • 16 Farense 2 p.

9 TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Devenită tradi

țională, Cursa de 20 km de la 
Angers a fost cîșligată la această 
ediție de francezul Dldier Chau- 
veller, care a parcurs distanța în 
59:12,0, nou record al traseului.

CĂLĂRIE 9 Echipa R.F.G. 
(Ernst, Henkel, Buchwald, Miiller) 
și-a adjudecat, la Lisabona, Cupa 
Națiunilor la obstacole, înaintea 
Portugaliei,' a Spaniei și a Belgiei.

HOCHEI PE IARBA « Dispu
tată între 26 și 28 septembrie, la

Zagreb, Cupa Națiunilor a reve
nit (pentru a treia oară) Egiptu
lui, cu 5 p. In continuarea cla
samentului: Țara Galilor 4 p 
Cehoslovacia 3 p, Iugoslavia 1 p.

ȘAH 9 In -Memorialul „Dr. Ko
tov*  de la Tallin conduce, după 
6 runde, maestrul sovietic Igor 
Glek, cu 5 p, secondat de polo
nezul Dejkailo, cu 4 p. • In run
da a 5-„ a turneului mixt de la 
Zajeear (Iugoslavia) maestra ro
mâncă DtMia Ganț a cîștigat la

nviestrul iugoslav Milenovlci, 
Djorgeviei -a învins pe Diml- 
tria-'. iar partidele Markovici — 
Dana Nutu, Maximovici — Niko- 
lin. Mirtanovici - Tusici șl Fro- 
lo — Miianovici s-au terminat 
remizf. (n clasament conduce 
Danilo Djorgevici cu 4 puncte, 
urmat de otilia Ganț, 3,5 p.

TENIS • Finală de dublu la 
Barcelona : Gunnarsson, Nys- 
trom (ambii Suedia) — Di Laura 
(Peru). C. Panatta (Itplia) 6—3, 
6—4.
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