
MilNE, ÎN CAPITALĂ, DESCHIDEREA
ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

• In program : întreceri la gimnastică, atletism și jocuri sportive, 
demonstrații de călărie, aeromodele și moto, o expoziție de auto
mobile de' epocă etc. • La Ploiești, finalele pe țară ale „Cupei

U.T.C.* la înot

Reprezentanții sutelor de u- 
nități de învătămint din pri
mul oraș al tării vor fi ore- 
zenți duminică dimineața la un eveniment așteptat, ca de 
flecare dată, eu un larg in
teres — deschiderea anului 
sportiv școlar 1986/1987. Gazdă, 
prin tradiție, va fi Stadionul 
Tineretului.

Cu acest prilej, terenurile a- 
trăgătorului stadion de la So
sea vor fi locul de desfășura
re a unor ansambluri de gim
nastică din Sectorul 1. Specta
torii vor avea prilejul de a 
urmări, de asemenea. probe 
de ștafetă și cros, demonstra
ții de călărie, motociclism și 
aeromodele, un atractiv concurs 
de karturi, precum și reprize 
inedite ale formațiilor școlare 
de P.T.A.P. Programul acestei 
manifestații polisportive mai 
cuprinde întrecerea finală a 
campionatului republican de oi
nă, meciuri de volei, handbal, 
rugby și minifotbal și un si
multan de șah cu participarea 
a circa 300 de elevi, susținut de 
cîțiva dintre cei mai cunoscuți 
reprezentanți ai eșichierului 
bucureștean.

Să mai notăm. în fine, că ne 
platoul de lîngă tribuna oficia
lă a Stadionului Tineretului.

Au început competițiile europene iiilcr-dulHirl ia polo

CAMPIOANA NOASTRĂ A DEBUTAT CU 0 IMPORTANTĂ VICTORIE
ORADEA, 3 (prin telefon). In 

orașul de pe Criș se desfășoară 
de vineri unul dintre cele pa
tru turnee ale primei fatze în 
Cupa Campionilor Europeni la 
polo, reunind reprezentantele 
Uniunii Sovietice, Franței, Sue
diei, Elveției și, desigur, pe cea 
a țării noastre.

Spre bucuria entuziaștilor ei 
suporteri, campioana României 
a făcut un prim pas victorios : 
CRIȘUL ORADEA — CJS. 
MARSEILLE 15—11 (3—3, 4—1, 
4—2, 4—5). Un succes prețios, 
el fiind obținut în fața uneia 
din principalele contracandidat 
te la calificarea în turul ur
mător, echipa franceză — cu 
mulți jucători care au evoluat 
la Campionatele Mondiale de 
la Madrid — dovedindu-se uin 
partener dificil de trecut, ro
bust, tenace.

Superioritatea bihorenilor a 
fost insă limpede pentru toată 
lumea din tribune, doar repriza

la Constanta, mtîlnirc internaționala de ruijOij

ROMÂNIA - TUNISIA, JOCUL
DE DESCHIDERE DIN RETURUL C.E.

Mîine, echipa de rugby a 
României reia campania sa 
europeană; începe returul Cam
pionatului F.I.R.A. In această 
lună, în calendar, trei întîl- 
niri oficiale, dintre care două 
par mai ușoare, cu Tunisia si 
Portugalia, ele precedînd tra
diționala partidă cu Franța 
(una din forțele de prim rang 
din rugbyul mondial). parti
dă întotdeauna așteptată cu 
mari emoții, pentru implicați
ile ei importante asupra cla
samentului final al întrecerii 
rugbystice continentale.

Dar, să ne referim în primul 
rînd la jocul de mîine. Sigur, 
aparent cel puțin, meciul pare 
relativ ușor, tînăra formație a 
Tunisiei promovînd în grupa 
de elită în ediția trecută a 
Campionatului European. Așa
dar, un XV fără prea mare 
experiență, căruia, însă, antre
norul francez Francis Crespo 
i-a imprimat un stil de joc 
modern, cu multă mișcare în 
teren, atletic si rapid. Pentru 
a compensa cumva o anume 
insuficientă în forța de îm
pingere a grămezii, totul e 
axat ne o mare mobilitate. Am 
deslușit lucrul acesta anul tre
cut. în mai. Ia Bîrlad. cînd al 
noștri au cîștigat cu 30—3, nu 
însă fără oarecari emoții, la 
pauză scorul fiind de doar 
4—3... După cum a surprins 
(neplăcut, desigur), „dusul re- 
re“ suportat de tricolori la 
Tunis în acest an. tot în mai. 
15—17 ! !

Așadar, în această a treia în- 

va fi organizată o expoziție 
cuprinzând automobile de epo
că. unele dintre acestea aflln- 
du-se printre concurentele la 
recentul festival M raliu) de 
la Sinaia.
• O acțiune sportivă de ma

să de amploare organizată tot 
la arfîrșitui acestei săptămîni 
(sîmbătă d duminică) găzdu
iește $1 municipul Ploiești; 
oea de-a 8-a ediție a finale
lor „Cupei U.T.C.*" la Înot, 
competiție aflată sub însem
nele Daciadei. Loc de desfășu
rare, bazinul olimpie acoperit 
Participă cîștigătorii etapei ju
dețene a competiției, tineri si 
tinere in virstă de 14 și 15 
ani, sportivi neclasificati și ne- 
legitimațL Probele finalelor, 50 
m si 100 m liber. De aseme
nea, va avea loc — demonstra
tiv — o probă de ștafetă mix
tă cu participarea odor mai 
buni dintre Analiști.

De subliniat faptul că ală
turi de tineri dintr-o serie de 
județe cu tradiție în înot (Ca- 
raș-Severin, Bihor, Maramureș. 
Arad, Cluj, Municipiul Bucu
rești) la finale vor fi prezenti 
și sportivi din Suceava si Giur
giu. Hunedoara și Harghita, 
acolo unde această disciplină 
este mal puțin cunoscută.

irtițială stind sub semnul echi
librului, cu un joc de mare an
gajament. Crișul a găsit apoi 
antidotul agresivului sistem 
„om la om“ aplicai de adver
sar. Din minutul 9 a început 
desprinderea poloiștilor orădeni, 
produsă prin cîteva execuții 
mult și pe merit aplaudate, 
„semnate"* de Costrăș și Gor
dan, primul șutând cu sete de 
la distanță, celălalt dovedln- 
du-și clasa în centru. Portarul 
Rada a avut și el o seamă de 
intervenții oportune, astfel in
cit echipa noastră a luat un 
avantaj asigurător și l-a apă
rat ou maturitate. Realizatori: 
Costrăș 7, Gordan 6, Fcjer 2, 
respectiv Garsau 4, Crousillai 
3, Jdoux 2, Jellef 2. Au condus 
foarte bine Schmudermayer 
(Austria) și Grigorian (U.R.S.S). 
Antrenorul I. Alexandrescu a 
folosit următorii jucători : Ra
da, Fejer, Garofeanu, Gordan,

tîlnire rugbyștii noștri ne da
torează o revanșă. Nu ne în
doim că o vor obține. Dar am 
dori să ne ofere, totodată, și 
un joc de clasă, de care îi 
credem capabili. Formația 
noastră va fi serios modifica
tă, întinerită. Nu vor mai fi 
în teren asemenea titulari pre
cum M. Paraschiv și FL Ma
rtiriu, pentru a nu-i cita decît 
pe ei. din vechea gardă rămî- 
nînd doar— talonerul Mircea 
Munteanu (pilierul I. Bucan 
s-a accidentat în ultimul mo
ment). încolo, numai elemente 

. tinere, de la care se așteaptă 
un joc viguros, aducător al 
unul suflu nou și — sub im
pulsul lor — revenirea echipei 
Ia valoarea care a dat rugbyu- 
lul nostru nu demult atîta stră- ' 
lucire.

Partida de pe stadionul Farul 
din Constanta, va începe la ora 
15 și va fi condusă de arbitrul 
francez Michel Connes. Iată și 
formația noastră, comunicată 
de antrenorul federal Valeria 
Iriinescu : Toader — C. Po
pescu, Lungo, Tofan, Hodorcă 
— Năstase, Com an — Nlstor, 
L. Constantin, Doja — Vereș. 
Caragea — C. Gheorghe, Mun
teanu (căpitanul echipei). O- 
priș. Rezerve : . P. Petru, Gh. 
Ion, C. Fierea, Seceleanu, Do- 
mocoș, V. Holban.

în clasament, după meciurile 
din tur: 1. Franța 15 p, 2. 
U.R.S.S. 11 p. 3. Italia 11 D. 
4. România 9 p, 5. Tunisia 9 n 
6. Portugalia 5 p.

Dimitrie CALLIMACH1

PretetaH tin ieate firile, untțl-et 1
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Campionatele internaționale de tenis de masă ale României

PARTIDE SPECTACULOASE ÎN PROBA PE ECHIPE
BISTRIȚA, 3 (prin telefon). 

Iubitorii tenisului de masă din 
localitate au ocupat toate locu
rile tribunelor din Sala Spor
turilor, avind in vedere că la 
actuala ediție a Campionatelor 
Internaționale ale României 
s-au reunit jucători și jucă
toare de mare valoare, laureați 
ai Campionatelor Europene și 
Mondiale, ai altor mari compe
tiții Ca urmare, au asistat în 
prime zi, cind au fost progra
mate întrecerile pe echipe — 
avînd la start reprezentativele 
Belgiei, Bulgariei, Cehoslova
ciei. Franței, R.D.G., R.F.G.,
Greciei, Israelului, Iugoslaviei,

Raf, Kiss, Cosirăș, Uleș, Pan
ics și Csaki.

In partida de deschidere, 
campioana sovietică s-a dove
dit prea puternică pentru ne- 
experimentații reprezentanți al 
Elveției : DINAMO MOSCOVA 
— SN LUGANO 31—8 (7—3,
19—0, 8—3, 9—2). Cei mai e- 
fîcace : Apanasenco și Ivanov

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

Pe Stadionul Tineretului din București

PUNCT TIN.U ÎN CAMPIONATUL NAJIONAL OE OINĂ
După două runde cu multe 

jocuri spectaculoase, astăzi și 
mîine va avea loe pe Stadionul 
Tineretului din Capitală ultimul 
tur al finalei pe țară a Campio
natului Național de oină, ediția 
1984.

învingătoare pe toată linia plnă 
acum, campioana țării, C.P.B. 
„Casa Scînteii", șl-a netezit dru
mul spre menținerea titlului, con
ducted cu șase puncte în clasa
ment. Cele cinei echipe finaliste 
vor relua întrecerea de la urmă
torul clasament : 1. C.P.B. „Casa 
Sctatell“ 34 p, 2. Dinamo Bucu
rești 13 p, 3. A.S.A. Constanța 
14 p. 4. Laminorul Roman 14 p 
(punctaveraj mai slab), 5. I.M.P. 
București 10 p. După cum se 
poate vedea, două echipe ambi
țioase sint angrenate intr-o fru
moasă dispută pentru cea de a 
treia treaptă a podiumului de

Mîine, etapa a 7-a a Diviziei A

RAPID — STEAUA, UN MECI DE ATRACȚIE
• La Slatina, studenții clujeni examinați de echipa „profesorului"... • Ștefănescu sau Dridea? 

- iată dilema care își așteaptă răspuns, miine, in orașul de la poalele Timpei • La Buzău, față 
in față două echipe cu nume care obligă : de o parte - Gloria, de cealaltă - Victoria • La 
Moreni, Flacăra va încerca să... topească Oțelul • In „Giulești", singura certitudine - tribunele 
pline la meciul Rapid — Steaua '• In „Regie", loniță și ai lui coechipieri fac „zid" protector in 
fața lui Hagi • Pe „Dinamo", formația gazdă datoare suporterilor • La Bacău, Univ. Craiova 

așteptată cu mare interes

PROGRAMUL JOCURILOR 5
CLASAMENTUL

1. STEAUA 6 6 0 0 16— 1 12
2. Dinamo 5 3 2 0 16— 4 8
3. Petrolul 6 3 2 1 8— 3 8
4. F.C. Argeș 6 3 1 2 6— 4 7

~6. S.C. Bacău 6 3 1 2 8— 7 7
Victoria 6 3 1 2 7— 6 7

7. „U“ Cj.-Napoca 6 3 1 2 6— 6 7
8. F.C. Olt 5 3 0 2 7— 4 6
9. Corvinu] 6 2 2 2 7— 8 6

10. Chimia 6 2 13 11—10 5
11. Oțelul 6 1 3 2 4— 5 5
12. Rapid 6 2 1 3 5— 8 5
13. Sportul Stud. 6 1 2 3 7— 7 4
14. F.C.M. Brașov 6 2 0 4 4— 7 4
IS. Univ. Craiova 6 0 4 2 4— 8 4
16. Flacăra 6 2 0 4 5—11 4
17. Gloria 6 2 0 4 7—21 4
18. Jiul 6 114 7—12 3

Poloniei. Ungariei, U.R.S.S. și 
României I și II — la jocuri 
de un ridicat nivel tehnic și 
spectacular. Sistemul elimina
toriu al competiției a imprimat 
fiecărei partide o tensiune a- 
parte. dat fiind caracterul de
ciși’- al confruntărilor. Evident, 
publicul bistrițean și-a îndrep
tat cu precădere atenția spre 
partidele susținute de repre
zentativele României, alcătuite 
din sportivi care în acest se
zon competițional au reușit o 
se-‘e de frumoase rezultate.

In Jntreoerea feminină, prima 
reprezentativă a țării noastre a 
întîlnit in meciul ds debut for
mația R.D. Germane. Experiența 
jucătoarelor noastre șl-a spus 
cuvtotul șl ele au obținut o vic
torie previzibilă, eu S—0: Otilia (Continuare in pag. a 4-a)

premiere. Se va juca sistem tur
neu simplu, astăzi de la ora 13 
șl mîine de la ora 9

ECHIPELE NOASTRE ÎN ETAPA A DOUA 
A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL 

în C.C.E. :
R.S.C. ANDERLECHT - STEAUA

In Cupa U.E.F.A. :
SPORTUL STUDENȚESC - LA GANTOISE
DUNDEE UNITED - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Jocurile tur vor avea loc la 22 octombrie, iar cele retur
la 5 noiembrie.
(Citiți, în pag. a 4-a, programul complet al meciurilor, pre
cum și scurte prezentări ale adversarelor echipelor noastre).

Slatina :
Brașov :
Buzău : 
Moreni :
București 

București :

București :

Bacău :

Toate partidele vor începe ia ora 15.'
Meciul Jiul — F.C. Argeș a fost aminat

Bădescu — Kummer t—t ff, IX). 
Maria Alboiu — Sauerman *—4 (», 13), Gabriela Gherman, Car
men G&geatu — Kummer. Sauer- 
man 2—1 (16, —ZI, 13). Evident 
pe măsură ce „sita* cernea va
lorile, flecare tnttlntr» devenea 
mal dificilă. In meciul ca Ceho
slovacia (avînd sportive medalia
te La edițiile europenelor din 
acest an), cete două sportiva 
fruntașe, Alboiu și Bădescu, s-eu 
impus din nou. cu același scor 
3—0: Alboiu — Safarova 2—0 (IA 
14), Bădescu — Davldkova 2—1 
(16, —17, 16), Alboiu, Bădescu — 
Safarova. Davidkova 2—0 (21, 9), 
intrtnd astfel ta semifinală, ta 
care au tntllnlt echipa Ungariei, 
campioană europeană. Meciul ■

Emanuel FANTANEANU

5: Sorin Herțea (Dinamo)
sj l-a fixat in „pod“ pe g

Octavian Urcan (Tg. Mu-
-3 reș) si încearcă realiza- 
â rea „tușului". sj

Foto : Iorgu BĂNICĂ ă
Relatări de la camplona- 

tele naționale de lupte, în 
pag. 2—3. §

- „U“ CLUJ-NAPOCA
- PETROLUL
- VICTORIA
- OTELUL
- STEAUA

F.C. OLT
F.C.M.
GLORIA
FLACĂRA
RAPID
(Stadionul Giulești)

SPORTUL STUD. - CORVINUL 
(Stadionul Sportul Studențesc) 
DSNAMO - CHIMIA
(Stadionul Dinamo)
S.C. BACĂU - UNIV. CRAIOVA



Mîine, In Divizia A de handbal

ȘTIINȚA BACĂU-CHIMISTUL RM. VÎLCEA, 
DERBY-UL FEMININ AL TURULUI

PRIMA FAZĂ A „REPUBLICANELOR"

DE SCRIMA PENTRU JUNIORI I

După „zonele" de box

0 NIVELARE A VALORILOR ?

A/l, Id

JOCURI
In ambele

Campionatul feminin de hand
bal, Divizia A, programează du
minică etapa a IX-a a turului, 
ultima Înaintea Întreruperii Între
cerii feminine, In vederea pregă
tirilor pentru Campionatul Mon
dial. Etapa este dominată de me
ciul dintre primele două echipe 
din clasament, Știința șl Chimis
tul, derby-ul turului. De rezulta
tul acestui mec! depinde cine va 
primi simbolicul titlu de campioa
nă de toamnă. întrecerea femi
nină se va relua in luna Ianua
rie 1937. Un meci echilibrat se

anunță la Sibiu, unde handbalis
tele de la C.S.M. primesc vizita 
rapldlstelor bucureștene, la fel 
cum, la Ploiești, formația gazdă 
va avea ea parteneră de Între
cere pe Mureșul, echipa care a 
surclasat pe campioane In etapa 
trecută. La București, Confecția 
va avea o misiune dificilă In 
fața Rulmentului, in timp ce la 
Constanța șl Municipiul Sf. 
Gheorghe echipele organizatoare 
dețin primele șanse.

Programul etapei este urmă
torul :

rinalclc. Intre 16 $1 19 

noiembrie, la Satu Nare

SIBIU : 
PLOIEȘTI :
BACĂU : 
constanta : 
BUCUREȘTI :

C.S.M. Independenta 
Textila Dorobanțul 
Știința 
Hidrotehnica 
Confecția
(Sala Floreasca,SF. GHEORGHE : C.SJW. ora

— Rapid
— Mureșul IMATEX Tg. Ml
— Chimistul Rm. Vilcea
— TEROM Iași
— Rulmentul Brașov

10)
— Constructorul Baia Mare

Cu două etape înaintea termină
rii turului I, în Campionatul mas
culin se vor desfășura partide 
importante mai ales pentru sta
bilirea ocupantei locului! trei în 
seria A, care Împreună cu Poli
tehnica Timișoara, Steaua, Dina
mo București, H.C. Minaur Bala 
Mare și Dinamo Brașov vor con
tinua disputa pentru titlul de 
campioană, celelalte echipe trr- 
mlnd să lupte pentru evitarea 
retrogradării. In acest context, 
cel mai echilibrat șl mai intere
sant meci (în seria A) se anunță 
U Tg. Mureș, unde A.S.A. Elec-

tromureș va primi vizita studen
ților de la Universitatea Craiova. 
De notat că partida Știința Ba
cău — Steaua se va disputa la 
Buh uși, formației studențești rl- 
dlclndu-i-se dreptul de organizare 
pe timp de două etape „pentru 
lipsuri în educarea spectatorilor 
proprii și neasigurarea protecției 
arbitrilor în timpul șl la termi
narea jocului", tn seria B, un joc 
interesant este așteptat șl la Pi
tești, între formația locală Dacia 
șl H.C. Minaur. Etapa cuprinde 
meciurile :

TG. MUREȘ : 
TIMIȘOARA : 
BUHUȘI :

BUCUREȘTI î

PITEȘTI :
Jocul Metalul

SERIA A
A.SA. EJectromureș — Universitatea Craiova 
~............ — Independența Carpați Mîrșa

— Steaua 
SERIA B

— Constructorul Oradea

Politehnica 
Știința

Dinamo
(Sala Floreasca, ora 11,15)

Dacia — H.C. Minaur Baia Mare
Bistrița — Dinamo Brașov se va desfășura luni,

Recent, în sala de scrimă Flo
reasca din Capitală, s-a disputat 
faza întâia a Campionatului Repu
blican al juniorilor I pentru de
semnarea competitorilor ce ur
mează să-și dispute, între 16 și 
19 noiembrie, la Satu Mare, fi
nalele acestui campionat, atît In 
probele individuale cît șl în cele 
pe echipe. Au obținut acest drept 
cîte 24 de sportivi pentru fiecare 
probă Individuală și cîte șase 
formații în proba pe echipe.

Arma care a adus pe planșe cel 
mal mulți participant! a fost spa
da, în proba individuală fiind în
soriși 93 de concurenți, cei mal 
puțin • consemnindu-se în proba 
individuală a floretiștilor — 59. 
La sabie pe listele de concurs au 
fost 64, iar la floretă fete — 63. 
Firesc, pe primele locuri în com
petiția floretelor s-au clasat com
ponent! ai loturilor reprezentative 
de tineret, ca de exemplu flore- 
tistele Reka Lazăr (Tractorul 
Brașov, Roxana Dumitrescu, Ana 
Georgescu, Claudia Grîgorescu 
(Steaua), sau floretiștii Petre 
Ducu (CTAS), Vasile Zvîncu 
(CSȘ 1 C-ța), Adrian Borșodi 
(Poli. Tim.). La sabie, pe prtmul 
k>c, rurprinzător, Nicolae Dinu 
(CTT Brașov), înaintea coechipie
rilor săi Dan Găureau u șl Dan 
Costache, aceștia din urmă com
ponent! al lotului de tineret.

întrecerea pe echipe a revenit 
formațiilor CTAS (floretă băieți). 
Steaua (floretă fete), CTT Brașov 
(sabie) și IEFS (spadă).

La debutul C. N. de lupte greco-romane

FAVORITII AU OBTINUT VICTORII CLARE
Vineri dimineață. Ia sala de 

atletism de la Complexlu sportiv 
.23 August* din Capitală au În
ceput Întrecerile Campionatelor 
Naționale de lupte greco-roma
ne. la care participă 223 de spor
tivi. cele mal populate categorii 
fiind 74 kg (30 de concurenți) ți 
W kg (29 de sportivi).

A sa cum era de așteptat, dis
putele au fost aprige, atlt luptă
torii eonsacratl, cil gl tinerii as- 
plranU la selecția In lotul na
țional depunind eforturi lăudabi
le pentru a-șl «propria victoria. 
După cum au decis .sorții*, ta 
primul tur a-a intlmplat de pu
ține ori să se intilnească prin
cipalii candidați la locurile frun
tașe, astfel eă favorit!! au obți
nut victorii clare. De pildă, ste- 
Bstul Mlhal Clșmaș (52 kg) l-a 
depășit net la puncte (superiori
tate) pe N. Șerban (Tg. Mureș), 
Iar C. Chiriță (Dlnamo) l-a fixat 
eu umerii pe saltea pe C. Mlhal 
(CESAROM).

Nlcolae Zamfir (Dlnamo), ab
sent anul trecut de la Analele 
„naționalelor* la cat. 51 kg și“*

dovedit superioritatea netă ta fa
ta unuia dintre favorit!. N. Nl- 
tolu (Steaua), pe care l-a Învins 
prin superioritate (12—0), In ur
ma unor reușite supleuri șl con
turări laterale. Un alt luptător 
care a făcut mal multă vreme 
parte din diferite loturi naționa
le. Radu Strubert (Dlnamo), tre
cut la o categorie superioară de 
greutate (57 kg!) a trebuit să se 
recunoască Învins In fața Iul C. 
Dragomlr (Muscelul C.-lung). U- 
nul dintre favorițli categoriei 62 
kg, Gh. Savu (Dlnamo) a tre
cut prin mari emoții tn lntllnî- 
rea cu colegul său de sală. c. 
Coșovan si a lipsit foarte puțin 
ca el să fie Învins prin tus. Dar, 
scăplnd din poziția periculoasă, 
ta final Savu a cîștlgat la dife
rență (11—S). La categoria «8 kg, 
Stefan Negrlșan (Steaua) a ter
minat rapid partida eu L De
meter (Bala Mare). In mln. 1,24, 
după o sultă de „rebururi* șl 
eenturărl laterale, a obținut vic
toria prin superioritate (12—0). 
In grupa cealaltă, C. Alexandra- 
ehe (Dlnamo) șl N. Ciocan (Stea

ua) au realizat un med foarte 
disputat. Încheiat cu victoria la 
puncte a Iul Alexandrache. Cu o 
deosebită poftă de luptă. Ștefan 
Rusu (Dlnamo) l-a Învins prin 
descalificare pe eraioveanul C. 
Boală, In momentul tn care Ru
su conducea la puncte cu 7—0. 
La aceeași categorie. recentul 
campion mondial de Juniori, 
cîmpulungcanul A. Arghira, a ob
ținut o decizie asemănătoare tn 
fata iul V. Gheorghe (Met. Buc.) 
Sorin Herțea (Dlnamo) a pornit 
decis In drumul spre finala ca
tegoriei 82 kg, lnvlnglndu-1 prin 
superioritate (12—0) pe O. Urcan 
(Tg. Mureș). In urma unor exe
cuții tehnice de toată frumusețea. 
Suceveanul Iile Matei a cîștlgat 
prin tus (min. 0.34) partida cu 
craloveanul M. Olaru (90 kg). 
Multiplul campion al țării la cat; 
100 kg. Vasile Andrei (Steaua) 
l-a Învins prin tus pe Gh. Pa- 
nalt (S.C. Bacău).

întrecerile continuă sîmbătă și 
se Încheie duminică la prinz.

Mihai TRANCA

DA, DAR LA
Paste 400 de boxeri seniori 

• din toate județele tării au par
ticipat, zilele trecute, la faza 
de .zonă* a Campionatului na
țional Individual In urma că
reia, cei mai buni (doi) de la 
fiecare zonă si categorie de 
greutate sl-au cîștlgat dreptul 
de a fi prezenți la turneul fi
nal al Întrecerii, rfnd vor fi 
stabiliți campionii naționali pe 
acest an.

Desfășurate în 4 orașe Arad, 
Piatra Neamț, Tirgoviște si 
Tulcea, întrecerile de la .zo
nă* au constituit examene se
vere pentru multi dintre pu- 
giliștii noștri fruntași, care au 

^fost obligati să depună efor
turi serioase pentru a trece de 
această Încercare in care spor
tivii tineri au căutat — unii 
au și reușit —■ să Învingă box
eri mult mai bine cotați.

Zonele au triat destul de se
rios si multi dintre pugiliștii 
consiSerati printre favoriti au 
părăsit competita. Aceasta ara
tă că la ora actuală boxul ro
mânesc nu mai dispune de e- 
lemente valoroase care, de re
gulă, absolveau cu brio, aceas
tă fază a întrecerii. Așa stă
teau lucrurile cu Mircca Do- 
brescu, Tîti Dumitrescu, Nico
lae Linca, Gheorghe Negrea, 
Ion Monea, frații Cuțov, Alee 
Năsiae ș.a., care în această fa
ză a întrecerii nu aveau nici 
un fel de probleme pentru a 
promova în turneul final. Ce 
s-a întîmplat acum ?

O serie de sportivi bine co
tați, unii foști sau actuali cam
pioni ai tării, alții cu titluri 
prestigioase în palmares. au 
fost eliminați de sportivi mai 
tineri, aproape necunoscut!, dar 
dornici de afirmare, de pro
gres. A reieșit astfel ep la a- 
ceastă oră există în boxul nos
tru o nivelare a valorilor, dar 
această nivelare, trebuie să 
precizăm, este la un nivel 
scăzut Cîteva exemple vor fi. 
credem, edificatoare pentru a 
ilustra acest neplăcut adevăr.

La zona de la Piatra Neamț

CE NIVEL...
a părăsit prematur competiția 
fostul campion al .ușorilor* 
Florian Tîrcomnicu (Dinamo), 
care a fost Întrecut dar de 
tinărul și ambițiosul ieșean 
Liviu Vîrnă I ! La Tulcea a 
fost consemnată o altă surpri
ză de proporții. Campionul 
mondial de tineret. Daniel 
Măeran (Steaua), pe care l-am 
așteptat aproape un an de zile 
pentru a-I vedea din nou în 
ring (!?), a fost făcut k.o. de 
craioveanul Constantin Dumi
tru care nu s-a lăsat, după 
cum s-a văzut, impresionat de 
cartea de vizită a stelistului și 
i-a aplicat acestuia o corecție 
severă. In aceeași postură s-au 
aflat in zona de la Tirgoviște 
„semlmusca* Viorel Encean- 
Pop, trecut acum la „ipuscă". 
care a pierdut fără drept de 
apel în fata tînărului și ambi
țiosului reșltean Adrian Sturz. 
Tot așa a pățit si Vanghele 
Baes (semimuscă). un boxer 
de temut cu nu prea multi ani 
In urmă. De la Arad a fost 
diminat fostul campion al 
.semimijlociilor" Mihai Micloș 
(Oradea), iar un alt fost cam
pion national Mihai Ciobotaru 
(AEM Timișoara), un pugilist 
care nu mai are nevoie de 
prezervare, a obtinut califica
rea după multă trudă (cu o 
decizie la limită : 2—1) în fata 
lui Petre Crăciunescu (IMG 
Buc.), arbitrii N. Mocsar (O- 
radea) și I. Măeran (Bistrița) 
văzîndu-1 cîstigător De timi
șorean.

Iată deci că la „zone* nu au 
mai fost favoriti- certi. că s-a 
observat o egalizare a valori
lor, dar aceasta Ia un nivel 
scăzut, iar multi dintre prota
goniștii Întrecerilor au rămas 
datori in fata iubitorilor boxu
lui. Sperăm, insă, ea ..pățani
ile* unora să fie Învățătură de 
minte pentru ei si alții. Viito
rul ne va arăta dacă intr-a
devăr boxerii și antrenorii lor 
au învătat ceva.

Foul IOVAN

Seria sco 
celor mai 
disproporții gători și ir 
in cursul j 
la arenele 
din Oapitn^ 
meciurile p 
viziei A d< 
feminin

Sportivii 
Steaua și 
care se vo: 
atrăgătoare 
cucerirea t 
au conținu, 
out adi ers. 
9—0. cu 8- 
feridt caz 
7—2 ! Dar 
tuatie teni 
înt-rnai! apr 
și-au putut 
de rezec, 
ei foarte 
care o astf-i 
mai mult i 
Scurte reia 
de vineri.

I
STEAUA 

BUCUREȘT 
men tar? n; 
nu trebuie 
nată (de Ic 
Măriei Ror 
asupra Dar 
campioană 
două săp*ă 
locul i-a f< 
Tache. O i 
dar Moise 
toarea amt 
pe care o ș 
găm acestu 
ea face pa 
senioare r 
tru îe mai 
ne puțin pr 
zentării int 
Revenind U 
re. elevele 
Eleonora E 
Precup. Iv: 
chiar și fit 
dălina) și-s 
datoria fată 
TÎRGOVTST 
BUCUREST 
ritat și mu 
lor (antren

ts

TURNEELE PRELIMINARE ALE DIVIZIILOR A DE BASCHET
Ia trei localități din țară au 

t&ceput turneele preliminare ale 
Campionatelor Naționale de bas
chet. Rezultate :

MASCULIN
CONSTANȚA, I (prin telefon). 

C.S.U. BALANȚA SIBIU — UNI
VERSITATEA VHTO3UL
CLUJ-NAPOCA (43—23).
Slblenll. cu un lot mal tehnic 
M mal experimentat, a-au impus 
Bria «uperlorttataa ta lupta cub 
panouri șl prin precizia arun
cărilor la coș șl i-au distanțat 
datorită !n mare măsură evolu- 
pel foarte bune a Iul Gh. Dăian. 
Clujenii, cu un lot foarte tlnăr, 
ta care Insuficienta experiență 
«ompetițlonală »-a făcut simțită 
dta plin, nu au putut face mare 
lucru. Au marcat : Gh. Dăianu 
U, Munteanu a, Palhegy 15, 

12, Herbert 6, Bretz 2 
învingători, respectiv : 
Crăciun 14, Murășan I, 
8, Hnat 5, Olpretean 4. 

D. Oprea (Timișoara) 
44 H. Stănchitescu (Tirgoviște).

Apostu

Pulbere
Arbitri :

FA RIT. CONSTANTA — POLI- 
TOHNICA BUCUREȘTI 85—78 459-34).

Nicoleta ALDEA

FEMININ

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). 
HAPID-PROGRESUL BUCUREȘTI 
— MOBILA CSȘ SATU MARE 
78—58 (45—32). Formația bucureș- 
teană a avut Inițiativa de la În
ceput și in mln. 18 conducea cu 
43—26. Cu Melania Lefter, Au
rore Ctrstolu ți Liliana Slăvel, 
jucătoare de bază, Învingătoare
le «u fost superioare sătmăren- 
celor, din rlndul cărora Melinda 
SzGcs șl Monica Așteleanu au 
depus eforturi deosebite, fără a 
fi Insă susținute de colegele lor 
de echipă. în general a fost o 
Întrecere plăcută, urmărită cu 
interes de public.

Au Înscris : Cîrstoiu 18, Lefter 
15, Slăvel 14, Popa 8, Ptrvan 7, 
Allxandru 6, Trică 10 pentru În
vingătoare, respectiv : SzScs 32, 
Așteleanu 13, Bura 10, Toth 9, 
Szencs 4. Arbitri : D. Dutka (O- 
radea) șl I. Antonescu (Bucu
rești) .

POLITEHNICA CSȘ TIMIȘOA
RA — ROBOTUL CSȘ BACAU 
84—76 (45—34).

Paul IOVAN
RM. VÎLCEA, 3 (prin telefon). 

VOINȚA BRAȘOV — COMERȚUL 
CSȘ TG .MUREȘ 89—79 (44—30). 
La capătul unei partide foarte 
plăcute, spectaculoase, în cursul

căreia ambele echipe au luptat 
cu multă energie pentru ♦lctorie, 
brtțșovencele au cîștlgat pe me
rit datorită In special apărării 
agresive practicată aproape tot 
timpul. De remarcat că învingă
toarele au condus in min. 26 cu 
61—30, dar baschetbalistele de la 
Comerțul au refăcut din handi
cap, nemalputînd insă periclita 
succesul echipei Voința. De 
menționat că au fost fructificate 
nu mai puțin de 12 aruncări de 
3 p (Voința 7, Comerțul 5), ceea 
ee a sporit frumusețea tntîlnlrii.

Au marcat : Dioda 21, Cicio 13, 
Grecii 12, Grunwald H, Ange- 
lescu 10, Fartaes 9, Crlveanu 5, 
Turtol 4, Rus 4 pentru Învingă-, 
toare. respectiv : Mate 36, Fărcaș 
18, Bulgăr 2, Olasz 8, Ileș 8. Nagy 
6, Cristea 1. Aribtrl : Z. Raduly 
(București) și V. Constantinescu 
(Cluj-Napoca).

CHIMISTUL CSȘ RM. VÎLCEA 
— CRIȘUL CSȘ 2 ORADEA 

78—«3 (43—28).
Dragomlr ROȘIANTJ — coresp.

-------------- itunwăt1 aătiuiumsemmBJă

TROFEUL PELENDAVA
Organizată bine de A.S. TAGCM 

Craiova sl găzduită de Sala Spor- 
turilor din Craiova, competiția de 
baschet feiAlnln dotată cu „Tro
feul Pelendava* a fost urmărită 
eu viu interes de un public nu
meros. Ia general, jocurile au 
fost atractive șl au constituit a 
Verificare utilă ta vederea apro
piatului Campionat Național.

Trofeul a fost cucerit de echipa Rapid CSȘ 5 Progresul Bucu
rești, aflată ta egalitate de puncte

cu foarte tînă-n echipă gazdă — 
Constructorul TAGCM Lie. 8, dar 
cu un coțaveraj mal bun. Locu
rile 3 șl 4 au fost ocupate de 
Coolfecția Călărași șl, respectiv, 
echipa secundă Constructorul 
TAGCM Lie, 8 Craiova.

Coșgetera turneului : Florentina 
lancu (Rapid CSȘ 5 Progresul) ; 
cea mal tehnică jucătoare : Edith 
Kovacs (Constructorul TAGCM 
Ide. 8).

Marius dincA — coresp.

START Șl IN CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
Cu trei săptămîni mal ttrzlu 

decit campionatul feminin aJ. pri
mei divizii, duminică iau startul 
șl echipele masculine în ediția 
1936—1987 a competiției interne 
majore. O ediție, a 38-«, în care 
ca deobicei în ultimii 20 de ani 
— Steaua și Dinamo vor fi singu
rele pretendente la titlul de cam
pioană. Din păcate, această concu
rență redusă nu poate contribui 
la creșterea valorii voleiului nos
tru masculin. Să sperăm, totuși, 
că de data aceasta celelalte divi
zionare A își vor reconsidera ati
tudinea (de indiferență), că se 
vor pregăti mai serios și vor da

replici puternice fruntașelor (ju- 
cind la cîștig, nu la pierdere, 
cum au făcut-o în ultimii ani). 
Așteptăm îndeosebi o prezență 
mai convingătoare a tinerel ge
nerații în campionat.

Meciurile cele mad importante 
ale etapei de debut ni se par 
cele de la București șl Baia Ma
re, în prima grupă valorică. (Par
tida dintre A.S.A. EleCtromureș — 
Steaua a fost amînată). La fete, 
o etapă, a patra, în care jumă
tate dintre echipele în deplasare 
au șan9e de a obține victoria. 
Iată programul jocurilor :

Grupa I
Galați :
Sibiu î
Iași :
Grupa & n-s
Craiova :
Constanța :
Rm. vilcea :

Grupa I
București :

Baia Marr
Grupa a
București :

Timișoara : 
P. Neamț ;

LOTURILE ECHIPELOR PARTICII
Duminică ia startul ediția cu 

nr. 31 a campionatului masculin 
al Diviziei A de volei. Vă pre
zentăm loturile celor 12 echipe 
participante (primele t fac parte 
din grupa I valorică, Iar urmă
toarele 6 din grupa secundă) :

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori : Gyula Eartha șl Virgil Du
mitrescu) : p. lonescu (32 ani — 
1,90 m). Florin Mina (27—1,94),
Valerlu Splnu (26—1,97), Pompi- 
Hu Dascălu (24—2,01), Silviu Pra- 
lea (23—1,95), Cristian Penteîescu 
(23—1,92),. Marian Constantin (21— 
1,95), Cornel Șolca (19—1,97), Ml
hal Pădurețu (19—1,90), Cristian 
Nlca (20—2,03), Mlhal Horfaș (18— 
1,90), Robert Czedula (18—2,02), 
Gustav Racsov (18—1,97), Ahn 
Stăvariu (17—1,99).

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nori : Corncliu Oros șl Marian 
Păușescu) : Dan Gîrleanu (32 ani 
— 1,95 m), Gflnther Enescu (31— 
—2,03), BmMian Vrlncuț (29—1,94), 
Marius Căta-Chițiga (26—1,96), So
rin Po-p (23—1,93), Daniel Rădu- 
lescu (21—1,91), Dan Drăgușln (20

—1,89), Daniel Drăghlci (19—1.91), 
Teodor Rotar (ÎS—1,94), Liviu 
Georgescu (18—1,91), Dorel Ștefan 
(18—1,93), Robert Mader (18—1,96).

explorări știința baia 
Mare (antrenor Alexandru 
Manț) ; Adrian Arbuzov (36 ani 
—1,82 m), loan Marc (32—1,90), 
Cristian Ignlșka (31—1,98), Viorel 
Manole (36—1,94), Dinu Dan (28— 
1,82), Emil Roiban (26—1,94), Ma
rius Năsăudean (24—1,90), Istvan 
Reissfeld (23—1,83), Adrian Mo- 
roianu (24—1,80), Bendeguz Szl- 
lagyl (21—1,92).

UNIVERSITATEA CIR CRAIO
VA (antrenor Radu zamflrescu) : 
Nlcolae Braun (3a ani — 1,91 m), 
Virgil Hrinco (33—1,90), Marian 
Păun (32—1,90), Nicu Stoian (29— 
1,95), Iulică Bălol (28—1,83), Au
gustin Daha (24—1,87), Nicolae 
Ungureanu (24—1,91), Lucian Mă- 
tușolu (23—1,88), Dănuț Pascu (22 
—1,98), Horst Scho-bert (21—1,97), 
Bertold Văsulcă (20—1,88), lozsef 
luhasz (19—1,90).

ELCOND DINAMO ZALAU (an
trenor Nlcolae Sotlr) : Ion Ghlc

MÎINE — „PREMIUL TINERETULUI" HI P I S M
Mîine dimineață, pe hipodromul 

din Ploiești, se va disputa „Pre
miul tineretului", In care repre
zentanții tinerei generații de 2 
ani se vor confrunta cu cei ai 
valoroasei generații a cailor de 
3 ani. Alergarea are un caracter 
de viteză șl va oferi o dispută a- 
tractivă între Vadu și Visarea, 
cele două vedete ale tinerei ge
nerații, pe de o parte, și mai 
mulți reprezentanți ai cailor de 
3 ani, printre care Rotunda, 
proaspăta performeră dLn genera
ție, Curtiș, Sonetist, Samir, Orac 
și alții. Reuniunea mai are o 
cursă de semifond, cu participare 
selectă, în Irunte cu Răsad, Ha
logen, câștigătorul Criteriului de 
fond, Suditu, Hamilton șl alții

în reuniunea de joi după-amia- 
ză, am remarcat victoriile repur

tate de Briza și Fo-rmoza, ambe
le prezentate în excelentă formă 
de G. Tănase și, respectiv, G. 
Suditu, care în această toamnă 
s-au dovedit cei mai productivi 
antrenori. Pericol, un îrwnoi 
mtnz, și-a făcut debutul printr-o 
reușită victorie, promițînd o fru
moasă carieră. Condus cu mult 
tact șl aplomb de N. Simion, 
Fante a produs surpriza zilei. E- 
nerglc susținut in lupta finală de 
M. Ștefănescu, Mintos a reușit o 
victorie muncită, Grațian șl-a gă
sit alergarea, iar Brădișor, con- 
flrmînd forma bună din ultima 
vreme, a mai cîștlgat o cursă, dar 
galopul luat pe linia dreaptă la 
sosire i-a pus în umbră victoria.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Grațian (N. Nlcolae) 1:35,2; 
2. Hawai. Cota : cîșt. 1,40. Cursa

a Il-a : 1. Brădișor (Tudor) 1:34,1; 
X. Hâmicuț. Cota : cîșt. 1,20, ev. 
lft. Cursa a m-a : 1. Briza (Tă- 
nase) 1:29,6; 2. Hemeiușa; 3. Vers. 
Cota ; cîșt. 1, ev. 4, ord. triplă 
204. Cursa a IV-a : 1. Pericol
(Modse) 1:44,6 ; 3. Grlndu ; 3. Su
per. Cota : cîșt. 3, ev. M, ord. 
triplă închisă, triplu n—m—IV 
189. Cursa a V-a : 1. Formoza 
(Niță) 1:31,2; 2. Surina; 3. Os- 
vald. Cota : cîșt. 1,60, ev. 21, ord. 
triplă 822. Cursa a vi-a : 1. Fan
te (Simion) 1:32,6 ; 2. Tușina ; 3. 
Salvinda. Cota : cîșt. 10, ev. 109, 
ord. triplă 303. Cursa a vn-a :
1. Mintos (M. Ștefănescu) 1:33,0 ;
2. Amfora. Cota : cîșt. 9, ev. 358, 
ord. 120.
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I SI UNIV. CRAIOVA CU filNDUL LA

RU TITLURILE NAȚIONALE
: tenismanii ți tenismanele de la 
MAMO București

în perspectiva turneului final al C. E. de juniori I

EFORTURI PENTRU ALCĂTUIREA
CELUI MAI BUN „UNSPREZECE"aduse do Mitroi 

Niculescu), CI.
4—6, 6—3 cu

Neacșu (4—6. 
Ștefănescu), V. 
Neacșu (6—2.

punctele fiind 
(6—1, 6—4 cu 
Neaoșa (7—5, 
Drăgușin), V. 
6—1, 6 4 cu 
Ncacșu 
2—6, 7—5 cu Pop — Drăgușin), 
Voinea — Mitroi (7—5, 6—2 cu 
Niculescu — A. Tlache) și Stoi- 
cescu — Coljoiu (7—6. 7—5 cu 
Hector — Ștefănesou). DINA
MO BUCUREȘTI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 9—0 ; 
STEAUA — ELECTRICA TI
MIȘOARA 8-1; ELECTRICA — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 6—3 ; 
DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL 8—1.

MASCULIN
STEAUA — TENIS 

BUCUREȘTI 9—0 (A. 
Constantinescu, 
var, Gorgan șa Cristescu au re
alizat pentru învingători punc
tai.! în proba de simplu) : DI- NAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 9—0 (din nou 
victorie categorică a bucureș- 
tenilor în fața unei echipe de 
la care se aștepta m-gi mult) : 
PROGRESUL — DUNĂREA 
GALAȚI 9-0. în. proba de sim
plu au punctat : loan, Ursu- 
leanu, Moroșan, Niculescu, C. 
Teujdea si Chim, în ultima zi 
tenismanii de la Progresul (an
trenor Marinei Bondoc) încer- 
clnd In confruntarea cu Dina
mo Brașov, ocuparea locului 3 
în clasamentul final.

Azi, de la ora 9, pe terenurile 
(central, 1 șl 3) de la arena pro
gresul are loc mult așteptatul 
derby masculin STEAUA (dețină
toarea titlului) — DINAMO BUCU
REȘTI. Protagoniști al ceilor două 
formații : A. Marcu, Pop, Con- 
stanttnesr.il, llărădău, A. Po- 
povicl, Șovar, Gorgan, Itu (an
trenor Dumitru Viziru), respectiv 
Segărceanu, DIrzu, Comăncscu, 
Vanță, Nlțu, Florea (antrenor 
Gheorghe Boaghe). După-amlază, 
de la or* 14, tot pe terenurile din 
parcul sportiv Progresul are loc 
derby-ul feminin DINAMO BUCU- 
resti (deținătoarea Utilului) — 
STEAUA, cu Tache, Samungl, 
Curpene, Voinea, Pecheanu, Spl- 
rache, Radu șa. (antrenor Aurel 
Segărceanu), respectiv Molse, Au- 
c!u. Precup, Ivana, Ivan șx (an- 
trenoare Eleonora Dumitrescu).

Ion GAVRILESCU

STEAUA, SPORTUL STUDENȚESC
ca.

I
I
I

FEMININ

CLUB
Marcu,

Ilărădău, Șo-
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

— DACIA PITEȘTI 
■EA — „U* CFR CRAIOVA

— DINAMO BUCUREȘTI

I
— GIGCL BRAȘOV
— CALCULATORUL BUCUREȘTI
— FLACARA ROȘIE BUC.

I
LSCULEN I

— „U* CFR CRAIOVA 
ano, ora 10,30)
UNTA — ELCOND DINAMO ZALAU

' -CSMU SUCEAVA 
lapid, ora 10)

— CSM DELTA TULCEA
— TRACTORUL BRAȘOV

I
I

O etapă a meciurilor echili
brate, cu una sau două excep
ții. O etapă dominată de ' der- 
by-ul „istoric" Rapid — Steaua, 
un meci care va umple tribu
nele din Giulesti chiar dacă în 
ultima vreme s-a mai accen
tuat decalajul valoric între li
der si echipa de ieri si de 
astăzi a lui Dumitru.

Meciul promite o întrecere 
frumoasă, „potcoava" nefiind la 
primjil spectacol de calitate cu 
participarea „roș-albastrilor".

La București. în imediata 
apropiere a Giuleștilor. Sportul 
studențesc primește vizita Cor- 
vinnlui, care, în pofida scoru
lui „încasat" pe Ghenoea. a fă
cut o partidă frumoasă, în care 
am remarcat tehnicitatea în 
bloc a hunedorenilor. Sigur că 
Si 
de 
ba 
de 
Ilagi, despre care cipriotii spun 
că este cel mai bun jucător 
străin care a evoluat în insulă.

Ca să încheiem cu partidele 
din Capitală, să amintim jocul 
Dinamo — Chimia, un bun 
prilej pentru ,jilb-roșii“ de a se 
„reconcilia" cu publicul care, 
după momentul de tristețe de 
miercuri, continuă să creadă în 
forța echipei sale si în pers
pectivele ei de viitor.Toate celelalte jocuri din pro
vincie sînt importante pentru 
ambii combatant! angajați în 
Întrecere.

în prim-plan se situează me
ciul de la Bacău, unde S-C.-ul, 
în vizibilă ascensiune, o așteap
tă de la Istanbul pe recenta 
performeră. Universitatea Cra
iova.

F.C.M. Brașov știe eă echipa 
lui Dridea nu se predă cu una, 
cu două, dovadă cele patru 
puncte cucerite la Moren! si 
Petroșani.

Gloria primește vizita Victo
riei si convinsă că 
pierdut pe teren 
acum în colo, cu 
poate fi recuperat.

Flacăra Moreni, în fata Ote
lului, este în aceeași situație, 
mai ales după „pasul greșit" 
cu Petrolul pe teren propriu.

în Bfirslt, la Slatina, un meci 
de mare interes pentru două 
echipe în frumoasă ascensiune: 
F.C. Olt si -U“.

Etapa a șaptea — eu un 
meci aminat — poate si

aici Dublicul are un motiv 
atracție în plus — este vor- 
de revenirea favoritilor săi 
la Nicosia. în frunte cu

trebuie să fie o etapă de rodai 
pentru cele trei echipe care 
ne vor neprezenta în turul II 
al cupelor europene. Cu două 
săptămîni si jumătate 
turului. Steaua. Sportul 
tasc si Universitatea 
trebuie să trateze 
divizionare vizînd în 
rînd creșterea de formă în ve
derea dificilelor examene care 
le așteaptă.

Pe lingă această obligație 
tehnico-tactică, Steaua are de 
apărat invincibilitatea din ac
tuala ediție. în care, pe lîngă 
faptul că a acumulat un pro
centaj de sută Ia sută la punc
taj. are în vedere st acel unic 
gol pe care l-a primit 
mele sase etape.

Sportul studențesc și 
sitatea Craiova, după 
trecut cu bine de Omonia Ni
cosia si Galatasaray, au toa
te motivele să dorească a- 
meliorarea situației lor în cla
sament, care să corespundă va
lorii reale a echipelor.

Așteptăm o etapă ale cărei 
rezultate să confirme ideea că 
avem în fată o rundă echili
brată. Așteptăm cit mai multe 
goluri din partea oaspeților. 
Cupele europene, care au du
blat valoarea golului marcat 
deplasare, pot și trebuie să fie 
un stimulent în plus pentru 
toate echipele noastre și in pri
mul rînd pentru cele angajate 
In turul II.

înaintea 
studen- 
Craiova 
jocurile 
nrimul

în pri-
Univer- 

ce au

Fotbalul nostru iuvenil re
intră în prim-planul interesu
lui prin_ participarea selecțio
natei 
final 
pean 
între 
goslavia. 
portant, 
examen 
de dificultate, 
vedere faptul câ la această ul-~ 
timă fază a tradiționalei com-' 
petiții continentale participă 
cele mai bune opt reprezen
tative. deci elita acestui eșa
lon, printre care — spre meri
tul lor — se numără 
orii noștri.

Se poate spune că 
zent s-a intrat efectiv 
ma • linie dreaptă a preparati- 
velor în perspectiva unei re
prezentări cît mai bune si. im
plicit, pentru a se atinge prin
cipalul obiectiv : unul dintre 
cele sase locuri care dau drep
tul a accede in faza finală a 
viitoarelor „mondiale". Marti 
au început Ia Arad pregătirile, 
cane au beneficiat — prin spri
jinul clubului C.S. U.T.A. — 
de condiții optime de desfășu
rare. Din păcate, nu același 
lucru se poate spune si despre 
componenta lotului, care se 
confruntă cu mari probleme, 
conducerea tehnică, și nu nu-

U.E-F.A. ’86 la turneul 
al Campionatului Euro- 
de

11
juniori I, programat 

și 15 octombrie în Iu-
Un eveniment im- 
în același timp un 

cu o „cotă“ ridicată 
dacă avem în

5i
în 
în

juni-
pre- 
ulti-

DE LA F.R. FOTBAL
In ședința sa de ieri. 

Biroul federal a numit 
în funcția de antrenor al 
echipei naționale ne 
Emerich Jenei.

mai ea. fiind mai mult decît 
îngrijorată. „De ce mî-a fost 
teamă nu am scăpat ! Nu știu 
ce să mai spun. Gh. Popescu 
nu va juca în primul meci, cu 
R.F. Germania, fiind suspen
dat pentru cumul de cartonașe. 
D.. Sava este cu piciorul în 
ghips. La fel și Stan. OIcsu- 
tean și Pană au avut o pe
rioadă dc trei săptămini de 
inactivitate, ca urmare a uaoi 
accidentări, in timp ce Stanici 
și Gh. Popescu (pentru al doi
lea joc) vor face joncțiunea 
abia în preziua plecării în Iu
goslavia, prevăzută pentru du
minică" — ne-a pus îh temă 
antrenorul principal Gheorghe 
Siaicu. care, împreună cu se
cundul Constantin Frătilă si 
masorul Virgil Popescu, fac 
tot ce depinde de ei pentru a 
putea alinia,la ora meciului cu 
R.F. Germania cel mai bun 
„11". Față de aceste probleme, 
care din păcate au 
prim-plan/ atmosfera în cadrul 
lotului este optimistă, angaian- 
tă. Ne-am convins de aceasta 
în ziua vizitei noastre, cînd am 
urmărit Si meciul de verifica
re în compania echipei C.S. 
U.T.A.. care, la solicitarea con
ducerii tehnice, a căutat, și în 
mare măsură a reușit, să evo
lueze aproape de stilul de joc 
caracteristic 
german.
vedere, scopul acestei repetiții 
a fost
discuție _____ „___  _ .
fectiv. în concluzie, "selecționata 
de juniori trebuie ajutată. Este 
în joc reprezentarea fotbalului 
românesc.

Adrian VASILESCU

urcat în

Din
fotbalului vest- 
acest punct de

atins. Rămîn însă în 
marile probleme de e-

Campionatul de speranfe DE LA 0~10 LA*.. 0-1U

orice meci 
propriu, de 
greu mai

In etapa trecută a fost înregis
trat un scor puțin obișnuit chiar 
șl Intr-un campionat al juniorilor 
n. Echipa de speranțe a căubulul 
Steaua — campioana țârii, e ade
vărat — a surclasat formația si
milară a Jiului eu 11—0 I T... Cite 
un gol pentru flecare component 
al echipei din Petroșani I Bătrtnll 
fotbalului nostru, dnd Iți amin
tesc de perioada de Început a *- 
cestul sport, afirmă eă ee4 care 
Încasau „bătaia* la un asemenea 
scor se lăsau de fotbal... Ci o 
făceau, că n-o făceau, nu știm. 
Sigur că afirmația conține In ea

o morală sănătoasă, eu multe Im
plicații de natură etică, legate de 
o anumită atitudine față de UN 
LUCRU PE CARE L-AI ÎNCEPUT 
șl pe oare trebuie să te strădu- 
iești dt poți de mult să-1 duci 
la bun sârșlt- Nici prin glnd nu 
ne trece să-l „desființăm* pe cel 
11 jucători de la Jiul, să-1 cata
logăm ca INAPȚI pentru fotbal. 
Dar rid să-1 mtaigttem cu vorbe 
dulci după un asemenea eșec us
turător n-o putem face. Am vă
zut speranțele Stelei evolulnd 
deseori șl ne-am convins mai de 
multă vreme că echipa pregătită

n 
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1,93), Paul Costenluc (21—1,91), 
Coste! Hanuseac (20—1,94), Gabriel 
Mărginean (19—1,93).

TRACTORUL BRAȘOV (antre
nor Tănase Tănase) : Constantin 
Starea (35 ani — 1,86 nz), ștefan 
Crlșan (31—1,94), Constantin Zam
fir (31—1,88), Adrian Pustiu (28— 
1,91), Sandu Covaclu (28—1,94), 
Fran-cl.se Kosma (28—1,90), Răzvan 
Paul (24—1,90), Doru Cășvean (22 
—1,93), Horațlu Ferariu (20—1,90).

RHLONUL SAVTNEȘTI 
nor Dan Gavril) : Dan < 
an! — 1,84 m), Constantin Bădiță 
(32—1,94), Mlrcea Popa (31—1,96), 
Gabriel Savu (32—1,82), 
Chezan (31—1,84), Va sile 
(27—1,93), Octavian Rădulescu (27 
—1,82), Lică șofron (25—1,83), Au
rel Cazacu (25—1 
cu (25—1,76), T“ 
1,91), EmB Radu (22—1,91), „-------
Stan (21—1,91), Relu Dumltracne 
09—1,91).

CSM DELTA TULCEA (antrenor 
Alexandru Stanclu) t Alexandru 
Sla ciclu (36 ani — 1,80 m). Ion g 
Stalcu (30—1,90), Florin Slrbu (28— I 
1,96), Nelu lordache (27—1,90), |
Eugen Cojoea.ru (26—1,85), Jan
Cerșemba (23—1,85), Dan Oancea *

I
I

! (antre-I 
Gavril (34 I 
tin Bădiță •

Victor I 
Vițelarii I 
eseu (27 I

5—1,86), Dan Boeres- I 
Nlcolae. Buruș (23— I 
sdu (22—1,91), Aurel »

I

Cerșemba (23—1,85), Dan Oancea | 
(23—1,91), Mircea Tîrnăcop (23- I 
1,81), Nlcolae Cucullci (22—1,85), J 
Gabriel Alexandrescu (21—2,03). I

...In dosarele comisiei de disciplină

or
37 
!U

1-

Gabriel Alexan<Jrescu (21—2,03).
rapid BUCUREȘTI (antrenor 

Ion Șoacă) : Traian Marinescu 
(33 ani — 1,91 m), Dumitru Schl- 
pescu (32—1,95), Cătălin Popescu 
(28—1,90), Marian Cristea (26— 
1,88), George Tatomlr (26—1,87), 
Ovidlu Ghizdavu (25—1,95), Viorel 
Bujor (25—1,82), Marian Guță (22 
—1,83), Adrian Ambrose (22—1,86), 
Horațlu Nicolau (22—1,89), Lucian 
Oboroeeanu (22—1,89), Dumitru 
Ionescu (22—1,86), Mihal Sentenal 
— ----- - - — - (20—

I
I
I

(21—1,91), Lauren țiu Vel ea 
1,90), Ion Dobre (22—1,94). I
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revenit lui Elcond Binamo, care 
a ciștigat cu 3—0 cele 3 partide 
susținute. „Poli" a ocupat locul 
secund, învingînd cu 3—0 echi
pele de peste notare, iar Minior 
s-a clasat pe locul 3 (3—0 cu 
Z.T.S. Detva).

C. CREȚU, coresp.

I
I
I

• Da terminarea meciului din
tre Partizanul Bacău și Textila 
Buhuși, tn cabina în care se deze
chipa, unul dintre arbitrii de li
nie ai acestei partide a fost vic
tima unui act huliganic INCRE
DIBIL. Incredibil, atît prin pris
ma sălbăticiei cu care a fost lo
vit „In mai multe reprize" arbi
trul în chestiune, cît, mai ales, 
referindu-ne la persoana care l-a 
lovit, căd n-a fost vorba de un 
individ oarecare pripășit în sta
dion, șl apoi strecurat pînă la 
cabina arbitrilor, d de însuși 
președintele secției de fotbal. Va* 
sile Huluba, al echipei Partizanul 
Bacău. Fără a nega intrarea sa 
nepermisă în cabină șl lovirea 
arbitrului respectiv, huliganul a 
încercat să mal „îndulcească" lu
crurile, susținînd, în ședința Co
misiei de disciplină că ,4-am dat 
arbitrului DOAR două palme" 
Vasile Huluba a fost exclus, bi
neînțeles, din activitatea fotbalis
tică, iar echipa Partizanul Bacău 
a fost suspendată pe 4 etape.

® Da un alt meci, cel dintre 
Electroputere Craiova și Progre
sul Vulcan București, mai mulțl 
spectatori turbulențl, ,.stimulați* 
șl de atitudinea antrenorului e- 
chipei locale, Marian Bondrea, 
l-au scuipat pe arbitru și au a- 
runcat cu pietre în autobuzul cu 
care făcuse deplasarea progresul 
Vulcan. Față de cele întîmplate, 
echipei Electroputere 1 s-a ridi
cat dreptul ’ 
ren propriu 
rul ei, care 
abatere, va 
giul central

O Cum să 
runcarea cu 
joc, cînd la _____ __ ....
în loc să fie adresate publicului 
apeluri la sportivitate, sînt deza
probate deciziilor arbitrilor ? Așa 
s-a întâmplat la meciul Sportul 
Muncitoresc Caracal — I.O.B. 
Balș, unde stația de amplificare a 
fost folosită pentru instigarea 
spectatorilor. Ceea ce (sperăm !) 
nu se va mai repeta., după aver
tismentul primit și după amenda 
de 3 000 lei pe care va trebui s-o 
plătească echipa din CarayaL

Jack BERARîU

SERIA I : Politehnica Iași —
Minerul Gura Humorului : I.
Piște* (Bala Mare). F.C.M. Pro
gresul Brâila — C.S. Botoșani : 
V. Mlhăilă (Sibiu). FEPA >74 Bir- 
lad — Poiana Cîmplna : L. Sălăjan 
(Satu Mare), F.C.M. Delta Di
namo Tulcea — Dunărea C.S.U„ 
Galați : Gh. Constantin (Rm. Vîl
cea). Unirea Focșani — F.C. Con
stanta : L Velca (Craiova), Pra
hova C.S.U. Ploiești — Ceahlăul 
P. Neamț : I. Florlcel (Brașov), 
Unirea Slobozia — Aripile Vic
toria Bacău : G. Andrei (Bucu
rești). Steaua Mizil — Olimpia 
Rm. Sărat : P. Balaș (București) 
— se dispută la Ploiești, azi, de 

Suceava — 
R.\ Petrescu

la ora 15. C.S.M. 
C.F.R. Pașcani : 
(Brașov).

SERIA A H-a : ______
— Gloria Pandurii Tg. Jiu : C. 
Gheorghiță (Brăila), C.S. Tlrgo- 
viste — Automatica București : 
Gh. Slmcso (Deva), F.C. Inter 
Sibiu — Autobuzul București : L 
NlcuIIțov (Focșani). Electroputere 
Craiova — A.S.A. Tg. Mureș : I. 
Igna (Tlmlșoarâ), — se dispută 
la Rm. Vîlcea, terenul echipei 
Electroputere fiind suspendat, 
Chimica Ttmăvenl — I.C.I.M. Bra
șov : M. Calîstru (Botoșani) ( Pro-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^
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greșul Vulcan București — 
LM.A.S.A. St. Gheorghe : A. Cus- 
manovlcl (Reșița) — stadionul 
LC.S.I.M., de la ora H. Gaz Me
tan Mediaș — A.S. Drobeta Tr. 
Severin: M. Georgescu (Constan
ta), Mecanică Fină Steaua Bucu
rești — Sportul Muncitoresc Sla
tina : Cr. Teodorescu (Buzău) — 
stadionul Mecanică Fină, 
torul Brașov — Carpați 
Ad. Nlcolescu (Pitești).

SERIA A m-a : Dacia 
ea Orăstie — Armătura 
AL Rolea (București).
C. FJR. Cluj-Napoca — F.C. Bihor: 
N, Constantinescu (București), 
Strungul Arad — CJS. U.T. Arad: 
N. Voinea (București), Gloria 
Bistrița — OHmpia Satu Mare :
D. P. Manole (București), Mureșul 
Deva — Politehnica Timișoara : 
L Coț (Ploiești), C.S.M. Reșița — 
F.C. Maramureș Bala Mare : L 
Tărcan (Tg. Mureș), Minerul Pa- 
rosenl — Minerul Cavnlc 1 D. 
Teodorescu (București), Unlo Sa
tu Mare — CIL. Sighet : Gh- 
Pop (Suceava), Aurul Brad — 
Metalul Bocșa: T Ionescu (Bucu
rești).

Partidele.
Progresul 
vor începe

Trac- 
Mîrșa :

Mecani- 
Zalău : 
Steaua

eu excepția meciului 
Vulcan — I.M.A.S.A., 
la ora 15.

%
DE LA I.D.M.S.

Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 31 oct. 1986 autotu
risme DACIA 1306 cumpărătorilor programați după cum urmea
ză : 
Magazinul 
Magazinul

Magazinul 
Magazinul

București 
Pitești

Brașov
B?căv

ile organizare pe te- 
o etapă, iar ântreno- 
nu se află la prima 
fi judecat de Cole- 
al antrenorilor.
nu se ajungă și Ia a- 
pietre în terenul de 

stația de amplificare,

Magazinul
Magazinul

Baia Mare
Res'1 a

nr 14.600/1985
nr. 2.800/1985
și 600/1985

pentru cumpărătorii din jud. Sibiu,
transferați de la magazinul Brașov
pînă la nr 
pînă i' nr.

Și 
pen.ru cumpărătorii din 
șl Tuleta, transferați de 
nul București 
pînă la 
pînă la

pînă 1? 
pînă la

600/1986
1.600/1985 

14.600/1985 
jud. Brăila 
la magazi
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de Radu Troi e puternică, joacă 
In viteză, spectaculos, eficace. 
Insă, dincolo -de valoarea speran
țelor clubului din Ghencea, ră- 
mlne atitudinea celor de la Jiul 
față de lupta sportivă ca atare, 
el cedlnd prea ușor, cum au mai 
făcut-o și altădată. Nu cei 11 din 
partida de sîmbăta trecută, ci 
predecesorii lor, pentru că, iată, 
răsfoind caietele cu rezultatele ul
timelor cinci ediții ale campiona
tului, am mal... descoperit „is
prăvi" de același fel. Tn ediția 
1984/35, Jiul a pierdut tot tn 
Ghencea cu 8—10!. (In aceiași 
campionat, F.C. Olt a întrecut 
Jiul cu 7—1 !).

Revenind la fondul problemei, 
trebuie să subliniem încă o dată 
un adevăr bine cunoscut : rare
ori o echipă dc speranțe, (de ti
neret, de juniori) a unui club 
care se preocupă de. pepiniera 
proprie ajunge să înregistreze a- 
semenea eșecuri de proporții. In 
ceea ce ne privește, avem ferma 
eonvimgere că Jiul lși va lua mă
surile necesare pentru a le pre
întâmpina în viitor ; chiar în ac
tualul campionat. x

Laurentiu DUMITRHSCU
1. „u* Cj.-Nap. e 5 0 1 13-10 15
2. Steaua 6 4 2 0 25- 1 14
3. Hnlv. Craiova 6 4 1 1 17- 7 13
4. F. C. Olt 5 3 0 2 8-10 9
5. Gloria 6 3 0 3 13-16 9
(. Jiul 6 3 C 3 11-20 S
7. Sportul Stud. 6 2 2 2 10- 8 8
8. Rapid C 2 2 2 5- 4 8

9—10. Flacăra 6 2 2 2 10-10 S
Victoria 6 2 2 2 6 -C 8

11. Corvinul 6 2 2 2 5- S 8
12. Dlnamo 5 2 1 2 10-10 7
13. Petrolul 6 1 4 1 8-ia 7
14. F.C.M. Bv. 6 2 0 4 16-14 6
11. Oțelul 6 1 3 2 5- 6 6
16. S. C. Bacău 6 2 0 4 12-17 6
W. Chimia 4 1 1 4 5-15 4
It. F. C. Argeș 8 1 6 5 3- 9 3

LOTO-PRONOSPORT «FORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA LOTO DIN 3 
OCTOMBRIE 1986. Extragerea 
I : 57 89 55 64 24 2 65 67 20 ; 
extragerea a II-a : 63 37 11 70 
10 21 53 16 50. Fond total de 
cîștiguri : 1.164.899 LEI. din
care 428.341 
tegoria 1.
• A sosit 

care vă mai 
le preferate

lei. report la ca-
șl ULTIMA ZI lu 

puteți juca numere- 
_________ la TRAGEREA EX

CEPȚIONALA LOTO 2 de dumi
nică, 5 octombrie 1986 ! Reamin
tim tuturor partlcipanțllor că este 
vorba de o nouă formulă tehnică, 
lansată în scopul de a sc da po
sibilitatea obținerii unor cîștiguri 
cît mai variate.

S TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO 2 de miine, duminică 
5 octombrie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din sir. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 16,36. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate la ora 17,25, pe pro
gramul I, precum și în reluare, 
în aceeași zi, la ora 22,20 (o dată 
cu rezultatele la concursul Pro
nosport) șl luni dimineața, la ora 
8,55, pe același program.

0 .Nu uitați Că ASTAZI este 
ULTIMA ZI și pentru depunerea 
buletinelor la concursă! PRONO
SPORT de miine, 5 octombrie.

I
100/1985
900/1985
800/1985 

jud. Hune- 
magazinul

nr
nr.
81 
cumpărătorii din 
transferați de la

pentru 
doara 
Timișoara 
pînă 
pînâ 
pînă 
pînă 

tragerea

2.100/1985 
2.800/1985 

800/1985 
1.800/1934 

. _____ „ din tr’.m. n/1986 se pot pre
zenta pentru ridtoarea autoturismelor DACIA k? magazinele 
auto IDMS conform arondării teritoriale comunicate prin filia
lele CEC, cu excepția celor arondați la magazinele auto Bucu
rești si Baia Mare, care vor ridica autoturismele de la maga
zinul auto Pitești. Magazinul auto Pitești onorează și cîștlgă- 
toril CEC din toată tara.

Vînzârile se efectuează în funcție de stocul de autoturisme șl 
capacitatea zilnică de iivrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare La telefon 11.39.50. — Vnt. 121 și 179.
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Timișoara 
laș'

Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul

Cîștlgătorii CEC de Ia
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ELOGII LA ADRESA ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ
Purtînd mesajul 

de pace și priete
nie al unui popor 
liber și demn, 
deplin stăpîn 
destinele 
căutînd (si 
șind) să răspundă 
prin prestații de 
excepție minuna
telor condiții ofe
rite de 
de stat, 
români 
se afle 
presei 
nale. 
remarcabila 
portare- a 
lor noastre 
naște Gabriela Fo- 
torac și Mariana 
Tudor, care au o- 
cupat (în această 
ordine) primele locuri 
nicul concurs 
cu trofeul „Trinacria d’Oro", a 
prilejuit frumoase aprecieri nu 
doar în ziarele siciliene, ci si 
mai departe în Italia, la Tori
no. de pildă, unde ..Tuttosport" 
a scris că Potorac a „delectat 
numerosul public cu evoluții 
uimitoare". în care a știut „să 
îmbine, în, chip desăvirșit, »- 
crobația cu tehnica", tntr-un 
amplu articol, pe care Lorenzo 
Magri l-a intitulat „Potorac. 
eroina trofeului Trinacria 
d’Oro". „La Sicilia" a subliniat 
clasa înaltă a gimnastei din 
Bacău (în prezent la Deva, ca 
membră a lotului national). 
Cîștigînd detașat atât la indi
vidual compus, cît si la toate 
aparatele. Potorac a dominat cu 
strălucire competiția (cu o ma
sivă participare internațională. 
9 țări), avînd o prestație, ca 
să cităm din același ziar, „la 
înălțimea celor mai alese cam
pioane". evoluțiile ei probînd 
„la completa eccellenza". ..Es
presso Sera" („Gimnastele din 
România au ipotecat al 8-lea 
*rofeu Trinacria d’Oro"). 
Gazzetta Sportiva" 
no" etc au acordat 
succesului dobîndit 
noastre, neuitind să 
ze că Gabriela Potorac și Ma
riana Tudor sînt exponentele 
unei scoli de gimnastică de an
vergură. aurec’.aiA de izbînzile 
de altadată ale Nacliei Comă- 
neci si rămasă, si după retra
gerea stelei de la Montreal, în 
fruntea ierarhiilor internațio
nale. oe oouîtii mereu conso
lidate.

Că lucrurile nu stau altfel 
o dovedește și faptul că. avînd 
sâ se disnute la „Sch’eyer

«

partid si 
sportivii 

continuă să 
în atenția 
internațio- 
Bunăoaru 

corn
ii nere- 

aim-

în puter- 
dotat. la Catania. 

.Trinacria d’Oro",

„La 
„Mercati- 

snații largi 
de fetele 
mentione-

inceput cu un rezultat-surpriză 
Aiboiu invingind de o manieră 
categorică pe „jucătoarea nr. 1“ 
a continentului, Csila Batorfi. 
Bădescu, jucînd nesigur, a fost 
întrecută de foarte experimenta
ta Edit Urban o întflnire ex
trem de. disputată a urmat, cea 
de dublu, care a readus avanta
jul echipei noastre. în confrun
tarea dintre „aurul* șl „bronzul* 
de la europene, victoria a reve
nit campioanei, dar pe fondul 
jocului foarte slab al Otiliei Bă
descu în finalurl. în cele din ur
mă. România — ungaria 2—3: 
Aiboiu’ — Batorfi 2—0 (19, 13), 
Bădescu — Urban 0—2 (—20, —14). 
Aiboiu, Bădescu — Batorfi, Ur
be 2—1 (—8 22, 7), Bădescu - 
Batorfi 1—2 (—12, 22, —19), Al- 
bo.u — Urban 0—2 (—18, —20).

A doua reprezentativă a țării 
(eu Emilia Ciosu. ' 
sto

__  _____  Maria Bogo- 
Cristma Enulescu si Anda

COMPETIȚIILE DE POLO
l) rmare din nag

Au
(Polonia)

cîte 5, respectiv Galijas 4. 
arbitrat Chimielwski ~ 
și Papazian (Franța).

Astăzi și mîine au 
câte două reuniuni după _ 
mătorul program: astăzi, ora 
10 : SN Lugano — SKK 
kholm, Dinamo 
Marseille ; ora 
seille — SN 
Stockholm — 
ora 9: SKK ________
Dinamo Moscova, Crișul — ȘN 
Lugano ; ora 16 : CN Marseille 
— SKK Stockholm, Dinamo 
Moscova — Crișul.

loc
ur-

Stoc-
Moscova — CN 
17 : CN Mar- 

Lugano. SKK 
Crișul; mîine, 

Stockholm —

C. C. E. la baschet feminin

U“ CLUJ-NAPOCA ÎNVINGĂTOARE LA ANKARA,,
Jucind lă Ankara, in primul 

tur al C.C.E., echipa feminină de 
baschet Universitatea C.S.Ș. Vii
torul CLuj-Napoca a învins for
mația Maden Tetkik cu scorul de 
92—59 (51—31). Punctele campioa- 
nelorRomânlel au fost înscrise 
de Popa 26, Șandor 15, Klss 13, 
Mărginean 10, Misăilă 9, F.nyedi 
8, Dragoș 2, Jerebie 9. Partida 
retur va avea loc joi 0 octom
brie, la Cluj-Napoca.

Alte rezultate — MASCULIN, 
C.C.E. : Zagleble Sosnowlec — 
Galatasaray Istanbul 83—95, Tor- 
pan Pojat Helsinki — Kloster
neuburg 119—80 (64—36), Aria Sa
lonic — Sunalr Ostende 115—77 
(46—30), Bayer Leverkusen — 
Nashua den Bosch (Olanda) 70—70

(39—SO), Osthez (Franța) — Tirana 
73—63, Murray Edinburgh — Sl- 
mac Milano 33—83 (45—54), Alvlls 
Stockholm — T.J. Brno 93—11* 
(47—46), Pully (Elveția) — Macca- 
bi Tel Aviv 91—102 (56—54) ; FE
MININ, ------- - -Esperance Pully 

Belgrad 82—126
. C.C.E. :

— Partizan _ 
(39—59), Crystal Palace Londra 
D.B.B. Vlena — — -
R.C.Q. Bruxelles 
xemburg 102—42 
Atena — Ellzur 
(34—35) ; CUPA 
CHETTI : Tampere — S.C. Am- 
stelveen (Olanda) 55—70 (30—35),
Zeleznlcear Sarajevo — Paleou 
Falirou (Grecia) 90—47 (46—29).
Mlrande (Franță) — PanathlnaP- 
kos Atena 91—56 (45—20).

„Danicia Silivas hors con- 
cours.!“, tocmai asta a urmărit 
să evidențieze, superioritatea 
zdrobitoare a campioanei noas
tre. care — cităm din cuprin
sul articolului — „a fost dea
supra tuturor", etalind „o for- 

excepțională". Ca si Potorac 
Catania. Silivas a realizat 
concurs excelent, cîștigînd 
qe era de cîștigat. la 

vidual compus si la cele 
parate.

Firește că toate aceste 
gii, alese dintre atîtea altele, 
ne fac plăcere, după cum sen
timente asemănătoare trezesc, 
desigur. ' si în inimile perfor
merelor. Dar la fel de adevă
rat e că astfel de izbînzi tre
buie să constituie imbolduri 
ferme pentru o pregătire cît - 
mai asiduă, numai în temeiul 
acesteia, si al unei seriozități 
fără cusur, puțind fi obținute 
succese și mat mari, cit mal 
răsunătoare, spre gloria spor
tului românesc. a României 
socialiste.

indl-
4 a-

elo-

67—85 (29—85),
— Sporting Lu- 

(58—22), Sporting 
Tel Avlv 49—76 
LILIANA RON-

ACTUALIT ATEA LA ȘAH
LENINGRAD. Garry Kasparov 

(cu piesele albe) a întrerupt cu 
avantaj a 22-a partidă cu Ana
toli Karpov. Campionul mondial 
are un pion în plus și o pozi
ție mat activă. Continuarea par
tidei are toc astăzi. Scorul me
ciului este 10,5—10.5 (1).

înaintea ultimelor două, care vor 
desemna pe cel ce urmează să 
întîlnească pe învinsul din meciul 
Kasparov — Karpov.

Halle" din Stuttgart, intre 5 si 
7 decembrie, „internaționalele" 
de gimnastică ale R.F.G. 
(„D.T.B. - Pokal ’86“) prezintă 
pe afiș o 
Sili-as la 
re. vă 
noastră a _ ____
la Montreal, titlul suprem. Tot

fotografie a Danielei 
bîrnă, aparat la ca- 

reamintim. sportiva 
cucerit anul trecut.

despre Silivșș a scris, nu de
mult. și „l’Equipe". remarcînd 
maniera- sigură si. pe de altă 
parte. încîntătoare in care „mi
cuța româncă s-a arătat prea 
puternică pentru adversarele 
sale" în turneul de la Antibes- 
Juan les Pins. Titlul însuși.

Girbină) a avut o evoluție cu
rajoasă, ou momente de joc 
foarte frumos, ea tatrecind cu 
3—2 Franța (Beatrice âbgral șl 
Patricia Germain), dar pierzînd 
în „sferturi*, cu 1—3, la ccnJpa 
U.R.S.S. (cu foarte valoroasele 
Valentina Popova și Elena Kov- 
un).
In ccncursul masculin. Româ

nia I a ajuns ptaă in semi'inale, 
depășind, după cum era de iș- 
teptat, formația ’-j-aelulul, cu 
3—0, apoi pe cea a Poloniei, cu 
3—2: V. Florea — Mo-'skl 2—0 (15, 
12), Fejer — Dryszel 0—2 (—20, 
—12), Florea, Fejer — Dryszel, 
Pieronczik 2—1 (9, —15, 16), Flo
rea — Dryszel 0—2 (—21, —16), 
Fejer — Mojskl 2—0 (11, 15),
pentru ca să cedeze cu 1—3 ta 
partida du U.R.S.S. (cu Andrei 
Mazunov, favoritul nr. 1 în pro
ba individuală): Fejer —■ Mazu
nov 0—2 (—13, —13), Florea —
Stadnicenko 2—0 (17, 17), Fejer, 

— Mazunov, Stadnicenko 
—22), Florea — Ma- 

—20). Cea de 
i avut primul 

finalistele a- 
Cehoslovacla, 

_ .---------: foarte greu,
S. Crlșan — Cecava 0—2 

—13), C Creangă — Ja- 
Creanga, 

M. Broda 
— Cecava

Florea — 
0—2 —20, 
zunov 0—2 (—15, 
a doua formație a 
meci cu una din 
eostor campionate, 
la care a pierdut 
cu 2—3 ~ ~ ' 
(-11, ..
vourek ’—0 (20, 19),
Crlșan — Javourek,
2— 0 ('C, 15). Creangă 
0—2 (—14, -11).

ALTE REZULTATE: 
Iugoslavia 
slovacia -
— R.F.G. 3—0 Bulgaria — Israel
3— 0. Ungaria — Iugoslavia 3—1 
Bulgaria — Felonia 3—2. U.R.S.S.
— Bulgaria 7—2; masculin: Bul
garia — Gre-la 3—0. Iugoslavia
— R.F.G 3—0. Belgia — Ungaria
3—1. U.R S.S. - R.D.G. - -
Franța — Bulgaria 3—1. 
vacla — Iugoslavia 
U.R.S.S. — Belgia 3—0. 
vacla — Franța 3—0.

Sîmbătă șl duminică 
disputa finalele pe echipe (Un
garia — U.R.S.S. — f șl Ceho
slovacia — U R.S.S. — m) șl 
probele Individuale.

feminin:
■ Belgia 3—1, Ceho- 
Grecia 3—0. Polonia

3-0
Cehoslo- 

3-1 (!).
Cehoslo-

se vor

juctadRIGA. Andrei Sokolov, 
cu piesele negre, a reușit să ega
leze scorul meciului său c- Ar 
tur Iusupov, conttnd ca finală a 
turneului candldațUor : 6—6. So
kolov a cîștigat partida a 12-a.

cu Ar-

SOFIA. — In prima rundă a 
balcaniadei de șah de la Sofia, 
echipele României au întUnlt pe 
cele ale Bulgariei. La seniori, an 
cîștigat gazdele cu un surprinzător 
5—1, la Juniori victoria a reve
nit formației române ca 1.5—1,5, 
iar în medul feminin, scorul a 
fost egal : 1—1.

PROGRAMUL ETAPEI A DOUA IN CUPELE EUROPENE
Ieri, la Ziirich. au fost programate, prin tragere la sorti meciuri*» 

dim etapa a doua a cupelor ------------- ~ .
fată programul complot al 

a competițiilor va avea toc Ja

europene tatarrtuburi.
partidelor. Reamintim ei aoeaali tari 

XI octombrie (tur) jl Snoiembrie (retur),

Fotbal
llMfidiciM

CUPA CAMPIONILOR
Beai Madrid
TJ. Vltkovlee
Rosenborg
R.S.C. Anderlecht 
Bayern Mtlnchen 
Celtic Glasgow 
I.F. Brdndby
Beslktas

CUPA
Lokomotive Leipzig 
Beal Zaragoza 
Vitoșa Sofia 
Torpedo Moscova 
G.K.S. Katowice 
Benfica Lisabona 
„17 Nentori* Tirana 
Ajax Amsterdam

EUROPENI CUPA U.E.FJL.
— Juventus Torino
— F.C. Porto
— Steaua Roșie Belgrad
— Steaua București
— Austria Vlena
— Dinamo Kiev
— Dynamo Berlin
— Apoel Nicosia

CUPELOR
— Rapid Vlena
— Wrexham United
— Velez Mostar
— VJ.B. Stuttgart
— F.C.. Sion
— Bordeaux
— Malmd F.F.
— Olympiakos Pireu

F.C. Grardnge»
, S.K. severe»

Glasgow Rangers 
Wldzew Ix>dz 
Legla Varșovia 
Atletico Madrid 
Feyenoord 
Sportul Studențesc 
Raba Eto GySr 
Dukla Praga 
F.C. Barcelona 
Hajduk Split
F.C. Tyrol Innsbruck 
I.F.K. Gdteborg 
Spartak Moscova 
Dundee United

— Neuchatrt Xamax
' — Athletic Bilbao
— Boavlsta Porto
— Bayer Uerdlngeo

' — Internaționale
— Guimaraes
— Borussia MOnchenglad.
— La Gantoise
— Torino
— Bayer Leverkusen
— Sporting Lisabona
— Trakia Plovdiv
— Standard Liege
— Stahl Brandenburg
— F.C. Toulouse
— Universitatea Craiova

ANDERLECHT DUNDEE UNITED LA GANTOISE
Față de sezonul trecut, cînd a 

fost eliminată de Steaua ta semi
finalele C.C.E. (1—0 acasă și 0—3 
la București), Anderlecht Bru
xelles (club înființat în 1908) pre
zintă acum o echipă mult schim
bată, fără M. Olsen, Peruzovlct, 
Vandenbergh și De Greet. Antre
norul Arie Haan folosește acum, 
de regulă, formația : Munaron — 
Griin, De Mol, Van Tiggelen, De 
Groote, Gudjonsson, Scifo, Lo
zano, Vercauteren, Kabongo, 
Krncevicl, numele noi fiind Van 
Tiggelen (de la Groningen), Ka
bongo (internațional zairez, venit 
de la R.C. Paris) și Krncevicl (in
ternațional australian). Palfhares 
strălucitor : 19 titluri naționale, 13 
participări în “---------------— "
nale în Cupa 
1978) șl Cupa 
nul acesta, ta 
(în deplasare)
După 5 etape de campionat, ocupă 
locul 4, cu 7 p

C.C.E., victorii fl-
Cupelor (1976 șl 

U.E.FA. (1983). A- 
turul L 2—0 și 1—1 
cu Gornlk Zabrze.

Lideră in campionatul Scoției, 
cu 15 p după 9 etape, Dundee 
United reprezintă un oraș (Dun
dee) eu 200 000 de locuitori și un 
club vechi, înființat în 1909. Fără 
să strălucească, palmaresul „ne- 
gru-portooalillor* de la D.u. cu
prinde totuși o semifinală In 
C.C.E. (1983/84) șl una în Cupa 
U.E.FA. (1967/68). Adept al așe
zării 4—3—3, antrenorul Jira
McLean trimite de obicei în te
ren (stadionul „Tannadlce Park* 
numără 22 250 de locuri) echipa : 
McAlpine — Malpas, Narey, He
garty, Hoit — Milne, Taylor, 
Sturrock — Bannon, Coyne, Red- 
* * crt mal cunoscuțh interna-... „ Narey,

Bannon. înaintea a- 
conitact eu fotbalul 

(după 1974/75, cînd ■ 
Jiul din Cupa Cupe- 
șl 0—2), Dundee s-a 

al ac-

ford, <.____ _________
țlonali A fiind Hegarty, 
Sturrock șl ~ 
cestul nou 
românesc 
eliminat pe 
lor, cu 3—0 ___
calificat pentru turul II _ ___
tualei ediții a Cupel U.E.F.A. prin 
0—1 șl 2—0 cu Lens.

printre cele mai „virstnJ-Deși . „ _____
ce* echipe belgiene (înființată în 
1899), La Gantoise n-a reușit nici 
o performanță internaționalii no
tabilă, fiind mereu eliminată (7 
participări, 2 în Cupa Cupelor, 5 
îa Cupa U.E.F.A.) din „16“-imL 
Plerzlnd înaintea acestui sezon 
una dintre „piesele* de bază, 
pe olandezul Șchapendonk, e- 
chipa din Gand a luat un start 
mal slab în campionat, găslndu-s» 
în prezent pe locul 12, cu 4 p 
(după 5 etape). în primul tur al 
Cupel U.E.F.A. a întrecut la li
mită, 2—1 în deplasare, 1—1 acasă, 
pe modesta Jeunesse d'Esch din 
Luxemburg 1 Ou toate astea, prac- 
tlctad un fotbal în forță șl avînd 
cîțlva jucători de valoare. între 
care Frans, Tokodt, Mucher, 
Bouvy șl Koudljzer (olandez), Le 
Gantoise rămlne un adversar de 
temut pentru Sportul Studențesc.

UN CLASAMENT SUI GENERIS
Acum, după disputarea prime! 

etape a cupelor europene, ni se 
pare Interesantă o Ierarhizare a 
țărilor care au reprezentante în 
faza următoare a competițiilor 
intercluburi.

Pe primele locuri ale acestui 
clasament, se află cele două țări 
iberice, Spania și Portugalia, care 
continuă cursa cu toate cele 
cinci echipe cu care s-au aliniat 
La start I Tot cu cinci formații, 
dar din șase aliniate în primul 
tur (Werder Bremen a fost eli
minată în Cupa U.E.F.A.), va fi 
prezentă în următoarea etapă și 
R.F. Germania. în „categoria* ce
lor care au... pierdut cîte o echi
pă din patru inițiale se situează 
fotbalul românesc, alături de cel 
din Austria, Belgia, Olanda șl 
Polonia. De asemenea, trei for
mații vor alinia în acest tur șl 
Scoția, R.D.G., Iugoslavia și 
U.R.S.S., dăr din cinci prezente 
în prima manșă, ca șl Italia, că
reia l-au fost însă eliminate alte

trei echipe 1 Cu eîte două „am
basadoare* vor apărea în dublele 
întîlnirl programate la 22 octom
brie și 5 noiembrie Bulgaria, El
veția, Suedia (din patru care au 
luat startul), Cehoslovacia și 
Franța (care au ratat calificarea 
eu alte trei). Cîte un singur club 
va reprezenta Danemarca, Norve
gia, Turcia, Albania șl Cipru (din 
trei), Grecia și Ungaria (!) — 
care au avut însă patru formații

în urnele primului tur sau Tara 
Galilor, a cărei unică reprezen
tantă (Wrexham) s-a calificat în 
etapa a doua a Cupei Cupelor. 
In fine, au părăsit „in corpora* 
competițiile europene echipele re- 
prezentînd Finlanda, Irlanda de 
Nord, Islanda, Luxemburg, Irlan
da și Malta, primele trei, oarecum 
surprinzător, avînd în vedere 
comportările bune din ultima vre
me la nivelul echipelor naționale.

Ultimele rezultate ale meciurilor desfășurate joi noaptea ta cadrul 
primei etape a cupelor europene.

CUPA CUPELOR. Așa cum era de așteptat, G.K.S. Katowice s-a 
calificat ta dauna formației islandeze Fram Reykjavik. Scor 1—0 (in 
tur 3—0).

CUPA U.E.FA. A treia echipă italiană care părăsește competiția 
în urma loviturilor de la 11 m — Florentina ! La Porto, Boavista 
a cîștigat cu 1—0, prin golul marcat de Nelson (în tur învinsese Flo
rentina cu 1—0). In partida de La Porto au urmat prelungirile, dar 
scorul de 1—0 ta favoarea gazdelor nu s-a modificat.

în urma loviturilor de la 11 m Boavista a cîștigat cu 3—1 1 La A- 
tena : A.E.K. — Internazionale 0—l. A marcat Passarella (mln. 8). 
In tur : 0—2.

BASCHET e In „Cupa Korad* 
formația Espanol Barcelona a 
întrecut, în deplasare cu scorul 
de 106—98 echipa elvețiană Vevey.

CICLISM © Prima etapă a Tu
rului Irlandei (Dublin — Galway) 
a fost cîștigată 1a sprint de Eric 
Vanderaerden (Belgia), cronome
trat pe 204 km în 5h25:32, iar e- 
tapa a doua (Galway — Limerick, 
160 km) a revenit canadianului 
Steve Bauer în 4h09:2l, care a 
Dreiuat tricoul galben • Vineri 
la Milano, italianul 
Moser stabilit un 
mondial al orei (la nivelul mă
rii) acoperind in 60 de minute

Francesco 
nou record

TELEX • TELEX
Vechiul 

de
distanța de 49,801 km.
•eeord îl aparținea șl era 
48.543 km.

HANDBAL • In C.C.E. (m) : 
Filippos Veria (Grecia) — Steaua 
Roșie Belgrad 22—20 (11—11) 1. în
vingători în primul meci cu 
28—15, hanballștll iugoslavi, s-au 
calificat în turul următor. • în 
meci tur al Cupei Cupelor (f) 
E.s. Besanțon a învins pe teren 
propriu, formația israeliană Ha- 
poel Ashdod cu 29—8 (13—6).

ȘAH 9 în runda a 8-a a tur-

neului mixt de la Zajecar (Iugo
slavia), Dana Nuțu a cîștigat la 
Frolo, Nikolta l-a învins pe Ml- 
lanovicl partidele Maximovici — 
Ganț, Markovicl — Marlanovicl, 
Toslci — Djordjevlcl s-au încheiat 
remiză, ta timp ce Mllenovici a 
pierdut la Dimitriadis. în clasa
ment conduce maestrul Iugoslav 
Djordjevlcl, cu 6,5 p, urmat de 
Suzana Maximovici — 5 p, Otllia 
Ganț (România), Gordana Marko- 
vici, Zorica Nikolin — 4,5 p. Dana 
Nuțu și Tosici — cîte 4 p etc. 
• Turneul de la Poznan a fost 
cîștigat de maestrul sovietic Va
leri Nevero, cu 7 p din 12 posi
bile.
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