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ECHIPE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE CAMPIONILOR EUROPENI
„U“ CLUJ-NAPOCA (ieri, 75-44 cu M.T. Ankara) CAMPIOANELE TARII

S-A CALIFICAT IN TURUL il LA BASCHFT (f)
NOASTRE-LA TURNEUL

FINAL DE POPICE
CLUJ-NAPOCA. 9 (prin te

lefon). Joi seară, ta Sala Spor
turilor dta localitate, ta fața 
unui public numeros și entu
ziast, echipa Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul a câștigai în fața cam
pioanei Turciei, formația Ma- 
den Tetkik Ankara, șl s-a cali
ficat ta tund al doilea al C.C.E., 
în cadrul căruia va întâlni for
mația poloneză Lodz (30 oc
tombrie ta Polonia, 6 noiem
brie pe teren propriu).

Studentele dta CIuj-Napoca

SĂPTĂMÎNA
SPORTURILOR

OLIMPICE
O binevenită inițiativă_ a 

CEFS — sector 3 are darul 
să îmbogățească activitatea 
sportivă din Capitală în a- 
ceastă perioadă. Este vorba 
de „Săptămina sporturilor 
olimpice", un buchet de 
competiții desfășurate, ta a- 
ceste zile, la nouă ramuri 
de sport, pe mal multe 
baze bucureștene. Reuniunea 
finală, la care vor participa 
sportivi și echipe de frunte, 
se va derula. duminică di
mineață, de la ora 9, pe Sta
dionul Metalpl.

La C.S.U. Construcții București e vremea selecției

CAIETUN CAIAC, UN
nasturi lucitori de caiac

Miercuri după-amiază, bă- 
trinul lac Herăstrău arăta 

splendid; haina albastră, cu 
  fi 

pinză de velă la buzunarul din 
' . _____ _ la

CSU Construcții spuneau că e
dreptul inimii. Fetele de

Sportivele de la CdS.U. Construcții, la o „repriză de încălzire", 
i lacul Herăstrău Foto : T. VASILEtnainte de a ieși cu caiacele pe 

mai frumos ca oricind, iar 0 
puștoaică —

— Ar fi zis : .Treci dumnea
ta la flatări de brațe, pentru 
început !"

— Și eu care vroiam să mă 
înscriu aid, la caiac-canoe.

— CSU nici n-are secție de 
caiac-canoe.

— Dar, ce are 7
— Secție de— catac-caiet.
— Ce mai e asta 7

ALTE DOUĂ MECIURI ALE

_ . atunci venită pen
tru selecție la club — inpiM 
fascinată la marginea ponto
nului ; „Dragoste la prima ve
dere, cine ar fi crezut 7*

— Cunoașteți melodia 7, 
întreabă ea.

— Cunosc antrenorul, 
pund.

rdi-

RUGBYȘTILOR TRICOLORI ÎN CE.
După debutul victorios In noul sezon 07—» eu Tunisia), rug- 

byștll tricolori susțin in această lună alte două partide tn Cam
pionatul European. Ei vor tnttlnl, mal lntll, reprezentativa Por
tugaliei, lntr-un joc programat la t» octombrie, de la ora 15, 
la Blrlad. Arbitru : H. Villante (Franța),

Meciul România — Franța, un tradițional derby al sezonului 
internațional, va avea loc tn ziua de ZS octombrie, la Bucu
rești, pe Stadionul Ciulești, de la ora 15, șl va fi condus de 
D. Bishop (Noua Zeelandă), ajutat de irlandezii O. Doyle și 
D. Burnett.
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au realizat victoria cu 75—M 
(38—16). ceea ee face ea 
scorul general al întanirit să 
fie 167—103 (la Ankara.
„U" a tavtaa cu 92—59). Refe
ritor ta întrecerea dta orașul 
de pe Someș, menționăm că ea 
a fost dominată permanent de 
clujence, superioare ta recupe
rări, prin precizia aruncări
lor ta coș și prin apărarea a- 
gresivă, datorită căreia au in
terceptat multe mingi, urmate 
de contraatacuri. Oaspetele, cu 
insuficientă experiență compe- 
tițională internațională au avut, 
totuși, momente in care au reu
șit să se ridice la nivelul cam
pioanelor României.

De reținut că antrenorul clu- 
jencelor, Nicolae Martin a fo
losit două debutante ta forma
ție. Este vorba de tinerele 
Margareta Vereș și Delia Dra
goste, care deși tacă junioare 
au dat satisfacție. Cele 119 
puncte ale partidei au fost 
realizate de : Misăilă 10, Enyedi 
12, Popa 7, Vereș 4, Dragoste 5, 
Șandor 8, Vigh 6,- Jerebie 14 
șl Kiss 11 pentru învingătoa
re, respectiv Guymen 9, Toros- 
îu 4, 
Oran

Au 
care 
deosebite: 
(U.R.S.S.) și 
(Grecia).

Akln 19, Guler 6 și 
6.
condus

nu le-a
bine, un meci 

pus probleme 
O. Gorbatov 

N. Koumbouris

Mircea RADU

— Rău 7
— Groaznic !„.
Fata zimbește neîncrezătoare 

fi continui :
— Ce-ar fi zis dacă m-ar fi 

auzit fredonînd .Dragoste la 
prima vedere, Cine ar fi crezut?"

Vineri 10 octombrie 1984 |

începând de azi și pînă du
minică echipele campioane ale 
României ta popice — Electro- 
mureș Tg. Mureș (f) și Aurul 
Bala Mare (m) vor participa la 
turneul final al „Cupei Cam
pionilor Europeni" ce se dis
pută ta' Ungaria, ta Seghedin. 
La această importantă competi
ție internațională vor mal fi 
prezente cele mal bune echipe 
din Austria, Cehoslovacia, R.F. 
Germania, Iugoslavia și Unga
ria. Din loturile formațiilor 
noastre fac parte, printre alții, 
Doina Țegean, Rodica Baciu, 
Melinda Demeter, Stelian Boa- 
riu. Alexandru Naszodi și Er
nest Gergely.

La sfirșitul acestei săptămîni 
se va desfășura și turneul in
ternațional „Cupa Sofia", la 
care vor evolua și doi sportivi 
români : Margareta Cătineanu 
(Gloria București) și Ilie Hosu 
(Electromureș Tg. Mureș).

OBIECTIV PERMANENT - PAȘI!
Pentru anul de învățămînt 

care a Început de curînd, du- . . _ - - j
o-

bul Sportiv Școlar nr. 
Constanța și-a propus ca 
blectiv primordial, în întreaga 
activitate a secțiilor sale, o 
nouă calitate a muncii. „A- 
ceasta se va concretiza, după 
cum ne-a spus prof. Sorin Po
pescu, directorul clubului, in

an-— Sd vezi : s-a încheiat 
trenamentul, fiecare fată iți ia 
caietul din dulăpior ji începe 
„încălzirea" la matematică — 
fizică.

— Tot cu antrenorul 7 
*■ — Tot cu profesorul Mihai 
Doară. Nu e el aici, e ajutorul 
lui, Cristian Iordache, specialist

Vasile TOFAN

(Continuare in pap 2-3)

In mica așezase
Trecem pe Valea Oltului, ta 

drum spre Sibiu și, la un mo
ment dat, ne abatem spre stin
sa pentru a face un scurt po
pas In așezarea Brezoi. ^Vizi
tați-o, dacă aveți prilejul, ne 
sugerase președintele CJEFS 
Vilcea, Gh. Ceaușii. Este o lo
calitate mică in care— bate o 
Inimă mare pentru sport. Să 
vedeți, acolo foarte mulți iu
besc sportul și sprijină dezvol
tarea lui".

Mîine, in Sala Rapid din Capitală

CUPA TARILOR LATINE" LA JUDOff

Federația română de specia
litate organizează in acest an 
„Cupa Țărilor Latine" la juda, 
competiție la care și-au anunțat 
participarea sportivi din Belgia, 
Franța și Spania. Din partea 
țării noastre vor fi Înscrise tn 
concurs <£ouă echipe complete, 
una de seniori și alta de tine
ret. Programate cu mal puțin 
de o lună înaintea Campiona
telor Europene de tineret (Aus
tria, 5—11 noiembrie), întrece
rile de la București constituie 
un uitim test înaintea competi
ției continentale.

Cele două formații române 
care se vor alinia la startul 
concursului amintit stat urmă
toarele — seniori : Gheorghe 
Dani (categoria 
Ilie Șerban (categoria 
ră), George Ciuvăț 
ușoară), Dan Rad 
semimijlocie), Petre 
(categoria mijlocie), 
Clinei (categoria i 
Mihai Cioc (categoria grea) ; ti
neret : Dragoș Bolbose (super- 
ușoară), Dan Mureșan (semi- 

Valentin Bazon (dreapta) pregătește un atac

SPRE CALITATE
primul rînd, printr-o contribu
ție sporită la alcătuirea Ioturi
lor naționale de juniori și se
niori, dar, în același timp, prin

C S Ș 1 Constanța
\\\\\\\\\\\\^^^ 

împrospătarea echipelor de 
frunte ale orașului". Secția de 
handbal este înscrisă, pe aceas
tă direcție încă de anul treout, 
cind băieții și-au subordopat 
activitatea întăririi echipei de 
Divizia B, Comerțul Constanța. 
Asemenea lor handbalistele au 
reprezentat pepiniera de bază 
penitru echipa divizionară A. 
Hidrotehnica.

De reținut că aici activează 
99% din fostele sportive ale 
CSS 1.

Dacă la data vizitei noastre, 
majoritatea grupelor de per
formanță erau angrenate în di
verse competiții, la sală, erau 
ta plină desfășurare antrena
mentele la gimnastică sportivă. 
La grupa profesorilor Olga 
Ghițulescu și Nicolae Formite, 
după repetarea liniilor aeroba-

BREZOI - 0 INIMĂ MARE PENTRU SPORT
După vreo 5 kilometri, intrăm 

ta Brezoi. Un orășel, străjuit 
de vîrfui Țurțudan din munții

Lotrului. Găsim imediat mulți 
amatori să ne conducă, să ne 
vorbească, să ne arate. Unu-i

superușoară),
semtușoa-
(categoria
(categoria

Ani (oale
Adrian. ----- ,,------- -----------

semigrea) ; locie), Marcel Achen (grea) șjl

ușoară), Stănică Olteanu (ușoa
ră), Florin Lascău (semimijlo
cie), Nicolae Iosif (mijlocie). 
Marian Grozea (semigrea), Va
lentin Bazon sau Arcadie Ma- 
riași (grea).

Din lotul francez se deta
șează „ușorul" Philippe Tau
rines, campion european de ti
neret la ediția de anul trecut, 
Jean Piere Besse (categoria 
grea), vlcecampion mondial de 
tineret '88 și Patrick Boire, 
campion național la „super
ușoară*. Spania ii prezintă, 
printre alții, pe Fernando Bias, 
(categoria superușoară) și Ig
nacio Ordonez (semimijlocie), 
medaliați cu argint ta „europe
nele" de anul trecut și pe Ma
nuel Mendez (ușoară) câștigă
tor 1a recentele „internaționale* 
ale Ungariei. Belgienii au de
plasat o formație tinără, dornică 
de afirmare : Christian Devos 
(ușoară), Alain Delcorps (mij-

Intrecerile se vor 'desfășura 
ta Sala Rapid din Capitală, 
mîine, de ta ora 9,30.

aji-

tțce s-a lucrat Ia corelarea e- 
xercițiilor cu muzica. La sfîrși- 
tul fiecărei execuții, fetițele 
erau atente la indicațiile 
trenorilor, pentru a se putea
corecta Ia următoarea repetare. 
Cealaltă grupă de performanță, 
antrenată de Szemerja:-Frum, 
trecuse deja la partea de pre
gătire fizică. Aici le-am cunos
cut pe Izabela Alexandru, care 
a obținut locul I la paralele, 
categoria a IV-a, in concursul 
CSS, si pe Lăcrămioara Iosif, 
locul I la sol și II la indivi
dual compus, categoria a V-a 
in același concurs. Cele două 
fetițe lucrau intens pentru re
montarea forțelor, după o pau
ză ta pregătire. Ele vor să-și 
urmeze, pe linie sportivă, co
lega de club, pe Camelia Voi- 
nea. Șeful 
Marinescu 
binevenită 
plan local, 
eu Farul, pentru o mai 
eșalonare pe grupe 
și evitarea suprapunerii, pentru 
o concentrare a forțelor".

catedrei. Stelian 
a remarcat : „Este 
măsura luată pe 
de a unifica CSS 1 

bună 
de vîrsiă

Teodora OLARU

(Continuare tn pag 2-3)

Nicolae Gheoaca fost fotbalist, 
„un vîrf de atac de care se 
temea... toată seria", altu-i 
Gheorghe Borhină, contabil șef 
la UFET Brezoi, dar care ne-a 
fost recomandat drept „sufletul 
mișcării sportive* (de fapt, mal 
mult al fotbalului), si încă câți
va. Mai tatii, ta carnetul nostru

Modesto FERRAR1NI

(Continuare In nao 2—3)

„Școala de scrimă- • 
de la Satu Mare este ■ 
'Jine cunoscuta In miș- ■ 
careu noastră sportivi. 3 
De aici s-au ridicat, J 
de-a lungul anilor, ■ 
mari performeri ca E- * 
Caterina Stahl, Suzana ■ 
Ardeleana, Ileana Je- ■ 
cei, Marcela Zsak, Sie- * 
fan Ardeleana, Petru ■ 
Kuki ți atiția alții.

Actualmente, peste ■ 
«>0 de tineri practici ■ 
scrima In secția de ■ 
spectaltiate a Clubului ■ 
Sportiv Satu Mare. In • 
‘magtne, aspect de le ■ 
un antrenament, tn sa- * 
la clubului. Ttnertt fio- ■ 
retifti asculta cu multi • 
atenție explicative an- " 
trenoarelor Ecaterina • 
Stahl si Boa Lengyel |

Foto 1 AD. NEAGU J
*



PESTE 5000 DE PARTICIPANT! 
LA „ZILELE SPORTIVE ALE 

COOPERA TORIL OR MEȘTEȘUGARI"
Devenită tradițională, acți

unea intitulată „Zilele sportive 
ale cooperatorilor meșteșugari 
sibieni", una dintre cele mai 
populare întreceri sportive de 
masă ce se desfășoară anual, 
sub genericul Daciadei, in o- 
rașul de pe malurile Cibinului, 
s-a bucurat de un sucoes deo
sebit și la actuala ediție, a 
X-a. care a reunit la startul 
concursurilor de atletism, fot
bal. handbal, sah. volei, popi
ce, tenis de masă și cros un 
număr de 5400 participant!, 
cooperatori meșteșugari si u- 
cenici din cele 10 unități de 
pe raza municipiului Sibiu. îm
preună cu membrii lor de fa
milie.

Acțiunea, care a marcat aici 
încheierea etapei de vară a 
marii competiții naționale, s-a 
bucurat de o excelentă organi
zare, asigurată de U.J.C.M.. în 
colaborare cu asociația sportivă 
Voința Sibiu.

A fost, așa după cum afirma 
ta festivitatea de încheiere a 
întrecerilor și președintele aso
ciației sportive Voința Sibiu. 
Victor Koning, o adevărată 
sărbătoare, în care meșteșuga
rii și-au măsurat forțele si 
măiestria pe terenurile de sport, 
flecare luptînd cu multă ambi
ție pentru un loc pe podiumul 
de premiere.

Iată câștigătorii în cea de-a 
X-a ediție, care au primit din 
partea U.J.C.M. si C.J.E.F.S.

Sibiu frumoase cupe si pre
mii în obiecte : atletism, 100 
metri: Carmen Florea („Teh
nica nouă") si Dumitru Tîrno- 
veanu („Gheata") : lungime : 
Daniela Dan („Igiena"). si 
Toader Chiper („Timpuri noi")-, 
greutate : Elena Stoian („Tim
puri noi") și Olimpiu Popa 
(„Igiena") ; triatlon : Daniela 
Dan și Viorel Adamache („I- 
giena") ; cros : Ana Dopp 
(„Arta Sibiului") și Marcel Lă- 
păduș („Timpuri noi") ; fotbal: 
„Tehnica nouă" (2—0 cu Mun
ca tîmplarilor. în finală) : 
handbal (f) : „Timpuri noi" 
(24—13 cu Igiena) : handbal 
(m): „Tehnica nouă" (14—5 cu 
Constructorul) ; volei (f) : 
„Arta Sibiului" <2—0 cu „Teh
nica nouă") ; volei (m) : „Teh
nica nouă" (3—2 cu „Gheata"); 
popice : Gheorghe Bejan
(„Timpuri noi") ; șah : Maria 
Damian („Igiena") și Marian 
Pleșa („Timpuri noi") ; tenis de 
masă : Livia Neagu („Progre
sul") și Nicolae Nemeș („Teh
nica nouă").

In clasamentul pe unităti, al
cătuit, prin adiționarea punc
telor, reprezentanții cooperati
vei meșteșugărești „Tehnica 
Nouă" (președinte, Cristache 
Dobre) au ocupat primul loc, 
cu un total de 78671 p. urmați 
de cei de la Cooperativa „Tex
tila" cu 71795 p și de cei de 
la „Igiena" cu 49570 p.

IHe IONESCU — coresp.

17 PUGILIȘTI, UN BUCHET
DE SPERANȚE
Sala de box a clubului Steaua 

din Calea Plevnei... Animație 
deosebită. Antrenorul coordona
tor, Dumitru Ion, este înconju
rat de mai tinerii săi colegi, 
Alee Năstac, Constantin Ciucă 
și Nicolae Gîju — cu toții, foș
ti performeri de primă mină 
ai pugilatului românesc. La mi
rarea reporterului în privința 
numărului mare de sportivi pre- 
zenți la lecția de antrenament, 
ni se răspunde : „La turneul 
final al Campionatelor Națio
nale de la Constanța, clubul 
nostru va avea 17 reprezen
tanți".

Pregătire intensă, pe grupe. 
Se lucrează la sac, se sare 
coarda, se lovește cu repeziciu
ne mingea pară, iar în ring pe
rechile se succed la fiecare 
trei minute. Comenzile antre
norilor sînt clare, iar execuțiile 
precise. Maestrul Dumitru Ion 
intervine foarte rar pentru a 
face scurte corecturi. în in
tervalele dintre reprize, cău
tăm să aflăm amănunte despre 
boxerii steliști ce vor fi pre- 
zenți, între 13 și 19 octombrie, 
pe ringul finalelor Campionate
lor Naționale.

într-adevăr, secția este bine 
reprezentată numeric : 17 spor
tivi înseamnă mult, iar șansele 
în cucerirea laurilor sînt spo
rite. La „semimuscă", campio
nul la zi, Dumitru Șchiopu, are 
doi „locotenenți" în mai tine
rii Marian Gindac șl. Ștefan 
Hîrcea. Acest trio va "avea, e- 
vident, un cuvînt greu de spus 
în cucerirea titlului. La „mus
că", un singur candidat t Cris
tian Morea.

Noutăți la categoria următoa
re : campionul mondial de }u-

PENTRU STEAUA
SE IMPUNE UN

DE DISCIPLINĂ Șl SEI

SPRE CALITATE
(Urmare din pap I)

O INIMĂ MARE
/Urmare din pag t)

înotul a fost disciplina care 
nu și-a îndeplinit obiectivele 
propuse, datorită carențelor In 
organizarea activității și în se
lecție.

Fotbalul la CSS 1 este în al 
patrulea an de activitate și s-au 
obținut rezultate promițătoare 
In depistarea elementelor de 
mare perspectivă. Sportivul 
Marius Duda — profesor Ma
rian Veliciasa — este in Iotul 
UEFA 1989, iar profesorul Cos- 
tel Costin a dat lotului UEFA 
1990 pe fotbalistul Dănuț Mol- 
sescu.

„Vom pune un accent deose
bit, in acest an, pe sporturile 
individuale, unde tindem efec
tiv spre atingerea unei noi ca
lități. Gimnastica, de pildă, fn 
noua ei organizare va trebui 
să obțină rezultate superioare. 
Sperăm ca, la solicitarea fede
rației de gimnastică, să se în
ființeze aici un centru de pre
gătire a speranțelor olimpice", 
ne-a spus. în Încheiere, prof. 
Sorin Popescu, directorul aces
tui club sportiv școlar constăn- 
țean, unitate unde, deși au fost 
obținute unele rezultate poziti
ve, se simte nevoia unei mal 
mari cantități de„. calitate.

UN CAIAC
(Urmare din pag. 1)

In trigonometrie, dar numai 
pentru treapta a Il-a.

— Eu zic să mă Înscriu la 
alt sport, continui fata, clipind 
țiret din ochi.

— Cel mai bine l AM, »« 
ești campioană, nu ești premi
antă la școală — nu efti bună! 
In fapt, cam toate fetele «« 
plecat...

— Știu : unele la lotul de ju
nioare, altele la cel de tineret

— De unde știi ?
— De la noi, de la Liceul 37, 

unde învață majoritatea caia- 
cistelor de aici. N-are profeso
rul Doară atitea locuri pentru 
cîte am vrea să ne înscriem 
Ia secția asta de... caiac-calet. 
Păi, știți ce a fost duminică 
aici, la faza municipală? Toa
te fetele de la CSU pe locul 
I, în toate probele, la junioare 
și senioare ! Vorbesc de Mihae- 
la Nedejde, campioană naționa
lă, acum în lotul reprezentativ 
de tineret, de celelalte viitoare 
performere : Lenuta Dragnea, 
Elvira Tufă etc. Gata, m-am 
decis : mă înscriu la caiac î

— Deci, „Dragoste la prima 
vedere, cine ar fi crezut ?“

— Eu zic să trec la flotări 
de brațe, pentru început I—

ne notăm câteva cuviințe despre 
cei de pe aici : „...noi am pu
tea fi numiți, așa, laolaltă, 
drept prieteni al lemnului. 
Fiindcă viața noastră se leagă 
de această importantă materie 
primă. Lucrăm, fie în unitatea 
forestieră de expediție și trans
port a orașului, fie ca .munci
tori forestieri". Apoi, însemnări 
nostalgice despre trecut : „Păi 
dumneavoastră știți ? Aici s-a 
înființat o echipă de fotbal, 
tncă din 1921. Dacă vreți, vă 
aducem martori de atunci... Ce, 
adversari aveam ? Jucam cu ăi 
din Sibiu, Oradea, Rîmnicu Vil- 
cii; si-î băteam!" Alte amin
tiri, mai recente, mai consis
tente : „Să mal scrieți. Jucă- 
toarea de tenis de masă Maria 
Alboiu a plecat de aici. A fă
cut antrenorul Traian Ancuța 
o grupă de copii ; a lucrat cu 
ei și... De la noi este, e a 
noastră".

Evenimentul nr. 1, al orașu
lui — vorbind acum de viața 
sportivă la zi a localității — 
este revenirea în Divizia C a 
echipei de fotbal Lotru Brezoi, 
antrenată de prof. Grigore La- 
zăr. „Intre anii 1971 și 1983 
echipa noastră a jucat mereu 
in «C». A eăzut, însă, doi ani; 
dar din 1986 rintem iarăși în 
divizie". Deci, oamenii muncii 
de la întreprinderea de cheres
tea (veche de peste 100 de ani), 
de Ia întreprinderea Minieră 
Brezoi au spectacol duminica. 
Mal există, însă, încă un eve
niment sportiv important al a- 
cestui an — l-am spune „1 
bis" — și anume... locul I pe 
țară acordat de Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
Liceului Industrial Brezoi, care 
a realizat în antd școlar trecut,

PENTRU SPORT
cea mal frumoasă bază** sporti
vă. Firește, ne-am dus s-o vi
zităm și privind-o parcă nu ne 
venea să credem. Pe vechea al
bie a Lotrului — o suprafață 
întinsă, uscată, cu pietriș și 
bolovani — s-a ridicat Baza 
sportivă „Pionierul", de toată 
frumusețea ! O platformă mare 
de beton reprezintă postamen
tul, iar pe acesta „rizlnd" în 
soare, vopsite în culori vil, 
multe terenuri : două de hand
bal, șase de volei, șase de bas
chet (cu panourile respective), 
două porticuri de gimnastică, 
două mese de tenis, o pistă 
PTAP, un teren de fotbal, ta
belă de scor, sector pentru să
rituri ș.a. Ce să mai insistăm, 
o bază minunată ! „Cine a făcut 
toate astea ?“ întrebăm. „Noi", 
ni se răspunde simplu. Cu greu 
obținem cîteva nume : „Ei si
gur, între toți au fost unii care 
au muncit în mod deosebit pen
tru realizarea acestei baze...". 
Și ni se vorbește despre pro
fesorul de geografie Gh. Mo
sor, de profesorul de educație 
fizică și sport I. Străinu, de I. 
Zidaru, S. Oltci. De altfel, oa
meni oare stimulează și partici
parea elevilor, a tinerilor, în 
diferitele întreceri locale sau 
județene din cadrul „Daciadei". 

înainte de plecare, o surpriză 
plăcută, îl rntilnim și pe Vasile 
Căpățînă, primarul orașului. 
„Ați ajuns și la noi ? Foarte 
bine, ne bucurăm... Eu să știți 
— se confesează — nu prea 
sînt un sportiv, nu sînt din cci 
care aleargă pe stadioane, care 
se frămîntă, suferă.„ Știu, însă, 
bine ee înseamnă sportul pen
tru sănătatea oamenilor. Motiv 
pentru care avem grijă să-1 
ajutăm, să-1 impulsionăm".

Multă plăcere ne-a făcut vi
zita la Brezoi...

niori al „muștelor", Marcelică 
Tudoriu, a trecuit in rindul „co
coșilor" și, împreună cu colegul 
său Ionel Tănase, încearcă să 
păstreze titlul în cadrul secției, 
deoarece campionul ediției tre
cute a întrecerii, Relu Nistor, 
este indisponibil pentru aceas
tă ediție. La „pană" un singur 
candidat : fostul campion na
țional Costin Stancu, iar la 
„ușoară" din nou un trio redu
tabil : Viorel Mihăilă, Nicolae 
Dănuț și Iorgu Car am an. La 
„mijlocie mică", talentatul 
Cristian Dumitru își încearcă, 
cu multe șanse de reușită, pu
terea de luptă, și frumoasele 
posibilități tehnice. Campionul 
„mijlociilor", Florian Vasile, și 
colegul său, Alexandru Inimă- 
rea, par deciși să păstreze tit
lul în Calea Plevnei. La „semi
grea" — fostul brăilean Marcel 
Marcu, iar la ultimele două ca
tegorii — campionul „greilor", 
Gheorghe Preda, și mai tinerii 
Ilie Corbu și Mircea Chelaru.

Antrenorii sînt mulțumiți de 
modul cum răspund sportivii 
la cerințele antrenamentelor. 
Dacă și pe ringul constănțean 
va fi la fel, boxerii militari 
vor avea posibilitatea să guste 
de multe ori din „cupa" victo
riei.

Paul IOVAN

HOCHEIȘTII JUNIORI DE 
PE PRIMUL LOC DUPĂ

Primul turneu (dublu) din ca
drul Campionatului Republican de 
hochei rezervat echipelor de ju
niori I (născuțl tn 1969) s-a dis
putat la Gheorgheni șl s-a înche
iat ou victoria formației CSȘ 2 
Galați oare a pierdut un singur 
Joc (2—4), cel cu CSȘ Gheor
gheni, disputat ta prima jumăta
te a competiției, dar s-a revan
șat, cîștigîndu-1 pe oel de-al doi
lea (7—3). Cu prilejul aceste! din 
urmă partide s-au petrecut inci
dente regretabile pe gheață, cite 
cinci jucători de la flecare echi
pă fiind sancționați.

Iată rezultatele : CSȘ 2 Galați :

© Vulcan București — exclusă
Sibiu absență pe

Valoarea, eficiența unei compe
tiții trebuie apreciată nu numai 
prin modul de exprimare al 
sportivilor sau echipelor in te
ren, in întrecerea propriu-zlsă, 
ci în aceeași măsură prin spiri
tul de ordine, de disciplină viza
vi de programarea unor partide. 
Este un aspect de referință, care 
ne oferă prilejul de a urmări — 
prin prisma rezultatelor tehnice 
și clasamentelor — felul cum s-a 
efectuat pregătirea și finalitatea 
acesteia.

In rugby, șl îndeosebi în Divi
zia B, preocuparea unor echipe 
pentru respectarea unor progra
mări lasă deseori de dorit. Au 
fost semnalate, de pildă, prezențe 
după ora oficială de începere a 
m* -nurilor sau pur și simplu ab
sența de la unele întîlnird in 
care au. fost programate. Una 
dintre acestea este Vulcan Bucu
rești. Absentă la meciul cu E- 
nergia. ca și îa primele trei e- 
tape, fosta divizionară A s-a au- 
toeliminat din competiție. Comi
sia de resort a F.R. Rugby n-a 
mai ivut de îndeplinit decît o 
simplă formalitate, excluzînd-o 
din campionat.. într-o situație 
similară se prezintă și Dacii IPA 
Sibiu, altă formație cunoscută, 
eu tradiție în rugby, absentă 
chiar pe teren propriu, în parti
da cu Carpați Mîrșa ! !

Sînt stări de lucruri care tre-
............ .

LA C.S.Ș. 2 GALAȚI, 
URNEUL DE LA GHEORGHENI

I— 4 și 7—3 cu CSȘ Gheorgheni, 
14—2 (!) șl 5—2 cu CSȘ M. Ctac, 
8—2 și 8—3 eu Steaua Triumf 
București ; CSȘ Gheorgheni : 8—2 
și 7—1 cu Steaua Triumf, 9—3 și
II— 1 (!) cu CSȘ M. Clue ; CSȘ 
M. Ciuc : 9—7 și 8—6 cu Steaua 
Triumf București.

Clasamentul : 1. CSȘ 2 Galați 
18 p (44—16), 2. CSȘ Gheorgheni 
1» p (42—16), 3. CSȘ M. Ciuc 4 p, 
4. Steaua Triumf 0 p.

B. MALNASI, coresp.
• Turneul de seniori din » 

doua grupă valorică, programat 
Intre 13—18 octombrie la Gheor
gheni, a fost amînat.
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PRACTICAȚI, ZILNIC, GIMNASTICA LA LOCUL t
Complexul nr. 3 (bărbați)

72 OCTOMBRIE 1986 

tragere excepțională PRONOEXPRES

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII

O ocazie de excep
ție, pe măsura nu
melui și renumelui 
tragerii I

• 42 numere, in 
două faze cu- 
prinzînd fiecare 
3 extrageri a cite 
8 și, respectiv, 6 
numere (din 45);

• Variantele a 25 
lei participă la 
toate extragerile 
și, deci, la toa
te cele 13 ca
tegorii de cîști- 
guri;

Ultima zi de parti
cipare, sîmbătă 11 
octombrie.

1. Stînd cu picioarele ușor 
depărtate: 1. Ridicarea bra
țelor înainte ; 2. Revenire ; 
3. Ridicarea brațelor prin 
înainte, lateral, sus : 4. Re
venire

1 Stînd : 1. Ghemuire cu 
așezarea palmelor pe sol și 
bărbia în piept ; 2. Revenire.

3. Stih* 
nile la 
trunchiu 
Revenire ; 
care spre

4. Stând depărtat eu bra
țele lateral: 1. Aplecarea 
trunchiului Înainte ; 2. Re
venire ; 3. îndoirea trun
chiului înainte cu ducerea 
brațelor mult înapoi, prin
tre picioare ; 4. Revenire.

LOTO-PRONOSPORT «FORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 3 OCTOMBRIE î cat. 1:3 
variante 25% — autoturisme Da
cia 1300 ; cat. 2 : 3 variante 100% 
a 14.465 lei și 12 variante 25% a
3.616 led ; cat. 3 : 14,25 variante a
6.090 lei ; cat. 4 : 24 variante a
3.616 lei ; cat. 5 : 148,50 variante
a 584 lei ; cat. 6 : 259,75 variante 
a 334 lei ; cat. X : 1.580,25 varian
te a 100 lei. Report la categoria 
1 : 362.987 Iei. Autoturismele „Da
cia 1300“ au revenit partlcipan- 
ților : Chemai Geafar din Con
stanța, Kovacl loan din Timișoara 
și Sora Andrei din București.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, vineri 10 octombrie, va 
avea loc în BucuTești, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe progra
mul î la ora 16,15. Numerele ex
trase vor fi radiodifuzate, de a- 
semenea, la ora 23, pe programul 
I, precum și mîine, simbătăț la 
ora 8,55, pe același program.
• NUM AT D)UA ZILE au mai 

rămas pînă Ia interesanta șl a- 
tractlva TRAGERE EXCEPTION! 
LA PRONOEXPRES de duminică, 
12 octombrie. Reamintim că nu
mai ASTAZI șl MTINE mai pu
teți depune și buletinele la con
cursul PRONOSPORT de la sfîr- 
șitul acestei săptămlni.

5. Stînd cu miinile pe 
șold : 1. Săritură mică, cu 
balansarea piciorului drept 
Înainte ; 2. Săritură în ®- 
propiat; 3-4. Aceeași cu pi
ciorul sting.

6. Stînd 
dicarea br 
te sus, cu 
și inspirați 
brațelor ci

idki

LOTURILE FEMININE
Loturile ediției 1986—1987 a Di

viziei feminine A de baschet, 
care va începe mîine :

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA : Mag
dalena Jerebie (131 — 23). Ga~ 
briela Kiss (1,83 — îl), Suzana 
Sandor (1,84 — 23), Aurora Dra- 
goș (1,84 — it), Maria Vigh
(1,83 — 19), Virginia Popa (1,77 — 
24), Carmen Costanașlu (1,78 — K), 
Ildlko Manasses (1,75 — 18), Mar
gareta Veres (1,78 — 18), Paula 
Misăilă (1,74 — 20), TOnde Enyedi 
(1,78 — 18), Gabriela Mărginean 
(1,75 — 20), Delia Dragoste (1,77 — 
18) ; antrenori : N. Martin și 
H. Pop.

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI t 
Ștefanla Borș (1,90 — 35), Elena 
Fllip (1,85 — 28), Anamaria Gera 
(1,83 — 19), Alexandrina Anghe- 
Inș (1,82 — 29), Boxana Ștefan 
(1,84 — 19), Rodlca Jugănaru
(1,80 — 21), Elena Vasile (1,70 — 
22), Costela Mușat (1,74 — 21), 
Estela Urogdi (1.69 — 32), Da
niela lonescu (1,85 — 18), Cristi
na Apostol (1,76 — 19) ; antre
nori : M. Strugaru șl Rodica Un- 
gureanu.

OLIMPIA BUCUREȘTI : Maria
na Bădinicl (1,91 — 29), Geor- 
geta Simioană (1,83 — 28). Măn-

PENT
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La orizont, turul II al cupelor europene

I DORINȚĂ UNANIMĂ: INTRAREA ÎN TURUL III
I
I
I
I
I
I
I
I

După meciul de verificare a tricolorilor

.REMARC, ÎNAINTE DE TOATE /

SPIRITUL DE ECHIPA"

ș
5

nc spune diiircnvrul tin Jcnci
cum se cunoaște, e- 
noastră reprezentativă

încă nu s-au stins toate ecourile după primul 
tur al cupelor europene și, treptat, se discută tot 
mai mult despre etapa a doua a acestor compe
tiții ale căror meciuri sînt programate la 22 oc
tombrie și la 5 noiembrie. In această fază, cu 
echipe tot mai puternice, intră in focul disputelor 
și STEAUA, deținătoarea Cupei Campionilor Euro-

peni. Alături de ea se află, spre lauda lor, SPOR
TUL STUDENȚESC și UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
lată in rindurile de mai jos cîteva opinii din cele 
trei tabere ale echipelor noastre, afirmații ale 
ușor jucători cu vechi state de serviciu in garni
turile lor, despre apropiatele intilniri din cupele 
europene.

T. STOICA (Steaua)

„SPER SA REEDITAM CALIFICAREA
DIN PRIMAVARA..."

„Iată-ne, din nou, față-n față 
cu cea 
giană ! 
meciuri 
pioana 
Belgiei,

I 
I
I

Așa 
chipa 
a evoluat miercuri, la Tel 
Aviv, în compania selecțio
natei Israelului într-un meci 
cu caracter de 
înaintea jocului 
va susține, la 12 
în preliminările 
tului European.

Rezultatul este 
noscut (4—2 în-favoarea fot
baliștilor români, pentru tri
colori înscriind Pițurcă, în 
min. 35 și 75, Boloni — min. 
55, Cămălaru — min. 60) ; 
ne-a interesat, înainte de 
toate, opinia noului antrenor 
principal despre această 
partidă.

„A fost un foarte util joc 
de pregătire”, a ținut să ne 
spună, din capul locului 
Emerich Jenei, ieri diminea
ță, la revenirea în țară a 
fotbaliștilor noștri. O apre
ciere argumentată, in conți- • 
nuare, astfel de antrenor : 
„Meciul eu Israelul a fost 
în măsură să ne edifice a- 
supra dispoziției de joc — 
exemplară — a tuturor fot
baliștilor folosiți, ca și în 
ceea ce privește multiplele 
aspecte legate de factorii an
trenamentului tehnic, tactic, 
fizic și psihic. Spre satis
facția mea, pot să declar că 
atitudinea echipei față de 
joc, modul în care ea a în
țeles să se angajeze Ia efort 
pe întreaga durată a meciu
lui au fost la înălțime”.

— înțelegem din ceea ce 
nc spuneți că partenera de 
întrecere a tricolorilor noș
tri lc-a pus ceva probleme...

— Chiar din primul mi
nut, cind formația gazdă a 
reușit o surprinzătoare — 
pentru toată lumea — des
chidere a scorului.

In general, însă, trebuie

al Lotului de tineret de la Medgidia

verificare 
pe care-1 

noiembrie, 
Campiona-

și el cu-

spus că echipa reprezentati
vă a Israelului se află in
tr-un sensibil progres, că in 
încercările ei susținute de a 
se alinia la un nivel euro
pean este sprijinită de con
tactele internaționale din 
ultima vreme, cind, printre 
echipele intilnite de ea, s-au 
numărat și puternicile re
prezentative ale Argentinei 
și Angliei... •

— Ce formulă de echipă 
a utilizai formația României?

— Am început cu Moraru 
— Iovan, Bumbeseu, Belode- 
dici, Ungureanu — Rednic, 
Boloni, Klein, Hagi — Că- 
mătaru, Pițurcă. După pau
ză au mai fost folosiți : 
Lung (din min. 46. el reușind, 
printre altele, să 
lovitură de la 11 
(din min. 60 în 
Rednic). Matcut 
70 — Klein) si 
(din min. 80 — Hagi).

— Care dintre componcntii 
acestui lot s-au remarcat in 
mod deosebit ?

— îmi este greu, in acest 
moment iff care ne aflăm, 
să tac remarcări, cu atît 
mai mult cu cit, vă repet 
m-a satisfăcut întreaga e- 
chipă.

— Ce urmează pentru se- 
lecționabili ?

— Acum, pentru un timp, 
îi vom urmări la 
lor de 
dintre 
turi“ : 
cupele 
ziua de 6 noiembrie, 
reprezentativ va fi din' nou 
reunit pentru a pregăti rit 
mai bine importantul meci 
ou puternica națională a 
Spaniei.

— Nu ne rămine decît să 
vă urăm succes...

Gheorghe NICOLAESCU

semifinalele ediției trecute. Dar 
noi avem un ascendent moral 
față de jucătorii lui Ander- 
lecht, îi cunoaștem bine și vom 
căuta să ne jucăm toate șanse
le. Sper mult ca tinerii din gar
nitura noastră să lupte fără 
menajamente împreună cu noi, 
cei din vechea gardă, cu toții 
avînd de apărat mult rîvnltâil 
trofeu care se află din luna 
mai în vitrina clubului Steaua*’.

juca lori noi și, în al doilea 
rând, pentru că vor căuta să-și 
ia revanșa după eliminarea din

apere și o 
m), Băii nt 
locul lui 
(din min. 
Iorgulescu

mai bună echipă 
Vor fi, așadar, 
in acest an 
României și 
dintre care 

claie. Caz rar, nu 7 
tragerea la sorți ar fi putut să 
ne fie mai favorabilă, dar eu 
nu uit că există printre cam
pioane echipe și mai puternice. 
Mă gîndesc la Juventus, la 
Dinamo Kiev, La Real Madrid 
sau la Bayern. Nici cu Ander- 
lecht nu va fi ușor; dimpotri
vă, va fi mult mai greu decît 

primăyară, cind puteam să
Bru
ni uit 
nos- 

eu.

bel- 
cinci 

între cam- 
cam pioana 
patru ofi- 
Sigur că

/. GEOLGÂU (Universitatea Craiova):

„GOLUL ÎN DEPLASARE VA CÎNTĂRI

I in prim 
obținem

I
I
I
I
I
I
I

un scor alb la 
xelles sî să înscriem mai 
de trei goluri pe terenul 
tru. Va fi mai greu, zic 
deoarece belgienii, din cite am 
înțeles, s-au întărit cu cîțiva

FOARTE MULT. ȘI-L VOM MARCA!“
„Cunosc stilul de joc al lui

Dundee United, în primăvară, 
la Glasgow, în meciul cu Sco
ția, câțiva internaționali sco
țieni făcând parte din această 
echipă care practică un joc pur 
britanic, de mare angajament, 
cu mingi înalte „aruncate* în 
fața porții. Marele nostru han
dicap este posibila absență a 
lui Lung. Cu el în poartă, da
tele problemei ar fi fost cu 
totul altele în condițiile jocului

P. CAZAN (Sportul Studenfesc):

11 MA BUCURA REVENIREA

susținut, in deplasare. Dar 
așa noi sîntem 
totul pentru a 
joc cu un scor 
Chiar ieri am. 
noi, „că trebuie 
organizat și în ____ _____ r__
contraatacăm surprinzător pen
tru a putea Înscrie cel puțin un 
gol, care, în perspectiva me
ciului retur de la Craiova, ar 
dotări decisiv în balanța cali
ficării. Vom pregăti îintîlnirea 
de la 22 octombrie cu toată a- 
tenția și îi asigurăm pe inimo
șii noștri suporteri că vom face 
tot ce ne stă in putință pentru 
• obține un rezultat cit mai 
strâns*.

Si facem 
primul 
string, 

între 
apărăm

decișj să 
încheia 

cit mai 
discutat, 
să ne 
același timp să

echipele 
club, angajate, unele 
ele, pe două „fron- 
campionatul intern și 
europene. Apoi, în 

lotul

5

DE FORMA A ECHIPEI**
de„Meciurile cu Omonia au 

rămas în urmă, nu am realizat 
o mare performanță că am eli
minat Omonia, dar acele par
tide au însemnat, mai ales re
turul de la Nicosia, începutul 
redresării formației noastre 
după startul modest din cam-I pionat. Că ne aflăm intr-o e- 
videntă revenire de formă, a 
demonstrat-o și partida cu Cor
vinul. Acum, sigur, gindurile I noastre se îndreaptă spre du
bla confruntare cu echipa bel
giană La Gantoise. Nu o cu- 

Inoaștem prea bine, dar faptul 
că a obținut dreptul să joace 
în Cupa U.E.F.A. intr-un cam-

I .
| START IN TURNEUL FINAL

pionat ca al Belgiei, spune

mult în vară, in perioada 
pregătiri, am jucat in Belgia, 
cu Standard Liăge și Charleroi, 
și am înregistrat pe viu câte
va din trăsăturile fotbalului 
belgian. Eu zic că șansele sînt 
egale, dar nutrim speranța că 
ne vom califica, cu condiția de 
• ne prezenta în cea mai bună 
formă sportivă.

Contează rezultatul primului 
meci, în care să nu primim gol 
și șansele pentru retur vor fi 
mai mari, avînd in vedere că 
ambiția și puterea de luptă au 
revenit în rindurile echipei. în 
ce mă privește, doresc să repet 
jocul de la Nicosia*.

După „jocul-test“

NOU-VENIȚII PROMIT, DAR MAI SiNT MULTE DE FĂCUT

ĂL C. t. DE JUNIORI
,8j Miine, în câteva localități din

I preajma orașului' iugoslav Su- 
Sj I botica, se vor disputa primele 

patru meciuri din cadrul tur- 
? * neului final al Campionatului 
Sj I European de juniori, A. Iată-le : 
șl BELGIA — ITALIA
5 _ leu,,.,• I MANAS I BULGâ

r IUGOSLAVIA R.D. GER-

BULGARIA — SCOȚIA 
R.F. GERMANIA — ROMA
NIA
Echipa noastră, care și-a de

finitivat pregătirile la Kikinda, 
va susține partida cu juniorii 
vest-germani la Kula, de la ora 
14. Meciul se anunță deosebit 
de greu, dar componenții lotu
lui nostru, din care tac parte 
jucători de mare perspectivă, 
cum sînt Prun ea, Bejenaru, 
Stroia, Pojar, Sabău, D. Sava, 
Dumitrașcu, Nuță, Henzel, He- 
nffloa, sînt hotărîți să nu facă 
rabat efortului, să lupte ou toa
tă ardoarea tinereții lor.

Cum se știe, miercuri după- 
amiază. Lotul reprezentativ de 
tineret a fost supus unui „joc- 
test* In compania divizionarei 
B, F.C. Constanța. Verificarea 
face parte din planul general 
al pregătirilor în vederea »ua- 
ținerli celui de al doilea exa
men oficâal al sezonului — me
dul cu formația similară a Spa- 
din preliminariile C.E.

Față de reușita „operațiunii* 
cu Austria (consumată în sep
tembrie, la Ploiești : 1—0), an
trenorii lotului I. Nunweiller— 
R. Rotaru au prezentat la Med
gidia unde formule de echipă 
cu noi jucători pe unele pos
turi. Ca fundași dreapta, au fost 
folosiți, dte o repriză, doi ju
cători cu frumoase promisiuni î 
Ciucă (de la F. C. Constanța), 
și Gh. Radu (Progresul Vulcan). 
In linia de mijloc au apărut 
Goian (CSM Suceava), Lupu 
(CSU Dunărea Galați) și Al. 
Cristian (CSM Reșița), primii 
dod fiind păstrați, justificat, tot 
timpul in teren. Să subliniem 
că toți aceștia au apărut la lot 
in urma aedui trial, desfășurat 
ou demult la București, acțiu-

nea în sine dovedindu-se ex
trem de utilă, fiindcă, iată, lo
tul a câștigat cîțiva tineri jucă
tori dotați. De altfel, cei doi an
trenori se declară mulțumiți, în 
Mnil mari, de randamentul indi
vidual al grupului amintit. Ca 
» de ai lui E. Sân doi, Mihali. 
Bănuți, Bobaru etc. N-au pu
tut fi utilizați rapidiștii Țîră 
și Pistol, ușor accidentați. In joc, 
evoluția de ansamblu a echipei 
de tineret a lăsat, ded, de do
rit. Nu rezultatul supără, ci 
modul cum s-a mișcat ediipa, 
realizările ei in teren. Sigur că 
a nemulțumit lipsa de omoge
nitate, care și-a pus serios am
prenta asupra laturii calitative 
a jocului echipei (este o moti
vare obiectivă, care impune or
ganizarea încă a 1—2 stagii scur
te de pregătire, medul cu Spa
nia bate la uși !). Dar ode mai 
•apărătoare au fost greșelile 
individuale (aproape 30 de pase

am numărat numai în prima 
repriză I), întirzierea declanșă
rii acțiunilor de atac (prea 
multe atingeri de balon), predi
lecția pentru jocul pozițional, 
lipsa unor acțiuni ofensive ale 
„vîrfurilor* (puțin, foarte pu
țin s-a încercat în această di
recție, deși se cer exersate ast
fel de scheme, fiindcă jocul cu 
Spania este în deplasare), fi
nalizările necorespunzătoare, 
(atît calitativ, cit și cantitativ t 
10 șuturi în total, două doar pe 
spațiul porții I).

Evident că toate acestea vor 
sta in atenția conducerii tehni
ce. Se mai cere însă un lucru l 

maxl- 
tereR.

toți să răspundă cu 
mum de randament in ___
eu maximă seriozitate, pe mă
sura talentului pe care ii au șf 
ai obligativității pe care o lfc- 
eumbă cursa pentru., tricoul re
prezentativ.

Stelian TRANDAF1RESCU

SPIONAT DE BASCHET
doțeanu (1,63 — 
(1.78 
(1,71

16),
16).

15), Daniela ide
Atleta Mateescu 

luliana Gheorghe

28), 
3ar-
an- 
Ro-

Jitaru (1,79 — 19), Ellsabeta Cze- 
giedi (1,77 — 26), Mirela Horln- 
car (1,81 — 19), Gabriela Bach
ner (1,63 — 19), Melinda Marosl 
(1,81 — 19), Luminița Stamin 
(1,83 — 23); antrenor: L. Bachner.

BAPID-PROGRESUL BUCU
REȘTI : Camelia Tatu (1,82 — 
26), Dorina Pîrvan (1,73 — 23), 
Lenuța Trică (1,88 — 25), Liliana 
Slăvei (1,79 — 33), Aurora Cîr- 
stolu (1,84 — 20), Eugenia Poppa 
(1,77 — 25), Ana Vartolomei
(1,65 — 23), Elena Pușcașu-Vasile 
(1,80 — 27), Mariana Kapelovies 
(1,84 — 29), Melania Lefter
(1,85 — 22), Anișoara Biduianu
(1,82 — 18), Cedlia Laszlo (1,91— 
18), Tatiana Budurăscu (1,84 — 
22), Emilia Alixandru (1,76 — 27); 
Cornelia Stochlță (1,72 — 25),
Gabriela Divoiu (1,75 — 21), Lu
minița Măringuț (1,86 — 23) ; an
trenor : H. Tursugian.

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VIL- 
CEA : Gabriela Petre (1,81 — 19), 
Anto.aneta Barbu 
Magdalena Manea 
Maria Ionescu (1,72 
stantlna Nicolescu 
Felicia Trușescu (1,82 — 26). Cris
tina Preduțolu (1,84 — 18), Laura 
Nițulescu (1,36 — 15), Marlnela 
Stoched (1,77 — 16), Della Sacer-

(1,75 — 19),
(1,75 — 18),
— 19), Con
ți,84 — 22).

(1,73 — 17), Georgeana Barbu 
(1,67 — 16), Nicoleta Dumitrașcu 
(1,65 ------- " "*
«).antrenor : AI. Molse.

CRIȘUL C.S.Ș. 2 ORADEA : 
Luciana Cutuș (1,76 — 23), A- 
driana Csoka (1,86 — 28), Bona 
Chvatal (1,82 — 30), Magdalena 
Nagy (1,70 — 19), Zita Popa
(1,82 — 19), Gabriela Balogh
(1,82 — 18), Cornelia Marchis 
(1,66 — 18), Judith Gulyas (1,76 — 
18), Maria Kiraly (1,70 — 14), 
Florlca Pop (1,76 — 18), George- 
ta Gal (1,69 — 17), Rodica Miclău 
(1,82 — 19) ; antrenoare : Ilona 
Ghiță.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE S 
Mariana Banc Groza (1,67 — 26), 
Monica Aștelean (1,76 — 23), Su- _ .. — Adriana

i Plntye 
(1,84 — 
— 20), 

, Melln- 
Susana 
Angela 

18), Martha Mol-

— 16), Viorica Hie (1,73 — 
lulls Alloman (1,13 — 13) ;

sana Toth (1,82 — 22), , 
Moisa (1,75 — 19), Ileana 
(1,78 — 19), Ana Fabian.
20), Ildiko Lepeduș (1,80 
Aurelia Bura (1,78 — 19), 
da Szdcs (181 — 24),
Keresztesi (1,80 — 25),
Szenes (1,76 
dovan (1,87 — 19). Adriana Pașcu 
(1.74 — 19), Edina Szekely (1,77 — 
15) ; antrenoareî luliana Anderco.

VOINȚA BRAȘOV : Monica Ci- 
do (1,70 — 25), Camelia Hînda 
<1,77 — 22). Eva Fartaes (1,74 —

36), Susana Grdnwald (1,82 — 
23), Lăcrămioara Rus (1,82 — 20), 
Agathe Kloos (1,75 — 17). Simona 
Anghelescu (1,78—18), Carmen Căș- 
vean (1,79 — 1»), Luminița Vrap- 
du (1,76 — '■ 
(1,83 — 29), 
(1,82 — 19),
(1.79 
19), antrenor : C. Moraru.

ROBOTUL I.P.E.P. C.S.Ș. BA- 
CAU : Ludea Rusu (1,79 — 25), 
Tereza Beteș (1,84 — 22), Claudia 
Lepădatu (1,79 — 19), Mariana
Păvăloale (1,73 — 20), Marilena 
Broșteanu (1,64 — 19), Mihaela 
Tocilă (1,78 — 20), Ioana Lupașcu 
(1,78 — 18), Laura Bunget (1,81 — 
18), Adriana Anoca (1,90 — 22), 
Camelia Stan (1.87 — 28), 
briela Lionte (1.63 — 19),
baela Anton (1,79 — 18) ; antre
nori : C. Cluhureanu șl I. Mihal.

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
REȘ : Margareta Olasz (1,73 — 
28), Elena Fărcaș (1,64 
Edit Mate (1,76 — 20), 
Cristea (1,86 2“.
Nagy (1,82 — 19), Letlțla Bulgăr 
(1,82 — 20), Gabriela Ilieș (1,79 — 
18), Iudith Simona (1,81 — 20), 
Grete Renter (1,75 — 19). Erika 
Popovicl (1,79 — 20), Marlnela ’
Munteanu (1,68 — 22) ; antrenori: 
A. Borbely și N. Viciu.

® Jucătoarele subliniate debu
tează In echipele respective.

18), Lucia Grecu 
Nicoleta Menlhart 
Mariana Turtoiu 

— 19), GeorgetaDuma (1,78 — 
Violeta Otavă (1,81 — 18) ;

Ga- 
Ml-

27),
- 24),

Elena 
Melinda

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI’* Șl SEMNIFICAȚIILE LUI
Deși întrecerea divizionarelor A trecut Pragul celei de a dau» 

jumătăți a turului, au apărut diferențele de puncte Intre eoni peți
toare, eare se reflectă pregnant tn «clasamentul adevărului*. •t«rȚiu 
rapid al echipei Steaua ne-a îndemnat să facem • comparație «re 
«clasamentul adevărului* al actualei ediții cu cei de anul trecut. 
Cele două clasamente se prezintă astfel s

1985—*86
+3 »■ 
+6 
+3 
+1 
+1 
Îl

EDIȚIA
1. Steaua
2. Sportul Stud.
3. “ “ *
4.
5.
8.
7.
8. 
».

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Univ. Craiova 
Gloria 
r. C. Argeș 
Victoria 
Petrolul 
Corvinul 
Dinamo
Chimia 
„U* Cluj-N.
Rapid 
F.C.M. Brașov 
F. C. Olt 
S. C. Bacău 
F. C. Bihor 
A.S.A. Tg. M. 
„Poli" Tim.

—1

—3
—5

+33 «*■ 
+13
+ • 
+ *
— 1
— 1
— 6 
+16
+ »

•
— 1
— 6
— S
— 3
— 6
—14
— 3
—11

J

★ 
cum am amintit, 
in ediția precedentă, • 
„tare" campionatul, acu- 
aproape maximum de 

detașindu-Se net de par- 
Și la capitolul eficacitate 
are realizări frumoase :

Steaua,După 
ca și 
Început 
mulînd 
puncte, 
tenere. 
Steaua __  _____
2,4 goluri de fiecare meci. • La 
capitolul finalizare Dinamo pare 
decisă să bată recordul In ma
terie deoarece la cele șase par
tide susținute pină în prezent 
media este de 3,8 goluri ! ® Dar 
să revenim la „adevăr* : alături

★
de Dinamo se află două 
țtt care «tot revelațiile 
sezon — Petrolul șl F. 
echipe care In toamna

forma- 
acestui 
C. Olt, 

______ , __ trecută 
au avut prestații mai modeste. 9 
Desigur că surprind pozițiile de
ținute de două reprezentante ale 
fotbalului nostru în cupele eu
ropene — Sportul Studențesc și 
Universitatea Craiova. Evoluțiile 
acestora la Istambul și, respectiv, 
la Nicosia anunță un reviriment 
și In comportarea lor In campio
nat și ded revenirea In partea 
superioară a clasamentului.



BALCANIADA DE ȘAH
A LUAT SFIRSIT»

PUNCT FINAL IN C.M. DE ȘAH
AI LETHE NOASTRE Al OBȚINUI Kasparov învinge pe Karpov cu 12,5-11,5

0 FRUMOASĂ MFORMANTĂ
Pintea, care s-a impus ta 
probe (1500 m — 4:31 șl 
m — 9:39,7), clasindu-se a

două 
3000 

_ ___ , ,, doua
la 800 m — 2:10,4, probă cîști- 
gată de Tudorița Ghida — 
2:09,3, care a avut, la rindu-i, 
o comportare remarcabilă. Ce
lelalte succese ale culorilor 
noastre s-au datorat Lăcrămioa
rei Andrei (54,0 la 400 m), L«- 
miniței Romaniue (59,3 la 400 
mg), Ortensiei Iancu (1,87 m la 
înălțime), Erikăi Hiritz (48,44 
m la suliță), precum și ambelor 
ștafete, cu 46,6 la 4X100 m 
(Ramona Steici, Daniela Biz- 
bac, Elena Constantinescu, Ml- 
rela Dulgheru) și 3:39,3 la 
4 X400 m (Romaniue, Ghida, 
Daniela Gămălie, Andrei). în
trecerea masculină a fost do
minată autoritar de gazde
(143—67), băieții noștri rămî-
ntad, ca și cu alte prilejuri, 
mult datori... Au fost realizate 
numai două victorii, prin ace
lași — foarte talentat — Ilie 
Elena : 4:10,0 — la 1 500 m și 
14:48,6 — la 5000 m.

Devenit tradițional, meciul de 
atletism dintre echipele de ti
neret ale României -și R.S.S. 
Ucrainene, s-a desfășurat, la 
această ediție, pe terenul gaz
delor, la Rovno. Ca și anul 
trecut, la Poiana Brașov, tine
rii atleți au avut de Înfruntat 
un adversar incomod — timpul 
nefavorabil (frig, ploaie, viol 
schimbător în direcție și inten
sitate : de la -4 la +10 m/s !)• 
Cu toate acestea, s-au. înregis
trat multe rezultate bune, care 
au ridicat valoarea întrecerilor. 
Disputa dintre cele două for
mații feminine a fost foarte 
echilibrată. Atletele .» noastre 
s-au arătat totuși superioare, 
obținînd, în final, o frumoasă 
victorie, cu scorul de 79—77. De 
subliniat că fetele noastre au 
avut ciștig de cauză — ca și în 
toamna precedentă — în 9 din
tre cele 15 probe ale concursu
lui, la 3 dintre ele fiind ocu
pate chiar primele două locuri I

„Omul de bază in cadrul e- 
chipei feminine a fost Maria

' £
EVERESTUL PERFORMANfEI...

a-bint rare (dar fiecare 
vind semnificații aparte), ca
zurile în 
former care 
ment dat 
sportul său 
vină, după 
mai bun. Niki Lauda a fost 
unul dintre el. reușind cu 
prețul a 5 ani de eforturi, 
după accidentul suferit 
1979, la Nurburgring, să 
tre din nou îs 1984, în 
sesia titlului mondial al 
ioților de Formula 
i. Tată-1 acum ne 
John McEnroe în- 
cercînd să prindă 
din nou plutonul 
așilor din marele tenis,
numai ? luni de „res
pire în care și-a permis 
să -ie căsătorească și să-și mal 

tragă puțin sufletul după pe
ri plurild circuitelor organiza
te pe cele mai diferite meri
diane ale Globului. Și Henri 
Bono, cel care a fost. în 
1>978. recordman al recorduri
lor mondiale, deținînd atunci 
cele mai bune performanțe 
ale lumii la 3 006 m, 3 000 m 
obstacole, 5 000 m și 10 000 m, 
a reapărut pe pistă, de cu- 
rînd, la Bruxelles. Numai că 
cei care au fost de față au 
asistat la ceea ce aveau să 
numească „decăderea gran
dorii de altădată". Pentru că, 
între timp. în viața lui Rono. 
au existat cîțiva ani fără 
sport, fără alergare. La Bru
xelles — se spune — a aler
gat „umbra- marelui Rono, 
iar consecința a fost ultimul

care un per- 
a fost la un mo- 
„numărul 1“ în 
a reușit să rede- 
o întrerupere, cel

loc în proba de 10 000 de me
tri pe care, cu ani în urmă, 
o domina în stil de mare 
campion...

Tot în această vară, o nouă 
reîntoarcere la prima iubire, 
dar semnificațiile sînt de altă 
natură. Renaldo Nehemiah, u- 
nul dintre cel mal .mari 
hurdleri al tuturor timpuri
lor, a revenit pe pista de 
atletism, după o nereușită și 
tristă experiență pe terenuri
le de fotbal (american), dusă 

de-a lungul a 4 ani: 
în primul sezon pro
fesionist s-a rănit 
serios la un ge
nunchi : în al doi- 
suferit o comoție 
; în al treilea 

iar

i

Ultima partidă a campionatu
lui mondial de șah, a 24-a, 
opunînd pe marii maeștri so
vietici G. Kasparov și A. Kar
pov, întreruptă miercuri seara, 
s-a încheiat remiză. Scorul că
mine 12,5—11,5 ta favoarea lui 
Garri Kasparov, care și-ar Q 
păstrat titlul și în caz de rezul
tat general egal, dar obține ast
fel și victoria in meci.

Emoțiile au lipsit in această 
secvență de încheiere. S-a jucat 
mai curînd liniștit, cu 
schimburi de piese, astfel 
întrerupere a rezultat un 
da turnuri și pioni fără 
pective pentru nld una 
părți. Motiv pentru care 
n-a mal fost reluat cei

muiM» 
c& la 
final 
peri- 

din 
jocul 

do!

parteneri convenind asupra e- 
galității, măcar pentru această 
secțiune finală a meciului.

KASPAROV — KARPOV 
(C.M. ’86, partida * 24-a) l.d4 
Cf« 2.04 e6 X Cf3 M 4.g3 Nb7 
5.Ng2 Nb4+ S.Ndî a5 7.9—0 9—0 
8.Ng5Ne7 t. DeSM M. N:M N:fS 
11. Cc3 g6 IX Tadl d8 IX h4 h5 
14. e4 Cd7 lXeS Ng7 lXdS ~ " 
17.C:e5 N:e5 lXd:e« 
19.eJ7+ Rd7 2O.R:g2 
21J>x3 DfC Z2.D:I6+ R:f6 
Tae8 î4.Tfel Ttel 2XT:el 
M.Tdl cC ruta ReS 2XRe3 Tf8 
N-O Th8 M.Tel TW 31JW3+ 
RH 32.Te4 dă 3Xe:d5 exis 34.Te2 
b5 35.Rd4 ba* 36.RM5 Tb3 
37.Re4 TM+ SXRdS Tb5+ 39Jld4 
Tb4+ 4O.Rd5 Tb3 41.Re4 remiză.

C:e5 
N:<2 
N:c3 
23j»4
Td8

SOFIA, 9 (Agerpres). — Un 
runda a 6-a, ultima, a Balca
niadei de șah de la Sofia, echi
pele României au întilnit pe 
cele ale Iugoslaviei, terminind 
la egalitate. La masculin (3—3) 
și la feminin, (1—1), în timp 
ce la juniori au ciștigat șahiștii 
iugoslavi cu 2,5—1,5. In clasa
mentul final, la feminin, pe 
primele locuri s-au situat Bul
garia și România (Margareta 
Mureșan, Cristina Bădulescu) —
7.5 p. fiecare, urmate de Iugo
slavia — 5 p, Grecia — 4 p. La 
seniori a câștigat echipa Bul
gariei cu 21,5 p, urmată de 
iugoslavia — 20,5 p, România —
17.5 p, Grecia — 12,5 p. In tur
neul juniorilor locul întîi a re
venit Iugoslaviei — 16 p, urma
tă de Bulgaria — 13 p, Româ
nia — 12 p. Grecia — 7 p.
• După 7 runde, în tui* 

neul de la Skoplie conduc Pop- 
cev și Brujlci, cu cîte 7 p, ur
mați de Knezevici — 5,5 p. în 
runda a 7-a Cabrilo a cîștigaa 
la Bogdanovski, Brujlci la Razl- 
bratovid, iar Popcev a remizai 
cu Knezevici.

Fatbal.neridiane
MECIURI INTERNAȚIONALE

CAMPIONATE NAȚIONALE
$ Dundee United în formă £ Echipa Italiei, 
sub bagheta lui Vicini 0 Bergomi marchează 
primele goluri pentru echipa Italiei 0 Der- 
by-ul spaniol — nedecis O Jucători noi in 
echipa Portugaliei @ Datele de disputare a 
finalei Cupei Libertadores

cerebrală ,
și-a fracturat clavicula ; 
în al patrulea n-a jucat din 
cauza unor acute dureri ver
tebrale. „Ideea de a-mi în
cheia cariera cu un fizic a- 
tins, ca toți cei care mă în
conjurau, nu mi-a plăcut de- 
deloc...“. în consecință, s-a 
întors la statutul de amator 
în atletismul mondial, pe care 
speră să-1 cucerească din 
nou, pentru a doua oară. A 
început, destul de timid, la 
Viareggio, cu un 13,48. Dar 
Important cu adevărat este, 
însă, altceva și o spune el 
însuși : «Cred că numai a- 
tunci cînd vrei cu adevărat 
ceva, poți să obții. E nece
sar, însă, să faci eforturile 
de rigoare. Și dacă victoria 
nu va fl asupra altora, va fi 
una asupra ta însuti*.

Radu TIMOFTE

!

• DUNDEE UNITED și-a con
tinuat seria victoriilor în campio
natul Scoției, dispunînd în eta
pa a 11-a, cu 4—0, de Mother- 
well. în clasament, adversara U- 
niversității Craiova în Cupa 
U.E.F.A. se află pe primul loc 
cu 19 p, urmată de Celtic Glas
gow, cu 18 p, Midlothian și Gals- 
gow Bangers cu cîte lfi p. Alte 
rezultate : 
2—0, 
gers 
3—3, 
0—3.
NIEI
seara derby-ul dintre Real Ma
drid și F. C. Barcelona. Scor : 
1—1. Alte rezultate din etapa 8-a: 
Bilbao — Mallorca 2—1, Gijon — 
Zaragoza 1—0, Murcia — Real 
Sociedad 1—2, Sabadell — Atle
tico Madrid 0—2, Espanol — Osa- 
suna 1—0, Las Palmas — Betls 
0—0. In fruntea clasamentului : 
F. C. Barcelona 12 p, Real Ma
drid și Atletico Madrid cu cîte 
11 p. Pe ultimul loc : Murcia 
2 p. • ITALIA — GRECIA 2—0 
(1—0), în meciul amical desfă
șurat la Bologna, tn fața a 45 000 

spectatori. A marcat Bergoml 
min. 8 și 68) care activează 

fundaș, la Inter. în vîrstă de 
de ani, Bergoml a fost de 
de ori selecționat în echipa

Celtio — Midlothian 
St. Mirren — Glasgow Ran- 

0—1, Falkirk — Aberdeen 
Hamilton — F. C. Dundee 
• IN CAMPIONATUL SPA- 

s-a desfășurat miercuri

al echipei învingă
toare, Azeglio Vioi- 
nl, a folosit urmă
toarea echipă : Zen- 
ga — Bergoml, Bo
neta, Barest, Neta — 
De Napoll, 
(Ancelotti), 
na, 
AltobelU .__
VlalL oaspeții 
aliniat o 
întinerită 
dopoulos 
topoulos. 
Mlchos, 
ssta (Apostolakta) — 
Mavrldls, Sarava- 
kos, Skartabos (A- 
la van tas), Antonlu 
— Kofldls, Anasta- 
sopoulo* (Bastlnl- 
las). • POLONIA - 
R.P.D. COREEANA 
9—t (1—9), In joc 

ta Byd- 
Polonezil

Bațnl 
Dosse- 

Donadonl — 
(Macini), 

. . au formație
Papa- 

— Xan-
Manotas 

Kalomltu-

Cu toate că este decan de vîrstă (34 de ani) al - - — - ' . ...
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CUPELE EUROPENE LA
Rezultate din capeie europene 

la baschet — MASCULIN. 
CUPA CUPELOR : N.H.K.G. 
Ostrava — Apoel Nicosia 97—36 
(în tur: 55—20); CUPA RADI- 
TO.1 KORACI : Maccabi Bruxe
lles — San Joanense de Ma
deira (Portugalia) 92—48 an 
tur : 93—54) : Gând (Belgia) - r™,_ tufIzmir Karsikaya 92—74 (in
68—88) ; Sibenka Sibenik 
Portsmouth 89—62 (in
76—96) : Hapoel Tel Aviv
Apollon Patras 117—80 (in , 
88—71) : Split — Fleurus (Bel
gia) 100—78 (in tur : 103—104)

tur i

tur.

Avignon — Juveniș Sliema 
(Malta) 83—52 (ta tur : 83—35) ; 
Tarsus Icel (Turcia) — Video
ton Szekesfehervar 90—82 (în 
tur : 75—93) ; PAOK Salonic — 
Ț.S.K.A. Sofia 89—77 (în tur! 
83—85) 0 FEMININ, C.C.E. :
Amstelveen Amsterdam — 
Tampere 70—59 fin tur : 70—55) 
CUPA LILIANA RONCHETTI 
Tortosa (Spania) — Black Stai 
Mersch (Luxemburg) 120—35
(in tur : 131—45) ;VtUeurbanne— 
Barmer Wuppertal 69—58 (ta 
tur : 56—68) ; Paleou Falirou 
Atena — Zelesniciar Sarajevo

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
CICLISM 9 Etapa a 4-a (He

liopolis — Suez) a Turului Egip
tului a revenit sovieticului Ga- 
neien, care a acoperit cel llo 
km in 2h54:21, fiind urmat de 
coechipierii săi Gauribov — 2h54:31 
Și Umaras — 2h54:41 care se
menține lider eu 9h02:39. ® Fran
cezul Jean-Francois Bernard a 
ciștlgat cea de-a 34-a ediție a 
Cupei Sabatini de la Pisa, fiind 
cronometrat pe distanța de 224 
km în 5h:22,o (m.o. 41.652 km).

HOCHEI PE IARBA • In ziua
a 5-a a Cupei Mondiale (m)
s-au înregistrat rezultatele : Pa-
kistan — Noua Zeelandă 5—3
(1—1). U.R.S.S. — Anglia 1—0(0—0). Olanda — Argentina 1—0(0—Ok

JUDO • Campionatul european 
feminin pe echipe s-a încheiat 
la Na vi Sad cu victoria forma
ției Franței, care a intrecut in 
finală cu 4—2 selecționata Marii 
Britanii.

TENIS ® ta ziua a treia a 
turneului feminin de la Zurich, 
argentinianca Gabriela Sabatini 
a fost surprinzător întrecută de 
Grace Kim (S.U.A.) cu 7—6, 6—3. 
Alte rezultate : Sukova — Hu
ber 6—4, 3—6. 6—1 ; Pfa’ff — K, 
Maleeva 2—6, 6—4 6—4 ; Garri
son — Jollssaint 6—2, 6—2. • 
Turul doi la Tel Aviv : Gil
bert — Hogstedt 7—5. 7—6 •
Westphal — Oosting 6—3 6—4 ■
Krlcksteln — Glickstein 6—2 4—6 G—f.

de 
(în 
ca
23
31 ____  ______
Italiei, dar abia acum a înscris 
primele goluri pentru reprezen
tativa țării sale ! Noul antrenor

BASCHET
52—86 Cn tur : 47—99) ; Panat- 
hinaikos Atena — Mirande 
(Franța) 57—73 (in tur : 56—91); 
Monferrand — U.B.C. Gunskir- 
chen 113—53 (in tur : 96—54) - 
U.B.L. Viena — Wasseriblling 
(Luxemburg) 59—47 (in tur • 
71—50) ; Minior Pernik — Apo
llon Salonic 104—44 an tur • 
96—58) ; Kecskemet — Megas 
Salonic 104—40 (in tur : 101— 
39) ; Z.T.S. Kosice — Sampo 
Lahti 73—52 (in tur : 91—58).

Echipele subliniate s-au cali
ficat în al doilea tur.

amical, 
goszcz 1 
foarte greu egalitatea 
mln. 90 I). Au înscris tn ordine : 
Taraslewlcz (mln. 20, din pe
nalty), KlmPung n (mln. 59), 
Pak Wan Chol (mln. 63) șl Ka- 
rasz (mln. 90). • LOTUL POR
TUGALIEI a fost radical schim
bat față de cel care a evoluat 
In turneul final al C.M. din 
Mexic I In vederea partidei cu 
Suedia din preliminariile C.E., 
care va avea loc duminică, se
lecționerul Ruy Șeabra a apelat 
la jucători noi, printre care Jor
ge, Sheu, Nunes, Alberto, Ze 
Beto, Paqulto. Nasclmento, Coel
ho. • SCHIMBARE DE LIDER tn 
campionatul Elveției. Fosta frun
tașă a clasamentului. F. C. Sion, 
a pierdut --------
10-a cu F. 
sare (0—1), 
tel Xamax 
gen (3—1), _ ______ „__  _
ctștlgat eu 3—0, tn deplasare, eu 
F. C. Basel ! Alte rezultate : Aa
rau — La Chaux de Fonds 4—4, 
Young-Boys — Bellinzona 0—2 I, 
Lausanne — Servette 3—2. Pe 
primele locuri : Neachâtel Xa
max șl Grasshoppers cu cite 10 
p, Slon 15 p, Bellinzona și Lau
sanne cu cîte 12 p. Pe ultimul

echipei, Santillana rămine unul dintre cai 
mai buni jucători ai lui Real Madrid.

au obținut 
(abia în

medul din etapa a 
C. Zdrich în depla- 
în timp ce Neuchâ- 
a învins pe Wettin- 
iar Grasshoppers a

loc : 16. La Chaux de Fonds 1 p- 
• IN PRIMA ETAPA a Cupei 
Ligii engleze (după jocurile tur- 
retur) nu s-au înregistrat sur
prize de proporții- Iată echipele 
calificate pentru etapa secundă: 
Nottingham Forest, Norwich, 
Southampton, Tottenham, Aston 
Villa, Chelsea, Leicester, Man
chester City, Bradford, F. C. Li
verpool, Everton, Manchester U- 
nlted, Arsenal, Q. P. Rangers, 
Oxford, Watford, Coventry, West 
Ham United. O AU FOST sta
bilite datele de desfășurare a 
finale! Cupel Libertadores, dintr» 
F. C. America Call (Columbia) 
șl River Plate (Argentina). Pri
mul meci se va disputa Ia Caii, 
ta 22 octombrie,
Buenos Aires, la 29 octombrie, 
tn cazul că va
treia partidă, ea va ti progra
mată la 5 noiembrie, pe teren 
neutru. • internaționalul 
belgian Claesen, in vîrstă de 24 
de ani, de 22 ori selecționat la 
„națională”, va evolua la Totten
ham, după ce jucase la Standard 
Llăge.

iar returul la

fi necesară

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

OBSERVATORUL" DIN TRIBUNĂ la Închiderea ediției

La recentele întreceri ale Campionatului Mondial de vo
lei din Franța, „squadra” italiană a... copiat o metodă des 
utilizată în meciurile de fotbal american : un observator a 
fost plasat în înaltul tribunei, pentru a avea o imagine cit 
mai completă a terenului de joc. De aid, acesta, dotat cu 
un ultramodern aparat de emisie-recepție (walkie-talkie), 
transmitea toate observațiile sale (asupra combinațiilor ad
versarilor. de exemplu) către banca de rezerve, de unde 
erau retrimise prin strigăte puternice (lucru permis de re
gulament !) — în terenul de joc. Avînd ta vedere că 
peninsularii — cindva medaliat! cu argint ai „mondialelor” 
— au ocupat în final locul 11, se pare că „spionul” din 
tribună a cam ...ațipit în timpul meciurilor. Sau, lăsind 
gluma la o parte, inovațiile tehnice „hiper-sofisticate” nu 
suplinesc lacunele de pregătire !

Andi VILARA
ț

STEAUA S-A CALIFICAT IN
TURUL II AL C.C.E. LA HOCHEI

SOFIA, 9 (Agerpres). — 
Aseară, la > Sofia, ta manșa a 
doua a primului tur al „Cupei 
Campionilor Europeni”, la ho
chei pe gheață — „Trofeul 
Citizen”, formația Steaua Bucu
rești a întrecut cu scorul de 
6—2 echipa ȚSKA Sofia.

învingători și în meciul-tur, 
cu 14—0, hocheiștli români s-au 
calificat ta turul următor al 
competiției.
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