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• Adversare redutabile pentru reprezentantele noastre In competițiile europene
Reprezentantele poloului ro

mânesc în competițiile conti
nentale intercluburi au trecut 
de prima fază a întrecerilor, 
desfășurată sub formă de tur
nee în mai multe orașe euro
pene. Dacă Crișul Oradea și-a 
concretizat buna evoluție în 
calificarea pentru „sferturile” 
Cupei Campionilor Europeni, 
Dinamo va fi prezentă si ea în 
aceeași fază, dar în Cupa Cu

pelor. Bucureștenii au participat 
ta turneul organizat ta Solit, 
cîstigind la scoruri categorice 
partidele susținute cu Baerom- 
svomerne (Norvegia) si Adelar 
(Turcia): 21—3. respectiv 23—4. 
în întîlnirea cu puternica for
mație locală Momar. Dinamo 
a condus două reprize, cedînd 
în cdelalte: 7—9 (2—1. 2—1, 
1—4. 2—3). calificarea fiind în
să asigurată.

în faza sferturilor. Crișul va 
ta Kotor (Iugoslavia) 

formația locală, cu Uj-
juca
CU
pești Dozsa si Kosice. La rân
dul săd. Dinamo evoluează în 
turneul de la Barcelona, 
vor mal fi prezente CN 
lunya, TSKA Moscova si 
burg.

Atit in C.C.E., cât și în 
Cupelor, partidele care vor de
semna semiflnalistele au loc 
între 17 si 19 octombrie.

unde 
Cata- 
Duis-

Cupa

Campionatele Nafionale de lupte greco-romane

ÎMBUNĂTĂȚIREA SUBSTANȚIALĂ A PREGĂTIRII
IMPERATIV MAJOR ÎNAINTEA „MONDIALELOR"
La sfirșitul săptămînii tre

cute. sala de atletism de la 
Complexul Sportiv „23 August” 
din Capitală a găzduit finalele 
Campionatelor Naționale de 
lupte greco-romane, competiție 
care a reunit pe cei mai buni 
225 de sportivi ai tării. Pro
gramate cu numai două săp- 
tămîni înaintea Campionatelor 
Mondiale de la Budapesta. în
trecerile au constituit un ultim 
test de verificare si selecție în 
vederea participării la marea 
competiție. Și subliniem de la 
început că majoritatea sporti
vilor care se află in vederile 
selecționerilor au manifestat un 
plus dc calitate. De altfel, cu 
foarte puține excepții, compo- 
nentii lotului s-au calificat în 
finalele categoriilor respective, 
cucerind și titlurile de cam
pioni.

La „48 kg“ s-au calificat în 
finală Ionel Tase (Rapid) si 
Ilie Minciună (Muscelul 
C-lung), ambii component! al 
lotului, 
însă că 
dispun 
Ie dea 
medalie 
Budapesta. Mihai Cismaș (Stea
ua) este singurul component al 
lotului la cat. 52 kg. El și-a 
dominat si de data aceasta toti 
adversarii, dovedind o bună 
formă de concurs. Nicolae Zam
fir (Dinamo) rămîne, deocam
dată, singura soluție la cat. 57

Specialiștii apreciază 
amîndoi sportivii nu 

de posibilități care să 
dreptul să aspire la o 
în confruntările de la

kg. Sportiv cu o tehnică bună 
și cu multă experiență compe- 
titională. Zamfir mai poate as
pira la succese pe plan inter
national, cu condiția ca pre
gătirea sa fizică să fie fără 
cusur.

Singura categorie la care a 
devenit campion un sportiv din 
afara Iotului este 62 kg. A- 
oeasta. datorită faptului că Gh. 
Savu (Dinamo) nu s-a com
portat la nivelul așteptărilor 
in meciul cu slătineanul Doru 
Spetcu, multumindu-se cu un 
avantaj minim pînă in ulti
mele secunde, singurul punct 
dovedindu-se. în final, insufi
cient pentru a obține decizia. 
Dacă forma sa sportivă nu va 
fi substanțial îmbunătățită. Sa
vu nu poate emite pretenții la 
Campionatele Mondiale.

Unul dintre sportivii cu oea 
mai bună comportare la „na
ționale” a fost Ștefan Negri- 
șan (Steaua), ciștigător la „68 
kg”. Actualul campion mondial 
s-a dovedit foarte bine pregă
tit și dornic de a-si apăra ti
tlul si la actuala ediție. El și-a 
învins clar toti adversarii, in
clusiv pe cei doi aspiranți la 
selecție. C. U(ă și P. Cărare. 
Nu aceleași afirmații se pot 
face la adresa lui Ștefan Rusu, 
din nou campion la „74 kg”. El 
a cîștigat întâlnirile cu mai 
tinerii săi colegi de lot natio
nal. I. Mavlea, A. Arghira șl 
M. Hufulcac, dar maniera in

care a obtinut victoria în fata 
ultimilor doi a nemulțumit. E- 
volutia sa a fost sub așteptări 
si această situație trebuie să-i 
dea de gîndit, lui. dar și teh
nicienilor care îl pregătesc 
pînă la competiția de la Bu-

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pap. 2-3)

Printre partlclpanțl ca Inrttafll
onourc - campioana ft recordman

O competiție 
tradiție — cum 
U.T.C.” ta înot, 
VIII-a ediție - i 
un frumos si meritat succes î 
de organizare, de popularizare 
și de participare. Secția de re
sort a C.C. al U.T.C. și Comi
tetul județean Prahova al 
U.T.C. au merite deosebite în 
această reușită.

Pentru finaliștii întrecerilor 
din bazinul de ta Vega (situat 
în zona de Nord a municipiului 
Ploiești), organizatorii au rezer
vat o plăcută surpriză : prezen
ța la concurs, în calitate de in
vitată, a maestrei internaționale 
a sportului Tamara Costache, 
componentă a lotului olimpic de 
înot, campioană mondială in 
proba de 50 m liber și multiplă 
recordmană mondială a aces
tei probe, elevă in clasa • 
Xl-a a Liceului „Constantin 
Dobrogeanu-Gherea” din Plo
iești, precum și a prof. Mihail 
Gothe, antrenorul oare a 
descoperit-o și a pregătit-o. 
Tamara a făcut o excelentă 
demonstrație de măiestrie. îno- 
tînd în bazinul de la Vega, 
care li este atit de familiar, o 
lungime de 
te aproape 
nou record 
al 5-lea în 
finaliștii au' răsplătit-o cu în
suflețite aplauze. Extrem de
comunicativă, Tamara a rămas 
în mijlocul concurentilor pe
toată durata finalelor (la fel 
ca și prof. Gothe. care a făcut 
parte din directorat), felicâtin- 
du-i pe laureatii competiției, 
înmînîndu-le premiile oferite 
de organizatori si primind ta 
rîndu-i, pentru meritele sale

mondiali Tunari
excepționalesportivă de 

i este .Cap* 
acum ta a 

se Încheie cu

bazin si fiind foar- 
de stabilirea unui 

al lumii. Ar fi fost 
acest an... Oricum,

Costadic
sportivă da performantă. o «■» 
pă Si Diploma ds Onoara * 
CXL al U.TXL

„Prezenta colegei noasta* 
mai mari aid — ne snobe* 
eleva Karin Neaga, da I* 
Școala nr. 25 din Ploiești, câș
tigătoarea probei de 50 m tt- 
ber — ne stimulează In munca 
Îi activitatea noastră, in ten- 
ativa de a realiza și noi re

zultate de prestigiu pentru 
înotul românesc”.

în proba care a consacrat-o 
pe plan mondial pe Tamar* 
Costache, alături de Karin 
Neagu. cîștigătoare. au urcat 
pe podium Monica Kertesz de 
la Liceul „Bolyai” din Tg. Mu
reș si Nicoleta Niculescu. d* 
la Liceul sanitar din Brăila.

Brăilencele aveau să apari 
din nou pe podium, in proba 
de 100 m liber, de data aceas
ta. însă, chiar pe prima treat»* 
tă. prin Claudia Grîgore, re
prezentanta Liceului nr. i. ta 
urma ei s-au clasat Nicoleta 
Ciuta — Liceul Pedagogic O- 
radea si Mădăllna Pitei — Li
ceul „Constantin Dobrogeanu- 
Gherea” Ploiești.

La băieți câștigător a ieșit e- 
levul Nicolae Rasty, de la Li
ceul nr. 37 din București, după 
o Întrecere foarte strfnsă ea 
Felician Mie — Liceul „A.P. 
Ilarian” din Tg. Mureș și Bog
dan Mosoia — Liceul „Z. Go- 
lescu” Pitești. în proba de J00 
m liber, 
ceul nr. 
dovedit 
încheind 
de Ștefan Costaclie (Liceul nr.

Marlus Pascariu (14- 
2 din Timișoara) a-a 
a fi cel mal rapid, 
primul proba, urmat

(Continuare in pag. 1-3)

ECHIPELE ROMÂNIEI PE PODIUM LA CAMPIONATELE
Mari iubitori ai sportului cu 

motor, aproximativ 20000 de 
reșiteni au asistat duminică la 
Campionatele Internationale de 
viteză la motocidism pe sosea, 
la care au participat specia
liști ai genului din Bulgaria, 
R.D. Germană, Polonia, Unga
ria si. bineînțeles. România, 
întrecerile s-au desfășurat pe 
un traseu de 3360 metri (cu 
terasament de bună calitate. 11 
viraje, paliere lungi, aparatu
ra necesară bazelor moto mo
deme) care a asigurat concu- 
rentilor condiții optime.

în program au figurat dis
pute la clasele 125 si 250 cmc. 
Așteptată cu viu interes, cursa 
motocicletelor pînă la 250 cmc 
(25 de alergători la start) a

INTERNAȚIONALE DE MOTOCICLISM
fost apreciată de numerosul 
public. Pregătindu-si temeinic 
mașina pentru concurs, tînărul 
<i talentatul orădean Attil» 

'iktor s-a instalat din start în 
frunte, detașîndu-se de la o 
tură la alta de principalul său

16 ture, el a menținut aproape 
același ritm, lăsînd impresia 
că poate pilota cu-, ochii În
chiși. atit de minuțios studiase 
traseul la antrenamentul ofi
cial. împreună cu fratele său. 
Arpad Viktor, sosit ia final pe

S. C. MIERCUREA CIUC-DUNĂREA GALAȚI 7-2 Șl 3-3 LA HOCHEI!
Campionatul de hochei a con

tinuat la 
trecute cu 
Miercurea 
Galati, in 
a pierdut 
punct Astfel. _ 
s-a încheiat la egalitate : 3—3 
(0—2 !, 1—0, 2—1). Foarte si
gură pe ea. Sport Club s-a 
trezit condusă în min. 18 cu 
2—0. oaspeții înscriind prin 
Fulga (min. 16) și Zaharia 
(min. 18). După mari eforturi, 
harghitenii au redus din han
dicap prin Bogos (min. 35) șî 
au egalat sase minute mai tîr- 
ziu. autor : Gereb. Dar din nou 
gălătenii iau conducerea (Dinu.

sCrsitul săptămânii 
meciurile Sport Club

Ciue — Dunărea 
care formația gazdă 
in mod neașteptat un 

prima intîlnire

min. 42), pentru ca Sport Club 
să egaleze prin Keresztes (min. 
44). De remarcat contraatacuri
le periculoase ale hocheiștiloc 
de ta Dunărea.

A doua zi. Sport Club a cîș- 
tigat comod, cu 7—2 (0—0, 2—2, 
5—0), dar Dunărea a condus 
din nou cu 2—0 (Berdilă — 
min. 23 si Dinu — min. 24). De 
remarcat 
repriza a 
cale. Au 
(min. 26

buna prestație din 
treia a formației lo- 
marcat: B. Nagy
si 41), Gereb (min. 

31 si 47), Baricz (min. 48 si 
Miklos (min. 55).

Au condus Șt. Enciu, 
Trandafir si Em. Both, la

58).

D. 
pri-

După cum se țtie, echipa Steaua a debutat spectaculos in C.C.K., 
intrecind pe Ț.S.K.A. Sofia cu 14—0, în primul meci, de la care 

vă prezentăm această imagine. Returul joi, la Sofia
Foto : Iorgu BĂNICĂ

mul meci arbitru 
fiind D. Trandafir, la 
lea, St. Enciu.

Vaier PAȘCANU - coresp.

principal 
al doi-

Sport 
si sîm-

Viitoarele partide : 
Club — Dinamo (vineri 
bată). Steaua — Dunărea (du
minică și luni). înaintea aces
tor jocuri. Steaua se află pe 
locul 1 (8 p). urmată de Sport 
Club (7 p). Dinamo (4 p)
Si Dunărea (1 p).

Secvență din cursa motocicliștilor 
pilotul orădean Attila Viktor

de la clasa 250 cmc., cîștigatâ de 
Foto : P. FUCHS — Reșița

adversar, polonezul Wredzim- 
lerz Kwas. în linie dreaptă, 
sportivul nostru a atins o vi
teză de 167 km. realizind cea 
mai ridicată medie orară pe un 
tur — 128,112 km. în toate cele

locul IV, el a realizat de fapt 
o „dublă”, echipa României ur-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

EXAMENUL DE TOAMNA AL OAZELOR SPORTIVE
Importanta terenurilor si a 

sălilor sportive — în care tre
buie să se desfășoare pregăti
rea pentru marea performantă, 
ca și competiția însăși — nu 
mai trebuie argumentată. Ceea 
ce trebuie. însă, subliniat este 
faptul că nu o dată succesele 
au depins si de modul în care 
gospodarii cluburilor au Înțe
les să pună la dispoziția spor
tivilor spatii corespunzătoare 
din toate punctele de vedere. 
Si. cum anotimpul rece si-a 
și făcut simtită prezenta, ne-am 
spus că nu ar fi lipsit de in
teres un raid-anchetă arin 
câteva terenuri si săli de sport 
din Capitală, prilej cu care să 
verificăm nu numai felul in 
care acestea sînt întreținute si

pregătite pentru noul sezon, 
dar să și probăm gradul in 
care ele sînt utilizate.

La un prim „examen” am 
supus baza sportivă a clubului 
Olimpia din soseaua Ianculul.

Raid-anchetă

într-o zi de marți, intre orele 
11—11 Am luat pe rînd tere
nurile (6 la număr), bazinul 
descoperit și apoi cele patru 
săli — două de haltere, una 
de jocuri și una de popioe. 
Calificativul la proba de ordi
ne si curățenie nu poate fi al

tul decît „foarte bine”, mal 
ales dacă ținem cont de faptul 
că zilnic se perindă în această 
incintă câteva sute de sportivi, 
în ceea ce privește indicele de 
utilizare a bazei, mărturie stă
teau nu atit programele de fo
losire a fiecărui teren si sală 
în parte (programe afișate _la 
vedere” si care prevedeau o 
activitate neîntreruptă de ta 7 
la 20,30), cit procesul de an
trenament care se desfășura 
pe toate spatiile existente. 
„Conducerea clubului. ceilalți 
factori cu atribuții din sector, 
acționează cu răspundere M

loan NOVAC

(Continuare i* pag. 2-3)



Turneele preliminare ale diviziilor A de baschet In Divizia A de popice
Fina

GAZDELE AU OBȚINUT CALIFICAREA ÎN GRUPA 1-6 ECHIPELE A.S. GLORIA BUCUREȘTI-
Turneele preliminare ale 

Campionatelor Naționale de 
baschet s-au încheiat cu vic
toriile reprezentantelor ora
șelor gazdă : Dinamo Oradea 
și Farul Constanța la băieți, 
Chimistul CSȘ Rm. Vîicea și 
Politehnica CSȘ Timișoara la 
fete. Aceste formații vor evo
lua în grupa valorică 1—6, ală
turi de echipele clasate pe 
locurile 1—4 în ediția prece
dentă a competiției. Iată re
zultatele și unele notații după 
meciurile disputate sîmbătă și 
duminică.

CONSTANȚA
în partida care avea să de

cidă ocupanta primului loc 
Farul a obținut un succes net 
în fata formației CSU Balanța 
Sibiu : 84—64 (36—32). A fost 
o întrecere echilibrată in pri
ma repriză, după care gazdele 
s-au distanțat categoric dato
rită, în special, bunei evoluții a 
lui Mănăilă, Băiceanu și Spînu. 
Au înscris : Mănăilă 26, Băi- 
eeanu 19. Tecău 12, Moldovea- 
nu 9, Spînu 8, Logofălu 6, 
Șerban 4 pentru învingători, 
respectiv Bretz 22, Munteanu 
14. Falhcgy 8. Herbert 7, A- 
postu 7, Gh. Dăian 6. Au ar
bitrat bine D. Oprea și C. Du- 
mitraehe. în cel mai frumos 
meci al turneului CSU Sibiu 
a dispus de Politehnica Spor
tul Studențesc București cu 
97—82 (42—45). Bucureștenii au 
condus pînă în min. 30, după 
care sibienii au luat conduce
rea, datorită și unor greșeli 
ale arbitrilor D. Oprea și R. 
Stâncinlescu. Au înscris: Bretz 
24, Gh. Dăian 22, Herbert 20. 
Palhegy 12, Munteanu 10, A- 
postn 7, Kineses 2 pentru În
vingători, respectiv Constan- 
tinescu 33. D. Dăian 19, Băr- 
bulescu 16, Constantin 6, Geor
gescu 4, Mitroi 4.

Farul — Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca 87—77 
(51—41), Politehnica București 
— „U“ Cluj-Napoca 61—54 
(25—29).

Nicoleta ALDEA

TIMIȘOARA
Lupta pentru primul loc s-a 

dat Intre echipele Politehnica

din localitate și proaspăta com
binată Rapid-Progresul. Meciul 
a fost interesant, a avut „sare 
și piper11 și s-a încheiat cu 
victoria la limită a gazdelor : 
77—75 (34—39). încă din start, 
bucureștencele s-au desprins de 
partenerele lor de Întrecere și 
lăsau impresia că nu au pro
bleme în câștigarea partidei. 
Melania Lefter și Liliana Slâ- 
vel au făcut totul în teren și. 
susținute de conducătoarea de 
joc Dorina Pîrvan. și-au men
ținut echipa la conducere ma
joritatea timpului, uneori la di
ferență liniștitoare (min. 17 : 
39—30 ; min. 28 : 59—47). Dar 
în min. 35 timișorencele au 
izbutit să egaleze (68—68), mal 
ales datorită eforturilor depu
se de Gabriela Nagy și Mar
cela Bodea, care nu s-au îm
păcat nici o clipă cu gindul 
înfringerii. Astfel s-a intrat in
tr-un final palpitant. Rapid- 
Progresul a pierdut din teren 
tocmai jucătoarele evidențiate 
mai sus (pentru cinci greșeli 
personale) și, cînd aproape ni
meni nu mai spera. Politehnica 
a Înscris coșul victoriei prin 
Gabriela Nagy. Marcatoare : 
Bodea 25. Nagy 21, Czegledi 14, 
V. Chcpețean 10. Grădinara 5, 
Stamin 2 pentru „Poli", res
pectiv I.cfter 24, Popa 12, 
Cîrstoiu 12, Slăvei 8, Âlixan- 
dru 7, Pîrvan 6, Trică 6. Au 
arbitrat G. Dutka și N. Con- 
stantinescu.

Rapid-Progresul — Robotul 
82—60 (44—21), Politehnica — 
Mobila 84—79 (50—36). Mo
bila — Robotul 82—58 (43—19).

Paul IOVAN
RÎMNICU VILCEA

Foarte echilibrată a fost în
tâlnirea dintre echipele Chi
mistul CSȘ Rm. Vîicea și Vo
ința Brașov, la sfirșitul căreia 
vllcencele au cîștigat numai cu 
73—71 (37—36), după ce în min. 
30 conduceau cu 61—50. Brașo- 
vencele au avut Insă o reve
nire puternică. au egalat 
(71—71), dar cînd mai erau 4 
secunde de joc Iulia Alioman 
a înscris coșul victoriei. Au 
marcat : Manea 20, Petre 18, 
Barbu, 18, Alioman 10, Iones- 
eu 6, Nicolescu 1 pentru învln-

gătoare, respectiv: Hinds 35, 
Faertes 14, Grunwald 9, Ca
sevan 7, Cicio 6. Au arbitrat 
Z. Raduly și M. Oprea. O par
tidă foarte disputată a fost ți 
cea dintre Chimistul Rm. Vîi
cea și Comerțul CSȘ Tg. Mu
reș. Avtad asigurată califica
rea în grupa 1—6, gazdele^i-au 
subapreciat adversarele, fapt 
de care acestea au profitat, 
dind o replică dîrză, mai cu 
seamă că au fost avantajate 
și de jocul static al echipei 
Chimistul. Aceasta a Izbutit to
tuși să cîștige — 62—60 (41—39) 
— intr-un final captivant. Au 
marcat : Barbu 18. Ionescn 14, 
Petre 14, Rusănescu 5, Nițu- 
lescu 6, Manea 5 pentru În
vingătoare, respectiv Olasz 
22, Mate 12. M. Nagy 13, Făr- 
caș 8, Henteș 3, lies 2. Ar
bitri : C. Comăniță și Z. Ra
duly.

Crișul — Comerțul 72—63 
(49—21), Voința — Crișul 97—77 
(53—40).

Pavel GIORNOIU, coresp.

„CUPA U.T.C." LA ÎNOT

ACTUALITATEA LA HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

37 București) și Zeno Eoran 
(Liceul nr. 2 Oradea).

Oarecum în „plasa" câștigă
torilor. în probele individuale, 
reprezentanții Liceului nr. 37 
din București s-au impus ta 
proba de ștafetă (4X50 m mixt), 
reușind să realizeze cele mai 
prompte schimburi. folosind 
„4“-ul Ștefan Costache + Ni- 
colae Rasty + Andreea Bărbu- 
lescu + Adina Săndulescu. Sa
tisfacție pentru elevi, dar si 
pentru antrenorul lor. prof. B. 
Bărbulescu. Pe celelalte locuri, 
ștafetele județelor Prahova 
(Dima + Bruckner + Pitei + 
Neagu). Bihor (Ciuta + Erdely 
+ Covaci + Eoran). Timiș. 
Brașov si Sibiu.

In clasamentul general, locul 
I a fost ocupat 4e înotătorii 
județului Prahova, care au pri
mit cupa si diploma oferită de 
C.C. al U.T.C. Ei au fost ur
mați de înotătorii din Bihor 
șl Municipiul București.

Viitoarea ediție a finalelor 
..Cupel U.T.C.". în 1987 la Ga
lați (T. St.).

Învingătoare in deplasare
Staibătă a-a disputat etapa a 

TV-a a campionatului Diviziei A 
de popice, in care princi
palele performere au fost e- 
chlpele Asociației Sportive „Glo
ria" București. Campioanele 
tării. Electromureș Tg. Mureș (f) 
si Aurul Bala Mare(m) — care 
la sfîrsltul acestei sfiptămlnl păr
ticică la turneul final al Cu
pe! Campionilor Europeni (Seghe- 
dtn Ungaria) — au avut evoluții 
diferite.

Iată rezultatele etapei:
FEMININ • HIDROMECANICA 

BRAȘOV — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 2532 — 2480 p d 
(scor Individual 4—2). Joc fru
mos. In care brașovencele au 
stabilit un nou record al are
nei <v.r. 2527). De semnalat că 
10 din cele 12 jucătoare au tre
cut de 400 p d. cele mai pro
ductive fiind: Rosemarie Peter — 
453 si Adriana Pește-Andras — 
444 de la gazde si Melinda De
meter — 436 de la ospețe. (C. 
Gruia-coresp.) • RAPID BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2420 — 2396 (3—3). învingătoare
le au avut rezultate mari ca. de 
pildă. Maria Sandu — 450 si Ele- 
na Anton — 440. De la Voința 
s-a remarcat doar Liliana Băje- 
naru — 403. (C. Berindel-coresp) 
a DACIA PLOIEȘTI — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2272 — 2392 
(2—4). Bucureștencele au domi
nat tot timpul jocului sl au avut 
în Junioara Laura Andrei — 427
— cea mal precisă concurentă.
De la Dacia cel ml mare punc
tai l-a avut Marla Iliolu — 397. 
(O. Bălteanu-coresp.) • VOIN
ȚA ORADEA — RECORD CLUJ- 
NAPOCA 2389 — 2155 (C—0). Par
tidă la discreția orădencelor, care 
au avut în Ecaterlna Bagdi — 
420 si Olga Psihas — 41S princi
palele realizatoare. (I. Ghlșa-co- 
resp.) PETROLUL BAlCOI — 
METROM BRAȘOV 2505 — 2461 
(3—3). Primele Jucătoare ale ce
lor două formații au fost Aura 
Tudor — 448 șl, respectiv, Ema 
Istvan — 431. (R. Brtazea-eo-
resn ) • DERMAGANT TG. MU
REȘ — C.S.1W. REȘIȚA 2414 —
2356 (4—2) a VOINȚA GALAȚI
— GLORIA BUCUREȘTI 2465 —
2479 (3—3). Principalele realiza
toare ale celor două echipe: 
Carmen Pilaf — 438 sl, respectiv. 
Ana Petrescu — 442. (Gh. Arse- 
nie-coresn.) • VOINȚA TG, MU
RES — VOINȚA ODORHETU SE
CUIESC 2543 — 2330 (S—0). A
8TUCAVA-MOLID VAMA (SU
CEAVA) — VOINȚA PLOIEȘTI 
2364 — 2315 (3—3) • ta mecî con- 
tînd nentru etapa a Ut-a: Vo
ința Odorhel — Votata Oradea 
2333 — 2394.

MASCULIN • CFB CONSTAN
TA — RULMENTUL BRAȘOV 
4988 — 4078 (4—2). Joc echilibrat 
ptaâ la evoluția ultimelor pe
rechi. Cele mal multe popice 
le-au doborît Silvestru — 889. 
Postolache 841, respectiv Tis- 
mănar 873 șl Mates 069. 
(C. Popa-coresp.) a ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ — INDUS
TRIA SIRMEI CIMPIA TURZII 
5432 — 4979 (5—1). Principalul
performer al reuniunii a fost 
mureșeanul Slklodl cu 1020 p d— 
nou record personal și al arenei. 
(C. Albu-eoresp.) a OLIMPIA 
BUCUREȘTI — GLORIA BUCU
REȘTI 4769 — 4860 fi—5). Olim
pia. cu patru jucători cu rezul
tate ta Jur de 760. n-a putut 
emite pretenții la victorie. Sin
gurul care a corespuns a fost 
Silviu Belivacă — 853 p d. De 
la învingători s-a remarcat Le- 
onte Pop cu 846 p d. (N. ște- 
fan-coresp.) * CARPAȚI SINA
IA — FLACARA BRAȘOV 4975 — 
4668 (6—0). Noua promovată nu 
a pus probleme, ea avtad un 
singur jucător care a depășit 
800 p d — Kovacs — 808. Sexte
tul sinălan a fost deosebit de 
omogen, cele mai mari punctaje 
anartlntnd lui Nlcoară — 853 și 
Ovldlu — 842. (V. Fetaman-co-
resn.) a AURUL BAIA MARE — 
CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ 
5600 — 5341 (5—1). In formă bu
nă. băimărenli sl-au surclasat eu 
ușurință adversarii. Cel mal 
mare rezultat l-a avut Boariu — 
999. De la învinși s-a evidențiat 
Bene — 983. singurul care a ob
ținut victorie la incH idual. (Ov. 
Nemes-coresp.) • PROGRESUL 
ORADEA — OLIMPIA REȘIȚA 
5181 — 4816 (5—11 n CFR TG.
MURES — CniMICA TIRNA- 
VENI 5226 — 5148 (4—2) a ME
TALUL ROMAN — CHIMPEX 
CONSTANTA 8162 — 5055 (4—2)
a UNTO SATU MARE — VICTO
RIA TIMIȘOARA 4906 — 4815 
(t—2) a VOINȚA BUCUREȘTI — 
PETROLUL CTMPINA 5004 — 4757 
(5—1) a În meci eontlnd pentru 
etapa a TTT-a: Chimica Tîmăvenl 
— Progresul Oradea 5015 — 4816 
sl două jocuri devansate din e- 
tana a V-a: Gloria București — 
Metalul Roman 5341 — 4942, Rul
mentul Brașov — Voința Bucu
rești 5285 — 5047.

EXAMENUL DE TOAMNA
(Urmare din pag. 1)

Campionatul feminin de hand
bal, Divizia A, și-a consumat 
duminică etapa a IX-a. „Capul 
de afiș" l-a constituit meciul 
de la Bacău, în care campioa
na, Știința, a primit replica 
handbalistelor de la Chimistul 
Rm. Vîicea, partidă considera
tă derbyui turului. La capătul 
unui joc frumos, spectaculos, 
studentele s-au impus clar, o- 
ferind propriilor suporteri o 
frumoasă reabilitare după eșe
cul usturător în fața mureșen- 
celor din etapa precedentă. 
Continuind buna evoluție din 
acest sezon, Hidrotehnica a 
cîștigat detașat o partidă, a- 
ceea cu TEROM, care în alte 
ediții era una dintre cele mai 
echilibrate. De subliniat, din 
nou, buna prestație a echipei 
Rulmentul Brașov ta meciul 
de la București, ta compania 
Confecției, precum și prima 
victorie în Divizia A a for
mației Constructorul Baia Mare, 
eu atît mai prețioasă, cu cit 
a fost obținută ta deplasare.

După această etapă, campio
natul se întrerupe, atenția fi
ind îndreptată spre pregătirile 
lotului reprezentativ, ta vede
rea participării la Campiona
tele Mondiale, programate ta 
luna decembrie. înaintea ulti
melor două etape ale turului 
(care se vor disputa ta luna 
Ianuarie 1987), clasamentul se 
prezintă astfel:

Pînă atunci, clasamentele se 
prezintă ta felul următor :

SERIA A
1. POLITEHNICA 9 119 Z38-Z01 25
2. Steaua
3. Universitatea 9 3 1
4. ASA Electr. 9 3 0
5. Știința Bacău 9 3 1
6. Carpați 111

SERIA B
1. DINAMO BUC,
2. H.C. Minaur
3. Dinamo Bv, 
1. Metalul

5. Dacia
6. Constructorul

> 1 0 1 263-199 25
5 204-216 16
6 212-240 15
6 191-220 14
7 190-222 12

1110 259-205 26
1 0 1 0 220-179 24
9 3 2 4 216-220 17
> 3 0 6 219-223 15
9216 191-237 14
9117 175-216 12

„INTERNAȚIONALELE" DE MOTOCICLISM
(Urmare din pag 1)

1. ȘTIINȚA 9 8 0 1 240-162 25
L Hidrotehnica > 7 0 2 191-164 23
3. Rulmentul 9 4 12 187-168 22
4. Chimistul 9 6 12 215-207 22
5. Mureșul 9 6 0 3 219-197 213. Rapid 9 5 13 184-173 207. TEROM 9 4 14 210-201 18
3. CSM Sibiu 9 4 9 5 153-191 173. Dorobanțul 9 2 16 143-163 1410. Confecția 9 117 186-200 1211. CSM Sf. Gh. 9 10 8 144-186 1112. Constructorul 9 10 8 194-254 n
Cu o etapă înaintea termi

nării primului tur al Campio
natului masculin, singura în
trebare care așteaptă răspuns 
privește ordinea ta clasamente
le celor două serii, echipele 
care vor participa ta grupa 
pentru stabilirea campioanei fi
ind ca șl cunoscute. Ordinea va 
fi stabilită duminica viitoare, 
ctad stat programate și der- 
byuriie Steaua — Politehnica 
(seria A) și H. C. Minaur — 
Dinamo București (seria B).

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

FEMININ : 1. Esztera Laszlo 
(Mureșul) 94 de goluri ; 2. Ma
riana Tîrcă (Știința) 90 ; 3. Mă
ria Verigeanu (Chimistul) 78 ;
4. Mariana Stan (Constructorul)
73 ; 5, Rodica Grigoraș (Con
fecția) 69 ; 6. Larisa Cazacu 
(Hidrotehnica) 68 ; 7. Cristina 
Tache (Rulmentul) 56 ; 8. Va- 
silica Dobre (Rapid) 53 ; 9, Ro
dica Covaliuc (TEROM) 51 ; 10. 
Elena Mocanu (Dorobanțul) 46 ; 
11. Daniela Pastiu (CSM Si
biu) 43 ; 12. Denisa Romete
(Chimistul) 42.

MASCULIN : 1. Măricel Voi- 
nea (H. C. Minaur) 84 de go
luri ; 2. Alexandru Folker
(„Poli") 71; 3. Petre Cozma (Da
cia) 66 ; 4. Dumitru Berbece
(Steaua) 61 ; 5. Tudor Roșea
(Dinamo Brașov) 59 ; 6. Marian 
Gabriel (Universitatea) 53 ; 7. 
Olimpiu Flangea (Dinamo Bucu
rești) 52 ; 8. Dorin Cris-
tache (Constructorul) 49; 9.
Marian Dumitru (Steaua) 48 ; 
10—11. Gheorghe Dumitru (Uni
versitatea) si Macedon Țermu- 
re (Metalul) 46 ; 12, Benoni Ni
colescu (Dinamo Brașov) 41.

• Ieri după-amiază s-a dispu
tat partida amînată din etapa 
a IX-a a campionatului mas
culin de handbal, dintre ME
TALUL BISTRIȚA și DINAMO 
BRAȘOV. Scor : 29—27 (11—14). 
Marcatori : Irimies 7, Cojoca.ru
5, Avram 5. Lochner 4, Termu- 
re 3, Țețcii 3. D. Marin 1, 
Aldica 1, pentru învingători, 
respectiv Mlcle 8, Roșea 5, Ni
colescu 4, Donca 3 Donosa 2, 
Strelnu 2. Pantîlimon 2, Cian 
1. Au condus : R. Iamandi și 
Tr. Ene din Buzău. (I. TOMA — 
coresp.).

cînd la aoeastă clasă De cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere. CLASAMEN
TE : individual — 1. A. Vik
tor 25 p. 2. W. Kwas (Polonia) 
22 p, 3. D. Gorjikov (Bulga
ria) 20 p ; echipe — 1. Româ
nia I 43 p (Attila Viktor — 
25 p, Arpad Viktor 18 p). 2. 
Polonia 37 p. 3. România II 
30 p (Stelian Sandu — 16 p. 
Cornel Ilea — 14 p). Se cu
vine să subliniem comportarea 
tînărului bucureștean Cornel 
Hea, elev al Inimosului antre
nor Ion Constantin (ITB), 

' * care progresează de la uri 
concurs la altul, el reușind du
minică să se numere printre 
animatori.

Mai puțin populată (12 pl- 
loți), cursa micilor mașini de 
125 cmc (14 ture), a fost con
trolată cu autoritate de valo
rosul motociclist bulgar Bogdan 
Nikolov, care pe palierul de 
800 metri a dezvoltat o viteză 
de 161 km si a realizat o me
die orară de 106,684 km pe tur

(3360 metri). Mai animată, mai 
interesantă, a fost disputa pen
tru celelalte două locuri de t>e 
podium. în care s-au angajat In
tr-un pasionant duel vitezistul 
din Drobeta Turnu Severin 
Vlad Haralambie si cel de-al 
doilea concurent bulgar. Niko
lov Jeko. Deși ta penultimul 
tur avea un avans de circa 
20—25 metri, motociclistul nos
tru a fost surprins la un virai 
unde adversarul său a efectuat 
o spectaculoasă depășire. CLA
SAMENTE : Individual — 1.
B. Nikolov (Bulgaria) 25 p. 2.
N. Jeko (Bulgaria) 22 d. S. V. 
Haralambie 20 p ; echipe : 1. 
Bulgaria 47 p, 2. România I 
36 p (V. Haralambie — 20 n. 
D. Arsin — 16 p). X România 
n 29 p (Tr. Botos — 15 p. S. 
Staicovici — 14 p).

Organizarea concursului a 
fost excelent asigurată de 
F.R.M. ta colaborare cu
C. J.E.FJ5. Caraș-Severin. CSM 
Reșița și IJGCL, iar corpul de 
oficiali (arbitru principal — 
Perlele Negescu) a funcționat 
cu multă competență si opera
tivitate.

exigență pentru ca activitatea 
la noi să se desfășoare ta cele 
mai bune condiții, iar progra
mul să fie respectat" — a ți
nut să precizeze tehnicianul 
principal al complexului. Ci
cerone Burcă.

Următorul „examen", la baza 
sportivă a clubului Rapid. Tre
buie spus de la inceput că aici 
cîteva săli stat supuse unor 
renovări și reamena.iări ample 
care să ducă în final la crea
rea unei ambianțe plăcute pe 
întregul complex, dar si la 
creșterea gradului de utilizare 
a acestora. De pildă, fosta sală 
de lupte din Șoseaua Giulești 
a început să fie pregătită pen
tru a deveni o frumoasă si u- 
tilă sală de box. iar cunoscuta 
sală de jocuri de sub tribuna 
a II-a se vrea a ajunge vatra 
unui centru de pregătire olim- 
'pică la lupte si judo. Aici lu
crările au fost multe și dificile, 
dar greul — ni s-a spus — a 
trecut Să sperăm și noi. la
olaltă cu gazdele, că Unitatea 
regională C.F.R. de Întreținere 
Si reparații (care este antre
prenorul lucrării) va face tot 
ce-i stă In putință ea la 1 
noiembrie a.c.. așa cum a pro
mis. centrul sâ-și deschidă por
țile. Cunoscuta sală polivalen
tă, cea care poate adăposti In
tre 1 400 si 1 800 de spectatori, 
este bine întreținută. Si ea

M. ȘTEfĂNLSCU A CÎȘTIGAT, CU SONETIST, „PREMIUL TINERETULUI"
Lulnd un start lansat, ta stil 

personal. M. Ștefănescu a reușit 
duminică, ta „Premiul Tineretu
lui". o victorie meritorie cu So
netist. care ta această toamnă a 
realizat o transformare ce-I adu
ce în rîndul celor mal buni cal 
de 3 ani. ștefănescu a mai obți
nut de altfel, o victorie prețioa
să cu Răsad, ta principala cursă 
de fond a zilei, ta această reu
niune. alte două formații au 
cîștigat cite două probe. Cam
pionul „en titre" șl Mderul ce
lor două clasamente. G. Tăna- 
se. si-a consolidat serios poziția 
— De care credem că nu o va 
mal ceda Dină la finele anului — 
tavlnglnd cu Deda, ta cursa a- 
matorilor (H. Șerban a lansat un 
atac Irezistibil pe partea opusă 
sl a rezistat ta final atacului Iul 
Relativ, stilul său fiind aplaudat 
de publicul spectator) și cu Lan

terna. adusă ea multă precizie 
la sosire. M. Dumitru a cîștigat 
cu Daclana. aflată ta cea mai 
bună formă a sa, și cu Sugestln, 
care a reușit un frumos record 
de 1 a7,2/km. După o aerie de 
insuccese. S. Ionescu a reușit 
să Învingă eu Humor, ta frumos 
progres de formă. Cu N. Nlcolae 
In sulky, Dlnga și-a înșirat ad
versarii ne drum, iar Tudorita 
a Învins comod.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Lanterna (Tănase) 1:39,1; 
2. Stretean. Cota: clst. 9. Cursa 
a n-a: 1. Deda (Șerban) 137.6; 
2. Relativ. Cota: cist. 4, ev. 16. 
Cursa a DI-a: 1. Daclana (M. 
Dumitru) 1:26,7; 2. Jenl; 3. Su
giuc. Cota: cîșt. 2,20, ev. 26, ord. 
trinlă 525. Cursa a IV-a: 1. Ră
sad (M. Ștefănescu) 136,4; 3.
Recrut: 3, Hendorf. Cota: clst. 
5. ev, 21. ord. triplă 450, triplu

HI PIS.M

n-rn-rv 224. Cursa a ▼-*: 1.
Sonetist (M. ștefănescu) 136.3; 
2. Vadu. Cota. cîșt. 9. ev. 31. 
Cursa a VT-a: 1. Sugestln (M. 
Dumitru) 1:37,2; 2. Ama; 3. De- 
Hcat. Cota: cîșt. 2,80, ev. 684, 
ord. triplă 1280. Cursa a Vn->: 
1. Humor (S. Ionescu) 1:28,3; 2. 
Mellnte: 3. Secret. Cota: clst.
2.20. ev. 309. ord. trlDlă 294, tri
plu V-VI-Vn 1525. Cursa a 
Vin-a: 1. Tudorita (R.L Nlcolae) 
136.1; 2. Stăncuța; 3. Granit. 
Cota: cîst. 3. ev. 12. ord. triplă 
407. Cursa a IX-a: 1. Dlnga (N. 
Nlcolae) 1:23,4; 2. Marcela. Cota: 
clst. 2,80. ev. 16. ord. 10.

A. MOSCU
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R.S.R. Întrecerea de șah a 
fost ciștigată de Mircea Ma
tei, de la întreprinderea Po
ligrafică .Filaret*, principa
lii săi adversari fiind Mi
hai Apostolescu, de la Com
binatul Poligrafic Casa 
Scinteii (locul 2), și Gheor- 
ghe Negrea, de la Tipogra
fia Arad (locul 3).

La finalul întrecerilor am 
stat de vorbă cu cîtiva din
tre organizatorii și parti- 1 
eipanfii la întreceri, lată 
unele din opiniile lor :
„A fost una dintre cele
mai reușite ediții de pînă 
acum. Ne-am simțit minu
nat, am fost foarte bine 
primiți de colegii din Bucu
rești, am legat numeroase 
prietenii. Sperăm ca anul 
viitor să ni se Încredințeze 
cinstea organizării acestei 
competiții". (Aurel Cioancă, 
președintele Comitetului 
Sindicatului de la Tipogra
fia Tg. Mureș). „Deschide- I 
rea și închiderea competiției 
au fost spectacole cu ade
vărat frumoase. La turneul 
final de volei băieți, record 
de participare : 11 echipe. 
Totul — organizarea și În
trecerile — a fost la Înăl
țime !“ (Emilian Enescu, 
secretarul asociației sporti
ve C.P. Casa Scinteii). „Nu 
am crezut că poate fi atît 
de frumos. Am legat multe 
prietenii eu colegi de me
serie din toată țara. De-a- 
cum Înainte voi avea grijă 
să nu lipsesc de la nici o 
Întrecere". (Dinu Pop, mun
citor la Întreprinderea Po
ligrafică .Filaret*).

Intr-adevăr, „Cupa Tipo
grafilor* a constituit pentru 
oameni ai muncii din acest 
sector un excelent pri
lej de a se cunoaște, de a 
se întrece pe terenul de 
sport și de a lega numeroa
se prietenii...

Ștefan CIOCHINARU, 
coresp.

tiv, ne-a asigurat insă că si
tuația era întîmplătoare. că ea 
nu caracterizează munca an
trenorilor secțiilor duhurilor, 
dovadă intensa activitate din 
sălile de box șl lupte la ora 
vizitei — 15,30.

Fiind de acord cu ..califica
tivele" acordate, interlocutorii 
noștri au subliniat că există, 
intr-adevăr, loc si pentru o mai 
Înaltă funcționalitate, iar mă
surile ce vor fi întreprinse de 
conducerile duhurilor sperăm 
să fie de natură să îmbunătă
țească munca in domeniile 
examinate, acum la începutul 
sezonului rece, sezon cînd res
pectivele baze vor fi intens so
licitate.

: LUPTE GRECO-ROMANE
șă-l vedem și la Budapesta. 

— Ion Grigoraș (Dinamo) a cîsti-
îg“, gat detașat confruntările na-
fost tionale la categoria grea. Este
«tri necesar însă ca el să devină
ibil. mai dinamic si mai decis în
ilis- executarea procedeelor care
!.M. duc la victorii înainte de li
ră- mită (tuș).
cat. In încheiere, apreciem buna 
lu- organizare a campionatelor, ca

aci- și prestațiile unor oficiali ca C.
elor Bușol (Craiova), Gh. Marton
re). (Cluj-Napoca), C. Constantin
100 (Ploiești), I. Dragomir (Cîmpu-
s-a lung Muscel), S. Șerban (Cra-

a- iova). Șt. Gui (B. Mare), care
iotă au asigurat arbitrate corecte si
dori autoritare.

f 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
RO- respectiv, 8 extrase. Cele 1J cate- 
SIE: gorii de cîștlgurl prevăd atribu- 
uto- lrea de Însemnate sume de bani,
lei); autoturisme „Dada 1300" sd
lei; excursii In Cehoslovacia.

.4: ■ Pentru iubitorii sistemului
>0 a Pronosport, prezentăm partidele
lei; Înscrise In concursul de dumlni-

. S: că. II octombrie, care cuprinde
meciuri din campionatele natio- 

lel. nale ale României sl Italiei: 1. Vie
re- torla București — Dlnamo Bucu-
Ion resti: 1. F. C. Argeș — Rapid

București: 3. Oțelul Galați — 
s in Sportul Studențesc; 4. Chimia
GE- Rm. Vtlcea — F.C. Olt; S. „U"
NO- Cluj-Napoca — S.C. Bacău; 6.
om- Atalanta — Ascoll; 7. Avelino —
icest Como: 8. Florentina — Juventus;itant 9. Milan — Internaționale ; 10.
va- Roma — Brescia; 11. Sampdoria

tfec- — Napoll: 12. Torino — Em noii;
zlnd 13. Udlnese — Verona:
: 42 «Nu uitat! nici de tragerile 
nu- obișnuite Pronoexpreș de milne, 

o-a te miercuri. 8 octombrie sl, respec- 
B șL tiv. Loto de vineri. 10 octombrie.

I S. C. BACĂU 

| CONFIRMA...

ICu o echipă fără nume — 
exoeptîndu-le pe cele ale lui 
Șoiman și C. Solomon, băcă- 

Iuanii joacă fotbal cu o anume 
fervoare, care ne face să cre
dem că echipa simte bucuria 
jocului, ca urmare a unei pre- 

I gâtiri serioase, ceea ce face ca 
I .anonimii" să se miște perma

nent. de la Andrieș Ia... Fulga. 
Singura excepție de la această 

I dinamică remarcabilă pare a 
fi Pachițeanu, un „nouar" mai 
static, cu unele — e adevărat 
— execuții tehnice de finețe.

Idar care nu se încadrează în 
jocul activ al echipei. Aoeastă 
excepție subliniază absenta o- 

| mulul de gol. cu atît mai mult 

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă
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cu cît Șoiman este un om al 
ultimei pase, o pasă-centrare 
mereu periculoasă, dar care are 
nevoie de un... transformer ; 
ceea ce C. Solomon si Penoff, 
veniti mereu din linia a doua, 
nu prea reușesc să fie. (Golul 
are nevoie de jucători croiti 
pentru așa ceva).

Universitatea Craiova — a- 
supra căreia vom reveni, deoa
rece situația ei în clasament 
necesită o discuție mai largă 
— ar avea scuza nerefacerii 
după Galatasaray. Spunem ar 
avea, deoarece nu poate fi 
chiar o scuză sută la sută lip
sa de nerv a unei echipe ti
nere. care vrea să se afirme.

...Revenind la S.C. Bacău, 
am vrea să subliniem atmos
fera de calm pe care o in
staurează președintele clubului. 
Corneliu Cosiinescu. si antre
norul Nicolae Vătafu- După 
meci, unii suporteri ai băcăua
nilor erau entuziasmați de vic
torie si de faptul că S.C.-ul 
se află pe locul trei. Corneliu 
Costinescu a intervenit cu bu
nul simt pe care l-a manifestat 
mereu, chiar în situațiile gre
le. foarte grele. în care se afla 
echipa sa în anii trecuti. „Cam
pionatul e lung — spunea Cos
tinescu. — Am eîștigat un 
meci, dar e bine să evaluăm 
corect valoarea victoriei. Cred

Ică meciul cu F.C. Olt a fost 
mai greu. Ne așteaptă jocuri 
dificile.» o să mai pierdem 

Ipunete acasă, după cum o să 
încercăm să cîștigăm și -afară"".

loan CHIRILA

• DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A Vl-a
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SE1UA I
Explorări cimpulung Moldove

nesc — Minerul Vatra Dornei
2—0 (1—0), Zimbrul Șiret — Avta- 
tul Frasin 2—0 (2—0), Metalul-
Avtatu’ Botoșani — Electro Bo
toșani 0—1 (0—0), Carpațl Golă
nești — Cetatea Tg. Neamț 2—0 
(1—0). Chimia Fălticeni — C.S.M. 
Bucecea 8—0 (5—0), Constructo
rul lași — TEPHO Iași 0—0, Și
retul Pașcani — Cristalul Doro- 
hoi 8—1 (1—0). Betonul Să vine ști
— Metalul Rădăuți 2—0 (0—0).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a Vl-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 10 p (15—2), 2. Beto
nul SăvineștI 18 (12—4), 3. Crista
lul Dorohol 10 p (10—10), 4. 
TEPRO Iași 10 p (8—9)... pe ulti
mele locuri : 14. Zimbrul Șiret 
8 p (6—9). 15. Cetatea Tg. Neamț 
6 p (4—8). 16. Constructorul lași 
4 p '5-7).

SERIA A n-a
Letea Bacău — DVA Portul 

Galați 2—0 (1—0), Minerul Co-
măneștl — Mecanica Vaslui 2—0 
(2—0), Metalul Roman — Victoria 
IRA Tecuci 2—0 (0—0), Partiza
nul Bacău — C.SJt. Borzești 0—3
— echipa din Bacău fiind sus
pendată. Textila Buhușl — Pro
letarul Bacău 0—0, Inter Vaslui
— Steaua Mecanica Huși 2—0 
(1—0), Gloria Galați — Petrolul 
Molnești 3—0 (1—0). Unirea Ne
grești — Laminorul Roman 2—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. TEXTILA 
BUHUȘI 16 p (14—2), 2. Inter
Vaslui 16 p (9—1), 3. CJS.M. Bor- 
zeștl 15 p (13—4)... pe ultimele 
locuri : 14. Victoria Tecuci 4 p 
(2—7), 15. Lamlno-rul Roman 3 P 
(3—12), 16. Partizanul Bacău 1 P 
(5—14).

SERIA A HI-a
Constructorul Hidrotehnica Foc

șani — Petrolul Berea 1—0 (1—0), 
Luceafărul Adjud — Foresta Gu- 
g ștl 1—0 (0—0), Chimia Buzău — 
Petrolul lanca 3—1 (1—1). Lami
norul Vlzlru — SN-CSȘ Tulcea 
2—2 (2—1), Energia Mărășeștl — 
Minerul Mahmudla 2—0 (1—0),
Granitul Babadag — Chimia 
Brăila 4—1 (3—0), Carpațl Ne-
holu — Metalul Buzău 4—2 (2—1). 
Progresul Isaccea — Arrubium 
Măcln 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
MARASEȘTI 11 p (10—6), 2. Con
structorul Focșani 11 p (5—5), 3. 
Luceafărul Adjud 10 p (6—Si
pe ultimele locuri : 14. Lamino
rul Vlzlru 6 p (7—8), 15. Arru
bium Măcln 6 p (7—10), 16. Mi
nerul Mahmudla 4 p (6—12).

„VÎRFURILE“-RĂMASE... ÎN URMĂ
încercînd o „privire panora

mică" asupra actualei forma
ții a lui F.C. Olt Si pornind 
de la apărarea imediată. se 
poate spune că „ll“-Ie pregă
tit de Gh. Constantin este bine 
„armat" în compartimentul 
fundașilor, atît pe zonele la
terale. cît mai ales în secto
rul „centralilor", acolo unde 
Mihali — la marcaj si Minca

— Ia „acoperire". închid îm
preună culoarele de pătrunde
re — frontală — spre poarta 
lui Ciurea.

Prețul cel mai mare e pus 
însă de conducerea tehnică pe 
mijlocul echipei, linia realmen
te forte a lui F.C. Olt. tehnică 
și laborioasă în egală măsură; 
așa cum îsi dorește oricare din
tre antrenori. cu precădere, 
poate, fostul dispecer (de in
contestabilă clasă internațio
nală) al C.C.A.-ului si al e- 
chipei național^. Prea puțin a- 
jutati însă de coechipierii din 
fată. Pena si S. Răducanu 
(care pierdeau cu ușurință con
tactul cu mingea), componentii 
liniei mediane. Îndeosebi „pis
toanele" Eftimie si Marian

PUNCTUL LUI DUMITRU Șl
Prezentînd „ll"-le complet, cu 

Dumitru si Goanțâ, care au lip
sit. de pildă, in jocul de la Plo
iești. Rapid a jucat duminică 
mal bine decît In ultimele sale 
apariții, obțlntad. drept urmare, 
un meritat punct In fata cam
pioanei. un aport Important a- 
vînd la acest rezultat cei doi ju
cători mai sus amintiți. Primul, 
excelent in rolul de coordonator, 
de creator, cel de al doilea con- 
flrmînd capacitatea sa de reali
zator.

Fără clteva piese de bază 
(Bumbescu — suspendat pentru 
două cartonașe galbene; Bărbu- 
lescu — abia sl-a reluat pregă
tirile după operația de apendici
tă) si fără una din primele re
zerve (Rotariu — „menise"), dar 
eu Înlocuitori valoroși (Weissen- 
bacber șl Cireașă) șl 9u T. Ivan 
pe cale de a-și impune titulari

SERIA A rV-a
Unirea urziceni — Victoria 

Lehliu 3—1 (1—1), Ș N. Oltenița
•— Petrolul Roata de Jos 3—1
(2—0). Voința Constanța — Olim
pia Slobozia 4—0 (2—0), Clmen- ’ 
tal Medgidia — Portul Constanța
3—1 (2—0), Viitorul Chlrnogl — 
ISCIP Ulmenl 2—1 (0—0). Oțelul
Călărași — FCM Dunăreană 
Giurgiu 6—1 (3—0). Victoria
Tăndărel — IMU CSȘ Medgidia 
2—1 (0—1), Sportul „30 Decem
brie» — Metalul Mangalia 1—1 
(1—0).Pe primele locuri : L CIMEN
TUL MEDGIDIA 13 p (22—9), ’■ 
Metalul Mangalia 13 p (7—4), 3. 
Oțelul Călărași 10 p (16—6)... pe 
ultimele locuri : 15—16. Unirea 
Urziceni 4 p (7—14). victoria 
Lehliu 4 p (6—13).

SERIA A V-a
CFR IACP București — MECON 

București 1—1 ft—1), ICSTM 
București — Voința București 
1—0 (1—0' Chimia Găeștl — Me
talul Mija 1—0 (0—0), IUPS Chi- 
tila — Avicola Crevedia 3—1 
(0—0), Viscolii București — Ci
mentul Fleni 5—1 (3—1), Danu
biana București — Metalul Bucu
rești 1—1 '0—0), Minerul SoMnga
— Tehnometal București 2—1 
(0—0) Electrica Ti tu — Abato
rul București 1—0 (0—0). • ta 
meci restantă din etapa a IV-a 1 
Electrica Titu — Voința Bucu
rești 1—0

Pe primele locuri : L IUPS 
cmnLA 12 p (11—3), 2. Tehno
metal București 12 p (®—7). 3. 
Metalul București 11 p (8—3)-. 
pe ultimele locuri : 14—15.
ICSIM București 6 p (4—0). Ci
mentul Fleni 6 p (3—13), 16. A- 
batorul București 6 p (5—14).

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Argeș

— Deda Pitești 1—1 (1—0). Con
structorul Pitești — Automa
tica Alexandria 1—2 (0—1), CFR 
Craiova — Progresul Băltești 
1—0 (0—0), I.O.B. Balș — Con- 
OTTvotond TCI Craiova 2—2 (1—I), 
Sportul Muncitoresc Caracal — 
Chimia Victoria Tr. Măgurele 5—1 
(3—0), Lotrul Brezoi — Textila 
Roșiori 0—0. Muscelul Cîmpu- 
jung — Viitorul Drăgășanl 3—0 
G—0). Progresul Corabia — Re
colta Stoicăneștl 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 13 p H4—6), 2. 
Automatica Alexandria 12 p 
(11—5) 3. Dacia Pitești 11 p
(11—6)... pe ultimele locuri : 15— 
16. Constructorul Pitești 5 p IS
IS). LO.B. Balș 5 p (5—10).

Popescu, s-au văzut nevoiți să 
alerge, din „16 în 16", fără 
răgaz. Era normal. în aceste 
condiții, ca si cvartetul median 
să reziste travaliului „du-te- 
vino" maximum 60 de minute, 
treimea de mijloc a terenului 
fiind în ultima jumătate de 
oră la discreția formației _U“ 
Cluj-Napoca (periculoasă în 
jocul de contre si în alte mo

mente ale partidei. în pofida 
faptului că i-au lipsit cîtiva 
titulari).

Schimbată sensibil la fată 
într-o perioadă de timp rela
tiv scurtă. F.C. Olt (ea. care, 
în primăvară, s-a „salvat" in 
extremis) rulează, de dumini
că seara, cu plutonul fruntaș 
al divizionarelor A. Pentru a 
rămîne Insă pe această ono
rantă poziție, F.C. Olt are ne
voie de un cu totul alt aport 
din partea lui Pena si S. Ră
ducanu. Nu-i normal ca jucă
torii din avanposturi. ambii 
foarte tineri si destul de do
tați. să rămînă In... urmă din 
punctul de vedere al randa
mentului.

Gheorghe NICOLAESCU

zarea in linii de mijloc. Steaua 
s-a văzut Incomodată in jocul 
său de marcajul strict al giules- 
tenllor. Sl ne referim in speci
al la faptul că mal ales Grlgore 
(Sl mal puțin Clrstea) si Bacoș 
au fost tot timpul nedezlipiti de 
Plturcă si ' Lăcătuș. Dar nu este 
mal puțin adevărat că bunele 
situatll de gol pe care stellstl! sl 
le-au creat au fost risipite eu 
deosebire de Plturcă. care In eel 
puțin două rlndurl a avut golul 
in picior. în schimb, cel care 
a semănat mereu panică tn fata 
porții lui Mânu a fost Belode- 
dlci. mereu avansat sl mereu 
scăpat de sub supraveghere. Nu
mai că sl el a expediat suturi 
fără adresă, ratlnd. ea șl Pițur- 
că. din poziții din care de obi
cei nimeni nu... iartă. Iar golul 
egalizator nu a căzut decit spre 
sflrsit. In urma unei lovituri 11-

SERIA A VII-a
Mecanizatorul Simian — Mine

rul Mătăsari 1—0 (1—0), Energia- 
Minerul Rovlnari — Armătura 
Strehala 4—0 (2—0), Minerul 
Motru — Minerul Anina 2—1 
(2—’). Minerul Moldova Nouă — 
Victoria înainte Vtnju Mare 2—0 
(0—0). Dlerna Orșova — Minerul 
Ora vița 2—0 (1—0). Metalul Otelu 
Roșu — Metalurgistul Sadu 1—0 
(0—0). C.S.M. Caransebeș — Glo
ria Reșița 1-1 (0—1). Petrolul 
Tlclenl — C.F.R. Victoria Caran
sebeș 0-0. „Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 13 p (14—5), 2. Mi
nerul Anina 11 p 06—6). 3. 
CJF.R. Caransebeș 11 p (11—6)... 
pe ultimele locuri : 15. C.S.M.
Caransebeș 5 p (4—8), 16. Armă- 
tu-a Strehala 4 p (4—17).

SERIA A vni-a
C.S.M. Vagonul Arad — Victo

ria Călan 3—1 (3—0), UJ4. Timi
soara — Unirea Stanlcolau 1—0 
0—0), Minerul Ghelar — Mine
rul Lupenl 1—1 (0—1). Progresul 
Stlinta Vulcan — Metalurgistul 
Cuglr 4—2 (2—1), C.F.R. Timișoa
ra — C.FJR. Simerla 4—1 0—0). 
Strungul Chișineu Criș — C.S.M, 
Lugoj 2—1 (0—0), Unirea Tomna
tic — OblHd Sinmarttnu Sîrbesc 
5—2 (3—1), șoimii Llpova — Pro
gresul Timișoara 4—3 0—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
S1NN1COLAU 15 p (11—4). 2. 
Varonul Arad 14 p 02—4). 3. 
C.FJ1. Timișoara 12 p (12—3)... 
pe ultimele locuri : 15. CJSJI. 
Lugoj 3 P (7—14), 18. Obilid Sta- 
martinu Sîrbesc o p (3—14) — pe
nalizată cu 3 p

SERIA A IX-a
Unirea Valea lui Mi hal — Mi

nerul șunculuș 1—0 (0—0). cXHm- 
pta Gherla — Recolta Salonta 
1—0 (0—0), înfrățirea Oradea —
Mecanica Alba Iulla 4—0 (2—0), 
Minerul Or. Ir. Petru Groza — 
Industria Slrmel Cîmpia TurzU 
0—2 (0—1), Gloria Bduș — Me
talul Adud 0—0, Bihoreana Mar- 
ghlta — Motorul IRA Cluj.-Napo
ca l—l (0—0). Sticla Arieșul Tur- 
d - Tîrnavele Blaj 4—0 (2—0), 
Unirea Alba Iulla — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 3—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 16 p (12—2). 2. înfră
țirea Oradea 15 p (16—4). 3. Sti
cla Arieșul Turda 13 p (19—5)... 
pe ultimele locuri: 15. Otelul Or. 
dr. Petru Groza 3 p (6—13), 16. 
Minend Or. dr. Petru Groza 3 p 
13—”).

SERIA A X-a
SHvania Ceira SOvanlel —

OBIECTIVITATE, 
Șl FAIR-PLAY
Foarte frumos cadrul în care 

s-a desfășurat partida de la Mo- 
renl. dintre echipele Flacăra și 
Otelul. Inimoasei galerii morena- 
•e 1 s-a alăturat un masiv grup 
de suporteri gălățenl (peste 1000, 
veniti cu o garnitură de tren 
specială), mereu activ pină la 
ultimele secunde ale jocului. 
Ceea ce l-a impresionat însă plă
cut pe cronicar a fost atitudi
nea de obiectivitate și fair-play 
a spectatorilor locali. Desl echi
pa favorită pleca la cabine în
cărcată de povara unui punct 
pierdut acasă (al treilea in acest 
sezon), nimeni n-a blamat-o (așa 
cum. din păcate, se mal întîm- 
plă după astfel de clacaje). n-a 
tasotit-o cu fluierături la Ieșirea 
de pe teren, nimeni n-a aștepta
t-o la poarta stadionului pentru 
a-1 face „atmosferă". Mai mult, 
trecind peste supărarea lor. ei, 
spectatorii morenari au oferit o 
excelentă lecție de sportivitate, 
aplaudîndu-1 pe adversar la ter
minarea partidei.

A fost în această atitudine, pe 
care am dorl-o mereu prezentă 
pe stadioane, o recunoaștere des
chisă a meritelor echipei Otelul 
Galați. Intr-adevăr, formația an
trenată de C. Rădulescu și L 
Sdrobiș s-a arătat greu de tre
cut in apărare (toate culoarele 
spre poarta lui Călugăru au fost 
perfect închise. Anghelinei si 
Agiu au cîșticat toate duelurile 
aeriene. M. Stan s-a dovedit un 
adevărat „închizător"), iar ta 
replică Burcea (adevărat dispe
cer) a știut să-i lanseze oportun, 
tn contraatacuri tăioase, pe Mi- 
hut sau Antohi, dar mal ales pe 
Ralea. eare arată o încurajatoa
re revenire de formă.

Să aplaudăm șl no! comporta
rea exemplară a publicului din 
Moreni. o comportare care asi
gură liniștea necesară pentru ca „ 
echipa locală să poată depăși di
ficultățile de moment.

Stelian TRANDAFIRESCU

GOANȚĂ
bere („I. Marin a vrut să de- 
gajeze cu piciorul, dar a luftat sl 
a lovit mingea cu mîna". ne-au 
spus, după meci, șl centralul D. 
Petrescu, și tușierul E. Pătrașcu), 
excelent executată de cuplul Io- 
van — Bolonl.

Clteva cuvinte despre arbitrul 
D. Petrescu care, ta afara unor 
inexactități, s-a dovedit lipsit de 
promptitudine în decizii. Un e- 
xemplu: ta momentul ta care
l-a  sancționat cu cartonaș gal
ben pe I. Marin (min. 57) pen
tru atac periculos (Ia Bold ni), 
trecuseră cîteva minute de la 
producerea atacului neregula
mentar al rapidlstulul. Iar min
gea se găsea în momentul ace
la ta jumătatea de teren a Ste
lei. in timp ce B818ni. căzut, ce 
afla aproape de careul de la 18 
m al Rapidului...

Mircea TUDORAM

Victoria Cărei 2—0 (1—0), Minerul 
Bala Sprie — Chimia Tășnad 1—0 
(0—0) Laminorul Beclean — Me- 
eantor Bistrița 4—1 (2—0). Chi
mia Zalău — Oașul Negrești 1—9 
(0—01 Chimforest Năsăud — so
meșul Satu Mare 2—0 H—0), 
Bradul Vișeu — Minerul Sărmă- 
șag 2—0 (1—0). Minerul Rodna — 
Minerul Bălul 3—0 (1—0). Mine
rul Borșa — Minerul Bălța 1—1 
(o—1).Pe primele locuri : 1. MINE
RUL BAIA SPRIE 12 p (11—5). A 
Sllvanla Cehu sllvanlel 12 p 
(10—7), 3. Someșul Satu Mare 
ia p (9—7), 4. Chimforest Năsăud 
K p (W—111... pe ultimele locuri : 
15. Minerul Borșa 5 p (5—8). 16. 
Mecanica Bistrița 3 p (10—14).

SERIA A Xl-a
Progresul odorhei — Autome- 

eanîca Mediaș 8—0 (5—0), Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Avintal 
Reghin 1—1 (0—1). Mecanica CSU 
Sibiu — Metalul Sighișoara 0—1 
(0—t). Viitorul Gheorghenl — 
Electrcmureș Tg. Mureș 1—0 
G—0), Carpațl Agnita — Metalul 
Reghin 1—0 (0-0), Unirea Ocna 
Sibiului — Minerul Bălan 2—0 
(1—0', Oțelul Reghin — I.P.A. Si
biu 1—0 (1—0), Mureșul Luduș — 
Unirea Cristuru Secuiesc 3—0

Pe primele locuri : L AVIN- 
TUL REGHIN 16 p (18—5), 2- 
Mweșul Luduș 12 p (10—4), 3. E- 
lectromures Tg. Mureș 12 p CI—2> 
.. pe ultimele locuri: 14. Vi

itorul Gheorghenl 7 p (8—12), 15. 
Metalul Sighișoara 6 p (3-0). 
Unirea Ocna Sibiului 6 p (7—15). 

SERIA A XlI-a
Minerul Baraolt — IPT tator- 

sura Buzăului 3—2 (2—2). Cimen
tul Hoghiz — Metalul Tg. Secu
iesc 0-0. ASA Chimia PtoieșH — 
Precizia Săcele 1—0 (0—0). Elec
tro SI. Gheorghe — Nltramoma 
Făgăraș 0—1 (0—1), Victoria Flo- 
resti — Carpațl Sinaia 5—1 (2 11. 
Torpedo zărnești — petrolul 
Băicoi 2-0 (2—0). Mobila ra Codlea — Minerul FilipeșU 
3—0 U—0), Unirea Cîmnina —
Metalul Ptopeni 2—3 (1—0).Pe primele locuri î 1. META- 
,UL PLOPENI 16 p (15—4), 2- 

ASA Chimia Ploiești 12 p (10—6), 
3. Minerul Baraolt 12 p (7—si
ne ultimele locuri : 14—15. Pe- 
trolul Băicoi 6 p (10—15). IPTf 
8 n (»—11). 18. Mobila Codlea 
4 - (3—81.

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri sotan- 
tarl.



KASPAROV ȘI-A
Aseară, la Leningrad. cea 

de-a 23-a partidă pentru cam
pionatul mondial de șah, dintre 
Garri Kasparov și Analoli 
Karpov (cu piesele albe) s-a 
încheiat remiză la mutarea 32. 
Cu aceasta, scorul a 
12—11 în favoarea lui 
rov, care rămîne în 
titlului suprem șahist.

Agențiile de presă 
montat pe larg desfășurarea 
partidei -precedente, a 22-a. în
cheiată cu victoria lui Garri 
Kasparov, după o desfășurare 
cu adevărat pasionantă. în po
ziția de întrerupere, soarta dis
putei păruse incertă, nici unul 
dintre comentatori n-a îndrăz
nit să dea un pronostic exact 
asupra rezultatului la reluare, 
cei mai multi — inclusiv marii 
maeștri M. Taimanov si D. 
Bronstein — îndinînd să crea
dă că jocul se va termina re
miză. încheierea partidei a de
monstrat însă justețea strate
giei campionului mondial, ne 
eșichier rezultind o poziție cîș- 
tigată imparabil de piesele al
be. Salangerul a fost pus în 
alternativa de a pierde prin 
mat sau într-un final fără spe
ranță.

Iată fisa de ' io-c : KASPA
ROV — KARPOV (C.M. ’86.
partida a 22-a) 1. d4 Cf6 2.

devenit
Kaspa- 
posesla

au co-

ECHIPA S.U.A
CAMPIOANA MONDIALA

Cea de-a Xl-a ediție a 
Campionatului Mondial de vo
lei a luat sfîrșit duminică sea
ra. în sala „Omnisport" Paris- 
Bercy, în fața a 17 000 de spec
tatori. cu victoria echipei Sta
telor Unite ale Americii, care 
a dispus cu 3—1 (—12. 11. 8, 
12) de fosta campioană a lumii, 
formația U.R.S.S. Cele două fi
naliste au furnizat o partidă 
de înalt nivel tehnic și spec
tacular. Voleibaliștii americani 
— care în ultimii trei ani au • 
dominat marile competiții, cîști- 
gînd titlul olimpic în 1984 și 
(tot în finală cu cei sovietici). 
„Cupa Mondială" în 1985. în 
Japonia — si-au apropriat si 
titlul mondial (primul lor titlu 
de campioni ai lumii), gratie 
unei ușoare, dar suficiente, su
periorități în jocul de apărare 
în linia a doua, de unde au 
recuperat mingi ce păreau im
posibil de readus in joc. în
deosebi prin ridicătorul Dusty 
Dvorak și prin Bob Ctvrtlik. 
Totodată, blocajul învingători
lor (cu Craig Buck în prim- 
plan) a rivalizat cu cel al 
sovieticilor (dominat de Alek
sandr Savin), ca și atacul. în 
care au strălucit Steve Tim
mons și Pat Powers, alături de 
căpitanul echipei, Karch Ki
raly, omniprezent. Adăugind 
la aceste atuuri o exoelentă 
mobilizare, avem explicația in
tegrală a succesului elevilor 
lui Marvin Dunphy. De altfel, 
trimisul agenției „France Pres- 
se“. Alain Beyer, nota, în re
latarea sa, că în acest meci, 
„americanii s-au depășit pe ei

A 31-a aniversare a Republicii Democrate Germane

PASTRAT TITLUL
c4 e6 3. Cf3 <15 4. Cc3 
Ng5 h6 6. N:f6 N:f6 7.
8. Tel c6 9. Nd3 Cd7 
d:c4 11. N:c4 e5 12. h3 
e:d4 Cb6 14. Nb3 Nf5 
a5
18. 
h4
23.

Ne7 5 
e3 0—0 

10. 0—0 
e:d4 13.

___, 15. Tel
16. a3 Te8 17. T:e8+ D:e8 
Dd2 Cd 7 19. Df4 Ng6 20. 
Dd8 21. Ca4 h5 22. Tel b5 
Cc3 Db8 24. De3 b! 25. Ce4 

b:a3 26. C:f6+ C:f6 27. b:a3 
Cd5 28. N:d5 c:d5 29. Ce5 Dd8 
30. Df3 Ta6 31. Tel Rh7 32. 
Dh3 Tb6 33. Tc8 Dd6 34. Dg3 
a4 35. Ta8 De6 36. T:a4 Df5 
37. Ta7 Tbl+ 38. Rh2 Tel 39. 
Tb7 Tc2 
(mutarea 
42. Cf8+ 
T:c4 d:c4 
(1-0).
• A fost desemnat și cîștigă- 

torul finalei 
Riga. într-un 
nant, Andrei 
gat penultima 
Iusupov si a 
tima. terminînd 
meci cu 7,5—6,5.
• La Borjomi 

zină). în meciul 
feminin, scorul este 
voarea campioanei 
Maia Ciburdanidze. 
Elena Ahmîlovskaia 
să cîstige. cu negrele, partida 
a 9-a.

IN FINALA
ORAȘUL SPORTURILOR" DIN LEIPZIG
Se împlinesc astăzi 37 de ani de la crearea Republicii De

mocrate Germane, eveniment de importantă istorică. Ani de 
treptate și profunde transformări, de viguroasă înaintare pe 
drumul socialismului, ani marcați de succese însemnate in 
toate domeniile de activitate, inclusiv pe tărîmul educației fi
zice și sportului, care s-au afirmat puternic pe plan intern 
și internațional.

40. 
din
Rh6
45.

f3 Td2 41. Cd7 
plic) 41. ...T:d4 
43. Tb4 Tc4 44. 
Dd6 c3 46. Dd4

candidaților. La 
finis impresio- 

Sokolov a cîstl- 
partidă cu Artur 
remizat-o ne ul- 

învingător în

(R.S.S. Gril- 
pentru titlul 

6—3 în fa- 
mondiale 

Salangera 
a reușit

După ce reprezentativa Sue
diei a obtinut „biletele" pen
tru finala Cupei Davis 86, dis- 
punînd - 
de cea a 
Australiei 
Brisbane, 
act, prin 
de Pat Cash, care l-a întrecut 
cu 3—6, 6—2, 6—3, 6—4 pe Brad 
Gilbert (ultimul meci. Mc Na- 
mee — Mayotte a fost întrerupt 
din cauza ploii). Astfel, team- 
ul de la Antipozi conduoe cu 
3—1 în meciul cu S.U.A.. si 
va întîlni în finala programa
tă între 19 și 21 decembrie. în 
Australia, pe deținătoarea tro
feului. Suedia. în meciuri de 
baraj pentru rămînerea în gru
pa mondială: Paraguay — Da
nemarca 3—2, R.F.G. — Ecua
dor 5—0. Spania — Noua Ze
elandă 5—0. In finala zonet a- 
mericane. Argentina a întrecut, 
în deplasare. Chile cu 4—1, 
promovînd în grupa de elită, 
iar în cca a zonei asiatice, 
Coreea de Sud conduce Japo
nia cu 2—0.

- chiar la Praga — 
Cehoslovaciei, echipa 
a reușit si ea. la 

calificarea în ultimul 
punctul decisiv adus

DE VOLEI (m)
înșiși ; ei au ju
cat ca niciodată 
de la inceputul 
competiției". Ar
bitrii Yagamishi 
(Japonia) și De 
Souza (Brazilia) 
au condus echipe
le : SU.A. -
Dvorak. Timmons 
Powers. 
Kiraly.
(Saunders.
Sato,

Ctvrtlik. 
Buck 
Root. 

Stork).
U.R.S.S. — Skuri- 
kin, Zaițev, Savin. 
Vilde. Sorokoleț 
Pancenko (Losev. 
Antonov. Seliva
nov. Runov).

Surpriza 
lei ediții a 
echipa 
care a 

infirme 
rile, 
în trei 
crezătoare în ea 
Braziliei, ceea ce I-a adus me
daliile de bronz si un loc la 
J.O. 1988.

Revedem Leipzigul, după 
mai bine de trei decenii. 
A fost și a rămas unul 
dintre cele mai frumoase 
orașe ale Republicii Demo
crate Germane. Vizităm, în 
primul rînd, D.H.f.K. (Deut
sche Hochschule fiir Kdr- 
perkultur) — Școala Supe
rioară pentru Cultură Fizică. 
E de nerecunoscut !

Deoarece clădirii unice 
de ieri, a unei instituții de 
învățămînt de mare pres
tigiu, cunoscută în întreaga 
lume, i s-au atașat altele, 
constituind un adevărat „o- 
raș al sporturilor* : săli de 
cursuri, de gimnastică și 
atletică grea, laboratoare de 
biologie, biomecanica și bio
chimie, cabinete metodice, 
bazine de înot Iar vizavi 
de clădirea principală a șco
lii, marele stadion, cu a- 
proape 100 000 de locuri în 
tribune, lăcașul fotbalului, 
dar și al atletismului. Să 
mai reținem faptul că in 
districtul Karl Marx-Stadt, 
școala beneficiază de cen
tre și tabere de pregătire 
în sporturile de iarna, iar 
lingă Berlin, la 60 km dis
tanță, de un alt centru pen
tru sporturile nautice.

Unde este, totuși, prima 
clădire a școlii 7 E foarte 
greu să o regăsim, pentru 
că s-a modificat structural. 
Acum găzduiește aproape 
600 de cursanți, care provin 
din afara orașului sau a 
țării. Să reținem și un alt 
amănunt : aici se instruiesc 
tineri din peste 90 de țări 
ale globului.

D.H.f.K. nu 
itori profesori 
fizică. Rostul
pregăti antrenori și activiști 
în domeniul sportului. Pro
fesorii sînt formați în uni
versități, la Berlin, Rostock, 
Jena, Halle etc. sau în In
stitute de învățămînt (Pots
dam. Magdeburg, Zwickau 
ș.a.). într-un interval de 4 
ani, poți ajunge antrenor în 
disciplina sportivă preferată, 
în atletism, gimnastică sau 
înot (unde accesul este mai 
dificil, la concursul de ad
mitere prezentindu-se în

formează vi
de educație 

ei este de a

ȘAHIȘTI ROMANI
turul trei al Balcaniadei de 

de la Sofia, echipele Româ- 
au intîlnit pe cele ale lugo-

In
șah 
niei ____  . ______ __
slaviel. La seniori scorul a fost 
egal 3—3, la feminin au ciștigat 
șahistele românce cu 1,5—0,5, iar 
la juniori rezultatul a fost ne- 
decls, 2—2 Echipa de seniori a 
Bulgariei conduce în clasament 
au 12,5 p, urmată de Iugoslavia
— 9 p, România — 8 p, Grecia
— 6,5 p. La feminin : România 
și Bulgaria — 3,5 p, urmate de

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa de marș 

„Cele șase zile de la La Ro
chelle" a revenit francezului Gil
bert Malnlx. care a parcurs 980,8 
km. fiind urmat de Pat Macke 
(Austria) — 932 km și Trishul 
Cherns (Canada) — 866 km.

BASCHET • La Madrid, în 
cadrul C.C.E. (f), formația fran
ceză S.F. Versailles a Întrecut cu 
82—59 (29—26) echipa locală Ca
noe. a In C.C.E. (m): Sparta 
Bertrange (Luxemburg) — Zadar 
(Iugoslavia) 68—116 (38—56).

CICLISM a Irlandezul Sean 
Kelly a cîștlgat Turul Irlandei, 
totalizînd — după 5 etape — 
21h49:23. La 3 secunde (!) a ter
minat canadianul Steve Rauer, 
iar la 18 sec. — danezul Kim 
Andersen. Etapa a 4-a (164 km)

actua
tes!

Bulgariei 
reușit să 
pronosticu- 

învingînd 
seturi o

Sovieticul Sorokoleț incercînd să depășească 
blocajul voleibaliștilor americani

A. P. WIREPHOTO

medie cîte 5 candidați pe 
un loc), în ramurile din 
atletica grea sau în cele din 
familia sporturilor de iar
nă, cu media de 3 candi-" 
dați pe un loc. Cu toții sus
țin probe de biologie, geo
grafie, limba maternă — 
scris și oral. Și, bineînțeles, 
un examen practic.

La D.H.f.K. învață aproa
pe 1 600 de cursanți, anual 
intrînd pe porțile școlii a- 
proximativ 400. în cazul ac
tiviștilor de sport există și 
un curs fără frecvență, cu 
durata de 5 ani, cu obli
gația susținerii in fiecare 
lună a unei serii de co
locvii. Obligatoriu este, de 
asemenea, ca 
care lucrează 
tă să revină 
4 în 4 ani, 
reciclare.

în procesul 
cursanții au 
un material bibliografic a- 
totcuprinzător : în afara 
cursurilor, editate din vre
me și reînnoite periodic, pes
te 100 000 de reviste, ziare 
și diverse publicații din 35 
de țări. Am avut satisfac
ția de a vedea în rafturile 
bibliotecilor de la D.H.f.K. 
șl publicații românești, foar
te solicitate.

Apropo de cursanți. Unul 
dintre ei a fost cunoscutul 
rutier Gustav Schur, mul
tiplu ciștigător al „Cursei 
Păcii". în cartea de onoare 
a școlii, aflată în holul 
central, alături de un bust 
în bronz al lui Pierre de 
Coubertin, părintele Jocu
rilor Olimpice modeme, 
Schitr consemnează : „Nu 
poți ajunge cineva, fără o 
instruire continuă. Cîne se 
va baza doar pe talent, pe 
propriile însușiri fizice va 
fi depășit, treptat, de via
tă". O precizează un mare 
talent, un mare sportiv, un 
om care a fost si a rămas 
de o exemplară modestie. 
O trăsătură de caracter 
cultivată din plin în aceas
tă școală din Leipzig^.

in 
în 
la

absolvenții 
perform an- 
bănci, din 
cursuri de

de pregătire, 
la dispoziție

Tiberiu STAMA
prea in

formație a

Iată clasamentul final în e- 
diția a Xl-a a C.M. masculin : 
1. S.U.A., 2. U.R.S.S.. 3. Bul
garia. 4. Brazilia. 5. Cuba. 6. 
Franța, 7. Argentina. 8. Ce
hoslovacia. 9. Polonia, 10. Ja
ponia. 11. Italia, 12. R.P. Chi
neză. 13. Grecia. 14. Egipt. 15. 
Taiwan, 16. Venezuela.

IN ÎNTRECERI
Grecia — 3 p șl Iugoslavia — 2 p.
• Turneul mixt de la Zajekar 

(Iugoslavia) a fost ciștigat de 
reprezentanta țării gazdă, Suzana 
Maxlmovici — cu 7,5 p, urmată 
de Dana Nuțu (România). Zlvo- 
jin Marlanovici, Branislav Toslcl, 
Gordana Markovlcl — cite 7 p, 
Danilo Djordjevlci — 6,5 p, otilia 
Ganț (România). Zorica Nlkolin
— 8 p etc. tn ultima rundă Nuțl
— Mllanovlci 1—0. Gant — Niko- 
Un 1-0.

• TELEX • TELEX
a revenit australianului Phil An
derson. iar cea de-a cincea 024 
km) olandezulu' Teun van VlleL 
• Prima etapă a Turului Egip
tului a fost cîștigatâ la sprint de 
sovieticul Gintautas Umaras, cro
nometrat pe 135 km. intre lo
calitățile El Minieh si Benf Soucf, 
în 3hl5:47. Pe locurile următoare 
s-au situat Eric Guillot (Franța) 
si Vasidls Sundov (URSS). aces
ta din urmă sosit la aproape 4 
min. de Învingător.

hochei pe IARBA « In pri
ma zi a „Cupei Mondiale* 
s-au înregistrat rezultatele: .... 
glia — Noua Zeelandă 3—1 (2—1). 
Olanda — U.R.S.S. 1—0 0—0).
Argentina — Pakistan 3—1 (0—1).

JUDO ■ Echipa masculină a 
Franței a clstigat Camolonatul

(m) 
An

Fmtbal meridiane
CAMPIONATE NAȚIONALE

ANGLIA (et. 9). Nottingham — 
Manchester United 1—1!, Norwich
— Q.P. Rangers 1—0. Coventry —
Aston Villa 0—1, Wimbledon — 
Liverpool 1—3, Everton — Arse
nal 0—it. Chelsea — Charlton
0—1, Manchester City — Leices
ter 1—2. Sheffield Wednesday — 
Oxford 6—1. Southampton — 
Newcastle 4—1. Tottenham —
Luton 0—0. Watford — West 
Ham 2—2. Pe primele locuri:
Nottingham șl Norwich, cu cite 
20 p. Liverpool 17 p: pe ultimele: 
21—22. Manchester United
Newcastle, cu cite 5 p.

R.F. GERMANIA (et. 9). Dort
mund — Dflsseldorf 4—1, Hom
burg — Kaiserslautern 1—1. Mann
heim — Monchengladbach 1—1, 
Bayern Miinchen — Bochum 3—2, 
Schalke — K61n 2—4. Stuttgart
— Nilrnberg 1—1, Uerdlngen — 
Hamburger S.V. 1—0, Blau Weiss
— Frankfurt 2—2, Leverkusen — 
Bremen 4—1. Pe primele locuri: 
Bayern Mflnchen 15 o. Leverku-

Si

• TELEX • TELEX
European pe echipe, învingînd 
Austria cu 6—1, în finala desfă
șurată la Belgrad.

RUGBY a In 
neulul britanic, 
nit selecționata 
a întrecut-o cu 
Echipa Canadei 
way (Irlanda) 
provinciei Connacht, cu care

continuarea tur- 
Japonla a lntll- 
Redruth, pe care 
36—15 (16—0). • 
a jucat la Gal- 
cu selecționata 

__  _ a 
terminat la egalitate 27—27 IB
IS). a Meci amical la Aalborg 
(Danemarca): Danemarca — Sue
dia 12—11 (6—7).

TENIS a Mnale în turnee femi
nine — New Orleans: Navratilo

va. Jordan — Tanvier. Scheuer- 
Hilversum (Olanda): Sukova — 
Tanvier 6—2, 7—5: dublu: Suko- 
va, Jordan — Tanvier, Scheuer- 

Larsen 7—5. 6—1.

sen 13 p;
Dusseldorf

franța 
naco 1—o. 
2—1. Rennes

pe ultimul loc: 18. 
3 p.
(et. 12). Nice — Mo- 
Nantes — Toulouse 

Lens 1—2. Bor
deaux — Paris St. Germain 2—0, 
Sochaux — Marseille 2—0. Le 
Havre — Nancy 3—0. Metz — St. 
Etienne 1—1. R.C. Paris — Brest
2— 2. Lille — Auxerre 1—1, Toulon
— Laval 3—0. Pe primele locuri: 
Bordeaux 19 p, Marseille 17 p, 
Paris St. Germain 15 p: pe ulti
mul loc: — — -

SPANIA
Real 
dell 
villa
3— 1. 
3—0. 
3-3.
goza 
co Madrid 
1—0. Pe primele locuri 
Barcelona 11 p, " 
p; pe ultimul loc: 18. Murcia 3 p.

20. Toulon 7 p.
(et. 7). Osasuna — 

Madrid 1—0, Cadiz — Saba- 
3—1. Mallorca — F.C. Se- 

1—1. Santander — Bilbao 
F.C. Barcelona — Valladolid 
Real Socledad — Espanol 
Betls — Murcia 3—1. Zara- 
— Las Palmas 2—1. Atletl- 

Sporting Gijon 
F. C.

Real Madrid 10

PORTUGALIA (et. 7). Benfica
— Guimaraes 1—0. Boavista — 
Sporting 1—1. Elvas — Chaves 
1—2. Farense — Rio Ave 2—2, Var- 
zim — Academica 2—0. F.C. Porto
— Portlmonense 5—0. Braga — 
Belenenses 0—1. Maritimo — Sal- 
guelros 2—1. Pe primele locuri: 
Benfica. Belenenses cu cite 12 p, 
F.C. Porto 11 p; pe ultimul loc: 
16. Farense 3 p.

IUGOSLAVIA (et. 0). Skoplje
— Velez Mostar 0—3!. Sutjeska
— F.C. Sarajevo 3—0, Pristina — 
Partizan 0—0. Osljek — Buduc- 
nost 2—1. Steaua Rosie — -Vin- 
kovici 3—0. 
Zenica 2—0. 
boda Tuzla 
Split 2—0.

Dinamo Zagreb — 
Zeleznlcear — Slo- 

3—6, Ni» — Hajduk 
Rijeka — Spartak 

Subotica 2—1. Pe primele locuri: 
Skoplje U p, Dinamo Zagreb 10 
p; pe ultimul loc: 10. Sarajevo 
0 p. Clasamentul ține seama de 
penalizările de 6 puncte aplicate 
cluburilor înaintea începerii cam
pionatului.

UNGARIA (et. 9). Debrețin — 
Eger 3—1. Szombathely — Slofok 
0—0, Videoton — Ujpesti Dozsa 
0—1. Ferencvaros — Dunaujvaros 
2—1. Bekescsaba — Pecs 0—0, 
Vasas — M.T.K. 1—4. Tatabanya 
— Gy6r 2—0. Zalaegerszeg — 
Honved 2—3. Pe primele locuri: 
Ujpesti Dozsa șl Ferencvaros cu 
cite 13 p; pe ultimul loc: 16. 
Dunaujvaros 4 p.

ELVEȚIA (et. 9). St. Gall — 
Basel 0—0. F.C. Zurich — Bellin
zona 2—2. Wettingen — Lausanne 
1—1. Locarno — Grasshoppers 
0—2. Neuchâtel — Servette 1—1, 
Vevey — Aarau 0—2. Sion — 
Young Boys 2—1, Lucerna — La 
Chaux de Fonds 6—1. Pe prime
le locuri: Sion 15 " -----
Grasshoppers cu 
ultimul loc : 16.
Fonds 0 p.

R.D. GERMANA 
furt/O. — 
Dynamo Dresda 3—0. Bischofs
werda — Brandenburg 0—1, Mag
deburg — Jena 1—0. Dynamo 
Berlin — Lokomotive Leipzig 
0—1!. Cottbus — Aue 0—2, F.C. 
Karl Marx-Stadt — Union Ber
lin 2—1. Pe primele locuri: Lo
komotive Leipzg 11 p. Dynamo 
Berlin 10 o: pe ultimele 
13—14. Bischofswerda si 
Berlin cu cite 3 p.

AUSTRIA (et. 14). 
Sportclub — Elsenstadt 
Tirol — Austria 3—4!. 
Grazer AJC. _
Admira Wacker 1—2, Sturm Gras

Rapid Viena — 
primele locuri a 
p, Rapid 21 p. 
pe ultimul loc: 
p.După 8 etape 

echipele Slavia șl 
cu cîte 12 p. Rezultate 

_____ . Slavia — Dimitrovgrad 
4—1 ; Pirin — Vitoșa 1—3 ; Loko
motiv Sofia — SUven 2—1 ; Lo
komotiv Plovdiv — Spartak Ple
ven 2—1.

p, Neuchâtel șl 
cîte 14 p: pe
La Chaux de

(et. 7). Frank-
Riesa 1—1. Erfurt —

locuri: 
Union

Wiener
5-0. F.C. 

. Voest — 
4—2, Klagenfurt —

— L.A.S.K. 1—0. 
Vienna 4—1. Pe 
Austria Vlena 22 
F.C. Tirol 10 p;
12. Klagenfurt 3 BULGARIA. - 
conduc 
Vitoșa 
tehnice

CUPA LIBERTADORES
S-au încheiat meciurile din 

grupele semnlfinale ale Cupei Li
beria dores. In grupa A, prima 
este River Plate (Argentina), iar 
In grupa B. formația columbiamă 
F.C. America. Cele două echipe 
ișl vor disputa finala.
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