
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
$

proletari Un l»ate tărtta, mtti-vi I

portul
AL PARTIDULUI ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar

Sub 
Nicolae 
general ai Partidului Comunist 
Român, miercuri, 22 octombrie, 
au avut loc lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
F.C.R., Plenara a adoptat, in 
unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. Raportul Consiliului de 
Miniștri cu privire lâ realizarea 
pianului national unic de dez
voltare economico-socială pe > 
luni și măsurile pentru re
alizarea integrală a planului pe 
anul 1986.

2. Propunerile pentru modifi
carea unor prevederi din Con
stituția Republicii Socialiste 
România.

3. Proiect de hotărire cu pri
vire ia reducerea de către 
Republica Socialistă România 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mi
litare și convocarea, in legături 
cu aceasta, a unui referendum.

4. Probleme organizatorice.
La lucrările Plenarei au luat 

parte, ca invitați, cadre din 
diferite sectoare de activitate, 
din aparatul de partid si de 
stat.

1. La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. primul ministru al 
guvernului, a prezentat Rapor
tul cu privire la realizarea 
planului de dezvoltare eco- 
nomifo-socială pe 9 luni și 
măsurile pentru realizarea inte
grală a planului pe anul 1986.

în cadrul dezbaterilor privind 
problemele înscrise pe ordinea 
de zi a Plenarei 
cuvîntul tovarășii 
Olteanu, Neculai 
Mihai Marina. Ilie 
Radu, Maria
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I ETAPE DECISIVE

u- |LA VITEZA IN COASTA

După Campionatele Naționale de box seniori

I1M PI ILIL S-A

au luat
Constantin 

Ibănescu. 
Matei, Ion 

Bradea, Iosif

azasz. Venerica Pătru, Ion Bog
dan Băiuță, Ion Traian Ște- 
tănescu.

In legătură cu primul punct 
al ordinii de zi. Plenara a 
adoptat o Hotărire-Chemare 
către organizațiile de partid, 
către toți oamenii muncii si 
întregul popor, pentru realizarea 
la toți indicatorii a planului 
unic de dezvoltare econoniico- 
socială pe anul 1986, primul an 
al celui de-al 8-lea cincinal, 
care va fi dată publicității.

2. Plenara a aprobat, in
nanimitate, propunerile pentru 
modificarea unor prevederi din 
Constituția Republicii Socialiste 
România și a stabilit ca acestea 
să fie supuse dezbaterii si 
adoptării Marii Adunări Națio
nale.

X Plenara a adoptat hotărirea 
privind reducerea de către 
Repubica Socialistă România 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mi
litare si convocarea, in legătură 
cu aceasta, a unui referendum.

La ultimul punct al ordinii 
de zi. Plenara a botărit :

— eliberarea tovarășului Cornel 
Pacoste din funcția de secretar 
al C.C. al P.C.R. in legătură 
cu trecerea sa in funcția de 
viceprim-ministru al guvernului;

— alegerea tovarășului Vasile 
Bărbulescu in 
secretar al C.C.

In incheierea lucrărilor Ple
narei, a luat cuv:n'ul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes. cu profundă 
satisfacție și deplină aprobare, 
fiind subliniată, in Tepetate 
rînduri, cu puternice și în
delungi aplauze.

funcția de 
al P.C.R.

în localitățile din județul Bacău

BOGATĂ ACTIVITATE
SPORTIVA DE MASA

$
$

g

$

$

Șl PE CIRCUIT
Campionatele Republicane de 

automobilism-viteză se apropie 
de „liniile de sosire". Vineri 
dimineață (la viteză in coastă) 
și simbătă dimineață (la vi
teză pe circuit) se vor consu
ma ultima, respectiv penultima 
fază a întrecerilor, ambele pe 
trasee buzoiene.

Cu această ocazie 
ză in coastă vom 
așadar, noii campioni 
ai celor trei grupe competițio- 
nale (A. C și E). Să adăugăm 
și numele cîtorva dintre cei 
ce se anunță drept protago
niști ai 
Nlcoară, 
Grigoraș 
Werner

la vite- 
cunoaște 
naționali

întrecerilor — Victor 
Ștefan Iancovici, Nicu 
(toți de la „Dacia"), 
Hirschvogel (Olimpia

(Continuare in pag 2-3)

Turneul final al Campiona
telor Naționale de box. care a 
avut loc recent în Sala Spor
turilor din Constanța, a purtat 
amprenta unei lupte 
putea spune decisive, 
neratia consacraților 
tinerilor dornici de 
Și. trebuie să recunoaștem, re
duta „veteranilor" nu a mai re
zistat de această dată 
val" 
pentru

Este 
numai 
pioni au 
titlurile : 
Galați). 
Craiova), 
mo). ____
fostul „mijlociu" Dumitru Sen- 
ciuc (AEM Timișoara), cu o 
surprinzătoare revenire printre 
campioni, de data aceasta la 
categoria semigrea. în rest 
titlurile naționale au intrat in 
posesia generației tinere, care 
a dominat întrecerile nu numai 
prin centurile cucerite, ci și 
prin numărul participantilor la 
turneul final șl chiar prin ca
litatea boxului practicat. Re- 
ferindu-ne la această calitate

dirze. am 
intre ge- 
și cea a 
afirmare.

,noul 
impunindu-se, sperăm 
mult timp, atenției, 
semnificativ faptul că 
trei dintre foștii cam- 

reușit 
Ionel 

Petrică 
Dorin

Acestora

să-și păstreze 
Panaite (B.C.

Stoiu (CFR 
Răcaru (Dina- 
li se adaugă

IMPUS VIGUROS
in actuala ediție, nu vom mai 
vorbi de pugiliști ca Dr»- 
gotnir Ilie, Mihai Ciubotarii, 
Dumitru Șchiopu, sau alți ex- 
campioni, așa cum o făceam 
In trecut, ci vom observa va
loarea tinerilor campioni Mari
an Gindac, Cristian Morea, 
Marcelieă Ttifloriu, Viorel Mi- 
hăilă, Ștefan Drișcn, Marian Ga- 
vrilă și Vasile Damian — toți 
aceștia, nume noi pe lista cam
pionilor naționali de seniori. 
Ba. mal mult, fapt deosebit de 
îmbucurător, cei enumerati mai 
sus au fost anul trecut ju
niori. Este, fără indoială. cea 
mai masivă și spectaculoasă 
promovare in rindul seniorilor!

Exîstă impresia că totul se 
datorează unei generații de ex
cepție. Din capul locului tre
buie să spunem că nu împăr
tășim un asemenea punct de 
vedere. în fiecare an printre 
juniori remareîndu-se elemente 
deosebit de talentate. Numai 
că. de data aceasta s-a făcut

Petre HFNT 
Paul IOVAN

(Continuare in pao 2-3)

Ieri, Ia debutul In turul al ll-lca al cupelor europene iu fotbal

REZULTATE FOARTE SLABE ALE ECHIPELOR NOASTRE
CĂDERE IN ULTIMUL SFERT DE
Anderlecht - Steaua 3-0

22BRUXei.i.£o, zz (prin tele
fon). Stadionul Constant Van- 
denstock din capitala Belgiei a 
găzduit miercuri seat a. in noc
turnă, partida dintre deținătoa-

ORĂ
(O-O)

din 
Ba

»t 
virstnicii) iși manifestă pasiu
nea pentru activitatea sportivi 
de masă intr-o diversitate de 
ipostaze Un recent periplu 
ne-a oferit prilejul să surprin
dem citeva dintre acestea

« O LARGA' ȘI SUSȚINU
TA ACȚIUNE DE SELECȚIE 
se realizează in toate cele 33 
de grădinițe ale municipiului 
Bacău, prin intermediul a do
uă acțiuni sportive tradiționa-

Copili st 
muncipiul ji 
cău (uneori

tineretul 
județul 

chiar

Fluturașul* la 
micilor gimnaste"

Aii, in C.C.E. la hochei

PARI IZ AN BELGRAD
STEAUA BUCUREȘTI

le, „Cupa 
și „Cupa
Pentru actualul an școlar se 
prevede ca aria de cuprinde 
re a copiilor in aceste compe
tiții să vizeze și pe elevii din 
clasele l De asemenea, acțiu
nea de selecție se va extinde 
și la probe din atletism-aler 
dări și sărituri Un experiment 
care, treptat, se va generaliza 
și în celelalte așezări urbane 
ale județului • DORINȚA 
DE A JUCA FOTBAL a mu'- 
tor amatori din rîndurile ce 
tățenilor de toate virstele a 
fost împlinită prin organizarea 
unui campionat de fotbal in 
7 Sini folosite in acest scop 
Si terenurile de handbal Nu 
mai in municipiul Bacău au 
luat ființă 68 de echipe cu 
prinse in 10 serii, care desfă
șoară in cartiere o intrece'- 
sistem-divizie. tur și retw 
Durata meciurilor — două re 
prize a cile 25 de minute Nu 
mărul amatorilor este insă in 
tr-0 continuă creștere, incîtini-

îttu,

I
$ turnă, partida dintre deținătoa- 

rea trofeului, campioana Româ- 
niei. și cunoscuta formație bel-

S: giană Anderlecht. pe care echi- 
na noastră a intilnit-o in semi- 

g finalele ediției trecute. Acum 
datele meciului au fost cu totul 
altele, echipa noastră fiind han- 
dicapată de lipsa multor titu- 
lari — Bumbescu. Boloni și Lă
cătuș, cumul de cartonașe gal
bene. și Ducadam. în convales
cență. Meciul s-a disputat in 
condiții destul de dificile, pen
tru că aici a plouat continuu 
începind -de luni seara și tere
nul a fost moale si alunecos 
începutul de partidă a arătat 

g echipa gazdă 
g’

- _ în atac și în min. 
Krncevici a șutat periculos 

g iar Stingaciu a respins si balo- 
nul a căzut ne bară. Steaua .a 

5; replicat în min. 7 prin combi 
nația Bărbulescu — Piturcă dar 

5 'Itimul a alunecat și a suta, 
slab ‘ 

g nap. 
Ș (min. 
g "aciu

Arh mai notat lovitura de 
imprecisă a
, 7). intervenția lui
la șutul lui Vercauteren

lui Lozanc 
Stîr-

tost întreruptă 
rile oaspeților, 
lint, de pildă, 
tiunile lor. in 

beneficiat dea

de contraatacu- 
dar (van și Ba- 
au eșuat in ac- 
min. 33. Steaua 
□ lovitură liberă

din apropierea careului lui Mu- 
naron dar Bărbulescu a șutat 
imprecis. Intr-un final de re
priză destul de echilibrat, gaz
dele au mai avut un atac peri
culos. in min. 42 dar Stinga- 
ciu — a fost reDriza lui — a

-aurenfiu DuMilRtSCU

(Continuare tn oao a 4-a)

FAZELE FIXE, DIN NOU PUNCTUL NEVRALGIC
Dundee United - Univ

DUNDEE, 
Pe urn timp 
nul Tannadice Park, Universi
tatea Craiova a intîlnit puter
nica formație 
United, in fata căreia a cedat 
cu 0—3 (0—0) _ ’ '
marcate de Redford (min. 54 
și 89) și Clark (min. 81). Cra- 
lovenii au făcut un joc timid 
au pus prea mult accentul pe 
apărare ceea ce se reflectă 
și în faptul că. exceptind bara 

min. 3 a lui Adrian Po- 
următorul Șut pe spa- 

inregi strat

22 .(prin telefon), 
(riguros, pe stadio-

locală Dundee

prin golurile

Craiova 3-0 (0-0)

Astăzi, la Belgrad. echipa 
Steaua București va susține 
partida-revanșă cu Partizan, 
cțin turul al II-lea al Cupei 
Campionilor Europeni la ho
chei pe gheață. După cum se 
știe, in primul meci s-a înre
gistrat un rezultat egal. 2—2. 
neconform cu raportul de for
te de pe gheată, evident in 
favoarea campioanei României.

în meciul dublu din cadrul 
Diviziei A formația Stelei a e- 
voluat în progres de la o zi 
la alta, cîștigind în ambele con
fruntări. în campionatul Iugos
laviei Partizan Belgrad a În
vins eu 3—2 pe Steaua Roșie 
Belgrad.

Hocheiștii militari sînt deciși 
să-și valorifice posibilitățile, 
să lupte cu dîrzenie In această 
partidă, foarte dificilă — ne-au 
asigurat antrenorii Ion Gheor
ghiu și Ion Crîsan.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

iui vercauteren 
ș/min. 15), urmate de o peri- 

nadă de superioritate teritorial? 
n gazdelor, dar apărătorii noș- 

g tri au fost la post mai ales în 
g min. 25. cînd două suturi con- 
< secutive ale localnicilor au fost 

respinse de aDărătorii Stelei, 
g Dominarea lui Anderlecht t

din 
pescu 
țiul porții a fost 
abia in min. 56 prin Geolgău. 
In ciuda acestei tendințe de
fensive 
mențină 
min. 54. 
scris cn 
corner executat de pe dreap-

;ra io venii au reușit să 
un scor alb pină in 
ci nd REDFORD a în
căpui, in urma unui

ta de fundașul McGinn.s. 
baliștii 
mențină 
minimă 
o bună 
tacă. Din păcate patinele 
contraatacur nu au avut 
goare și. în plus, cu cit 
îndreptam spre finalui meciu
lui, se vedea ?ă cedează ca 
torță

In 
delor 
nică 
valoare 
rapide 
Înscrie 
dintr-o 
ne partea

Fot- 
noștri au căutat să 

in continuare această 
diferență si au reușit 
bucată de timp 

păcate 
nu

s-o 
lor 
vi
ne

fizică
consecință.
a devenit
Dundee

forța de ioc 
dar

golul al doile» decît tot 
fază fixă

sfî n «r5

presiunea eaz- 
șj mai puter- 
punindu-și ,n 

atacurile 
nu au '•eușit să

corner de 
min 81),

Radu UR2ICEANU
(Continuare in nao i l-a)

LECȚIE DRASTICĂ PE PROPRIUL TEREN
Sportul Studențesc K.A.A. Gent U-3 tO-1)!

Ieri, în partidele CLASAMENTUL „LA Zl“
restanță ale Diviziei 1. STEAUA 9 8 1 0 22- 3 17
A de fotbal : 2. Dinamo 8 5 3 0 27- 5 13

3. F. C. Olt 8 6 0 2 12- 6 12
4. F. C. Argeș 9 5 l 3 9- 6 11
5. S. C. Bacău 9 5 1 3 12-19 11

F.C. OLT 1 fi) 6. Sp. Studențesc 9 4 2 3 14- 8 16
VICTORIA 0 7. Petrolul 9 4 2 3 11- 7 10

8. „U“ Cluj-N. 9 4 1 4 11-10 9
9. Victoria 9 3 2 4 8- 9 8

JIUL 1 (1)
10. Univ. Craiova 9 2 4 3 9-10 8
11. F.C.M. Brașov 9 4 • 5 6- 9 8

F.C. ARGEȘ 2 (2) 12. Rapid 9 3 2 4 7-10 8
13. Corvinul 9 3 2 4 10-13 9

(■MMM 14. Oțelul 9 1 5 3 4- 6 7
15. Gloria 9 3 0 6 9-27 6

Citiți ta pag. 2—3 cro- 16. Chimia 9 2 16 12-22 5
nicile celor două înttl- 17. Flacăra 9 2 1 6 6-19 5
niri. 18. Jtal 9 1 2 6 8-11 4

Vremea frumoasă și tribunele 
arhipline au creat o bună am
bianță partidei disputate ier' 
pe stadionul din „Regie", care- 
a opus echipei gazdă Sportul 
Studențesc, formația belgiană 
K.A.A. Gent (La Gantoise). in 
turul II al Cupei U.E.F.A. Din 
păcate, „unsprezecele" univer
sitar bucureștean nu s-a ridi
cat la înălțimea așteptărilor 
dezamăgind total prin evoluția 
sa de ansamblu ș* mai ales 
prin înfrângerea grea suferită, 
care nu-l mai Iasă — practic — 
nici o perspectivă de calificare 
înaintea meciului retur, 
peste două săptămîni.

în contrast, totuși, cu finalu' 
partidei, cînd pierduse orice 
urmă de inițiativă fiind net 
depășită de adversari, a căror

de

replică s-a dovedit peste aștep
tări de puternică echipa stu
dențească începuse destul de 
promițător jocul lăsînd impre
sia — in ciuda indisponibili
tății de ultimă oră a lui Boze- 
șan. a cărui absentă avea să 
se resimtă toarte mult după 
aceea — că va reuș să fruc
tifice șansele cu care era cre
ditată. Intr-adevăr ca urmare 
a unei ofensive susținute 
dele ratează bune 
minutele 3 (șut oe I 
al lui Terbeș) 11 
lorgulescu respin. 
tate de portarul ___
(șut al lui Munteanu II pe lingă

gaz- 
ocazii în 

lingă poartă 
(șut a! lui 
cu difieul- 

belgian). 12

Constantin FIRANESCU

(Continuare In oag » 4-a)



Triine tfotndC, CINE ARBITREAZĂ ARBITRII?

O rubrică rezervată șoimilor patriei

și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor
• Cravatele roșii cu trico

lor de la Școala nr. 39 din 
Sectorul 2 al Capitalei au a- 
vut in mijlocul lor pe pioniera 
Andreea Mafiei, din clasa a 
Vl-a a Școlii nr. 30. Fostă e- 
levă la .39". Andreea a re
venit la școala din Colentina 
numai pentru... 4 ore, durata 
simultanului de șah- pe care l-a 
susținut cu componenții cercu
lui de specialitate de aici. Ini
țiativa a aparținut organizato
rului cercului, profesorul de 
matematică Marin Gosoniu, și 
ea s-a bucurat de sprijinul 
conducerii școlii (directoare, 
prof. Eugenia Scripcariu), a u- 
nității de pionieri, a tuturor 
Cadrelor didactice, care încu
rajează acțiunea de răspîndire ’ 
a șahului în rindul celor aproa
pe 2 400 de elevi șl eleve. La 
reușita simultanului și-a adus 
contribuția si reprezentanta fe
derației de specialitate, maestra 
internațională Margareta Teo- 
doreseu', prezentă deseori in 
mijlocul copiilor care doresc 
să se inițieze în șah șl pe care 
îi îndrumă cu pasiune și răb
dare spre secțiile unor cluburi 
de performantă (I.T.B.. Poli
tehnica. Calculatorul etc.). In 
cazul Scolii nr. 39 trebuie sem
nalat faptul că tînărul cerc de 
șah cuprinde 20 de sportivi le
gitimați cu categoria a IlI-a 
de clasificare și alți 200 (pen
tru început...) care aspiră la 
ieșirea din anonimat O menți
une pentru perseverenta dove
dită în însușirea tehnicii sa- 
hîste de către Adrian Dumi
trescu (clasa a 7-a). Roxana 
Chiru (ci. a 5-a) și Nicoieta 
Gosoniu (ci. a S-a), cu o par
ticipare remarcabilă, anul aces
ta. la „Memorialul Troianescu".
• „Tinerețe, sport, armonie!" 

Astfel se intitulează acțiunea 
pe care unitatea de pionieri 
a Școlii nr. 31 o va organiza 
joi cu participarea pionierilor 
fruntași in activitatea sportivă 
de masă (in gimnastică mai 
ales) și a elevilor care s-au 
evidențiat cu prilejul Festiva
lului Național Cîntarea Româ
niei, tn etapa pe sector și pe 
municipiu. Este o inițiativă fru
moasă. menită să -atragă pe 
purtătorii cravatei roșii cu tri
color în sportul pfentru toți nu 
numai prin lecțiile de educa
ție fizică, ci si prin interme
diul unor acțiuni cuprinse In 
calendarul competitional al a-

sociației sportive. Prima de a- 
cest fel (în care sportul va 
apare Înfrățit cu dansul și mu
zica), în trimestrul I al noului 

. an școlar, nu va fi și singura, 
ne asigură pionierii acestei 
școli.
• După reușita care a în- 

semnat-o „Ziua handbalului", 
iată. Sectorul 3 inițiază sîm
bătă și o „zi a activităților 
sportive și turistice". Invitația 
este adresată unităților de 
pionieri din sector, dar și ce
lorlalte din cuprinsul Bucureș- 
tiului. Un excelent prilej de a 
descifra tainele folosirii hărții 
și busolei pentru multi dintre 
pionieri sau de a se perfecțio
na, în cazul celor care au mai 
luat parte la asemenea acțiuni.

• Tot Sectorul 3 este iniția
torul unei competiții fulger de 
fotbal- organizată prin Clubul 
sportiv școlar Voinicelul, du
minică, pe baza proprie. O 
compețitie dg minifotbal care 
promite să fie o reeditare a

'pasionantelor meciuri din va
canta de vară, interstrăzi. in- 
terblocuri și intercartiere, care 
au constituit evenimentele... 
trimestrului al IV-lea al des
tinderii prin mișcare și al vo
ioșiei. cum numesc copiii va
canța mare.
• Un Festival al sportului 

pionieresc de toamnă va fi or
ganizat. de asemenea, duminică 
in Pădurea Pustnicul. Acțiunea. 
Inițiată de Consiliul municipal 
București al Organizației pio
nierilor și șoimilor patriei In 
colaborare cu Palatul pionieri
lor și șoimilor patriei din Ca
pitală. își propune să reuneas
că peste 800 de 
cravatei roșii cu 
toate unitățile de .
Bucureștiului. „Va fi o zi plină 
— ne asigură prof. Viorica 
Ghețu, șefa comisiei de resort 
a Consiliului municipal Bucu
rești al Organizației pionierilor 
și șoimilor patriei — In care 
participanții vor desfășura o 
suită de întreceri sportive din 
rindul cărora nu vor lipsi cro
surile, ații de îndrăgite și de 
accesibile Ia nivelul tuturor 
viratelor". în Pădurea Pustni
cul totul este gata pentru a fi 
primiți micii oaspeți. Le dorim 
o zi plăcută !n mijlocul na
turii și o ambiantă plină de 
veselie specifică participant)-

purtători ai 
. tricolor din 
pionieri ale

..

î 
I

Intr-o notă la rubrica 
„Post-scriptum" semnalam 
că delegările arbitrilor la 
hochei sc mai fac și prin... 
bună înțelegere, că recuză
rile au loc nu la cererea 
cluburilor, ci a unor arbi
tri, care nu acceptă să ia
să pe gheață cu un coleg 
sau altul. Era de așteptat 
ca biroul federației și în
suși colegiul de resort să 

asigure intrarea lu
crurilor In normal. 
Dar nu s-a întâm
plat așa. 
că noi ,am 
nu ne-a < 
dar nici 
cine știe 
nou este 
importantă 
lipsească arbitrii de poartă, 
ca si alți oficiali necesari 
bunei desfășurări a etapelor 
— crainici, operatori la ta
bela electronică etc. Și asta 
nu numai, cum știam, în- 
tr-unul din cele mai impor
tante centre ale hocheiului. 
Miercurea Ciuc, ci. spre ma
rea surprindere a Iubitorilor 
acestui sport, chiar la Bucu
rești, la doi pași de... cole
giul de arbitri.

La prima partidă dintre 
Steaua și S.C. Miercurea 
Ciuc crainicul patinoarului 
ne-a amintit de bătrînul ră
cit care anunța sosirile și 
plecările In filmul „Trenul 
merge spre răsărit", primul

pentru 
scris, 

contestat
nu 
ce 
ca în cea 

competiție

nimeni, 
s-au 

măsuri.
luat 
Mai 
mai 

să

marcator s-a comunicai 
după cîteva minute bune, 
nu numai 
fonul nu 
și pentru 
crainicul, 
tidă a trebuit 
pînă s^a anunțat ceva, iar 
scorul pe tabelă, la început, 
s-a înscris cu greu după 
repetate strădanii și pentru 
că secretarul trebuia să fa

că și pe operato
rul. Cu o seară 
înainte tabela nu 
ne-a mai afișat ul
timul 
că

pentru că micro- 
era 
că

La a doua par-

în regulă, ci 
nu-1 probase

multă vreme

gol, lăsind 
acesta nu a fostimpresia 

validat.
încercînd 

cauzele, am 
carea vizează doar pe cei 
trei arbitri de pe gheată, 
pentru restul așteptîndu-se... 
ce-o da tîrgul. că se for
mează noi .oficiali auxiliari 
și... se mai întîmplă, Dar 
auxiliarii nu pot fi lăsati la 
voia întîmplării, iar for
marea lor nu poate fi ad
misă la partide importante, 
care mai pun probleme, si 
cînd totul merge perfect.

Așteptăm să se facă or
dine în colegiul de arbitri 
ai F.R. Hochei, începînd cu 
instituirea muncii colective, 
colegiu 
ședințele 
destoinic

să cunoaștem 
aflat că planifi-

neînsemnînd pre- 
singur, oricît de 

și competent ar fi.

Mircea COSTEA

In Capitală, o inițiativă care va avea ecou

Un campionat de cros al vete
ranilor. O idee care va bucura 
desigur, miile de iubitori ai a- 
lergărll pentru menținerea stării 
de sănătate, creșterea capacității 
fizice șl recreare. Acest prim 
campionat, organizat din inițiati
va Comisie! sport-turism a Con
siliului municipal al sindicatelor 
din Capitală, tn colaborare cu 
F.R. Atletism, va programa pri
mele starturi pe Stadionul Tine
retului, dumlnteă dimineață (de 
la ora 10.30) inițiatorii au preco
nizat ca la acest campionat, pri
vit ca o nouă invitație la prac
ticarea sistematică a uneia din
tre cele mal eficiente forme de 
mișcare, competițiile să se des
fășoare pe categorii de vîrstă, e- 
șalonate pe intervale de cite S 
ani. Da femei, prima categorie 
va fi a celor de 35—10 de ani, ur
mătoarea a celor de 41—45 ani 
etc, iar la bărbați categoriile în
cep cu cea de 40—45 de ani. Ac
țiunea se înscrie in manlfestă-

Tiberiu STAMA

Inițierea in tenis se extinde necontenit in multe 
unități de pionieri din Capitală și de pe 
cuprinsul țării

Dorința de a se dedica sportului grafiei este 
comună multor eleve purtătoare ale cravatei roșii 
cu tricolor... Fotografii de: Aurel D. NEAGU

!E

A

CROS AL VETERANILOR

BOGATĂ ACIIVIIAÎL SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

țtatorii — comisia de resort o 
C.J.E.F.S. — caută soluții pen
tru alcătuirea și a altor serii. 
• TURUL CICLIST AL 
JUDEȚULUI a debutat prin- 
tr-o întrecere experimentală, 
urrnind traseul Bacău — Po
dul Turcului (la ducere, prin 
Găiceaua, la întoarcere, prin 
Sascut), de circa 200 km. Au 
luat parte 70 de amatori, din 

-.—i 8-a evidențiat 
Pațriche, eiștigătorul

rindul cărora
Mihai ______ _____
«ursei. • RESPECTING" TRA- 
DITIA, stațiunea balneo-cli- 
materică Slănicul Moldovei a 
fost și in acest an gazda unui 
foarte reușit festival eultural- 
sportiv, acum la a 13-a ediție 
care s-a bucurat de participa- 
rea a sute de amatori, nu nu
mai din județul-gazdă, ei fi 
din cele limitrofe (Iași, Vas
lui, Galați, Vrancea, Harghita 
etc.). Cu acest prilej, zestrea 
sportivă a' stațiunii s-a mărit 
eu inci un complex de tere
nuri pentru volei și tenis, prin 
grija organelor locale de par
tid și de stat. « DUPĂ BRA
ȘOV ȘI. CLUJ-NAPOCA, iată 
ci a venit rindul BACĂULUI 
să fie gazda unei pasionante 
întreceri la popice rezervată

celor mai virstnici jucători, 
întrecerea se și numește „Cupa 
veteranilor" și a ajuns acum 
la a S-a ediție. Iau parte a- 
matori de popice in virstă de 
peste 55 de ani. Recordul in 
materie de virstă îl deține, la 
actuala ediție, Gh. Ungurean:.: 
din Botoșani, care a Împlinit 
76 de ani I La competiție fini 
prezenți și jucători reprezen- 
tînd județe care au găzduit 
ediții anterioare (Brașov, Si
biu și Cluj). « DUMINICILE 
CULTURAL-SPORTIVE rămin 
in atenția iubitorilor de muzi
că, folclor și exercițiu fizic, 
prin intermediul Daciadei fi 
al Festivalului Național

României". Asemenea 
se desfășoară curent in 
așezări urbane (Bu- 

Tg. Ocna, Comănești,

tarea 
acțiuni 
diferite 
huși, ,
Moinești) și chiar rurale (Gir- 
leni, Podul Turcului, Agăș, 
Căiuți, Dofteana, Răcăciuni, 
Mărgineni și Nicolae Bălces- 
cu). Prof. Dumitru Dumitriu, 
secretar al C.J.E.F.S. Bacău, 
le consideră .de mare folos 
pentru popularizarea activită
ții sportive de masă și apro
pierea tineretului, a oamenilor 
muncii de exercițiul fizic 
practicat sistematic". De aici, 
tendința de a le generaliza in 
toate așezările urbane și rura
le ale județului.

stafiunea balneo-cli-

tn bazinul acoperit din Bacău, program non-stop pentru copiii 
dornici să se inițieze in inot, sport îndrăgit de mii de preșcolari 
fi școlari. Foto : Gabriel MIRON

de cn»

SA CONSTRUIM L

I ț J 
iI A
J î

de Anul interna-rile prilej uite i 
tional al Păcii.

Firește, este de așteptat ca du
minică, în Capitală, mulțl adepț: 
al mișcării din generațiile mij
locii șl vîrstnlce să se alinieze 
la startul campionatului. După 
cum, credem, inițiativa va găsi 
ecouri favorabile pretutindeni In 
țară...

D2NAM0VIȘTII, ÎNVINGĂTORI
ÎNCHIDLRLIN tumul OL

A SEZONULUI OL OINĂ
în memoria

Alexandru
__________   desfășurat 
pe Stadionul Tineretului din Ca- 

• ■■_________ ------ *-ț sezonul

Injțiat de F.R.O. 
antrenorului emerit 
Rafailescu, concursul 
i_„ 
nitală, oare a încheiat 
competițional de oină, a pus față 
în față echipe de certă valoare. 
Foștii campioni al țării, dinamo- 
viștii bucureștenl, au constituit, 
de data aceasta, ansamblul cel 
mai bine armonizat, cîștigînd 
tr feul pus în joc. învingătorii 
au avut cei mai puternici adver
sari în tinerii oinlști de la IMP 
Bueurești și Biruința Gherăeștl 
(jud. Neamț), formații în plina 
ascensiune. Iată principalele re
zultate : Dinamo — Biruința
10—9, Politehnica Buc. — ASA 
Constanța 15—11. Dinamo — IMP 
24—17. ASA — Biruința 14—12. Di
namo — ASA 19—6.

CLASAMENT FINAL : 1. Dina
mo București, 2. IMP București, 
3. ASA Constanța. 4. Biruința 
Gherăeștl 5. Politehnica Bucu
rești.

O scrisoare, una din su
tele care sosesc lunar pe 
adresa ziarului nostru. Ex
peditorul este „Daniel Oan- 
cea. elev din Brașov", după 
cum scrie chiar pe plic — 
deci pînă aici nimic apar
te, cititorii foarte tineri 
fiindu-ne adesea corespon
denți. Ineditul apare insă 
din clipa în care începem 
lectura scrisorii :

.... împreună cu fratele 
meu ne-am gîndit să con
struim un bob. Bineînțeles, 
nu un bob în toată puterea 
cuvîntului, ca acelea pe 
care se concurează Ia ma
rile întreceri, ci unul mai 
ușor, mai simplu, mai a- 
daptat la posibilitățile noas
tre de a-I construi si apoi 
de a-I conduce. Totuși, vrem 
să fie un bob care să aibă 
toate componentele clasice 

— patine, direcție, frîne, ca
roserie. Ne-am sfătuit și 
cu cîțiva colegi dc-ai noș
tri din clasele a IX-a și a 
X-a, Proiectul ne-a „prins" 
Pe toți și dorim nespus să-J 
ducem la bun sfîrșit. Ne-am 
face ucenicia în a-1 pilota 
pe una din nenumăratele 
pante de la marginea ora
șului, iar apoi, poate am 
îndrăzni să ne prezentăm 
și la startul unui concurs 
adevărat. Pînă atunci însă. 
Vă rugăm să ne ajutați, fie 
publicînd în ziar, fie trimi- 
țîndu-ne, printr-o scrisoare, 
schema de construcție a 
unui bob simplu. V-am fi 
foarte recunoscători dacă 
ne-ați răspunde urgent : 
Prima zăpadă se apropie..."

Foarte firesc, și în același 
timp onest profesional am 
putea ..da mingea înapoi" 
prin... Ion Poștașu („vă sfă
tuim să vă adresați ‘federa
ției de specialitate, care..."). 
Dar, oare, dorința lui Daniel 
și a prietenilor săi nu coin
cide cu gîndul nemărturisit 
In vreo scrisoare, dar în
mugurit latent, al altor eo
nii din zonele mpntane ale 
țării 7 Oare de la această 
scrisoare, una din sutele 
primite lunar, nu s-ar pu
tea naște ideea ? Ideea de 
mult mai mare adîncime a 
lansării unui concurs des-

cu

chis tu 
intitulat 
construi

Spor*,j 
nA, be
au atîte 
concrete 
să Ie p 
tele int 
că un 
popular 
din plin 
bului nc 
purtat c 
șeneanu 
material 
bile în 
practic 
de... fan 
ția copii 
mite), î 
localități 
multe a: 
fabrici, 
boburi : 
.totuși. 
Daniel 
constitui 
ingenioa 
sigur, si 
extins. 1 
ceu ind 
grup șco 
lucrările 
mă ar 
execuția 
cepție r 
litatea • 
mene: 
did 
eonenrs 
nizat ch 
Sinaia, c 
miile d 
creație 
(a se ci 
mele lo<

Iată tc 
care le J 
ția de • 
mul ri 
sportive 
tatea ci 
iarnă si: 
Minlsten 
vățămint 
răspunsu 
zăpadă i 
nu-1 aș; 
rîndu-ne 
mal u 
obiect — 
tenilor s

AUTOMOBILISM LA BUZĂU
(Urmare din pag l)

Reșița), 
Reșița), 
punctul 
hai" al 
traseu în lungime de 4.1 
o diferență de nivel 
metri (166 m altitudine 1 
416 m la sosire).

Aceiași actori, 
reprezentație, se vor 
sîmbătă pentru

Eugen Peteanu (CSM 
Startul se va 
numit „Fîntîna 
soselei DN 10

da din 
Iui Mi- 
pe un 

I km, cu 
de 250 

la start.

intîietace 
etapa a 
nam, pei 
concursu 
Oradea 
fi seen: 
Mai pre 
lungime 
cinci vin 
ta, un „t 
fi parcu 
care gru 
ca la vi

dar

a-și

în altă 
reîntîlni 
disputa

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX SENIORI
(Unnare lm pag I)

o cotitură în selecția și pregă
tirea celor mai buni dintre ei. 
acțiune prilejuită de desfășu
rarea Campionatelor Mondiale 
de juniori, de anul trecut, de 
la București. Lotul pregătit 

- atunci de Eustațiu Mărgărit a 
dat satisfacție, prin cele’ două 
titluri de campioni mondiali și 
celelalte medalii de argint și 
bronz cucerite. Ei bine. 6 din
tre actualii campioni ai senio
rilor au făcut parte din Iotul 
care s-a pregătit pentru Cam
pionatele Mondiale I Iată, deci, 
că juniorii noștri se pot afir
ma și la seniori, dacă sint În
conjurați cu atenție, dacă sint 
bine pregătiți. Una dintre cele 
mal spectaculoase evoluții la 
turneul de la Constanța a 
avut-o campionul mondial de 
juniqri Marcelică Tudoriu. Nici 
unul dintre adversari nu i-a 
putut rezista întregul 
luptă. Am regretat că 
doilea medaliat cu 
„mondiale". Daniel 
unul dintre cei mai
boxeri la amintita competiție, 
nu a fost și el Ia fel de bine 
pregătit la debutul în campio
natul seniorilor, cedînd; încă 
de la „zone", in fața unui spor
tiv aproape necunoscut. Con
cluzia care se desprinde cu

timp de 
cel de-al 

aur la 
Măeran, 

tehnici

claritate din aceste două exem
ple este desigur una singură : 
doar pregătirea serioasă și con
tinuă poate pune in valoare 
talentul juniorilor?

Mai mult de jumătate dintre 
actualii campioni de seniori 
sint în jurul vîrstei de 20 de 
ani. fapt rar în ultimele ediții 
ale marii noastre competiții 
interne. Antrenorii âu. deci, la 
dispoziție un grup ttnăr,.dor
nic de afirmare, care poate, fi 
condus spre marea performan
ță internațională. Nu ne refe
rim numai la vîrsta unora 
dintre campioni, ci și la vîrsta 
celei mai mari părți a compe
titorilor din acest an. Nu-i e- 
numerăm, lista ar fi destul de 
lungă. Cert este faptul că re
alitatea a infirmat scuza unor 
antrenori : „nu vin copii la 
box", eșecurile seniorilor din 
ultimii ani datorîndu-se în 
principal unei activități super
ficiale. lipsită de pasiune, a 
multora dintre antrenori. Alt
fel ar fi greu de explicat me
daliile de aur cucerite de 
boxerii noștri juniori la Cam
pionatele Mondiale de anul 
trecut și la Campionatele Eu
ropene de anul acesta. Avem 
sau nu avem tineri talentați. 
tovarăși antrenori ? Avem ! 
Dovediți-vă competența și pa
siunea, făcîndu-i mari perfor
meri și I» seniori !
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„ThATFII 1FRMW IN IT"
Pt* 111 PLANOARE

LiLLRAUȘOAUE. EDIțIA A 111-a

tncepind de astăzi, timp de 
patru zile, zona alpină Postă
varul va găzdui întrecerile e- 
dițiel a IlI-a a „Trofeului 
aerian INMT“, pentru planoare 
ultraușoare. competiție ce se 
desfășoară sub egida Daciadei. 
Concursul include două probe 
distincte, de durată și de ate

rizare la punct fix, decolările 
urmînd a fi efectuate de la 
punctul de zbor instalat în a- 
propierea vîrfului Cristianul 
Mare (altitudine 1799 m), iar 
aterizările în . Poiana Brașov, 
realizîndu-se astfel o diferen
ță de nivel de 729 m.

Si-au anunțat prezenta 40 
de concurenti. reprezentînd 11 
ssociații sportive, printre ei a- 
flîndu-se si laureații primei e- 
dîții a Campionatului Natio
nal. desfășiirat în luna sep
tembrie, la Bunloc. tot într-o 
zonă alpină. Numărul de star
turi pentru fiecare probă va fi 
stabilit în funcție de condițiile 
meteorologice, pentru clasamen
tul final fiind luate în consi
derare cele mai bune două re
zultate obținute de fiecare 
sportiv.

„CUPA MOBRA- LA MOTOCUOS
Intrată în tradiția sportului 

nostru eu motor. „Cupa Mobra* 
la moto cros a reunit la cea de 
a 10-a ediție, Jubiliară, concu
rent! ’ din Bulgaria. Cehoslovacia 
Ungaria și bineînțeles, țara 
noastră. întrecerile s-au desfă-
surat pe traseul amenajat în 
fața Cabanei Gura Rîului de la 
marginea orașului Zărnești, în 
organizarea ireproșabilă a aso
ciației sportive Torpedo din lo
calitate.

tn program au figurat clase 
pentru toate categoriile de aler
gători. Atît disputele oelor mal 
tineri piloți cit și cele ale mo- 
tocrosiștilor experimentați au 
stabilit In final clasamente scon
tate. favoriții reușind să se im
pună la capătul unor curse a- 
preciate de numeroșii spectatori.

255 cmc — 1. E. Millner (Steaua) 
20 p î. I. Barca (VOSE Budapes
ta) 17 p, 3. I. Bohuszlov (Klskun- 
lahasza) 15 p. 4. Al. Enceanu 
(St. R. Brașov) 13 p ; 125 cmc —
1. L. Erd«s (VOSE) 20 p, 3. Z. 
Balogh (VOSE) 17 p. 3. c. Tom
na (Steaua) 15 p ; 80 cmc — 1. 
Z. Sooky (VOSE) 20 p, 3. M. 
Venturini (Steaua) 17 p, 3. B. Drăghici (Torpedo) 15 p. 4. I. 
Bogdan (Torpedo) 13 o ; 50 cmc 
— 1. P. Gagyi (IRA Tg. Mureș) 
20 p. 2. s. Lorinczi (IRA Tg. Mu
reș) 17 p. 3. P. Pfukl (VOSE) 
15 p 

cuit. 
nțio- 
trei 

fare, 
va 

itări. 
i in 
zind 
eap- 
I va 
fle

lea și 
ecu*-

noscută drept cea mai spec
taculoasă, proba de viteză pe 
circuit va oferi și de data a- 
ceasta sîntem siguri, o dispu
tă mai mult decît atractivă : 
Ia grupele A și C lucrurile 
sînt departe de a fi clarifi
cate în privința titlurilor de 
campion. în timp ce la grupa 
E (mașini cu carenai de tip- 
formula 1) viteza superioară a 
bolizilor constituie garanția 
unei dispute interesante.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BOX. • ARBITRILOR ȘI JUDECĂTORI
LOR care au oficiat la recentul turneu fi
nal al Campionatelor Naționale de box de 
la Constanta nu 11 se poate imputa aproape 
nimic. Deciziile date au fost în... 99 la sută 
din cazuri juste. Ca „procedură*. Insă, pu
tem menționa un caz In care decizia s-a 
dat (contrar regulamentului) înainte de a 
fi fost strînse buletlrele judecătorilor. Fap
tul a avut loc din inițiativa delegatului ge
neral Virgl" Cazacu, oficialul care — el ta 
primul rînd - ar fi trebuit să vegheze la 
respectare; regulamentului I... în partida 
FI. Manea — C. Cireașă, primul a învins 
prin k.o., far arbitrul din ring AL Călăra- 
șu a ridicat mina învingătorului (la în-

POST-SCRIPTUM
demnul delegatului general) înainte de a 
strlnge șd pre'., buletinele ta secretariatul 
concursul ’!, comlțlnd astfel o Iregularitate 
aparent minoră da- contrară regulamentu
lui. (I.H.),

HOCHEI PE GHEATA. • UN GOL FRU
MOS a mar -u* Iustinlan (Steaua) ta al doi
lea meri cu S.C. M. Cluc. Intrat pe gheață 
de ta banca de pedepse, el l-a... suflat pu
cul Iul Cereb (retras inoportun, ta volte 
largi, din „treimea* Stelei, tocmai clnd ai 
să! erau Ir atac) șl a tlșnlt spre poarta 
adversă marclnd imparabil. Nu e pentru 
cine 9e pregătește... • „NU ȘTIU să pună 
o frlnă... Nu știu să patineze ca lumea... 
Uite cum țin crosa !*. Asemenea observații. 
Întemeiate, sin* făcute adesea In tribună 
de specialiști recunoscutl. Dar și defectele 
iucătorilor ?' observațiile specialiștilor du
rează cam de multișor. Chiar nu se tntil- 
nește teoria cu practica 7 • SE MAI ÎN- 
TtMPLÂ uneori ea un puc să părăsească 
spațiul de joc șl să ponosească tn tribună. 
Mai sprinteni puștii dau fuguța și-l găsesc. 
Dar clnd găsltorv’ dă să-l lnanoieze. cite 
o voce cu cevL „de regiune* 11 oprește : 
..Nu-1 mal da îndărăt, bă 1* Puștiul ezită 
Duțin șl... nu- 1 mal dă. Lasă că echipele 
suportă nejustificat niște pierderi, dar ce 
facem eu eonii-: Îndemnat» să-și însușească 
ceva te nu le aparține T... (M.C.)

MOTO. • „TROFEUL CARP ATI* la
motocros s-a bucurat (pe lingă o partici
pare numeroasă de peste hotare) de un re
marcabil succes de public, recordul In ma
terie ta cele trei concursuri Inregistrîndu- 
se pe traseul d.n Tg. Mureș, unde au fost 
prezențl aproape 20 000 de spectatori. • 
STELISTUL Florian Pop, un talent auten
tic, care a... pătruns ta tainele motocrosu- I 
lui pe traseul de ta Tg. Mureș, a ținut si 
a reușit să clștlge ta fața infocaților lui su
porteri, prima manșă a celei mal puternice 
Clase din concurs — 250 cmc. Tot el. ta Si
biu, folosind din plin „caii putere* al ma- 
ștaU, a fost nevoit să încetinească, deoa- | 
rece a pierdut pe traseu mal tntll toba de 
eșapament lir apoi un amortizor. Totuși, 
el a terminat cursa pe locul 3. • LA CI-A- I 
SELE 50 si 00 cmc. rezervate juniorilor, 
sportivii străini au concurat pe motociclete I 
Slmsom, Malaeuti Honda, Yamaha, Kawa- 
sakL Suzuki «au KT JU. tar tinerii noștri ■ 
alergători pe „Mobra* dotată cu motor Hol- I 
nar. B. Drăghici, P. Gagyl șl 8. Lorinesi 
reușind să urce pe podium. Prin urmare. I 
motoreta românească și-a făcut datoria. ■ 
DACĂ unele cluburi și asociații au aliniat . 
ta start mai mulți sau mai putini alergă
tori ta schimb secțiile moto Electro Sf. I 
Gheorghe șî Flacăra Automecanica Moren! I 
au excelat prin neprezentare. (Tr. I.)

POLO. • DESPRE turneul de la SpBt. I 
din cadrul sferturilor Cupei Cupetor — 
turneu care ne Interesează direct. Mornar I 
fiind, din nou 1. de astă-dată în semifinale, 
adversara echipei Dinamo — cîteva a pre- ț 
cieri ale arbitrului Radu Timoc : „A fost 
o întrecere extrem de disputată, cu jocuri I 
încinse, unele decise în ultimele secunde, * 
chiar în prelungiri, cum a fost cazul par
tidei Mornai- — Sisley iugoslavii ratlnd o i 
lovitură de ’a 1 m tocmai în momentele fi
nale ale prelungirilor. în bazinul care a I 
găzduit o ediție a C.E. în fața unor foar- | 
te... activi suporteri s1 a telespectatorilor, 
reprezentanta țăr*î care deține titlul mon- . 
dial a lăsa oncvm. o imnresie deosebită : 
echioă fără ind’viduslitățl de marcă, dar I 
foarte sudată, cu foarte buni înotători, a- 
depțî ai jocului în forță cu un portar 
greu de învins. Dinamoviștii vor avea o > 
sarcină dificilă dar au sansa lor !“ (G.R.) I

tUTOCRDS desfă- ilă a fost urmărit 
I in interiorul tra- 
lții de pe balcoa- 
lor din cartierul 
. lăudabile efortu- 
iațiile Unirea Tri- 
șl Spartac pentru 
traseului de con- 

■r stegulețe meta- 
me din platforme 
>r metalice ș.a.). 
re au pus umărul 
1 tn principal pe 
h. Fotescu și O. 
șl ta principal la 
la 80 grade) s-au

ARO șl Dacia, 
tr-adevăr, grea • organizării : n-au 
> stație de ampll- 
mult la lămurirea 

se știa clnd era 
ală. Noroc că era 
înțelegea. (M.FR.) 
Lt> TALENT se 
Constantin popa 

ie de la C.S.Ș. 5 
■novat de Ia nivel 
de component al 
de juniori, sub [■national Horațiu 
ta I.C.E.D. C.S.Ș. 

luțle foarte bună 
lpa sa ta Oradea 
din localitate. Pe 
37 de puncte In 

o contribuție In
tru recuperarea 
; bucură apariția 
schetului nostru 
:izia antrenorului 
iova un jucător 
)R PUTIN OBTS- 
n meciul divizio- 
lotoșani — C.S.Ș.
echipă a clștigat 

ațla celor numai 
ț>a din Călărași o soarea Margareta 
otoșanl eu numai 
» care una era...stat de nrisos.

| Ieri, in meciuri restante ale Diviziei A

•o PARTIDĂ DE PRONUNȚAT ECHILIBRU

I SLATINA, 22 (prin telefon). 
Ambele echipe, cu prestații su
perioare celor din sezonul tre- 

Icut, s-au străduit, în ciuda te
renului greu, să arate că au 
atins o cotă valorică mai ri- 

Idicată. Și, în majoritatea tim
pului, localnicii și oaspeții au 
fost preocupați de a construi cit 
mai multe faze spectaculoase. Pe

I parcursul intflhiril ambele echi
pe au fost adeseori aplaudate de 
spectatori pentru frumusețea ac
țiunilor create șl în mod special, 

Icel doi portari, Ciurea șl Nlțu 
pentru intervențiile lor reușite.

Tn primele minute, am consem- 
Inat momente fierbinți la ambele 

porțl. „Tonul" l-a dat F. C. Olt : 
Nlțu (mln. 7) a stopat cu brio 
o frumoasă combinație a liniei 

I ofensive localnice. După două 
minute a venit rlndul Iul. Ciurea 
să aibă emoții ; el a trebuit 
să lasă la 25 m șl să degajeze 

I balonul în aut. Iar S. Rădueanu.
în mln. 14, din poziție favora
bilă, a greșit ținta. In min. 17.

IF.C. Olt a Înscris un frumos 
gql, singurul, de altfel, al par
tidei : Laurențiu a executat im
pecabil o lovitură liberă de Ia 

120 m lateral, MINEA. fiind în 
careu, a sărit șl cu capul a

I deviat balonul tn stîlpul din 
dreapta lui Nițu, de unde, apoi, 
a intrat tn plasă : 1—0. Pină la

I pauză, Adolf (mln. 24) a ratat 
din poziție bună, iar in mln. 34

I Nlțu a deviat balonul In corner 
din fața lui A. Georgescu, aflat 

' la numai 5 m de poartă !

IA DOUA ÎNFRÎNGERE PE TEREN PROPRIU
PETROȘANI, 22 (prin telefon). 

La poalele Parîngulul plin de 
zăpadă. Jiul șl-a început cursa 
spre... cele dduă puncte prln- 
tr-un joc meticulos, construind 
cu grijă. Numai că. de partea 
cealaltă, era F. C. Argeș, echi
pă cunoscută pentru forța sa de 
contraatac șl care, spre sur
prinderea spectatorilor, amuțiți, 
înscrisese două goluri pină in 
minutul 8 I Primul l-a realizat 
GRIGORIU cu un șut puternic 
In diagonală de la 18 m (mln. 5), 
Iar pe al doilea JURCA, după ee a 
trecut destul de ușor de V. Popa, 
plastnd balonul tn dreapta lui 
Gîrjoabă (mln. 8). Din acest mo
ment, oaspeții joacă relaxat, 
Volcu (mln. 12) ratează Înscrie
rea celui de-al treilea gol, după 
care Începe presiunea echipei lo
cale. Corn erele se adună (8 In 
această repriză), ocaziile ratate, 
de asemenea, una după alta. Ra
tează pe rînd Băluță (mln. 34), 
Mulțescu (mln. 25 — bară și 
min. 43), Szekely (mln. 40). Șl, 
totuși, In mln. 45, se Înscrie, 
Mulțescu inițiază o acțiune in 
careu, șutează, mingea revine el 
FLORESCU reia see tn plasă s 
1—2, la pauză.

La reluare, Jiul pornește ho- 
tărît să refacă handicapul, nu
mai că Florescu in mln. 13 
„sapă* la temelia eforturilor e- 
chipel (a mai făcut-o !), primind 
cartonașul roșu, pentru fault. în 
zece oameni, șansele gazdelor se 
micșorează considerabil. Asistăm, 
totuși, la o repriză foarte bună, 
cu joc alert șl multe faze de

F.C. OLT 1 (1)
VICTORIA o

Stadion „1 Mai“ ; teren moale ; 
timp noros ; spectatori — circa 
4.000. Șuturi : 8—11 (pe poartă : 
4—4). Cornere : 4—11. A marcat 
MTNEA (min. 17).

F.C. OLT : Ciurea — LAUREN- 
TIU. Mihail, MINEA. M. ZAM
FIR — M. POPESCU, Eftimie, 
DUDAN — Pena, S. Rădueanu 
(min. 78 Mateescu) A. Georgescu.

VICTORIA ; Nițu — VLAD, Za
re, Mhea. TOPOLTNSCHI — A- 
dolf (min. 54 P. Petre). Ursu, 
BALAUR I — Tălnar. Augustin, 
Nlca.

A arbitrat bine I. Coț ; ia li
nie : V. Banu (ambii din Ploiești) 
și C. Corooan (Reșița).

Cartonase galbene : EFTIMIE, 
MTTU.

La speranțe : 1—0 (0—0).

Și după pauză s-a jucat des
chis, bucureștenii acționînd mai 
periculos, creindu-și bune situa
ții de a finaliza, însă Ursu 
(min. 49) și Adolf (mln. 54) le-au 
irosit, iar Nica (min. 62), de la 
numai 7 m, a ridicat mingea 
peste Ciurea (Ieșit în întîmpi- 
narea lui), dar și peste... poar
tă. în continuare, au fost pe
rioade de joc echilibrat, pentru 
ca în final jucătorii echipei Vic
toria să se apropie mal des de 
poarta lui Ciurea, însă fără re
zultat pe tabela de marcaj.

PompHîu VINTILA

JIUL 1 (1)
F.C. ARGEȘ 2 (2)

Stadion Jiul ; teren bun ; timp 
închis ; spectatori — circa 5 000. 
șuturi: 10—9 (pe poartă: 9—7). Cor
nere : 3—3. Au Înscris : GRTGO- 
RIU (min. 5). JURCA (mln. 8), 
FLORESCU (mln. 45).

JIUL : Gîrjoabă — V. Popa, 
Sedecaru. F.orescu SZEKELY — 
Găman (mln. 30 B. Popescu), 
MULȚESCU. Timofte — BATUTA, 
Henzel (mln. 58 Stana), Laaconi.

F.C. ARGEȘ : Speriatu — Vol
cu, Balaur n. Stancu, EDUARD 
— Badea. Stmion. Bănuță, JUR
CA — RADU n Grigorlu (mtn. 
58 D. ZAMFIR).

A arbitrat foarte bine Fl. Po
pescu ; la linie t A. Morolanu 
(ambii ddn Ploiești) șl S. Pante- 
Pmonescu (Boldcști-Scăienl).

Cartonase gamene : FIORES-
CU, BADEA. GRIGORIU, SZE
KELY. banuta.Cartonașe roșii : FLORESCU. 

La speranțe : 1—1 (0—0).
• IMS

gol la ambele porți, ratate insă 
de : Radu II (mln. 05), Badea 
(min. 06) — perioadă in care se 
remarcă Gîrjoabă, la primul său 
meri in echipa petroșeneană, și 
Szekely (mln. 00 — șut In bară). 
Timofte, in min. 87. ratează eta
larea trimlțlnd peste poartă. Șl, 
astfel, Jiul pierde, lnreglstrtnd 
a doua înfrîngere acasă șl alun
gind la minus șase In „clasa
mentul adevărului*.

Modesto FERRARINI

Priviri spre eșalonul secund

CU GREU, DAR MERITAT
C.S.il. SlHCâia - re.

Meciul, disputat într-un tem- 
pou susținut, a oferit celor pes
te 10.000 de spectatori prezenti 
pe stadionul A reni un spectacol 
fotbalistic cum rar se vede în 
Divizia B.

încă din start gazdele au a- 
menintat poarta lui Zariosu, ata- 
cînd minute în șir. Oaspeții 
sl-au strîns rîndurile. s-au apă
rat calm șl au contraatacat deo
sebit de periculos prin Purcă- 
reată șl Funda, două extreme 
rapide șl percutante. Jocul a 
plăcut și, rînd pe rînd. Sfrijan 
(min. 2 — șut extrem de puter
nic. de Ia 18 m. respins de Za- 
hiu în extremis). Iovănescu (min. 
7 șî 25), Petcu (mln. 27) si dîn 
nou Sfrijan (mln. 38 șl 43) au 
fost foarte aproape de deschide
rea scorului. Pe fondul acestei 
evoluții foarte bune, oaspeții au 
mai avut încă două ocazii bune, 
pe care Iovănescu (min. 31) și 
Ignat (min. 39) le-au ratat cu 
puțin.

După pauză gazdele au revenit 
în atac. înscriind singurul gol 
al partidei, în min. 48, prin CA- 
ȘUBA, care a plasat mingea, cu

REPLICĂ FERMĂ A MUREȘENILOR
1.M.A.S.A, SL Gheorghe — A.S.A. Tg. Mureș 1-3 (1-3)
După o scurtă perioadă de ta

tonare. gazdele, animate de Ră- 
dulescu. aflat într-o zi bună, au 
exploatat Ia maximum avantajul 
superiorității teritoriale, reușind 
ta min. 7 deschiderea scorului: 
o lovitură liberă de la 18 m. 
acordată ta urma unul fault al 
lui Jenei ta preajma propriului 
careu, este impecabil executată 
de Ilbero-ul RADULESCU la vin
ciul porții tal Vodă. Dar mure
șenii. fără să acuze socul aces
tui gol timpuriu, s-au Instalat, 
treptaț. ta cîrma Jocului, fortlnd 
egalarea. pe care au șl obți- 
rut-o în min. 31: un nou contraatac purtat de Ciorceri pe 
partea dreaptă, unde fundașul 
Martin era mereu depășit, este 
urmat de o centrare precisă șl 
L. POPA -ela eu capul din fața 
nnul portar Indecis st surprins 
de rapiditatea acțiunii. La ocazi
ile ratate de gazde („bară* — 
Kerekes ta mln. 34. adevărat mo
ment psihologic al partidei, apoi 
șutul din plin „fuleu al lui Jere 
in mln. 38). oaspeții au răsnuns 
tăios, amenlnttnd buturile adver
se tn special prin raidurile rani-

UN NOU rrVAL"
Aurul Brad — Politehnica Timișoara 1-1 (0-0)

Iată că „Poli* a reușit să mai 
treacă de un -val*, acesta fiind. 
Insă, trebuie s-o spunem, un 
„val* puternic, care l-a pus la 
grea încercare pe timișoreni. Am 
asistat la un med echilibrat, 
dar. pe ansamblu. Aurul a exer
citat o ușoară dominare asupra 
partenerei de Întrecere. Este, 
drept, „alb-violețil* s-au prezen
tat la Brad fără două „piese 
grele* — fundașii laterali Șunda 
șl Lehmann, ceea ce l-a deter
minat pe antrenorii Ion V. Io- 
nescu si Dan Păltlnlsan să ape
leze la modificări ta formație: 
Pascu g jucat fundaș dreapta, 
far tlnărul sl talentatul mijlocaș 
Varga a fost nevoit să joace pe 
un post care nu 1 se potrivește, 
fiind deseori depășit de adver
sarul direct. Stoinescu. Tn atari 
condiții, s-au impus replierile 
Iul Sabou sau ale Iul Oancea 
pentru a acoperi spațiile libere 
de pe partea respectivă. Meciul 
a cunoscut 3 perioade distincte: 
prima, cuprinsă între minutele 
1 si 45. s-a caracterizat printr-un 
Joc predominant pozițional. cu 
exagerat de multe oase, astfel că 
am înregistrat puține faze de 
poartă: min. 6 și 15 — șuturi 
..pe Ungă* ale lui Ciontoș : min. 
22 — sut puternic al lui Dm!- 
treasa. deviat în corner de Ico-

mill ETAPEI DE DUMINICA 
A DIVIZIEI A

F.C. Argeș — Gloria Buzău t 
E. Pătrașcu ; V. Alexandru al 
G. Ionescu (toți din București) ț

Oțdul Galați — Rapid : M. 
Neșu (Oradea) ; ▼. Busuio-
eeanu (Rm. Vîlcea) și FL 
Popescu (Ploiești) ;

Flacăra Moren! — Jiul Petro
șani : M. Constanilnescu ; I» 
Pantea (ambii din București) sl
C. Corocan (Reșița) î

Univ. Craiova — Sportul Stu
dențesc : R. Petrescu ; I. Flori- 
eel (ambii din Brașov) si A. 
Morolanu (Ploiești) ț

Chimia Rm. Vîlcea — ..U*
Cluj-Napoca: A. Gheorghe; Gh. 
Vodă (ambii din P. Neamț) și
D. Buciuman (Timișoara) ț

Victoria București — S.C. Ba
cău : Cr. Teodorescu; N. Geor
gescu (ambii din Buzău) si 
Curt (Medgidia).

Corvinul Hunedoara — F.C.M. 
Brașov : I. Velea ; D. Drăcea 
(ambii din Craiova) și J. Grama 
(București) :

Petrolul Ploiești — F.C. Olt : 
I. Crăciuncscu ; Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîlcea) și M. 
Dărăban (Cisnădie) :

Steaua — Dinamo : I. Igna 
(Timișoara) : I. Coț (Ploiești) 
și V. Titorov (Drobeta Tr. Se
verin).

Constanța 1-0 (0-01
efect, din marginea careului ma
te. După gol, partida s-a tndlr- 
iit, ambele formații fiind foarte 
aproane de a înscrie. Sfrijan 
tmin. 50 si 76). Cristescu (mln. 71) și mal ales Cașuba (min. 77 
si 80), vor rata ocazii excelente. 
La rîndul lor. oaspeții au avut 
si ei două mari posibilități de a 
egala, prin Udrică (min. 81) șl 
Ignat (mln. 86). dar de flecare 
dată mingea expediată de ei a 
ocolit poarta.

Partidă -de un bun nivel teh
nic sl o victorie • care, deși la 
limită, a revenit ne merit for
mației gazdă.

M. Salomir (Cluj-Napoca) a 
arbitrat foarte bine următoarele formații : C.S.M. suceava : Ale
xa — CRISTESCU. Ungureanu, 
Găluscă. PAPUC — Golan BU- 
LIGA. GAFENCU — Păius (mln. 
86 Mucilean). SFRIJAN (mln. 88 
Andrei). Casuba. F. C. CON- 

’ STANȚA : Zariosu — Ciucă, ZA- 
HIU. Popovici (min. 84 Ionașcu), 
Mlhăllă — Cămui. Iovănescu. Ig
nat — PURCAREATA. Petcu 
(min. 71 Udrică). FUNDA.

Florin SANDU

dulul Ciorceri (cel mai bun de 
ne teren), alternate cu dese in
tercalări în atac ale .fundașilor 
laterali Szabo și Fodor.

Iar cele două goluri ale mure
șenilor. în decurs de numai trei 
minute (ALBU — în min. 41, pre
zent Ia centrarea cu adresă a lui 
Ciorceri și SOARE — în min. 
43, cu un șut în colțul lung), au 
turnat nlumb în picioarele echi
pei gazdă, care n-a mai reușit 
să lege nimic, nici chiar după 
pauză. Pînă în final oaspeții 
sî-au mai trecut în cont ocazii 
dintre cele mai clare* Albu — în 
min. 60. Ciorceri — în min. 75. 
Botezan — în rpin. 82

Arbitrul C. Teodorescu (Buzău) 
a condus foarte bine următoare
le formații î I.M.A.S.A.! îneze — 
Lovasz, Simlon. RADULESCU. 
Martin — FÂRĂGĂU, A dorian 
(mln. 46 Viliko). Deneș — Kere- 
keș, Varga, TERE. A.S.A. : 
Vodă — SZABO. Jenei (min. 46 
Ispir), Naghi. FODOR — L. 
POPA. Botezan. C. îlie — CIOR
CERI. Albu (min. 83 Mărginean), 
SOARE.

Dan MIHMX'FANU

TRECUT CU BINE

bescu: min. 12 — Rus reține
un balon expediat: cu capul, de 
Oancea si mln. 16 — centrare 
puternică a Iui Sabou. dar ni
meni nu este pe fază.

Primele 20 de minute ale repri
zei secunde au fost mult mai a- 
nimate. s-a jucat Intr-un tempou 
mal rapid. In această perioadă 
marclndu-se sl eele două goluri: 
mln. 52 — „diagonală* a Iui 
Clonțos pe partea dreaptă sl 
STOINESCU șutează din careu 
ta coltul lung; min. 64 — cor
ner executat de timișoreni. Rua 
respinge Ia VLATANESCU sl a- 
eesta reia, din voleu. In stingă 
portarului.

Din acest moment, cele două 
echipe par mulțumite de rezul
tat. acționează cu multă pruden
tă. jocul devine anost.

Arbitrul M. Constantlnescu 
(București) a condus foarte bine 
formațiile : AURUL : Rus — Lă
cătuș. FAUR. NAN. TîntSreanu 
(mln. 64 Costar) — Gavrilă. Clon
țos. DUMTTREASA. Miatov — 
STOTNESCU. Tlcu (min. 85 
Sabou). ..POLI* : Icobescu — Pas
cu, VUSCAN. Ionut. Varga — 
Neagu (min. 82 Andreasl. Holba, 
Bobaru. SABOU — OANCEA, 
Giuchici (min. 46 VLATANES
CU).

Paul ZAHARIA

LOTO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 22 OCTOMBRIE 1986. Ex
tragerea I : 44 30 28 45 42 32 ; 
extragerea a Il-a : 11 9 8 13 27 
25. Fohd total de cîștiguri : 
809.084 lei.
• CÂȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 12 OCTOMBRIE 1988. FAZA 
I: Cat. I r 4 variante 35% a 
25.380 lei ; cat. 3: 1 varianta
100% — 30.910 lei din care o 
excursie de 1 locuri in R. S. 
Cehoslovacă și diferența în nu
merar șl 7 variante 25% a 9.229 
lei ; cat. 3 : 4 variante 100% a 
10.080 lei din care o excursie 
de 1 loo in R. S. Cehoslovacă șl 
diferența In numerar șl 32 va
riante 25% a 2-672 lei ; cat. -4 1 
47,50 variante a 2.137 lei ; cat. 
5 5 94,25 variante a 1.077 lei ț
cat. 0 : 443,50 variante a 100 lei ; 
cat. 7 : 7.587,00 variante a 40
lei. FAZA A n-a : Cat B ; 1 
variantă 100% — 24.937 lei. din 
care o excursie de 2 locuri In 
R. S. Cehoslovacă și diferența 
tn numerar șl 3 variante 25% a 
6.234 lei : cat. C : 14,75 variante 
a 2.959 lei ; cat. D : 03,75 va
riante a 685 lei : cat. E : 137.75 
variante a 317 lei : cat. F :
1.248,00 variante a 40 lei.

» Numai astăzi vă mai puteți 
Juca numerele preferate Ia Tra
gerea . obișnuită Loto de mîlne. 
vineri 24 octombrie.

M.FR


SPORTIVII NOȘTRI - BILANȚ SUB AȘTEPTĂRI
LA „MONDIALELE"

BUDAPESTA, 82 (prin teleionj. 
S-a incnelat șl cea de • doua 
zl a finalelor Campionatelor Mon
diale de lupte libere. In care s-au 
decernat titlurile șl medaliile la 
cele.f lte 5 categorii de greutate, 
da medalia mult așteptata tot 
n-a Ic* realizată, deși am avut 
ln concvrs 4 sportivi: Nicu Htn- 
cu (categoria 52 kg). Măricel Po
pa (62 lrg) Claudlu Tămăduianu 
17' leg) și Clprian Radu (90 kg). Dintre el dosr Tămăduianu a 
mai apărut miercuri tn arenă, 
nen*ra locui 5 51 Hlncu tn con
cura':. de... rrenaolare. Este ade
vărat — cum menționam șl tn 
relatare» anterioară — că Tămă
duianu a fost extrem de aproa
pe s îndeplinească dorința de
legației noastre tn partida eu cubanezul Rații Cascaret. cel 
care a cucerit tn cele din urmă, 
titlu' mondial. Claudlu Tămăduianu a luptat miercuri diminea
ță pentru 'ocul 5 In compania 
sud-cor&eanulul Yoon Kyung Jae. 
Surprln- cu - fixare în primele 
secunde reprezentantul țării 
ncasti. s-a văzut condus eu 1—0. EI s-a regăsit insă repede, l-a 
fixat ln „pod* pe Kyung. lutnd 
conducerea cu 2—1 și n-a mai 
cedat inițiativa pînă ta «nai. 
Tămădvianu a obținut astfel ca 
de a ioilea loc 5 (primul a fost

97 JĂRI LA OLIMPIADA DE ȘAH
ABU DHABI, 22 (Agerpres).

La cea jle-a 27-a ediție a 
Olimpiadei de șah ce se va 
desfășura la Dubai (Emiratele 

. Arabe Unite) și-au anunțat 
participarea 97 de țări între 
care și România. comunică 
comitetul de organizare. Vor 
fi prezente echipe din Europa 
Africa. Asia. America. Oceania. 
Deschiderea Olimpiadei șahiste 
va avea loc în ziua de 18 
noiembrie și va fi precedată 
de diverse reuniuni ale fede
rației internaționale de specia
litate. După cum se cunoaște, 
ln echipa U.R.S.S.. la primele 
două mese, vor iuca actualul 
campion mondial. Garri Kaspa
rov și fostul campion. Anatoli 
Karpov.

Automobilismul, ca sport de 
performanță, are o arie res- 
trînsă de practicare și e nor
mai să fie așa. date fiind uria
șele cheltuieli pe care le ne
cesită. Motoarele de concurs 
fiind construite doar ln țările 
puternic industrializate, e ia
răși firesc ca acest sport să-și 
aibă aici cele mai avansate 
poziții. La rîndul lor. firmele 
constructoare și-au format pi-» 
loții tot la fata locului. Consti- 
tuindu-se (din aceste motive) 
într-un adevărat cerc închis al 
sportului cu motor. Franța 
Marea Britanie. R.F. Germa
nia. Italia au dat decenii în șir 
tot ceea ce avea nevoie, de pil
dă. Formula 1 de la oneur 
la benzină, de la motoare la 
calculatoare de regim de la 
uleiuri la piloti de la circui
te ultramoderne la asistentă 
tehnică de ultimă oră. Marea 
absentă la acest festin al cai-, 
lor - outere era paradoxal Ja
ponia dar nu prin sumedenia 
dt noutăți tehnice de vîrf. ci 
prin faptul că n-a putut lansa 
nici un pilot. Ei bine, de anul 
viitor F-l va avea si un nipon 
pe grilele de start Satoru Na- 
kal’rna '

TFIEX • TFIFX • TFIEX • TFIFX
AUTOMOBILISM a Raliui Fa

raonilor* s-a încheiat la Cairo 
cu victoria Italianului Franco 
Picco .Yamaha*1' La motociclete 
Si a sDaniolilor Prieto - Termens 
(„Nissan*' la automobile.

CICLISM a Cursa de 6 zile 
(a 82-a ediție* desfășurată oe ve
lodromul din Berlinul Occ. a 
orileiui* succesul cuolului Danny 
Clarke (Australia’ — Antony 
Doyle (Marea Britanie La dife
rență de un tur au sosit Urs 
Freuler 'Elveția — Rene Pijnen 
(Olanda • Tradiționala cursă 
con^racronometru oe echipe de 
la Bersnmo « revenit rutierilor 
îtalien: Giuseppe Msnente 
Roberto Paoletti înregistrat i ne 
distanta de 54 km în 1’5:25 me
die orară de 50.351 km Pe locui 
secund s-o clasai Cuplu: elvețian 
Steinmann — Stutz cu 'imnul 
de 1.16’08

HANDBAL « Mec’ amical 
masculin ia Karis: Finlanda — 
Suedia 25—18

RUGBY H La Strasbourg pe 
o vreme nloioasă „AU Blacks* 
(Moua Zeelandă) a dispus de o 

Selecționată franceză cu scorul 
de 42—12 (9—fi .

HOCHEI PE GHEAȚA • Au 
Tnoenut întrecerile din turul TI 
al oamnionamiui unional. Iată

DE LUPTE LIBERE
— reamintim — ocupat 
orxrgne Mlțu te .«2 legi, ta 
tocul medaliei de argint, da «are 
a fost »tlt de aproape.™B lanț. ca care luptătorii 
noștr de la .libere* incheie 
participarea la campionatele 
Mondiale din acest an este cu 
totul nesatisfăcător.Este aaevarat că sportivii ro
mâni prin tragerile la sorți 
(Profit Popa. Tămăduianu. Ra- 
d’ ș* enter Hlncu) au tntnnit 
tacă din primele tururi pe unii 
dinte. cel mal valoroși sportivi 
din lume la categoriile respec
tive.Este adevărat că delegația țârii 
noastre a pa-ttclpat la întrecerile 
su treme cu an număr redus de 
concurent! unii dintre ei foarte 
tineri șl deci lipsiți de expe
riență (D. Prefit t» an! C. Ra
du) dar nu este mal puțin adevărat că luptele libere din țara 
noastră se situează pe o linie 
valoric? descendentă (n-au mai 
obținu o medalie la C.M. din 
1979 ') revirimentul lăslndu-se 
prea mult așteptat. în acest timp 
sportiv! din alte țări au tnregis- 
tr-, pregrese însemnate. In plus, 
unu dintre luptătorii de care 
ne legam speranțe că va urca 
ne podiumul de premiere Nlcu 
Hlncu — sportiv cu o mai mare 
experiență eompetitlonală — a 
evoai» mult sub valoarea lui. 
Abi- tn tu-ul final «B* — con
cursul de consolare —. cel care 
tncepînd de anul viitor va con- 
dlțioa. particip, rea la J.D., Hta- 
cu a luptat mal aproape de ni
velul cu care ne obișnuise, ta- 
vinglnc prin tuș (mln. 4.32) pe Tibor Tihanlcs (Ungaria), după 
or a condus cu li—4 ța puncte.

Ia.tr medaliațil la categoriile 
oare au avut finalele miercuri 
sea-a 5. kg: 1. Kim Yong Sik 
ffi.PJ) Coreeană) 2. M. Sato 
(Japonie), 3. V. Iordanov (Bul
garia' ; (2 kg: 1. Hazar Isaev 
(U.R.S.S.). 2. J. McFarland
(S.U.A.) 3. E. Avilmedlin (Mon
golia)' 74 kg: 1. Râul Cascaret 
(Cuba). 2. A. Varaev (U.R.S.S.). 
3 r> Schultz (S.U.A.). ...5. C.
Tămăduianu (România): 90 kg: 1. 
Maharbek Kadarcev (U.R.S.S.). 2. 
W. Torsten (R.D. Germană). 3.
J. Sherr (S O.A.): 130 kg: 1. Bra
ce Baumgartner (S.U.A.). 2. D.
Gobedsvlll (U.R.S.S.). 3. A. SchrO- 
der (R.D. Germană).

Mihai TRANCA

IN LUMEA FORMULEI 1
A fost greu de pătruns, în 

aceste condiții, în lumea For
mulei 1. Dar istoria se scrie 
și altfel, ultimele două decenii 
au adus cu ele spargerea „înal
tei societăți*. Brazilienii și-au 
făcut, prin Fittipaldi, o intrare 
furtunoasă, prin anii '60. astăzi 
Piquet și Senna colecționează 
victorii într-un ritm cel puțin 
surprinzător pentru europeni. 
Argentinienii l-au oferit pe 
Fangio, așa că. treptat, aria 
locurilor de naștere a pilotilor 
s-a tot mărit. Anul trecut, o 
altă premieră, apariția primu
lui pilot de culoare William 
Ribbs care n-a făcut, e ade
vărat. minuni, dar care a re
zistat și a rămas... Să adăugăm 
că si alte țări decît cele tra
diționale și-au construit in 
ultimii ani. circuite. De 
altfel și o serie de măsuri 
administrative, figurează pe a- 
genda F.I.A. tinzînd să îngră
dească atotputernicia firmelor' 
(dispariția treptată a supraali- 
mentării. introducerea motoa
relor așa-zise atmosferice in 
locul celor turbo) făcînd mai 
accesibil un sport, altfel atît 
de costisitor si de - închfc în 
sine

Radu TIMOFTE

rezultatele înregistrate. Dinamo 
Moscova — Sokol Kiev 6—5: A- 
ripile Sovietelor Moscova — Sa
lavat U.F.A. 6—0: Traktor Ce- 
liabinsk—Avtomobilist Sverdlovsk 
3—2: Himik Voskresensk —
T.S.K.A, Moscova 2—8: S.K.A. 
Leningrad — Dinamo Riga 4—2 • 
Spartak Moscova — Torpedo 
Gorki 6—2. tn clasament, conti
nuă să conducă detașat echina 
T.S.K.A.

ȘAH a Turneul de la Tilburg 
(Olanda), runda a <reia: Miles — 
Portisch 0.5—0.5 Htibner — Tim- 
man 0.5—0.5 Ljubojevici — Be- 
liavski si Karpov — Korcinoi 
întrerupse. Clasamentul: 1. Lju- 
bojevici (Iugoslavia) și Ti m man 
fOianâct' 1.5 p (1) 3. Htibner
(R.F.G.) și Miles (Mare*» Brita
nie) 1 p (1) etc. Tn runda a 
natra a turneului de 1» Novi 
Sad, Tringov a oîșt’gat la Jovici 
Sokolov le Izeta. iar partidele 
Smaghin — Raikovici și Poneev 
— Pe'rovicl s-au încheiat remi
ză. tn clasament conduce Raiko- 
vici cu 3n.® Dună cinci runde 
în turneul de la Bor în fruntea 
clasamentului se află Einhorn si 
Nikollci cu cîte 4 p. urmați de 
Barlov 3 o. Tn runda a 5-a Ein
horn a remizat eu Abramovici. 
iar Nikolicî l-a învins oe Barlov.

IERI, IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
................................... WWWWXWA..............................

CĂDERE IN ULTIMUL SFERT DE ORĂ
(Urmare din pag. I)

plonjat la picioarele lui Lozano 
reținind balonul și repriza s-a 
încheiat cu un scor alb.

După pauză, timp de 30 de 
minute, jocul a avut, în gene
ral, aceeași fizionomie: gazdele 
atacă, dar nu reușesc să fruc
tifice superioritatea teritorială. 
In min. 54, Scifo a șutat peri
culos, pe lingă bară, iar în min. 
62, la o lovitură liberă de la 
18 m, Lozano a trimis peste 
„transversală*. Dar, in mod ne
așteptat, in ultimul sfert de 
oră, un meci ce se îndrepta 
spre 0—0 a luat o întorsătură 
neașteptată, gazdele reușind să 
Înscrie de trei ori și Steaua 
avea să părăsească terenul în
vinsă la un scor sever: 3—0 
(0—0). Au marcat : KRNCEVICI 
(min, 75), cu un șut pe spate, 
JENSEN (min. 77), cu capul, la 
o centrare cu efect de pe par
tea dreaptă — gol la care Stîn-

(Urmare din pat,

poartă, la o excelentă pasă dată 
de Hagi) și 31 (șut puternic, 
puțin peste „transversală", al 
lui Coraș). Primul avertisment 
asupra forței de contraatac7"» 
oaspeților îl avem in mini (3X2 
cînd Iorgulescu se opune 
prompt unui șut din careu al 
lui Ruzic. După numai un mi
nut, se va deschide și scorul, 
dar nu Ia poarta dorită de noi, 
ci la aceea a lui Cristian, care 
nu poate para mingea splendid 
șutată de RAEVEN după o 
impetuoasă cursă pornită de la 
centrul terenului.

In ciuda acestui duș rece, 
soarta partidei s-ar fi putut 
schimba cirac înainte de pauză, 
dar arbitrul — la semnalizarea 
eronată â colegului de la linie 
— fluieră un ofsaid imaginar 
in min. 40. atunci cind Terheș 
se afla ln tata golului egali 
za tor.

La începutul reprizei secun
de. belgienii dau din nou emo
ții tribunelor prin două contra
atacuri in minutele 51 și 56. In 
continuare. însă, vom* asista la 
un prelungit forcing ofensiv al 
bucureștemlor. Dar dominarea 
lor insistentă, de aproape un 
sfert de oră. n-a avut nici un 
efect pe tabela de marcaj, apă
rarea supranumerică și foarte 
decisă a oaspeților (cu un mar
caj extrem de strîns făcut de 
Gijbels asupra lui Hagi) fiind 
extrem de greu de depășit 
Totuși, studenții ar fi putut 
marca în minutele 63 (M. M-i 
rian alunecă în momentul șu
tului și mingea iest în aut). 
65 (șut imprecis al lui Mtm- 
teanu II la capătul unui atac 
prelungit) si 67 (frumos șut al

ALTE REZULTATE
lerl’,4!n a ?Oua.a cupelor -turopene s-au desfășurat meciurile primei manșe. lată rezultatele
sosite pînă La închiderea ediției. Reamintim că jocurile-retur. în toate cele trei competiții vor avea 
loc La 5 noiembrie. Restul rezultatelor vor fi publicate în ziarul de mîine.

CUPA CAMP ON LOR EUROPENI
Real Madrid — Juventus Torino 1—0
Vitkovice — F.C. Porto 1—0
Rosenborg — S eaua Roșie 0—3
Bavern Mtinchen — Austria Viena 2—0
Anderlecht — Steaua 3—0
Celtic Glasgow — Dinamo Kiev 1—1
Brondbv — Dvnamo Berlin 2—1.

CUPA CUPELOR
Raoid Viena — Lokomotive Leipzif 1—1
Vitosa Sofia — Velez Mostar 2—0
Tornedo Moscova — V.f.B. Stuttgart 2—0
G.K.S. Katowice — F.C. Sion 2—2
Nentori Tirana — Malmo F.F. 0—3

CUPA U.E F.A.
Widzew Lodz — Bayer Uerdingen 0—0
Legia Varșovia — Internazionale 3—2
Guimaraes — Atletico Madrid 2—0
Mdnchengladbach — Feyenoord 5—1
Sportul Studențesc — La Gantoise 0—3
Torino — Raba Gydr 4—0
Dukla Praga — Bayer Leverkusen 0—0
Haiduk Split — Trakia Plovdiv 3—1
F.C. Tirol — Standard Li&ge 2—1
I.F.K. Gpteborg — Brandenburg 2—0
Dundee United — Univ. Craiova 3—0

• Campionate naționale. BUL
GARIA (et. 10). Spartak Varna 
— Vioșa 1—1. Akademik — Tra- 
kia Plovdiv 0—1. Cernomoreț — 
Sredet 0—2 Beroe — Spartak 
Pleven 1—1. Pirin — Sllven 1—1, 
Lokomotiv Sofia — . Vrața 5—1, 
Lokomotiv Plovdiv — Dimitrov- 
grad 7—0. Slavia — Etâr 2—1. Pe 
primele locuri: Vitoșa și Șlavia 
cu cîte 15 p. ALBANIA (et. 7). 
Dinamo Tirana — Flamurtari 
0—1, Anollonia — Vlaznla 2—3 • 
Skanderbeg — Tomori 1—0, La-, 

gaciu a greșit — și SCLFO 
(min. 87), din apropiere.

Arbitrul Paolo Casarin (Ita
lia) a condus foarte bine for
mațiile:

ANDERLECHT: Munaron — 
Grun, VAN TIGGELEN, De-

FAZELE FIXE, DIN NOU PUNCTUL NEVRALGIC
(U ratare din pag. I)

fundașul central CLARK vine 
in atac și plasează o puternică 
lovitură de cap, cu care trimi
te balonul lingă bară, in plasă. 
Golul al treilea se va înregis
tra in min. 89 and REDFORD 
marchează (tot cu capul !) la 
o minge respinsă de Racolțea 
(care a apărat, totuși, bine in 
meciul său de debut in cupele 
europene), după un șut al lui 
Coyne. în concluzie, un rezul
tat cu mult «ub așteptări greu 

LECȚIE DRASTICĂ PE PROPRIUL TEREN
iui Hagi, respins ae Laaryssen 
in corner). Dacă n-au făcut-o 
ei. aveau însă s-o facă oaspeții.' 
După ce în min. 70. mijlocașul 
Nolet n-a reușit să fructifice o 
excepțională cursă individuală 
pornită de la mijlocul terenu
lui, Cristian intervenind salva
tor într-o situație in care golul 
părea de neevitat, in min. 79 
HINDERYCKX va finaliza o 
cursă similară de unul singur 
spre buturile gazdelor, mărind 
la 2—0 avantajul echipei sale. 
Scorul va lua proporții în min. 
89, cind înscrie HALLAERT. 
care primise insă mingea în po
ziție de ofsaid. OricUm, faptul 
nu mai avea prea mare im
portanță belgienii — aplaudați 
in mod sportiv de public pen
tru recitalul lor de fotbal mo

Ticleanu intre patru adversari sau- o mostră a apărării supra~ 
numerice practicate de belgienii de la K.A.A Gent in meciul de 
ieri . Foto: Aurel D. NEAGU

binoti — Lufetari 1—0. Pe pri
mul loc Vlaznia cu 11 p.

ANGLIA (et. 11). Norwich — 
West Ham 1—1, Nottingham — 
Q. P. Rangers 1—0, Tottenham — 
Sheffield Wednesday 1—1, Liver
pool — Oxford 4—0 Manchester 
United — Luton 1—0 Newcastle 
— Arsenal 1—2, Southampton — 
Everton 0—2, Charlton — Lei
cester 2—0, Chelsea — Manchester 
City 2—1, Watford — Aston Villa 
4—2, Coventry — Wimbledon 1—0. 

mol, Andersen — Gudjonsjn, 
SCIFO, Jensen, VERCAUTE- 
REN — LOZANO, KRNCEVICI.

STEAUA: Stingaciu — Bâr- 
bulescu, IO VAN Belodedici, 
WEISENBACHER — Cireașă, 
Stoica, Ivan (min. 84 Turcu), 
Majaru (min. 78 Bălan) — Ba- 
lint. Pițurcă 

de anticipat după acei 0—0 la 
pauză !

Arbitrul oehoslovac Dusan 
Krchnak a condus bine urmă
toarele formații :

DUNDEE UNITED : B. Thom
son — MCGINNIS. Clark, Na- 
rey, MALPAS — MILNE, BOW
MAN, Mclnaly — Banon (min. 
77 Coyne). Sturrock (min. 77 
Callacher). REDFORD

UNIVERSITATEA : RACOL- 
TEZ — Negrilă. RADA. E. 
Săndoi, Ungureanu — Ad. Po
pescu, Gh. Popescu Irimescu 
(min. 67 Mănăilâ), B:cu — 
Goolgău Biță.

dern uin finalul meciului — a- 
sigurîndu-și, chiar dacă ar fi 
rămas la numai două goluri, 
un avantaj decisiv pentru ca
lificarea in turul III al com
petiției.

Arbitrul G. Losert (Austria) 
a condus cu greșeli următoarele 
echipe:

SPORTUL STUDENȚESC; 
Cristian — M. Marian, Cazan, 
Iorgulescu, Munteanu II — Ți- 
cleanu. Pană, Burchel (min. 62 
Stanici), Hagi — Terheș (min. 
46 Cristea) Coraș.

K.A.A. GENT : LAURYSSEN 
— De Kneef. DE WOLF, Cri el 
(min. 10 Vap Looy) Cordiez — 
Nolet, RUZIC Gijbels — Van 
Mierlo. RAEVEN (min. 75 Hal- 
laert). HINDERYCKX.

Pe primele locuri : Nottingham 
23 p, Norwich 22 p. Liverpool 
20 p, Tottenham și West Ham 
cu cite 19 p. Pe ultimul loc : 
Manchester City 7 p.

TURCIA (et. 9) Samsun, frun
tașa clasamentului, a terminat la 
egalitate. în deplasare (1—1). eti 
Galatasaray. Alte rezultate : Be- 
șiktaș — Kocaeli 1—1, Denlzli — 
Fenerbahce 2—2. Pe primele 
locuri : Samsun 13 p. Galata
saray (8 j) și Trabzon cu !1 p.
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