
Ieri, la București în turul al IHca al C.C.C. la hochei Pratetart din toate țările. un!t(-vg )

STEAUA - PARTIZAN BELGRAD 2-2
Partida — retur, Ia 23 octombrieAseară, pe patinoarul „23 August" din Capitală, a- avut loc primul meci did turul al doilea al Cupei Campionilor Europeni — „Trofeul Citizen" la hochei pe gheață, dintre 

Steaua București șl Partizan 
Belgrad. Scorul, 2—2 (2—9,0—2. 0—0), nu reflectă raportul • de forțe, net în favoarea campioanei României,- care a făcut însă greșeala să se lase

orizont, se Iasă antrenați In obstrucții si ies adesea pe banca de pedepse. In superioritate, Partizan înscrie prin Lepșa in minutele 26 și 31, scorul devenind egal : 2—2.Pasele la întîmplare, jocul lipsit de perspectivă continuă să estompeze posibilitățile superioare ale steliștilor, pini la" încheierea partidei. Chiar în aceste condiții, Burada

(19) se strecoare prin apărarea oaspeților și are o bună oca
zia lie a înscrie Foto; Jorga BAHICA
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A

antrenată Intr-un joc obstructionist, fără orizont, convenabil mai modestei formații iugoslave.Steduă a început timid.' nesigură în controlul pucului, dar după 7 minute (ocazie Dala) a trecut la contraatacuri înșelătoare, a început să combine, , dovedind că tactic e mai bună. în min. 12, din nou Daia, scăpat singur dintr-o în- vălmășală, și în min. 13, Gerczuy ratează deschiderea scorului. Vor înscrie Topescu (min. 17) și Gerczuy (min. 20), în urma unor combinații frumoase în fața porții Iul Lb- movsek. După pauză, steli.Ș- tii joacă în viteză, repede, combinativ. dar numai 6 minute oaspeții își pun în aplicare singura armă care putea limita scorul : joc obstructionist, care fragmentează acțiunile - Stelei. Și astfel se schimbă rolurile. Ai noștri trec Ia acțiuni individuale, lipsite de

singur cu portarul de două ori — și Nistor au irosit ocazii bune de a înscrie. .Evoluții de ansamblu a hoclieiștilor de la Steaua a; dezamăgit, evident, pe numeroșii spectatori prezent:în tribune, dar opinăm că a- ceastă partidă a prilejuit antrenorilor, ca și sportivilor, o lecție pe care nu o vor uita în pregătirea returului, de la Belgrad, Ia 23 octombrie . Pentru că, jucînd la adevărata lor valoare, punîndu-și în balanță posibilitățile superioare partenerilor, pot să treacă și de această a doua fază a ' competiției continentale.A arbitrat, cu scăpări, apli- cînd diferit prevederile regulamentare de la o repriză la alta, Sava Iliev (Bulgaria), corect asistat de Iuliu Berze si 
Mihai Presneanu.

\ Mircea COSTEA

CONSTANTA, 16 (prin telefon). Joi au început, înSala Sporturilor din localitate, întrecerile semifinale ale Cam
pionatelor Naționale de box. Pugiliștii care și-au asigurat deja un loc pe podiumul de premiere au declanșat ofensiva pentru calificarea în finala competiției. Perspectiva de a se apropia la numai un .singur □as de mult doritele titluri ele campioni al țării a înăsprit disputele, fiecare sportiv a- runeînd in luptă toate resursele fizice și cunoștințele tehnice. Tonul în acest sens l-au dat „scmimuștele", Jn rîndul cărora se află și campionul țării, Dumitru Șchiopa (Steaua), a avut în Ion Strejoiu Tulcea) un adversar diez, a încercat să cîștige prin turi izolate. Superioritatea lui Șchiopu a fost, însă, clară, el primind decizia in unanimitate: Obiectivul antrenorilor de la Steaua de a califica în finala categoriei și al doilea sportiv a fost îndeplinit prin Marian 
Gindac, învingător în fața di- namovistului Adrian Amzăr. a cărui timorare a fost e- videntă.Favoritul constănțenîlor la .semiușoară", Faredin Ablalin (Farul), s-a calificat în finală, dar nu înainte de a da emoții suporterilor săi, loviturile adversarului, Eugen Preia (Metalul Rm. Vîlcea), găsindu-și adesea ținta. Ablalin, activ. a punctat însă mult și a obtinut verdictul cu -5—0. In cealaltă semifinală, campionului categoriei. Petrică Sioîu (CFR Craiova), i-au fost

El (S.N. care lovi-

mai mai

in perspectiva Campionatelor Mondiale de lupte greco-romane

„SINGURA CALEzSPRE OBȚINEREA
MARILOR PERFORMANȚE ESTE MUNCA“
...afirmă antrenorul emerit ION CORNEANULa numai o oră după desfășurarea ultimei festivități de premiere a Campionatelor Naționale de lupte greco-romane, 

Ștefan Negrișan, Sorin Herțea, 
Vasile Andrei, Ștefan Rusu, 
Nieolae Zamfir, Mihai Cișmaș și ceilalți componenți ai iotului republican au plecat la Poiana Brașov. Aici, ca și în alte numeroase etape de pregătire, lotul național de lupte greco-romane își efectuează ultimele antrenamente înaintea Campionatelor Mon
diale de seniori, care vor începe joia viitoare, la Budapesta.La cîteva dintre aceste antrenamente i-am urmărit, zilele, trecute, pe elevii antrenorilor Ion Corneanu (din

lotului, de 
Cernea, Etnii 

Popescu si ajutați de dr. Nieolae
nou la cîrma cîteva luni),-Ion 
Bălănescu, Simion 
Constantin Stan, medicul Iotului, 
Ploieșteanu.După un program de „încălzire", condus și executat în totalitate de Ion Corneanu, selecționabilii s-au împărțit în două grupe — după preferințe —, una pentru alergare pe teren variat, cealaltă pentru un joc de fotbal „Ia două porți“. Cînd, după circa o oră și jumătate, grupul condus de 
Ștefan Negrișan, din care mai făceau parte, printre alții. 
Sorin Herțea, Nieolae Zamfir, 
Gheorghe Savu, s-a întors din alergarea pînă la Pietrele lui

Solomon (distanță de aproxi-, mativ 12 km, dus-întors), jocul de„Fotbaliștii" Ștefan Rusa, Va
sile Andrei, Mihai Cismaș, 
Clim Fîlipov, Ilie Matei, Con
stantin Uță, Ionel Tase etc. s-au alăturat celorlalți si au reintrat în sala de ment.Au urmat sute de pentru perfecționarea de Ia parter, lupta în la Inarginea saltelei și antrenamentul s-a încheiat cu nelipsita „porfie" de haltere, care cuprinde exerciții speciale adaptate la sportul luptelor.în pauză l-am reținut pe antrenorul coordonator.

Mihai TRANCĂ

fotbal s-a încheiat.
antrena

(Continuare tn txto 2—3)
„Cupa fârilcr VICTORIILE RĂMiN IN PALMARES,

Mine" la judo_ HEÎMPLINIRILE In atenția selecționerilor
Azi, ia Viena, echipa țării noastre ia startul în „Cupa Mondială“'6. •Recenta competiție internațională de judo „Cupa țărilor latine", desfășurată în Sala Rapid din Capitală, a prezentat o importanță deosebită manțe deosebite. O explicație a comportării salepentru sportivii noștri fruntași care vor participa, nesatisfăcătoare : de la „europenele" din lunaîncepînd de azi, la Viena, la „Cupa Mondia- --•> —.♦ „milă“ și, la începutul lunii viitoare, la Campionatele Europene de tineret. Dincolo de rezultatele finale — reamintim, succese la 6 din cele 7 categorii de greutate si cîștigarea trofeului — reprezentanții tării noastre aq, avut, posibilitatea să-și verifice stadiul pregătirii in compania unor adversari valoroși, îndeosebi cei din echipa Franței.Ne vom referi mai ales la cei vizați să participe (vineri și sîmbătă) la „Cupa Mondială". Gheorghe Dani (categoria superușoară) n-a concurat la nivelul așteptărilor, deși, el este vice» campionul continental al categoriei respective.

Mai mult. Dani a fost întrecut de doi tineri în ale căror cărți de vizită nu sînt înscrise perfor-... i lunamai, Dani n-a mai susținut nici un'meci oficial ! Ar fi avut prilejul să concureze la prima etapă a Diviziei A, dar TCI Oradea nu i-a acordat transferul solicitat mal demult pentru Rapid Sinteza Oradea. Abia zilele trecute cele două secții orădene au încheiat „duelul", astfel că Dani va putea să evolueze în etapa a doua la Rapid Sinteza. Faptul că acestui valoros judoka ;■— cu o îndelungată experiență competițională — i-a lipsit, de astă dată, doar îndemînarea spe-

necesare doar 40 de secunde .pentru a plasa o lovitură puternică la stomac si adversarul •său. Cezar Roba (Oțelul .Tîrgo- "viște), a abandonat.Veteranul „ușorilor", 1 gomir Ilia (Dinamo), nu dează I Experiența sa sous cuvîntul în partida Mihai Gruiescu (Timpuri Noi Buc.), care a luptat bine și cu mare ambiție, mai ales îri finalul meciului, cînd I-a șl dedSșit pe Ilie. Dinamovistul acumulase, însă, punctele necesare victoriei în primele două runduri... Tot Ia „ușoară", Viorel MihăiH (Steaua) a avut o misiune mat... ușoară, cîș- tigînd detașat în fața lui Xiviu Virnă (Nicolina), care nu a ripostat decît rareori la ploaia

Dra-i ce- șl-a cu

de lovituri ce s-â abătut asupra sa. -Nimic deosebit de reținut după meciurile „semimijlo- ciilor*. Doar forma bună $1 boxul curat demonstrate de Ștefan Brișcă (Farul), fapt scos în evidență și de replica dîrză a musceleanului Marcel 
Constantin, care a luptat cu ambiție pe parcursul întregului med. în finală, Driscu pornește favorit în fața Iul Roman 
Tihon (CSM Sibiu), calificat în dauna lui Mircea David (S.C. Muscelul). Să nu uităm, însă, că sibianul păstrează și

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

„NAȚIONALELOR"
DE CĂLĂRIE

• ÎNCEPIND DE ASTAZI, la baza hipică din Sibiu se desfășoară etapa finală a 
Campionatului Național de că
lărie, în program fiind înscrise întreceri de obstacole (cat ușoară, mijlocie, dificultate progresivă, semigrea, grea și echipe) și dresaj (cat. ușoară). La această competiție, în urma căreia vor fi cunoscuți noii campioni al țării, iau parte sportivi fruntași de la 
Steaua, Dinamo, Olimpia 
București, C.S.M. Lugoj, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Craîova, 
C.S.M. Iași, Agricola Tg. Mu
reș, A.S.A. Cluj-Napoca, Agri
cola P. Neamț ș.a. Anul trecut, au cucerit titlurile Marian 
Feraru (ușoară). Ionel Bucur (mijlocie și semigrea). Gruia 
Deac (grea). Titel Răducanu (dificultate progresivă) și Dinamo (echipe) — la obstacole și Anghei Donescu (ușoară) — la dresaj, acestora adăugîn- du-li-se și de această dată adversari bine pregătiți în disputa pentru primul loc : Ioa
na David, Ligia iUn, Alexan-

(obstacole)
dru Bozan, Albert Moeanu.
Constantin Albert, Mircea
Neagu j.a.

• EA IZVIN a avut loc un atractiv concurs internațional de obstacole, tn organizarea foarte bună a asociației Timiș, Ia care au luat parte călăreți 
de Ia Granicar Novisad (Iugoslavia). Pezinok (Cehoslovacia), C.S.M. Lugoj, Recolta A- rad și Timiș Izvin. Sportivii noștri au avut o comportare bună, evldențiindu-se Albert 
Moeanu, Ligia Ilin (C.S.M. Lugoj), Alexandru Iavorovschi (Timiș) șl Vida Vojtzek (Cehoslovacia), în proba pe echipe cele mai bune evoluții a- vîndu-le călăreții de la Timiș 
Izvin șl C.S.M. Lugoj.

* DUPĂ mai bine de două decenii și jumătate, consemnăm desfășurarea Ia Tg. Mu
reș (în premieră) a unui concurs — demonstrație de atelaje cu doi șl patru cai, la care au participat sportivi din mai multe județe. O inițiativă binevenită. care ar trebui continuată.

Ir minietajia de ieri a Diviziei A la fotbal

EUROPENELE ÎNVINGĂTOARE ÎN BLOCrepetări ridicării perechi, și

CLASAMENTUL LA ZI

REZULTATE

1- 3
1-2
2- 1

Bozeșan se dovedește 
prompt dectt Pană și Preda, 
înscriind golul victoriei, tn 
meciul Sportul Studențesc — 

Flacăra Moreni 
Foto: Iorgu BĂNICĂ

GLORIA - STEAUA 
„u-
SP.
(în

- UNIV. CRAIOVA 
STUD. - FLACĂRApag. 2—3. Cronicile celor trei meciuri)

Costin CHiRIAC

(Continuare tn vag 2-3)

I

1. STEAUA 9 8 1 0 22— 3 17
2. Dinamo 1 4 3 9 24— 5 11
3. Petrolul 8 4 2 2 11— 4 10
4. Sportul Stud. 9 4 2 3 14— 8 10
5. F. C. Olt 1 5 0 2 11— 6 10
6. F. C. Argeș 7 4 1 2 7— 4 9
7. „U“ Cj.-N. 9 4 14 11—10 9
8. S. C. Bacău 8 4 1 3 9—10 9
9. Victoria 8 3 2 3 8— 8 8

10. U. Craiova 9 2 4 3 9—10 8
11. Corvinud 8 3 2 3 10—12 8
12. Oțelul 8 1 4 3 4— 6 6
13. F.C.M. Brașov 8 3 0 5 5— 9 6
14. Rapid 8 2 2 4 6—10 6
15. Gloria 9 8 0 6 9—27 6
16. Chimia 8 2 15 12—19 5
17. Flacăra 9 2 1 6 6—19 5
18. Jiul 7 115 7—15 2

Astăzi, la Slatina t

F. C. OLT VICTORIA



ALPINIȘTII, DIN NOU, LA ÎNĂLȚIME!1 ----
De curînd s-au încheiat fina

lele Campionatelor Republicane 
de alpinism desfășurate, în a- 
cest an la Cheile Bicazulul, 
pentru toate categorile de aipl- 
niști : seniori și tineret.

La campionate au luat parte 12 
echipe de seniori, din care s-au 
calificat, ir, finale, numai 8. Tit
lurile de campioni republicani au 
fost ?ucz-lte de reprezentanții 
Asc-iației Sportive Armata Bra
șov (Dionisie Daro, Constantin 
Cojanu, Gh. Viziteu șl 'Nicolae 
Cojanu), pentru a 13-a oară 
in posesia titlului de cam
pioni republicani. Pe locul H 
•-a situa' Electro Sf. Gheorghe 
(Marius Mărcuș, Aurel Cozanu și 
Gheorghe Cozanu), iar pe locul 
al ni-lea — A.S. Torpedo Zar- 
neșt. (Mihal Preda, Gheorghe 
Cioc. Ion Scînteie și Gh. Rășină). 
Ia individual, locul I a fost 
cucerit de Dionisie Daro, urmat 
de Marius Mărcuș și Mihal 
Preda.

La tineret, campioni repu
blicani au devenit reprezentanții 
echipei Torpedo Zărnești (GH. 
Jinga, Ionel Manolachc și Dănuț 
—------------- ——4 -«Hsmm'wywf

- - <
Mibai). Pm locul secund s-a si
tuat Dinamo Brașov (C-tin Nl- 
măt. Eusebiu Arsene și Iullu 
Barthi), iar pe locul m. tot o 
reprezentativă a A.S.A. Brașov 
(Cristian Birlă, Alex Nagy șl 
Ferenț Kemenes). La individual : 
pe locul I Gh. Jinga, urmat de 
C-tin Nimăt șl Gabriel Tofan (de 
la Universitatea Brașov). La fe
minin, pentru a patra oară, tit
lul a fost cucerit de reprezenta
tiva A.S. Confecția Buc. (Elena 
Oncescu, Georgeta Oncescu și 
Mariana Pricopie). Pe locurile 
următoare s-au situat I. T. Bucu
rești (Adela Voicu, Constanța Zi- 
daru și Doina Popescu) și A.S. 
Constructorul Ferov. Buc. (Con
stanta Găinescu, Maria Munteanu 
și Sevastita Radu). La individual, 
titlul a f<5st cucerit de Elena 
Oncescu, urmată de Adela Votcu 
și Constanța Găinescu. Ultimul 
concurs republican și finala 
Campionatului republican de câ- 
țărare alpină va avea loc la 
Herculane, cu aceasta închein- 
du-se activitatea competițională 
de alpinism din acest an.

însemnări LE SPUNEM, POATE,
PREA SIMPLU „ORGANIZATORI^

Adneîâii Ia Campionatele de m

TOT MAI MULȚI

IN PERSPECTIVA C.M DE EUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag 1)

cîteva in-Corneanu pentru formații.
— Se muncește 

preconizați pentru 
de la Budapesta ?— La „europenele" de la 
Atena, rezultatele 
pe măsura 
tradiției acestui mânia. Nici nu de o garnitură anii 1978—1980.' 
Alexandru, Nieu

intens. Ce 
întrecerile

n-au fost așteptărilor și a sport în Ro- mal dispunem ca aceea din cu Constantin 
GIngă, Ion 

Păun, Ștefan Rusu, Ion Drai- 
ea, Roman Codreanu, cînd care dintre aceștia (și nu mai ei) putea aspira la mul loc într-o întrecere nivel continental sau mondi
al. Acum, traversăm perioada firească a schimbului de generații. Deși unii dintre mai vechii componenți ai lotului mai pot obține performanțe, ei nu mâi sînt în prima tinerețe. Cei care urmează să-i înlocuiască n-au ajuns încă la maturitatea sportivă. Deci, 
singura cale prin care încer
căm să obținem rezultatele 
așteptate este MUNCA, pregă
tirea fără cusur. Acest lucru l-au înțeles și cei din „vechea gardă", dar și cei mai tineri.

— Care sînt, după părerea

ori- nu- pri- de

dv., principalii candidați la
medalii ?:— Judecind competițională, felul în care antrenamente, mul rînd, pretenții de la Ște
fan Negri șan, Sorin Herțea, 
Vasiîe Andrei, Ștefan Rusu, 
Ion Grigoraș, ca și de Ia Mi
hai Cismaș, Iile. Matei,' Nico- 
lae Zamfir. Cu toții sînt bine pregătiți. Rezultatele vor depinde însă și de dorința lor de a învinge, ca și de tragerile la sorți, carg în sportul nostru joacă yn rol extrem de important. Fiindcă este una să lupți trei-patru meciuri cu adversari puternici și altfel stau lucrurile cînd „sorții" îti pun în față numai unul singur dintre aceștia.După-amiaza, pregătirea a continuat cu meciuri de verificare, luptă controlată, arbitru de centru fiind Ion Cernea. Au urcat pe saltea Cis
maș cu Struberț, Zamfir cu 
Filipov, Negrișan cu Rusu tînărul S. Herțea (82 kg), bună dispoziție, care l-a învins (cu 4—0) pe I. Matei kg). Așteptăm din partea lui, ca și de la ceilalți reprezentanți ai noștri o comportare cît mai bună și aceeași dorință de a învinge și la Budapesta.

după experiența dar și după se „mișcă" Ia avem, în pri-

și în(90

„CUPA ȚĂRILOR LATINE“ LA JUDO
(Urmare din pag 1)cifică i-a determinat pe selecționeri să-i acorde credit pentru Viena. Fostul campion european (1985) al categoriei semiușoare, Ilie Șerban, s-a menajat evident, mulțumlndu-se să puncteze atît <ât era necesar pentru a-și apropria victoriile. „Ușorul" George Ciuvăț a ..mers" bine în meciurile din cadrul seriei sale, detașîndu-se chiar. In semifinale si finală însă s-a „zbătut" realmente, fiind nevoit să lase deciziile la latitudinea arbitrilor (hantey), care, în cele din urmă, i le-au acordat. Nu sîntem însă siguri dacă ar mal fi beneficiat de ele în cazul cînd acest concurs nu 

era „acasă"...Retragerea Iul Mircea Friițică a lăsat, neîndoios, un gol la categoria semimijlocie. Nici un senior nu La înlocuit cu succes la competițiile Internaționale. Acum sînt la această categorie doi tineri talentati și. deopotrivă, capabili să urce treptele afirmării. Este vorba de Florin 
Lascău și Dan Rad. Primul — care deține și titlul republican — a cîștlgat detașat seria sa, dar a fost surclasat, în semifinale, de francezul Frederic Feuillet. Aflat încă la vlrsta junioratului, Lascău nu se descurcă, lată, în fața unor adversari redutabili. în schimb, Dan Rad nu nu-

Deseori — la începutul mate
rialelor pe care le scriem, sau 
în finalul lor — spunem, 
poate, prea simplu, „organi
zarea a fost bună". Sau „foar
te bună", și atît. Cîte eforturi 
se ascund însă în spatele a- 
oestei aprecieri, cîte acțiuni 
care ar merita să fie cunos
cute din activitatea organiza
torilor. „Este datoria lor", 
sîntem tentați să spunem...
, Ne întîlnim deseori cu fap
tele lor, fapte deosebite. De 
pildă, în județul Vilcea, pe 
parcursul a 20 de zile, s-au 
organizat trei mari acțiuni : 
O impunătoare festivitate 
sportivă cu prilejul zilele de 
23 August ; găzduirea, îritT-o 
etapă a caravanei „Turului 
ciclist al României" ; desfășu
rare? -Jocurilor Balcanice de 
voie’ — juniori. Și cîte „a- 
mănu.nte" de mare importanță 
implică asemenea organizări, 

în altă parte a țării — la 
Reșița — a avut loc un 
concurs internațional de auto
mobilism cu participanțl din ' 

- întreg 
șl toți 
fost o

„Am

6 țări. A pus umărul 
județul Caraș-Severin 
delegații spuneau : ..A 
organizare excelentă", 
fost copleșiți cu atenție, me
reu ne întreba cineva dacă 
...totul este în ordine". Refe
ritor la munca organizatori-

lor, noi nu. vom spune decit 
atît: străzile pe care s-a aler
gat au fost excelent nivelate, 
bordurile completate pentru 
a se evita accidente, traseul 
prelungit. De la 2,550 km la 
3,367 km. încă un exemplu : 
recentul Festival al automobi
lelor de epocă de la Sinaia. 
Din nou o reușită. pentru 
care Federația A.C.R.. Oficiul 
județean de turism Prahova 
merită felicitări. Am aminti 
și un nume : Iulian Clobota- 
ru. președintele comisiei cen
trale a automobilelor de e- 
pocă. un pătimaș.

Știm, vorbind mal în amă
nunt. de organizatorii unor 
competiții sportive din trei 
colturi ale țării nu ne-am... 
achitat față de toți, de multi 
alții rare ar merita cu priso
sință să fie evidențiați pen
tru pasiunea cu care susțin 
mișcarea sportivă. Dintr-o lis
tă foarte lungă n-ar trebui să 
lipsească nici C.J.E.F.S. Ar
geș — gazdă a foarte multe 
și importante competiții in
terne si internaționale —, nici 
C.J.E.F.S. Bistrița, nici 
C.M.E.F.S. Lugoj, nici... Să 
dăm deci, organizatorilor ce
ea ce este al... organizatori
lor. acestor harnici și pasio
nați oameni ai sportului.

Modesto FERRARINI

BAT LA PORȚILECampionatele Republicane de motocros pe echipe și cele 'individuale de viteză .pe șosea, care și-au programat la sfir- șitul săptămînii trecute ultimele secvențe, pe traseele de la Vălenii de Munte și, res- pectflk Oradea, ne-au oferit posibilitatea să urmărim tot ce are. mai bun motociclismul. de la seniori la cele mai tinere speranțe ale sportului cu motor.Despre învingători se pot spune lucruri frumoase, titlurile de campioni aflîndu-se în mîini bune. Imaginea de samblu însă, atît la 250 an- cmc

Ia motoci sa națion sport la fericire - . fiecare, d. concurse’ fost celt" rea majoi tocicliști la poarta performer ghici, M. Cîrtoage, rinezi, I.
Ia motoci neanu, O. iță, S. D: la viteză,

PATRU ZILE DE HOCHEI ÎN CAPITALĂ
• Azi și miine, la patinoarul 

„23 August", Dinamo - Dună
rea Galați • Duminică și luni, 
Steaua — Sport Club M. Ciuc

In campionatul de hochei, de 
vineri și pînă luni, patru me
ciuri în patru zile, toate la pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală. Azi șl miine, după cum 
am mai anunțat, Dinamo va in
timi Dunărea Galați, iar dumi
nică și luni este rîndul campi
oanei, Steaua, să dea replica for
mației Sport Club M. duc. Toate

meciurile vor începe lă ora 17. 
Iată clasamentul înaintea r—Iată clasamentul 
jocuri : .
1. STEAUA
2. Sport- Club
3. pinamo
4. Dunărea

Iată și clasamentul ________
lor, comunicat de federație : 1. 
Gereb (Sp. Club) 18 p (9 goluri 
+ 9 pase de gol). 2. Pisăru (Di
namo) 10 p (3+7), 3. Nistor 
(Steaua) 9 p (7+2), 4—5. Tureanu 
(Dinamo) și Chiriță (Steaua) 8 p 
(4+4) 6. Ilălăucă (Steaua) 7 p
(6+1).

acestor

golgeteri-

Componența echipelor campioane de motocros 
stingă) : E. Mulner, A. Ilieș, FI. Pop (Steaua) la 
D. Titilencu (Steaua) la 125 cmc în rîiidul de 
Ferenczi, B. Drăghici (Torpedo Zărnești) Îs 
Gagyi (I.R.A. Tg. Mureș) la 50 cmc

fell

REZULTATE DIN DIVIZIILE SECUNDE
• HANDBAL

aMASCULIN. Seria I (etapa
8-a) : Hidrotehnica Constanța 
IMU B-acău 15—14, Moldosln Vas
lui — Fortus MECON lași 22—20, 
Celuloza Brăila — IMP sf. 
Gheorghe 28—22. Seria a n-a : 
Autoturisme Timișoara — Meta-mai că a ieșit învingător la această categorie, dar s-a și impus categoric în fața aceluiași Feuillet, învingîndu-1 prin ippon. Astfel, Dan Rad a fost selecționat îndreptățit, după opinia noastră, pentru „Cupa Mondială". _Categoria mijlocie este descoperită de mai multi ani. Tînărul Fetre Anițoie a cucerit, ce-i drept, atît titlul republican, cît si PȘ cel balcanic, dar la întrecerile de la-Sala Rapid a obținut o singură victorie 1 El a lipsit câtva timp de pe tatami, reluîndu-și antrenamentele nu de mult. Antrenorii l-au selecționat totuși pentru Viena, mai ales în perspectiva altor marj competiții. 

. La ultimele două categorii. Adrian Clinei (semigrea) și Mihai Cioc (grea) au confirmat buna lor pregătire, detașîndu-se — si ’ *' 
de toți adversarii întîlniți.Firește, la „Cupa' Mondială", țaf prezența sportivi din 89 de de dificil, mai ales că sportivii ala această mare competiție. Să sperăm că va fi... un debut cu dreptul !Pentru „europenele" de tineret au întrunit sufragiile selecției Dragos Bolbose (superușoară), 
Stănică Olteanu (ușoară). Dan Rad (semimijlocie), Adrian Clinei (semigrea) si Arcadie Ma- 
riași (grea). Așadar, victoriile obținute la amin-, tita competiție rămîn în palmares, dar lipsurile — și sînt. cum se vede, destule — trebuie grabnic eliminate printr-o muncă stăruitoare, la cotele exigentei maxime.

lul Copșa Mică 36—25. Etapa a 
3-a (seria I) : Relonul Săvinești
— Calculatorul București 26—20, 
Tractorul Brașov — ASA Buzău 
22—20, Arctic Găești — Hidtoteh- 
nica Constanța 25—23, Mu Baeau
— Celuloza Brăila 25—17, IMP 
SI. Gheorghe — Moldosln Vaslui 
24—23, Fortus MECON Iași — Pe
trolul Teleajen 20—27. Seria a 
H-a : Universitatea Cluj-Napoca
— Minaur H Bala Mare 29—20, 
Unic Satu Mare — Comerțul sin- 
nicolau Mare 32—28, Utilajul Ștl-

Autoturismo Tl- 
Copșa 
34—23 
Sibiu,

unul și altulunde și-au anunțări, va fi extrem români debutează

Ridicarea
2. Revenire ; 3.

1. Stînd : 1, 
țelor lateral ; x. IKreullc , o. 
Ridicare pe vîrfuri, simultan 
cu ridicarea brațelor prin la- * , — . Revenire.

Complexul nr (hârb ați)

iqța Petroșani — Autoturi 
mișoara 24—22, Metalul 
Mică — Metalul Lugoj

■ (partida s-a disputat la _____
terenul din Copșa fiind suspen
dat), csm Reșița — Mecanica 
■Oradea 27—19, Constructorul A- 
rad — Metalul Hunedoara 31—23.

FEMININ. Seria I (etapa a 8-a): 
Textila Buhuși — C.F.R. Craiova 
22—17. Filatura
Oțelul Galați 
rul Ploiești — 
lui 27—21. Seria 
fila Zalău — _____ _____
Bistrița 36—20, Voința Sighișoara 
— Constructorul Timișoara 20—21, 
AEM Timișoara — Universitatea 
Farmec Cluj-Napoca 20—18. Se
ria I (etapa a 9-a) : Vulturul 
Ploiești — rr București 21—16, 
Precizia Vaslui — Filatura Foc
șani 28—19 Oțelul Galați — Arge- 
tex Pitești 28—17, Mecanică Fină 
București — Olimpia Slobozia 
36—16, Progresul București — 
Textila Buhuși 24—31, CFR Cra
iova — Relonul Săvinești 18—13. 
Seria a Il-a : Constructorul Hu
nedoara — AEM Timișoara 20— 
15, Industria Ușoară Oradea — 
Textila Sebeș 21—13, Constructo
rul Timișoara — Voința Rm. VII- 
cea 29—15, Electromotor Timișoa
ra — Textila Zalău 21—21, Gloria 
Bistrița — Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca 21—2'2. Nltramonia 
Făgăraș — Voința Sighișoara 
29—16 (Corespondenți : I. Ghișa, 
O. Bălteanu, P. Fuchs, I. Iones- 
cu, Gh. Goldenberg, I. Ștefă- 
nescu, St. Crețu, S. Nenită, FI. 
Toma, O. Berbecaru, L. Briotă, 
T. Siriopal, Z. Kovacs, C. Gruia, _ ------- ----------- - — -

N. 
C.

Focșani — 
21—19, Vultu- 
Precizla Vas- 
a Ii-a : Tex- 
Gioria Sticla

și 125 cmc (probe rezervate motocrosiștilor avansați) cît și la 125 cmc, 250 cmc șN ataș pînă la 600 cmc la viteză pe șosea, nu este tocmai îmbucurătoare, judecind și din punct de vedere numeric, și, mai ales, pe plan valoric. Este a- devărat că promovarea — de către maestrul emerit al sportului Gh. Ioniță (Steaua) — a tinerilor
Pop la 250 cmc 
Dorin Titilencu adus un plus disputelor, cele tate elemente ultimele etape curselor de pe tat. ‘ Cu toate că acești tineri au făcut pași mari pe drumul consacrării, oricît s-ar dori, nici cu două... flori nu se face primăvară.La startul curselor de viteză am numărat doar pe degetele unei singure mîini moto- cicliștii care au avansat de la probele începătorilor la clasele-125 cmc, 250 cmc și ataș ale seniorilor dintre piloții de perspectivă remareîndu-se doar 
Cornel Ilea (I. T. București) și și Robert Frânez (Progresul Timișoara), elevi ai inimoșilor antrenori Ion Constantin și, respectiv, Doru Arsin.Mai animate, mai interesante, au fost confruntările juniorilor de la 80 cmc, 50 cmc

motocrosiști Florian seniori și la 125 cmc a de dinamism două talen- situîndu-se în în prim-planul teren acciden-

serie de e văzînd cu mașinilor, alergători sia favorai in concurși viteză, pre privind ev de miine" pline ale■ bazează 1 al unei Și nu pu răm că tel: valorifice 1 roasele talc misiunile s curînd certNu puter aminti, mă in ultima bitrajelor s mulți tineri movati în ei achitîndi și operați încredința r
® Federa munică fapti larea rezulta Republicane chipe a fos torul clasai clasa 80 Zărnești 32: P, 3. Mu! Muscel 210

tera-1, sus

2. Stînd : 1. Pas înainte 
piciorul sting, simultan 
ridicarea brațelor înainte 
ducerea lor ‘ ’ 
nir< ; 3—4.
cu piciorul

lateral ; 2. Reve-
Aceeași mișcare 

drept.

3. Stînd Ghemuîre cu
așezarea palmelor pe sol ; 
Săritură iii stînd depărtat, 
brațele lateral ; 
ultima repetare 
face în stînd.

NOTA : 
săritura

; 2. 
cu 
La 
se

1. Pas lateral spre 
ridicarea brațelor

4. s tînd :
stingă, cu ______„„
prin lateral ; 2. îndoirea trun
chiului. spre stînga ; 3. în
dreptarea trunchiului, brațele 
sus ■ 4. Revenire ; 5—8. Ace
eași mișcare spre dreapta.

5. Stînd : 1. Săritură în stînd 
depărtat, cu brațele lateral ; 
3. Revenire.

6. Stînd depărtat 
dicarea brațelor laterali, 
inspirație ; 3—4. Revenire 
expirație.

eu
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V. Lazăr, M. Florea, I. Vlad, 
Vîeru, V. Manollu, M. Florea, 
Danciu, I. Turcu, G. Ziso, 
Crețu).

• RUGBY
Campionatul Diviziei B 

rugby a programat o nouă etapă
— seria i : Aeronautica Buc. —
— Energia Buc. 0—98 1 !, ș.N. Ol
tenița — Dunărea Giurgiu 3—3 
(acest meci egal reprezintă o 
surpriză, echipa oaspete fiind de 
mulți ani una dintre fruntașele 
necontestate ale diviziei secun
de), Rulmentul Alexandria — Ta- 
bllerul Pitești 16—15, CFR Cra
iova — IOB Balș 12—13 ; Seria a 
II-a,: CSU Prahova Ploiești — 
Textila Pucioasa 0—38, Record 
Ploiești — Chimia CFA Brăila 
0—35, Automobilul Galați — CFR 
Constanța 0—15, Rapid CFR Ga
lați — Automobilul Macin 16—0 :

a HI-a : Hidrotehnica 
Hidrotehnica Milcov Foc- 
0—21, Callatis Man- 

— IT Constanța
U Medgidia — C______ 1___ 2

Constanța 3—11, Portul Constanța
— Chimia Năvodari 10—52 ; sena 
a iv-a : Transloc Alba lulia — 
CFR Brașov 21—9, Petrolul Arad
— Metalurgistul Cugir 6—15. 
Transporturi Tg. Mureș — Rapid 
Miercurea Ciuc 13—0, Carpați 
Mlrșa — Utilajul Știința Petro
șani 6—0.

CONCURS DE OINĂ PE
Federația Română de Oină a 

Instituit o competiție in memo
ria antrenorului emerit Alexan
dru Rafailescu. La prima ediție 
șl-au anunțat participarea echi
pele Combinatului Poligrafic 
„Casa Scînteii", deținătoarea tit
lului de campioană a țării, Di-

STADIONUL
namo Bucur 
ța, Politehni< 
ța Gherăești 
I.M.P. Bucui 
tem turneu

P 
____ _ c 
de la ora 14

duminică, 
tului din

la

slu n pa j-—u.
Constructorul i tivi Cnnctnnia

»

\

tragere

mai multe bilete, mal multe 
șanse de cîștig!



BUZĂU, 16Campioana Europei pe bună dreptate, teres la Buzău, în partidazcu formația locală, în ciuda u- nui sezon sub așteptări a a- cesteia din urmă. De la început s-a văzut că linia de mijloc a bucureștenilor dispune de mult mai numeroase mijloace tehnice și tactice decit adversara ei, stăpînind cu multă autoritate jocul. Steaua declanșează numeroase acțiuni la poarta lui Cristian II. care are serios de lucru, intervenind cu succes în min. 5 (șut Boloni), min. 6 (șut Pi- turcă), min. 8 (șut Boloni), min. 16 (șut Balint), min. 20 (clin nou șut Boloni). fază periculoasă la oaspeților o înregistrăm min. 22, cînd pasa bună a Colnănescu nu duce și Ia o tercepție corespunzătoare tui Profir. Bucureștenii acțiunile ofensive la

(prin telefon),
a trezit, mult in- ■■ ’ Z,

Prima buturile în lui in- a IU» A UULU1 Ci? kUuH TCicillacțiunile ofensive la poar- ta buzoiană,. Cristjan II inter- venind din nou foarte bine la un corner cu efect al lui Spioni (min. 27) și la acțiunea lui Majaru în min. 30. pe care .,‘goal-keeper“-ul buzoian l-a

,\

blocat în careul mic.. Deschiderea scorului se petrece în min. 35, combinația T. 
Stoica — LĂCĂTUȘ închein- du-se cu un șut puternic, aiul-' 
tinuilui, balonul poposind în 
plasă : 0—1. După numai două 
minute, oaspeții iși măresc 
avantajul prin PIȚURCA : 
șut precis la o minge respinsă 
de Cristian II, după o pă
trundere a lui Majaru. în final, două „zvîcniri" buzoiene prin Zahiu, dar mingea nu a nimerit spațiul porții.O repriză mai doua, cu o replică a Gloriei, care a mai precis decit act. în min. 47, 53 fir de două ori și Șumulanschi o dată au bune situații, dar a- părarea „roș-albastră“ intervine la timp. Bucureștenii accelerează în minutele următoare și marchează un al 
Treilea gol spectaculos prin PIȚURCA (min. 67), Ia o pre
cisă eentrare a Iui Balint. Un final interesant și echilibrat, mult gustat de spectatori. îi arată pe buzoieni foarte activi în atac : Stîngaciu plonjează la picioa-

animată, a mai simțită pasat mult în primul și 56, Pro-

FRUMOASA EVOLUȚIE CRAIOVEAMA
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin tele

fon). La acest meci s-a aflat 
in tribună și antrenorul scoțian 
Gordon Wallace, „trimisul" lși 
Dundee United pe... urmele U- 

Cum ne 
oaspetele

GLORIA
• STEAUA

1 (0)
3 (2)

Stadion ..Gloria" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 11—14 (pe poartă 
5—9). Corrtere : 3—9. Au marcat : 
LĂCĂTUȘ (min. 35), PIȚURCA 
(min. 37 și 67), respectiv MARCU 
(min. 85).

GLORIA • CRISTIAN II — Co- 
mănesev. MIRCEA, P. Stoica, 
Tulpan — Trandafir. Zahiu, Stoi- 
chltă (min. 46 ȘUMULANSCHI), 
Cramer — Fl. Grigore, Profir 
(min. 67 MARCU).

STEAUA : Stîngaciu 
BUMBESCU -
Belodedici, 
BALINT . T. ______
Majaru — LĂCĂTUȘ 
Ivan),-PIȚURCA.

A arbitrat bine 
la linie : L. Măerean (ambii din 
Brașov) ți M. Axentc (Arad).

La speranțe : 0—3 (0-—4).

, IOVAN,
(min.- 79 Cireașă), 
Weissenbacher , — 
STOTCA. BOLONI. 

(min. 72

R. Petrescu

0rele lui Cramer (min. 68), iar Marcu șutează peste „transversală" din poziție bună (min. 70). După șuturi puternice de la distantă ale oaspeților (min. 77 și 80), înregistrăm în min. 85 golul de onoare al gazdelor : FI. Grigore centrează de 
pe partea dreaptă și MARCU 
trimite cu capul în plasa por
ții lui Stîngaciu.

Eftimie IONESCU

neri s și :mul mini isci- 
l se solid îcții. spc- i să ime- pro- mai

I

uuiauil WclLLclUC, ,,lzL. 
Dundee United pe...
niversitătii Craiova, 
declara după meci,
este destul de îngrijorat de... 
evoluția echipei craiovene. Dar

.'Cum asunra Dărerilor antrenoru
lui lui Dundee mal avem timp
să revenim. să intrăm în su
biectul partidei de pe „Muni
cipal". unde „șepcile roșii" au 
clacat în mod surprinzător. A- 
devărul e că. în mare, explicația 
acestui 1—2 ar fi următoarea : 
„U“. a prins o zi slabă. în timp 
ce ^formația craioveană (de 
marți, cu C. Teașcă antrenor 
principal) a făcut un joc 
celent din toate punctele de 

putere 
bune.
destul 
Popicu a 
la 25 m.

dar 
oaspeților a venit ime-

ex- 
ve- 
de

I
I

dere : tactic, fizic, 
luptă, ca în zilele el

Intîlnlrea a început
echilibrat. în min. 4 
trimis o „bombă" de _ 
razantă cu coltul barelor, 
renlica < .
diat. în minutul următor, cînd 
șutul din întoarcere al lui Bită

de

•ă a , că armai pro- ante, ;entă jnile^
V> co- ilcu- telor pe e- rmă- la 
pedo 

, 215 urig-
Ul
îsțan- 
iruin- 
I Șl 
a sls- 
ă și 
inere- 
lepere 
9.

l-a dus în dificultate pe Iașko. 
Mai mult. în min. 8. profltînd 
de greșelile flancului stîng al 
apărării localnicilor. Ad. Popescu 
a ai uns in coltul careului mic, 
dar a ratat. în min. 20 s-a 
deschis
Pojar-Ciocan-Neamțu
„întors" și depășit

* a lui 
revenit 

șut de
21, a ratat Dobrotă, 
29, spre stupefacția 

arhiplin, scorul

___ In min.
scorul: „cvartetul" Sabău- 

a fost 
de pătrun- 
Bîcu și fi- 
lui GEOL- 

la 14 m :

derea și jîasa 
nalizarea i-a 
GAU cu un 
0—1. In min. 
iar în min. 
unui stadion ____ , ____
a devenit... 0—2 ! : la faza creată 
de Bica, Geolgău a centrat, de 
pe partea dreaptă, și MANAILĂ, 
din plonjon, a Înscris spectacu
los, cu capul, depășind o apărare 
si un portar parcă pironiți locu
lui.

DuDă pauză. gazdele puteau 
reduce renede din handicap. Insă 
mingea liftată de Cîmpeanu H 
(min. 47) l-a... lovit pe Lung și
a deviat în „transversală". Șansă 
mare Dentru cralovenl. Echipa 
locală s-a lansat într-o lungă 
perioadă de dominare, cu rezul
tat doar la... numărătoarea cor-

MAI fRAU ȘASf MINUTE

1 (0) 
2 (2) 
teren 
spec-

MINIETAPA i

I
i
§
■■ 
t

Ieri, in minietapa devansată, cele trei echipe „europene" 
au obtinut din nou șase puncte din șase.

Cu alte cuvinte. Steaua și-a menținut... stereotipul suc
ceselor eu care ne-a obișnuit in deplasare, iar Universita
tea Craiova a realizat o victorie mai puțin așteptată, pe 
terenul unei echipe care cedează foarte greu.

Sigur că dificultatea cu care a învins ieri Sportul Stu
dențesc ridică Un semn de întrebare, dar și aici există un 
punct cîștigat: adversarii studenților, fotbaliștii din Moreni, 
au. solicitat echipa lui Hagi mai mult decit era de așteptat, 
astfel incit ceea ce părea să fie un simplu joc de prome
nadă a devenit un test care va stimula în continuare do
rința de mat bine a „alb-negrilor",

A fost, deci, o minietapa binevenită. Cu șase zile înainte 
de al doilea tur în cupele continentale, cele trei echipe au 
posibilitatea de a se reface complet, de a-și studia, in con
tinuare, adversarii și de a ajunge la starea de mobilizare 
indispensabilă unor întreceri europene.Cele șase puncte și cele șapte goluri (cinci din ele au fost 
marcate în deplasare de echipele care vor începe prin a 
juca prima manșă „cu negrul") sint o premisă optimistă. 
Bineînțeles că „cei trei" (șl mai ales Steaua și Sportul Stu
dențesc) nu vor uita că adversarii lor de ieri sînt destul de 
deparie de Anderlecht, Dundee și La Gantoise, pentru a trata 
cum se cuvine „ultima linie dreaptă" a finisărilor.

Să sperăm că ideea devansării etapei .cu trei zile — nu 
prea cultivată pînă acum — va determina echipele noastre nu să aștepte ziua de 22 octombrie, ci să o intimpine cu hotă- 
rirea celor care se bat pentru victorie.

„U“ CLUJ-NAPOCA 
UNIV. CRAIOVA 
Stadion „Municipal";

bun; timp frumos, însorit 
tatori —- circa 25 000. Șuturi: 13—8 
(pe poartă: 8—5). Cornere: 14—4. 

Au marcat : BUCUR (min. 84 — 
din penalty), 
GAU (min.
(min. 29).

„U“: Iașko 
(*nin. 78 L. 
Pojar (min. 
popicu, .
— Cîmpeanu II, Fișic.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
LUNG — Ad. Popescu, E. SAN- 
DO1 RADA Ungurean u — Bica. 
BÎCU, Irimescu, Mănăilă (min. 39 
M. Stănescu) — GEOLGAU, Bită.

A arbitrat bine I. Igna; la li
nie: I. Ferenczi (ambii din Ti
mișoara) și I. Tărcan (Tg. 
reș).

Cartonașe galbene 
PES CU.

La speranțe: 1—0 (1—0).
• ............. —

nerelor. pentru că Bucur (min. 
60). Sabău (min. 71) au ratat, 
pentru că Lung s-a remarcat, 
din nou. la șutul periculos ex
pediat de Popicu (min. 77). în 
min. 84, scorul a devenit 1—2 : 
Mujnai a liftat balonul. Adrian 
Popescu a lovit mingea cu mina, 
tn careu, și penaltyul a fost 
transformat de BUCUR.

în rest. o luptă aproape 
permanentă între ofensiva echi
pei locale șl apărarea supra- 
numerică, si mereu la post a 
oaspeților. Ce să mai vorbim, 
cele cîteva contraatacuri ale 
craiovenilor. purtate mal ales de 
Geolgău. în excelentă dispoziție, 
au creat panică la poarta 
Iașko (miri. 62. 69 șl 80). 
două suturi puternice ale 
Irimescu. din lovituri libere. 
fost reținute cu greu de portarul 
clujean (min. 76 și 88).

Constantin ALEXE

respectiv GEOL-
20) și MAnAILA

— Dobrotă, Neamțu 
Moldovan), Ciocan, 

46 I. Mureșan) — 
Mujnai, Bucur, Sabău

Cinci minute cu

Lucian Bălan: n

AD.

Mu-

PO-

Se poate afirma despre Lu
cian Bălan, mijlocașul Stelei, că o oarecare neșansă îl urmărește în preajma marilor examene internaționale ale e- chipei sale. într-adevăr, anul trecut, pe vremea aceasta, intr-un meci cu Petrolul, pe „Ghencea, accidentat fiind, el părăsea terenul cu numai două minute înainte de finiș ; iar acum. foarte proaspăt, doar opt minute de joc mai rămăseseră pînă la noul necaz : plagă deschisă în timpul meciului cu F.C.M. Brașov.

— Și chiar ești în pericol să 
pierzi manșa întii, cu Ander- 
lccht ?— Așa s-ar părea. Tocmai la Bruxelles, nu-i

Ne interesăm tot timpul, cum / îi „merge" după operație, cit va trebui să mai treacă pînă ce-1 vom vedea, din nou, apă- rînd poarta Stelei. Trebuie spus, însă, că pe Ducadam îl bucură faptul că -Stîngaciu, înlocuitorul lui, este în formă și că de la un meci la altul capătă tot mai multă încredere în posibilitățile lui...
— Ați jucat mereu cu for

mația etalon...— în Divizia A, fiecare meci, cum a fost recent și meciul nostru cu Rapidul, este important pentru clasament. Și prima care, în aceste condiții, n-are voie să riște este, cred eu, formația campioană a-, țării. Revenind la formula pentru „Bruxelles", trebuie să fim optimiști : reintră Tudorel Stoica, Ivan s-a încadrat bine în jocul echipei, iar în ceea ce mă privește, sper <să mă vindec în timp util. La Bruxelles ne trebuie un rezultat care să ne dea aripi... la București.

acum cînd,vom putea folosi pe Bumbes- cu, Boloni și ~ ~însă, dat fiind faptuj că tăietura n-a ajuns la mușchi, ca săptămîna viitoare să-mi reiau antrenamentele.
absenți, l-ai uî- 
vede, pe Duca-

SPORTUL STUDENȚESC 2 (1> 
FLACĂRA 1 (0)
Stadion Sportul Studențesc; te

ren bun ; timp Închis ; specta
tori — circa 4 000. Șuturi: 16—7 (pe 
poartă : 10—4). Cornere ; 11—3.
Au marcat ' " .
BOZEȘAN (min. 84), 
CALIN (min. 64).

SPORTUL STUD. I
M. Marian, IORGULESCU, 
ZAN (min. 86 Pologea), ' 
— ȚICLEANU, PANA, 
Bozeșan — Terheș (min. 72 Bur- 
chel), HAGI.

FLACARA : OANĂ — Preda, 
BADEA, G. Dumitrescu,-Matees- 
cu — Cojocaru, Paraschiv, CA
LIN, Ștefănescu — Gingu (min. 
60 STOICIU), Marcu.

A arbitrat bine V. Titorov ; la 
linie : St. Catană (ambii din Dro- 
beta Tr. Severin) șl Gr. Maca- 
vei (Deva).

La ^speranțe : 0—0.• ——

Mai rămăseseră de jucat sase minute și suporterilor ..Sportului" nu le venea să-și creadă ochilor, rul era 1—1 în acest meci care, dacă s-ar zi de Pronosport, scos de pe listă, într-atît părea de dezechilibrat. •Cum s-a ajuns aici ? Studenții au început jocul cu o anume dezinvoltură, mane- vrînd cu ușurință și chiar im- presionînd prin viteza schimburilor în preajma careului advers. în minutul 8 a venit 
și golul, așteptat, de altfel, 
Coraș a trimis o pasă bună, 
pe stingă, spre Hagi, acesta a 
făcut cîțiva pași și a tras pu
ternic la poartă. Oană a in
tervenit, a respins și TERHEȘ 
a îndeplinit formalitatea in
troducerii balonului în plasă. 
O dată înscris acest gol, studenții își continuă atacurile, dar o fac fără insistența unei I echipe hotărîte să facă diferența. Pe de altă parte, Flacăra surprinde printr-un joc I fluent, în care se remarcă sprinturile lui Gingu, limpezimea lui Ștefănescu și siguran- . ța apărării conduse de Badea. 

I în min. 20 Ștefănescu șutează I puternic, peste poarta lui Voi- cilă, apoi Terheș expediază o bombă deviată de Oană în corner (min. 22), același Terheș ratează o ocazie imensă, de la numai trei metri, iar repriza se încheie cu o lovitură bine trasă de Mateescu (min. 43), a cărui vigoare place, mai ales lui său... alb.După pauză, nuă să atace, reluarea unei trări a lui Țicleanu (min. 50), studenții continuă să irosească, jucînd, cum se spune, în 2/4

I
I
I
1
I
I
I
I

I

deoarece sco-fi jucat într-o ar fi fost . Cornere : 
TERHEȘ (min. 8), 

respectiv

Voldlă — 
CA- 

Crlstea 
Coraș,

MOZAIC

Lăcătuș. Sper

căra surprinde printr-un joc

lui 
iar 
lui
au

— Dintre 
tat, cum se 
dam...— Cum să-l tre coechipierii luiuit, nimeni din- nu-1 uită. Gheorghe NICOLAESCU

DIVIZIA C, LA JUMATATEA TURULUI

i 
:,E i
a-

I
I
I

pe fondul păru-„Sportul" conti- Bozeșan ratează excelente cen-
4

'5;
I

și astfel, „morenarii" prind curaj, combină tot mai mult 
și reușesc egalarea. în min. 
64, CALIN concretizind la ca
pătul unei combinații reușite, 
pornită 
Marcu. aruncă foarte același ocazie, minutulBozeșan (min. 75) .Flacăra are frumoase situații de contraatac, chiar în superioritate numerică, dar golul 
victoriei vine în min. 86, cînd 
Iorgulescu centrează lung, Co- 
raș recentrează, cu capul, de 
pe partea opusă și BOZEȘAN 
se intercalează, reluînd cu capul, din apropiere, pentru a contrasemna o victorie meritată, după un meci în care Flacăra a arătat mai mult de- cît o sugerează situația ei în clasament.

de pe partea Iul Surprinși, studenții se în atac, Terheș șutează puternic (min. 68), dar Terheș ratează o mare din unghi favorabil, In următor și îl imită între timp,

In campionatul Diviziei C edi
ția 1986/87 întrecerile au ajuns 
la jumătatea turului, duminică' 
disputîndu-se etapa a VII-a. Ca 
și în edițiile precedente, compe
tiția are o desfășurare similară : 
meciuri de nivel tehnic mediocru- 
în majoritatea cazurilor, victorii 
pe teren propriu în proporție de 
peste 90 la sută, numeroase car
tonașe galbene și chiar roșii a- 
cordate de arbitri etc., etc. Evi
dent, lucrurile se mai pot în
drepta, sintem doar în prima 
parte a campionatului. După cele 
șapte etape, foarte puține echipe 
s-au remarcat, distanțîndu-se de 
restul competitoarelor, în această 
întrecere în care activează 192 
de formații.
• CONFORM regulamentului 

echipelor cîștigătoare li se acor
dă în clasament. în continuare, 
câte 3 puncte, indiferent că vic
toria s-a obținut pe teren pro
priu sau în deplasare, • DINTRE

FOSTELE divizonare B (retrogra
date din campionatul trecut) in 
postură de lider se află, la ora 
actutriă, Metalul Plopeni șl Avîn- 
tul Reghin. Pe un loc fruntaș se 
situează șl înfrățirea Oradea 
(II). La polul opus, sînt Minerul 
Vatra Dome! (XV), I.P.A. Sibiu 
(XV) șl ICSIM București (XV). 
Nu strălucesc nici Oțelul Călă
rași sau Minerul Lupeni, aflate 
pc poziții de mijloc in clasamen
tele seriilor a IV-a și, respectiv, 
a Vin-a. • FOARTE MULTE 
dintre cele 24 de nou promovate 
nu s-au acomodat încă cu nive
lul competiției, nu pot face față 
cu succes d!ficultăților și se si
tuează spre coada clasamentelor. 
Excepție fac doar cîteva dintre 
ele, cum sînt Progresul Timi
șoara, Metalul Reghin, Construc
torul Focșani,' Silvana Cehu SH- 
vaniei șl Lotru Brezoi • PRIN
TRE echipele care, fată de cam
pionatul trecut, au o comportare

schimbată in bine, se află Mine
rul Baia Sprie, Petrolul Berea, 
Constructorul Craiova, Petrolul 
Țlcleni (care, acum, a început 
să cîstigi și în deplasare), Da
cia Pitești, Cristalul Dorohoi, 
Foresta Gugești, chimia Ploiești, 
Metalul București, ~ ~ "
și altele C SÎNT 
nu respectă unele 
gulamentului, ca. 
sirea la jocuri a __ 
jucător peste 30 de ani,

Textila Buhușî 
formații care 
clauze ale re

de pildă, folo— 
cel mult unui 

„_____ r____ __ cum a
fost cazul echipei Obilici Sinmar- 
tinu Sîrbesc care a fost penali
zată sever. @ CONTINUA să fie 
printre cele mai bune divizio
nare și în acest campionat Și
retul Pașcani, Relonul Săvineștl, 
C.S.M. Borzesti, MECON Bucu
rești, IUPS Chitila, Sportul „30 
Decembrie", Minerul Motru, Mine
rul Anina, Vagonul Arad, Metalul 
Aftid, Someșul Satu Mare. Elec- 
tromureș Tg. Mureș șl Nitramo- 
nia Făgăraș. (T.R.)

CU
I

loan CHIRIlA

1, I
I

DE LA CLUBUL 
STEAUABiroul de conducere al Clubului Sportiv al Armatei, Steaua, a numit ca ^antrenor principal al echipei de fotbal Steaua pe Anghel 

Iordănescu.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AZI, LA SLATINA. In ca

drul etapei a 9-a a campionatu
lui Diviziei A va avea loc astăzi 
partida dintre F.C. OLT șl 
VICTORIA BUCUREȘTI. Me
ciul va Începe la ora 15 șl va fl 
condus de î. Coț, ajutat de V. 
Banu (ambii din Ploiești) și C. 
Corocan (Reșița).
• COLEGIUL CENTRAL AL 

ANTRENORILOR atrage atenția

i1 I
I

® Dacă nu ati jucat încă la 
tragere;, obișnuită Loto de as
tăzi, vineri 17 octombrie, mai 
puteți, eventual, găsi bilete gata 
completate la agenții din rețeaua 
noastră. Tragerea urmează a a- 
vea loc în București, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, în- 
cepînd de «a ora 15,50. Transmi
sia desfășurării tragerii 
face la ” 
la ora 
vor fi 
nea, la 
precum. 
8,55,_ pe

__T_____ __ ____ se va
radio, pe programul I, 

16,15. Numerele extrase 
radiodifuzate, de aseme- 
ora 23, pe programul I. 
și mîine, sîmbătă, la ora 
același program. După

AOMINISIftAȚIfi OE SUI lOW-PROHOSPOM INFORMEAZĂ
efectuarea operațiunilor de tra
gere va rula filmul artistic „In- 
tîmplare nocturnă". Intrarea li
beră.
• Pentru TRAGEREA LOTO 2 

de duminică, 19 octombrie, ca șl 
pentru depunerea buletinelor 
Pronosport din ■ aceeași zi, mai 
aveți la dispoziție numai două 
zile.

© Săptămînal, la sediul Admi
nistrației de Stat Loto-Prono- 
sport se prezintă numeroși par-

ticipanțl pentru a Intra în pose
sia autoturismelor cîștigate la 
diferitele sisteme de joc. Printre 
participanțîi care au intrat în 
posesia cîștlgurilor miercuri, 15 
octombrie, menționăm pe : Nica 
Sotir (Corbii Mări, Dîmbovița), 
Dlma Făniea (Roșiori, Brăila), 
Fazekas Attila (Sf. Gheo-rghe, 
Covasna), toți la Loz în Plic, 
Codreanu Elena (București) la 
Pronoexpres etc. Jucînd și dvs. 
cu perseverență, vă puteți ală-

tura fericițllor posesori de auto
turisme sau puteți beneficia de 
o largă sultă de cîștiguri in bani.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 10 OCTOMBRIE 1986. 
Cat. 1 : 6 variante 25% — autotu
risme Dacia 1300 ; cat. 
riante 100% a 4.831 lei și 32 va
riante 25% a 1.208 lei ; cat. " 
30 variante a 2.738 lei ; cat.
48.75 variante a 1.685 lei . 
155,50 variante a 528 lei ; cat. 6 :
265.75 variante a 309 lei ; cat. X : 
1.816,25 variante a 100 lei. Report 
la cat. 1 : 79.873 lei.

2 : 9 va-

3 :
4 ’. 

cat. 5 :

echipelor divizionare A și B că 
trebuie să înainteze de urgență 
la F. R Fotbal contractele de 
antrenori.
• CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

NR. 1 BUCUREȘTI organizează. 
In perioada 20—25 octombrie 1986,

• zilnic, între orele 10—12 și 15—17. 
la baza sportivi „Cireșarii" din 
Bd. 1 Mai (tramvaiele 20 șl 45 — 
stația Aviator Popișteanu), selec
ție la fotbal pentru copii năsguii 
între 1 august 1975 și 1 august 
1977. Clubul are Internat, primind 
înscrieri și din provincie. Infor
mații la telefoanele 65.20.30 si 
65.46.05.
• SELECȚIE LA CENTRIîL <>- 

LIMPIC VIITORUL TG. MUREȘ. 
In zilele de 20 și 21 octombrie 
(ora 10 șl 14), pe stadionul Trans
porturi „Hipodrom", va avea ioc 
selecție pentru tinerii născuți în 
anii 1971 și 1872. în vederea com
pletării loturilor de jucători de 
la centrul olimpic Viitorul Tg. 
Mures. Elevii admiși vor fl șco
larizați Ia Liceul Industrial ar. 
2 și vor beneficia de cazare 8Î 
masă gratuite.



VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE

SAMUEL KAN YON DOE
In cadrul vizitei ofi

ciale de prietenie pe care o 
efectuează in țara noastră, joi 
dimineața, președintele Re
publicii Liberia, Samuel Kany- 
on Doe, împreună cu persoa
nele care îl însoțesc, a sosit în 
județul Constanța.

Președintele liberian este în- 
‘soțit de Gheorghe Rădulescu. 
vicepreședinte a! Consiliului 
de Stat, și de Aurei Dumă, 
ministru secretar de stat 1» 
Ministerul Afacerilor Externe.

Pe aeroportul , „Miliail Ko- 
gălniceanu", înaltul oaspete a 
fost salutat de Mihai Marina, 
președintele Comitetului 
cutiv al 
județean

De _ ____ ___________ _ _
rială de mașini s-a îndreptat 
spre

La

ta

Exe-
Consiliului Popular 
Constanța.

aeroport, coloana ofi-

I.A.S. MurtaHar.
Poarta 

dhe confluență
ISunărc-Marea . _
viitorul canal spre Midia Nă
vodari — aflat în fază avan
sata de construcție — șeful 
stalului liberian și persoanele 
care îl însoțesc s-au îmbarcai 
po nava „Dserna.” cu care au

Albă — punctul, 
al Canalului 
Neagră cu

străbătui apele canalului, 
la ecluză de ta Agigea.

Președintele liberian a 
nifeatat deosebii ' interes 
de acest mare complex hidra-
tehnîe și de navigație, apre- 
ciindti-1 că' o' expresie sugesti
vă a creativității specialiștilor 
noștri, a potențialului econo
mic și tehnic'ăl României»

La Agigea, oaspetele a vi
zitat ecluza dinspre mare a 
canalului, unde i-au fost pre
zentate date cu privire ta tre
cerea navelor în dublu sens 
și modalitățile practice de—uti
lizare a canalului, 
la eelnzărea unui 
barje încărcate cu

De ta Agigea, 
Samuel JK. Doc s-a îndreptat 
spre stațiunea Nepțun, unde 
se află reședința . ce î-a fost 
rezervată pe timpul 
județul Constanța.

în seaca aceleiași 
ședințele Republicii 

■'Samuel K. Doe, și _ 
care il însoțesc au participat 
11a o masă oferită de Comitetul 

■Executiv al Consiliului Popu
lar Județean Constanța.

S-a asistai 
convoi de 
minereu.

președintele

șederii in

alte» pre- 
lâberia» 

persoanele

OLIMPIA—WALKOWKIA (Polania),
LA TIR CU ARCUL

arcul aes-Concursul de tic cu 
fUșurat la; Complexul Tei-Toboc 
care a reunit sp >rtivt de la O* 
limpia București și Walkowkia 
(B. P Paloni) a fo^t dominat de 
bucureștcni. Astfel.- La. seniori, 
s-a impus Victor Stănescu, cu 
1202 p, iar la senipare, a cîșUgat 
oaniela Robu. ou 1124 p. Diana 
Wicolaescu, eu 12t2 p și Alina • 
Nicolaescu, qu 845 p, atf ocupat 
locurile întîi. Ia junioare I șl, 
respectiv, la junioare II Unica 
probă care a revenit Oaspeților, 
a fost cea de juniori H. prin 
B. Kopec, cu 9B5 p.

Astăzi, la Lausanne, „cursa candidaturilor" va lua slirșit

CINE VA GĂZDUI J.O. DIN 1992 ?

I
I,...........
șj La un turneu Internațional orga- 
g niz-at, In bazin acoperit, la sofia.

cmimjii - ww
LA OflA

TLdariă poloiști de la CStr 'Con

Ei au avut o frumoasă compor
tare, terminînd învingători In 
toate cele patru partide susți
nute : 11—3 cu Selecționata stu
dențească a Budapestei, 8—4 cu 
Sel. studențească Sofia, 8—6 cu 
echipa bulgară Bankia și 13—8 
cu Set. stud. Brno.' CSU i ciștl- 
gat astfel competiția (pe locuri
le următoare : selecționatele So
ita șl Budapesta, Bankia și Sel. 
Bmo), Geambașu -ftrnd golgete- 
rul turneului, cu 16 puncte, iar 
Rujan — declarat cel mai bun 
portar. Antrenorul Gheorgne 
Zamfire3cu îl mal remarca pe 
Cristian șl Adrian Ion, Paolazzo 
șl pope.

Astăzi, la Lausanne. în F,lve- 
ția. în cadrul calei de a 91-a se
siuni a C.I.O., urmează a ti sta
bilite cele două gazde ale Jocu
rilor Olimpice de iarnă șl de vară 
din 1902. Fiecare dintre orașele 
candidate a prezentat „dosare» 
bine puse la punct din toate 
punctele de vedere. Argumentele 
tehnico-3portlve, organizatorice, 
propagandistice, economice și 
culturale prezentate și susținute 
de personalități de prim rang ase 
vieții poiitico-sociate din țările 
aflate în Competiție atârnă greu, 
așb că misiunea c&or 86 (din 89) 
de membri cu drept de vot (ma
joritatea absolută fiind de 43) sa 
arată a fi extrem de dificilă. 
Nimic din ceea ce ar fi putut 
veni In ajutorul susținerii unei 
candidaturi n-a fost omis. Pari
zienii reamintesc că orașul lor a 
fost un „oraș-iumină“ din punct 
de vedere cultural ; australienii 
din Brisbane asigură o mare 
parte a cheltuielilor de transport 
ale viitorilor participant! ; Sofia 
argumentează prin concentrarea 
tuturor obiectivelor ; Birmingna- 
mul accentuează pe modernitatea 

. instalațiilor sale sportive ; Jean 
Claude Killy este purtător de cu- 
vint autorizat și competent al 
orașului Albertville ; Barcelona 
face un punct de sprijin din fap- ' 
tul că în 1992 se vor împlini 500 
de an! de la descoperirea Ame
rica ; Amsterdamul își afirmă 
informatizarea de ultimă oră, iar 
Belgradul se mîndrește cu reu
șita de excepție a Olimpiadei 
albe de la Sarajevo, pe care o 
dorește repetată șl Ia ediția de 
vară ; reprezentanții orașulut An-

chorage au prezentat miercuri 
seara o banderola lungă de 150 
de metri plină de semnături 
(15 000 la număr) de adeziune a 
cetățenilor săi la organizarea 
.Tocurilor, iar Falun-Are impre
sionează prin constanța cu care 
a candidat în ultima vreme, fără 
succes însă, la intrarea in „cir
cuitul" olimpic.n;• cu
ii

VJV.'

(Agerpres).LAUSANNE ___  . . ...
Cu prilejul lucrărilor celei , 

. de-a 91-a sesiuni a C.I.O. i 
tie la Lausanne, s-a hotă- ' 
rit. ca, începtnd din anul , 
1994, J.O. de vară și iarnă 
să se desfășoare alternativ, . 
o dată la 2 ani. Astfel, In 
1992 va fi pentru ultima 
oară cind Olimpiada de 
vară șl cea de iarnă vor 
avpa loc in același an. In 
continuare, Jocurile Olim
pice de iarnă se vor dis
puta in. anul 1994, iar cele 
de vară ta 
alternantă j

- apoi fără
care.

k 1996, 
fiind 
nici

această 
menținuți 

o modtfi-

de rezultateleînsă_ _ _________
azi, cursa desemna

Indiferent 
alegerilor de , 
rii gazdelor Jocurilor din 1992 a 
avut și va continua să aibă ur
mări benefice pentru propagarea 
ideilor olimpice, pentru construc
ția masivă a unor noi baze spor
tive, pentru promovarea sportu
lui în întreaga lume.

„TROFEUL CARP AȚI" LA MOTOCROS

I1 li 
aJFefibal meriiiaiie

Iubitorii sportului cu motor din Tg Mureș; Sibiu și Zăr- nești vor aven prilejul să a- siste la întrecerile unei atractive competiții internaționale de motocros. Este" vorba de prima ediție a „Trofeului Carpați",^ instituit de F.R. Mo- tociclism prin asociațiile sportive I.R.A. Tg. Mureș, Voința Sibiu și Torpedo Zărnești.Pe listele ediției inaugurale figurează, alături de cei mal buni motocrosiști ai țării noastre, cunoscuți specialiști
COMPETITH DE TENIS DE MASA

ai genului din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană ^și Ungaria. In afară de curse la clasele 250 cmc seniori și 125 cmc tineret, vor mai avea loc dispute la 80 și 50 cmc juniori.Cele 3 concursuri se vor desfășura după cum urmează : astăzi, de la ora 14,30, pe seul de pe Valea Rece, Tg. Mureș ; m H ne, de la eași oră, pe traseul de Dealul Gușteriței, de la marginea -municipiului 
duminică, de la traseul din fața ra Rîului” de Zărnești.

«HI H ffliMffllIli C. t
• in joc amical, Spania scor egal la Hanovra ® Pri
mele manșe ale GE. de tineret și Cupei Balcanice

tra- din ace- peSibiu și ora 13, pe cabanei „Gu- iîngă orașul

• Miercuri seara s-au desfășu
rat multe meciuri oficiate și unui 
amical, ultimul interesîndu-ne In 
mod deosebit : cei dintre echipele 
R. F. Germania șl Spania (vii
toarea noastră adversară în

® Campionatul ligii europene- 
super liga : la Nassjo : Suedia — 
Franța 6—1, la Sofia : Bulgaria — 
Polonia 2—5, Ia Belgrad : Iugo
slavia — -Olanda 7—6. Ia Kapos- 
var : Ungaria — Cehoslovacia 
2—5

0 Campionatele de tenis de 
masă ale Asiei s-au Încheiat la

Shenzen cu succesul sportivilor 
din R. P. Chineză. Învingători In 
toate probele disputate.

în ultima finală, cea a probei ---------- -------- jjj!
2—0 
Bun 
CO-

de dublu feminin, cuplul 
uai-He Zhfli a întrecut cu 
(21—8, 21—18) perechea TA
Hui-Cho Jong Hui (R.p.d. 
reoană)

pe stadionul este programat al doilea concurs internațional de dirt-track, în'cadrul căruia se vor reîntilni cel mal buni rnotocicliști români cu o serie de alergători de la cluburi din Polonia.
• Duminică, I.P.A. diți Sibiu,

• TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
HOCHEI PE GHEAȚA « In ca

drul campionatului unional, li
dera Ț.SJC.A. Moscova, a obți
nut tț victorie categorică cu 7—1 
în fața echipei Traktor, la Cella- 
binsk. în alte meciuri : Spartak 
Moscova — D’namo Riga 5—2. 
Aripile Sovietelor Moscova — So
kol Kiev 3—1. Torpedo Gorki — 
S.K.A. Leningrad “ " ----------
bilist Sverdlovsk 
kresensk t—6.
Ț.S.K.A. Moscova 
Aripile Sovietelor

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde In 
Argentina, XV-le Insulelor Fidjl 
a surclasat cu scorul de 70—6 
(29—6) selecționata orașului Po
sadas.

șah • După 11 runde, ta tur
neul internațional de la Stara 
Pazova (lugo-ilavia), conduce 
maestrul cehoslovac Ivan Haus-

2—6. Avtomo- 
— Himik Vas
in clasament, 
are 26 p. iar 

15 p.

ner cu 8 p. care în ultima par
tidă i-a învins pe D. Ivkdvlcl.

TENIS 0 Favoritul nr. 1 al 
turneului de sală de la Sydney, 
Ivan Lendl, s-a calificat in turul 
doi, învtagtadu-i pe australianul 
Mark Kratzmann in două seturi: 
6—4, 6—2. Intr-o altă partidă, Pe
ter McNamara l-a eliminat cu 
6—I, 6—2 pe compatriotul său • 
Brett Custer. Alte rezultate : 
Leach — Immoh 6—4. 7—6 țin 
primul tur) ; Freeman — Edmon
son 6—2, 7—5 ; Layendecker — 
Cahill 7—5, 6-4 (in turul doi). • 
Primul tur Ia Basel : Smld — 
Tim Wilkinson 6—3, 3—6. 6—4 ; 
Slozlt — Birner 6—3. 6—7. 6-4 
Lundgren — Edwards 4—6.
6— 1 ; Evernden — Steyn
7— 6 ; Zlvojlnovlcl — Fibak 
7—6. Krlcfcstein — Muster 
6—L 7—5 t Noah — Svensson

6—4. * in ziua a treia a tur
neului femtata de la Suttgart, 
Martina Navratilova a intrecut-o 
cu 6—3, 6—2 pe Nathalie Tauziat 
(Franța). Iar 
brieăa Sabatini 
6—2 întîlalrea 
(S.U.A.). Alte 
— Hobbs 6—4, 
Drescher 6—2. _ .. ...___
rickson — Tanvier 7—6. 6—3 (In 
primul tur) ; Croit — Durie 3—6.
6—4, 6—4 ; Reggl — Hanika 5—7, 
6—3, 6—2 (ta „runda" secundă).

VOLEI • într-un meci Interna
țional amical disputat la Bu- 
dapesta, echipa feminină T.E.K. 
Brno a dispus CU 3—2 (—5. —12. 
IA 5, formația locală
Vasas.

argenlinianca Ga- 
a clștlgat cu 6—1, 

cu Grace Kim 
rezultate : Bunge 

6—4 ; Lindquist — 
4—6, 6—3 ; Hen- 

" ‘ 6—3 (In

toarea noastră
C.E.).

Scorul de 2—2.
remarcă agențiile , . . , ___
just. Spaniolii s-au apărat foarte 
bine și; au contraatacat vijelios. 
Așa s-a înscris primul gol. de 
către oaspeți (mln. 45) : Butra- 
gueno a tras puternic, iar șutul 
său a fost deviat -de Buehwaid 
ta poarta Iul Schumacher ! După 
pauză, gazdele au forțat egata- 
rea, pe care au reușlt-o în mln. 
61. prin! Waas. Apoi tot pentru 
vest-germ ani a marcat Rahn 
(mln. 70). In fine, spaniolii au 
beneficiat de o lovitură de la 
11 rn, ,pe care a transformat-o 
Goicoechea (mln. 78) și astfel 
partida s-a încheiat nedecis.
• IN PRELIMINARIILE C.K. :
GRUPA I. Echipa Austriei a 

dispus clar de cea a Albaniei, 
cu 3—0 (1—0), prin punctele mar
cate de Ogris (mln. 19). Polster 
(min. 65) și Linzmeler (min. 76). 
Față de formația care a evoluat ' 
la București, Austria a mimat un 
„11" schimbat : LindenbCrger — 
Weber Piestager, Messlenper, 
Brauneder — Zsak, Linxmeier, 
Werner, Baumeister — Ogris, 
Polster. ALBANIA ! Musta — 
Cipi. Zmijani, Taho, Ocelli — 
Perko (min. 71 Omuri), Tosa, De- 
mollari, Zijakl — Kola, Minga. rn 
clasamentul grupei conduce Ro
mânia cu 2 p (1 j) golaveraj 
4—0. urmată de Austria 2 p (2 j). 
golaveraj 3—4, Albania Op (1 j). 
Spania n-a susținut nici un meci. 
In sezonul de toamnă mal stat 
programate partidele : Spania — 

' la 12 noiembrie, șl Al- 
Spania la 3 decembrie. •
A 4-a. Reprezentativa 
obținut o victorie ca- 

3—0 (1—0), cu Irtanaa 
prin golurile marcate 

S3 și 79)

Komânia 
banla —

GRUPA 
Angliei .a 
tegorică : 
de Nord __
de Lineker (mln.

de la Hanovra, 
de presă, este

CAMPIONATELE NAȚIONALE .DE BOX
(t/rmare din pag 1)puncheu-

meci al
Valentin

el de partea sa șansa rului...In cel- mai dramatic galei, constănțeanul Mihai (Farul) a primit deciziade învingător la puncte in fața dinamovistului Dănuț Lugigan, în ciuda faptului că- bucureș- teanul a manifestat, o eviden- . tă superioritate. Dar. dîrzenia ’ si puterea de. luptă ale lui Mihai au cîntărit. se pare, prea mult in aprecierea .judecători- . lor. Valentin .Mihai va boxa, pentru titlul categoriei - mijlocie mică cu celălalt pugilist di- namovist. Marian Gavrilă. care. evitind cu multă dibăcie, loviturile năpraznice expediate de Mihai Ciubolaru (AEM Timișoara), a învins clar la puncte, cu o decizie de 5—0.Campionul „mijlociilor”, Flo-

rian Vasile (Steaua), a depus multe eforturi pentru a accede in finală. El a avut in Mar
cel Bereșoale (Rapid) un. adversar tenace, pus pe fapte- mari, care a expediat o ploaie de lovituri. Ștelistul a folosit, însă, toarte bine directa de stingă, și-a tfnut adversarul la distanță și a ieșit învingător după o întrecere in care ț.o.- ul era posibil în orice clipă. -Cel de al treilea elev al antrenorului Ilie Dascălii (Farul), care a obținut dreptul de a lupta pentru titlul de campion, este „mijlociul" Vasile Damian, care, evoluînd sigur pe el șț..lovind năptaznlc. a depășit ca- • tegoric rezistența și puterea de luptă ale lui Alexandru Ini- mărea (Steaua). Finala categoriei,’ dintre Florian Vasile și Vasile Damian, se anunță ‘de mare interes, deschisă, după cum se anticipează aici, la fata locului, oricărui rezultat.. O fază din meciul amical de la Hanovra, dintre edhipele . R.F. Ger

mania și Spania (2—2). tn imagine, Frontzek (ta centru) este urmă
rit de spaniolii Gordillo și Munoz. Telefoto : A. P. — AGERPRES

Waddle (mta. 73). Nord-lrlandezit 
au aliniat o formație tînără, fără 
portarul Pat Jenningș (4i de am), 
care s-a 'retras din — 
țională.
(Belgia) 
ANGLIA I 
Butcher, ««.»»»„ —
Hodge, Robson, Hodd'.e, Waddlo
— Lineker, Beardsley. IRLANDA 
DE NORD : Hughes — Fleming, 
McCleland, Worthington, McDo
nald — MCDonagghy, Pen
ney, Campbell, Whiteside — 
Clarke, Stewart. Acesta a 
fost primul meci al grupei. In 
acest an se vor mai disputa par
tidele : 29 noiembrie : Iugoslavia
— Turcia și la 12 noiembrie : 
Anglia — Iugoslavia și Turcia — 
Irlanda de Nord.

GRUPA A 5-a. Surpriză ta apa
rență la Budapesta : Ungaria — 
Olanda 0—1 (0—0), prin golul
marcat de Van Baston (min. 67), 
dar .victorie meritată. Au evoluat 
formațiile. UNGARIA : Szrtiurei
— Sallal, Pinter, Both (min. 46 
Kelier), Preszeller — Caraba, 
Kardos, Desari — Kovacs, Boda 
(min. 65 Saekeres), EsterhazL 
OLANDA : Van Breukelen — SU- 
loy, Spelbos, Rîjkaard. van Tig- 
gelen — wouters, Gullit, S. Ro
man, Van Schip — van Hasten, 
îahamata (mta. 87 Suvrijn).

La Poznan (25 000 de spectatori). 
Polonia — Grecia 2—1 (2-rl). Vic
torie dificilă. Gazdele au mar
cat cele două goluri ta urma lo
viturilor de la H m. prin Dzle- 
kanowskj (mln. 14 și 40>. res
pectiv Ansstasopoulos (min. 13). 
în clasament conduc Polonia și 
Olgnda cu cite 2 p (1 j). Grecia 
și Ungaria cu cite 0 p (1 j). ci
pru n-a susținut nici un joc. In 
acest an : 12 noiembrie : Grecia
— Ungaria, 19 noiembrie : o- 
landa — Polonia, 3 decembrie : 
Cipru — Grecia, șl 21 decembrie: 
Cipru — Olanda.

GRUPA A 6-a. La Brno (25 OM 
uc spectatori) : Cehoslovacia — 
Finlanda 3—9 (2—0), prin golurile 
Înscrise de Janecka (min. 38), 
KnofUcek (min. 43) și Kula (mln. 
67). Este adevărat că finlandezii 
au jucat în „10". după ce Valvee 
a fost eliminat de pe teren in 
min. 40. Clasamtmtul : Cehoslova
cia 2 p (1 J). Țara Galilor 1 p 
(t j) Finlanda 1 p (2 j). Dane
marca n-a. susținut nici o par
tidă In acest an : 29 octombrie : 
Danemarca — Finlanda. 12 de- 

. cembrie : Cehoslovacia — Dane
marca.

GRUPA A 7-a. La Dublin, re
zultat normal : Irlanda — scoția 
0—0. Oaspeții au evoluat fără 
mulți titulari. permițînd Irlan
dezilor o ușoară dominare. După 
cum am relatat, marți, echipa 
Belgiei a surclasat. în deplasare, 
formația Luxemburgului, cu 6—0. 
La belgieni au evoluat ■ șt patru 
jucători de la Anderlecht : Mu- 
naron (portar). Demol (fundaș), 
Scito și Vercauteren (mijlocași 
ofensivi). In clasament : Belgia 
j p. Irlanda și "Scoția cu cite 2 
P (toate din 2 j). Bulgaria 1 p 
(1 j). Luxemburg 0 p (l il. In 
acest an : 12 noiembrie : Scoția
— Luxemburg, 19 noiembrie 1 
Telgia — Bulgaria.
• IN FINALA CE. 

(meci tur) la Roma : 
Spania J—1 (0—1).

® PRIMA MANȘA _ _____
Cupd Balcanice : Slavia Sofia — 
Panionios Atena 3—0 (1—0). Au 
înscris Alexandrov (2) șl Simeo- 
1TOV.

echipa na- 
Constantin 

condus formațiile ;
— Anderson, 
Sansom —

Arbitrul 
a

Shilton 
Watson,

d? tineret 
Italia —

a finalei
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