
In judeful Vaslui

PAȘI TOT MAI CONVINGĂTORI 
1N DEZVOLTAREA SPORTULUI FEMININ
„Sportul se implică iot mai 

mult ia viața șf activitatea fe
meilor din județul Vaslui*. 
Iată o opinie exprimată recent 
de AL Tăbăearu, președintele 
C.J.E.F.S. Vaslui, la o analiză 
vizind activitatea de educație 
fizică In rindul femeilor, J» 
primul semestru al acestui an.

începutul l-a făcut gimnasti
ca la locul de muncă. Da ta 
cele citeva zeci de muncitoare 
convinse de utilitatea practică
rii exercițiului fizic în pauza 

Fre.jcoMrlfel» vaslutene de teri, care ăesdfrm tainele gimnasticii ar
tistice, prin exerciții da înviorare, au ajww oridri titulare in repre

zentativa Județului—
de producție, Ia întreprinderea 
de confecții din Birlad s-a a- 
juns astăzi Ia sectoare compac
te, cu.sute de angajate, care 
așteaptă cu interes cele 5 mi
nute de gimnastică. în fiecare 
schimb, destinate să corecteze 
atitudini sau deficiențe fizice, 
să stimuleze circulația sînge- 
lui și să asigure un tonus fizic 
și intelectual. „Experimental 
Confecția Bîrlad* extins, apoi, 
la întreprinderea de rulmenți 
din același oraș șl la o serie 
de unități economice din mu

nicipiul de reședință. Vaslui — 
întreprinderea de confecții, în
treprinderea textilă (și in spe
cial secția de ajustaj), I.A.M.C 
etc, a coincis ca tot atîtes 
reușita ta sprijinul gimnasticii 
la locul de așuncă, nematamln- 
ttad da faptul că ta școli și 

ta Internate, gimnastica 
da înviorare a devenit o reali
tate, ta ea participlnd, ia mod 
organizat, sistematic, rpares 
masă de elevi șl cadre didac
tice.

S-a mers și mai departe. La 
sugestia unor muncitoare s 
fost Înființat un centra de 
gimnastică de Întreținere in 
Vaslui la care participă cu bu
ne rezultate, zeci de femei.

Dar „deschiderea" cea mai 
spectaculoasă s-a realizat prin 
cuprinderea tineretului feminin 
Intr-o serie de acțiuni cu ca
racter sportiv de masă, Dacia-

Tîberiu ST AM A
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TURUL EJgPEI“ LA AUTOMOBILISM 
A TRAVERSAT ȚARA NOASTRĂ

De azi, ta Riranicu Vllcea

CUPA ROMÂNIEI 
LA TENIS DE MASĂ

In Sala Sporturilor din Rim- 
nlca vnoea Încep astăzi lntro- 
oerll» Cupei Bomânicl la tools 
da masă, ediția 1984. Importantă 
competiție pa. echipe din calen
darul anului. Cupa României re
prezintă un adevărat examen 
pentru secțiile cluburilor șl aso
ciațiilor, pentru antrenorii aces
tora și pentru sportivii înșiși, 
știut fiind că regulamentul im
pună prezentarea formațiilor in
tr-o alcătuire pe toate treptele 
de vlrstă — copil, juniori șl se
niori. Cupa României la tenis da 
masă ne arată clar cine lu
crează organizat șl temeinic, tn- 
grljîndu-se nu numai de eșalo
nul folosit îndeobște In con
cursuri, ci șl de asigurarea re
zervei de sportivi tineri. liste 
deosebit de utilă o astfel de 
prevedere regulamentară, tenisul 
nostru de masă avînd obiective 
pe plan Internațional la toate 
categoriile de vlrstă.

Reamintim că la ediția trecută 
rtvnltul trofeu a fost eîștlgat de 
Universitatea ASA Craiova — la 
masculin șl Juventus MILMC 
București —' la feminin. Echipa 
gazdelor din acest an — Meta
lul CSȘ Rm. vncea — a ocupai 
Ia ultimele trei ediții locul se
cund, după ce. In anul 18S2. 
cîștlgase Cupa.

Joi, de Ia ora 9, și vineri ere 
loo concursul masculin. Iar slm- 
b&tă șl duminică cel feminin.

Evoluție bună a concurenților noștri

In prima etapă

Timp de două zile, țara noaș- 
tră a fost străbătută de m»- 
șlnile și echipajele participante 
la raliul „Turul Europei", orga
nizat de clubul automobilist 
ADAC din RJT. Germania. Este 
vorba despre o competiție ma
raton, de TOOT km, cunoscută 
pe continentul nostru, ajunsă 
la cea de-a 29-a ediție. Startul 
a fost dat din localitatea Sch- 
wetafort, după care concurențll 
au de străbătut mai multe țări: 
Cehoslovacia — Ungaria — Ro
mânia — Bulgaria — Grecia — 
Cipru — Iugoslavia — Austria, 
revenind în R.F. Germania (so
sirea fiind la Ingolstadt).

La startul „Turului Europei" 
din acest an s-au prezentat e- 
chipaje din Cehoslovacia, Fran
ța, R. F. Germania, Iugoslavia, 
pe mărci de mașini reprezen- 
tind fabrici cu prestigiu in a- 
cest gen de curse : Audi Qua- 
tro, Ford, Volvo, Skoda, Renault 
5 Turbo, Opel ș.a. N-au lipsit, 
nld de astă dată, reprezentan
ții țării noastre, mal precis al 
întreprinderii de Autoturisme 
„Dacia" Pitești, prin trei echi

paje : Raliat — Zărnescu, Vo- 
sile — Scobai, Grigoraș — Ban
ca (pe mașini Dacia de diferita 
tipuri).

Prima dintre cele patru eta
pe ale „Turului Europei" e-a 
încheiat la Sibiu (unde concw- 
renții au Înnoptat), după care, 
pa Transfăgărășan, s-au În
dreptat prin Pitești spre Giur
giu, Plevna, Salonic, Atena și, 
după traversarea cu feribot
ul, Limasol și Nicosia, In Ci
pru. In țara noastră, echipajele 
— au rămas 30 ta cursă — an 
concurat In probe speciale de 
clasament (contracronornetru), 
care au avut loc la Cimpeni, 
Gura Riuîui, Șanta, Cirțișoara, 
Bilea. Excelentă, pină acum, 
poziția în clasamentul general 
a reprezentanților noștri : Va- 
sile și Scobai — locul L Balta* 
șl Zărneseu — locul 4, Grigo- 
raș $1 Banca — locul T. De n- 
semenea, o poziție bună pe o- 
chipe' de club.

Caravana „Turului Europei" 
pleacă azi din Cipru ta penul
tima etapă, Nicosia — Zagreb, 
ultima fiind mîine : Zagreb — 
Ingolstadt (M. FR.).

STEAUA Șl DINAMO S-AU DETAȘAT, DIN NOD, PRIN VAIOARE
Celelalte formații ai obligația să ajungă la nivelul campioanelor

Cînd un grup mai mare sau mai mic de »- 
chipe ajunge — după oe a parcurs o scară ierar
hică — să activeze în prima divizie a țării, este 
de presupus că aceste echipe au o valoare con
firmată de rezultatele individuale (interne șt 
internaționale) ale componenților lor. In ee pri
vește Divizia A de tenis, care, săptămlna trecută, 
și-a desemnat campioanele la masculin gl femi
nin, principala concluzie ce s-a desprins este 
aceea — cum,am mai scris — că a oferit Ima
ginea unei mari disproporții valorice intre pri
mele două formații, pe de o parte, și următoarele 
patru, pe de altă parte (avem in vedere grupe 
l-«).

Este indiscutabil faptul că echipele bucureștene 
Steaua și Dinamo (în aoeastă ordine la masculin, 
si în ordine inversă la feminin) se detașează prin 
valoare, fapt demonstrat în absolut toata parti
dele susținute. In competiția masculină, steliștil 
— s-a văzut aceasta mai ales în confruntarea 
cu Dinamo București — au aliniat o formație 
omogenă (A. Marcu, D. Pop, D. Hărădăn, M. Șo- 
var, S. Gorgan și R. Itu) atit în probele de sim
plu. cit și în cele de dublu. După oe și-a asigu

rat un avans de două puncte ta meciurile de 
simplu. Steaua a acumulat două si la perechi, 
capitol unde progresul este remarcabil In com
parație cu alțl ani. Fără îndoială. In afara bunel 
pregătiri tehnice pentru derbyul cu Dinamo 
București, Steaua, a aoordat o mare atenție si 
tacticii de joc, ta general, ca si tacticii adecva
te ta alcătuirea „dublurilor".

La rîndu-i, Dinamo București șd-a dovedii su
perioritatea in disputa feminină cu Steaua. Și 
în acest caz omogenitatea și-a spus cuvintuL cele 
șase jucătoare înscrise de Dinamo pe tabloul de 
concurs pentru meciurile de simplu (Teodora 
Tache, Diane Simunjl. Florentina Curpene, Mă
dălina Voinea, Monica Pecheann șl Mădălina Spi- 
rache) realtzlnd cinci puncte și cedind unul singur. 
Prin rezultatul obținut, Dinam6 a confirmat din 
nou că „școala* sa funcționează pe baze solide, 
că pepiniera de jucătoare tinere este capabilă 
^ă asigure schimbul de mîine. Insistind pe a-

lon GAVRILESCU
'Timișoreanul Orelt va găsi breșa tn blocajul rapldlștilor Schiopescu 

și Oboroceanu și va puncta pentru .Poli’ Foto : lorgu BĂNICĂ

(Continuare in vao î—3) LA VOLEI - PARTIDĂ

Dinamo Bucu
rești, campioană na
ționali pa anul 
19M. In fotografie 
(de la stingă) : C. 
Cozmescu — antre
nor, Veneția Șchio
pii, Monica Pechea
nu, Irina Splrlea, 
Mădălina Voinea, 
Teodora Tache, Au
rel Segârceanu — 
antrenor coordona
tor, Dlane Samungl, 
Monica Radu, Flo
rentina 
T.oredana 
Mădălina 
H Gh. 
antrenor.

Curpene, 
Bujor, 

Splracht 
Boaghe —

Steaua București, 
campioană naționa
li pe anta 1984. In 
fotografie (da la 
stingă) : D. Vlxlru 
— antrenor princi
pal, A. Marcu, S. 
Gorgan, M. Șovar, 
D. Hărădău. D. Pop, 
A Popovld. R. 
Crlstescu, R. Itu fi 
A. Leonte — antre
nor.

Fotografii de 
lorgu BĂNICĂ

SPECTACULOASA LA CRAIOVA
Ieri după-nnlază «an des

fășurat 4 partide din etapa a 
Il-a a campionatului mascu
lin al primei divizii de volei, 
tn centrul atenției s-a aflat, 
desigur, intîlnlrea de la Craio
va, In cadrul grupei I valori
ce, dintre echipa locală Uni
versitatea CFR șl campioana 
țării. Steaua. Amănunte de la 
cele 4 meciuri.

UNIVERSITATEA CFR — 
STEAUA 2—3 (—7, 12, —13, 4, 
—4). Numerosul public care a 
umplut „Polivalenta" a asistat 
la un joc spectaculos, animat 
de neașteptate Întorsături de 
situații. Astfel in setul II, de 
la 9—1 pentru Steaua, craio- 
venii au egalat la 10 și apoi 
au preluat conducerea (13—10) 
tar ta setul 3, de la 6—9, stu
denții au egalat la 13 și doar 
greșelile la serviciu i-au im- 
pedicat să-l dștige. In ulti
mele două părți meciului, 
dominări nete de o parte și 
alta. Și victoria la limită a 
campionilor. S-au remarcat : 
Dascălu, Pralea și Constantin 
de la învingători, Iuhasz, Bă- 
loi șt Schoberl de la învinși. 
Foarte bun arbitraj ui cuplului

FI. Scorțaru — O. Dragan. (Ște
fan GURGUI, coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 2—3 
(14, —2, —10, ÎL -5). După 
cum a evoluat ta acest meci, e- 
chipa giuleșteană ne-a dat de 
înțeles că nu va avea clipe u- 
șoare in tentativa de menți
nere în prima divizie. „Vișinlli* 
au serioase probleme de omo
genitate, mari slăbiciuni ta 
privința construcției atacului șl 
o apărare aproape, nulă. Spo
radicele reușite ale iul Schio
pescu, Velea și Bujor nu slot 
suficiente pentru a ține piept 
adversarilor. In schimb, stu
denții ne-au lăsat, ieri, o bună 
impresie, prin luciditate și bu
nă orientare tactică, mai alea 
in faza de apărare. Urzică, Fi
lip, Grădlnaru, Crik și ceMti 
puteau dștiga mal ușor, dac* 
nu ar fi greșit uneori ou se
ninătate atacul. Bun arbitrajul) 
D. Dobrescu — G. Slmrrfesos. 
(A. B.)

CSM DELTA TULCEA — 
RELONUL SAVINEȘTI »-» 
(—11, —11. 4, 4, —11). la

(Continuare In pag. 3-3) .
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ÎN CONTRAST (de ce?)
Corespunzător cerințelor 

cuprinse în diferite docu
mente de partid, prețioase
lor sarcini, Indicații și 
orientări formulate de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului nos
tru, întreaga activitate de 
educație fizică și sport din 
întreprinderi și instituții vi
zează, prioritar, consolidarea 
stării de sănătate a oame
nilor muncii, legarea 
slrînsă a exercițiului 
de cerințele pro
ducției, ale crește- 

| rii productivității 
, menținerii crescute 
' a capacității de 
L muncă. In ansamblul 

loacelor și formelor 
I care se acționează 
I tot mai eficient — 

tru îndeplinirea acestor 
[ importante obiective, intre- 
i ducerea și extinderea practi- 
I cării gimnasticii Ia locul la 
l muncă în toate unitățile și 
1- spațiile de producție înre

gistrează succese din cele 
mai frumoase.

Numai în primul semes- 
) tru al acestui an, practica- 
i rea gimnasticii la locul de 
> muncă, a mult îndrăgitelor 

exerciții cu caracter com
pensator și reconfortant, a 
fost introdusă in peste 600 
de unități economice, numă
rul celor cuprinși in aceasta 
activitate crescînd cu circa 
800 000, ceea ce subliniază 
convingător faptul că fac
torii cu atribuții în acest 
domeniu acționează cu bune 
și tot mai bune rezultate 
pentru aplicarea măsurilor 
de continuă extindere și 
generalizare a gimnasticii 
la locul de muncă. O acti
vitate deosebită se desfășoa
ră; de exemplu, în județul

mij- 
prin

pen-

Pentru turneu] final al naționalelor de box In competiția pe echipe

Bihor, unde practicarea 
gimnasticii la locul de mun
că a fost Introdusă în 49 
de unități, cu participarea a 
73 000 de oameni 
cil și cu aportul a~ 410 in
structori sportivi, 
remarcabile sînt obținute,
de asemenea, în județele 
Dîmbovița, Brașov, Alba
etc. După cum, trebuie să 
evidențiem — și cu acest 
prilej — experiența valoroa
să cîștigată de unele uni
tăți sportive, cum ar fi cele 

* de la întreprinde
rile „Tricpul Roșu" 
(Arad), „23 Au
gust" (București), 
„Someșul" . (Cluj- 

„Mondiala" (Satu 
unde practi-

ai mun-

Rezultate i
*
L
i

ANTRENAMENTE Șl • •• SPERANȚE MOTOCROSIȘTIISTELIȘT1 IȘI CONFIRMA V.
Azi, despre pregătirile pugiliștilor de ia Sinams ți AEM Timișoara

Napoca), 
Mare), „------
carea zilnică a gimnasticii 
Ia locul de muncă a deve
nit o obișnuință în viața oa
menilor, o activitate, intr-a
devăr, strins legată de ce
rințele producției, organi
zată și desfășurată tot mai 
mult pe baza unei solide 
fundamentări științifice. In 
contrast (de ce ?), la unele 
unități economice din jude
țele Constanța, Ialomița, 
Vrancea, Botoșani, Caraș 
Severin, Neamț, Maramureș 
și Bacău, procentul de cu
prindere a personalului 
muncitor în practicarea 
gimnasticii la locul de mun
că este sub 15 la sută !

Se Înțelege, că se impun 
preocupări și acțiuni mai 
ferme pentru generalizarea 
practicării gimnasticii la lo
cul de muncă pretutindeni 
acolo unde specificul muncii 
și condițiile existente soli
cită și permit organizarea 
acestei frumoase și utile 
activități sportive.

Dan GARLEȘTEANU

Au mai rămas puține zile 
pînă la gongul inaugural al 
turneului final al Campionate
lor Naționale individuale de 
box pentru seniori, care va a- 
vea loc săptămîna viitoare In 
Sala Sporturilor din Constanța. 
In toate secțiile care au re
prezentanți Ia turneu pregăti
rile sînt în plină desfășurare, 
antrenorii fâc ultimele retu
șuri și caută aducerea in cea 
mai bună formă sportivă a 
boxerilor de care răspund.

Am făcut un prim popas In 
sala dinamovișiilor, din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Liniște de
plină. Aflăm că antrenorii 
Teodor Nicule.scu și Valentin 
Vrînceanu și-au luat elevii și 
s-au retras la Snagov. Cei șap
te pugiliști dinamoviști, care 
au obținut dreptul de partici
pare la turneul final — Adrian 
Amzăr, Florin Manea. Marian 
Dumitrescu, Dragomir Ilie, Dă- 
nuț Lugigan, Marian Gavrilă 
șl Dorin Răcaru — transpiră 
din abundență și muncesc fără 
menajamente. Alergările In pă
dure, lucrul in sală, meciurile 
cu sparring-partneri Sînt la or
dinea zilei... O absență de mar
că printre dinamoviști este 
„pana" Nîcolae Talpoș, despre 
care aflăm că este indisponibil 
(fractură la braț). Antrenorul 
emerit Teodor Niculescu răs
punde cu amabilitate solicită
rilor reporterului : „Din diver
se motive, grupul boxerilor di
namoviști care va fi prezent la 
Constanța este mai redus ea 
altădată. Cu toate acestea, după 
antrenamentele făcute eu se
riozitate, sper ca unii dintre d

să ciștige titlul de campion. 
Dragomir Ilie are multe vie- 
torii En campionatul individual, 
iar Luglgan *1 Răcaru au da
toria de a-ți păstra centurile 
cucerite la ediția trecută a În
trecerii. Dar eu am Încredere 
Și in ceilalți sportivi dinamo- 
vlștt, care vor avea nn envînt 
greu de spus in lupta pentru 
prima treaptă a podiumului de 
premiere*. Ii vom urmări pe 
dinamoviști pe ringul eonstăn- 
țean, gîndindu-ne că perfor
manțele predecesorilor 
gă la o comportare 
bună.

Pugiliști! de la AEM Timișoa
ra s-au retras în liniștea Bu- 
ziașului. Antrenorul Fătrn Co
jocarii. îi supune în aceste zi
le, departe de tumultul orașu
lui de pe Bega, la un program 
Intens de pregătire. Elevii săi 
răspund bine solicitărilor și 
par hotărîțl să readucă nn ti
tlu de campion național în ora
șul florilor. Mihai Ciobotaru 
(fost campion al „semlmljloci- 
ilor") încearcă acum la o ca
tegorie superioară și, după cum 
îl cunoaștem — firește, dacă 
este bine pus la punct cu an
trenamentele —. are toate șan
sele. Șl Dumitru Sencinc â 
deținut titlul „mijlociilor", lat 
anul acesta atacă locul lntîi la 
„semigrea", ceea ce este cu to
tul altceva, dar forța lovitu
rilor sale 11 recomandă prin
tre favorîți și la această ca
tegorie. Alături de el se află 
și „semlmusca" Constantin Bla
za. El nu a oedat ușor in fața 
nici unui adversar, așa că op
timismul antrenorului 
rean poate fi justificat...

li obli
cit mai

tlmiso-

LA ÎNCHEIEREA diviziei a de tenis
(Urmare din oag 1)

•eastâ Idee, trebuie să remarcăm, referindu-ne 
itît la Dinamo (feminin), dt și la Steaua (mas
culin) că ele Cămin eluburilc-fanion ale tenisu
lui nostru, ele dispun!nd $ de condiții materiale 
sorespunzătoare, ca șj de tehnicieni capabili.

Așa stînd lucrurile în privința valorii prip care 
Steaua si Dinamo sînt separate de urmăritoare, 
se impune, credem, studierea unei formule pen
tru ediția viitoare a Divizie! A (grupa 1—5)

menite să reechilibreze forțele. Aceasta eade ta 
sarcina federației de resort. Cluburile, insă, sec
țiile de tenis ale unităților sportive, antrenorii 
șl tenismandi Înșiși au obligația să acorde mult 
mai multă atenție pregătirii. S-a observat lesne 
și la acest campionat că se muncește insuficient 
la antrenamente, că chiar la numărul (destul de, 
mic) de ore acordat zilnic pregătirilor, acestea se 
fac de multe ori de mintuială. în plus — cum 
s-a văzut — juniorii se ridică rareori la nivelul 
seniorilor, deși in tenisul mondial este dară ten
dința ea terdsmanii de virstă mai mică (13—18 
ani) să-i... detroneze (desigur, prin pregătire și 
torță) pe... consacrați.

Paul IOVAN

DE LA F. R. SCHI-BIATLON
Federația Română de ScM- 

Blatlon anunță că, la Poiana 
Brașov, la ÎS octombrie ora 18, 
va fi organizată acțiunea de tre
cere a normelor de pregătire fi
zică pentru toți cel care, d!n 
diferite motive, n-au trecut »- 
cest examen ta luna septembrie.

I. L. TIMIȘOARA - PRIMUL

, și echipele din seria a doua a 
Diviziei A ta polo au luat star
tul ln noua ediție a ba rnr, to
nalului, prin, turneul organizat 
la București.' Cea mai frumoasă 
comportare a avut-o formația 
timișoreană I.L.T, (antrenor I. 
Olac), care a clștlgat toate cele 
rinei partide susținute : •—8 ea 
CSU București, 7—5 Zeu Vagonul 
Arad, 15—4 cu CSȘ Triumf Bucu
rești, 17—9 cu Constructorul Tlr- 
gu Mureș, 11—6 eu Progresul O- 
radea. Celelalte rezultate con
semnate : CSU ! 17—7 eu Pro
gresul, 24—5 cu Constructorul, 
12—8 cu Vagonul, 18—3 eu Triumf; 
Vagonul : 5—3 eu Triumf, 13—3 
eu Progresul, 9—1 eu Construc
torul ; Progresul Oradea 1 W—9 
eu Triumf ; Constructorul 5 7—t 
eu Progresul, 3—7 eu Triumf.

In clasament, I.L.T. a acumu
lat 1« puncte, CSU », Vagonul I, 
Constructorul 4, Progresul 3, 
Triumf 8.

Echipele din această serie stta- 
|tn «îmbăta și duminică — ea 
șl formațiile din prima grupă 
ralorieă — partide duble i Va
gonul — Constructorul. T-T..T, — 
Progresul ; medul CSU — Triumf 
a fost amin at.

1 VOLEI. FAME SFECTAtlEMSt
(Urmare din pag. 1)

primul lor med susținut, după 
1 ani, ta prima divizie, ta 
țața propriilor suporteri, tulce
nii au cedat la mare luptă. 
Mal experimentați! adversari 
ra dominat Începutul partidei, 
dar gazdele au avut o spec
taculoasă revenire, egalînd si
tuația. Setul decisiv a fost 
extrem de disputat. Remarcări: 
Alexandreseu, Slrbu (Delta), 
Udulescu, .Buruș și Dumitrache 
(Relonul). Arbitri : 8. Po
pescu — A. Deju (Ion 
OTACONU, coresp.).

CSMU SUCEAVA — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—0 (12,
U, 9). Joc bun al sucevenilor, 
victorie meritată. Remarcați : 
Hlndru, Mărginean, Costcniue, 
•espectiv Ferarin (T. MIN- 
ORESCțj, corespj.

I BASCHET.
internaționala Roxana Ștefan a fost sus
pendată (plnă la aflrșltul anului) pe motiv 
că a refuzat să la parte la acțiunile din 
timpul verii ale lotului național de juni
oare. De fapt, absenta s-a datorat accidentăm respectivei jucătoare Intr-un meci 
«1 reprezentativei. de junioare (România — 
Iugoslavia, ta Balcaniada de la Focșani), 
după care nu a mai putut relua antrena- 
mentele dedt ta I septembrie. înțelegem 
exigența, ta scopul menținerii disciplinei 
componentelor loturilor republicane. dar 
n!c! chiar

BOX.
CU... Dar 
boxat la ._ ___________ _______ ___
ească. Unii au avat, dar na pe măsură, ci 
mal mari. Beretele fixate sub bărbie 0 
stringeau de glt. Iar calotele prea mari le tot veneau pe ocM. Un adversar In plus... 
S CRAINICUL reuniunii a fost Petre Ma- 
Bnschl. Cu voce tn „major", caldă, cunos
cutul arbitru a făcut o plăcută Impresie, 
mal ales că — spre deosebire de alții — nu 
• căutat să Imite pe nimeni. • DOI COPII 
de ti ani. Florin Marian Vasile șl Coste) 
AHuță, rapldlștl, au făcut a demonstrație 
de box entuzlasmantă. Nu numai datorita 
vtrstei (sau echipamentului impecabil, in
clusiv... căști pe măsură), el si cunoștin
țelor etalate. De-ar ttne-o așa ptnă la se
ri forat! Șl. ptnă atunci, poate t-o vedea 
cineva de la federație, că nici la Cuna s- 
eeasta nu a venit nimeni™ • NELIPSIT 
ta gale miel sau mari, fostul boxer, acto
rul Vasile Boghtță a fost și ta Cupa Ca
pitalelor Prietene, eu aparatul său de foto
grafiat. Ne-a promis sl nouă poze centru 
„Almanah". Sperăm să nu ne trite. (M.C.).

CICLISM. DUPĂ „Turul României", enu- 
mertnd Întreprinderile care au acordat un 
ajutor substantial la buna sa desfășurare, 
tn fuga condeiului, am omis întreprinde
rea pentru autoturisme de teren de la Co- 
Mbași. Revenim acum șl subliniem spriji
nul pe care conducerea Întreprinderii ti a- 
eordă cicliștilor. Un sprijin care se În
tinde pe durata Întregului an, o probă tn 
acest sens constltulnd-o ultimele întreceri 
<1e ta Constanta, Ele au dovedit — dacă 
mal era nevoie — pasiunea șl dragostea 
eu care este înconjurat sportul en pedale 
tn această mare Întreprindere, «s DE MUT- 
Tn ORT, attt ne șosele, cit sl pe v'Mmm. 
am fost martorii unor scene neplăcute : 
jenări. închideri de culoar sf. mal grav. 
In turti între sportivi tn timpul curselor. 
Atunci etnd este un arbitru prin nrealmă 
— asa cum s-a întlmnlat tn ultima etan* 
ta „Criteriu" — situația se ma! «nuimbâ 
cicliștilor tn culpă filndu-le atrasă aten
ția. Dar tratarea cu duhul bltndettî a unor 
astfel de abateri nu folosește nimănui, 
sancțiunile trebuind să fie mal aspre, pen
tru a curma definitiv asemenea «Hnatll ner1<'-,i- (H.g.l.

POLO.ORADENII au considerat turneul, 
organizat, tn cadrul C.C.E., tn orașul lor 
drept un eveniment sportiv deosebit sl 
s-au întrecut tn a-si aduce contribuția 

Lla o „reușită deplină*, cum au snns tntl 
oaspeții Blhoriilul. • BAZINUL s-a pre
zentat In tlnută de gală, totul fiind parcă

IN MOD SURPRINZĂTOR

•sa! (D.ST.).
CU CASCA sau fără? Normal, 
majoritatea juniorilor noștri au 
Cupa Capitalelor Prietene fără

ei rtmlne mie pentru un in- 
mare, ta tribune neavtad unde 
șl simplu, un ac. o CTl'E O 

Înaintea fiecărei partide, oferită

nou. Totuși, 
teres atât de 
arunca, pur 
FLOARE, * 
de Jucătorii Crisulul partenerilor de Jntre- 

Si două frumoase buchete pentru 
a

cere.
ziua de naștere 
arbitri din lume 
românul Tlmcc.
Rada Intervenind 
mințeam că si 
la fotbal, s-a afirmat eîndva că nu are 
portar, pentru ea Lung să fie azi unul 
dintre cel mai cunoscut! goal-keeperi". Cu
vintele aparțin Inginerului Horla Cosma 
șl au girul unul excelent cunoscător al 
fenomenului sportiv. • PRINTRE jucătorii 
care au smuls aplauze la scenă deschisă 
s-a aflat Dorin Costrăș, cel mal proaspăt 
căsătorit din echipa antrenată de Ioan 
Alexandreseu. Casă de piatră! ■ IMPRE
SIONAT In mod deosebit de jocul Crișul 
— Dlnamo Moscova, arbitrul Gh. Ntator, 
unul dintre cel care au asigurat secreta
riatul tehnic, exclama: „A fost cel mal

cu 
la

doi dintre eunoscuțil 
francezul Papaztan și 
„CÎND O vedeam pe 
•tîta siguranță, ml-a- 

Unlversitatea Craiova,

I

I

I

«tare» meci pe care l-am văzut vreodată !• 
R completăm« nici ta „mondialele* din Spa
nia nu am văzut dedt trei-pa tru mal dis
putate... • ACORDtND nota 19 organiză
rii, venerabilul conducător al echipei 
din Marsilia, Vincent Spagnolo. ținea să 
sublinieze că .aceeași notă o merită sl 
publicul din acest frumos ora* românesc* 
(G.R.). .

TENIS DE MASA „bistritbnii m 
fost gazde Ireproșabile" — iată aprecierile 
oaspeților pe marginea Campionatelor In
ternaționale. Intr-adevăr asa a fost, da
torită sprijinului organelor locale si a co
lectivelor de ta întreprinderile de produse 
electrotehnice, de stlclărie-menaj. de me
canică. de utilaj tehnologic—de ta Combi
natul de prelucrarea lemnului. O:J.T„ *1 
NETEX Năsăud, precum șl -muncii unor 
pasionați Iubitori al sportului: Tlberln 

, Moldovan, Radu Vlanu, Ovidlu Fllimon, 
Dan Socină, Eugen Pașcanii, Carol Schus
ter, lullu Moldovan ș.a. a EMOȚII la me
sele de 1oc, emoții ta tribună pentru pă
rinții Otillel Bădescu. Emiliei Closu, Ga
briele! Gherman, al Iul Călin Creangă șl 
Zoltan Zoltan, care au ținut să fie pre- 
zențl la „Internaționale"' alături de copiii 
lor. Sl au avut de ce să fie mulțumiți, a 
DUPĂ VICTORIA OHliel Bădescu In fața 
sovieticei Timofeeva, un med In care trei 
din cele patru seturi s-au încheiat tn pre
lungirii!). antrenorul Lanrențln Gheor
ghiu avea lacrimi pe obraji. Emoție șl 
bucurie! a FOSTUL campion mondial, 
Zor.an Kallnlcl (Iugoslavia): „M-am rlm- 
tit tn sala bistriteană ca tn fata propriu
lui meu nubile, asa de mult m-au Impre
sionat încurajările și aplauzele, care, re
cunosc. ml-au fadlitat... victoria!", a CU

Penultima etapă (a IV-a) a 
Campionatului Republican da 
Motocros pe echipe, desășurată 
pe traseul de le Stârnești. a con
firmat valoarea alergătorilor de 
la clubul Steaua la principalele 
clase din program — 125 cmc ti
neret șl 25# cmc seniori.

Făelnd evidente progrese ta 
pilotarea mașinii, D. Titileneu a 
clștlgat cursa tinerilor motocro- 
slști, aduclnd puncte prețioase 
echipei. Motocrosiștil militari s-au 
impus Insă mal mult atenției In 
cele două manșe ale seniorilor, 
controlate cu autoritate de cam
pionul țării, E. MOIner, șl mal 
tinerii lui coecHlplc-rl, Fl. Pop șl 
Al. Iheș. Promovat de la tine
ret, Pop este din ce In ce mal 
combativ, el fiind principalul ad
versar al campionului țării.

Tu disputele juniorilor de la

clasele N «1 M cmc 
afirmare, L Bogdan, 
A. Bogdan, O. î 
Lorinczi, 8. Ctrtoage, 
F. Silaghl au fost pr 
Bzatori al echipelor

Clasamente : 350
Steaua 74 p, 3. Pol< 
42 p, 3. SL Roșu -V. 
125 cmc — 1- Steaua 
lectro SL Gheorghe 
Roșu Brașov 51 p : 
1. Torpedo Zărneștl 
steaua 48 p, 1. Torp 
II 47 p, 4. Muscelul 
« p ; 50 cmc —
Mureș 74 p, L Poli 
4S p, 3. Electro Sf. 
p. învingătorii cursei 
ner la 550 cmc, D. 
125 cmc, L Bogdan 
30 emo șl 3. Lorint 
M cmc.

LOTURILE DIVIZIONAR
PENTRU NOUL CÂMPII

Ir ediția a 38-a a Campionatu
lui Republican de baschet mas
culin, care va Începe 
cate 13 echipe ~~
tcarele laturi :

STEAUA : C. Cern at (1,93 m — 33 
ani), R. Opșitaru (2,10—30), V. 
Căpușan (1,96—28), A. Netollțchl 
(1,82—28), P. Brănlșteanu (1,88— 
27). Fl. Ermurache (1,96—36), V. 
loan (2,04—27), S. Ardelean (2,07 
—24 . I. Carpen (1,96—28), R. Rel- 
senbtlchler (2,04—18), M. Crlstescu 
a,96—19) M. Chirie (2,02—19) ; 
antrenori : M. Cîmpeanu și N. 
Ptrșu.

DINAMO BUCUREȘTI : D. Ni
culescu (1,90—33), L Uglai (137— 
31), V David (1,96—28), Ai. Vtae- 
•eanu (2.10—27) V. Iacob (2,01— 
23), V. Constantin (2,01—21), B. 
Bărbutescu (1,94—23). I. Io nes cu 
(2.10—5), E. Toader (2.18—22), L.
’asdUcă (2.02—25), M. Hăhnăglami 

(1,95—18) M. Ivanov (1,95—1») 1 
antrenori : Gh. Novac șl V. “ 
«a.

BAPIL BUCUREȘTI : Gh. 
mltru (2,00—33), M. Dumitru . 
—26), Gh. Ghtță (1,93—32), St. Bă
nică (1.91—27), M. Plămadă (L.9S 
—30), N. Dăescu (1,94—27). M. Ga
briel (2,02—24), V. Suclu (1,95— 
2. D. Sipoș (1,91—29). A. Popo- 
vlcl (1,92—23), V. Cudrlc (1.95- 
»), L. Popesou (1,90—26), M. Ma- 
rfnache (1.95—26), Cr. Ftataraș 
(1,87—31) ; antrenor : V. Balan
ces.

LC.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI î 
P Grădișteanu (2,01—27), V. Po- 
gonaru (1,93—26), S. Păsărică (2,60 
—37). C. Valeu (1 96—30), E. CJo-

aimbătă.
vor folosi armă-

can (1,97—30), G. T
20). C. Plutea (1,92- 
----  " _ Mihalc 

(1,98— 
Cohanc 

(2,02—: 
MJuler.

Po-

Du- 
(2,04

.1MULT INTERES au fost urmărite demon
strațiile efectuate cu noul robot românesc, 
o creație care rivalizează cu cele mal bune 
modele Internationale, « FIRMA ROMA
NEASCA de echipament sportiv ROST ART 
al-a făcut o frumoasă reclamă prin pro- 
duaele realizate de întreprinderea dt tri
cotaje Suceava. (EM.F.).

LUPTE LA FINALELE Campionatelor 
Naționale, un antrenor din provincie Încu
raja eu multă pasiune pe uni! sportivi de 
la Dlnamo sau Steaua, dlndu-le chiar In
dicații tehnlco-tactlce prețioase. Este vor
ba despre antrenorul constăntewi Constan
tin Oilțerescu, care ic frămînta pe mar
ginea saltelelor pentru Ștefan Negrișan 
(Steaua) și Sorin Herțea (Dlnamo), amîn- 
dol sportivi crescuți de el. In sala de 
lupte de la CSȘ 3 Constanta. Alături de 
antrenorul eonstăntean. ta tribună, se afla 
Constantin Alexandru (antrenor la clubul 
Steaua), fost sl el elev al Iul C. Ofițeres- 
eu. pe lista eu arbitri invitați la finale 
figura sl Ion Dralca (lansat, de asemenea, 
ta marea performantă de C. Ofițerescul, 
actual secretar al CJEțS Constanta. Ne 
amintim cu plăcere faptul că atlt Con
stantin Alexandru, eft sl Ion Dralca au 
fost campioni mondiali eu cîțlva ani In 
urmă, ștefan Negrișan deține, In prezent, 
titlul suprem sl urmează să sl-1 apere la 
Budapesta. Unul dintre sportivii care au 
avut eea mal frumoasă comportare ta 
Campionatele Naționale a fost ultimul 
produs de superclass al antrenorului eon- 
rtlntean — Sorin Herțea, titular tn echi
pa care va pleca la Budapesta. Să fie el 
ed de-al patrulea elev al antrenorului C. 
Ofițer eseu care devine campion mondial 7 
Ar fl e performantă extrem de greu de 
egalat pentru oricare mare tehnician. Nai 
l-o dorim din toată inima ! (M. Tr.),

MOTO. CUNOSCUTUL pilot șl antrenor 
Dorn Ar sin (Progresul Timișoara) a anun
țat de mal multă vreme că va abandona 
activitatea eompetițlonală la finele actua
lului sezon. Duminică, la Reșița, In Cam
pionatul Republican pe echipe la viteză. 
el a Îmbrăcat. împreună eu mal ttnărul 
său coechipier Robert Franz, tricoul de 
eamplon ta clasa 125 cmc. Prin urmare, 
o retragere de pe traseul de viteză ta 
plin* glorie. Cu... felicitările de rigoare! 
e LA STARTUL clasei naționale — 50 cmc 
s-au alintat anroape 50 de concurențl, 
printre care sl mal multe fete, care au 
format echipaje eu băieții. Cea mal fru
moasă performantă a reallzat-o orădeanea 
Eva Kardl care, obțlnînd 3 puncte, a-a 
clasat pe locul 4, alături de colegul său 
de ta Voința Laszlo Okros, autor a 18 
puncte, e TTNARUL DOCTOR, Vlad Ha- 
ralamhle (Unirea Drobeta Tr. Severin) a 
doblndlt maximum de puncte posibile (25) 
rf riasa 125 cmc. aduclnd singur echipa 
ne eea de-a treia treaptă a podiumului 
de premiere, a TALENTATUL ALERGĂ
TOR Attila Vlktor. de la Voința Oradea 
(de meserie ceasornicar), șt-a Înscris tn 
palmares o nou* victorie, ocuntnd primul 
Joc ta Clasa 250 cmc, tn cadrul Campiona
telor Internaționale ale României. El șl-a 
oferit astfel un frumos cadou cu prilelul 
aniversării a 29 de" ani, pe care urma «5-1 
împlinească peste două zile. (TR. I.).

1

I

I

I

P.
R. Mărgărit 
(242—17). L.
L. Iva sceneu 
(1^8—13), V.
A. Mărolu (2,02—13)
D. Berceanu șl S. IU 

DINAMO ORADE( 
(2,00—32) D. AntOCi

M. Costin (1,91—25), 
(1,89—ST), A. Flaunt 
Z. Kosa (1,63—27), I 
—22), H. Nleoară ( 
Pascu (1,89—25), I 
(2,01—25). C. Szabo 
Takacs (1,93—20) ; > 
Nagy ș! V. Hupoiu.

FARUL CONSTAN 
eeanu (1,96—30), L. i 
30), A. Sptau (1.‘" 
doveami 
T35-18), 
Dogofătu (2,01—26), : 
(t,»5—2i) N. Mănă 
P. Marin (2,03—24), 
(2.00—27), R. Tecău 

antrenor : AL Botoș.
C.S.U. BALANȚA 

Palhegy (2,02—Jt). 
(1,96—29) M; Șerbâ 
33), A. Kineses (2.6 
poslu c .82—30), Gh. 
29), - - -
Bretz

H.

0,98-
i. au<.

K. Herbert 
(2,00—27), C 

(1,80—9), A. Bocuț 
Dancea (2.00—22) ; a 
Stoica ș! M. Vulc.

POLITEHNICA C.S 
IASI : G. MîhăHesc 
P. Măgurean (2,00— 
teanu 0,96—30), K. ’ 
«h. ft. Moscata (1,97 
hrtn (1.94—28), C. . 
27) I. CWblu (1,97- 
ta« fi,97—28), L. I 
23), T. Tonca (1,37— 
(l.M—20), L. Maxim 
Pavelluc (1.37—17). J 
—T7), C. PtattUe (l,r 
nor '. D. Pawiescu.

ACăDWMIA MH.H 
NTCA FINA BUCI

REZULTA

(etapa
FEMININ. Seria 

Vaslui — L T. But 
Oțelul Galați — Vul 
19—19, Mecanică Fini 
Filatura Focșani 22 
tul București — Ai 
St—22, CFR Cralovs 
Slobozia 35—23, R 
neștl — Textila E 
Seria a n-a : Indi 
Oradea — AEM Tin 
Nltramonla Făgăraș 
torul Hunedoara 31— 
torul Timișoara — ' 
35—25, Electromotor 
Voința Sighișoara 1 
Bistrița — Voința 
35—1«, Universitatea 
Napoca — Textila

MASCULIN. Seria 
Brașov — Calcula 
București 39—28, Ar

PAȘI CON!
(Urmare din

da fiind și tel i 
•Hmulent in apro 
lui frumos de st 
numit festivaluri 
feminin, festival ’d 
muncitoresc vas.'ai 
dean, tradiționalei 
de cros inițiate t 
eu participarea ms 
citoarelor din int: 
instituții și chiar 
din C.A.P.-uri șl 1 
mai surprinde pe 
tul că prin inter 
asemenea acțiuni 
masă s-au impus 
rie de tinere care 
atletismul (Doinița 
tate, disc și suliță 
neagu la lungime, 
plea, Liliana Coro 
Talpcș la alergări 
și fond), glmna;



HALII! DEDICAT

fti'IIEI DE BENZINA
(„DUMINICA TREBUIE SA RELUAM

.Dacîadei", o in
ia 

.Raliul eeono- 
de către 

cercetări 
Filiala

cedrul
ată finală pe țară 
obilism
— organizat < 
lnetitute de

T Brașov si
Brașov) — interesate tn 

mea unor soluții care să 
la diminuarea consumu- 
s benzină — si. firesc.

Brașov. Startul va "avea 
ziua de 10 octombrie, 
pe un traseu de 50 km 
— Codlea — Hălchiu 
— Brașov). Fiecare

I
I
I
I

CURSA SPRE... CVARTET"
ne spune dr. V. Frînculescu (Univ. Craiova)

aceste zile,'cind se discută

I 
I

i 
f, 
v 
d
rism va avea — lntr-un 
social — 5 
la sfirsit
i consumat

litri de ben- 
ealcuHndu-se 

cea mai mică
de combustibil.

I

In 
mult despre Universitatea Cra
iova, despre poziției ei precară 
în clasament și — in egală 
măsură — despre „saltul" în
registrat in Cupa U.E.F.A., un 
salt care depășește eu mult 
condiția... internă a echipei, ni 
se pare interesant să aflăm pă
rerea dr. Vasile Frînculescu. El 
poate avea o privire de an
samblu, dat fiind că este me
dicul echipei de aproape 20 de 
ani. (Avînd și calificarea de 
antrenor, doctorul Frînculescu 
nu se va limita doar la calita
tea sa de medic). Deci...

RSCULINE
BASCHET

ik (2,02—35), Cr. VMcinschl 
29), G. șarlă (2,04—23), B. 
(1,80—13), E. Neagu (2,02— 
I. Mitei (1,85—24), A. Mthai 
20). V. Mrenghea (1,01—35). 
cob (1,88—19), M. Marinescu 
îl), Cr. Frumosu (2,03—21), 
rsan (2.03—21), C. Scar lat 
28), AL Panaltcseu (3,01— 
antrenori : D. Decca șl R. 
nescu.
VERSITATEA (LS.Ș. VIITO- 
CLUJ-NAPOCA : M. Barna 
35) M. Crăciun (2,05—33), 
ea (1,85—24), M. Tril (2,01— 
li. MotLdovan (2,00—27), FI.

(1,81—20), D. VlnaM (1.85—
Pulbere (1,82—22), M. Retl 

•22), I. Murâșan (1,81—28),
pre te an (1,06—18), V. Plutea 
■18), R. Cubleșan (1,01—18), 
somolean (1,94—IS), M. F&r- 
1,81—25), Gh. Mureș an (2,07 | 
; antrenori : Gh. Roman $1 I 
ireșan. *
TULA (fostă IMUAS) BAIA 
3 : V. Cloclah (2,01—23), D. 
tru (2,02—38), I. Săvan (101 
U Natter (2,00—21), E. Se- 

1 (2,00—18), M. Mărginean
25), Tr. Florea (1,85—3)), T. 
iu (1J5—29), M. Coclș (1,87
D. COCI.? (1,81—21), A. PO
CI,85—27), D. Mara (1,82— 

antrenor : A. Molnar. 
jTTERNTCA sportul stu- 
rsse bucurești : a. con- 
nescu (1,98—26), R. MHrol 
-22), M. Petrof (1,90—31). M. 
jlescu (1.84—22), Cr. Tabă- 
,95—22), FI. StAncescu (1,95

R. Popescu (1,93—18), M. 
icea (1,83—20), Cr. Soare 
-20), M. Constantin (2,01— 
). Dălan (2.01—25), M. Kffpe 
-19). D. Georgescu (2.02—27), 
srrea (2,00—24), R. Predolu 
-22) ; antrenor ; M. Bărbu-
Jucătorîl subHnlațî debutea- 
1 echipele respectăve; «Iți 
letfoaHști mi figurează în lo- 

deoarece nu au etariflcată 
ea de transfer.

I
I
I
I

I
I 
I
I
I
I
I
I

ONUL SECUND I
HANDBAL I

Peste două zile, start în turneul final al C. E.

o generație
Am auzit 
că actuala 

dotată decît

— Se vorbește despre faptul 
că o nouă generație ia locul 
„echipei de aur".

— E, Intr-adevăr, 
nouă la Craiova... 
chiar spunîndu-se 
generație ar fi mai
cea care a pornit la drum a- 
eum 10—11 ani. Să nu exage
răm. Generația lui Balad a 
fost efectiv superioară. Acum 
avem cițiva jucători buni, dai 
de aid și pînă la... stele e 
un drum lung.

— Cum explicați startul slab 
al echipei ?

— Punctajul din dasament 
nu reflectă sută la sută va
loarea de moment a noii echi
pe. Pentru mine, hotărîtor a 
fost meciul de Ia Buzău, unde 
am venit după o săptămînă 
practic irosită în jocuri „de 
provincie", lipsite de orice sem-

“ '    la
P«

nificație. Startul fals de 
Buzău și-a pus amprenta 
tot ee a urmat.

— Acum 10 ani, Balad 
șeful generafiei sale. Cine 
fi acum 7

— S-ar putea spune ci

er»

e 
Gică Popescu. De fapt, dife
rența de la Balad la Gică Po
pescu este diferența de la 
Craiova de ieri la cea de azi. 
Nu vreau să spun prin asta că

ULTIMA

ul SăvlneșU ta—ZI, IMUB»-
- ASA Buzău 15—17, IMP 
□beorghe — Hldroteîinloa 
anța 37—21, Fortus Iași — 
>za Brăila Șl—20, Petrolul 
len — Moldosln Vaslui za—10.
a n-a : Unlo Satu Mare — 

Unaur n Bala Mare 30—2#, 
ul știința Petroșani — Unl- 
atea Cluj-Napoca 14—13, Me-
Copșa Mică — Comerțul 

roiau Mare 20—20, CSM Re-
— Autoturisme Timișoara 

, Constructorul Arad — Me- 
Lugoj »—22. Metalul Hune- 

. — Mecanică Oradea 34—17. 
spondențl: M. Florea, I. Vlad, 
ețu, T. Ștefănescu, L Ghlșa, 
îescu, T. Siriopol, C. Gruia, 
tr&jan, L Tănăsescu, Z. 
!Î, F. Tom», U Bllotă, Z. 
cs).

I
I
I
I
I
I

Se vorbește deseori despre re
sursele ascunse pe care le are 
și le irosește uneori fotbalul 
nostru. Exemplele sini nume
roase, dar cel al lui Dumitru 
este cel mai edificator din toa
te. La 37 de ani, „Liți“ Dumi
tru, după o inactivitate de trei 
săptămîni (de pe urma unei ac
cidentări la Bacău), reintră la 
Rapid și joacă „din 16 In lf
— cum spun giuleștenii. /

Pentru foarte mulți iubitori 
ai fotbalului, Dumitru a fost 
unul dintre cei mai mari jucă
tori din fotbalul nostru. A de
butat strălucit in echipa națio
nală, la Lima, tn Peru. A ur
mat Guadalajara, unde a jucat
— la 20 de ani — contra unor 
ași de talia Iui Pele și Bobby 
Charlton, dar apoi promisiunile 
au început si nu mai aibă aco
perire — au pentru ci Dumi-

I DEZVOLTAREA SPORTULUI FEMININ
cupare specială chiar pen- 
fetițele din grădinițe ; do- 
i inițierea unui festival al 
mblurilor de gimnastică al 
iilor patriei, la prima edl- 
cu 400 de concurente !) și 
ocuri sportive, Îndeosebi 
Ibal șl volei ; iarna, schi 
săniuș, stațiunea Slănicul 
iovei fiind locul preferat 
utelor de tinere din Intre- 
derl și din școli, care au 
ăgit sporturile sezonului

orința noastră este aceea 
i realiza noi pași în activi- 
i sportivă în rîndul fenfei- 
rasluiene", ne spunea, cu 
i convingerea, prof. Elena 
șea, una dintre cele mai 
roșite activiste în acest do- 
iu (alături de colegele ei, 
:a lanul și Angelica Tănă- 
n din Vaslui, Maria Călin 
armen Roșianu din Bîrlad). 
pași însemnînd : generali- 

a gimnasticii la locul de

muncă in toate secțiile și sec
toarele unor întreprinderi și 
instituții cu condiții de practi
care a exercițiilor, înființarea 
de noi centre de gimnastică de 
întreținere in Vaslui și Bîrlad, 
inițierea din această toamnă a 
nnei „zile a alergării" în fie
care unitate școlară, valorifica
rea maximă a condițiilor ofe
rite tinerelului feminin la com
plexele sportive existente în 
toate așezările urbane ca și în 
cele rurale.

In materializarea acestor pro
iecte, C.J.E.F.S. Vaslui se bucu
ră de conlucrarea directă, ne
mijlocită cu ceilalți factori cu 
atribuții în domeniul activită
ții sportive de masă și în spe
cial Consiliul județean al sin
dicatelor, Comitetul județean 
al U.T.C. și Inspectoratul șco
lar al județului. O conlucrare 
ce va determina noi pași spre 
dezvoltarea și propășirea spor
tului feminin vasluian.

tinerii de astăzi nu sînt talen- 
tați, dar constat, din păcate, o 
anume stagnare in cazul lui 
Bicu, al lui Adrian Popescu, al 
lui Cioroianu. Cine progresează 
cu adevărat e Săndoi. Dar Săn- 
doi e doar stoper, iar Craiova 
marc excela în primul rind la 
construcție. Acum 10 ani aveam 
la construcție oameni ca Ște- 
fănescu. Bălăci, Beldeanu... Ce 
mult ne lipsește acum un ju
cător de tipul lui Beldeanu, 
care, pe lingă fotbalul pe care 
11 știa, avea și un dar al mobi
lizării... „nai, mă, băieți, peste 
ei, că sîntem Craiova!“.

— Pentru că ați amintit de 
Ștefănescu, e cel puțin curios 
ca omul care se anunța ea o 
mănușă pentru postul dc antre
nor al Universității, a plecat. 
la Brașov.

— Sînt de acord că din tot 
ce a avut Craiova ca jucători 
de clasă, Ștefănescu era cel 
mal potrivit pentru calitatea de 
antrenor. Probabil că și 
am greșit pe undeva.

ameliorarea

noi

— Cum vedeți 
condiției actuale ?

— Jucătorii buni pe care îi 
avem pot crește . '
intermediul echipei. Nici unul 
nu poate progresa pe cont pro
priu. Ei, în primul rînd, tre
buie să strîngă rîndurile. Ei, 
tinerii... Bătrînii, cu. foarte pu
ține excepții, nu se mai pot 
mobiliza așa cum au făcut-o 
la tinerețe. Au Început să vi
seze vechea echipă, să se uite 
prin albume. In fotbal trebuie 
să fii foarte rezistent din punct 
de vedere moral. Iată, de pildă, 
Gică Popescu a fost fluierat 
din tribună în meciul cu O- 
țelul... L-am văzut afectat. Lui 
Bălăci nici nu i-ar fi păsat... 
Trebuie să lupți. La noi s-a fă
cut odată greșeala de a alege 
— la tribună — Intre Tilihoi 
și Bumbescu. Și l-am pierdut 
pe Bumbescu.

— Ce zici de Dundee ?
— Ne batem. N-ar fi prima 

dată. Avem ceva priză tn Eu
ropa. La Sarajevo am fost la 
un pas de... 3—0 după bara lui 
Cîrțu... 2—2-ul cu Dinamo Kiev 
nud un rezultat de colea... Fră- 
mîntările din cadrul clubului 
au afectat doar jocurile din 
campionat La Istanbul s-a de
monstrat că Universitatea are 
resurse. Dar, repet, e rfndul 
Umerilor. Duminică trebuie să 
Înceapă ascensiunea echipei 
noastre spre... cvartetul tn care 
merită să cînte...

lom CH1RILA

numai prin

VOLTĂ
tru și-ar fi pierdut talentul, d 
pentru că lăsa mereu impresia 
ei atît ett dă ajunge.

Acum 11 ani, la Madrid, Du
mitru s-a trezit din somn, par
ei, ți a făcut o mare partidă, 
îndelung comentată de exigen
ța cronicari spanioli. Am putea 
spune că atunci Dumitru și Ba
lad au „ținut* întreaga echipă. 
(A fost și unul din marile me
ciuri ale lui Balad, care, la 19 
ani, și-a asumat cu mult cura) 
rolul mijlocașului de acope
rire)

Apoi, la o virstă dnd marii 
jucători sînt la zenit, Dumitru 
a plecat — inexplicabil — la 
Timișoara. Acolo, diapazonul a- 
prederilor a fost foarte larg. 
Unii l-au urcat pe soclu, alții 
l-au coborît. Oricum, din pe
rioada Timișoara. rămine eu 
marele tău meci de la Glasgow, 
dnd — aproape singur — a 
adus Celticul pe malul Begăi.

Ultima voltă a fost și cea 
mai frumoasă : revenirea la 
Rapidul lui „nea Tinel". Mulți 
au fost sceptid, dar Dumitru, 
ros parcă de remușcările risi
pei care i-a pus la îndoială 
marele talent, a început si joa
ce, la 37 de ani, cu sufletul de 
la Guadalajara și in aplauzele 
nevăzute ale fostului său 
coechipier Ibrdănescu, antreno
rul mai tînăr decît greu egala- 
bilul Liță... a. Ch.).

EXTRASE 
PRONOEX- 

OCTOMBRIE 
19 37 12 
II-a : 42 
total de 

din care

• NUMERELE 
LA TRAGEREA 
PREȘ DIN 8 
1986. Extragerea 1:2
1 20 ; extragerea a
27 5 18 35 43. Fond 
ciștiguri : 852.028 lei
95.602 lei report la cat. 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO DIN
28 SEPTEMBRIE 1936. FAZA I: 
cat. 2 : 2 variante 100% a 19.306 
lei, în cadrul căreia o excursie 
de 2 locuri în U.R.S.S. și di
ferența în numerar și 18 va
riante 25% a 4.827 lei : cat. 3 :
2 variante 100% a 14.764 lei, în 
cadrul căreia o excursie de 1

JUNIORII NOțTDI Al' SUMiNLT,
LA nlhlNOA, ULTIMUL MI ti DU PREGĂTIRI

După un final foarte bun, 3-3 cu O. F. K.
KIKINDA, 8 (prin telefon). 

Lotul nostru de juniori U.E.F.A. 
’86 a sosit, la începutul aces
tei săptămîni, în această mică 
localitate de la granița cu țara 
noastră, unde și-a continuat cu 
intensitate pregătirile pentru 
apropiatul start jn turneul final 
al Campionatului European de 
juniori A. Cum se știe, echipa 
noastră a obținut calificarea, 
după ee a cîștigat grupa a 8-a 
preliminară, din care au mai 
făcut parte selecționatele Uni
unii Sovietice, Cehoslovaciei și 
Turciei. Succesul tinerilor noș
tri „tricolori" a fost pe deplin 
meritat și acest fapt ne în
dreptățește pe toți să apreciem 
ea și în ultima fază a celei 
mai importante întreceri euro
pene la nivel de juniori evo
luția echipei, alcătuită din Ju
cători foarte taleriați, să fie 
pe linia ultimelor ei bune com
portări. De altfel și capacita
tea de efort, pregătirea ei fi
zică și de ordin moral-volitiv, 
arată clar că echipa POATE 
să se alinieze Ia startul foarte 
greului med cu juniorii vest- 
germani, de sîmbătă (ora 14, la 
Kula, Ungă Subotica), cu șanse 
de izbîndă. Elocvente în a- 
cest sens slnt și cifrele ultime
lor două meciuri de pregătire, 
cel de la Arad, cu U.T_A., șl

cel de aici, cu divizionara B, 
O.F.K. Kikinda (scor 3—3). In 
ambele meciuri echipa a în
ceput mai timid, pentru ca să 
termine apoi în forță. La Arad, 
în prima repriză nu a avut 
nici un șut pe poartă, în 
schimb a expediat șapte în a 
doua. La Kikinda raportul a 
fost de 3—12. In a doua parte 
însă, altfel au stat lucrurile. 
La Arad, juniorii au atacat 
continuu și au avut 15 acțiuni 
în 16 m, 23 în zona lui 25 m 
și 6 în zona lui 35 m. La Ki
kinda cifrele au fost : 34,13 și 5 
din care au rezultat si cele treî 
goluri marcate de Henika, în 
min. 48 și 87, și Cr. Sava, în 
min. 84. Finaluri foarte bune, 
deci. Să sperăm că și la Kula, 
echipa noastră va avea nu nu
mai un final foarte bun, ci și 
un start asemănător. Iată a- 
eum și echipa utilizată in acest 
ultim meci de verificare : 
Prunca (min. 46 Hrisiea) — D. 
Petrescu (min. 46 Bejcnaru), 
Sedecaru, G. Popescu (min. 75 
Jercălău), Pojar — Cr. Sava, 
Sabău, D. Sava, Dumitrașcu —• 
Jercălăn (min. 46 Henzel), Nu
lă (min. 46 Henika). Lotul nos
tru pleacă astazi spre Subotica.

Adrian VASILESCU

Din activitatea pepinierelor

OIEllIl GA1ATI Șl TINEREII SME HIENIE
Un interesant experiment cu o trupă lie copii născuji In 1378

Fără îndoială, prestația exce
lentă In divizia secundă și a- 
poi promovarea in primul eșa
lon a formației Oțelul a produs 
o puternică emulație tn rtndul 
copiilor și școlarilor gălățeni, 
prin participarea cu regularitate 
la procesul de instruire a peste 
3M de viitori fotbaliști.

Beneficiind de aportul unor an
trenori prlcepuțl șl cu o mare 
dragoste pentru fotbal — să-1 
numim pe Z. David, I. Morohal, C. 
Pavel, N. Podeț, T. lonescu, Gh. 
Adatuache, ajutați cu competen
ță de medicul ▼. Tănase —, e- 
rixlpelc șl juniorii acestui centru 
au obținut șl obțin rezultate a- 
preclablle. Astfel, numeroși fot
baliști talentațl (de exemplu: 
Teoharie, Smadu, Ungureanu, 
Ion Gigl etc.) crescuți to acest 
centru activează eu succes In e- 
ctilpele divizionare din Galați șl 
din alte localități ; echipa de 
copil pregătită de Z. David a 
cJștlgat anul acesta „Cupa Spe
ranțelor" ; formația Instruită de 
antrenorul C. Pavel a-a clasat 
pe locul 3 ; din loturile naționale 
de perspectivă (UEFA șl de ti
neret) fac parte tineri Jucători 
ca Posmac, Alexandru, Oprea, 
Băncilă. De asemenea, bat la 
porțile consacrării sportive șt 
alțl copil și Juniori dotați eu 
deosebite caWăti eum sint M&s- 
tăcan, Bedreagă, Strelțov, frații 
Grigore, lonuț, Paseu, Btanclu, 
Ariton, Gorgn, Ciocan, ca și 
mulți alții.

Ctteva cuvinte fl despre echi
pa de speranțe, pregătită de 
fostul Jucător L Morohal, echipă 
care, ta campionatul abia ta-

eeput, are o comportare meri
torie. Reținem faptul că majo
ritatea componențijor ei sint gă
lățeni, țrescuti și formați în pro
pria pepinieră, iar dorința lor de 
afirmare (și a celorlalți din gru
pele de juniori), coroborată eu 
talentul pe care-1 au, ne deter
mină să afirmăm că schimbul de 
milne al echipei „mari" este a- 
slgurat.

Consemnăm cu satisfacție șl fap
tul că centrului de copil șl ju
niori 11 sint create condiții foar
te bune de pregătire (echipamen
tul fl materialele necesare, mij
loace moderne de recuperare); 
procesul de instruire desfășurfzf- 
du-se pe stadionul „Portul Roșu" 
șl pe terenul de antrenament si 
stadionului Oțelul.

Incepind din acest an, antre
norul C. Pavel încearcă un ex
periment care ni se pare inte
resant : a selecționat cu riguro
zitate o grupă de copil nășeați 
ta anul 1978, de care se ocupă 
ta mod special. Și pentru că lot 
sîntem la capitolul inițiative să 
consemnăm șl lăudabila măsură 
privind desfășurarea jocurilor 
echipei de speranțe In deschi
derea partidei de „A", precum fl 
organizarea, înaintea șl In pau
zele meciurilor, a unor demon
strații oferite de copiii fotba
liști care activează ta cadrul cen
trului.

De la un an la altul, centred 
de copil ți Juniori al clubului 
Oțelul Galați se afirmă eu o toă 
mal mare pregnanță, spre folo
sul fotbalului gălățean.

T. SIRIOPOt '

Ieri, ia Medgidia, într-nn joc de ferificare

LOTUL DE TINERET —F.C
Ieri, la Medgidia. »-a disputat 

meciul de verificare dintre to
tul de tineret șl divizionara B, 
F.C. Constanta. La capătul celor 
N de minute de Joc, victoria a 
revenit formației constă ntene eu 
scorul - de 1—fl (0—0). Unicul gol 
al partidei a fost marcat de to- 
vănescu (min. 86). Lotul a folosit 
formația: Liliac — Clucă. K.

CONSTANȚA 0-1 (0-0)
Săndoi. Mihali, Topoltasehl Si 
Golan, Ltlpu, Badea, Bănuț* — 
Aibu. Cadar. Au mal Jucat: Vo*- 
cilă, Gh. Radu, Balcea, Mlrea, 
Mărgărit. C. Alexandru. Lazăr M 
Bobaru. ......a C.S. TIRGOVIȘTE — OMtlB- 
TAG (BULGARIA) 4—0 (*-«).
Au marcat: Gheoacă (3) fi Picaje. 
(M. -AVANU-coresp.)

10T0-PR0N0SP0RT «FORMEAZĂ
loc în U.R.S.S. și diferența în 
numerar și 26 variante 25% a 
3.691 lei ; cat. 4 : 58,25 a 2.154 
lei ; cat. 5 : 147,50 a 851 lei ; 
cat. 6 : 238,25 a 527 lei ; cat 
7 : 456,00 a 200 Iei ; cat. 8 : 
î.607.50 a 100 lei. FAZA a II-a s 
cat A : 1 variantă 25% a
50.000 iei ; cat. B : 2 variante 
100% a 15.892 lei, în cadrul că
reia o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. și diferența în nume
rar și 11 variante 25% a 3.973 
lei ; cat C : 8,75 variante a 
7.171 lei ; cat. D : 60,25 varian

te a 1.041 lei ; cat. E : 668,50 
a 100 lei.

9 In vederea participării la 
Tragerea obișnuită Loto de ntli- 
ne, vineri 10 octombrie, numai 
ASTAZI vă mal puteți exprima 
opțiunile în ceea ee privește nu
merele Jucate»
• Reamintim și de interesan

ta șl atractiva TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES de 
duminică, 12 octombrie, la care 
se oferă o largă șl variată pa
letă de cîștiguri, cor.stînd în în
semnate sume de bani autotu
risme ..Dacia 1300" și excursii tn 
Cehnato-’nnîa. Mai multe bilete

m-t multe șanse dectțtigl
• La loz IN PLIC vă așteaptă, 

pretutindeni, LOZUL TOAMNEI,



Cupa Campionilor Europeni la hochei

ASTĂ-SEARA, LA SOFIA, PARTIDA-RETUR

T. S. K. A. STEAUA
Q in caz de calificare, echipa noastră va juca cu 
Partizan Belgrad (primul meci la București, la 16 octom
brie) > Deținătoarea trofeului, Ț.S.K.A. Moscova, califi

cată direct in turneul final
gia) — WASPS Durham (An
glia), C. S. Groningen (Olan
da) — Dynama Berlin. H. C. 
Si. Gervais (Franța) — H. C. 
Mcrano (Italia). In turul ur
mător (date d« disputare: 13 
și 20 noiembrie), vor debuta 
reprezentantele hocheiului din 
Finlanda (Tapparo Tampere), 
Elveția (H. C. Lugano), Po
lonia (Polonia Bytom) și Aus
tria (K. A. Klagenfurt), pen
tru ca ta turul al treilea (me
ciuri programate la 8 șl 
12 februarie 1987) să intre ta 
competiție Ț.S.K.A. Mosco
va. F. C. KSln, T.S.Z. Kosice 
și Fărjestads B. K. Karlstad 
(Suedia).

Câștigătoarele celor patru 
„sferturi* ale schemei se 
califică in . turneul final, ale 
cărui date de disputare nu n 
fost tacă stabilite de federația 
internațională

Drum dlflâl, deci, pentru 
Steaua spre a- ajunge In „faza 
de elită* a C.C.E. Dar tn pri
mul joc cu T-SK.A. Sofia — 
sperăm că și ta cel de astă- 
seară — hocheiștii de la Stea
ua au dovedit că au resurse 
pentru o performanță valoroa
să Ir ‘ ' 
bune echipe de club din Eu
ropa.

Așadar, azi, la Sofia, ho
chei? tii de la Steaua susțin 
manșa a doua a dublei partide 
cu campioana Bulgariei, for
mația Ț.S.K.A. Sofia. încheind 
cu o victorie concludentă pri
ma partidă (14—0), campioana 
noastră se află foarte aproape 
de promovarea în faza urmă
toare a competiției. Meciul de 
azi va fi condus la centru de 
arbitrul iugoslav Borut Jakici, 
care va fi ajutat la linie de 
doi arbitri din Bulgaria.

Cupa Campionilor Euro
peni și „Trofeul Cotizen“, ai 
care este dotată competiția, șe 
află în posesia puternicei echi
pe sovietice Ț.S.K.A. Moscova, 
care l-a cucerit neînvinsă in 
urma turneului final disputat 
la Rosenheim (R. F. Germa
nia) și, conform regulamentu
lui, va intra în competiție doar 
în faza finală. De altfel, sche
ma de desfășurare a C.C.E. re
flectă întocmai împărțirea 
reprezentativelor în cele trei 
grupe valorice ale C.M. Astfel, 
in prima fază, clștigătoarea 
dublei partide Steaua — 
Ț.S.K.A. sofia va întîlni pe 
campioana Iugoslaviei, Parti
zan Belgrad (meciurile vor a- 
vea loc la 16 și 23 octombrie). 
Se vor mai disputa jocurile: 
Sijernen Fredrikstad (Norve-

Întrecerea celor mai

Mircea TUDORAN

C M. DE ȘAH
MOSCOVA, 8 (Agerpres). — 

Cea de-a 24-a partidă, ultima, 
a meciului pentru titlul mondial 
de șah ce se dispută la Lenin
grad intre marii maeștri so
vietici Garry Kasparov și Ana
toli Karpov a fost întreruptă,la 
mutarea a 41-a într-o poziție 
complicată și va fi continuată 
astăzi. Scorul, după cum se 
știe, este 12—11 puncte tn fa
voarea lui Kasparov care, in
diferent de rezultatul acestei 
partide, iși păstrează titlul de 
campion al lumii.
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LA HANDBAL (f)
Ia turul 2 al cupelor 

europene la handbal fe
minin. cele trei repre
zentante ale țării noas
tre vor juca astfel, ia 
C.C.E. : Știința Bacău — 
MKS Pogon Szczecin (Po
lonia) ; la CUPA CUPE
LOR : Admira Viena — 
Chimistul Rin. Vîleea : 
ia CUPA IHF: Buduo- 
nost Titograd (Iugosla
via) — Rulmentul Bra
șov. Formațiile notate 
primele susțin manșa I 
pe .teren propriu, la pe
rioada 5—11 ianuarie, re
turul fiind pragramat In 
săptămlna 12—1! ianua
rie 1987.

*
I*
I

Un singur act a mai rămas 
de disputat in actuala ediție a 
Cupei Davis : finala Australia 
— Suedia, la 19—21 decembrie, 
la Antipozi. Ce-i nou, așadar, 
in tenisul mondial masculin pe 
echipe 7 Aproape toate-s... 
vechi ! Bunăoară, faptul că 
Suedia confirmă valoarea in 
bloc a tenismanilor săi, de vre
me ce a eliminat Cehoslovacia, 
la Praga, fără Wilander și fără 
Nystrdm, dar cu Edberg, Jarryd 
șt Pernfors, ta prima semifina
lă. Orchestra e la fel de bună 
deci ca soliștii, iar constatarea 
e valabilă și ta perspectiva fi
nalei, Indiferent că ea se va 
juca pe iarbă, adică pe o su
prafață pe care ceilalți euro
peni nu o recunosc ca fiind 
„de-a casei* căci, eîștigînd .in
ternaționalele* Australiei de 
două ori (1983 și 1984) șl, res
pectiv, o dată (1985), Wilander 
șl Edberg pornesc și ta aceas
tă finală tot favoriți. La fel ca 
anul trecut (în fața echipei R.F. 
Germania, alcătuită Insă dln- 
tr-un... singur om, Becker)

Întrecerile continentale la baschet
Rezultate din cupele europene 

la baschet — MASCULIN : SU
PER CUPA EUROPEANA, finala: 
Clbona 
103—lOt 
(returul

Zagreb — Barcelona 
(«9—55) — mecj sur
la 28 octombrie, le 

Barcelona) ; CUPA CUPE- LO. e M. P. Anvers — King
ston (Anglia) 104—90 (53—51), in 
tur: 81—88 ; Villeurbanne — So- 
leuvre (Luxemburg) 118—81 (49—27), 
In tur : 117—78 ; Panathlnalkos
Atena — Steiner Bayreuth 74—87 
(29—35) — tn tur : 71—84 ; DJJS. 
Botevgrad — T. S. Innsbruck 
80—71 (48—24) — In tur : 78—83.
FEMININ, C.CJS. : Sporting

APARTE

xemburg — R.C.Q Bruxelles 37—M 
(18—45) - ta tur: <2—10O. Echi
pele subliniate s-au calificat tn 
turul al doilea.

scandinavii iși vor valorifica 
aproape sigur șansa. Pe de 
altă parte, Australia a revenit 
pină la nivelul finalei (în 1988 
a și cîștigat-o, tot in fața sue
dezilor!), dar succesul le-a 
fost facilitat și de absența din 
echipa S.U.A. (partenera din a 
doua semifinală) a „maeștri
lor* McEnroe și Connors, aflați 
in conflict cu forurile dirigui
toare ale tenisului din țara lor^a 

Există insă șl... noutăți la 
cel mai Înalt nivel al Cupei 
Davis. Printre ele, faptul că 
tenisul de calitate pătrunde in 
noi zone geografice. Israelul și 
Coreea de Sud urcând in pre
mieră în grupa mondială. Ast
fel că, din primul eșalon, fae 
parte, alături de aceste forma
ții, Suedia, Cehoslovacia, 
R.F.G., Australia, S.U.A., Fran
ța, Argentina, Spania, India,
Paraguay, Iugoslavia, Italia, 
Mexic și Marea Britanie. Cu • 
excepție, Africa, toate conti
nentele slnt reprezentate...

Radu TIMOFTE

PROFITURI... DIN AER CALD !
Ultimele decenii consemnează reapariția pe cer a baloanelor’ 

cn aer cald ou o menire, la prima vedere, doar sportivă, sigur 
că, sub egida FA.I, Campionatele europene șl mondiale alter
nează anual, doar cu câteva zile ta urmă, ta Stubenberg (Aus
tria), incheindu-se ediția a ctaoea a CX dar cit din ce se ta- 
tknplă e sport șl cit reclamă 7 1 O luptă acerbă s-a dat Intre 
cei 54 de participant!. Plutirea hnă, frumusețea peisajului 7 A- 
naănunte nesemnificative. Echipa trebuie să ctștlge, pentru eă 
aerostatele devorează eu ferocitate sume imense. Țesătura, ca
blurile, instalația termică, nacela stat toate ta superlativ. Fir
ma plătește, dar cere victoria. A Învins elvețianul Mar Un 
Messner, dar n-a câștigat, de fapt, el, d echipa Fuji.

Aceasta e, firește, mulțumiți, iar Primagaz, Audi sau Alr 
France, mal puțin. In nădejdea victoriei, ele vor continua să 
investească, dar pentru sport 7 I Turistul aflat intr-o zonă al
pină renumită (doar de aceea a fost aleasă) ridică ochii spre 
cer șl urmărește eu interes evoluția balonului. Numai că pe 
Învelișul iul. ta dimensiuni ‘" *“ •«—- — ■
simbolul comercial. Prețul 
dectt sumeta cerute pentru 
xlune.

Cum tot ta Stubenberg se 
lele*, firmele americane C.---- ------- ---- -------- — —
cantonament de șase luni pentru acomodare cu zona I Costisi
tor 7 Dimpotrivă, prea Ieftin ta raport cu profitul...

Dinu COSTESCU

colosale, se lăfâle emblema firmei, 
aerostatului este lnifinlă mal mic 
ctteva minute de emisie la teflcvi-

j vor organiza, anul viitor, „mondla- 
Good Year M Akron au anunțat ușa

TELEFOTO : A.F.—AGERPRES

de Altobelli, care 
fruntea golgelerilac 
înscrise, urmat de 
(Florentina) Șl Ga- 
cu cite 2 g. O In
vest-german Plerre

fost marcate 
a trecut in 
cu 4 puncte 
Ramon Dlaz 
lia (Verona) 
ternațlonalul 
Llttbarskl a declarat că intențio
nează să se reîntoarcă de la R. C. 
Paris (unde este legitimat tn 
prezent) la vechiul său club, 
F. C. Kola, motlvînd că n-a fost 
Introdus In formația franceză, tar 
„tușa* nu-i convine— Pe de altă 
parte, nici echipa pariziană nu— 
merge. După 12 etape, R. C. Pa
ris ocupă locul 18 (penultimul t)- 
• In med amical, la 15 octom
brie, echipa R. F. Germania va 
Întîlni, la Hanovra, reprezentati
va Spaniei. Antrenorul Becken
bauer a făcut dteva remanieri 
în lotul celor 20. Au fost titula
rizați Waas (tn locul lui Rudi 
VMler — accidentat) șt PCQgler 
(Bayern Milnchen). • Nid su
porterii echipelor spaniole na 
prea dau dovadă de Sportivitate. 
Duminică, Real Madrid a sufe
rit prima tntrtngere la Pamplo
na, cu Osasuna (8—1). Și to
tuși, unii spectatori au avut • 
atitudine huliganică față de ju
cătorii formației madrilene, țin
ta principală fiind Internaționalii 
Gallego șl Valdano I • Doi ju
cători de la Dundee United (ad
versara echipei Universitatea Cra
iova tn Cupa U.T.F.A.) au fost 
introduși tn lotul reprezentative» 
Scoției : fundașii Mal pas și Na— 
rey. • Patrick Battiston nu va 
juca stmbătă, pe Pare des Prin
ces, tn partida Franța — U.R.SX 
din C.lL, fiind suferind. Henri 
Michel va apela tn aceste con
diții la Phrnippe Joannol, de ta 
P.S.G.

se dă de obl- 
campionulul,

i 
cei, 
trudit în atitea an
trenamente și In a- 
tîtea întreceri, tot 
ceea ce 1 se cuvi
ne. , Consumatorul 
de sport de pretu
tindeni îl apreciază 
ca atare pentru mă
iestria, calitățile fi
zice șl psihice, in
teligența pe care în
vingătorul le trans
formă In tot atitea 
arme puse în slujba 

§ - victoriei. Foarte a- 
9 desea însă. marii 

campioni se arată 
a fl, în egală mă- 

țj sură, șl oameni cu 
§ o conștiință exem- 
'i1- 9
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i

piară, adevărațl ce
tățeni al Planetei.

Michael Spinks 
este unul dintre eL

O afirmăm tn ur
ma conferinței de 
presă de marți, cînd

a făcut publică bo- 
tărirea sa de a se 
retrage din turneul 
final al greilor or
ganizat de cele trei 
organizații mondiale 
ale boxului profe
sionist, IBF, WBC 
șl WBA, tn scopul 
de a unifica titlul

mondial al catego
riei. Motivul 7 Clar 
ca bună ziua : le
găturile ultimului 
(WBA) din cele trei 
organisme cu Afri
ca de Sud, promo
toarea unei politici 
de apartheid, poli
tică împotriva cursu
lui normal al pro
gresului lumii. Ar
gumentul f Absolut 
convingător : .Re
fuz categorie să-mi 
vlnd sufletul pen
tru un dolar, de 
vreme ce consider 
acțiunile guvernului 
de la Pretoria o 
formă de holocaust 
modern*.

Duminică s-a disputat etapa a 4-a a campionatului Italiei. In imagine, 
o secvență din IniHnirea Como — Brescia (1—0), in oare suedezul 
Comellusson, tn prezent rub culorile echipei Como, marchează, eu 

capul. unicul pol. TELEFOTO 1 AJ.—AGERPRES

CICLISM • Rutierii sovietici 
domină cu autoritate Turul E- 
giptuiui. Etapa a 3-a (Fayoum — 
Guizah, SO km) a revenit lui Ma- 
rap Ganeien în 2h02:39, care l-a 
devansat pe coechipierii săi Gln- 
tautas Umaras — -2h02:49 șl Va- 
sidis Șgundon — 2h03:20. Lider 
se menține Umaras cu 6h07:58.

handbal ® In meci retur, 
eontlnd pentru prima manșă a 
Cupei Cupelor (f). E. s. Besan- 
QOn a dispus cu 23—9 de for
mația israeliană Hapoel Ashdod, 
calificîndu-se în turul următor 
(In prima partidă, formația fran
ceză se impusese cu 29—8).

hochei pe gheața • Etape 
a 6-a a campionatului U.R.S.S. s-a 
Încheiat cu următoarele rezul
tate : Aripile Sovietelor — Avto- 
mobillst i_4 (1—2, 0—1. 0—1) ;
Torpedo — Spartak 2—3 (1—1,
1—u 0—2) : Dinamo Moscova — 
Dinamo Riga 2—3 (2—1.
0—1) ; Sokol — SKA 9—1 4—1 3—0).

HOCHEI PE IARBA • 
surprize în etapa a 4-a a . . 
pel Mondiale (m) care se dispu
tă în orașul englez Wlllesden j 
Spania — India 2—1 (2—1), Aus
tralia — R.F.G. 2—2 (1—2), Polo
nia — Canada 0—0.

RUGBY ® tn continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Marea Britanie, reprezentativa 
Japoniei a înttlnlt. la Oxford,

0—1 
(3—0.
Marl 
Cu-

selecționata universitară a An
gliei. In fața căreia a cedat cu 4—43.

ȘAH • Partida a 10-a a me
ciului pentru titlul feminin, care 
se dispută la Borjoml (U.R.SJS.) 
intre Mala Clburdanldze șl Elena 
Ahmilovskala, s-a Încheiat re
miză după 2$ de mutări, dbur- 
danldze, care a jucat cu negrele, 
conduce acum cu 6,5 P — 3.5 p.

TENIS * In ziua a doua a 
turneului de la Toulouse, Uru
guay anul Diego Perez a furnizat 
o mare surpriză lntrecîndu-1 cu 
8—1 7—5 pe suedezul Henrik
SundstrOm. Alte rezultate : Tu- 
lasne — Arrays 8—4, 4—6, 10—8 ; 
Smld — Bahraml 8—3, 8—7. 8—1 ; 
Eriksson — Skoff 8—I, 6—I ; Gu- 
narsson — Flego 8—I, 6—1. • 
Turul doi la ZGrlch (f) : Pfaff — 
P61Z1 5—7, 8—3, 8—1 ; Gildemels- 
ter — Medrado 7—5, 7—6, Suko- 
va — Marstkova 6—1, 6—4,
McNeil — Drescher 8—2, 6—1. • 
Clasamentul circuitului feminin : 
Navratilova 3 150 p. Graf 2 475 p, 
Evert-Lloyd 2 456 p, Sukova 2 217 
p, Sabatini 1 447 p, Shriver 1310 
p. ® Primul tur la Scottsdale 
(S.U.A.) : Curren — Schultz 6—2, 
8—2 ; Witsken 
6—3, 8—2 ; 3, 
4—8, 8—3, 6—I ; M. Davis — Fle
ming 6—3, 3—6, 8—3 ; Teacher — 
Sadri 8—7, 8—3, 7—6.

— Purceii »—6, 
Davlș — Goldie

8 (Agerpres). — 
disputat la Tel 
internațional de 

selecționatele

TEL AVIV, 
Miercuri s-a 
Aviv meciul 
fotbal dintre 
României și Israelului. Partida 
s-a Încheiat cu scorul de 4—2 
(1—1) in favoarea fotbaliștilor 

marcat prin 
și Cămătarii.

români, care au 
Pițurcă (2), Boloni

K. F. Germania a rămas astfel 
neînvinsă după nouă etape, după 
ce a eliminat tn prima etapă a 
C.C.E. pe P.S.V. Eindhoven fin 
etapa secundă va tatilhl pe F. C. 
Austria Vtena). • Duminică, ta 
etapa a 4-a a campionatului ita
lian, scorul zilei s-a înregistrat 
la Milano, In jocul dintre Inter 
șt Roma : 4—1. Trei goluri aa

zile sini pro-• in următoarele 
gramate numeroase meciuri din 
preliminariile Campionatului Eu
ropean. In grupa i, din care 
face parte șl România, Austria 
va Întîlni, la 15 octombrie, pe 
teren propriu, Albania. Iată șl 
celelalte jocuri din viitorul a- 
proplat : 11 octombrie — Fran
ța — U.R.S.S. (gr. 3) ; 12 oc
tombrie — Portugalia — Suedia 
(gr. 2) ; 15 octombrie — Irlanda 
de Nord — Anglia (gr. 4) ; Un
garia — Olanda și Polonia — 
Grecia’ (gr. 5) ; Cehoslovacia — 
Finlanda (gr. 6) ; Luxemburg — 
Belgia șl Irlanda — Scoția (gr. 
7). • tn campionatul vest-ger- 
man, continuă să conducă In 
clasament Bayern Mânchen. Stm- 
băta trecută ea a Învins Insă 
destul- de greu pe V.f.L. Bochum 
(3—2), prin golurile Iul Michael 
Rummenigge (fratele mai mic al 
lui Karl Heinz, care activează 
la Tnternazlonale), Pfiilgler și 
Wohlfart. Campioana en titre a

FALIMENTUL „BRĂȚĂRII MAGICE"
Nou promovată în prima 

ligă, echipa Wimbledon (a 
șasea .londoneză*) a consti
tuit revelația Începutului de 
sezon fotbalistic in Anglia, 
instalindu-se în partea de sus 
a clasamentului, mai ales gra
ție jocului foarte bun al ata
cantului John Fashantt. Asal
tat de ziariști, John (al cărui 
frate, Justin, a evoluat In 
1980, la Ploiești, în meciul de 
tineret România — Anglia, 
4—0) a explicat forma lui 
deosebită prin... brățara de la 
mina dreaptă primită de la 
un vrăjitor I .Pur șl simplu, 
a declarat el, brățara îmi dă 
puteri supranaturale șl mă a- 
jută să înscriu goluri* 3!

Numai că, după 8—7 etape, 
ascensiunea Wlmbledonului 
s-a dovedit val, un simplu

foc de pale șl, după 1—1 cu 
Liverpool acasă, echipa iul 
Fashanu (tot mal șters de la 
partidă la partidă I) a coborit 
pe locul U. Nu știm dacă, 
de-acum tot mai puțin băgat 
în seamă de cronicari, Fas
hanu a renunțat la .brățara 
magică*, dar știm ce-a spus 
coechipierul iul, Cork : .John 
ar trebui să mai lase poves
tea cu puterile supranaturale 
ți, în loe să bată clmptl, să 
sa antreneze 
Probabil că.
mal atent, el ar rata 
rar* I

Reprezentind .morala* aces
tei scurte însemnări, vorbele 
lui Cork nu mal. au nevoie, 
credem, de nici un comen
tariu. fOv. L)

mal serios 1 
preg&tindu-se 

mal

1
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