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Timp ■ de trei zile, la Deva
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, miercuri, 15 octombrie, a 
sosit Ia București președintele 
Republicii Liberia, Samuel 
Kanyon Doe, care efectuează o 
Vizită oficială 
în țara noastră.

Vizita șefului 
rian constituie 
important in 
tre cele două țări și popoare, 
o contribuție semnificativă 
la întărirea prieteniei și cola
borării româno-libcriene, in 
interesul reciproc, al cauzei 
păcii, înțelegerii $1 coope
rării internaționale.

Ceremonia primirii oficiale 
a înaltului oaspete * avut 
loc pe platoul din fața Pala
tului Republicii, unde erau 
arborate drapelele de stat 
ale României și Liberiei.

Numeroși oameni ai mun
cii din Capitală, aflațl in Pia
ța Republicii, au făcut pre
ședinților Nicolae Ceaușescu 
și Samuel Kanyon Doe o căl
duroasă manifestare de sti
mă și prețuire.

în aplauzele celor prezenți, 
tovarășul 
a salutat 
dialitate 
publici! 
Kanyon Doe.

Cei doi șefi de stat și-au 
strins cu căldură mîinile.

Bucureștenii aflați în Pia
ța Republicii au aplaudat din 
nou pe cel doi președinți, 
ovaționind pentru continua 
întărire a prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Samuel Kanyon Doe au 
răspuns cu căldură mani
festărilor de stimă și pre- 
țuire ale oamenilor muncii ve- 
niți în întîmpinare.

★
Ija, Palatul Consiliului

Stat au început, miercuri, 15 
octombrie, convorbirile ofi
ciale între președintele Repu
blicii Socialiste România/ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Li
beria, Samuel Kanyon Doe.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat președintelui Samuel 
Kanyon Doe cordiale urări de

de prietenie
statului libe- 
u,n moment 

relațiile din-

Nicolae Ceauș eseu 
cu prietenie și cor- 
pe președintele Re-

Liberia, Samuel

de

Voința București

bun venit și a salutat vizita g 
pe care o efectuează în Romă- 
nia, subliniind că aceasta g
pune în evidență bunele reia- Ș 
ții româno-libcriene, precum 
și dorința comună de a întări 
și mal mult conlucrarea din- 
tre cele două țări, atit pe tă- 
răm bilateral, cit și în sfera <■ 
vieții internaționale, cores- 
punzător voinței și aspira- Ș 
țiilor de pace și progres ale 0 
ambelor popoare.

Președintele Samuel Kanyon 
Doe a mulțumit pentru invita- j? 
ția do a vizita România, pentru jg 
căldura cu care a fost întîinpi- % 
nat.

Convorbirile 
atmosferă de 
înțelegere și

au loc inir-o 
caldă prietenie, 

stimă reciprocă. 
★

Republicii So- 
România, 
Ceaușescu, 

Republicii

Președintele 
cialiste 
Nicolae 
ședințele 
Samuel Kanyon Doe, 
întîlnit, miercuri după-amia- 
ză, la Palatul Consiliului de 
Stat.
’ Desfășurată în aceeași at

mosferă de prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă, noua 
rundă de convorbiri a fost 
consacrată Îndeosebi exami
nării unor aspecte ale vieții 
politice mondiale.

A fost reafirmată voința 
României și Liberiei de a con
tribui activ la instaurarea u- 
nui climat de pace, securitate, 
încredere și cooperare în Eu
ropa, Africa și în întreaga 
lume. Ia înfăptuirea idealuri
lor de libertate, independență 
și progres ale popoarelor.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
miercuri, un dineu oficiat 
onoarea 
blicii 
Doe, 
Stat.

In 
rat __  _ ________ ____
prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Samuel Kanyon Doe au 
rostit toasturi, urmăriie cu a- 
tenție și subliniate de aplauze.

Au fost intonate imnurile do 
stat ale celor două țări.

tovarășul 
și pre- 
Liberia, 

s-au re-

I
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oferit, 
in 

președintelui Repu- 
Liberia, Samuel Kanyon 
la Palatul Consiliului de
timpul dineului, desfășu- 
într-o atmosferă caldă.
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CELE MAI BUNE GIMNASTE ÎȘI DISPUTĂ 
TITLURILE DE CAMPIOANE NAȚIONALE
• Finala întrecerii macslidor pe echipe șl individual se anunță de marc atracllvitatc

Sala Sporturilor din orașul 
gimnasticii. Deva, va fi, timp 
de trei zile, ospitaliera gazdă 
a celor mai bune maestre din 
țara noastră, care își vor dis
puta aici — de vineri pînă 
duminică — titlurile de cam
pioane ale țării pe echipe. Ia 
individual compus și pe apa
rate. Vom urmări, de fapt, 
cea mai puternică competiție 
internă a gimnasticii noastre 
feminine, prima în care spor
tivele fruntașe vor prezenta 
atît programul liber ales cit 
și cel impus, cu care se va 
concura, anul viitor, la Cam
pionatele Mondiale de la Rot
terdam.
. Concursul de la Deva inau

gurează, practic, sezonul mari
lor întreceri interne din se
zonul de toamnă, la finele că
ruia vor fi stabilite ierarhiile 
In toate campionatele noas
tre de gimnastică.

Față de anul trecut, finala 
maestrelor de la Deva reuneș
te, în acest an, un număr mai 
mare de echipe (șapte), o pri
mă premisă a unui spectacol 
sportiv de bună calitate, o 
trecere în revistă a mai mul
tor sportive valoroase. Iată 
formațiile care s-au înscris în 
concurs : CSS Cetate Deva I, 
CSS Cetate Deva II. CSȘ O- 
nești, CSS 2 București, CSM 
Baia Mare, Petrolul Ploiești 
și Viitorul București. Prezența

în prima formație a CSS Ce
tate a celor mai bune două 
gimnaste ale țării, Ecaterina 
Szabo și Daniela Silivaș, re
prezintă, firește, un mare a- 
vantaj pentru această echipă 
în lupta pentru titlu, dar nu 
trebuie neglijate nici șansele 
reale pe care le au CSS 2 
București, Petrolul sau CSS 
Onești. In concursul individual 
vor evolua și celelalte compo
nente ale lotului republican, 
precum Camelia Voinea, Mari
ana Tudor, Gabriela Potorac.

Vineri, gimnastele vor pre
zenta exercițiile impuse, sîm- 
bătă pe cele liber alese, iar 
duminică sînt programate fina
lele pe aparate.

Pregătiri intense pentru C. M. de lupte libere

SPORTIVII NOȘTRI ȚINTESC PODIUMUL DE PREMIERE
Duminică dimineața, la Bu- 

dapasta se va da startul într-o 
nouă ediție a Campionatelor 
Mondiale de lupte libere, la 
care vor fi prezenți și cîțiva 
dintre cei mai buni sportivi ai 

Jării noastre. Pentru a afla 
vești despre preparativele lup
tătorilor români ne-am depla
sat la Bușteni, locul unde s-au 
reunit, pentru un scurt pro
gram de pregătire, sportivii sus
ceptibili de a fi selecționați.

...în sala situată în preajma 
Hotelului Silva antrenamentul 
era în plină desfășurare. Pe 
cele două spații de luptă s-au 
prezentat, pe rînd. Dumitra 
Drăghici (cu R. Rașovan, R. 
Ana, B. Uveghes, M. Olteanu), 
Nicu Hîncu (cu D. Prefit, R. 
Rașovan. R. Ana). Măricel 
Topa (cu T. Vlad, D. Ionita, 
D. Prefit), Claudiu Tămăduia- 
nu (cu Șt. Vizitiu, C. Poteraș, 
Gh. Mîțu), Ciprian Radu (cu

C. Poteraș, P. Cruceanu, Al. 
Koteles, A. Dacica, I. Buricea), 
Vasile Pușcașu (cu aceiași par
teneri), Constantin Mărăscu, 
Octavian Țenț — pentru șase 
minute de luptă, fără pauză, 
cu adversari diferiți, care se 
schimbau după fiecare minut. 
Sportivii verificați, cei care se 
află în vederile selecționerilor, 
erau supuși unor eforturi puțin 
obișnuite și nu o dată — da
torită intensității încleștării cu 
adversari odihniți — i-am sur
prins pe viitorii participant la 
întrecerile de la Budapesta

puși în situații dificile. „Ne a- 
flăm in perioada eforturilor de 
maximă intensitate — ne-a de
clarat, într-o scurtă pauză, an
trenorul coordonator al lotului. 
Nicolae Pavel — și numai o- 
bișnuițl cu astfel de eforturi 
reprezentanții noștri vor putea 
face față solicitărilor la care 
vor fi șupuși la Campionatele 
Mondiale".

— Ce perspective întrevedeți
Mihai TRANCA

(Continuare In nao 2-3)

Turneul final de box

MECIURI DISPUTATE CU DÎRZENIE
AU DESEMNAT ULTIMII SEMIFINALIȘTI

IN CLUBURILE SI ASBCIATIILE SPORTIVE
START ÎN CURSA OL DOUĂ „LINII DE SOSIRE": 

PERFORMANȚA SPORTIVĂ Șl RENTABILIZAREA ACTIVITĂȚILOR
Lărgind „transfocatorul", ob

ținem dimensiunile exacte ale 
unei mișcări sportive ample, 
desfășurate eu statornică pre
ocupare in departamentul 
UCECOM : un club de bază — 
Voința București, alte trei clu- 
buri-surori la Brașov, Cluj- 
Napoca și Tîrgu Mureș. Toate 
patru coordonînd, la baza pi
ramidei, activitatea celor cîte- 
va zeci de mii de iubitori ai 
mișcării, ai exercițiului fizic 
din acest sector oe numără mal 
bine de 500 000 de oameni ai 
muncii. propulsîndu-i spre 
virf pe cei mai dotați.

„Strîngînd*  din nou obiecti
vul asupra subiectului nostru 
de astăzi, vă prezentăm sinte
tic : Voința București, club în- 
sumînd la nivelul performan
ței 11 secții, 482 de sportivi și 
21 de antrenori, 35 de asocia
ții sportive subordonate con
verg spre a forma un solid 
cadru organizatoric al activi
tății de masă, iar tot acest 
impresionant eșalon de spor
tivi și tehnicieni au la dispo
ziție o bază materială cuprin- 
zînd întreaga gamă de tere
nuri necesare jocurilor sporti
ve. pistă de atletism, două 
săli de popice (una dintre ele 
fiind, după cum se știe, cea 
mai modernă din țară), o sală 
de box. Am numit cu alte cu
vinte, vechea dar mereu tînă- 
ra bază de la capătul tramva
iului 5...

Evident, în condițiile unei

atît de bune înzestrări mate
riale și umane și cerințele 
sânt, și trebuie să fie, pe po
trivă. De la această premisă 
am pornit, dornici să aflăm 
in ce măsură sînt îndeplinite 
la clubul Voința București 
obiectivele de pian, acum, du
pă ce au trecut nouă luni din 
acest an. Performanța sportivă 
fiind prima rațiune a existen
ței unui club de nivel republi
can, spre acest aspect ne în
dreptăm intii atenția. Notăm 
că sportivii Voinței București 
au avut planificat pentru a- 
cest an cîștigarea a 8—10 ti
tluri de campioni naționali la 
seniori și juniori. Pînă in pre
zent s-an obținut 9 titluri, 
ceea, ce ar Însemna atingerea 
„cotei", dar. cum mai sînt de 
disputat campionatele de box 
(Teodor Pirjol și Nicolae Ian- 
cu apără chiar în aceste zile 
culorile clubului în turneul 
final de la Constanța) și po
pice, există toate premisele ca 
cifra propusă să fie depășită. 
Aflăm că obiectivele au fost 
îndeplinite și în privința nu
mărului de secții de nivel in
ternațional (5) și național (alte 
5), iar numărul de sportivi in 
loturile naționale (propus 35 
— realizat 33) poate fi și el 
mărit pînă la finele anului. 
De asemenea, în privința ac
tivității sportive de masă nu
mai lucruri bune de semna
lat : in afara celui mai sub
stanțial argument — terenuri

pline in fiecare zi, campiona
te inter-asociații desfășurate 
fără sincope — consemnăm 
că in intrecerilc „Daciadei" au 
fost angrenați 21 600 partici
pant (planificat 20 500), iar 
Complexul „Sport și sănătate"

Sorin SATMARi

(Continuare tn vag. 2—3)

CONSTANȚA, 15 (prin tele
fon). Spectatorii care urmăresc 
turneul final al Campionatelor 
Naționale de box, în Sala Spor
turilor din localitate, au aplau
dat, ce-i drept, cu inima strin- 
să, victoria nescontată, obținu
tă de Roman Tihon (CSM Si
biu) în fața campionului „se- 
mimijlociilor", Mihai Constan
tin (Farul). Partida lor a fost 
aprigă, cu lovituri puternice, 
al căror efect l-au simțit, în 
egală măsură, ambii pugiliști. 
Constănțeanul a ratat păstrarea 
titlului dintr-o gravă greșeală 
tactică, comisă în ultimul rund. 
Dominat in primele două re
prize, expediat la podea, în fie
care dintre ele, R. Tihon nu 
cedează și continuă lupta cu o 
ambiție deosebită. în ultimul

rund este rindul lui M. Con
stantin să Re numărat. Deși 
acumulase punctele necesare 
victoriei, constănțeanul forțea
ză, riscă foarte mult și îi ofe
ră posibilitatea lui Roman Ti
hon să contreze năpraznic. M. 
Constantin a fost a doua oară 
k.d., înainte de final, fiind la 
un pas de k.o. în aceste con
diții, judecătorii l-au desemnat 
învingător, normal, pe Roman 
Tihon.

Suporterii boxerilor constăn- 
țeni și-au recăpătat. însă, re
pede buna dispoziție datorită 
victoriei rapide obținută in ca-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare în nag a 4-ai

Cupa României la tenis de masă

COMPETIȚIA RĂSPUNDE EXIGENȚELOR, 
DAR CUM RĂSPUND ANTRENORII?

Modelată astfel încât să răspundă celor mai 
stringente nevoi pe plan internațional. Cupa 
României se dovedește la tenis de masă, ca șl 
la fotbal, o competiție k.o. Formula de alcătuire 
a echipelor — ou 2 seniori, 2 juniori șl 2 cădeți
— obligă, de 6 ani încoace, cluburile si asocia
țiile participante să prezinte ce aU mai bun la 
toate cele trei eșaloane de vîrstă, iar clasamen
tele finale oglindesc, de regulă, așa cum o fac 
și la această a 6-a ediție, pe cine muncește cum 
se cuvine. La Rîmnicu Vilcea au ciștigat — după 
cum am relatat — Universitatea A.S.A. Craiova
— la masculin si Juventus MILMC București — 
la feminin, unități care dau jucători si. res
pectiv, jucătoare loturilor naționale de seniori, 
juniori și cădeți, pentru campionatele europene 
și mondiale. Ele au câștigat si de această dată 
Cupa României, pentru că au efective omogene 
valoric la cele trei categorii de vîrstă. Ele se 
preocupă de multă vreme (au început cîndva cu 
copiii) si de nevoile curente si de cele da

perspectivă, selecția continuă si pregătirea de 
calitate reprezentând caracteristica muncii antre
norilor V. Bălan — M. Bobocică si V. Dumi
trescu. E drept, craiovenii au mai transferat 
sportivi și de la alte cluburi. în timp ce Juven
tus a dat. dar la eforturile proprii s-a adăugat — 
in ambele cazuri — și sprijinul federației prin 
pregătirea unora’ dintre jucători în centre sa» 
la loturi și asta tocmai pentru că este vor!'*  
despre elemente susceptibile de performante in
ternaționale.

Ocupantele locurilor secunde în clasamente, 
C.S.m; Cluj-Napoca (m) si Metalul C.S.S. Rffl. 
Vilcea (f) sint. valoric, în apropierea cîștigători» 
lor, cu un plus pentru vîlcence, care au în echi
pă pe Maria Alboiu si Maria Bogoslov și crose 
cadete și junioare "bune, antrenorul Traian An- 
cuța fiind principalul furnizor pentru centrele

Mircea COSfEA

(Continuare in nao 2—3)



S-AU ÎNCHEIAT întrecerile PUNCT FINAL IN CAMPIONATELE
REPUBLICANE de karting

B L.I.A. Timiș a cîștigat întrecerea pe echipe
In mijlocul unui interes 

deosebit, pe kartodromul din 
Galați s-a desfășurat, timp 
de trei zile, ultima etapă a 
Campionatului Național de vi
teză pe circuit la karting și 
întrecerile din cadrul „Cupei 
de toamnă". La start au fost 
peste 130 de concurenți repre
zentând 32 de cluburi și aso
ciații din tară.

Rezultate tehnice în etapa 
de campionat. Clasa cădeți. 50 
cmc — 1. M. Munteanu (Da
nubius Galați), 2. L. Dănăilă 
(I.T.A. Automobil Galați), 3. 
V. Crăescu (Danubius)_ț clasa 
50 cmc 
stantin, 
I.T.B.), 
Sibiu) ; 
(Unirea 
L. Stefan 
iese), 3. 
Tricolor) ;

B. Tarcea 
iese). 2. M. Roșea (I.T.A. Au
tomobilul Gl.), 3. L. Tremurici 
(Danubius) ; cl. 250 cmc — 1. 
D. Țăranu (L.I.A. Timiș), 2. 
G. Moldovan (I.P.A. Sibiu). 3.

Groza (I.T.B.). Echipe :

seniori — 1. V. Con-
2. S. Stamatin (ambii
3. M. Natanail (I.P.A. 
80 cmc — 1. C. Rusu 
Tricolor București), 2.

(Metalul Tg. Secu- 
M. Ciorbă (Unirea 
cl. 125 cmc — 1. 
(Metalul Tg. Secu-

NAȚIONALE DE VELODROM
• Pentru a 3-a oară Învingător la semifond — Gh. Lăutaru (Dinamo)

1. I.T.B., 2. Danubius Galati. 
3. L.I.A. Timiș.

în întrecerile dotate cu „Cu
pa de toamnă", ediția a 8-a, 
pe primele trei locuri s-au 
clasat : 1. C. Jelache (C.J.A.K, 
I.R.A. Tecuci), 2. S. Luca (Ne- 
tex Bistrița), 3. M. Damian 
(I.P.A. Sibiu). Interesant de 
arătat este faptul că din cei 
77 de concurenți de la aceas
tă întrecere un număr de 41 
au obținut licențe de alergă
tori pentru 
în viitor la 
publicane.

a putea participa 
campionatele re-

★
La încheierea Campionatului 

Republican de viteză în coas
tă. iată și numele campionilor 
actualei ediții : M. Munteanu 
(Danubius Galați) — Ia clasa 
cădeți, 50 cmc ; M. Natanail 
(I.P.A. Sibiu) — cl. 50 cmc 
seniori ; C. Rusu (Unirea Tri
color București) — cl. 80 cmc ; 
M. Roșea (I.T.A. Automobilul 
Galați) — d. 125 cmc ; D. Tă- 
ranu (I.I.A. Timiș) — cl. 250 
cmc. Pe echipe, titlul a reve
nit formației L.I.A. Timiș.

T. SIRIOPOL, coresp.

Ultima probă din programul 
Campionatelor Republicane de 
ciclism pe pistă, rezervate se
niorilor semifondul, 100 ture cu 
sprint la 3 ture, a produs, Ieri 
după-amiază, prietenilor cre
dincioși ai velodromului Dina
mo din Capitală bucuria vizi
onării unei atractive curse cu 
adițiune de puncte.

Așa cum se anticipa, din 
start am asistat la un pasio
nant duel între alergătorii di- 
namoviști și steliști, care s-au 
talonat reciproc în acțiunile 
întreprinse. Dar treptat, treptat 
cu un plus de experiență, di- 
namoviștii 
Mitrache, 
Kovacs — 
N. Voicu
iu — inițiază o serie de tenta
tive de evadare, cea întreprin
să în turul 20 
cînd, împreună 
I. Alexandru, 
(toți trei de la 
ta (Olimpia), 
Fl. Sandu (ambii 
după cîteva ture 
prindă din urmă 
siv. Avînd acum un tur avans

Gh, Lăutaru, V. 
C. Căruțașu și L. 
elevi ai antrenorilor 

și St. Lemindro-

fiind decisivă 
cu C. Neagoe 
M, Mărginean 

Steaua),P. Șan-
Oprescu și

I.M.G: Buc.), 
reușesc să 

grupul ma-

s.

DE ECHIPE LA „ZIUA

HANDBALULUI BUCUREȘTEAN"

In plină cursă... Foto : Gabriel IVANOVICI — Galați

Azi, pr stadionnl Tineretului

□ sută de echipe de handbal 
din școlile geneir.de și liceele Ca
pitalei vor participa, astăzi, la o 
amplă acțiune de selecție pe sta
dion. ti Tineretului. întrecerile,
organizate sub genericul 
handbalului bucureștean", 
desfășura pe 10 terenuri, 
amenajate ad-hoc, cîte 20 
chipe de fete ți băieți

„Zlua 
se vor 

unele 
de e- 

. _____ _____  ,. ____jucind
concomitent. In cursul dimineții 
vor evolua echipele școlilor ge
nerale, iar după-amiază cele ale 
liceelor. Bun prilej de identifi
care a unor talente necesare ma
rii performanțe în acest sport...

PE PATRU ROȚI
a PREMIERA BUCUREȘ

TI: AN A. Duminică 19 octom
brie, un concurs automobilist 
in Capitală deosebit de inte
resant : cea de a patra etapă 
a Campionatului Republican 
de autocros, în care concuren
tele vor fi autoturisme ARO, 
autocamioane și autoturisme 
Dacia și Oltcit. De fapt, .ac
tivitatea" pe traseul de con
curs va începe încă de sâmbă
tă 18 octombrie — ora 10,30 : 
revizia tehnică ; ora 14: în
cercări libere și antrenamen
te ; duminică, de la ora 9,30 : 
manșele de calificare si între
cerile.

Un ultim amănunt: traseul

pe care se va desfășura auto- 
crosul este în cartierul Balta 
Albă (pe malul lacului — str. 
L, Rebreanu —, pe 
se preconizează 
unui stadion).
• DOUA ETAPE

PIONAT 1N JUDEȚUL BU
ZĂU. Prima va fi de viteză 
in coastă la Măgura (în ziua 
de 23 octombrie — înscrierile 
șl revizia tehnică ; în 24 oc
tombrie — întrecerile pe cla
se) ; cel de al doilea de viteză 
pe circuit in municipiul Bu
lă u (în 24 octombrie — înscri
erile ; 25 octombrie — între
cerile celei de a patra etape 
a Campionatului Republican 
de viteză pe circuit). înscri
eri si Informații la CJ.A.K. 
Buzău (£74/11581).

locul unde 
construirea

DE CAM-

0 RALIUL ARO, de fapt 
cea de a șasea etapă a Cam
pionatului Republican de ra
liuri, se va desfășura în zilele 
de 31 octombrie și 1 noiem
brie la Cîmpulung Muscel. în 
ziua de 2 noiembrie, în ace
eași localitate, un alt concurs 
interesant : ultima etapă a
Campionatului Republican de 
autocros deschis mașinilor 
ARO, autocamioanelor și au
toturismelor Dacia și Oltcit

ACEASTA LUNA, 
moldovene vor găz- 
concursuri automobi- 
cadrul „Daciadei". 

,Raliul Ia- 
octombrie) și 

(județul

0 IN 
plaiurile 
dul două 
listice în
Este vorba despre 
șului" (16—18 
„Raliul Podul înalt' 
Vaslui, 24—25 octombrie). (M. 
Fr.).

începe o aprigă dispută pen
tru intîietate între principalii 

la primele locuri, 
prezența lui 

la majoritatea
candidați 
remareîndu-se 
Gh. Lăutaru 
sprinturilor, protagoniștii acu- 
mulind în ordinea trecerilor, 
prețioase puncte. Sprijiniți și 
de coechipierii din grupul ma
siv, unde cunoscutul ciclist 
SI. Romașcanu, cu maturitatea 
căpitanului de echipă, a știut 
să-și scoată, prin manevre 
tactice, colegii de club în a- 
vanscenă sau să anihileze 
contraatacurile adversarilor, 
dinamoviștii își măresc avan
sul de la un sprint la altul, 
in final distanțîndu-se Gh. 
Lăutaru, care, 
valoarea, devine 
pentru a treia 
la semifond. El 
din cele 34 de 
rîfldurile concurenților 
cu un tur s-au evidențiat ste- 
liștii V. Tufan (52 puncte) și 
C. Popa (39) printr-o însem
nată contribuție la dinamiza
rea întrecerii.

confirmîndu-și 
(la 25 de ani) 
oară campion 
a ciștigat 9 

sprinturi. Din 
prinși

CLASAMENTUL : 1. Gh.
Lăutaru (Dinamo) 57 p, (cam
pion republican), 2. V. Mitra
che (D) 53 p, 3. C. Căruțașu 
(D) 36 p, 4. C. Neagoe^ (Stea
ua) 29 p, 
(I.M.G.B.) 13 
nean (S) 13 
(D) 6 p, 8. Fl.
1 p. toți cu un tur avans, 
ceștia au realizat pe 
km. ai cursei o medie orară 
de 44 500 km.

5. S. Oprescu 
p, 6. M. Mărgi- 
p 7. L. Kovacs 
Sandu (I.M.G.B.)

A-
cei 40

Troian IOANIȚESCU

r
i

*
I
I
I
I
I
*
ț

)
1
I

*

î

Pe teme de ec

NU SE CÎSTIGĂ DOAR»
CI SI cu»

Asemenea multor derby-uri 
Steaua — Dinamo din alte 
discipline, recentele „națio
nale" Individuale, ea și Di
vizia A la tenis au demon
strat oît de inconsistent poate 
fl calculul hîrtiei. A ciștigat 
Steaua, la masculin, după ce, 
doar cu o săptămlnă înainte, 
Dlnamo cucerise patru tun 
cele cinci titluri la individual. 
Ultima victorie a steliștllor 
aparține, firesc, echipei, dar 
cel care a punctat decisiv, ln- 
clinînd balanța în favoarea 
formației sale, a fost Dumitru 
Hărădău, învingător al mai 
tînărului Marius Comănescu. 
Primul a cîștigat pentru es 
și-a pregătit partida din toate 
punctele de vedere, iar în te
ren și-a urmărit cu tenacitate 
obiectivul, deși mijloacele fo
losite au Ignorat, uneori, le
gile nescrise ale falr-play- 
ului. O tntrebardl se impune, 
întreruperile, contestările, dis
cuțiile interminabile erau o 
noutate pentru dinamovist t 
Greu de crezut ! Comănescu 
s-a' enervat, tncepînd să 
puncteze în lanț pentru... Hă- 
rădău. Evenimentul trebuie 
să dea de gîndit, tntrucît a 
fost evidentă dezorientarea 

lui Comănescu, care nu a gă
sit mijloacele adecvate con

tracarării tacticii lui Hărădău.
Fără a contesta talentul și 

pregătirea tenismenilor din 
generația tînără, alte momen
te în care unii dintre ei s-au 
dovedit fragili pe plan morai- 
volitiv impun, la rfndul lor, 
atentie. Două secvențe care 
spun suficient în această 
privință. Pe fondul ironiilor 
tribunei. în finala Balcaniadei 
de la Ploiești, George Cosac 
pierde primul set în fața lui 
Răzvan Itu. Pe cel de-al doi
lea n.. irosește demonstrativ. 
Cine a fost pedepsit ? Tribu
na î Nicidecum î Laurii, ar fi 
trebuit să știe, nu se ctștigă
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CUPA ROMÂNIEI LA TENIS DE MASÂ
(Urmare din pag. I)

federației. Tată Insă că echipa
— C.S.Ș. 1 Spartac București
— care le are în formație pe 
Otilia Bădescu și Emilia Ciosu
— multiple medaliate europene
— se clasează abia pe locurile 
5—8, deși cele două câștigă la 
Vilcea și in partidele de simplu 
și în cele de dublu... senioare! 
De ce ? Pentru dă celelalte Ju
cătoare nu sînt la nivelul pri
melor două, pentru că, în lipsa 
senioarelor „de vîrstă", cele 
două sînt înscrise la această 
categorie. Or, în Cupa Româ
niei decisive sînt meciurile ju
niorilor și- cadeților (13), nu ale 
seniorilor (6) ! Dar Spartac nu 
e singurul exemplu...

Și ediția a 6-a a Cupei 
României ne-a confirmat — 
dacă mai era nevoie — că si
tuația la fete e incomparabil 
mai bună ca la băieți. La bă
ieți multe jocuri anoste, la fe
te majoritatea atractive, la bă
ieți 4 echipe apropiate valoric, 
la fete 8.

O surpriză a constituit-o ela-

zarea fetelor de la C.S.M.- 
A.S.A. Buzău. După mulți ani 
de eclipsă, folosind obsedant 
„speranțe" neîmplinite, EmD 
Băcioiu a reluat munca temei
nică, do la copii, avînd' și co
laborarea Clubului Sportiv Șco
lar, pregătind el însuși tinere 
talente (priceperea nu i-a lip
sit nicicînd) cu care ocupă lo
cul 3 în Cupa României, la 
mare luptă cu C.S.M. CIuj-Na- 
poca, in care a evoluat exce
lent Gabriela Gherman.

Bucură, firește, apariția unor 
băieți și fete cu calități și a- 
vînd deja servicii și lovituri 
notabile, chiar după un scurt 
stagiu de inițiere-pregătire.

Credem că încheierea cea mal 
firească a acestor scurte apre
cieri despre a 6-a ediție a Cu
pei României o poate constitui 
îndemnul ca antrenorii să nu 
uite dă selecția e un proces 
continuu, că in secții sini ne
cesare garnituri puternice Ia 
toate categoriile de vîrstă si că 
una din marile lor calități o 
constituie tăria de a renunța la 
ceea ce timpul arată că nu re-

prez.ii
. tegori 
vestit 
le ini
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ATLETISM • BĂIEȚII noștri au avut — 
ca de obicei, eu regret am spune — o 
comportare... palidă la meciul anual de ti
neret eu R.S.S. Ucraineană. Anul trecut — 
după un usturător eșec pe teren propriu 
(74 p — 139 p) — s-au luat măsuri (prin
tre care și Înființarea unei grupe de pre
gătire pentru alergări), au fost luate muilte 
angajamente și am crezut că lucrurile se 
vor îndrepta. Dar, starea de fapt este a- 
ceeași, așa cum o demonstrează scorul 
(67—143 p) — șl, mai ales, performanțele 
foarte slabe de anul acesta. S Doar seml- 
fondiștii s-au prezentat mai bine la Rovno, 
înscriind singurele (două) victorii, prin a- 
cest atlet de mare perspectivă care este 
Jlie Elena (1500 m și 5000 m). De remarcat 
faptul că echipa noastră a prezentat „im
provizații* 4 la unele probe sau chiar n-a 
aliniat de loc al doilea concurent, fapt care 
s-a reflectat și in scorul intilnlrii. (a. vil.).

BASCHET • CUPA A.S. SĂNĂTATE A. 
organizată în cinstea Anului Internațional 
al Păcii, a fost cucerită de formația 
tciaz (75—74 în finala cu Sănătatea). Cele 
15 echipe participante (cele mai bune din 
campionatul Capitalei) au oferit meciuri 
atractive, spre satisfacția spectatorilor pre- 
zențl In tribunele terenurilor de la „Drept", 

• Floreasca șl din sala Arhitectura. Un as
pect Inedit al Întrecerii : una dintre for
mații — A.S. Poșta — a fost alcătuită ta 
exclusivitate din... arbitri, care, ta felul 
acesta, tșl mențin pregătirea fizică 0 DUPĂ 
RECENTUL 4—0 în favoarea echipelor 
gazdă <cu Prile.1ul turneelor preliminare ale 
I'* ”' A, toate reprezentantele orașelor 

s-au disputat cele patru turnee au 
calificarea In grupa 1—6), F.R. Bas- 
hotărît ca de acum Înainte să nu 
acorde organizarea de turnee echi-

0 CEL MAI TtNĂR concurent al campio
natului, Ciprian Lucacl (de 10 ani), a adus 
singurele cinei puncte clubului Steagul 
Roșu Brașov la clasa 50 cmc. • HARNICUL 
ANTRENOR din Cîmpulung Muscel, Valeriu 
Milea, a probat, în cursa de duminică, un 
nou prototip de motor la clasa 80 cmc, cu 
șase viteze și răcire cu apă, pilotat de bă
iatul lui, lulică, în vîrstă de 13 ani. în 
final, .Ingeniosul tehnician a avut o dublă 
satisfacție : testul a reușit, Iar echipa lui' 
a ocupat locul 3 (Tr. I.).

RUGBY • îl ȘTIAM pe Vlad Pădurea- 
nu, șl nu de azi de ieri, jucătorul Sportu
lui Studențesc. Pentru a-1 reîntîlni dumi
nică in anturajul echipei... Farul. „Am ter-

' i Diviziei 
Iîn care 

obținut 
chet a 
se mai ___ ________ ___ _______ _____

pelor direct interesate In obținerea unul 
anumit loc In clasament, prin care s-ar 
realiza promovarea ori s-ar evita retrogra-

; darea dfntr-o competiție. Iată o măsură 
i salutară ! (D. St.).
; MOTO © ETAPA FINALĂ a Campio- 
r natului Republican de motocros pe echipe 

i' a fost ireproșabil organizată, pe traseul de 
i [ ia vălenii de Munte, de Asociația sportivă 
i, Locomotiva Ploiești, prin secția sa de moto, 
11 condusă de veteranul antrenorilor din țara 
,' noastră, ștefan Ion, în vîrstă de 72 de ani. 
.i, II dorim, în continuare, la fel de activ.
'L,

minat facultatea șl am fost repartizat ta 
apropierea Litoralului. Așa că...". Ne-am 
amintit atunci că și alțl tineri jucători au, 
devenit tn această vară, Ucenția-tți : Octav 
Moraru, Andrei Pongratz, Nlcoîae Covaci, 
Adrian Stanclu, Marian Gurămare, alții 
încă. Felicitări șl succes tuturor pe noul 
drum i © „ARE o adevărată... specialitate 
Steaua 1“ — exclama cineva ta tribună, 
vftzlndu-l pe Adrian Plloțschi înscriind uni
cul eseu constănțean. Referire la alte Is
prăvi asemănătoare ale aripei de la Farul, 
din care se desprinde acel adevărat record 
de trei eseuri marcate Intr-un singur joc 
Stelei. Interesant că și celălalt cîștigător al 
Trofeului Sportul prezent duminică In te
ren, Sorin Fulcu, șl-a trecut, o dată 
mult, numele pe lista realizatorilor. (G.

TENIS DE MASA • a—2, scor   
CORD Înregistrat intr-un Bet la Cupa Ro
mâniei, ta meciul Constructorul IJGCL Tg, 
Mureș — Pionierul Craiova, Intre jucătorii 
FlorUI vaida (29 de ani) șl Florin Petres
cu (id). Sperăm că nu-1 va bate nimeni 
0 INTRE AREftTRH, la Rm. Vîlcea, bas- 
chetballsta Maria-Laura Nlțuîescu (1,85 m, 
16 ani). Componentă a lotului de cadete la 
baschet, ea nu a uitat primul sport pe 
care l-a practicat, între 1980—85, fiind se-

mal
R.).
RE-

lecționată și inițiată in secția de tenia de 
masă a CSȘ Rm. Vîlcea, de cunoscutul cău
tător de... comori Traian Ancuța. Cu trei 
medalii ta cădeți, ea a trecut la baschet, 
unde se dovedește Ia fel de talentată
• REFLECȚIA prof. Nadolu, metodist la 
CJEFS Vîlcea, după terminarea Cupei 
României : „Invățarăm multe în ce privește 
organizarea unui concurs ca ăsta44. Intr-a
devăr, multe... • REȚINEȚI denumirea u- 
nei asociații : Constructorul T.A.G.C.M.- 
C.S.Ș.-Universitatea Craipva. Dacă o scriem 
de două ori într-o cronică, gata... pagina I
• LUME MULTA la meciul gazdelor, Me
talul CSȘ Rm. Vîlcea. Dar în timp ce 
„tribuna44 aplauda numai la reușite, cinci 
fetițe de o șchioapă, pe rîndul cel mal de 
sus, nu au contenit să încurajeze pe fie
care concurentă, cu „strigături44 orginale și 
tonice, oare ar putea fi ...culese și pentru 
fotbaliștii Chimiei. (M. C.).

VOLEI $ FOSTA CAMPIOANĂ, Dina- 
mo, a pornit în noua ediție cu stângul. Din 
S partide susținute nu a cîștigat decît una, 
de 3 cri fiind Învinsă chiar pe teren pro
priu ! Actualul antrenor, Octavian Dimofte, 
ne spunea ...............................
studentelor 
consecințele 
campionat, 
startului și, 
au făcut...
restanțele din vară !“ Să le vedem pe dina- 
moviste cum vor juca în primul turneu, 
la sfîrșitul lunii... • DUPĂ CE a făcut, cu 
GICGCL, pasul în „A“, voleiul feminin bra
șovean are ambiția să-și asigure „pirami
da performanței44, propulsînd spre „B*  o 
altă echipă, pe Nivea, pregătită de „ex-trac- 
toristul44 Arpad Ferencz. Beneficiind de un 
generos sprijin din partea conducerii între
prinderii (director — ing. Silvia Boiceanu, 
președinte de sindicat Io landa Navratil), e- 
chipa a obținut numeroase locuri fruntașe 
în diverse competiții, cucerind recent lo
cul I pe departamentul industriei chimice. 
Un argument în plus pentru tentativa de 
promovare in „B“ • „STÎNGAQIUL44 Sandu 
Covaciu, din echipa Tractorul Brașov, a 
dovedit, alături de Stelian Palici, multă 
dexteritate... verbală la microfonul craini
cului, în timpul Turneului internațional 
masculin al României (A. B.).

VOINȚA BUC
(Urmare din pag 1)

duminlcă, după eșecul în fața 
gălățene : „Ce să fac I... Sînt 
lipsei de pregătire dinainte de 

Am preluat echipa în ajunul 
după primul meci, jucătoarele 

febră. Abia acum recuperăm

a fost trecut de mal mult de 
2000 de participant peste ba
remul propus. Aparent deci, 
toate bune... Numai că primul 
care ne ghicește gîndul este 
Însuși președintele clubului, 
Ladislau Szocz : „Nu sin tem 
mulțumiți de aportul clubului 
nostru Ia marile succese inter
naționale ale sportivilor ro
mâni. Avem doar o contribu
ție la medalia de argint a 
„mondialelor" de popice, pro
ba pe echipe, prin Elena Pa
nă. Este prea puțin față de 
potențialul clubului nostru și 
vom dovedi în curind că pu
tem mult mai mult. Am tre
cui la primenirea secțiilor — 
In special Ia canotaj —. la 
permanente acțiuni de selec
ție. la intensificarea antrena
mentelor. Anii imediat urmă
tori vor aduce, credem, roade
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ADMINISTRAȚIA DE SU
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 15 

OCTOMBRIE
Extragerea I : 36 23 20 <4 7 45 ; 

Extragerea a H-a : 26- 13 17 10 29 
32. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 859.1147 lei din care 30.405 
lei report la categoria 1.
CÎSTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE „LOTO 2“ DIN 5 

OCTOMBRIE
FAZA I : cat. 2 : 4 variante

25% a 23.354 lei ; cat. 3 : 12,25 va
riante a 7.789 lei ; cat. 4 : 23.50 
a 4.060 lei ; cat. 5 : 25,50 a 3.742 
lei ; cat. 6 : 310 a 200 lei ; cat. 7:

2.733,25
FAZA 

riantă : 
1300“ C 
25% a 
13.800 1( 
cat. D : 
169,50 a 
100 lei 
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Subiecte de actualitate

ALES LAMAi

EUROPENELOR11

CE ATÎTEA ACCIDENTĂRI,
ANTRENAMENTE?
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Astăzi, după-amiază, pe trei
. la Buzău.

- în Capitală (Regie) și la Cluj- 
_ Napoca, echipele noastre parti-
.1 11-lea ai 

. cupelor europene își vor dis-
- pută meciurile lor din cadrul 

i a 9-a a primei divizii.
- jocuri eu miză pentru 

îmbunătățirea punctajului in

I clasament, dar și ultime repe
tiții generale înaintea exame- 
nelor internaționale de miercu
rea viitoare.

Pe stadionul din Crîngul Bu
zăului, Steaua — cu toate di
ficultățile ei de alcătuire a unei 
formații cit mai apropiată de 
aceea pe care o va prezenta 
In dificila partidă de la Bru
xelles — pornește ca favorită 
in disputa cu Gloria. Ne ba
zăm anticiparea, nu numai pe 
faptul că formația locală are, 
la ora actuală, cea mai slabă 
apărare a campionatului (24 de 
goluri primite), dar și pentru 
că între cele două echipe e- 
xistă o reală diferență de va
loare pe toate planurile. Ca să 
nu mai amintim că Gloria este 
lipsită șl de omul ei de gol, 
Mircea Sandu, indisponibil pen
tru mai multă vreme din cau
za unei operații. Pe stadionul 
din Regie, Sportul Studențesc,

Diviziei A

IAsiazi, aupa-amia 
stadioane din țară, 
în Capitală (Regie)

cwiipcic DUCI 
cipante in turul al 
cupelor europene îș 
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cu un tonus ridicat după ulti
mele apariții (4—0 cu Corvinul, 
1—0 la Galați, cu Oțelul), cu 
un Hagi In continuă revenire 
de formă, primește vizita pro
movatei Flacăra din Morenl, 
echipă care, la Craiova, »-a 
luptat mult timp pentru a 
menține albă tabela de mar
caj. Este de așteptat ca, In ciu
da poziției pe care o ocupă In 

clasament. Flacăra să se mo
bilizeze exemplar In acest joc 
extrem de greu pentru ea. In 
sfîrșit, pe stadionul Munici
pal" din orașul de pe Someș.

un meci derby al formațiilor 
universitare : echipa lui Cîm- 
peanu II față in față cu cea a 
lui Geolgău. „Șepcile-roșii" a- 
duc în teren ambiția lor de a 
urca in „înalta societate", „alb- 
albaștrii" din Bănie se prezintă 
la start cu marea dorință de 
a-și îmbunătăți situația in cla
sament Așadar, un meci des
chis oricărui rezultat în care, 
totuși, avantajul terenului și... 
buna dispoziție de joc a cluje
nilor nu pot fi ignorate. (St. Tr.)

ARBITRII CELOR 9 MECIURI
Joi 16 octombrie
„U" CLUJ-NAPOCA — UNI

VERSITATEA CRAIOVA : L lg- 
na — I. Ferenczl (ambii din Ti
mișoara) și I. Tărcan (Tg. Mu
reș).

GLORIA BUZĂU — STEAUA « 
R. Petrescu — L. Măerean (am
bii din Brașov) și M. Axente 
(Arad).

SPORTUL STUDENȚESC — 
FLACARA MORENI : V. Tltorov 
— Șt. Catană (ambii din Dro- 
beta Tr. Severin) * *1  Gr. Maeavel 
(Deva).

• Dana Nuțu devine ma
re maestrâ

• Kasparov și Karpov fa- 
ță-n față

• Liubojevici ciștigâ der- 
byul cu lusupov

• Festival jahist sătesc la 
Roșieni

• Care este cea mai bu
nă mutare î

• Noutăți in Apărarea 
Siciliana.

lată dteva din subiecte
le pe care le găsiți, comen
tate pe larg, alături de al
te materiale tehnice și de 

'informație, în ultimul număr 
apărut din publicația de 
specialitate

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
® „CAVALERII FLUIERULUI" 

DIN MECIURILE CUPELOR EU
ROPENE, Iată pe conducătorii 
partidelor echipelor noastre în 
cupele continentale : Anderlecht 
— steaua : b. Galler (Elveția) — 
tur și P. Casarin (Italia) — re
tur : Sportul Studențesc — La 
Gantolse : G. Losert (Austria) — 
tur și K. Natal (Finlanda) — re
tur : Dundee — Universitatea 
Craiova : D. Krchnak (Cehoslo-

vaeta) — tur și 
(Franța) — retur.
• ARBITRI ROMANI DELE

GAȚI LA PARTIDE INTERNA
ȚIONALE. I. Igna va conduce 
meciul Olimpiakos Pireu — Ajax 
din Cupa Clipelor ; D. Petrescu 
va arbitra jooul Turcia — Irlanda 
din C.E., iar G. Ionescu pe aceia 
dintre reprezentativele de Ju
niori ale Ciprului și Iugoslaviei, 
delegări efectuate de U.F..F.A.

A. Delmer

Vineri, 17 octombrie
F.C. OLT — VICTORIA : I. Coț

— V. Banu (ambii din Ploiești) 
șl C. Corocan (Reșița).

Sîmbătă, 18 octombrie
S. C. BACĂU — CHIMIA RM. 

VÎLCEA : Fl. Popescu (Ploiești)
— S. Pantelimonescu (Boldeștl- 
Scăleni) șl I. Velea (Craiova).

DINAMO — PETROLUL : Șt.
Rotărescu — M. Stănescu (ambii 
din lași) șl A. Porumbolu (Vas
lui).

JIUL — OȚELUL GALAȚI : G. 
Ionescn — P. niescu șl V. An- 
gheloiu (toți din București).

RAPID — CORVINUL : 
Gheorghe (Suceava) 
(Sf. Gheorghe) și 
(Ploiești).

F.C.M. BRAȘOV 
GEȘ : O. Ștreng — 
bM din Oradea) șl 
(Timișoara).

c.
— I. Vereș 

A. Morotanu

- F.C. AR- 
T. Bone (am- 
D. Bucîuman

S-au 
doar opt 
campionat al Diviziei A. Așa
dar, întrecerea celor mai bune 
echipe de fotbal nu a trecut 
nici de jumătatea turului. Și 
totuși, cele mai multe dintre 
echipe nu au putut alinia, la 
fiecare etapă, cea mai bună 
formație. Motive ? Destule : 
lipsa de randament a unora 
dintre presupușii 
cartonașele galbene 
tinuă să „curgă" 
destul de mare) ; 
soldate cu suspendări 
de 5 6 și 7 etape. Iar Ia toa
te acestea, parcă mai multe ca 
în aiți ani, s-au adăugat AC
CIDENTĂRILE.

Fotbalul, sport de angaja
ment și cu atîtea riscuri, la 
noi și pretutindeni, nu e ferit 
de asemenea 
cum spuneam, numărul lor e 
prea mare la 
eșalon. Nu au trecut decît 
etape și o seamă ‘ ‘
nu au apărut în formațiile lor, 
cel puțin pentru un meci, din 
cauza accidentărilor. Este ca
zul lui Aurică Munteanu (Pe
trolul), Tudorel Stoica (Stea
ua), V. Popa (Jiul), C. Pană I 
(Flacăra Moreni), Jurcă (F.C. 
Argeș), Ciocan („U“ Cluj-Na- 
poca)„ Goanță, Ivan, Dumitru, 
Damaschin II (Rapid). Rapi
dul a fost cea mai handicapa
tă din acest punct de vedere.

Motivele acestor accidentări 
sînt atît de diverse și e greu 
să le explici pe toate in aces
te rînduri. De NEEXPLICAT 
sînt însă accidentările de la 
antrenamente, în primul rînd 
rupturile musculare. Duminică, 
rapidiștii Goanță și Damas
chin II (două piese de bază 
din angrenajul echipei) și pi-

titulari ; 
(care con- 
în număr 

eliminările 
severe.

accidente. Dar
primul nostru 

’ 8 
de jucători

teșteanul Jurcă —' și el unul 
din principalii oameni ai ofen
sivei argeșene — nu 
pentru că toți trei 
rupturi musculare 
TRENAMENT. De 
cum e posibil acest 
atîtea cazuri. Cine e 
Jucătorul în cauză ? 
rul 1 Medicul 1 Sînt 
mentele prea tari sau jucăto
rii nu se pregătesc cum tre
buie pentru solicitările unui 
antrenament care să fie la ni-' 
velul cerințelor actuale ? Toa
te echipele au medici și ma
sori și atunci te întrebi care 
este aportul unora în asista
rea corespunzătoare din punct 
de vedere medical a jucători
lor ? Sau mai întrebi, care 
este colaborarea dintre medic- 
antrenor și chiar jucător ?

Undeva, în toate aceste „ve
rigi", există defecțiuni, care 
impieteză asupra randamentu
lui echipei respective, chiar a 
unor loturi reprezentative. 
Pentru că alt răspuns nu exis
tă. Nu ne aflăm în final de 
sezon și nu se poate invoca 
oboseala. Nu au trecut decît 
opt etape ; vor urma alte no
uă, în condiții de climă mai 
dificile, cu terenuri mai grele 
și atunci ce ne facem cu atît 
de numeroasele accidentări T 
Ce părere au antrenorii ? Dar 
medicii ? Și, nu în ultimul 
rînd, sportivii ? Pentru că tre
buie s-o 
de valoare 
atît de des 
trenam ent.
accidentați,

. adversari care nu Ie pot 
față altfel...

au jucat 
au făcut 
LA AN- 
neînțeles, 
lucru în 
de vină ? 
Antreno- 
antrena-

spunem, fotbaliștii 
nu se accidentează 
și mai ales Ia 
Mai curînd

prin joc dur,

an- 
sînt 

de 
face

Constantin ALEXE

Pe marginea participării juniorilor noștri la turneul final al C. E.

GRAVELE ERORI INDIVIDUALE Șl LABILITATEA PSIHICĂ

I C.M. DE LUPTE LIBERE
>

Intre-

nout 
mult 

băieți 
i Dă- 
aricel
Tenț 

lăianu
Ale- 

Petre 
spor- 

•mare, 
că la

nivelul de experiență competl- 
țională care să le permită atin
gerea performanțelor maxime 
de care vor putea fi capabili 
în curînd. Pe cei mai in for
mă dintre ei îi vom înscrie la 
C.M. șî sperăm să nu rămînem 
datori. Marea noastră dorință 
este să reluăm firul afirmări
lor, al medaliilor obținute la 
Campionatele Mondiale, pentru 
că ne amintim, din anul 1979 
nici unul dintre sportivii noștri 
de la „libere" n-a mal urcat 
pe podiumul de premiere al 
competiției supreme.

I
iși că 
ii om 
larilor

(vi-1 
fostu) 
popi- 

rurînc 

arelor
club 
per

jii de 
per- 

e de 
ntare

pro- 
i aici 
icură-

plan 
i, i-a

Încă 
ți aici 
ilități 
rfteva 
con- 

i pot

servi (este, de altfel, ceea ce 
își propune și redacția noas
tră) și altor cluburi : închiri
erea, pe baza unui plan de 
funcționare mai judicios alcă
tuit, a terenurilor sportive (te
renuri, menționăm in treacăt, 
excelent întreținute, mulțu
mită eforturilor directorului 
bazei, Mihai Fornino) ; lărgi
rea ariei de servicii eătre 
populație (poate un bazin de 
înot, poate înființarea, pe lin
gă secția de ciclism, a unul 
punct de reparare și Întreți
nere a bicicletelor ; nu de al
ta, dar la Voința lucrează u- 
nul dintre cei mai buni me
canici de biciclete, fostul ruti
er Marsilian Florescu) ; orga
nizarea. unor după-amieze cul
tural-sportive, tombole cu pre
mii In echipament sportiv etc.

Preocupări eare subliniază, 
o dată in plus, ideea eă per
formanța sportivă a ajuns in 
punctul in care nu se mai 
poate despărți de o altă noțiu
ne — eficiența.

GOSPORT INFORMEAZĂ
teți juca numerele preferate la

1 va- TRAGEREA OBIȘNUITĂ LOTO 
,Dacia de mîine, vineri, 17 octombrie,
riante Șansele de reușită sînt deschise, 
4,75 a ca de obicei, oricui își manifestă 
13 lei: dorința de a participa, procurîn- 
it. E : du-și bilete de la oricare am
.144 a agențiile Loto-Pronosport ras-
Dacia pîndite în întreaga țară. © Este 
evenil de reținut că pînă la TRAGE- 
Toma rea LOTO 2 de duminică, 19 

octombrie, MAI SÎNT 2 ZILE, 
aces- timp în care vă mai puteți pre-

că găti și buletinele Pronosport
, este pentru concursul de Ia sfîrșitul'
I pu- acestei săptămîni.

— Care sînt sportivii de la 
care așteptați asemenea reali
zări ?

— După părerea noastră, a 
colectivului tehnic din care 
mai fac parte antrenorii Gheor
ghe Urian și Petre Coman, dr. 
Nicolae Lazăr și metodistul 
Mihai Burlan, principalele spe
ranțe sânt legate de C. Tămă- 
duianu, N. Hîncu, M. Popa, 
C. Radu, D. Perfit. Gh. Mîțu 
san C. Mărăscu. Știm că În
trecerile vor fi foarte grele, dar 
avem Încredere in băieții noș
tri, care s-au pregătit cu toată 
conștiinciozitatea. De altfel, 
concluziile confirmă faptul că 
s-a lucrat bine, că băieții au 
„bateriile" bine Încărcate. Fi
rește, un rol foarte important 
în realizarea obiectivului pe 
care ni l-am propus îl vor avea 
tragerile la sorți. Mulți dintre 
reprezentanții noștri pot aspira 
la un Ioc fruntaș,

I-am lăsat pe componenții lo
tului național de lupte libere 
să exerseze In continuare pen
tru perfecționarea unor proce
dee tehnice de atac, dorindu-le 
realizarea obiectivului propus 
pentru apropiatele C.M.

REINNOITI-VÂ ABONAMEN
TUL LA „REVISTA ROMÂNA 

DE ȘAH" I

AU DUS LA 0 EVOLUȚIE TOTAL NECORESPUNZĂTOARE
0—3 și 0—5. Două intri ngeri, 

8 goluri primite ! Un bilanț 
șocant, usturător și regretabil 
înregistrat de reprezentativa 
U.E.F.A. ’86 a României la tur
neul final al Campionatului Eu
ropean de juniori A, găzduit, 
recent, de mai multe orașe din 
Iugoslavia. INCREDIBIL, DAR 
ADEVĂRAT ! Da, acestea au 
fost rezultatele. Rezultate care 
pentru martorul ocular par 
neverosimile, îl lasă fără repli
că. Credem că la fel s-a în- 
Hmplat și cînd s-au aflat a- 
ceste rezultate, după eare s-a 
născut — pe bună dreptate — 
o firească întrebare : „Cum * 
fost posibil 7“

Să încercăm cîteva răspunsuri 
la cele două rezultate, in ulti
mă instanță la evoluția — pe 
ansamblu — sub orice critică 
a echipei noastre. Din capul lo
cului trebuie apus că acești 
jucători s-au prezentat 1a tur
neul final al C.E. cu ambiția 
de a obține un loc (din șase) 
pentru viitorul Campionat Mon
dial, programat în 1987, In 
Chile. Deci, obiectiv ratai. A- 
ceastă participare le turneul 
final al C.E. constituia, în fapt, 
adevărata probă de maturitate 
pentru cei mai „bătrlni" jucă
tori ai eșalonului juvenil, ge
nerație care se despărțea de 
„etapa junioratului", pășind im 
rindurile seniorilor. A fost, din 
păcate, pentru ei o ieșire ruși
noasă, această ultimă Impresie 
ridicînd un semn de Întrebare 
asupra perspectivei lor fotba
listice. Greu de imaginat cum 
acești jucători, care au pus u- 
mărul la dificila campanie a 
calificărilor in turneul final, 

I.D.M.S." București aduce la cunoștință celor interesați că 
s-au reluat livrările la autoturismul OLTCIT CLUB și s-au 
trimis comunicări de livrare cumpărătorilor Înscriși pînă la 
nr. 13.250.

De asemenea, se face cunoscut că pentru autoturisme 
OLTCIT CLUB se primesc înscrieri prin transferul cum
părătorilor care au depus bani la C.E.C. in cont pentru au
toturisme pînă la data de 31 decembrie 1983.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la ma
gazinul auto I.D.M.S. București, str. Vă’ea Cascadelor' nr. 
24, sector 6, telefon 78.26.46 — int. 152, 153.

Tot la magazinul auto I.D.M.S. București se primesc în
scrieri pentru autoturismul DACIA 1410 Sport prin transfe
rul cumpărătorilor care au depus banii la C.E.C. în cont 
pentru autoturism pînă la data de 31 martie 1985.

I
I

cu un merituos rezultat de e- 
galitate, la Tbilisi, în compania 
echipei U.R.S.S., s-au prezentat 
atît de slab în meciurile tur
neului final. Am văzut, așadar, 
două fețe diametral opuse ale 
acestor jucători

Să o prezentăm pe ultima, 
cea din meciurile cu R.F. Ger
mania și Iugoslavia. Cu excep
ția primei reprize din partida 
cu jucătorii iugoslavi, cînd au 
dominat, uneori chiar autoritar, 
juniorii noștri au avut o evo
luție total neconvingătoare, la 
această „cotă" contribuind ur
mătoarele :

— mari fisuri în defensivă ; 
fără să fie solicitată la maxi
mum, apărarea noastră nu a 
fost" la înălțimea anticipată, ea 
„blocîndu-se" nu o dată, dese
ori fiind prinsă pe picior gre
șit. Toate cele trei goluri din 
partida cu R.F. Germania îl au 
ca principal... autor pe portarul 
Prunea, cu intervenții în con
tratimp ; iar primul gol din 
meciul cu Iugoslavia — pe ce
lălalt portar, Hristea, neatent 
la șutul de la distanță. Iar suita 
gafelor individuale continuă... 
Stroia (la patru goluri), Sede- 
caru (la două, la unul dintre 
ele — al treilea din meciul cu 
Iugoslavia — a făcut un henț 
stupid în careu, Cînd faza nu 
impunea această ultimă so
luție) ;

— dezordine în plan ofensiv; 
cea mai supărătoare dintre 
nerealizări a fost fluctuația 
consistenței acțiunilor in atac, 
principala cauză constituind-o 
lipsa de luciditate, negăsindu-se 
în nici un moment acel jucător 
care să ordoneze jocul, să tai- 

I

pună „linia" care se preconiza 
atunci cînd deruta era evidentă. 
Aici este cazul să afirm că ju
cătorul de la care se aștepta 
că va rezolva limpezirea ofen
sivei nu a făcut acest lucru. 
Nici Sabău, nici D. Sava (în 
ambele jocuri), nici Gh. Po
pescu (în al doilea). Am citat 
deci trei component! ai com
partimentului median, cel care 
urma să fie liantul echipei :

— mari carențe Ia finalizare; 
respectând adevărul, trebuie să 
spunem că jucătorii noștri au 
avut și momente bune, și-au 
creat destule situații de a în
scrie, dar le-au ratat nepermis, 
un campion în materie fiind 
Nuță, cu o evoluție foarte sla
bă, cu un joc apatic, chiar 
manifestînd o atitudine indo
lentă, el înșelînd așteptările 
conducerii tehnice, și nu numai 
ale ei ;

— deficiențe în plan psihic ; 
sub acest aspect, echipa noas
tră a fost total de nerecunos- 
eut "Ea nu a avut forța de a 
depăși momentele critice a- 
tunci cînd, contrar cursului jo
cului, a primit goluri din a- 
mintitele erori individuale, e- 
voluția ei ulterioară fiind vi
zibil influențată de marile la
cune în plan moral, scâzindu-i 
combativitatea și spiritul de 
mobilizare.

La toate aceste deficiențe, 
care s-ar fi putut remedia din 
mers, se fac vinovați și antre
norii Gheorghe Staicu și Con
stantin Frățilă, oare s-au lăsat 
prea mult influențați de „im
presia artistică" și de optimis
mul afișat de marea majoritate 
a jucătorilor, dovedindu-se mai 
puțin exigeați față de desele 
fluctuații de randament ale a- 
eestora, ei nereușind să dea in
dicații adecvate și să găsească 
cea mai bună formulă de echi
pă la ora celor două jocuri. 
Unele circumstanțe există, dacă 
avem în vedere cele cîteva pro
bleme de sănătate cu care s-a 
confruntat lotul. Dar aceasta nu 
este o scuză.

Concluzia este însă clară : e- 
voluție sub orice critică, cu re
zultate nepermise, condamnabi
le, care impun măsuri prompte 
și drastice față de cei vinovați.

Adrian VASILESCU
@ IN FINALA Campionatului 

European pentru juniori, echi
pa R. D. Germane a întrecut 
cu 3—1 (2—1) formația Italiei.



Aii. ora n, la
patinoarul „23 August** t n c

0 IHTEfîESANTÂ
PARTIDĂ DE HOCHEI

IN CADRUL C.C.E.!
STEAUA-PARTIZAN BELGRAD

Partida de azi, din cadrul 
C.C.E., dintre echipele campi
oane ale României și Iugosla
viei, Steaua București șl Par
tizan Belgrad (patinoarul „23 
August", ora 17) constituie tot
odată startul unei bogate acti
vități hocheistice tn Capitală : 
timp de cinci zile. în fiecare 
dupâ-amiază, iubitorii acestui 
spectaculos sport sînt invitați 
la patinoar. Vineri și sîmbătă, 
Dinam» va primi replica for
mației Dunărea Galați, iar du
minică și luni — două adevă
rate derbyuri : meciurile Steaua
— Sport Club Miercurea Cine. 
Toate meciurile vor tncepe la ora 17.

Reamintim că jocul Steaua
— Partizan va fi condus de 
arbitrii Iliev Sava (Bulgaria)
— I. Beeze, M. Prcsneanu 
(România),

Ecouri după dublul succes in Cupa Campionilor Europeni

APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA POPICARILOR ROMANI
Dubla victorie a popicarilor 

români ta actuala ediție a C.C.E. 
a fost elogios comentată de spe
cialiștii orezențl pe arena „Poș
taș" din Szeged (Ungaria), care 
au apreciat ca o frumoasă per
formanță reușita echipelor Elec- 
tromureș Tg. Mureș (la feminin) 
șl Aurul Baia Mare fia mascu
lin), ciștlgătorH trofeelor conti
nentale. Iată ctteva păreri auto
rizate :

Herbert Schwartz (R.F. Germa
nia). președintele asociației NJ.A. 
a F J.P. : „Practlelnd un joc 
complet, nttt fetele, cît șl b&ieții 
din echipele campioane ale Ro
mâniei șl-au depășit adversarii 
fizic, tehnic șl moral. 11 felicit pe 
învingători t*.

Oskar Saga (Cehoslovacia), ar
bitru principal alt C.CJS.: „Cunoș
team valoarea sportivilor romani, 
dar nu mă așteptam ca jucătorii 
de la Aurul Baia Mare să clștige 
Intr-o manieră atit de categorică. 
Eleetromureș a dobîndit prima sa 
cupă tnlr-a întrecere tn care su- 
penaul a persistat pin*  la ulti
mele bile*.

Lajoș Biro, președintele Fede-

rației de popice a Ungariei : 
„Deși formația noastră feminină 
Delep Szeged și cea masculină 
B.K.V. E15re Budapesta au fost 
puternic susținute de public, E- 
leciromureș Tg. Mureș șl Aurul 
Baia Mare au redus la tăcere 
tribunele, ca in final spectatorii 
să aplaude jocul precis șl mo
ralul excelent al Învingătorilor “.

Zlatko Lazlci, președintele clu
bului sportiv Medvesceak Za
greb : „Echipele noastre mascu
lină și feminină (K.K. Rijeka), 
laureate ale competiției continen
tale, au lntllnlt formații care au 
știut ce vor. Ne așteptam la o 
puternică replică din partea po
picarilor români, dar nu credeam 
într-un event al formațiilor dum
neavoastră*.

Prof. Ladistau Szocs, vicepre
ședinte al federației române de 
resort șl membru al FJJ>. : „K- 
leciromureș Tg. Mureș șl, mal 
ales, Aurul Baia Marș au consti
tuit ansambluri bine armonizate, 
deosebit de omogene și cu indi
vidualități de primă mărime, ste- 
lian Boarlu, care a corectat re
cordul sălii cu un rezultat de 
excepție — 990 puL (vr. 932), a 
rost aplaudat minute in șir, iar 
Aurelia Șerdean, Ilona Bartha, 
Marian Andrei șl Erno Gergely 
au Întrunit sufragiile specialiști
lor și publicului. Mureșencele șl 
băimărenll au obținut o perfor
manță unică in analele sportului 
popicelor din țara noastră, pen
tru care el șl antrenorii lor me
rită călduroase felicitări*.

Dc vineri, „slcrtiirilc" cupelor europene la polo

CRISIJL $1 DINAMO, DECISE SĂ

Al întins, continua! Al pierdut, continua!
DEPĂȘEASCĂ ADVERSARI DE VALOARE

TRAGEREA LA SORTI
A „CUPEI DAVIS**

EDIȚIA 1987
• Echipa României

In Zona europeană B
Federației Inter-

..SPRE KILOMETRUL 50!
In 3 octombrie. într-o seară 

pe care ,4'Equipe" o numea 
ca fiind de legendă, Fran
cesco Moser a parcurs, pe 
pista velodromului milanez 
„Vlgorelli", 49,801 km tn «fl 
de minute, depășind (cu 1238 
m) nu numai vechiul record 
mondial ăl orei la nivelul 
mării, care ii aparținea din 
26 septembrie a.c., ci și cei 
49,432 km realizați la altitu
dine (peste 600 m) de Eddy 
Merckx în 1972. la Mexico 
city 1 Performanța, fără în
doială excepțională... a făcut 
și face să curgă multă cer
neală, comentatorii intuind că 
se apropie ziua cînd o noua 
..barieră" (50 km într-o oră) 
va fl spulberată. Mal sînt 
însă unii, nu puțini, care 
continuă să privească Ispră
vile lui Moser fără entuziasm, 
punîndu-le nu atît pe seama 
campionului, cît atribuindu-le 
echipei de specialiști (condusă 
de profesorul universitar Ma
rio Concord) care îl asistă pe 
recordman.

E drept, bicicleta de oare 
s-a servit rutierul italian e 
de construcție ■ specială. Nu 
eîntărește decît 3.9 kg, are 
roți lenticulare, baieurl anu
me confecționate etc., etc. La 
fed de adevărat e că specia
liști' în ergometrie, în bio
mecanica. în fiziologie. în psi
hologie si chiar în clîmatolo- 
.gle (unul dintre aceștia a șl 
avizat tentativa din 3 octom
brie. constatînd că slnt întru
nite cele mal fericite condi
ții atmosferice. 21 de grade

Celsius. 70% umiditate etc.) 
au oontribuit, sub o formă 
sau alta, la realizarea succe
sului, dar pe cine să mal 
mire asta într-un moment în 
care, spre a urca pe cele mai 
amețitoare culmi, sportul de 
azi se ajută tot mal mult de 
cuceririle științei, ale tehno
logiei 7 Minimallzlnd perfor
manța lui Moser, scepticii par 
însă să uite un lucru elemen
tar : că metodele al căror 
„vector" e ciclistul italian 
sînt în prezent tot mal cu
noscute șl, incâ mai elocvent, 
folosite curent șl de alții ! 
Numai că acești alții, strînși 
în echipe la fel de redutabile 
șl de dotate din punct de ve
dere tehnic, nu izbutesc să 
bată recorduri tocmai pentru 
că le lipsește un... Francesco 
Moser I Adică un sportiv do
tat cu o ambiție și o comba
tivitate extraordinare, capabil 
să înfrunte vîrsta (35 de ani) 
și uzura atîtor sezoane petre
cute pe șosea printr-o viață 
exemplară („am sl uitat gus
tul berii") și o pregătire pe 
măsură, puse în slujba unul 
țel tulburător : depășirea gra
niței celor 50 de kilometri.

Oprindu-ne aici, ce vrem să 
spunem ? Că, dincolo de. a- 
vantalele aduse In discuție de 
știință, tot OMUL e cel care 
hotărăște. Sau, șl mal con
cret munca Iul. perseverența 
lut. îndirjlrea Iul.

De vineri pînă duminică, cele 
mai bune echipe de club din 
poloul european își dispută 
șansele calificării în semifina
lele competițiilor continentale 
intercluburl. în rîndul acestor 
formații de frunte se află si 
reprezentantele sportului , nos
tru cu mingea pe apă. Crlșul 
Oradea și Dinamo București. 
Bihorenii evoluează, in sfertu
rile C.C.E., în grupa de la 
Kotor, din Iugoslavia. O grupă 
care cuprinde formația 
reprezentantă a țării 
toare a titlului mondial, 
pești Dozsa, campioana 
riei. altă forță in acest 
pe cea a Cehoslovaciei, C. H. 
Kosice (care a eliminat în faza 
precedentă pe olandezii de la 
Venendaal). O misiune dificilă, 
așadar, pentru Costrăș, Gordan, 
Garofeanu, Fejer, Rada și cei
lalți jucători pregătiți de an
trenorul loan Alexandrescu.

locală, 
dețină- 
pe Uj- 
Unga- 
joc, și

Și Dinamo va evolua. în tur
neul de la Barcelona — în 
Cupa Cupelor, tot în „sferturi" 
— într-o companie puternică : 
CN Catalunya, TSKA Moscova, 
Duisburg. Conștienți de difi
cultatea întrecerii, antrenorul 
Iuliu Capsa, jucătorii Simion, 
Răducanu, Hagiu, Moiceanu și 
coechipierii cred, totuși, ase
menea colegilor lor de la Cri- 
șul, în șansa lor. Să le urăm 
succes ambelor echipe !

La sediul 
naționale de Tenis de la Lon
dra a avut ' *
sorți a ediției 
Davis". L__
noastre * fost repartizată 
Zona europeană B, alături 
următoarele echipe . ~ 
Luxemburg, Ungaria, Monaco, 
Portugalia, Polonia, Finlanda, 
Cipru. Austria este favorită în 
partea de sus a tabloului iar 
Danemarca, în partea inferioa
ră a acestuia. Tenismanii noș
tri (care nu joacă în primul 
tur) vor întîlni în cel următor 
(a doua decadă a lunii iunie) 
învingătoarea dintre Polonia 
și finalista din acest an a Zo
nei africane. In. eventualitatea 
victoriei, pentru semifinală re
prezentativa României va avea 
ca adversară cîștigătoarea din
tre Finlanda — Cipru și Da
nemarca.

După cum se știe, cîștigă
toarea acestei zone urmează 
să promoveze în Grupa mon
dială.

Iată și partidele din primul 
tur al Grupei mondiale : Ita
lia — Suedia, Franța — Co
reea de Sud, Paraguay — 
S.U.A., Spania — R.F. Germa
nia, India — Argentina, Ce
hoslovacia — Israel, Mexic — 
Marea Britanie și Australia — 
Iugoslavia.

loc tragerea la 
_____ 1987 a'..Cupei
Reprezentativa țării 

" în 
de 

Grecia,

ECATERINA SZABO ÎNVINGĂTOARE LA BARCELONA
Participând la cea de-a XIII- 

ediție a „Trofeului Barcelona", 
multipla noastră campioană la 
gimnastică Ecaterina Szabo a 
repurtat un frumos succes, cla- 
sîndu-se pe primul loc la in
dividual compus cu un total de

39,25 p (9,80 la Sărituri, 9,75 la 
paralele, 9,80 la bîrnă, 9,90 la 
sol), iar în concursul masculin 
Marian Stoican s-a situat pe 
poziția a 8-a cu 54,25 p (pe 
primul loc Gyorgy Guczoghy- 
Ungaria).

CUPA
INTERCONTINENTALA
- 14 DECEMBRIE, LA

TOKIO

Ovidiu IOANIȚOAIA

TOKIO, 15 (Agerpres). — După 
cum anunță Federația niponă de 
fotbal, cea de-a 7-a ediție a Cu
pei intercontinentale se va dis
puta la 14 decembrie la Tokio, 
între echipa STEAUA BUCU
REȘTI, cîștlgătoarea din acest an 
a Cupei Campionilor Europeni, șl

învingătoarea dintre River Plata 
Buenos Aires șl formația colum- 
blană America din Caii, finalis
tele „Cupei Llbertadores".

Meciul de la Tokio va avea 
loc pe stadionul „Yoyogi", sub 
egida firmei japoneze de automo
bile „Toyota".

Gr. 6 — Cehoslovacia — Finlan
da 3—0 (2—0).

Gr. 7 — Irlanda — Scoția 0—0î 
Luxemburg — Beigia 0—6 (0—3). 
Meciul a avut loc marți seara.
Au marcat Gerets (min. 6), Claes- 
sen (min. 9, 54 șl 89, ultimul din 
penalty), Vercauteren (min. 41) și 
Ceulemans (min. 87).

PRELIMINARIILE C.E.

AU FOST DESEMNAȚI ULTIMII SEMIFINALIȘTI LA BOX
(Urmare din pag I)

drul aceleiași categorii, de Ște
fan Drișcu (Farul), in disputa 
cu Arpad Pataki (UNIO Satu 
Mare). Drișcu a boxat în ma
nieră de... viitor campion și a 
cîștigat prin abandon in numai 
două minute.

Campionul „mijlociilor", Flo
rian Vasile (Steaua), a trecut 
cu o decizie de 5—0 de adver
sarul său Dănilă Bumbac (ASA 
Cluj-Napoca), dar evoluția sa 
nu a avut darul să placă asis
tenței și nici., antrenorului ste- 
list Alee Năstac, fostul specia
list al acestei categorii. In se
mifinale, la 75 kg, 
Steaua va mai 
de Alexandrii 
puncher care a 
carea în fața lui 
șanu (Prahova), 
abandon in prima repriză.

In sfirșit, după o așteptare 
mai lungă de un an, iubitorii 
boxului au avut prilejul să-1 
revadă in ring pe campionul 
mondial de tineret Marcolicâ 
Tudoriu (SteaiLâ), care a debu
tat in campionatul seniorilor. 
Tudoriu, care evoluează acum 
la categoria cocoș, a boxat cu 
eficacitate, deși adversarul său 

% Dumitru Agavriloaie (Nicolina 
Iași), a abuzat de țineri repe
tai e, fapt pentru care a si pri
mit .două avertismente. Tudo
riu și-a expediat si la podea 
adversarul, in primul si ulti
mul rund, obligîndu-1 să aban
doneze. Tot la categoria cocoș

clubul 
fi reprezentat 
Inimărea, un 
obținut califi- 
Marian Goro- 
ciștigind prin

am avut prilejul să-1 vedem 
pe tinărul Nicolae Craiu (SN 
Tulcea), un sportiv cu lovituri 
puternice, cu reale posibilități 
de creștere. Deocamdată, prin
cipalele ..........................
rajul și 
ținut o 
fața lui 
Iul Rm.
astfel, un loc pe podiumul de 
premiere.

In limitele aceleiași categorii, 
Un meci cu... seîntei au oferit 
Ionel Tănase (Steaua) și Ivan 
Lavrente (Voința Măcin). Ste- 
listul a început partida în stil 
de veritabil campion, cu lovi
turi directe expediate cu ambe
le brațe, punîndu-și în dificul
tate adversarul. Chiar în mi
nutul 2, Lavrente a decepționat 
o asemenea lovitură și a fost 
numărat, repriza revenindu-i 
clar lui Tănase. Și în rundul 
secund Tănase a evoluat la fel

sale atu-uri sînt cu- 
dîrzenia. Craiu a ob- 
prețioasă victorie în 
Marian Fînățan (Meta-
Vîlcea), asigurindu-tji,

de bine, Lavrente a mai as
cultat o dată numărătoarea ar
bitrilor, s-a aflat în dificultate, 
a comis iregularități și a pri
mit un avertisment. In aceste 
condiții, învingătorul era ușor 
de prevăzut : I. Tănase.

Alte rezultate : semimijlocie : 
M. David (SC Muscelul) b.k.o. 8 
V. Gruev (CFR Craiova), M. 
Constantin (SC Muscelul) b.p. 
V. Citea (Nicolina) ; mijlocie : 
M. Bereșoaie (Rapid) b.ab. 3 
L Tănase (CSM Sibiu), V. Da
mian (Farul) b.p. V. Calciu 
(SC Muscelul) ; cocoș : C. Dedu 
(Prahova) b.p. A. Anton (CSM 
Drobeta Tr. Severin) ; grea : 
D. Goniariu (AEM Timișoara) 
b.p. Gh. Mihai (Metalul Buc.) 
P. Bornescu (Mecanică Fină 
Buc.) b.p. I. Simina (Steagul 
Roșu Brașov), I. Corbu (Steaua) 
b.p. Al. Mircea (BC Brăila), 
Gh. Preda (Steaua) b.ab. 1 A. 
Tiucă (Tractorul Brașov).

Ieri seara în preliminariile 
Campionatului European s-au 
desfășurat mal multe meciuri.

Gr. 1 — Austria — Albania 3—9 
(1-0).

Gr. 4 — Irlanda de N. — Anglia 
0—3 (0—1) •

Gr. 5 — Ungaria — Olanda 
(0—0) ; Polonia — Grecia 
(2-1).

MORALA STADIONULUI

1

9 TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX

o—i
2—1

ALTE REZULTATE
In med amical, la Hanovra : 

R.F. Germania — Spania 2—S 
(0—1).

ÎN C.E. DE TINERET : Polonia 
— Grecia 1—0 (1—0), Irlanda — 
Scoția 1—2, Franța — U.R.S.S. 
2—1, Cehoslovacia — Finlanda 
2—0, Austria — Albania 1—0 
(0—0). A marcat Kostenberger 
(mân. 85).

TN PRELIMINARIILE olimpice : 
Finlanda — Belgia 0—2 (0—1).

SENTIMENTUL MATERNSl. »
____ _____ __ _____ darul să surprindă : o mamă șl-a dus

„suporter" de fotbal — la comisariatul de poliție 1 Faptul 
petrecut la Bradford (Anglia) este relatat de numeroase agenții de 
presă, care subliniază că, în ciuda dragostei materne, educația dată 
copiilor trebuie să primeze. Mama tînărulul Charles, Margaret Ha- 
Insworth, șl-a călcat pe inimă atunci cînd și-a condus băiatul pen
tru a fl anchetat. Dar motivul a fost convingător : „Am văzut pe 
o casetă video a televiziunii britanice încăierările dintre suporterii 
echipelor Bradford și Leeds United. Ml-am recunoscut, printre bă
tăuși, fiul. Am fost îngrozită...*.  Margaret Halnsworth a făcut un 
gest moral, glndlndu-se că nu vrea să-șl piardă fiul într-o bătaie 
între huligani. Văzuse tragediile de la „Heysel*  și, nu demult, in
cendiul de pe stadionul din... Bradford 1 I Zeci de tineri și-au pier
dut atunci viața...

Poate acum, in ceasul al 12-laa, al anchetei, Charles Halnsworth 
va fi oo-nvins că nesăbuința comisă putea să-1 coste viața șl că 
mama sa nu l-a dorit declt binele.

Ion OCHSENFELD

3 întâmplare care a avut 
fiul — „i -------- ' — —

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Tradiționalul 

maraton de la Atena a revenit 
belgianului Jos Van De Water 
cu 2h 27:22. • Italianul Claudio 
Pizzolato a cîștigat cursa de 16 
km de la New York, fiind cro
nometrat cu Ih 13:44. Proba fe
minină a revenit sportivei ame- 
cane Sara Quinn. în lft 33:15.

TENIS • Tn primul tur al tur
neului de sală de la Sydney. Bo- 
-is Becker l-a învins <cu 6—1. 
6—3 pe Denys Maasdorp. Inir-un 
alt joc. americanul Glenn Layen-

decker l-a eliminat, surprinzător, 
pe favoritul nr. 4, Paul McNamee 
(Australia) cu 6—1. 6—4. • Pri
ma zi la Basel : Mtiller — Pimek 
6—3, 6—2 ! ; Testerman — Srej- 
ber 7—6, 6—7, fi—4 ! ; Eriksson — 
Hogstedt 6—11,'fi— 0 ; Mezzadrl — 
Schapers 6—4, 6—2 ; Edberg — 
Hertzog 6—0, 6—1. ® In 16-:mi. 
la Casablanca : Benhabiles — Co- 

6—1 : Di Laura — Age- 
6—2 : Schwaler — Ar- 

• Turul doi la 
Mandlikova —

las 6—3, 6—i , 
nor 6—4, 6—2 : 
rese 6—2, 7—6. 
Stuttgart (f) :

Fairbank 6—7, 6—4, 6—2 ; Shriver 
— Temesvari 6—2, 6—2 ; • Debut 
șl în turneul feminin de La To
kyo : Yanagl — Nagelsen 6—4.

" 6—2 I, Gigi Fernandez — Masca- 
rin 6—3, 5—7, 5—0.

TENIS DE MASA 6 Proba 
masculină din cadrul campiona
telor Asiei, ce se desfășoară la 
Shenzen, a fost cîștigată de cam
pionul mondial Jiang Jlallang 
(R.P. Chineză), care l-a întrecut 
în finală cu 3—0 (21—Kl. 21—16
21—18) pe Tenk Yi.

• TELEX • TELEX
Ln finala probei feminine, dis

putată între jucătoarele din B.P. 
Chineză, He Zhlli a dispus cu 
3—1 (17—21. 21—16, 21—13, 21—14)
de Jiao Zhimin.

VOLEI q Turneul Internațional 
masculin de la Budapesta s-a 
încheiat cu victoria echipei TSC 
Berlin — 6 p, urmată de Legia 
Varșovia — 5 p și Ho-nvcd Bu
dapesta — 4 p. Rezultate din ul
tima zi : TSC Berlin — „Honved 
3—0, Legla — Csepe! Budapesta 
3—0.
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