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FESTIVALUL SPORTIV DE TOAMNA
AMPLA DEMONSTRAȚIE DE VIGOARE

Șl PASIUNE PENTRU
In marea cronică a Daciadel, 

in care este prezent perma
nent, Sectorul 1 al Capitalei ■ 
adăugat o nouă filă. Prilejul t 
Festivalul sportiv de toamnă, 
acțiune tradițională care reu
nește reprezentanți al asociați
ilor sportive din școli, Între
prinderi și instituții. Ca de fie
care dată. Festivalul, organizat 
de C.E.F.S., Inspectoratul șco
lar, Comitetul U.T.C. șl Consi
liul Organizației Pionierilor din 
cadrul sectorului, a vrut să În
semne un bilanț al primelor 8 
luni din acest an. in sportul 
pentru toți, in Dacladă: peste 
98 000 de participant! la com
petițiile de masă, circa 75 000 

, la trecerea normelor ' Comple
xului „Sport și Sănătate", a- 
proape 85 000 în acțiunile turis
tice de Ia sfîrșit de săptămînă 
și din vacanțe.

Secvență din repriza care a ilustrat gimnastica de înviorare in 
școlile Sectorului 1. Foto : Gabriel MIRON

Firesc. Festivalul a adus pe 
Stadionul Tineretului tot ce are 
mai reprezentativ acest sector.' 
Intr-o demonstrație amplă, de 
vigoare, voioșie și optimism, 
pe terenul central al stadionu
lui au evoluat gimnastele de 
ritmică de la C.S.Ș. 1, C.S.Ș. 
Triumf, precum și reprezen
tante ale sportului grației din 
liceele „I.L, Caragiale", nr. 34, 
economic 1, agro-industrial Bă- 
neasa și nr. 16. Trei reprize cu 
o frumoasă ținută artistică a 
elevelor, rod .al strădaniei lor.

Campionatele de motocros fi viteză

ciiRsi spicncuiosst
Animație .deosebită, dumini

că, pe traseul de motocros din 
comuna Drajna, situată în ve- , 
cinătatea orașului Vălenii de ' 
Munte, unde s-a desfășurat e- 
tapa finală (a 5-a) a Campio
natelor Naționale pe echipe : 
vreme splendidă, un public nu
meros și entuziast, iar concu- 
renții au făcut uz de întregul 
lor arsenal fizic și tehnic, ofe
rind posibilitatea vizionării u- 
nor curse atractive.

Deși Ia toate cele patru clase , 
din program „conturile" pentru 
primele locuri în clasamente e- 
rau încheiate încă din runda _ 
anterioară, echipele Steaua — 
la 125 cmc tineret și 250 cmc 
seniori, Torpedo 'Zărnoști — la 
80 cmc șl I.R.A. Tg. Mureș — 
la 50 cmc fiind virtuale campi
oane, marea majoritate a aler-

Cupa României la tenis de masă

VAIOARE RIDICATĂ IN ÎNTRECEREA FEMININĂ
Mai animat (ca de obicei) 

decît concursul masculin, cel 
al echipelor feminine din Cu
pa României Ia tenis de masă 
s-a situat la un nivel valoric 
evident mai ridicat, grație nu
mărului de sportive laureate la 
competițiile continentale,' situa- 

• te pe locuri fruntașe în „top“- 
urile internaționale. Trofeul a 
revenit, și Ia această ediție, e- 
chipei Juventus MILMC Bucu
rești (Carmen Găgeatu, Cristi
na Enulescu — senioare. Anca 
Cbeler, Adriana Năstase — ju
nioare. Angela Rizoiu, 
Cocoș — cadete; 
sile Dumitrescu), 
formația cea mai 
loric la cele trei 
vîrstă. cu un stil 
siv. cu o gamă variată de ser-

Maria 
antrenor Va- 

într-adevăr 
omogenă va- 
categorii de 
de joc ofen-

de specia- 
respective 
coordona-

al cadrelor didactice 
litate din unitățile 
șl «1 profesoarelor 
toare. Ioana Năstăsoiu, Ileana 
Iile, Mihaela Tirnovean și Mar
cela Cîmpineanu. O reușită a 
însemnat, de asemenea, repri
za de gimnastică de Înviorarea 
elevelor de la școlile generale 
13, 152 șl 196. Concepția artis
tică șl conducerea reprizei: pro
fesoarele Agripina Neagu, Mi
haela Chiriaș și Doina Bălan.

Replica elevilor (de la lice
ele „Grlvtța Roșie", „Dumitru 
Petrescu", I.R.M.A.,. nr. 1(1 și 
32) — se înțelege cu exerciți! 
de gimnastică sportivă — (co
ordonator, prof. Em. Lazăr) a 
fost la fel de convingătoare, 
în finalul eL înscrisul A.I.P. 
(Anul Internațional al Păcii) 
a cules îndelungi aplauze, ca o 
subliniere si o adeziune depli

nă a tuturor celor prezenți, de 
a apăra cel mai de preț bun 
al omenirii, viața.

înscrise curent în acțiunile 
sportive de masă, demonstrați
ile la unele sporturi tehnlco- 
apllcatlve, tot mai Îndrăgite de 
tineretul studios s-au bucurat 
și de astă 
publicului, 
Iism, moto 

dată de aprecierile 
cele de aeromode- 

șt karturl, avtnd ca

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag. 2—3)

IN ETAPELE FINALE

primul 
chiar pe

gătorilor a dovedit multă poftă 
de concurs, nota spectaculară a 
întrecerilor dînd-o, de data a- 
ceasta, tinerii alergători aflați 
în plină ascensiune. într-un pa
sionant duel, multiplul nostru 
campion, stelistul, E. Mulner 
(care. In 1977, câștiga 
său titlul la seniori 
dificilul traseu de aici, domi- 
nînd autoritar arena competi- 
țională aproape un deceniu) a 
fost nevoit să se încline în fa
ța talentatului său coechipier 
FL Pop, promovat în acest cam
pionat de la clasa 125 cmc. Fă
când evidente progrese în pilo
tarea mașinii, Fl. Pop a men
ținut permanent un ritm alert, 
întrunind sufragiile specialiști
lor șl spectatorilor în ambele

(Continuare in pag. 2-3) 

succes în „Cupa 
— cu un tablou de

vicii și lovituri. Drumul spre 
acest nou 
României"
16 echipe, sistem eliminatoriu
— a fost jalonat de victoria ca
tegorică (10—0) cu Eternit 6- 
radea. de partida ceva mai di
ficilă (10—4) cu CSM-ASA 
Buzău, după care a urmat, în- 
tr-un efort crescendo, finala cu 
Metalul CSȘ Rimnicu Vilcea, 
câștigată cu 10—6, un scor ca
re onorează. după părerea 
noastră, ambele echipe, replica 
vîlcencelor fiind ceva mai dîr- 
ză decît o arată rezultatul. Vie 
toriile cîștigătoarelor au fost 
realizate de Cheler și Năstase
— cîte 2, Găgeatu, Enulescu. 
Rizoiu, Cocoș, și dublurile de 
junioare și cadete. Pentru Me
talul CSȘ Rm. Vilcea au punc-

fraletari din toate țările. sni'i-rt)

porta
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O performanță fără precedent in C.C.E. la popice

ECHIPELE CAMPIOANE ALE ROMÂNIEI
PE CEA MAI ÎNALTA TREAPTA A PODIUMULUI

EXERCIȚIILE FIZICE

Aproape că ne-am obișnuit 
cu afirmația oă ureînd perma
nent în ultimU ani pe podiu
mul marilor competiții interna
ționale, popicarii noștri dețin, 
prin prestații și rezultate su
perioare, supremația in arena 
mondială. Afirmația se confir
mă și după actuala ediție a 
C.CJE., desfășurată la sfîrșitul 
săptămînil trecute pe arena din 
Szeged, unde campioanele ță
rii noastre, Electromureș Tg. 
Mureș (la feminin) și Aurul 
Baia Mare (la masculin), au ob
ținut o valoroasă „dublă", ur
eînd In ambele întreceri pe 
cea mai înaltă- treaptă a po
diumului laureatelor, perfor
manți inedită in istoria aces
tei prestigioase competiții con
tinentale.

Popicarii de la Baia Mare, 
după ce in anii 1979, 1930 și 
1984 au trecut pe lîngă Invi
diatul trofeu, de data aceasta 
s-au mobilizat exemplar învin- 
gînd, într-o formulă contra 
scor tur-retur, echipe de pri
mă mărime : S. C. Lena (Ita
lia), K. K. Medvescak Zagreb 
(Iugoslavia), Entente Colmar 
(Fran(a), S.K.C. Morfelden 
(R.F.G.), B.B.S.V. Viena (Aus
tria), K. K. Hunter (Suedia) și

TINERETUL ASALTEAZĂ POZIȚIILE FRUNTAȘE »
lor" Nicolae Iancu (IMASA Sf. 
Gheorghe) — Adrian Sturz 
(CSM Reșița). Ambii sportivi, 
bine clădiți pentru această ca
tegorie, au etalat încă din start 
frumoase calități tehnice. Re- 
șițeanul a folosit cu precădere 
loviturile ’directe, în timp ce 
adversarul său a preferat efica
citatea croșeelor. Timp de două 
reprize, în ring s a menținut 
o egalitate aproape perfectă.

CONSTANȚA, 13 (prin tele
fon). Pentru a doua oară in 
istoria Campionatelor Naționale 
de box ale țării noastre, tur
neul final este organizat pe 
malul mării, spre satisfacția 
numeroșilor iubitori ai sportu
lui cu mănuși din localitate. 
După examenul zonelor, spor
tivilor căfora li s-au adăugat 
și membrii lotului reprezenta
tiv, cei mai buni 105 pugiliști 
din țară au început luni seara 
maratonul pugilistic de o săp- 
tămînă, la capătul căreia li. 
vom cunoaște pe cei 12 cam
pioni. Care dintre sportivi vor 
reuși această performanță este 
greu de anticipat, în cursă a- 
flîndu-se alături de veterani ai 
ringului nostru — reprezentat! 
de trio-ul Dragomir Hie, Mihai 
Ciubotaru și Teodor Pirjol — 
și o listă lungă de debutanți 
la campionatele seniorilor. Poa
te Că niciodată nu a fost mai 
evident momentul schimbului 
de generații în boxul nostru 
decât la acest turneu final. 
Vom vedea în această săptă- 
mînă dacă reduta veteranilor 
va rezista asaltului entuziast 
al tinerilor.

Și meciurile frumoase au în
ceput chiar cu partida „muște- 

tat Maria Alboiu — 3, Maria 
Bogoslov, Anțla Gîrbină și du
blul de senioare — cîte 1. O- 
cupantele (pentru a patra oa
ră) locului secund au jucat in 
prima partidă cu Constructorul 
TAGCM CSȘ Universitatea Cra
iova (10—4), iar în cea de a 
doua cu CSM Cluj-Napoca (10— 
6), ambele întîlniri oferind con
fruntări marcate de dese mo
mente de joc de

Pentru locurile 
întîlnit echipele 
Buzău și CSM 
încheiată cu 10—8 în favoarea 
buzoiencelor, partida a avut o 
evoluție pasionantă, atrăgînd

Mircea CCSTEA

calitate.
3—4 s-au
CSM-ASA 

Cluj-Napoca.

(Continuare in duo 2—3)
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Stelian BoariuDoina Țagean

Praga (Cehoslovacia). 
Principalul realizator a fost, în 
prima reuniune, jucătorul și 
antrenorul sextetului băimă- 
rean, Stclian Boariu. Evoluind 
cu precizie de... metronom, el 
a întrunit în unanimitate su
fragiile specialiștilor și publi
cului, doborind din 200 bile 
mixte 990 popice, ceea ce re
prezintă un nou record al are
nei din Szeged. De asemenea, 
confirmîndu-și principalele ca
lități, forța de joc și forța mo
rală, coechipierii lui Stelian 
Boariu au totalizat in final

„Naționalele" de box de la Constanța

După etapa Inaugurală a Diviziilor A de baschet

DEBUT PROMIȚĂTOR, DAR Șl UNELE ABSENȚE
CARE POT AFECTA

spectaculoasă pă mr.dere a 
în 

ieri cu Dinamo 
pag.

O 
stelistului P. Brănișteanu, 
intilnirea de
Oradea. Citiți cronica in
2—3. Foto : Aurel. D. NEĂGU 

5455 pd. depășind clar pc K. K. 
Medvescak Zagreb — 5355 pd 
șl Olympia Morfelden — 5330 
pd, principalele candidate la 
primul loc. în manșa decisivă, 
băimărenii au intrat pe pistă 
în următoarea formație : AI. 
Naszodi — 893, Marian Andrei
— 917, Erno Gergely — 937, AL 
Szekely — 856, Iosif Tismănar
— 893 și Stelian Boariu — 886. 
Ei au totalizat în final 10 834 pd,

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag a 4-a)

r
Dar, în ultimul rund, lucrurile 
s-au limpezit : Iancu a plasat 
un croșeu la figură și Sturz a 
fost numărat. In continuare, 
sportivul din St. Gheorghe a 
condus „ostilitățile" și a obți
nut decizia In unanimitate. în 
următoarea partidă a acestei

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

LOTURILE NAȚIONALE
Ediția a 38-a a Campionate

lor Naționale de baschet a în
ceput promițător, la un nivel 
superior celor din anii trecuți. 
In general, echipele au mani
festat o pregătire adecvată 
pentru un debut de campionat, 
unele meciuri oferind dispute 
atractive și spectaculoase, așa 
cum au fost cele dintre Rapid 
București și ICED CSȘ 4 
București, la băieți, Olimpia 
București și Politehnica Spor
tul Studențesc București, la 
fete. A bucurat și faptul 
că unele formații au pro
movat elemente tinere, chiar 
junioare, cum este cazul . U- 
niversității Cluj-Napoca, al că
rei antrenor principal. Nicolae 
Martin, le-a folosit pe Marga
reta Vereș (1,78 m — 18 ani), 
Delia Dragoste (1,77 m — 18
ani) — ambele provenind din 
valoroasa pepinieră a antreno
rului Horia Pop de la CSȘ Vi
itorul Cluj-Napoca — și 
Anca Șerbănoin (1,80 m — 
ani), depistată și instruită 
fosta internațională Ștefani» 
Dinescu, de la Voința Bucu
rești.

în mod regretabil, însă, !ri 
etapa inaugurală au toșt înre
gistrate cîteva absențe cauzate 
de nerezolvarea unor transfe-

pe
U 
de

Dumitru STANCU! E'CU

(Continuare tn pag 2-3)



Cn ciccplia victoriei Iul Dinamo la 1*1. Cine !n „Cupa Federației"

REZULTATE NORMALE ÎN CN. DE HOCHEI IN MECI DE DIDDY liEREÎI INTERESANT

SE ÎNCHEIE competițiile

PE VELODROM

4—5 (1—0, 3—4,
dramatic, cu un 
obișnuit, în care 
la Dinamo, cu o 
revenire în re-

La Miercurea Ciuc și te 
București s-au disputat noi în- 
tîlnirl în cadrul Campionatului 
Republican de hochei. gruDa 
valorică A.

Miercurea Ciuc
SPORT CLUB — DINAMO 

BUCUREȘTI 
0—1). Med 
final puțin 
hochelștii de 
excepțională
priza a doua, dar și pe fon
dul unei evidente oboseli a 
gazdelor, cărora le-au lipsit în 
aceșt meci cinci jucători de 
bază (Z. Nagy, J. Bartalis. I 
Antal, Baricz și Csiki) au' reu
șit nu numai să egaleze, ci să 
și obțină 
jumătate;
Club a dominat mal mult și. 
în min. 27, conducea cu 4—1 
în final, Dinamo are o puter
nică revenire, egalează în min 
37 și înscrie golul victoriei în 
min. 69. cînd Sport Club evo
lua cu numai trei jucători de 
cîmp, Miklos și portarul Fe- 
kete fiind sancționați cu eli
minare în min. 59. Au mar
cat : Gyărgycze (min. 8), Ge- 
reb (min. 22). Kcresztes (min. 
26), Demeter (min. 27) pentru 
localnici, respectiv 
(min. 21 și 36), 
29), Caval (min. 
povici (min. 
satisfăcător 
M. Dinu — 
Both.

SPORT CLUB

victoria. în prima 
a meciului. Sport

60). 
un 
N.

Pisării
Solyom (min.

37), D. Po-
Au condus 

meci greu: 
Enache, Em.

DINAMO 
6—2 (2—0, 3—2, 1—0). Specta
col de calitate, cu faze palpi
tante la ambele porți, cu go
luri frumoase, combinații ra
pide și spectaculoase. Dinamo 
a luptat cu mult elan în spe; 
cial în repriza a doua, după 
ce( în min. 34 era 5—0 pentru 
Sport Club, care a aliniat for
mația completă. Au înscris : 
Gyorgycze (min. 2), Gereb 
(min. 13), Miklos (min. 30). 
Keresztes (min. 31), Z. Nagy 
(min. 34). Baricz (min. 57)

FINALELE DE MARATON
Șl MARȘ

Dummică, intr-o ireproșabilă 
organizare, s-au desfășurat la 
Mamaia finalele Campion ațelor 
Naționale de maraton și marș, ia 
care a participat 140 de sportivi, 
reprezentînd 41 de asociații din 
23 de centre atletice. Iată primii 
clasați : MARȘ : 50 km seniori : 
Teodor Grlgore (Metalul Plopenl) 
fii 25 31, C-tta. Ispas (Metalul 
Plopenl) fii 29:00, Gh. Radu (Me
talul Plopenl) th 33U5; echipe : 
Metalul Plopenl 13 h 28:11, CAM 
Reșița 15. h 25:30, CSM Crarovu 
15 h 33:33 ; 50 km tineret : Gheor- 
ghe Ardeleaun (CAM Reșița) 4h 
48:01. M. Mihăîlescu (CSM Su- 
cesv .l 4h 52:09, FI. Crețu (CSM 
Craiova) 5h 02:18 ; 20 fan ju
niori : Sorin Urtoc (CAM Reșița) 
lh 40:38, M. Dina (PTT Buc.) im 
4128, FI. Chicoș (Rapid Buc.) lh 
«2 Al ; echipe : PTT Buc. 5h 09:08, 
CAM Reșița 5h 19:59. CS Tulcea 
Sh 28:21 ; 10 fan senioare : Victo
ria oprea (Voința Tg. Jiu) 48:26, 
Mihaela Dăogăroiu (Unirea Alba 
Mia) 48:49,.Lucia Cioancă (Rapid 
Buc.) 50:49 ; 10 km tineret : Dao- 
găroiu, Tldiko Szllagyi (Unirea 
Alba Iulia) 52:05 ; Gabriela Ato- 
dlresei (SC Bacău) 52:16 ; 10 km 
junioare : Dăogăroiu, Szilagy,
Gabriela Bancsov (CSM Reșița) 
53:05 : MARATON REDUS : 20 km 
juniori : Mihai Buga (Farul Con
stanța' lh 05 20, St. Tipu (Viitorul 
Vaslui) lih 06:09. M. Iordache (CSS 
Buzău) lh 07:04 ; echipe : CSȘ 
Buzău 311 30:58, ASA Sibiu 3h 
25:11, CSȘ Buzău Sh 38:48 20 km
Junioare : Anuța Căituna (CSS 
Bistrița) lh 16:35, Luminița Mă
rita (CSM Drobeta Tr. Severin) 
lm 18:35. Virgtat-ca Purcea (CSM 
Drobeta Tr. Severin) lh 22:38 ; 
ÎS ta alergare senioare : Elena 
Murgoci (Metalul Tîrgovlste) 
n 31 Elena Fidatov (Delta Tul- 
eea) 53:16. Viorica Ghlcan (Vo
ința Tg. Jiu) 53:50 ; 15 km aler
gare tineret : Elena Radu (Metalul 
Buc.) 57:31, Flori ca Cărbunaru 
(CSM Drobeta Tr. Severin) 57:51, 
Mihaela Stoian (IMGB) lh 04:40. 
(Ch. Goldenberg — eoresp.).

ROȘCOVAN A ClȘTIGAT
Lutad un start bun și greșind 

numai o singură dată, Roșcovan, 
cu antrenorul său în sulky, șl-a 
adjudecat „Premiul de Toamnă", 
de o manieră categorică, I. Oană 
avtad merite in refacerea acestui 
controversat trăpaș. Reuniunea a 
fost dominată de trei formații, 
care au reușit cite două victorii. 
Astfel, N. Nicolae a învins în 
primele două curse, cu Orac, 
care prin valoarea arătată devine 
din zi în zi mai bun, și cu 
Henrlc, care anunță o frumoasă 
carieră. T. Marinescu șl-a învins 
adversarii cu Soarta, adusă cu 
prec!zla-l cunoscută, șl cu Jeni, 
care a eîștlgat tatr-o frumoasă 
cursă de dozare a efortului con
cepută de cel mal bun ajutor de 
antrenor, V. Pătrașcu. La rîndul 
Său. G. Suditu. a Învins cu A-

/

pentru Sport Club, Csata (min. 
36), I. Popovici (min. 38) pen
tru Dinamo. Au arbitrat bine : 
N. Enache — M. Dinu, Em. 
Both. (Vaier PAȘCANU — co- 
resp.).

București
STEAUA - DUNĂREA GA

LAȚI 11—2 (2—1, 6—1, 3—0).
începutul partidei a aparți
nut — surprinzător — oaspe
ților care, după ce au ratat o 
mare ocazie în primele secun
de, au 
scorului 
Dinu — 
Formația 
in serips 
nă clar 
gol : K. Antal (min. 6 si 24), 
Burada (min. 15), Ilăiăucă 
(min. 22, 35 și 44), Gliga (min. 
28), Popescu (min. 30), Nistor 
(min. 30), Gerczuj (min. 47) și 
Chiriță (min. 60), în timp ce 
tinerii hocheiști 
mai punctat o dată prin Mo
canii (min. 40). Au condus : 
M. Presneanit — FI. Gubernu.
1. Beeze. (Andi VILARA).

STEAUA DONAREA 15—3
(5—1, 5—1, 5—1). Ieri seară, Stea
ua a făcut o reușită repetiție 
pentru meciul de joi, cu Parti
zan Belgrad, din cadrul C.C.E. 
Superioritatea formație! din 
Ghencea a fost incontestabilă, 
Dunărea avînd însă, meritul unui 
joc curajos în anumite momen
te. Au marcat : Justinian
2, 22), Gliga (min. 11),
(min. 12), Bălăucă (min. 
Șofron (min. 24, 45),
(min. 26), Nistor (min. 30), 
Antal (min. 38), Huțanu 
41), Jumătate (min. 43), ”
(min. 44), Popescu (min. 54) 
tru Steaua, respectiv Dima 
15), Mocanu (min. 27, 60). 
arbitrat bine FI. Gubernu 
Beeze, M. Presneanu.

In urma acestor rezultate, 
ua a totalizat 12 p șl este ur
mata In clasament de Sp. Club 
M. Ciuc — 9 p, Dinamo — 6 p, 
Dunărea — 1 p. (M. T.).

reușit deschiderea 
după o combinație 

Gherghișan (min. 2). 
campioană ia jocul 

în* continuare, domi- 
și înscrie gol după

gălățeni au

(min.
Alexe 

16, 17), 
Chir Iță 

k. 
(min. 

Herlea 
pen- 

(min. 
Au 

— 1.
Stea-

O partidă de rugby Steaua — 
Farul reprezintă un punct de 
atracție, chiar și atunci cind 
finalistele ultimului campionat 
joacă fără componenții lotului 
reprezentativ, încercînd o sea
mă de tineri. Așa cum a fost 
duminică, în Cupa Federației. 
Bucureștenii au avut, pe pro
priul teren, o evoluție dezin
voltă, convingătoare, impunin- 
du-se într-o manieră categori
că : 43—9 (21—0). Rezultatul
consemnat, în final, de arbi
trul Al. Vavlovici, poate sur
prinde doar pe cei ce nu au 
fast la, meci, pentru spectatori, 
diferența vădindu-se limpede 
de la bun început, Steaua con- 
ducînd după șapte minute cu 
15—0, prin spectaculoasele
Jeuri ale lui Fuicu și Vărzaru, 
transformate de Alexandru, 
oius lovitura de pedeapsă reu
șită de Codoi. în continuare, 
grămada gazdelor a cîștigat 
majoritatea duelurilor, balonul 
a circulat bine pe liniile din
apoi. astfel că Ținea, Vărzaru

e-

• Intr-o altă întîlnire de in
teres. disputată în Capitală, RC 
Grivița Roșie a dispus de Di
namo, care oferă cei mai mulți 
componenți lotului național, cu 
18—3 (15—3). Ilcă a înscris un 
eseu. T. Radu — 3 l.p., drop și 
transformare, pentru grivițbni. 
respectiv Podărescu — l.p. A 
arbitrat S. Marin.

Sibiu. formația locală 
întrecut cu 30—6 (T0—6) 

bucureșteană

fi La
CSM a 
echipa
Grele. De menționat că 
au re. șit șase eseuri. 
TOCAN, oo-resp.) • 
CEMIN Baia Mare — , 
Februarie CIuj-Napoca 
(13—12). după un meci specta
culos (A. CRIȘAN, corcsp.).

ACTUALITĂȚI

9 HANDBAL @ VOLEI

Mașini
i gazdele 

(I. BO-
Știința

16
31—21

S-a încheiat prima parte a 
Campionatului masculin de hand
bal. Divizia A. El va continua 
după o formulă nouă, In care 
primele trei formații din fiecare 
serie vor forma o grupă de șase: 
echipe din care se va desemna' 
campioana, iar celelalte lși vor 
continua întrecerea In grupa 7—12, 
ultimele două clasate In final 
urmînd să activeze In campiona
tul viitor al Diviziei B de ti
neret. Clasamentele la încheierea 
turului I 
gu rație.

au următoarea confi-

1. Steaua 10 9 0 1 283-216 28
2. „Poli" Tim. 10 8 1 1 255-221 27
3. Univ. Craiova 10 3 1 6 218-234 17

£ Știința Bc. 10 3 1 6 209-234
5. ASA Electr. 10 3 0 7 229-270 
‘ Carpatl Mirșa 10 2 1 7 220-239

SERIA B
Dinamo Buc. 10 8( 1 290-238 
H.C. Minaur 10 7 3 0 253-210 
Dinamo Bv. 10 4 2 4 245-244

8.
1.
2.
?■
4. Metalul B-ța
5. Constr. Or.
6. Dacia Pitești

10 3 0
10 2 1
10 2 1
final

17
16
15

27
27
20

7 243-257 16
7 209-240 15
7 215-266 15

progna-• Turul n — 
mează prima etapă duminică 15 
martie-1987 cu meciurile: Steaua
— Dinamo Brașov, „Poli* — II.C. 
Minaur șl Universitatea — Dina
mo București (grupa 1—6) ; Ști
ința — Dacia, ASA Electromureș
— Constructorul și Carpați — 
Dacia (grupa 7—12).

TROFEUL „SPORTUL* PENTRU 
EFICACITATE. 1. Măricei Voinea 
(H.C. Minaur) 95 de goluri ; 2. 
Alexandru Folker („Poli") 76 ; 
3. Petre Cozma (Dacia) 74 ; 4—5. 
Dumitru Berbece (Steaua) șl Tu
dor Roșea (Dinamo Brașov) 69 ; 
6—7. Dorin Cristache (Construc
torul) și Marian Gabriel (Univer
sitatea^ 58 ; 8. Olimpiu Flangea 
(Dinamo București) 56 ; 9. Mace
don Țermure (Metalul) 55 ; 10.
Marian Dumitru (Steaua) 54 ; 11. 
Benonl Nieolescu (Dinamo Bra
șov). 51 ; 12—13. Gheorghe Dumi
tru (Universitatea) șl Adrian 
Bondar (Știința) 47.

cadrul „Săplămînii 
olimpice", turneul 
volei, organizat în 
C.E.F.S. Sector 3, i

i spor- 
femi- 
Capi- 

a reu-

O In 
turilor 
nin de 
tală de 
nit 4 echipe bucureștene. Rezul
tate. ; Flacăra Roșie — Calcula
torul 3—0, Dinamo — Rapid 3—o. 
Rapid — FI. Roșie 3—0, Calcula
torul — Dinamo 3—2, Rapid — 
Calculatorul 3—1, Dinamo — Fi. 
Roșie 3—2. A cîștigat Dinamo, la 
setaveraj (N. MATEESCU — co- 
resp.).

S La Constanța, echipa femi
nină Farul a susținut două par
tide amicale cu T.S.C. Berlin. 
Gazdele au cîștigat ambele tnttl- 
niri : 3—2 (6, —8, 8, —4, 4) șl.
3—2 (9, 5. —9, —13, 13). Remar
cate : Maria Enache, Gulniza 
Lică, Mădălina Ciorbaru, Elena 
Cucoș, respectiv Evelin Rank, 
Manuela Pietrach și Annette 
Werner. Arbitri : N. Ionescu — 
S. Cadar (C. POPA, coresp.).
• Astăzi după-amiază, la Si

biu, se dispută restanța din pri
ma etapă a campionatului femi
nin (grupa I), CSM Libertatea — 
CSU-TMN Galați.
• întrucît Steaua urmează să 

participe la „Turneul armatelor 
prietene", (Varna, 20—29 octom
brie), meciul cu Explorări știința 
Baia Mare, din etapa a 4-a, se 
desfășoară In devans, azi, de la 
ora io, in sala Agronomia din 
Capitală.

Rădulcscu, Avram, Șimonca au 
încheiat alte cinci acțiuni 
but restul punctelor I 
„semnate" de Alexandru ■ 
transformări. S-a făcut simți
tă reintrarea lui Murariu, s-au 
„văzut" în joc și cei mai ex
perimentați (pe lingă cei amin
tiți. David, cu o prestație de... 
națională, Moț), dar și cei mai 
tineri, precum Mirea, Șerban 
sau Boldor. Constănțenii, nea- 
vînd un lot atît de cuprinzător 
și rutinat ca militarii, au pre
zentat — pe lingă cunoscuta 
Gh. Dinu, Șt. Constantin, Gă- 
lan sau Giuglea — trei rug- 
byști de 19 ani încercînd, deci, 
o formulă inedită, care nu a 
putut tine pasul, reușind doar 
un eseu, prin Plloțschi, și alte 
cinci puncte, prin Bică — lo
vitură de pedeapsă și transfor
mare. Sigur, așteptăm altceva, 
in timp, de la XV-le Litoralu
lui. cu convingerea că „rezer
vorul" său nu a secat...

c

Actlvltatea cicliștilor noștri 
fruntași continuă. Astfel, săptă-

a au mina aceasta, pe Velodromul Di
in namo din Capitală, vom avea 

fiind , prilejul să-1 urmărim pe plstarzii 
— 4 ** noștri — care au realizat perfor-

Geo RAEȚCHI

manțe notabile la „Balcaniada" 
de la Kazanlîk — in ultimele pro
be ale Campionatelor Naționale 
de seniori. Iată programul : as
tăzi, de la ora 15,30. proba de 
urmărire echipe 4000 metri, iar 
miine, la aceeași oră. spectaculoa
sa cursă cu adițiune de puncte, 
care va încheia activitatea pe ve
lodrom în 'acest an.
• Toamna este sezonul ciclo- 

erosuriior și, ca atare, competi
țiile se desfășoară in lanț : sîm- 
băta 18 octombrie, „Cupa IMGB 
— Olimpia", miercuri 22, „Cupa 
Steaua", duminică 26, Campiona
tele Municipale. întrecerile se 
zor desfășura pe traseul special 
amenajat în incinta Stadionului 
Metalul din Capitală, după care 
caravana cicliștilor se va muta 
la Poiana Brașov, pentru ulti
mele curse din acest an : „Cupa 
Poiana", ediția a vn-a, miercuri 
29 octombrie ; Concursul Repu
blican al juniorilor mic! șl Cam
pionatele Naționale ale juniorilor 
mari șl seniorilor — simbătă 1 
noiembrie șl duminică 2 noiem
brie.

In întrecerile pc echipe ale haltcroiiiil«r juniori

STEAUA S-A IMPUS AUTORITAR
Timp de trei zile s-a desfă- 

Arad, campionatul pe 
haltere pentru juniori, 
ta primăvară a avut 
acum, ta manșa se- 

fost desemnată echipa

șurat, la 
echipe Ia 
După ce 
loc turul, 
cundă, a 
campioană. Titlul a revenit, așa 
cum era de așteptat, tinerilor 
halterofili de la Steaua (antren 
nori V. Dociu și Z. Flat), care 
au acumulat 18 213 p. La acest 
succes categoric au contribuit cei 
10 componenți ai echipei : A. 
Azoiței, D. Gîlcă, N. Nițu, M. 
Bîrzan, I. Schuller, D» Tuinea, 
A. Mateeș, V. Mereuță, C. Udrea 
și A. Szasz. Pe locul secund s-a 
clasat Gloria Bistrița (antrenori 
M. Saranciuc, A. Karaffa și I. 
Morar), cu 15 453 p, urmată, la 
mare luptă, de Olimpia București 
(antrenori ~7 
Gh. Diaconu) 
locurile 
București 
lescu și 
14 654 p ; 
trenori A< 
— 13 723

M. Constantinescu și 
j, cu 15 203 p. Pe 

următoare : 4. Rapid
(antrenori Gh. Mănăi- 
Gh. Gospodinov) — 

5. Vagonul Arad (an- 
Cristea și A. Sebeșan) 

p ; 6. Dunărea Galați 
(antrenori M. Ir ido iu și I. Dimof- 
te) — 13 665 p. Echipele clasate 
pe ultimele două locuri (11—12),

Constructorul Tg. Mureș și Farul 
Constanța, au retrogradat in eșa
lonul secund, iar în locul lor au 
promovat primele două din „B“: 
Unirea Alba Iulia (antrenori I. 
Frățlla șl L. Rhnbaș) șl Nicotină 
lași (antrenor O. Nemțeanu).

Din păcate, rezultatele au fost, 
cu mici excepții mediocre. Doar 
4 recorduri : C. Udrca (Steaua) 
la gat. 100 kg — 187,5 la aruncat 
(la juniori n sub 18 ani) și A. 
Culici (Olimpia) la cat +110 kg 
— 345 kg la total, 155 la smuls 
șl 190 kg la aruncat (toate la 
juniori I, pîn’ă la 20 de ani). 
Iată învingătorii în ordinea ca
tegoriilor : A. Jigău (Vagonul 
Arad) 187,5 kg ; A. Sirbu (Clu- 
jana) 215 kg ; D. Morar (Vagonul 
Arad), V. Roșu (Olimpia) 290 kg;' 
I. Schuller (Steaua) 292,5 kg ; N. 
Osiac (Olimpia) 325 kg ; V. He- 
reuță (Steaua) 317,5 kg ; A. Szasz 

^(Steaua) 330 kg ; F. Arsene (Ra
pid Buc.) 327,5 kg ; A. Culici (O- 
limpla) 345 kg. Cele mai multe 
puncte pentru echipele , respec
tive le-au acumulat V. Roșu (O- 
lîmpia) 1388 p, N. Osiac (Olim
pia) 1337 p, D. Morar (Vagonul 
Arad) 1234 p.

CUPA ROMÂNIEI LA TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

adesea atenția numeroșilor 
spectatori care urmăreau în a- 
celași timp și meciul decisiv 
pentru cîștigarea trofeului. în
vingătoarele au condus inițial 
la un punct diferență, clujen- 
cele le-au egalat la 2, din nou 
avantaj în favoarea buzoience- 
lor (6—3 și 8—5), egalitate la 
8, pentru ca, în final, două 
meciuri de cadete să stabileas
că scorul final.

Deosebit de echilibrate au 
fost .și partidele pentru locuri
le 5—8, între echipe apropiate 
valoric, care au luptat cu ar
doare. Eternit Oradea a în
vins cu 10—9 pe CSȘ 1 Spartac 
București (cu Otilia Bădescu și

FESTIVALUL SPORTIV DE TOAMNA
(Urmare din pag. I)

protagoniști' reprezentanți ai 
Clubului sporturilor tehnico-a- 
plicative precum și copii de la 
Casa Pionierilor și Șoimilor 
Patriei — Sectorul 1.

Paralel cu activitățile spor
tive de pe „centralul" Stadio-

nin, intr-un nou record al 
rierel, și cu Cobadln, în cursa 
rezervata amatorilor, B. Manea 
dovedindu-șl energia în lupta fi
nală. Aceste ultime două victorii 
îl aduc pe G. Suditu pe locul 3 
In clasamentul pe formații. După 
o suită de curse bune, Ama a 
reușit duminică victoria, iar Vul- 
turaș și-a dominat cu autoritate 
adversarii în finalul cursei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Henrlc (N. Nicolae) 1:34,4,
2. Vigilența. Cota : cîșt. 8. Cursa
a n-a : 1. Orac (N. Nicolae)
1:29',2 ; 2. Coran. Cota : cîșt. 2,20, 
ev. 29. Cursa a III-a : 1. Coba- 
din (B. Manea) 1:27,9 ; 2. Relativ;
3. Șamalla. Cota : cîșt. 3, ev. 16, 
ord. triplă 370. Cursa a IV-a : 1. 
Roșcovan (Oană) 1:29,1 ; 2. Su-

di tu j- 3. Rarau. Cola : cîșt. 3, ev. 
25, ord. triplă 753, triplu H—HI— 
IV 815. Cursa a V-a : 1. Ama
(R.l. Nicolae) 1:28,1 ; 2. Soneta. 
Cota cîșt. 2,40, ev. 25. Cursa a 
Vl-a : 1. Jenl (V. Pătrașcu)
1:27,6 ; 2. Vadu ; 3. Dinga. Cota: 
cîșt. 14, ev. 52, ord. triplă în- 
eUisă. Cursa a Vil-a : 1. Soarta 
(Marinescu) 1:23,0 ; 2. Marcela ; 
3; Hemin. Cota : cîșt. 2,40, ev. 48, 
ord. triplă 201, triplu V—VI—VII 
483. Cursa a VIII-a : 1. Anin (Su
ditu) 1:29,1 ; 2. Hălmaș ; 3. Sică. 
Cota : cîșt. 9, ev. 13, ord. triplă 
închisă. Cursa a IX-a : 1. Vut- 
turaș (Sandu) 1:34,2 ; 2. Gruia. 
Cota : cîșt. 2,20, ev. 14, ord. 9.

A. MOSCU

nului Tineretului, pe celelalte 
baze s-au desfășurat întreceri 
între echipe . reprezentînd școli, 
întreprinderi și instituții din 
sectorul 1 șl din Capitală (la 
baschet, minifotbal, handbal, 
minirugby, volei etc.) dedicate 
Anului Internaționali al Păcii. 
O .................
se
sigurării continuității în spor
tul de masă.. „Ne preocupă 
direct acest aspect — ținea să 
sublinieze prof. Ștefan Ia- 
mandl, președintele Consiliului 
pentru Educație Fizică șl Sport 
al Sectorului 1, pentru că do
rim ca și în perioada care a 
mai rămas pînă Ia finele anu
lui să angrenăm în întrecerile 
Daciadeî întregul tineret, cu 
precădere în compefifii de cros, 
specifice sezonului de toamnă 
și în acțiunile ■“Aleargă pentru 
sănătatea ta", tot mal îndrăgi
tă în asociațiile sportive 
sectorul nostru".

Așadar, în Sectorul 1 al 
pitalei,' Festivalul sportiv 
toamnă vrea să însemne 
punct de plecare Intr-o activi
tate cit mai bogată și mai ales 
neîntreruptă. O preocupare pe 
care dorim s-o consemnăm pes
te tot, în Capitală și în țară.

Emilia Ciosu!), iar Construc
torul Craiova pe CS Arad cu 
10—8, după cinci situații de 
egal, ultima la 8. în 
ceste partide decisivă 
valoarea cadetelor...

Pentru locurile 9—14 
registrat rezultatele : CSȘ 
Știința IJPIPS Constanța 
Metalurgistul Cugir 10—6, Fai- 
mar Baia Mare — Tractorul 
Brașov 10—4 și CSȘ — IPC 
Slatina —^Constructorul IJGCL 
Tîrgu Mureș 10—7.

CLASAMENTUL FINIAL : 1. 
Juventus MILMC București — 
câștigătoarea Cupei Itomâniei,
2. Metalul CSȘ Rîmnicu Vîlcea.
3. CSM-ASA Buzău, 4. CSM 
Cluj-Napoca, 5—8. 
radea, CSȘ 1 Spartac 
rești. Constructorul 
CSȘ Universitatea i 
•Arad. 9—14. CSȘ 
IJPIPS Constanța, 
tul Cugir, Faimar 
Tractorul Brașov, 
Slatina. Constructorul 
Tîrgu Mureș.

Au absentat de la „Cupa 
României" echipele Progresul 
IIRUC București și Unirea Tri
color București, ultima fiind 
Invitată de federație.

toate a- 
a fost

s-au în-
2

Eternit O- 
Bucu- 

TAGCM 
Craiova, CS 

2 Știința 
Metalurgis- 
Baia Mare, 

, CSȘ-IPC 
IJGCL

inițiativă reușită care 
Înscrie in sprijinul a-

ADMINISTRAȚIA DE

din

Ca
de 
un

• REPETAM
EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALĂ 
PREȘ DIN 12 
1S86, FAZA I. 
I : 31 44 32 8
Extragerea a II-a : 
41 32 4 19 1 ; “
III-a : “
13. ]
gerca
32 35
31 19
rea a
Fond total de cîștiguri: 1.193.393 
lei.
• CÎSTlGURiLE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 8 OCTOM
BRIE 1C88. Cat. 1 : 2 variante 25”,'o 
autoturisme „Dacia 1300“ (70.000
lei • cat. 2 : 2 variante 100% a

NUMERELE 
TRAGEREA 
PRONOEX- 

CCTOMBRIE 
Extragerea 

45 4 39 38 ; 
20 23 18 

Extragerea a 
: 31 2 12 16 26 17 20
FAZA A II-a : Extra- 

a IV-a : 43 37 31
10 ; Extragerea a -V-ă :

I 28 6 13 39; Extrag-e- 
Vl-a: 42 45 15 $3 37 26.

STE^
Desfășura 

în sala Fl< 
dintre divii 
STEAUA 
s-a încheia 
teptat, cu 
țării : 106-
(54—31). S 
semnalat r 
a pivota 
(după o al 
lungată) și 
insistentă 
Reisenbuchî 
cu. De la

(Urmi

ruri cu re 
bile asuprt 
gătire a j 
național îr 
ilor oficial 
(Balcaniade 
(Campiona 
nioare și 
printre b 
au particip 
litate de...

MASCU
1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid B
4. ICED Bl
5. Dinamo
6. Farul C

(
7. Acad. M
8. C.S.U. S
9. Poli. Bu

10. Poli.
ltt. RAM.
12. ,U“ Czu

în caz df 
rile directe 
rile, coșave

■ ■■ a

CLOSE
ru rm.

manșe. Ci 
clubului St 
preună cu 
omogenă, < 
de celeialti 
menea, un 
Iui emerit 
niță, ambi 
s-a dovedi 
Combativ î: 
retului. Cii 
tea manșei 
valoarea d 
no-u princ 
stelișitilbr.

în oursel 
au dat de] 
mai mir' 
Torpedo
P. Mulnerj 
(antrenor - 
du-se la cl 
80 cmc a f< 
mărit confi 
prezentanțu. 
cei ai serf 
cel. Despăj 
puncte în 
ei s-au ân.ș 
indirjită- in 
nai, a dat i 
tivilor must

Clasamenti
— 1. Steaua 
Al. Ilieș) 36( 
publicană, 
183 p, 3. St 
175 p ; 125 
Titilencu, P. 
campioană 
guhRoșu Bra 
Sf. Gheorgh 
1. Torpedo S 
B. Drăghicl,
— camp io an; 
celui Cîmpu 
207 p ; 50 
Mureș (P.

STAT
24.934. lei șl 
6.234 lei ; ca 
cat. 4 : ®T 5( 
L53.O3 a 4' 
a 40 led ; cat 
cat. 8 : 2 720. 
cat. 1 ; 30.4< 
„Dacia 1300 
1, au fost ol 
ții Simionesî 
și Crudu Ti

La sfîi 
mîni, pârtii 
posibilitatea 
gita și ave 
LOTO 2, cai 
care dată, i 
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faptul că i 
sînt oferite 
tehnică a tr 
4 numere d 
obținerea de 
riant eile care 
dar și pentn 
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A de baschet,

AMO ORADEA 2-01 0 INSPIRĂfA MIȘCARE lACIICA
ni, teptat la o replică mai ambitioa- I
dă să. Au Înscris : Ermurache •
let 16+20, Ardelean 15+16, Relsen-r 
SA bilchler 7+0, Cristescu 6+2, Cer- I 
iș- nat 19+2, Căpușan 2+19, Opșita- g 
or ru 0+4, Brănișteanu 17+-23, Neto- ■ 
-75 lițchi 11+0, V. loan 13+8, Chirie 
de 0+1 pentru Învingători, respectiv I 
li) Pascu 6+4, Kosa 2+9, Fodor 4+9, I 
ru Flaundra 4+18, Răduleseu 2+24, * 
le- Antochi 13+7, Costin 14 10, Szabo _
de 11+4, Crlstea 3+0. Arbitri : I. 1
>rt Breza — C. Comăniță și D. Cră- I 
ss- elun — C. Dumitrache. (Nicoleta 
ș- ALDEA), .

PROM/IȚÂTOR I
i-. 
e- 
U1 
i- 
ta 
sr 
e- 
•t, 
re 
a- 
a-

dat și două din componentele I 
de bază ale reprezentativelor | 
țării. Luminița Măringuț și Ce
cilia Laszlo, ambele fiind prin- -vii44» diiiucic ii mu. pilii— «
tre puținele jucătoare din țara I 
noastră cu talie înaltă (1,87 m I 
Si respectiv 1,91 m). Apreciem 
că unitățile sportive care își 
dispută sportivele respective 
au datoria de a curma litigi
ile, dăunătoare, după cum se 
vede, în primul rînd intereselor 
echipelor noastre naționale.

I
I

IȚELE LA ZI
I

FEMININ, GRUPA 1—6
4
4
4
2
2
2

1. Voința Buc.
2. „U“ Cluj-N.
3. Olimpia Buc.
4. Poli. Buc.

2
2
2
2

5. Chimistul Rm. V. 2
26. Poli. Timiș.

2 0
2 0

1
1
2
2

1 
1 
0
0

177:117 
165:125 
124:119 
119:124 
135:185 
117:177

4
4
3
4
2
2

I
I

GRUPA 7—12 I
4
4
4
2
2
2

7.
8.
9.

10.
11.

Voința Bv. 
Mobila S. Mare 
Rapid-Pr. Buc. 
Com. Tg. M. 
Crișul Or.

12. Robotul Bc.

2 2
2
2
0
0
0

2
2
2
2
2

0 
0 
0
2
2
2

162:112
147:104
151:108 
108:151
104:147
112:162

4
4
4
2
2
2

!

Sportul Studențesc a făcut un 
joc bun la Galați. Și acest lur 
cru este cu atit mai îmbucu
rător, cu cît replica Otelului 
a fost remarcabilă, startul „in 
asalt" , al echipei cuplului Ra
dulescu — Zdrobiș fiind mult 
peste cota unei promovate în 
fața unei formații de prim 
rang. în prima parte a jocu
lui, gălățenii, animați de acest 
veșnic semn de întrebare care 
este Mihuț (jucător de mare 
talent, dar foarte capricios, ca 
să folosim un termen, eufemis
tic) au lăsat impresia că vor 
deschide scorul, dar studenții 
au „închis" cu multă abilitate 
faza defensivă avînd la dispo
ziție și doi jucători scutiți, 
pină mai ieri, de această obli
gație. Este vorba de Coraș și, 
mai ales, de Hagi, care pare 
decis să parcurgă drumul de 
Ia solist la omul-orchcstră.

In jocul Sportului Studențesc 
a intervenit o modificare de 
esență, care lărgește mult dia
pazonul tactic al echipei. Este 
vorba de evoluția mai retrasă 
a lui Coraș, care, scăpînd de 
obligația luptei „corp la corp" 
a vârfului ÎI, își pune în va
loare, pe spatii mai libere, teh
nicitatea superioară, el fiind a- 
cum dispecerul care stimulează 
plecările lui Bozeșan șl Țielca- 
nu, ca să nu mai vorbim de 
faptul că pasa lungă spre 
Hagi, care „dispare" inteligent 
din joc, surprinde apărarea ad
versă, contribuind mult la as
cuțirea contraatacului. In ace
eași ordine de idei, să subli
niem faptul că Iorgulescu a re

devenit omul de bază al defen
sivei ; ba mai mult, el parti
cipă mult mai activ la con
strucție și chiar la demarajele 
pe extremă, pe care le-a cul
tivat cîndva la echipa națio
nală. în sfîrșit, Paul Cazan de
monstrează încă odată că Spor
tul Studențesc nu a avut un
libero mai bun decât el. chiar
acum cînd veteranul cel tînăr
se apropie de vîrsta lui Morten 
Olsen. într-un cuvînt, Sportul 
Studențesc are un moment bun 
și este îmbucurător faptul că 
tocmai „vîrfurile" sale, adică 
Hagi, Iorgulescu și Coraș, care 
păreau să traverseze o eclipsă 
de formă la startul campiona
tului, au redevenit jucătorii de 
bază scriși cu litere mari.

Revenind la Oțelul, să re
marcăm încă odată vigoarea și 
generozitatea jocului său des
chis, ceea ce se întîmplă des
tul de rar cînd echipele cu 
șansa a doua înfruntă formații 
din ceea ce pină mai ieri nu
meam „cvartet". Din păcate, 
așa cum remarca și antrenorul 
Costică Răduleseu. finalizarea 
suferă mult. Așa se explică și 
faptul că gălățenii duc foarte 
bine jocul în deplasare, cînd 
schemele sint mai curînd apa
najul antrenorilor, și se pierd 
in momentele în care cel care 
trebuie să decidă, în fața por
ții, este individul. Ratările lui 
Ralea sint un exemplu din 
care se vede că mingea circu
lă pe trasee bine gîndite, dar 
se oprește în momentul în care 
intră în joc seîneia intuiției.

loan CHIRILA

OE LA GRIGORIU
Ca întotdeauna, și duminică, 

F. C. Argeș și Rapid au rea
lizat o partidă interesantă, dis
putată, deși din rîndurile lor 
absentau cîțiva dintre titulari 
(Ivan, Goantă si Damaschin II 
— la Rapid, Jurcă — la F, C. 
Argeș), toți indisponibili dato
rită unor traumatisme. în pri
ma repriză însă, disputa a de
pășit de multe ori limitele re
gulamentului. și cel care avea 
să plătească tribut acestui joc 
avea să fie mijlocașul Pistol. 
Jucător de real talent și fru
moase perspective, Pistol a co
mis cîteva faulturi si a fost la 
un pas de a-1 scoate din joc, 
cu o talpă pe rist, pe Stancu, 
după care, în min. 32, el avea 
siă părăsească terenul acciden
tat. Că jocul nu a degenerat, 
acest lucru s-a datorat arbitru
lui I. Coț, care a fluierat totul, 
sacrificând legea avantajului, 
deși unii spectatori i-au repro
șat acest lucru.

La pauză. si prin oportuna 
intervenție a observatorului 
federal, Mircea Cezar Ionescu, 
lucrurile au intrat în normal și 
45 de minute F. C. Argeș Si 
Rapid au oferit un joc de bună 
calitate. S-a impus F. C. Argeș 
și un lucru vrem să remarcăm 
în aceste rînduri : că școala

LA... RADU II
piteșteană de fotbal produce ta
lente in continuare. Florin Ha- 
lagian a trimis duminică pe 
gazon trei tineri de reală per
spectivă : Grigoriu (unu! dintre 
cei mai buni jucători ai meciu
lui), apoi înlocuitorul lui, din 
min. 74, Achim si Obrcașcu. 
Ultimii doi au jucat mai puțin, 
dar Grigoriu a fost titularizat 
(în lipsa lui Jurcă) și a co
respuns. Cum s-a mai remarcat 
și cu alte ocazii, din mers,* 
F. C. Argeș si-a făcut o nouă 
echipă, cu care urcă, azi fiind 
pe locul 5. Un loc care vor
bește de frumoasele perspective 
ale unor jucători tineri. în mij
locul cărora, iată. Radu II 
(deosebit de activ duminică) 
trăiește o a doua tinere, e și 
speră să ajungă pe locul doi 
în clasamentul golgeterilor ab
solut! ai Diviziei A pentru că 
îl mai desparte de Oblemcnco 
și Dumitrache doar un gol. Cei 
doi au 170 de goluri, iar Radu 
II, 169 si perspectiva de a mai 
juca destul de mult Duminică 
s-a opus Mânu, cu excelentul 
lui reflex, la lovitura liberă, 
celui de al 170-lea gol al lui 
Radu. Cu siguranță că a fost 
doar o... amînare.

Constantin ALEXE

MAI MULTA NERVOZITATE DECIT... FOTBAL
Se anunța disputată partida sură de peroneu) ; Mangalagiu,

e. ține seama tn ordine
, coșaverajul general (în 
prin împărțire).
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Traian 1OANIȚESCU

WITE^ICTII CI AII ntCtkiMAT ■VITEZISTII ȘI-AU DESEMNAT 
LAUREAȚ1I PE 1986 

Campionatele Republicane in
dividuale de viteză la moto- 
ciclism pe șosea și-au *— 
duminică ultimele i 
pa a 6-a) pe traseul . .......... ......
clplul Oradea. Folosind din plin 
„caii putere" ai mașinilor respec
tive, cel peste 90 de s. ■ -
al genului au furnizat ____
spectaculoase la toate cele șase 
clase din program. ~ “
lorii etapei : r 
Oradea), O. Vrăjitoru (ÎMGB) ia 
50 cmc sport, V. Cucu (Energ. 
Cîmpina) la 50 cmc, A. Viktor I 
(Voința Oradea) la 125 și 250 cmc, I 
frații I șl A. Toth (IRA Tg. Mu- 1 
reș) la ataș.

Clasamentele generale : 50 cmc 
sport (I) — 1. Elena Rauca
(IMASA Sf. Gheorghe), 2. Car
men Dumltrașcu (IRUC Buc.), 3. 
Eva Gardy ; (b) — 1. V. — 
(Voința Oradea), 2. M. 1 
(I.T. Buc.), 3. I. Corneanu 
(Energ. Cîmpina) ; 50 cmc 
V. Cucu, 2. S.
O. Vrăjitoru ; 1 
Viktor (Voința Oradea), 2. A. 
Viktor, 2. D. Arsin (Progr. Ti
mișoara) : 250 cmc — 1. A. Vik
tor, 2. G. Bratovlcl (IRUC), 3.
P. Chlriță (CSM Reșița) ; ataș —
1. L șl A. Toth, 2. P. Popescu —■“ 
A. Popa ( ' --------
P. Lucaci 
Bv.).

Pe același traseu a avut loc ■ 
„Cupa Bihor", cu participarea I 
unor reprezentanți al cluburilor I 
din Ungaria, victoria revenind, 
pe echipe, motocicliștllor români .1 
eu 288 la 241 p.

Iile GHIȘA — corep. I

I
?i-au derulat ■ 
secvențe I
sul din muni- S
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a) ; 50 cmc — 1. .
Dogaru (ITB), 3. I

125 cmc — 1. I. I
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Toth, 2. P. Popescu — a 
(Torpedo Zărnești), 3. I 
— Gh. Șerban (St. r. I
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un nou prilej de a vă încerca ■ 
șansele cu deplină încredere I
• Nu uitați că astăzi este UL- | 

TEMA ZI în care vă mai puteți 
juca numerele preferate la tra- ■ 
gerea Pronoexpres de mîine, | 
miercuri 15 octombrie. Rețineți I 
că mai multe variante jucate în
seamnă șl mai multe șanse de | 
cîștig !

® Continuă să se afle în vin- I 
zare LOZUL TOAMNEI, emisiu
ne specială limitată, care acordă I 
cîștiguri suplimentare din fond S 
spec Lai al A.S. Loto-Pronosport. ■ 
Agențiile și vînzătoriî volanți din 
rețeaua Loto-Pronosport, precum g 
și o serie de unități ale comer- I 
țulul de' stat și cooperatist de la ■ 
orașe și sate vă stau Ia dispo
ziție, oferindu-vă posibilitatea de | 
a cîștiga importante sume de g 
bani, precum și autoturisme „Da- B 
ci-a 1300“. tn felul acesta, șansele _ 
dv. depind numai de dorința și i 
perseverența puse în joc 1 I

Lăcătuș, urmărit îndeaproape de Barbu, se lansează intr-o cursă 
în careul brașovenilor Foto : Aurel D. NEAGU

de la Rm. Vîlcea. Echipa gazdă, 
Chimia, cu un început slab 
în campionat, avea neapă
rată nevoie de ambele puncte 
de „acasă" ; F. C. Olt, după 
forma arătată în șapte etape, 
putea aspira... la victorie. Pre
mise ale unei partide interesan
te, (care să confirme frumusețea 
fotbalului. Dar n-a fost deloc 
așa. Nu știm ce au gîndit ju
cătorii oelor două echipe care 
au ieșit pe teren ca... leii în 
arenă. încă din primul minut 
au început să se ataoe unii pe 
alții de „săreau seîntei" — cum 
se spune. Timp de vreo 7 
minute am văzut doar faulturi, 
grămezi în care jucătorii se 
împingeau unii pe alții, aler
gări pentru pedepsirea vinova
tului. Cine erau + eroii" ? 
Mul ți, dintre care îi amintim 
se Carabageae și C. Gheorghe 
• - de la Chimia, Mibali și M. 
Popeseu — de la Olt, majorita
tea contribuind Ia acest spec
tacol nedorit. Rezultate ale a- 
cestor atitudini : la o Intrare 
duHă, Carabageae (min, 40) II 
accidentează grav pe Lcța (fi

la debutul în echipa vîlceanăV) 
atacă fățiș adversarul fără 
minge și primește cartonaș ro
șu, lăiSndu-și echipa în 10 oa
meni.

în pauză observatorul federal 
M. Sadoveanu cheamă la ordi
ne echipele si asistăm apoi la 
o repriză ceva mai calmă. O 
singură excepție, Deaconescu, 
de la gazde, intrat în min. 46 
își face și el numărul. Două 
faulturi repetate, gratuite, Ia 
ultimul arătîndu-i-se cartonașul 
galben. O partidă ratată în care 
arbitrul R. Petrescu a fost de
pășit de „elanul" jucătorilor, 
publicul s-a enervat mult, iar 
Chimia a mai pierdut două 
puncte. Cu cine va juca etapa 
viitoare, cînd iar s-au acumu
lat cartonașe (încă patru !) ? 
De ce nu trec cu calm vilcenii 
peste o etapă grea 7 Merite 
pentru echipa „profesorului- 
Constantin care, a știut să ia
să prima la joc. să se desfă
șoare gîndit în repriza secunda
și să câștige încă o dată „afa
ră".

Modesto FERRARINI

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A Vil-a
SERIA I

Cetatea Tg. Neamț — Chimia 
Fălticeni 2—0 (1—0), Constructo
rul Iași — Metalul Botoșani 3—0 
(1—0). Explorări Cimpulung Mol
dovenesc — Șiretul Pașcani 1—0 
(1—0). Metalul Rădăuți — Mine
rul Vatra Dornel 3—0 (1—9), Zim
brul Șiret — Carpați Gălăneștl 
2—1 (0—1), Electro Botoșani —
Relonul Săvlneștl 2—1 (1—0),
Cristalul Dorotiol — TEPRO Iași 
2—2 (0—0), c.s.M. Bucecea — A- 
vlntul Frasin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament 
după etapa a vn-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 16 p (15—3), 2. Relonul 
Săvineștl 16 p (13—6), 3. Metalul 
Rădăuți 12 n (9—5), 4. Explorări 
Cimpulung 13 p (7—3)... pe ulti
mele locuri : 14. Metalul Botoșani 
7 p (5—9), 15. Minerul vaitra Dor- 
nei 7 p (4—S), 16. Avtntul Frasin 
7 p (5—12).

seria a n-a
Petrolul Moinești — Textila 

Buhușl 1—0 (1—0), Gloria Galați
— Letsa Bacău/3—1 (0—1), Steaua- 
Mecanica Huși — Unirea Negrești 
2—0 (1—0). Laminorul Roman — 
Metalul Roman 2—0 (1—0). Vlcto- 
rla-I.R.A. Tecuci — Partizanul 
Bacău 3—0 — echipa băcăQană 
fiind suspendată. Proletarul Ba
cău — Mecanica Vaslui 1—1 
(1—0), Inter Vaslui — D.V.A.-Por
tul Galați 4—0 (2—0), CJS.M. Bor- 
zeștl — Minerul Comăneștl 1*—0 
(0—0).

Pe primele locuri : L INTER 
VASLUI 19 p (13—1), 2. CJS.M. 
Borzeștl 18 p (14—4), 3. Textila 
Buhușl 16 p (14—3)... pe ultimele 
locuri : 15. Laminorul Roman 
6 p (5—12). 16. Partizanul Bacău 
1 p (5—17).

SERIA A ni-a
Foresta Gugeștl — Arrublum 

Măcin 4—0 (2—0). Petrolul Berea
— Chimia Buzău 2—1 (1—0), ȘJJ.- 
C.S.Ș. Tulcea — Construotorul- 
Hidrotehnica Focșani 3—1 (2—0), 
Petrolul Ianca — Progresul Isac- 
cea 4—1 (2—1). Melalul Buzău — 
Granitul Babadag 4—0 (2—0). La
minorul Vizlru — Luceafărul Ad- 
jud 1—1 (1—1), Chimia Brăila — 
Energia Mărășcstl 2—1 (0—0), Mi
nerul Mahmudia — Carp'ațl Ne- 
hoiu 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL BERC A 13 p <13—5), 2. Me
talul Buzău 12 p (16—10), 3. Chi
mia Brăila 12 p (8—8)... pe ulti
mele locuri: 14. Minerul Mahmu- 
dla O p (8—33). 15. Progresul 
Isaccea 7 p (5—ie), 16. Arrablum 
Măcin 6 p (7—14).

SERIA A TV-a
I.M.U.-C.S.S. Medgidia — Meta

lul Mangalia 2—0 (0—0), Olimpia 
Slobozia — Victoria Tăndârd 
3—1 (1—1), Petrolul Roata de Jos
— Cimentul Medgidia 1—0 (0—0), 
Victoria Lehliu — Voința Con
stanța 4—2 (2—0), Oțelul Călărași
— Sportul „30 Decembrie" 0—1
(0—0), Portul Constanta — 
I.S.CJ.P Ulmeni 4—0 (2—1), Ș.N. 
oatehița — Viitorul Chlrnogl 4—1 
(2—0), F.C. Dunăreană Giurgiu — 
Unirea Urziceni 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : L CIMEN
TUL MEDGIDIA 13 p (22—10), 2. 
S. N. Oltenița 18 p (13—7). 3—4. 
Sportul „30 Decembrie" 13 p 
(9—8), Metalul Mangalia 13 p 
fi—6)... pe ultimele locuri : 14. 
Voința Constanța 7 p (14—14), 15. 
Victoria Lehliu 7 p (10—15), 16. 
Unirea Urziceni 7 p (B—14).

SERIA A V-a
Voința București — Chimia 

Găesti 2—0 O—0), Cimentul Ftenl
— I.U.P.S. Chitila 2—0 (1—0),
Metalul București — Electrica 
Titu 4—1 (2—0), Metalul Mija — 
I.C.SJ.M. București 1—1 (1—0), 
Abatorul București — Tehnometai 
București 2—2 (0—11, Avicola
Crevedia — Minerul Șotânga 6—0 
(2—0), C.FJI.-I.A.C.P. București
— Danubiana București 1—0 
(0—0). MECON București — Vls- 
COffl București 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 14 p (12—4), 1. 
Avicola Crevedia 13 p (13—4), 8. 
Tehnometai București 13 p (IO— 
»)... pe ultimele locuri : 14. Da
nubiana București 7 p (5—9), 15. 
1C.SJLM. București 7 p (5—10), 
16. Abatorul București 7 p (7—16). 

seria A VI-a
Progresul Băileștl — T.O.B. 

Balș 1—0 (1—0), Viitorul Drăgă- 
șanl — Electronistul Curtea de 
Argeș 3—0 (0—0), Dacia Pitești
— Muscelul Câmpulung 0—F (0—tt).
Automatica Alexandria — C.FJI. 
Craiova 2—0 (1—0), TextHa Ro
șiori — Progresul Corabia 2—0 
(1—0). Recolta Stoicănești — Chi
mia-Victorie Tr. Măgurele 2—1, 
(1—0).. Construotorul-T.C.I. Cra
iova — Sportul Muncitoresc Cra- 
racal 4—2 (2—1), Lotrul B rezol
— Constructorul Pitești 3—2 
(2—1).
Pe primele locuri : I. AUTO

MATICA ALEXANDRIA 15 P 
(li3—5), 2. Chimia T>r. Măgurele 
13 p (15—8), 3. Constructorul
Craiova 13 p (14—10)... pe ulti
mele locuri : 15—16. I.O.B.-^Balș 
5 p (5—111), Constructorul Pitești 
5 p (10—16).

SERIA A VILa
C.FjR.-Victoria Caransebeș — 

C.S.M. Caransebeș I—0 (0—0),

Minerul Anina — Victoria-Inalnte 
Vlnju Mare 8—1 (4—1), Energia- 
Minerul Rovlnarl — Metalul Oțe- 
lu Roșu 5—1 (3—0), Minerul Ora- 
vlța — Minerul Motru 3—1 (1—0), 
Armătura Strehala — Petrolul 
Ticlenl 1—2 (0—1), Minerul Mătâ- 
sarl — Minerul Moldova Nouă 
5—0 (2—0), Metalurgistul Sadu — 
Mtoerul-Meoanizatorul Șlmlan 
î—0 (1—0), Gloria Reșița — Dlerna 
Orșova 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 14 p (Z4—7), 2. 
C.F.R. Caransebeș M p 02—6), 
3. Minerul Motru 13 p 05—8), 4. 
Gloria Reșița 13 p (11—6)... pe 
ultimele locuri : 15. C.S.M. Ca
ransebeș 5 p (4—9), 16. Armătura 
Strehaia 4 p (S—19).

SERIA A vm-a
C.S.M. Lugoj — Șoimii Upova 

5—1 (2—0), C.F.R. Slmeria — Me- 
«alurgtetul Cugir 1—0 (1—0), Pro
gresul Timișoara — Minerul Ghe
țar 4—1 (0—1), Unirea SUrmtco-
tau — Minerul Lupeni 1—0 (0 -0). 
Victoria Călan — Minerul-Ștîiin- 
ța Vulcan 0—1 (0—1), Obillct Săn- 
martinu Sîrbesc — UJi. Timi
șoara 2—8 (1—0), Strungul Chi- 
țineu Criș •— Unirea Tomnatic 
3—2 (1—1), C^M.-Vagonul Arad 
— C.F.R. Timișoara 2—2 (2—1).

Pe primele locuri : I, UNIREA 
SINNICOLAU 18 p 02—4), 2. 
Vagonul Arad 15 p 04—6), 1. 
Progresul Timișoara 15 p (14—0).„ 
pe ultimele locuri : 14. Victoria 
Călan 4 p (8—15), 15. Minerul
Ghelar 4.p (6—19), 16. ObiHcl
Slnmartinu Slrbesc 3 p (7—4*1) — 
penalizntă cu 3 p.

SERIA A rx-a
Oțelul Or. dr. Petru Groaa — 

Stlcla-Arieșul Turda 1—0 (0—0), 
Ttrnavele Blaj — Minerul Sun- 
cuius 1—O (0—0), Motorul-I.R.A. 
CIuj-Napoca — UniTea Alba lu- 
11a 0—2 (0—2). Gloria Beius — 
înfrățirea Oradea 3—3 0—1), U- 
nirea Valea lui Mihal — Bihorea
na Marghi.ta 4—2 0—0). Metalul 
Aiud — Recolta Salonta 5—0' 
(2—0). Mecanica Alba Tulia — 
Minerul Or. dr. Petru Groza 
3—0 (0—0), Industria Sârme! Cîm- 
pia Turzli — Olimpia Gherla 2—1 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 19 p (17—2), 2. înfră
țirea Oradea 16 p 09—U, 3. In
dustria Sîrmel C. Turzli 15 p 
05—6)... pe uitimele lacuri : 15. 
Bihoreana Marghita 5 n (6—15), 
18. Minerul Or. dr. Petru Groza 
3 p (3—114).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Chimia Tăș- 

nad 2—1 (1—0), Minerul Sărmă- 
șag — Someșul Satu Mare 2—2 
0—0). Victoria Cărei — Bradul 
Vlșeu 5—0 (1—0), Minerul Băiuț 
— Minerul Băița 1—0 (0—0), Me
canica Bistrița — Minerul Borșa 
2—0 (1—0), Laminorul Beclean — 
Chimia Zalău 2—1 (0—0), Oașul 
Negrești — Chlmforest Năsăud
4— 2 (2—0), Minerul Bala Sprie — 
Sllvanla Cehu Sllvaniei 2—0 
0—01.

Pe prunele locuri : 1, MINE
RUL BALA SPR1E 15 p (13—5), 
2. Someșul Satu Mare 13 p (11— 
3). 3. Victoria Cărei 112 n (16—10). 
4. Silvania Cehu Sllvaniei 12 n 
(10—91... pe ultimele locuri : 15- 
Mecanlca Bistrița 6 p 02—L4), 16. 
Minerul Borșa 5 p (5—10).

SERIA A XI-a
Metaiul Sighișoara — Carnatl 

Agnita 0—0, Mecanica — C.S.U. 
Sibiu — T.P.A. Sibiu 1-î (0—1), 
Viitorul Gheorghcni — Oțelul Re
ghin 1—1 (0—1), Mctalotehnloa
Tg. Mureș — Electromureș Tg. 
Mures 0—1 (0—1), Automecanica
Medias — Mureșul Luduș 0—0 
(1—0), Metalul Reghin — Unirea 
Ocna Sibiului 2—0 (1—0), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Progresul 
Odorheiu Secuiesc 1—0 (0—0).
Avîntul Reghin — Minerul Bălan
5— 0 (3-0).

Pe primele tocuri : 1. AVÎN
TUL REGHIN 19 p (23—5), 2. E- 
tectromureș Tg. Mureș 15 p (8— 
2), 3. Metalul Reghin 13 p
01—4).,. pe ultimele locuri : 15. 
IJ».A. Sibiu 7 p (7—8). 16. Uni
rea Ocna Sibiului 6 p (7—17).

SEKLA A XH-a
Minerul Fi’i.poști — Electro Sf. 

Gheorghe 3-4 <11—0), Victoria
Florești — Minerul Baraolt 4—1 
(1—0). Petrolul Băicoi — Unirea 
Cîmpina 2—0 (2—0). I.P.T. întor- 
sura Buzăului — MobMa-Măgura 
Codlea 2—0 (0—0), Metalul Plo-
peni — Torpedo Zărnești 3—0 
0—0). Carpați Sinaia — Metalul 
Tg. Secuiesc 2—1 (1—0), Nitra-
monia Făgăraș — A.S.A.-CMmia 
Ploiești 2—1 (0—0). Cimentul Ho- 
ghiz — Precizia Săcele 3—2 (2—2).

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 19 p (18—4), 2.
A.S.A.-Cliimia Ploiești 12 p (11— 
8). 3. Nitramonia Făgăraș 12 p 
(11—9),. 4. Victoria Florești 12 p 
(15—15)... pe ultimele locuri : 15. 
Etectro Sf. Gheorghe 6 p (l—10), 
16. Măgura Codlea 4 p (3—10).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



initiative românești in sportul international

MEDICINA — ÎN SPRIJINUL
MARII PERFORMANȚE LA TIR

Din . multiplele evenimente 
organizate la Suhl cu ocazia 
desfășurării C.M. de tir, se 
distinge al 1-lea Congres ști- 
înțifie mondial, deschis proble
melor de medicină, psihologie 
și pedagogie în tirul de mare 
performanță. Organizat în pre
mieră acum 13 ani din inițiati
vă si prin eforturi românești, 
Congresul științific a atras, de la 
început, atenția Comitetului In
ternational Olimpic. Edificator 
în aoest sens, recentul eveni
ment de la Suhl s-a desfășurat 
sub patronajul înaltului orga
nism. Juan Antonio Samaranch 
îndeplinind funcția de președin
te de onoare al Comitetului de 
organizare.

Așa cum ne informa prof. 
Gavrilă Barani, președintele 
Confederației Europene de Tir, 
prezența românească în pro
blemele? specifice ale domeniu
lui s-a făcut puternic simțită 
și la cel de al 3-lea Congres 
științific mondial. Din cele 43 
de lucrări selecționate (dintr-un
număr mult mai mare) și pre
zentate la Suhl, 3 au fost con
tribuții din țara' noastră, dato
rate medicilor Wilhelm Wag
ner, Nicolae Eremia și Lucre- 
ția Tărășescu, dedicate ritmu
lui din tirul de mare perfor-

C. C.E. LA POPICE
(Urmare din pag I)

fiind urmați de Olympia Mor- 
felden cu 10 667 și K. K. Med- 
vescalc Zagreb 10 648.

Echipa feminină Electromu- 
reș Tg. Mureș a participat 
pentru întîia oară la C.C.E. a- 
nul trecut, cind s-a clasat pe 
lecui secund, la diferență doar 
de un singur punct de cîștigă- 
toarea trofeului. K. K. Rijeka 
(Iugoslavia). De data aceasta, 
elevele antrenorilor Iuliu Rado
vici și Al. Sevcș au mai 
avut adversare pe E.S.V. 51 
Pirmasens (R.F.G.), Dclcp Sze
ged (Ungaria), B.B.S.V. Vicna 
(Austria) și Spartak Prerov (Ce
hoslovacia), cu care s-au an
gajat din start in lupta pentru 
un loc pe podium. Clasamentul 
după prima manșă : 1. Electro-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul dintre 

orașele Saint Paul șl Minneapo
lis (S.U.A.) a fost cîștigat de a- 
mericanul BiU Donakowskl ta 
2nio ;4o. La femei, prima a fost 
campatrioata sa Klm Bosenqulst 
—• 2h33:33 (nou ' record al par
cursului). • Cursa de 20 km de 
la Paris a revenit lui Hamed 
Salba (Djibouti) 57:19.

AUTOMOBILISM 9 Marele Pre
miu al Mexicului la Formula 1 
a fost cîștigat de austriacul Ger
hard Berger (Benetton — B.M.W.) 
care a acoperit cel 300,628 km ai 
cursei în lh33:18,706 (m.o. J93,306) 
devansîndu-i pe campionul 
mondial ,en titre”, francezul 
Alain Prost (Marlboro McLaren) 
— cu 25,438 sec. șl pe brazilianul 
Ayrton Senna (Lotus Renault) — 
cu 52,513 sec, înaintea ultimei 
probe (26 octombrie — Marele 
Premiu al Australiei), situația în 
fruntea clasamentului C.M. al 
piloților este : Mansell (M. Brita- 
nle) 70 p, Prost 64 p, Piquet 
(Brazilia) 63 p, Senna 55 p, Ros
berg (Finlanda) 22 p etc.

„NAȚIONALELE" DE BOX
(Urmare din pay I;

categorii, Ion Dolana (CSM Si
biu) a întîlnit un alt Nicolae 
Iancu, dar de la Voința Bucu
rești. Sibianul a reușit un cro
șeu de stingă chiar în primul 
minut și bucureșteanul a fost 
k.d. în următoarele două re
prize, Iancu a încercat să re
facă terenul pierdut, dar Do
lana nu s-a lăsat prins în cap
cană, a răspuns curajos la 
schimburile propuse și a cîști
gat clar la puncte (5—0).

Un meci așteptat cu justifi
cat interes a fost cel al „pe
nelor" Georgcl Oprișor (Voin
ța Craiova) și Corncluș Silitră 

mantă, sindromului psihopato- 
togic specific și respectiv, te
rapeuticii specifice. Toate aces
te intervenții au fost unanim 
apreciate, lntrînd în culegerea 
de texte de specialitate care 
va fi dată In curind publicită
ții. Mai mult, dr. Wilhelm 
Wagner, director al Policlinicii 
pentru sportivi din București, a 
fost ales, cu aoest prilej, In 
Comitetul medical al Uniunii 
Internaționale de Tir. Privitor 
la acest eveniment, a ținut să 
sublinieze : „Se poate spune, 
fără exagerare, că interesul 
pentru problemele ■ atît de com
plicate ale tirului de mare per
formanță, din cele mai diferite 
perspective, s-a răspindit in 
foarte multe țări. Au fost pre
zent! la Suhl specialiști din 
Austria. Canada, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Ma
rca Britanic. Italia, Norvegia, 
Spania, Statele Unite, Uniunea 
Sovietică, Iugoslavia, dar, ini
țial, an prezentat lucrări per
sonalități din toate contincn-
tele. în fine, ca o concluzie, 
s-a făcut simțită ideea eă tră
gătorul de azi nu mai este un 
simplu ochitor, ci un atlet com
plet, fizic și mai ales, psihic".

Radu T1M0FTE

mureș 2520, 2. K.K. Rijeka 
2485, 3. Delep Szeged 2474.
In retur, mureșencele (care au a- 
liniat următorul sextet : Ilona 
Bartha — 448, Doina Țăgean — 
406, Melinda Demeter — 401, 
Olga Psihas — 389, Aurelia
Șerdean — 423 și Ibolya Mathe 
— 409), au făcut uz de între
gul lor arsenal fizic și tehnic 
pentru a obține o victorie de 
prestigiu : 1. Electromureș 4996, 
2. Delep Szeged 4 978, 3. K. K. 
Rijeka 4 976.

Fără discuție, mureșencele ,și 
băimărenii, buni cunoscători ai 
tainelor jocului de popice, și-au 
pus în valoare întreaga mă
iestrie și au Învins adversari 
puternici, aducînd în prim- 
planul competițiilor campioni 
străluciți ai școlii românești 
de popice.

BASCHET • Rezultate din pri
mul tur al cupelor europene ta- 
ter-cluburl : C.C.E. (m) : Zadar 
(Iugoslavia) — Sparta Bcrtrange 
(Luxemburg) 113—71 (în primul 
med Î 116—68) ; C.C.E. (f) : Par
tizan Belgrad — Poully (Elveția) 
150—60 (126—82), D.D.B. Vlena — 
Crystal Palace (Anglia) 106—52 
(85—67) ; Cupa Ronchettl : T.B. 
Prioto (Italia) — Maccabi Ramat 
Gan (Israel) 118—60 (142—50).

TENIS 9 Finale In turnee In
ternaționale: Scottsdale: McEnroe 
— Curren 6—S, 3—6, 6—2 ; Tou
louse : Forget — Gunnarsson
4— 6, •—3, 6—2 ; Reims : Delaltre
(Franța) — Limberger (Suedia) 
7—6 6—4 ; Zurich (f) : Graf —
Sukova 4—6. 6—2, 6—4 ; Dussel
dorf (turneu demonstrativ) : Na
vratilova — Mahdlikova 6—J, 6—4.

TENIS DE MASĂ 9 In Cupa 
Europei (f), A.T.S.V. Sarrebriick 
(R.F.G.) — Salaminas (Grecia)
5— 0 ; Tours (Franța) — Sparta 
Praga 5—2.

(CSM Reșița). Craioveanul. fost 
campion al „cocoșilor", a boxat - 
în stilu-i caracteristic, cu de
plasări înșelătoare și lovituri 
prin surprindere. Reșițeanul — 
cu o alonjă de invidiat — s-a 
angrenat în maniera de luptă 
a olteanului, care, lovind mai 
mult și mai precis, a obținut 
o victorie scontată La ..semi- 
ușoară" Ion Gernat (SC Bacău) 
s-a arătat în bună formă spor
tivă Și, lovind precis cu directa 
de stingă, l-a obligat pe pu
ternicul Alexandru Zhuțhin 
(Nicolina Iași) să abandoneze 
în repriza secundă .Semimij- 
îociul" Vasile Citea (Nicolina 
Iași), s-a dovedit prea puternic 
față de Alexandru Dinu (Me 
talul București). Ieșeanul mai 
dur. a reușit un cr . u de

„XV-LE“ FRANȚEI 
PENTRU MECiUL 

DE LA BUCUREȘTI
A fost formată echipa de 

rugby a Franței, care va ju
ca la 25 octombrie la Bucu
rești, cu reprezentativa țării 
noastre, in cadrul Campiona
tului European F.I.R.A. Iată 
„XV-le“ care va face deplasa
rea în țara noastră (în ordinea 
așezării în teren): Blanco (Biar
ritz) — Bârot (Agen), Sella (A- 
gen), Bonneval (Toulouse), 
Esteve (Lavlanet) — Lescar- 
boura (Dax), Berbizier (Agen) 
— Rodriguez (Montferrand), 
Carminatti (Beziers). Champ 
(Toulon) — Condom (Biarritz), 
Lorieux (Ajx les Bains) — Ga
rnet (Lourdes), Dubroca (A- 
gen), Chabowski (Bourgoin). 
Rezerve vor fl : Herrero (Ton
ion), Detrez (Nîmes), Cecilton 
(Bourgoin), Charvet (Toulouse), 
Lafond (Racing Paris). Cele
brul mijlocaș la grămadă, J. 
Gallion (care va juca la 22 oc
tombrie la Strasbourg împotri
va Noii Zeclande) va face și 
el parte din lotul francez, dar 
ca rezervă.

IN C.E. : PORTUGALIA - 
SUEDIA 1-1 (0-0)

In grupa a doua a prelimina
riilor C.E., la Lisabona, noua 'e- 
chlpă a Portugaliei n-a reușit 
declt un scor egal cu Suedia :
1—1 ~ (0—0). Suedezii au deschis 
scorul prin Stromberg (mim. 50), 
Iar Coelho a egalat (mln. 66). In 
ia4 a numai 15 000 de spectatori, 
arbitru! Hackett (Anglia) a con
dus formațiile. PORTUGALIA : 
Ze Beto — veloso, Luis, Dito, 
Aiberto, Mendes — Jaime, Nunes, 
Sheu imin. 62 Coelho), Adao 
(mln 72 Jorge) — Fernandes. 
SUEDIA : Moller — R. Nilsson, 
Hyssen, Larsson, Fredriksson — 
Eriksson (mln. 84 Engquist), 
Stromberg, Prytz, Palmer (mln. 
75* Magnusson) — EkstrSm, u. 
Nilsson,

tn clasament conduce Suedl* 
eu 1 p (2 j), urmată de Portuga
lia 1 p (1 j), Elveția 0 p (1 J). 
Italia și Matta n-au susținut 
nici un meci.

CAMPIONATE NAȚIONALE
9 In Italia (et. 10) derby-ul 

milanez s-a Încheiat cu un scor 
alb : Milan — Inter 0—0. O pre
țioasă victorie a realizat Napoli, 
în deplasare, -i Sampdoria : 2—1

O fază din meciul Frânta — 
U.R.S.S. (0—2). In stingă Plati
ni, în duel cu Zavarov.

Telefoto : A.P.-Agcrpres 

dreapta în repriza secundă și 
bucureșteanul a fost făcut k.o.

Partidele „semigreilor" s-au 
încheiat, de asemenea. înainte 
de limită. Elevii antrenorului 
Ion Olteanu, de la IMG Buc., 
Vasile Cazaeu și Mihai Vasi- 
lache au cîștigat prin abandon 
in fața lui Dănică Calotă (CȘM 
Buzău),' și, respectiv, Iiarie Pe
trescu (SC Muscelul).

Alte rezultate : cocoș : C. De- 
du (Prahova Ploiești), b. dese. 2 
Gh. ’ Trif (Motorul Arad). A. 
Anton (CSM Drobeta Tr. Se
verin) b.p. M. Birlan (CFR Cra
iova) ; pană : N. Rcgcp (Ci
mentul Medgidia) b.p. T. Pân
dele (Voința Iași) ; semiușoară: 
C. Robu (Oțelul Tîrgoviște) 
b. dese. 2 D. Gheorghieș (Voin
ța P. Neamț).

“ELEVII UNUI MARE CAMPION
In 1968, la cea de-a XlX-a 

ediție a J.O., s-au scris multe 
file de legendă ale atletismu
lui modern. Una dintre stelele 
care au strălucit pe înaltele 
platouri mexicane a fost 
Lee Evans, cel mai rapid sprinter al turului de stadion din 
toate timpurile. Fabulosul său record mondial (43,86) rezistă și i 
astăzi asaltului atîtor generații de performeri, fiind alături de 
un alt rezultat „pentru anul 2000“, cei 8,90 m la lungime ai 
lui Bob Beamon, cele mal vechi recorduri ale lumii (ambele 
realizate la 18 octombrie 1968). După numai două zile, șta
feta S.U.A., în care Evans a făcut, în ultimul schimb, un 
tur excepțional, oprea „acele" cronometrului electronic la 
2:56,16 — nou record mondial și olimpic.

Au trecut anii și, din 1976, fostul dublu campion olimpic 
Lee Evans și-a schimbat rolul. Federația din Nigeria l-a 
ales, în calitate de antrenor, pentru a cultiva si pe meleaguri 
africane gustul pentru marea performanță atletică. Roadele 
muncii sale au început să se arate abia acum, dar cu cită 
„greutate" : în acest an, Chidî Imoh a cîștigat Marele Pre
miu la 100 m iar, împreună cu Innocent Egbunike, s-a nu
mărat printre protagoniștii marilor reuniuni atletice de pe 
toate meridianele. Să amintim si „explozia" de sprinteri ni
gerieni care au dominat prima ediție a C.M. pentru juniori 
de la Atena, (două medalii de aur și câte una de argint și 
bronz, precum și alte poziții pe locuri fruntașe în finale). 
Recent, „profesorul" Evans a semnat un contract de doi ani 
cu federația de atletism dlntr-o altă țară africană, Came
run. Deși cunoștea condițiile deosebit de grele cu care se 
confruntă atlețsi din această țară (singura pistă ceva mai 
bună din țară se găsește In nard, la Garoua, acolo unde, 
însă, temperatura nu prea coboară sub 40°C, la umbră), 
fostul mare sprinter de acum două decenii (acum în vîrstă 
de 40 de ani) a acceptat fără ezitare și solicitarea cameru- 
nezilor. Cu siguranță că. peste cîțiva ani, vom auzi și de 
viteziștii din „țara leilor" !

Andi VILARA

(al doilea gol pentru învingători 
a fost înscrlș de Maradona, din 
penalty), celelate rezultate : Ata- 
lapta — Ascoll o—0, AvelUno — 
Como 1—1, Florentina — Juven
tus 1—1 (torlnezll — fără Platini), 
Roma — Brescia 2—1, Torino — 
Empolî 1—0, Udinese — Verona
2— 2. Pe primele locuri : Juven
tus și Napoll cu cite 8 p Como 
7 p ; pe ultimul loc Udinese cu 
mlnu 4 p I

9 In Anglia (et. 10), fosta li
deră Nottingham Forest, a fost 
Învinsă. Leicester — Nottingham
3— 1 ta deplasare, ta timp oe Li
verpool a pierdut pe teren pro
priu (0—1) cu Tottenham I opt 
goluri s-au marcat In Jocul din
tre Wes» Ham șl Chelsea : 5—3 !. 
Alte rezultate: Luton — Norwich 
0—0. Manchester United — Shef
field Wednesday 3—1» Charlton 
— Everton 3—2. Arsenal — Wat
ford 3—1, Q. P. Rangers — Wim
bledon 2—1. Aston Villa — Sout
hampton 3—1, Newcastle — Man
chester City 3—1, Oxford — Co
ventry 2—0. Pe primele locuri : 
Norwich 21 p, Nottingham 20 p, 
Tottenham și West Ham cu cite 
18 p : pe ultimul loc : Manches
ter City 7 p.

9 Rezultate normale In etapa a 
10-a a campionatului vest-ger
man : Kaiserslautern — Uerdln- 
gen 1—0. Bremen — Mannheim
4— 2 Hamburger S. V. — Stut- 
tgar 2—0. Nilrnberg -r Schalke
2— 1. F.C. Koln — Dortmund 2—0, 
Frankfurt — Bayern Mtinchen 
0—" Bochum — Leverkusen 2—1. 
MSnchengladbach — Homburg
5— 0 Dusseldorf — 'Blau Weiss
3— 1. Pe primele locuri : Bayern 
MQnhen 16 p. namburger S. V. 
14 p Leverkusen șl Bremen eu 
cite 13 p ; pe ultimele locuri : 
17—18. Dttsseldorf șl Blau Weiss 
cu cite 5 o.

COMPORTARE SUB ORICE CRITICĂ A ECHIPEI NOASTRE
0-5 cu Iugoslavia la C. E. de juniori
SUBOTICA, 13 (prin telefon). 

Ratînd simbătă -primul pas 
spre viitoarele „mondiale", din 
Chile — octombrie 1987, ju
niorii noștri și-au disputat la 
Cantavir ultima șansă în atin
gerea obiectivului pe care și 
l-au propus : unul din cele 
două locuri, care dădeau drep
tul de a se alinia la ultima 
fază a C.M. Ei au întîlnit 
echipa Iugoslaviei, un adver
sar puternic. S-a jucat tranșant 
și, după o primă repriză mai 
echilibrată, in a doua, echipa 
noastră a fost de nerecu
noscut, primind patru goluri 
în urma unei evoluții inadmi
sibile. sub orice critică.

Ratări mari la început, prin. 
D. Sava (min. 2 — bară), D. 
Petrescu (min. 12) și, mai ales, 
Nuță. apatic în situații rarisi
me în min. 14. 26 și 33. In 
min. 34 a înscris Berekov, cu 
un șut de la distanță.. Apoi, 
după pauză, în numai zece 
minute. s-au- nrimit trei goluri 
marcate de Miladinov (min. 
48), Brnoviei (min. 52) și Su
ker (min. 57) în urma unor 
grave greșeli individuale. 
Vazdo a stabilit scorul final 
în min. 75. Echipa noastră a

9 In Austria, (etapa a 10-a), 
derby-ul dintre Rapid Viena șl 
F.C Tirol s-a încheiat cu victo
ria gazdelor : 2—1. Austria Vlena 
a surclasat, în deplasare, pe El- 
senstadt : 5—1. Echipele învingă
toare Iși continuă altfel cursa 
pentre primul loc. Austria Viena 
are 24 p, iar Rapid 23 p. Fosta 
lideră, F.C,' Tirol a pierdut pa
sul, ocuplnd locul al treilea cu 
19 p. Derby-ul din Linz. dintre 
Voest șl L.A.S.K. a fost cîștigat 
de prima cu 3—2. Și un scor ca
tegoric : Admira Wacker — 
Sturm Graz 5—2.

9 Luptă strînsă pentru primul 
loc în campionatul Elveției. Fosta 
lideră Sion a fost învinsă acasă 
de-către Neuchâtel Xamax (0—1), 
In timp ce Grasshoppers a dis- 
pu de Aarau cu 2—0. Aceste 
două formații Învingătoare con
duc cu cite 18 p șl sînt urmate 
de Sion 15 p. Bellinzona 14 p etc.

9 In Spania (et. 9), derby-ul 
catalan dintre F.C. Barcelona șl 
Espanot a revenit primei echlne 
cu 1—0 In timp ce Real Madrid 
a terminat cu un scor alb la 
Santander. Nu s-a înregistrat nici 
o victorie în deplasare: Sabadell
— F.C. Sevilla 2—2, Mallorca — 
Valladolid 3—2, Real Sociedad — 
Las Palmas 2—1. Betts — Gijon
1— 9. Atletico Madrid —Zaragoza
2— 1 Cadiz — Bilbao 1—0. Osasu- 
na — Murcia 0—0. Pe primele 
locuri : F. C. Barcelona 14 p. At
letico Madrid 13 p. Real Madrid 
12 p Mallorca 12 p ; pe ultimele: 
Sabadell și Murcia cu cite 4 p.

9 tn semifinalele Cupel Cam
pionilor Africii (meciuri tur) : 
National — Ismaily (ambele din 
Egipt) 0—0, Haman Llf (Tunisia)
— Sogara (Gabon) 0—0. Returu-' 
rile stnt programate peste două 
să-bțărr înl.

IUGOSLAVIA 
ROMÂNIA 5 (1)

0
Stadion F.K. Cantavir; teren 

acceptabil; timp frumos; specta
tori — circa 3000. Șuturi: 18—15 
(pe poartă: 11—8). Cornerc: 7—8. 
Au marcat: BEREKOV (min. 34), 
MILADINOV (mln. 48). BRNO- 
VICI (min. 52) SUKER, (min. 57) 
și VAZDO (min. 75).

IUGOSLAVIA: zidmiak — sa- 
dicovicl. Rajcovic!, MILANICL 
Nedelkovicl — JEVTICI (min. 40 
Boban), VAZDO, Brriovicl (mln. 
61 Dakici), Berekov — MILADI- 
NOV. SUKER.

ROMANIA: Hristea — D. Pe
trescu. Sedecaru, Stroia, Poiar — 
Cr. Sava, Sabău, (min. 59 Duml- 
trașcu), Gh. Popescu. D. Sava — 
Henzel, Nuță (min. 59 Jercălău).

A arbitrat foarte bine D. Dimi- 
trox (Bulgaria).

Cartonașe galbene: JEVTICI, 
NEDELKOVICT, BRNOVICI. GH. 
POPESCU, D. SAVA.

părăsit, astfel, turneul final pe 
ușa din dos.

Celelalte rezultate : Bulgaria
— Belgia 1—0, R.D. Germană
— R.F. Germania 1—0 și Italia
— Scoția 1—0. In finală s
R D. Germană — Italia.
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