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Azi, pe stadionul Ciulești (ora 15), In cadrul C. E.

UN MECI DE RUGBY DE MARE ANGAJAMENT:
ROMANIA FRANȚA

Un meci de rugby România 
— Franța, întîlnire tradiționa
lă, care este în țața ediției a 
36-a, se constituie întotdeauna 
într-un eveniment. Indiferent 
de forma de moment a celor 
două echipe. Și aceasta deoa
rece XV-le „cocoșului galic" 
are marea faimă de a fi (me
reu) unul dintre cele mai pu
ternice din lume, iar rugbyștil 
români, stimulați de această 
realitate, mai de fiecare dată 
ci nd joacă acasă — purtați 
fiind pe aripile elanului trans
mis de calzii lor suporteri — se- 
autodepășesc, găsind nebănuite 
resurse de entuziasm și (de ce 
nu) de valoare! Așa au stat lu
crurile și în primul meci, cel din 
1957, Vă reamintiți acea per
fectă egalitate (15—15) pertur
bată, în ultimele momente ale 
meciului, de drop-goalul sen
zațional al fundașului francez 
Michel Vannier de la 60 m ! !, 
care a întors rezultatul, după 
ce balonul a lovit bara trans
versală, pentru a se rostogoli 
apoi norocos, în terenul nos
tru de tintă 7 Dar suita for
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în-
vingeam echipa celei mai bune 
înaintări franceze (Rives, Skre- 
la. Bastiat, Paparemborde etc.), 
înscriind partenerilor trei ese

Imagine de la unul din meciurile precedente, In care Dumitru (cu 
balonul pătrunde printre înaintașii francezi, dlrz, așa cum am dori 

să-l vedem și astăzi — pe el și pe coechipierii lui !

midabilă a echipei lui Viorel 
Moraru : 11—5. în 1960 la 
București („ziua de glorie a 
rugby ului românesc"). 3—0 in 
1962, două victorii răsunătoare, 
încadrate de două egalități pe 
teren francez, în 1961 la Ba
yonne (5—5) și 1963 Ia Toulouse 
(6—6) 7 Să consemnăm și ce
lelalte succese românești : 
1968 (15—14) — a fost meciul lui 
Irimescu, autorul tuturor nunc- 
telor echipei noastre: 1974

uri ; apoi, în 1980 (15—0) — în 
meciul oare a însemnat cea mai 
categorică superioritate a rug- 
byștilor noștri ; in fine, In 
1982 (13—9) — din nou, după
un meci buzi.

Cum se prezintă echipa Româ
niei acum, la ora de start 7 La 
tabăra noastră, de la ospita
lierul complex studențesc „Tei", 
acolo unde s-au reunit de 1 
zile 26 de rugbyști fruntași, 
în jurul antrenorilor echipei

„Cupa federației Române de caiac-cmc"

(Valeriu Irimescu și Ion Țuțu- 
ianu, ei înșiși vechi și Încercați 
internaționali) domnea o atmos
feră de calm, de lucru, nu lip
sită de un justificat (spunem noi) 
optimism. Pe ce ne întemeiem? 
Pe întărirea grămezii, prin re
venirea puternicului constăn- 
tean Dumitru, care va juca azi 
cel de-al 63-lea său meci sub 
tricoul tricolor, prin titulariza
rea combativului flanker Du- 
mitraș (5 selecții), prin rein
trarea în formă a inalților L. 
Constantin (18) și Caragea (31), 
garanție a cuceririi unor baloane 
„curate" în margini. Drin a- 
daptarea rapidă a lui Doja 
(2) la... cadența de internațio
nal. Sperăm, totodată, că ex
perimentatul taloner M. Mun
teanu (52 de selecții), căpita
nul echipei, va ști să insufle 
celor doi pilieri, Gheorghe (8) 
și Opriș (4), lipsiți de expe
riența jocurilor tari (în con
junctura creată prin accidenta
rea de ultimă oră a veteranu
lui Bucan — 41 de tricouri de 
internațional), acea atît de ne
cesară încredere în forțele pro
prii, capabilă a „ține în friu" 
redutabila grămadă a oaspeți
lor. Dacă ..capul de grămadă" 
va rezista și nu va da înapoi, 
dacă înaintașii vor ști a trece 
linia avantajului Cu balonul, 
atunci avem încrederea că ta- 
lentații noștri jucători din li
niile dinapoi, conduși de un 
dispecer cu mari disponibilități. 
I-am numit pe Năstase, vor 
găsi cheia spre a desface la
cătele apărării franceze (fără a 
neglija nici un moment apăra
rea, eîndva punctul nostru for
te), și că vom putea spune, la 
sfirșitul meciului, că echipa 
noastră si-a făcut datoria. Așa
dar, succes, băieți !

Di mi trie CALLIMACH1

SI MAI
E al doilea sezon de toamnă, 

consecutiv, cînd despre Dinamo 
București se vorbește mult si 
frumos în lumea poloului eu
ropean. Anul trecut, echipa a- 
jungea în finala Cupei Cupe
lor, pentru ca la această oră ea 
să fie iar în cvartetul de eli
tă al competiției, ceea ce în
seamnă o remarcabilă perfor
manță : dacă in faza inițială 
misiunea dinamoviștilor a fost 
mai simplă, în „sferturi" ei au 
avut o companie selectă, dis- 
putîndu-și șansa, la Barcelo
na, cu reprezentantele a trei 
din primele șase țări ale spor-, 
tului cu mingea pe apă din 
lume, conform ierarhiei stabi
lite acum două luni la Madrid, 
Si Dinamo a știut să-și joace 
șansa, cîștigînd chiar grupa din 
orașul Olimpiadei ’92 I

Pentru a avea o imagine 
despre cum a fost in Spania 
— vom vedea că nu a fost 
deloc ușor... —. am răsfoit fi
șele tehnice ale partidelor si 
am ascultat opinii de la fața 
locului. Deci, jocul de debut, 
cu ȚSKA Moscova. Românii 
au avut in multe momente a- 
vantaj (1—0, 2—0. 4—3 5—4,
6— 5). Au egalat sovieticii Ia 7, 
în ultimul sfert Ardelean a 
fost eliminat („ușor !“, excla
mă ex-internaționalul Dinu Po
pesen) cînd mai erau 28 de se
cunde. ȚSKA punctînd cu 11 
secunde înainte de final :
7— 8. Hagiu a marcat 5 goluri. 
Răducanu și Olaru cite 1. „A 
fost un meci foarte bun, apre
ciază Iuiiu Capșa, și echipa a 
plecat de aici nu de Ia rezul
tat (care putea fi altul) in a- 
bordarea următoarelor partide", 
într-adevăr, trebuie să știi 
să-ți strîngi rîndurile atunci

RODNICA
cînd, după un debut ce putea 
însemna, practic, ieșirea din 
cursă, intîlnesti echipa gazdă 
CN Catalunya, care, după ce 
că... țoacă acasă, mai și con
duce cu 4—1 în min. 4.45 I 
(Atmosfera din piscină e ușor 
de imaginat, cunoscînd tempe
ramentul spaniolilor). Și totuși. 
Dinamo a egalat la 4, apoi la 
5. in repriza a doua ; mai mult, 
în min. 17,59 a luat prima 
oară avantaj. 6—5. apoi 7—5. 
spre a fi egalată o singură 
dată, 8—8 min. 23,41. și a Cîș- 
tigat clar în cele din urmă. 
11—9. Au înscris Olaru 3, Ha
giu 3, E. Ionescu 2. Moiceanu 
2, Ardelean. „Echipa a început 
mai slab, intervine dîn nou I. 
Capșa. pentru a găsi for(a de 
a reveni, făcindu-i pe specta
tori și telespectatori să vadă, 
dar.- să nu creadă. In ultima 
repriză noi am avut patru si
tuații de om in minus, gazdele 
nici una. Iar asta spune eeva". 
Spune I Cu vest-germanii de 
la SC Duisburg, calificarea s-a 
decis într-un final dramatic. 
Bucureștenii au condus cu 
10—9 (mareînd în inferioritate 
numerică), dar au fost egalați 
în ultimul minut regulamentar.
10— 11 în prelungiri, apoi
11— 11. 12—11 și 13—11 : Moi
ceanu 5 goluri. Ionescu 3, 
Hagiu 3 Răducanu, Ș. Popes
cu. Deci, primul loc în clasa
mentul final, calificare în se
mifinale. împreună cu Cata
lunya. ȚSKA Moscova fiind e- 
liminată (ca și Duisburg) I

„Anul acesta, avea să conclu
zioneze delegatul LEN italia-

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn oaa 2-3)

Campionatul Național de gimnastică ritmica

BUN NIVEL TEHNIC Șl ARTISTIC
In sala sporturilor Floreasca 

a început ieri Campionatul Na
țional de gimnastică ritmică, la 
care participă sportive de cate
goria a Il-a, I și maestre. Con
form programului, dimineață 
au evoluat sportivele de cate
goria a II-a, la individual com
pus și pe echipe. Avînd în ve
dere că „naționalele" constituie 
cea mai importantă competiție

internă, cluburile și asociațiile 
sportive și-au trimis în Capi
tală cele mai valoroase spor
tive tn această disciplină a gra
ției șl frumuseții. Astfel, publi
cul amator de frumos a putut 
vedea la lucru cele mai bune

Elena DOBINCA

(Continuare in nao a 4-a>

Francisca Dumitrescu (C.S.Ș. 2 București), o autentică speranță a 
gimnasticii ritmice Foto : lorgu BĂNICA

0 REGATĂ CU MULTE
PITEȘTI, 24 (prin telefon). 

„Calm plat**, aici, pe lacul Bas- 
cov, vîn-tul își mai face de joacă 
prin cite o coamă de deal, e 
soare blind, concursurile se țin 
lanț, toată lumea caiacului și ca
noe! e la start. Marți și miercuri 
a fost „Criteriul Olimpic". as
tăzi (n.r. ieri) s-a încheiat „Cupa 
Federației Române de caiac-ca- 
noe* urmează, mii ne (n.r. as
tăzi), Concursul Republican de 
mare fond. Are cronicarul de 
sport ce scrie !

„Cupa Federației Române de 
caiac-canoe" a fost o întrecere 
pentru toți oamenii lacului: pen
tru ’”niori și seniori (care au 
luptat cu exemplară dăruire pînă 
la ultimul rînd de balize), pentru 
tehnicieni (mai cuprinși parcă de 
febra întrecerilor decît înșiși 
competitorii. rezultatele intr-o 
probă sau alta fiind — în fapt — 
consecința muncii lor din pri
măvară pînă în toamnă). T>a 
caiac simplu senioare a cîștigat 
din nou Mihaela Nedejde. In 
cronica de ieri, cînd a ocupat 
locul I la „Criteriul Olimpic", am 
spus că are 19 ani. că este legi
timată la c.s.u. Canstrj -țji 
București că de aproape o lună 
face parte din lotul reprezenta
tiv Ce se mai poate adăuga des
pre această talentată și sîrguin- 
cioasă sportivă ? Intîi numele 
antrenorilor ei ? Mihai Doară și

ECHIPAJE LA STĂRI
Cristian lordache. Apoi, că este 
de prin părțile Dorohoiului, din 
Broscăuți, iar dacă împreună cu 
frații și surorile ei ar face, ca 
la canotaj, un echipaj s-&r alinia 
la startul probei de 8-H.

Ca orice concurs de toamnă 
„Cupa Federației Române de 
caiac-canoe" a evidențiat și 
triat valorile în acest sfîrșit de 
sezon nautic, cele două mari 
cluburi. Steaua și Dinamo, fiind, 
ca de fiecare dată, în fruntea 
clasamentelor generale. Iată cîș- 
tigătorii probelor :

Senioare : 500 m : K 1 - M, 
Nedejde (C.S.U. Constr. Buc.) 
2:10,40, K 2 — M. Ciucur, A. Da
rie (Dinamo) 1:58,46, K 4 — M. 
Ciucur, A. Larie, L, Munteanu, 
M. Nedejde (Dinamo — C.S.U. 
Constr. Buc.) 1:54,20, seniori : 
500 m : K 1 — v. Polocoșer (Di
namo) 1:56,65, C 1 — V. Condrat 
(Danubiu) 2:07.50. K 2 — Gh. 
Nițu, M. Firfirică (Steaua) 
1 :44,07, C 2 — V. Lehaci, V. Afa- 
nase (Constr. Tim. — Steaua) 
1:55,17 ; 1000 m : K 1 — I. Milo- 
șoiu (Dinamo) 4:09,90, C 1 — V. 
Condrat (Danubiu) 4:34,43. K 2 
— Gh. Nițu, M. Firfirică (Steaua) 
3:47,59, C 2 — M. Cile, F. Milos 
(Steaua) 4:02.28, K 4 — I. Leț- 

cae, A. Scoică, I. Constantin, N. 
Fedosei (Steaua) 3:22,96.

Vasile TOFAN

Mîine, etapa a X-a a Diviziei A de fotbal

LA CRAIOVA Șl PLOIEȘTI. MECIURILE CELE MAI IMPORTANTE
• Din nou, probabil, stadion plin la Pitești pentru meciul cu Gloria Buzău * O <
Galați : Oțelul - Rapid. Acolo unde recordmana „egalurilor" dorește și o victorie— • La 
derbyul „polului sud" al clasamentului • Pe Centralul din Bănie, față in față *-= ere* -»o« 
sportive • Chimia țintește victoria în partida cu „U“ • Va realiza F.C.M. Brașov e-».- să. >rr 
în deplasare, tocmai la Hunedoara ? • Un „cap de afiș* al etapei, la Ploiești : PetmiW - F.C. Oft
• In Capitală, meciul dintre actuala și fosta echipă a antrenorului Nicusor : Victoria - S. C.

Bacău © Partida Steaua — Dinamo a fost amânată

CLASAMENTUL
1. STEAUA 9 8 10 22— 3 17
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 1 3 9- 8 11
5. S.C. Bacău 9 5 13 12—10 11
6. Sp. Stud. 9 4 2 3 14— 8 10
7. Petrolul 9 4 2 3 11— 7 10
8. „U“ Cj.-N. 9 4 1 4 11—10 9
9. Victoria 9 3 2 4 8— 9 8

10. Univ. Cv. 9 2 4 3 9—10 8
11. F.C.M. Bv. 9 4 0 5 6— 9 8
12. Rapid 9 3 2 4 7—10 8
13. Corvinul 9 3 2 1 10—13 8
14. Oțelul 9 1 5 3 1— 6 7
15. Gloria 9 3 0 6 9—27 6
16. Chimia 9 2 16 12—22 5
17. Flacăra 9 2 1 6 6—19 5
18. Jiul 9 12 6 8—17 4

PROGRAMUL JOCURILOR

Pitești : 
Galați : 
Moreni :
Craiova : 
Rm. Yîlcea : 
Hunedoara : 
Ploiești : 
București :

FX. ARGEȘ - GCOMM
OȚELUL - RAHO
FLACARA - JM.
DIVERSITATEA- SPORTUL STUD. 
CHIMIA
CORVINUL 
PETROLUL 
VICTORIA

(stadionul Dina mo) 
Toate meciurile încep ta ora 15.

- _IT CLUJ-NAPOCA
- F.C.M. BRAȘOV
- F.C. OLT
- S.C BACAU

Partida STEAUA - DINAMO a fost aminatâ.



Ziua Armatei Republicii Socialiste România
Concursul republican de selecție la tenis pentru copii

M.

I

I

MAR! PERFORMANȚE ÎN SPORT
SPRE GLORIA PATRIEI SOCIALISTE

BUNA PREGĂTIRE Șl DORINȚA DE AFIRMARE, PREPONDERENTE

In rindul sărbătorilor care 
trezesc și vor trezi mereu 
profunde simțiri patriotice 
in inimile românilor își a- 
ilă locul său distinct cea 
de la 25 octombrie. Ziua 
Armatei Republicii Socia
liste România, tn care adu
cem firescul omagiu mo
mentului istoric în care. în 
acea zi de octombrie 1944. 
glia străbună ara eliberată 
tn totalitate de ostașii noș
tri dușmanul hitlerist fiind 
expulzat dincolo de frunta
rii. Rezonanța istorică a e- 
ven.'roentutui este comple
tată astăzi de calde senti
mente unanime pentru apă
rătorii patriei pentru cei ce 
veghează eu ochi treaz, vi
gilent, cu braț puternic șl 
hotărît cu dragoste si devo
tament la liniștea creatoare 
a pc-porului nostru. Pen‘ru 
cei In haină militară care 
pun. totodată, umărul lor 
viguros la «dificarea unei 
țări tot mai înfloritoare, a 
socialismului si comunismu
lui Pe pămîntul liber româ
nesc. pentru cei ce au în
vățat din exemplul si în
demnul secretarului general 
al partidului 
României, 
suprem.
NICOLAE CEAUSESCU.' că 
sin'agma „nu se poate" este 
desuetă și neavenită In ac
tivitatea lor. în pregătirea 
de luptă și politică, pretu
tindeni unde este nevoie 
«ă-șl aducă contribuția ]a 
apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, la ri
dicarea tării pe noi culmi 
1 progres si civilizație, de 
bunăstare și fericire ; pen
tru toți cei aflați sub dra
pel și slujesc cu abnegație, 
cu eroism, cu credință și 
fierbinte patriotism poporul 
partidul. România socialistă.

tn această zi de sărbătoare 
ne eîndim deopotrivă cu 
mîndrle la talentul, bărbăția 
?l dăruirea sportivilor noș- 
tr- militari la multe și fru
moase succese repurtate de 
e4 In cele mai mari întreceri 
‘.nUrne și internaționale. la 
întreaga activitate de edu
cație fizică si sport ce se 
desfășoară sub semnul înal
te4 discipline, al rigurozită
ții. temeiniciei și — firește
— bucuriei, la nivelul tu
turor subunităților, unități
lor și marilor unități. Pen
tru toți cei ce-si desfășoară 
activitatea tn sport — nu 
numai în rîndul ostașilor, ci 
în întreaga mișcare sportivă
— un moment cu ample 
semnificații și rezonante l-a 
constituit solemnitatea de
corării eu înalte distincții 
ale Republicii Socialiste 
România, de către însuși pre-

nreședintele 
comandantul 

tovarășul

ședintele tării, comandantul 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, a echipei, a fot
baliștilor. antrenorilor și u- 
nor cadre din conducerea 
clubului de elită al milita
rilor. Steaua București, cu 
prilejul cuceririi celui mai 
prestigios trofeu fotbalistic 
european. Cupa Campionilor. 
Deopotrivă, prilej de apre
ciere a remarcabilei perfor
manțe obținută de echipa 
fotbaliștilor militari și de 
îndemn la o pregătire și 
mai susținută. „Să facem în 
așa fel îneît loturile spor
tive din toate domeniile, 
să se prezinte în competi
țiile Internaționale cu o te
meinică pregătire, cu hotă
rârea fermă de a reprezenta 
cit mai demn culorile trico
lore românești", spunea 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
in cuvîntarea. bogată in 
ide. și nreținas'3 indicații, 
rostită în cadrul solemnită
ții desfășurate la 12 mai. la 
Consiliul de Stat. Idei și 
irdicații care au determinat, 
la clubul Steaua, obținerea 
□nor noi șl strălucite per
formanțe, la majoritatea 
disciplinelor, completînd un 
frumos bilanț în acest an.

Să notăm că numai repre
zentant)! marelui dub bucu- 
reștean — fără a adăuga și 
rezultateje celor din asocia
țiile sportive militare_ din
Brașov. 
Napoca. 
Buzău, 
cucerit 
mai 
titluri 
tării, au stabilit 24 de 
eorduri naționale și au 
tinut 145 de medalii de 
argint și bronz la competi
țiile internaționale oficiale, 
că sportivi ca Aurel Maca- 
rencu, dublu campio-i mon- 
d!a| la canoe. Nicu Vlad, li
nul dintre cei 
halterofili al 
til, A. Velea 
canotoarele 1 
Chira Stoian, 
rohan si Camelia Diaconcs- 
eu, luptătorii D. Prefit și P. 
Cruceanu, atletele Alina As- 
tafei si Mihaela Loghin, 
mulți handbaliști, voleiba
liști, baschetbaliști, scri- 
meri etc. și-au cîștigat re- 
numeie pe plan mondial, 
obținînd remarcabile per
formanțe...

De ziua lor. firește, spor
tivii militari se angajează să 
transpună în continuare In 
fapt valoroasele indicații ale 
comandantului suprem, să 
se pregătească cu mai mult 
sîrg pentru a realiza noi 
performante de prestigiu, 
spre gloria sportului româ
nesc. a patriei socialiste.

Cluj-
Timișoara. 

etc. — 
acest an 
de 175 

campioni

Tg. Mureș, 
. Iași. 
Mizil 
în 

puțin
de

au 
l nu 

de 
ai 

re- 
ob- 

aur.

i mai elo-giati 
lumii, caîaciș- 
și D. Stoian, 
Lucia Toader, 
Anișoara So-

Aradul a găzduit în cea de-a 
doua decadă a lunii septembrie 
ediția de toamnă a Concursu
lui dc selecție Ia tenis pe sase 
categorii de virstă, pentru 
copii între 9 și 14 ani. Acți
unea, inițiată și organizată de 
F.R.T., prin Centrul republican 
de pregătire, se desfășoară în 
două faze, anual, avînd înscrise 
în calendar competiții de primă-

luția copiilor, ne oferă o a- 
preciere concludentă a progre
sului realizat de el de la a 
etapă la alia. Fapt deosebit 
de Îmbucurător, competiția a 
relevat nu numai o foarte bună 
pregătire tehnico-iactieă, el șl 
calități moral-volitive de prim 
ordin, demonstrate de concu
rent! atit prin gama sporită a 
procedeelor tehnice corect în-

UN GEST SPONTAN DE MAMĂ Șl DE SPORTIVĂ
Fapt de înțeles, concurențil fiind la o virstă destul de fragedă 

mulți au fost Însoțiți de părinți (peste 200 după aprecierea an
trenorului Bardan, care ne-a relatat întîmplarea), spectatori 
avizați și totodată emoționați. Pe unul dintre terenuri, partida 
dintre doi copii de zece ani, talentațl șl ambițioși, Mihail Nico- 
laescu (Metalul Tîrgoviște) și Lucian Viziru (Steaua), s-a în
cheiat cu victoria primului, după mai bine de două ore și ju
mătate de joc I o mamă, așa este firesc, a fost prima care l-a 
Îmbrățișat pe învingător. Da, dar era mama... învinsului, irlna 
Viziru și ea cîndva jucătoare, fiica unuia dintre așii tenisului 
românesc, Gheorghe Viziru. Un gest spontan de mare frumu
sețe morală, urmat de un al doilea, căci în semn de prețuire 
i-a dăruit racheta fiului el, de o calitate mult superioară celei 
cu care jucase Nicolaescu. Nu putem șt! astăzi drumul pe care 
11 vor urma cei doi copil, dar eu siguranță nu vor uita niciodată 
lecția de fair-play oferită de Irlna Viziru. Noi, ceilalți, 11 mul
țumim !

vară și de toamnă. De această 
dată, cele 23 de terenuri de 
pe malurile Mureșului au găz
duit aproximativ 1000 de me
ciuri, cifră elocventă (datorată 
numărului mare de concurenți. 
131 fete, 204 băieți), vorbind 
de la sine, atit in privința a- 
tracției exercitate de tenis, cit 
și a efortului depus de orga
nizatori.

Prima fază a selecției s-a 
desfășurat pe tablouri, după 
sistemul „dublu k.o.“. oferind 
șansa de a rămîne în concurs 
celor care au pierdut în pri
mul tur. Cea de-a doua, dis
putată pe grupe de 8 (fiecare 
cu fiecare), i-a opus pe pri
mii patru clasați la o cate
gorie celor situați pe locurile 
5—8 la treapta de virstă urmă
toare. Inițiativa, stimulatoare, 
aparține coordonatorului Cen
trului republican de pregătire, 
antrenorul emerit Alexe Bar
dan, căruia i-am solicitat a- 
mănunte privind întrecerea.

„Acest concurs noate fi con
siderai comnetițic-bilanț pentru 
perioada de antrenament cu
prinsă intre două ediții con
secutive, care, urmărind evo-

sușite, cit și prin dîrzenia cu 
care și-au disputat intiieia- 
tea. Apreciind în ansamblu 
comportarea concurenților, «ă 
consemnăm numele celor care 
s-au evidențiat: categoria 9 
ani, Mirela Vlădujescu (CSS 
Reșița), Raluca Nină (Progre
sul București), Paul Hartweg. 
Dacian Dudas (ambii Electrica 
Tim.) ; 10 ani, Mihaela Vulpe 
(SC Bacău), Ana Maria Pes
cariu (TCB), Csongor Bibza 
(Constructorul Cluj-Napoea) ; 
11 ani, Cătălina Cristea, Traian 
Georgescu (ambii Dinamo

Buc.), Antonela Voinea (CSS 
Reșița) ; 12 ani, Ruxandra
Mățăoanu (Dinamo Buc.), Si
mona Petru (CSS Reșița), Ste- 
lian Gima (CSS 2 Const.), A- 
lexandru Rădulescu (TCB), 
Csaba Borșoș (Mecanica Bis
trița) ; 13 ani, Irina Spirlea 
(Dinamo Buc.), Monica Năsta- 
se, Dinu Pescariu (ambii TCB), 
Pavel Andrei (CSS 2 Const.), 
Bogdan Peia (CSS Reșița) ; 14 
ani. Angela Kerek (Electrica 
Tim.), Cristian Zetu (CSM 
Tini.). De remarcat rezultatele 
excelente obținute 
Spirlea. Dinu 
Andrei, toți de 
evoluat la o 
rioară. Pentru 
etapa următoare prevede 
program centralizat de antre
namente la sală, un stagiu de 
pregătire fizică la munte și,' 
sperăm, ediția de primăvară a 
concursului să marcheze încă 
un pas substanțial al lor pe 
scara valorilor".

La succese un aport consi
derabil l-au avut cei care 
i-au pregătit. Pentru munca și 
priceperea lor. să consemnăm 
numele antrenorilor evidențiați 
de către directorul de concurs: 
Ioan Rusneac (CSM Tim.). Vio
rel Pop (CSS 2 Const.). Tibe- 
riu Miklo (CSS Reșița). Vasile 
Ciuntea (SC Bacău), Enorian 
Stoica, Leonte Ianovschi (CSS 
Viitorul Pitești). Elena Mocuța. 
Grigore Geantă (Electrica Tim.). 
Victor Buruiană (Mecanica 
Bistrița), Gheorghe Boaghe, 
Constantin Cozmescu (Dinamo 
Buc.), Liviu Vasilescu (TCB). 
Silviu Sperneae. Teodor Frun
ză (Progresul Buc.).

de Irina 
Pescariu, Pavel 
12 ani, care au 
categorie supe- 
cei selecționați, 

un
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SEZONUL DE CICLOCROS
IN PLINĂ DESFĂȘURARE
Avînd caracter de trial rentru 

apropiatele Campionate Naționa
le de ciclocros, ce se vor derula 
săptămîna viitoare în Poiana 
mică a Brașovului, concursurile 
desfășurate tn ultimele zile au 
avut condiții deosebit de grele 
de întrecere, de unde multele a- 
bandonuri. REZULTATE TEH
NICE:

SELECȚIE PENTRU 
GHZ>MONITORI

Oficiul județean de tu
rism Prahova — Sinaia 
organizează în ziua de 20 
noiembrie a.c.. un examen 
de selecție pentru ghlzl- 
monltori. colaboratori ex
terni.
re se 
fonul 
419.

Relații vublimenta- 
pot obține la tele- 

14751 — tnt. 346 sau

ECHIPA DE IERI, LÎNGĂ CEA DE AZI
Riiercsiu xuLiiiomor nand- 

balulul pentru spectacole de 
calitate rămîne In continua
re la cote înalte. Firește, 
condiția principală ca sălile 
să fie arhipline rămîne una 
singură : evoluția la înălți
me a noilor generații de ju
cători, dintre care, mereu. 
ȘCOALA ROMANEASCA DE 
HANDBAL are reprezentanți 
de seamă. Șl dacă acestor ar
gumente 11 se adaugă șl ma
rea pasiune a multora din
tre cel prezențl acum în tri
bune. meci de ■ meci, care cu 
mal puțin sau mal mult timp 
tn urmă erau cel adulați ia 
rîndul lor de spectatori, a- 
vem o imagine a Interesului 
deloc știrbit de unele rezul
tate mal puțin valoroase, vre
melnice. cum le-am dori să 
fie. Mal ales de această pa
siune ne-am convins recent.

-Sala Floreasca, la un meci 
în care (cel puțin teoretic) 
Steaua nu putea avea prea 
multe emoții în partida cu 
Știința Bacău. Nu jocul în 
sine a fost cel mai frumos, 
d aspectul tribunei, cu mul
te figuri cunoscute din lu
mea handbalului. Și atunci, 
din curiozitate, am încercat 
— șl veți vedea că am reu
șit — să alcătuim o forma
ție, care (cu puține excepții) 
ar fl putut să apară în teren 
cu tricoul purtînd însemnele 
„Steaua* : portar — Traian 
Popescu ; jucători de semi
cerc — Sabin Mar cu, Cornel 
Oțelea, Mihai Marinescu, Wer
ner StokI • conducători de 
joc — Olimpiu Nodea, Gheor- 
șhe Goran, Radu Voina ; ju
cători de 9 m — Aurel Bul
gara, Gabriel Kicsid, Ștefan 
Birtalan, notați, să-i zicem.

cronologic în funcție de apa
riția lor în arenă. Iar pen
tru că orice echipă nu poate 
evolua, chiar dacă- este 
discuție un meci 
în competiția 
PENTRU ---------
numim 
tehnic 
unlv.
nescu.

Toți
.bătrîna". dar mereu ..tînăra" 
Floreasca la un meci, să-i 
zicem oarecare, dar care 
prin statornica dragoste pen
tru handbal ne-au îndemnat 
la această notație.

Sperăm și dorim ca în cel 
mal scurt timp să prezentăm 
sl alte formații. în aceeași 
competiție... peste timp, de 
la alte cluburi, îndemn spre 
mai bine echipelor din teren.

Mîhaîl VESA

în 
imaginar, 

PASIUNEA 
HANDBAL", să-l 

și pe conducătorul 
al steliștilor : prof. 
Ioan Kunst-Ghermă-

cel amintiți erau în

IN CAMPION
ETAPA A lll-a A DIVIZIILOR

• «Cupa Olimpia*, seniori. 10 
V. Grosu (Stea- 

Val. Buduroi 
secundă, 3. E. 
la 50 sec.: ju- 

1. St. Anton

ture=15 km: 1. 
ua) 47:30, 2.
(STIROM) la o 
Cațavei (IMGB) 
niorl mari, 12 km: 
(STIROM) 40:00, 2. P. Șanta (O- 
limpia) la 13 sec, 3. Cr. Modoran 
(CSS 2) la 43 sec.; juniori mici. 
8 km: 1. M. Marius (Olimpia) 
25:12. 2. G. Cristea (CSS 1) la 
21 sec.. 3. N. Sîrbu (STIROM) la 
23 sec.

• «Cupa IMGB-{-Voința*, seni
ori. 12 km: 1. E. Cațavei 32:04. 
2. P. Mitu la 2 sec., 3. M. Ior- 
dache (toți I.M.G.B.) la 56 sec., 4. 
G. Gheorghiu (Voința) la 1:04: 
juniori mari, 9 km: 1. M. Voi- 
noiu (Voința) 26:02. 2. P. Santa 
(Olimpia) la 2 sec., 3. I. Briceag 
la 1:36. 4. G. Cristea la 1:39. 
ambii CSS 1; Juniori mici, 6 km: 
1. M. Marius (Olimpia) 16:41. 2. 
Adr. Ivan (CSS 1) la 13 sec.. 3. 
M. Simion la 17 sec.. 4. G. Pru
nă la 1:17. ambii STIROM.

Se remarcă forma bună pe 
care o manifestă Mihai Marius 
(Olimpia) și Stelian Anton 
(STIROM). precum și comporta
rea constantă a rutierilor de la 
IMGB șl STIROM.

Pe traseul din imediata vecină
tate a Complexului Delfinul din 
șos. Pantelimon se vor desfășu
ra două noi concursuri: astăzi, 
în cinstea Zilei Armatei, de la 
ora 15. gînt programate întrece
rile „Cupei Steaua*, Iar mîine. 
de la ora 10, Campionatele mu
nicipale. Apoi cicliștii calificați 
se vor deplasa la Poiana Bra
șov. unde miercuri își vor dis
puta ediția a 7-a a „Cupei Po
iana*. iar la sfîrșitul sfiptăn’înil 
viitoare, Campionatele Naționale 
ale seniorilor si juniorilor mari, 
precum si Concursul Republi
can al juniorilor mid, întreceri 
care vor constitui punctul final 
al activității din acest rezon.

Meciul Farul Constanta — Ra
pid București poate fi considerat 
derbyul etapei a III-a a Diviziei 
masculine A de baschet. în pri
mul rlnd crin crisma faptului 
că aproape toate partidele dintre 
aceste echipe au oferit dispute 
echilibrate sl spectaculoase. în
cheiate la diferente minime. La 
fete, iese în evidentă intîlnlrea 
dintre Chimistul Rîmnicu Vîl
cea. revelația etapei trecute 
(2—0 cu Politehnica București!) 
și Voința București.

In general, la întrecerile aces
tei etape, ca șl la cele care vor 
urma, este de așteptat ca frun
tașele baschetului să manifeste 
o pregătire cît mal bună, con
cretizată prin prestații de nivel 
ridicat. în felul acesta creîn- 
du-șe bosibilitatea alcătuirii 
unor valoroase selecționate na
ționale. canabile să ne reprezinte 
eu cinste tara la Campionatele 
Balcanice (senioarele: 19—21 de
cembrie. în Grecia: seniorii:
26—28 decembrie *h Bulgaria).

RETURUL LA TENIS
Tncepînd de luni, timp de trei 

zile, în Sala Sporturilor din Cra
iova se vor desfășura întrece
rile returului Campionatului Na
tional pe echipe pentru juniori 
la tenis de masă. Structurat pe 
trei grupe valorice, campionatul 
reunește 14 echine feminine și 
tot a+îtea masculine. în lupta 
nentri.i titlu aflînhi-se eu rele 
mM mari șans' Spartac C.S.Ș. 1 
București. Juventus MILMC 1 
București, r.^.S. Metalul I Rm.

ȘASE PARTIDE
Campionatul Diviziei A la polo 

se reia azi cînd sînt progra
mate cîte trei partide în cele două 
grupe valorice, mîine disputîn- 
du-se revanșele acestor întîlniri 
în cadrul etapelor duble. în se
ria I, Bazinul Dinamo găzdu
iește două meciuri: Progresul — 
Steaua șl Dinamo — Rapid (azi

Horațlu SIMA

INVITAȚIE IA COMPLEXUL BALNEAR DOINA, DIN NEPTUN
COMPLEXUL BALNEAR DOINA, DIN STAȚIUNEA TURISTICA 

neptun, oferă pină la data de 25 decembrie a.c. și cu începere 
din data de 1 februarie 1587 locuri pentru cură balneară și 
odihnă.

Cazarea, masa șl procedurile medicale se asigură intr-un 
ridicat grad de confort și cu personal de înaltă calificare.

Se pot trata următoarele afecțiuni ale aparatului locomotor : 
reumatisme cronice și degenerative, artroze, spondiloze, sechele 
(post-traumatice sau post-operatorii) afecțiuni ale sistemului 
nervos periferic rino-larineite cronice, boli cronice ale aparatu
lui genital feminin

Sînt aplicate procedurile balneare bazate pe nămol sapropelic 
din lacul Tec.hirghtol. se fac tratamente cu Gerovital, Aslavital 

Si Pell-Amar preparate românești de faimă mondială pentru

combaterea îmbătrîniril premature șl regenerarea funcțiilor 
organismului. în cadrul complexului, funcționează o piscină 
cu apă de mare încălzită. Alte posibilități de agrementare : 
cinematograf, bowling tenis de masă etc. Prețul : 85 lei / zl
Inclusiv tratamentul.

De asemenea complexul oferă condiții optime pentru orga
nizarea de consfătuiri, simpozioane, r ---------- ‘  “—
recuperare fizică.

Foarte important : Stația C.F.R. care 
află la numai 150 de metri de hotel și 
Căprioarelor".

Solicltanții se pot adresa la agențiile 
turism și In București și la Agenția de 
cembrie 26. telefon 15.15.33, precum și 
stațiunii turistice Neptun (telefon : 917/31845).

cantonamente sportive,

deservește stațiunea se 
I se numește .Popasul

oficiilor județene de 
turism din str. 13 De- 
d-irect La Dispeceratul
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ÎNTRECEREA MASCULINĂ
Mîlne. în Campionatul mascu

lin al primei divizii de volei, se 
desfășoară o etapă incompletă. 
Tn prima grupă valorică este 
programat un singur joc. întru- 
cît cel dintre Steaua si Explo
rări Știința Baia Mare (3—0) s-a 
disputat anticipat, iar meciul Di-

Grupa

namo — I 
fost arați 
tn schlm 
cundă s* 
3 partide 
închei? 1 
o săo 'o 
nro**r^nv 

valorică 
I - UNTV

___ I
Tg. Mureș : ASA ELECTROMURES 

IOVA
Grupa a II-a valorică 

P. Neamț : RELONUL SAVINESTI — CSMU 
Brașov : TRACTORUL — „POLI" TIMIȘOARA 
Tulcea : CSM DELTA — RAPID BUCUREȘTI

PRIMELE TURNEE IN CAMPIONAT
Echipele feminine ale primei 

divizii susțin săptămîna viitoare 
primele turnee din actuala edi
ție a 
unde 
grupei 
torilor 
te.

campionatului. La last 
este programat turneul 
I valorice. Interesul iubi- 
acestui sport este, fireș- 

crescut fată de cel arătat 
anul trecut, cînd formația locală 
Penicilina se afla în grupa va
lorică secundă. Prin urmare.

este de 
de comp 
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ele fac pane dintre acelea 
mai puțin plăcute, dar sînt 
absolut obligatorii pentru ob
ținerea marii performante în 
tir. O dată în plus, însă, pe 
lîngă aceste minusuri „de ul
timă oră*4 au ieșit la iveală 
si anumite lipsuri ale trăgă
torilor noștri, depistate, 
lizate.
sistă __
Tratate însă cu duhul

iltate 
avut 1 'Te

| Mîine, o nouă „rundă“ a primei divizii

I
I

UITAM PRINCIPALA
OBLIGAȚIE A CAMPIONATULUI !

întrecerea speranțelor

0 SCRISOARE DESPRE „FONDUL REDUS DE TALENTE"..;I care stă-Principala întrebare
ruie asupra desfășurării campio
natului rămîne aceasta: vor con
firma noile protagoniste reușite
le de pină acum? Sauț
spus, în ce măsură vor fi ele
capabile să reziste asaltului pe
care concurentele aflate în mod 
obișnuit în primul
lansat? $i etapa de 
te răspunde într-un 
semn de Întrebare.
dintre formațiile aflate in cursa 
pentru recîștigarea pozițiilor tra
diționale se întîlnesc între ele: 
Universitatea Craiova si Sportul 
Studențesc. în Bănie, 
dintre meciurile de tradiție ale 
campionatului, care, 
conjunctură, capătă 
catia unor încercări 
între două 
mult datoare după ultimele lcr 
evoluții. Alt „cap de afiș4*. la 
Ploiești, unde vor fi față în fată 
două dintre echipele „noului val44 
Petrolul sl F.C. Olt, concurente 
ambițioase care au dovedit, pină 
acum cel puțin, că doresc să 
joace roluri de prim-plan în 
campionat. în Trivale, o partidă 
în care (în ciuda diferenței de 
punctaj 
curente) argeșenii trebuie să fa
că fată marii dorințe de a refa
ce (ce se mai poate reface) din 
terenul pierdut a buzoi enilor.
Rapid va evolua, după mulțl ani. 
la Galați șl prezența echipei din 
Giulești. coroborată cu ultimul 
bun rezultat al__Oțelulul, anunță 
tribune pline.
canlca Moreni ______ ____
unei formații. Jiul, alarmată d£ 
recentele sale . " " _2 ____
te. Situație similară pentru gaz
da întîlnirll de la Rm. Vllcea. 
Chimia, care va da replica Iul 
.U* Cluj-Napoca, aflată șl ea 
după o partidă în care a cedat

ambele puncte! Care este po
tențialul actual al Corvinului? 
Iată o întrebare la care nu s-a 
aflat încă răspunsul sigur pînă 
acum, din pricină că hunedore- 
nii au parcurs un drum sinuos» 
plin de controverse: ei n-au mai 
excelat nici în partidele pe te
ren propriu, ca în trecuta edi
ție. Poate F.C.M. Brașov profita 
de aceste ezitări ale Corvinului? 
Iată ce vom ști doar duminică 
după-amiază. Singura 
din Capitală Va opune Victoriei, 
o formație în vizibil ascendent 
de comportare, ne S.C. Bacău, 
considerată una dintre revelați
ile campionatului. în perspecti
vă, deci, un meci echilibrat si 
atractiv.

Acestea ar fi cîteva scurte an
ticipări despre cele opt meciuri 
ale etapei (întîlnirea Steaua — 
Dinamo a fost amînată). Ele in
teresează. desigur, în contextul 
locurilor din clasament, al acu
mulărilor de puncte. Dar toate 
acestea sînt probleme secundare 
fată de marele, de principalul 
scop al existenței campionatului, 
care rămîne ridicarea calității 
fotbalului practicat pe prima 
scenă. Recentele slabe compor
tări și rezultatele din cupele eu
ropene au arătat destule scăderi 
ale reprezentantelor noastre, do
vadă că principala competiție a 
fotbalului nu a atinq gradul de 
valoare pretins de importantele 
întreceri ale cluburilor de pe 
continent! Tocmai de aceea, 
peste măruntele -calcule de punc
te si ambiții de rezultat se pu
ne. cu toată acuitatea, obligația 
celor IC formații, care vor apă
rea mîine tn arenă, de a de
monstra, prin calitatea jocului, 
că sînt în adevăr echipe de PRI
MA DIVIZIE!

.   ana-
criticate și care per- 

de mulțl ani de zile. 
---------- blîn- 
deții, la vremea respectivă, ele 
au continuat, din păcate, să 
drămuiască împlinirile inter
naționale ale ’ tirului româ
nesc. De multă vreme, la 
sfîrșitul diferitelor campio
nate europene, mondiale sau 
olimpice, s-au constatat evo- 

«slabe ale pușcașilor pe 
neprielnică, 
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și în 
psihică 
tență la 
curs de cel mai 
Toate acestea s-au transfor
mat, o dată cu trecerea tim
pului, în probleme de fond 
ale tirului nostru, llmltînd 
accesul unor probe spre me
dalii. Dar. de flecare dată, 
medaliile cîștigate de pistola
rii vlteziști, de trăgătoarele 
de pistol sport sau la echi
pe, au trecut ne plan înde
părtat insuccesele de la ce
lelalte probe șl totul a tre
cut fără urmări. De astă da
tă însă, faptul că nici pistolul 
viteză, nld pistolul sport șl 
nici vreo echipă n-au mal 
venit cu succesele obișnuite 
de la Campionatele Mondiale 
a pus cu acuitatea necesară 
vechile probleme, și măsurile 
au venit în consecință.

Prea 
decum. Este vorba doar des
pre o 
punct, care poate avea, even
tual. un singur defect: că a 
venit prea tîrzlu. adică după 
Campionatele Mondiale ..

aspre? Nedrepte? Nici-

normală punere la

Radu TIMOFTE
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semnifi-

rămase

dintre cele două ocn

Flacăra Autome- 
primește vizita

pierderi de punc-

Din dosarele Comisiei de disciplină

Cititorul nostru I. Pătrașcu. 
din str. Chilia Veche (Bucu
rești). ne trimite o scrisoare cu 
un conținut deosebit de in
teresant. Ni se destăinuie. mai 
întîi, că citește cu mare aten
ție ziarul, că-1 interesează tot 
ce se întîmplă în sport și a- 
preciază în mod deosebit ar
ticolele critice, cum a fost și 
cel intitulat „Fondul redus de 
jucători sub 21 de ani și im
plicațiile lui". După ce face o 
analiză amănunțită a ideilor 
expuse în acest articol, citito
rul nostru trage o concluzie 
datorită căreia scrisoarea lui a 
ajuns să fie comentată în a- 
ceastă pagină : Antreno
rii care se ocupă de Iotul 
de tineret au ajuns ei să trea
că in revistă și loturile de spe
ranțe ale celor 18 divizionare 
A, care joacă etapă de etapă 
într-un campionat al lor, dar 
Pe care puțini il urmăresc și 
căruia doar cilcva cluburi îi 
acordă cuvenita importanță ? 
Adevărul e că se așteaptă ca 
unii dintre acești jucători să 
evolueze un meci sau două în 
„A* și numai după aceea sînt 
convocati. Consider că nu e 
bine".

Și noi considerăm la fel. Cu 
atît mai mult, cu cit. In ul
timul timp, am discutat pro
blemele ridicate de cititorul 
nostru cu doi dintre cei mai 
competent! antrenori tineri si 
care cunosc foarte bine ce se 
intimplă în acest atît de mult 
discutat campionat al speran
țelor : Radu Troi (Steaua — 
echipa campioană) si Nicolae

Zamfir (pină de curind antre
norul speranțelor craiovene). 
Și ambii au fost de acord cu 
cele relatate în scrisoare, con- 
firmînd că în acest campionat 
există destui jucători care me
rită să fie încercați la Iotul de 
tineret. „O consfătuire perio
dică, scurtă, cu toți tehnicienii 
de Ia speranțe, sublinia antre
norul de Ia Steaua, ar puica 
oferi celor ce răspund dc soar
ta lotului de tineret o imagine 
mai clară asupra fondului de 
talente existente în campiona
tul nostru".

Dar așa ceva nu se face...
Dincolo de toate acestea ră- 

mîn însă actuale alte cîteva 
afirmații ale cititorului bucu- 
reștean legate de MODUL cum 
se desfășoară întrecerea spe
ranțelor. de importanța pe 
care i-o acordă în primul rind 
cluburile, singurele care o pot 
face tot mai EFICIENTA.

.aurențiu OUMITPESCU
1. STEAUA 9 6 3 0 35- 2 21
2. „U44 Cluj-N. 9 7 0 2 17-13 21
3. Univ. Craiova 9 6 1 2 23- 9 19
4. F. C. Olt 8 6 0 2 15-11 18
5. Dlnamo 8 5 1 2 18-10 J6 -
6. Corvinul 0 4 2 3 14-12 14
7. Sportul Stud. 9 3 4 2 14-10 *3 +
8. Jiul 9 4 1 4 14-29 13 _
9. Victoria 9 3 2 4 11-12 ia

11. Petrolul 5 2 5 2 12-17 11
11. F.C.M. Brașov 9 3 1 5 20-20 10
12. Rapid 9 2 4 3 7-7 10 -
13. Oțelul 9 2 4 3 9-10 18
14. Flacăra 9 2 3 4 10-14 9
15. S. C. Bacău 9 3 0 6 18-26 9
16. Gloria 9 3 0 6 16-28 9
Î7. F. C. Argeș 9 1 2 6 4-12 5
18. Chimia 9 1 1 7 9-24 4

NAȚIONALE
ET MODIFICĂRI DE DATE
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LA HOCHEI
• Campionatul primei grupe 

valorice a Diviziei A de hochei 
continuă azi cu meciul de la 
Galați, dintre Dunărea și Sport 
Club Miercurea Cluc. Intruclt au 
intervenit unele modificări in 
program, publicăm meciurile care 
mai sînt de disputat :

28/29 octombrie : Dlnamo — 
Steaua

1/2 noiembrie : Dlnamo — Sport 
Club M. Ciuc

2/3 noiembrie : Dunărea Ga
lați — Steaua

7/1 noiembrie : Dunărea Ga
lați — Dlnamo

7/1 noiembrie : Sport Club M. 
Cine — Steaua
• tn urma partidelor Steaua —

Sport Club, clasamentul efica
cității in grupa valorică A arată 
astfel : 1. gereb (Sp. Club)
20 p (9 goluri + 11 pase de 
gol) ; 2. Pisăru (Dlnamo) 17 p 
(8+9) : 3. Tureanu (Dlnamo) 14 
p (6+8) ; 4. Bejan (Dlnamo) 10 p 
(8+2): 5. Solvom (Dlnamo) 10 p 
(5+5) ; 6. Nlstor (Steaua) » p 
(7+2) ; 7—10. Giles (Steaua). Mo- 
canu (Dunărea! șl Justinian 
(Steaua) 9 p (6+3).

e vor 
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nul Sergio Catalani, este cea 
mai tare ediție a cupelor euro
pene, atît din punct de vedere 
al participării numerice, cit și 
valorice, ieșind, iată, din cursă 
echipe extrem de puternice, 
precum ȚSKA, Montjuich — 
incă in primul tur, Posillipo. 
ultima chiar la ea acasă*. Tn 
ce-1 privește, antrenorul dina- 
moviștilor sublinia, mai întîl. 
creșterea echipei în joc, omo
genitatea. apărarea la înalt ni
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MÎINE, CEI MAI BUNI TRĂPAȘI LA STARTUL „PREMIULUI SĂLAJ"
Cei mai buni trăpași exlstenți 

în acest moment pe hipodromul 
din Ploiești, în frunte cu Rarău 
(deținătorul recordului național 
al cailor de 3 ani) Fidelio (re
centul învingător al „Premiului 
Agriculturii “), Răsad, Halogen 
(învingătorul „Criteriului de 
Fond44) și alți concurenți de va
loare se vor întrece mîine în 
„Premiul Sălaj", un handicap de 
viteză pe distanța de 1 600 m, 
în care se vor face cîteva ten
tative de noi recorduri. în per
spectivă, deci, un spectacol hi
pic atractiv.

Joi după-amiază, formația cam
pionului G. Tănase a mai reușit 
trei victorii, dintre care aceea 
obținută de Trufanda ne-a im
presionat, tînărul O. Dumitru 
confirmîndu-și din nou talentul. 
După ce s-a handicapat supli

| EXPLICAȚII

I* Dacă unul dintre cititorii 
noștri — unul, nu mai muiți — 
ar fi vrut să asiste la ședința 
de joi după-amiază a Comisiei 

Ide disciplină, el n-ar fi avut 
posibilitatea să-și satisfacă a- 
ceastă curiozitate, pentru sim
plul motiv că... n-ar fi avut loc 

Iin camera în care se ținea șe
dința. In Încăpere nu mal pu
teai arunca un ac din cauza I personajelor chemate să poves
tească, flecare în versiunea lui, 
ce se întlmplase la meciul Cris
talul Dorohoi — TEPRO Iași.

ICe se întlmplase 7 Mal nimic ! 
Atlta doar că. la acordarea u- 
nel lovituri de la 11 metri In 
favoarea oaspeților, mal mulțl

I jucători al gazdelor s-au repe
zit la arbitru, l-au îmbrlnclt, 
l-au șl lovit chiar. Arbitrul ar 

Ifl trebuit, tn această situație, să 
pună capăt meciului, dar n-a 
fost lăsat să facă acest lucru ; 
mal mult Încă, 1 s-a eerut,

Isub amenințare, că acorde un 
penalty șl pentru Cristalul Do
rohoi. Ceea ee bietul arbitru, 
care tremura ca piftia, a și fă- 

Ictit-o. Intr-o astfel de atmosfe
ră, nu e de mirare că s-au gă
sit doi huligani. Radu Nițuleae 

Iți Vaslle Rudlșteanu, care au 
aruncat cu pietre tn arbitru 
(ambii au fost amendați eu cite

vel International (Simion, Ră- 
ducanu. E. Ionescu), cu ata- 
canți eficienți, penetrant! (in 
primul rînd Moiceanu și Ha
giu), cu un tînăr mereu în as
censiune — Olaru, ceilalți con
tribuind, de asemenea, la spec
taculoasa calificare.

Se impun felicitări. Acum 
insă toate gîndurile se În
dreaptă spre dubla întilnlre cu 
iugoslavii, de la Mornar, cn 
prima manșă la .finele săptă- 
mtnii viitoaYe. Pînă una-alta. 
două declarații fulger : „Adver
sar puternic, cum s-a văzut si 

mentar cu un lung galop, Tur
nir a salvat partida într-un 
frumos final de cursă. Iar Ri- 
zoriu a confirmat revirimentul 
de formă anunțat. Coronița, cu 
V. M. Mihai în sulki, care a 
conceput o reușită cursă de do
zare a efortului, a învins la 
mare luptă pe Hârman. T. Mari
nescu a obținut eventul cu Hăr- 
nicuț, strecurat cu abilitate la 
coardă pe linia dreaptă la so
sire, și Raluca, realizatoarea u- 
nui nou și valoros record 
(l:34,6/km), care o aduce în rîn- 
dul speranțelor tinerei generații. 
Ultimul învingător a fost Stra- 
ton, care a dovedit că posedă 
o serioasă rezervă de secunde.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Rizoriu (Tănase) 1 :30,4 ; 2. 
Hawai. Cota : cîșt. 1. Cursa a

RIDICOLE
1 000 de lei de către organele 
de ordine).

Cum s-au apărat jucătorii care 
s-au repezit șl l-au lovit pe 
arbitru 1 El au spus că nu s-au 
atins de conducătorul jocului, <d, 
chipurile, doar au... protestat I

Am consuma prea mult spa
țiu, enumerînd toate sancțiunile 
pe care Comisia de disciplină 
le-a dictat In legătură cu aces
te incidente. Vom aminti, totuși 
(ca să afle șl alte echipe care 
cred că .avantajul terenului* în
seamnă ajutorul pe care neapă
rat trebuie să-l primească din 
partea arbitrului), că meciul a 
fost omologat eu rezultatul de 
3—6 pentru TEPRO Iași si că e- 
chlpa Cristalul Dorohoi a fost 
suspendată pe PATRU ETAPE, 
ceea ce Înseamnă alte 4 meciuri 
pierdute cu 3—0. Jucătorii șt-au 
primit de asemenea .porția*, cinci 
dintre el fiind suspendați pe cite 
6 luni.
• în încheierea acestor rindurl, 

să mai consemnăm și faptul că, 
uneori, chiar șl Jucători din Di
vizia A confundă jocul .bărbă
tesc* eu jocul brutal. .Confu
zia* aceasta fi va costa pe Flo- 
resen (Jiul Petroșani) 3 etape 
de suspendare...

Jack BERARIU

In primul tur, dar nu pot uita 
că am condus și acolo cu 4—1“. 
(Marian Nicolescu, vicepre
ședintele secției). „Va fi, cu 
siguranță, greu, dar echipa 
noastră e mai bună* (Șerban 
Popescu)... .

P.S. După ce a trecut, in
tr-o frumoasă manieră. de 
primul tur în C.C.E., Crișul nu 
a depășit și faza „sferturilor“. 
Chiar dacă compania a fost, 
valoroasă, așteptam mal mult 
de la orădeni decît acest bi
lanț fără nici o victorie. In 
locul oricăror explicații (mai 
ales in privința ratărilor), ne 
întrebăm : pe cînd reabilitarea?

H I P I S M
Il-a : 1. Coronița (Minai) 1:29,3 : 
3. Hărman. Cota : cîșt. 1,20, ev. 5. 
Cursa a III-a î 1. Hărnicuț (Ma
rinescu) 1:34,1 ; 2. Cricov ; 3.
Cosmetic. Cota : cîșt. 3, ev. 115, 
ord. triplă închisă. Cursa a IV-a :
1. Raluca (Marinescu). 1:34.6 : 2.
Bucura ; 3. Henric. Cota : cîst. 3, 
ev. închis, ord. triplă închisă, 
triplu II-ITI-IV 167. Cursa a V-a :
1. Turnir (Tănase) 1:31,2 ; 2. Sam
son : 3. Trandafir. Cota : cîst. 1. 
ev. 51, ord. triplă închisă. Cursa 
a Vl-a : 1. Trufanda (O. Du
mitru) 1:27,1 ; 2. Sfios ; 3. Vin- 
ța. Cota : cîșt. 2,20 ev. 6, ord. 
triplă 300. Cursa a Vll -a : 1.
Straton (M. ȘtefăneScu) 1:30,5 ;
2. Sălcloara. Cota : cîșt. 4. ev. 
6. ord. 9.

A. MOSCU

DUNÂIÎtA C.S.U. GALAJI - f.C.M. PROGRESUL BRÂU A
MTCIIII NR. 1 AL PROGRAMULUI DIVIZIEI II
„Maratonul" divizionarelor B 

continuă, duminică de duminică, 
cu precizia unui metronom. Mîi
ne. se va disputa runda cu nr. 
10 în al cărei program figurea
ză multe partide interesante, ce 
pot oferi spectatorilor jocuri de 
calitate.

Doi lideri. A.S.A. Tg. Mureș 
(seria a n-a) și Politehnica Ti
mișoara (seria a in-a), vor evo
lua în fața propriilor suporteri: 
la Tg. Mureș formația locală va 
întîlni pe C. S. Tîrgoviște, iar la 
Timișoara studenții au ca oaspeți 
pe jucătorii de la Armătura Za
lău. Ambele echipe oaspete fac 
parte din plutonul fruntaș, așa 
că localnicii au de susținut e- 
xamene dificile, ale căror rezul
tate sînt greu de prevăzut. Mult 
mai dificil se anunță însă me
dul pentru actualul lider al se
riei I — F.C.M. Progresul Bră
ila. Formația din Brăila se va 
deplasa la Galați, unde va avea 
ca parteneră de întrecere pe Du
nărea C.S.U.. echipă ale cărei 
prestații în actualul sezon nu au 
dat prea mari satisfacții supor
terilor săi, dar care știe să va
lorifice avantajul propriului te
ren. De un eventual eșec sau 
chiar de un rezultat de egalita
te obtinut de F.C.M. Progresul 
la Galati poate profita F.C. Con
stanta. aflată acum pe poziția a 
două în clasamentul seriei I, de
oarece va juca acasă, cu Steaua 
Mizil. Echipa de pe litoral are 
prima șansă în acest meci, ti- 
nînd seama de avantajul tere
nului.

Dar. programul de mîine al 
Diviziei B mai cuprinde și par
tide în care echipele situate în 
subsolurile clasamentelor au spe
ranța de a termina învingătoare 
și, aștfel, să intre In plutonul 
formațiilor din miîlocul ierar
hiilor. Asa bunăoară sînt me
ciurile Poiana Cîmpina — CSM 
Suceava. CFR Pașcani — FCM 
Delta Dinamo Tulcea (seria I), 
Autobuzul București — Tractorul 
Brasov. Carpati Mîrșa — Electro- 
nutere Craiova 'seria a n-a). 
Minerul Cavnic — Strungul Arad 
(seria a III-a).

Tată programul și arbitrii eta
pei de mîine:

SERIA I: Poiana Cîmpina —

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 24 OC
TOMBRIE. Extragerea I: Sl 14 12 
27 77 79 44 56 68; Extragerea a 
II-a: 2 64 85 19 31 51 63 65 46.

Fond tota- de cîștiguri : 793 881 
lei din care 39 435 lei. report la 
categoria 1.
• CIȘT1 GURILE TRAGERII

LOTO DIN 19 QCTOMBRIE. Cat. 
1: 2 variante 100% = autoturism 
Dacia 1300 (70 000 lei) și 3 va
riante 25% a 17 500 lei; cat. 2: 8,25 
variante a 11 863 lei; cat. 3: 16,75 
variante s 5 8i3 lei; cat. 4: 72,25 
a 1 ’55 lei: cat. 5: 204.25 a 200 lei; 
cat. 6: 1 6P7,00 a 100 lei. Report 
cat. 1 : 46 806 lei. Autoturismele 
Dacia 1300 (70 000 lei) fiecare, de 
la cat. 1. a”, fost obținute de par- 
tlcipanțir Vinczy Veronica din 
Tg. Secuiesc, Covasna și respectiv 
Albu Dumitru din București.

C.S.M. Suceava: Gr. Ma cavei
(Deva). F.C. Constanta — Steaua 
Mizil: N. Voinea (București), C.S. 
Botoșani — Unirea Slobozia: I. 
Piștea (Baia Mare) Aripile Vic
toria Bacău — Prahova C.S.U. 
Ploiești: T. Demian (Zalău). Mi
nerul Gura Humorului — Unirea 
Focșani: N. Bițin (Salonta), 
C.F.R. Pașcani — F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea : V. Onu (Pre
deal), Politehnica Iași — F.E.P.A. 
’74 Bîrlad: O. Streng (Oradea), 
Olimpia Rm. Sărat — Ceahlăul 
P. Neamț: I. Tănase (Tîrgoviște), 
Dunărea C.S.U. Galați — F.C.M. 
Progresul Brăila: S. Catană
(Drobeta Tr. Severin).

SERIA A II-a: Autobuzul Bucu
rești — Tractorul Brașov: A.
Grama (Bistrița) — stadionul 
Autobuzul. I.C.I.M. Brașov — 
Mecanică Fină Steaua București 3 
A. Porumboiu (Vaslui), Automa
tica București — Gaz Metan Me
diaș: G. Simcso (Deva) — sta
dionul Mecanică Fină. A.S. Dro
beta Tr. Severin — Progresul 
Vulcan București: A. Mu stătea 
(Pitești). Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Chimica Tînăvenl: S. Pan- 
telimonescu (Boldești-Seăeni),’ 
Carpați Mîrsa — F.leotroputere 
Craiova: L. Voroș (Reșița),
ROVA Roșiori — Inter Sibiu: N. 
Gogoașă (Buzău). Sportul Mun
citoresc Slatina — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe: V. Cenușe (Constan
ta). A.S.A. Tg. Mures — C.S. 
Tîrgoviște: M. Salomir fCIuj- 
Napoca).

SERIA A III-a: C.I.L. Sighet 
— Gloria Bistrița: M. Niculescu 
(București). F.C. Maramureș Ba
ia Mare — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca: L. Ciucu (București), 
C.S.M. Reșița — Unîo Satu Ma
re: V. Angheloiu (București),' 
Metalul Bocșa — Minerul Paro- 
șeni: V. Ilie (București). Poli
tehnica Timișoara — Armătura 
Zalău: M. Popescu (Craiova). O- 
limpia Satu Mare •— Aurul Brad: 
M. Stănescu (Iași). Minerul Cav
nic — Strungul Arad: I. Vîrlan 
(Gh. Gheorghiu-Dej). C.S. U.T. 
Arad — Dacia Mecanica Orăștle: 
Fl. Scoicaru (Alexandria). F. C. 
Bihor — Murgul De^a: F- Mus
tață (București'

Partidele vor înccoe ia ora 11.

• Astăzi, sîmbătă, este ULTI
MA ZI în care vă mai puteți 
exprima propriile jDțiuni în 
ceea ce privește numerele jucate 
la TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de mîine, duminică. 26 
octombrie. Tragerea se va des
fășura în București, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 16,30. Trans- 
misTunet desfășurării tragerii se 
va face la radio, oe programul 
I. la ora 17.30. Cele 66 numere 
extrase vor fi transmise în re
luare. în aceeași zi. la ora 22,20 
(o dntă cu rezultatele concursului 

Pronosport) și luni dimineața, 
la ora 8.55 tot pe programul I.

Astăzi este și termenul limi
tă pentru depunerea buletinelor 
Pronosport la concursul din a- 
ceastă săptămînă.



„Mondialele" de lupte greco-romane

IN AȘTEPTAREA FINALELOR
BUDAPESTA, 24 (prin telefon). 

După un Început slab, ingrijo- 
răto: în care dintre cei 4 luptă
tori români intrați in competi
ție numai unul singur a coborît 
învingător de pe saltea, Vasile 
Andrei, băieții noștri și-au re
venit, inregistrînd in tururile ur
mătoare unele victorii îmbucu
rătoare. Aceasta, credem, și sti
mulați de perspectiva extrem de 
neplăcută de a părăsi concursul 
încă după primele 2—3 tururi. 
Nicolae Zamfir (57 kg) l-a de
pășit clar la puncte (7—I) pe 
norvegianul Ronniyg Sigdc, luînd 
conducerea încă de la începutul 
meciului cu două conturări la
terale care i-au adus un avan
taj de 4 puncte. în turui 3, 
campionul nostru l-a Întîlnlt pe 
Patrice Mourrier (Franța), în 
fața căruia a fost condus la 
puncte cu 0—2. Cu un frumos 
tur de braț Zamfir a acumulat 
S puncte, iar pînă la pauză a 
repetat procedeul, mărindu-șl a- 
vantajul : 6—2. în ultimele 3 mi
nute. francezul a atacat susținut, 

răstoarne soarta 
Zamfir a rezistat, 
final cu 7—2. In 
fost liber, urmlnd 
pe Teimuraz Kali-

încercind să 
partidei, dar 
cîștigînd în 
turul 4 el a 
să-l Înfrunte .. _ 
mulln (U.R.S.S.). campionul con
tinental din acest an.

Primii sportivi care și-au sus
ținut meciurile din turul 8 au 
fost cei de la categoria 61 kg, 
unde sînt șl cei mal multi 
concurent!. între el, ștefan Ne- 
grlșan, care l-a întîlnlt pe Dong

lets (Canada).
dial a luat conducerea cu 3—0 
Încă 
urma 
schimbat in bine față de debut, 
Negrișan a reușit 
centurări laterale și 
cînd ca scorul să 
în min. 2,25, cînd a 
superioritate. ȘI in 
fan Negrișan a mal realizat o 
victorie (descaUficarea in min. 
5,05) în fața bulgarului Rumen 
Tenev, pe care l-a condus cu 
3—0 in momentul descalificării.

Șl marele nedreptățit din pri
mul tur, Sorin Herțea (82 kg), a 
acces in turul 4, deși a fost 
frustrat de o victorie. în turul 
2, după un meci aprig disputat, 
Herțea l-a învins la puncte (5—3) 
pe Mark Pullman (R. D. Germa
nă), iar în meciul următor el 
a dispus tot la puncte — di
ferență (9—1) — de finlandezul 
Jarri Salomakin.

Vasile Andrei (100 kg) a ob
ținut cel de ai doilea succes 
înainte de limită, de data aceas
ta învingîndu-l prin superiori
tate (12—0) în numai 1,46 min. 
de luptă pe belgianul Hubert 
Bindels. în turul 3. într-o par- 

' 1 pentru 
în serie, 
la punc- 

AnatolI

din primele secunde, In 
unui tur de braț. Mult

SPORTUL

Campionul mon-

\\\\\\\\

Corespondență din Paris

GiMNASTJCA RITMICA
(Urmare din pag. I)

gimnaste precum: Francisca 
Dumitrescu (C.S.Ș. 2 Buc.),
Viorica Munteanu (C.S.Ș. Tri
umf), Elena Vasile (C.S. Bra- 
șovia). Mariana Apostu (C.S.Ș. 
Triumf), Oana Mateescu (C.S.Ș. 
1 Buc.). Irina Dedea 
Piatra Neamț) și Aurora 
(C.S.Ș. Brăila).

Titlul de campioană la indi
vidual compus a revenit, așa 
după cum era de așteptat, lui 
Francisca Dumitrescu, compo
nentă a lotului național, care 
a avut prestații constant bune, 
apreciate de arbitre cu note 
înalte la toate obiectele. Ea a 
totalizat un punctaj de 39,05 la 
cele patru obiecte (9,75 la coar
dă. 9,80 la minge, 9,60 la cerc, 
9,90 la măciuci !). Pe echipe, 
pe locul I și titlul de campi
oană i-au revenit formației Clu
bului sportiv școlar Triumf (an- 
trenoare Doina Firică). O plă
cută surpriză a furnizat-o e- 
chipa Clubului sportiv școlar 
din Piatra Neamț (antrenoare 
prof. Georgeta Dudici), care 
s-a situat pe locul doi. O con
tribuție meritorie la acest suc
ces a avut-o Irina Dodea, selec
ționată la lot. care a punctat 
decisiv pentru echipa sa. Ea a 
evoluat frumos la coardă, pe o 
melodie românească, fiind apre
ciată atit de publicul spectator, 
cît și de brigada de arbitre.

După-amiază a avut loc fes
tivitatea de deschidere, apoi au 
intrat în concurs gimnastele de 
la categoria maestre. Aici, de 
la bun început, s-a detașat ma- 
estra sportului Florentina Bu- 
taru (C.S.Ș. Viitorul), campi
oana de anul trecut, • compo
nentă de bază a echipei națio
nale. Evoluțiile ei, la toate cele 
patru obiecte, ne-au încântat, 
ne-au reținut atenția prin ine
dit și frumusețe. Ochiul spec
tatorului nu mai prididea să 
perceapă frumosul In mișcare 
și mișcarea în devenire artisti
că. Ea a fost notată Ia maxi
mum. cu nota 10 Ia minge șt 
coardă si cu 9,90 la cerc. Butaru 
este neîndoios o gimnastă valo
roasă. deși are numai 15 ani. 
Concursul maestrelor continuă 
astăzi la exercițiile cu măciuci, 
panglică și exercițiul fără obiect

Tot ieri seara au concurat 
prima parte de ansambluri de 
categoria a Il-a. concurs A.

clasamente : Categoria a 
II-a : Individual compus : 1.
Francisca Dumitrescu (C.S.Ș. 2 
Buc.) 39,05 p, 2. Veronica Mun
teanu (C.S.Ș. Triumf) 37.00 p, 3. 
Mariana Apostu (C.S.Ș. Triumf)
36.85 p, 4. Elena Vasile (C.S. Bra- 
șovia) 36,50 p, 5. Oana Mateescu 
(C.S.Ș. t Buc.) 36,35 p, 6. Irina 
Dodea (C.S.Ș. Piatra Neamț)
35.85 p ; PE ECHIPE : 1. C.S.Ș. 
Triumf 178.50 p. campioană na
țională, 2. c.S.ș. Piatra Neamț 
175,10 p, 3. C.S.Ș. 1 Buc. 172,95 p.

PROGRAMUL : Astăzi : orele
8.30—12,30, concurs categoria I ; 
orele 15—17.30: concurs general 
categoria maestre: orele 18—19,45: 
concurs categoria I; miine: orele 

9—11 finala pe obiecte (categoria 
maestre) ; ora 11.30—12 : exerci
ții de ansamblu, categoria a II-a. 
concurs B : ora 13 : festivitatea 
de premiere.

(C.S.Ș. 
Ștefan

o suită da 
supleuri. fa
de vină 13—0 
cîștigat prin 
turul 4 Ște-

tidă foarte importantă 
ocuparea primului loo ! 
Vasile Andrei l-a învins 
te (3—1) pe sovieticul 
Flodorenko.

Vineri dimineața au < 
întrecerile Ia primele 5___ ____
șl au început disputele la ce
lelalte 5, la care concurează șl 
sportivii români Mihai Clșmaș 
(52 kg) Gheorghe Savu (62 kg), 
Ștefan Rusu (74 kg), Ilie Matei 
(90 kg) și Ion Grigoraș (130 kg). 
Gheorghe Savu șl Ilie Matei au 
fost liberi în primul tur, Iar 
ceilalți 3 n-au reușit să obțină 
victoria in întâlnirile de debut. 
Ștefan Rusu l-a întîlnlt pe bul
garul Marinov în fața căruia a 
pierdut la puncte cu 2—4. Evo
luția campionului român a fost 
departe de cea așteptată. Mihal 
Cîșmaș întâlnind tot un sportiv 
bulgar, Vasili! Krumov, a con
dus cu 5—0 șl la pauză cu 5—3. 
în continuare, către finalul re
prizei, luptătorul bulgar a reușit 
o centurare laterală cotată cu 3 
puncte, rezultatul a devenit e- 
gal : 6—6, Krumov primind de
cizia la puncte, avînd finalizat 
procedeul cel mal valoros. Ion 
Grigoraș a luptat cu T. Jo
hansson (Suedia). în fața căruia 
a pierdut la puncte cu 0—3. 
în turul 2 (liber în primul) IWe 
Ms4el a luptat cu sovieticul T. 
Tetdoradze, într-un meci extrem 
de echilibrat, de uzură, la sftrsl- 
tul căreia ambii sportivi au fos» 
descalificați.

continuat
categorii

Mihai TRANCÂ

VA FI IN MĂSURĂ XV-le FRANȚEI
SĂ ÎNVINGĂ ECHIPA ROMÂNIEI?

Rugbyul francez este La o în
crucișare de drumuri. In anul 
premergător Cupei Mondiale, 
primul rendez-vous al celor 
mai bune echipe ale planetei, 
el este încă în căutarea for
mulei... magice care să-i per
mită să rivalizeze cu Noua 
Zeelandă si Australia, conside
rate a fi cele mai puternice ad
versare. Din păcate, ultimul 
turneu al XV-lui Franței în 
„Mările Sudului" a fost, mai 
degrabă decepționat. Trei în
frângeri din patru teste. în 
partidele cu Argentina, Austra
lia și Noua Zeelandă (lipsită 
de o parte dintre rugbyștii ei 
cei mai buni, plecați într-un 
turneu, neoficial). Se pare că 
antrenorul Jacques Fouroux, 
reîntors din acest, periplu, nu 
a găsit deocamdată cauzele reale 
ale eșecului. Și ar cam fi timpul 
să găsească acele „formule ma
gice", dacă există, pentru a 
construi o formație posesoarea 
unui autentic stil de joc care 
încă lipsește.

Incertitudinea 
Fouroux și a 
era, de altfel, vizibilă la câteva 
zile înaintea meciului cu Româ
nia. All Blacks, care sînt pen
tru o lună oaspeții Franței, au 
și debutat printr-un succes ră
sunător la Strasbourg 
unei 
nouă 
care 
tate : 
trez, 
Lafond, Prado. 42 de 
primite înseamnă mult si acest 
scor sever nu a dus decît la o 
confuzie și mai mare. Sigur, 
nici unul dintre rugbyștii citați 
nu vine la București, dar. este 
cert, unii dintre ei iși aveau 
locul în prima echipă. Riscăm, 
după cum a declarat însuși 
Fouroux după meci, s'ă intrăm 
pentru o mai lungă perioadă 
de timp sub incidența unei su
premații neo-zeelandeze. după 
asemănarea XV-lui Franței din 
■anul marelui slem din 1977. XV

lui Jacques 
selecționerilor

asupra 
selecționate franceze, cu 
internaționali A, dintre 

opt sînt încă în actuali- 
Marocco, Dintrans. I)e- 

Erbani, Gratton, Charvet.
puncte

pe oare-1 comanda însuși Fou- 
roux. Rugbyștiî All Blacks fo
losesc o metodă diametral opu
să celei franceze, in care „jo
cul la mină" primează. în acest 
spirit a și fost alcătuită echipa 
Franței, lipsindu-i însă înain
tașii de forța si gabaritul ce
lor din 1977, ceea ce face... di
ferența ; cei de azi fiind mult 
mai puțin capabili să „cuce
rească" balonul. Mai rămîne de 
văzut cum va ști perechea de 
mijlocași să dirijeze manevra...

Echipa Franței pentru Bucu
rești comportă cîteva surprize 
de proporții. Prima — reveni
rea în linia a doua a lui Alain 
Lorieux, care joacă într-un 
club din Divizia secundă si nu 
se știe dacă va fi in măsură 
să susțină ritmul internațional, 
lucru care s-ar putea spune și 
despre pilierul Herve Cha- 
bowski, acesta nejucjnd pînă 
acum decît un singur meci cu 
echipa Franței, în Argentina. O 
altă surpriză este eliminarea 
din grămadă a lui Jean Luc 
Joinel, fiindu-i preferat, la nr. 
8, un tîriăr de doar 20 de ani, 
mare speranță. Alain Carminatti 
(1,97 m — 110 kg) care joacă 
la Beziers. în liniile dinapoi se 
remarca revenirea in... grații a 
lui Patrick Esteve, dar el s-a 
accidentat duminică si a fost 
înlocuit cu Marc Andrieu, o 
aripă de Ia Nîmes de mare ga
barit (1,88 m — 90 kg), care a 
debutat în acest an în prima 
garnitură franceză cu prilejul 
amintitului turneu. La centru, 
excelentului Philippe Sella i-a 
fost asociat un alt atlet, Eric 
Bonneval, în timp ce la des
chidere nu s-a „umblat" fiind 
menținută perechea Lescarboura 
— Berbizier. Rămîne de văzut 
dacă „mușchii" vor fi suficienți 
pentru a învinge o echipă a 
României de care
Fouroux s-a temut 
bandonarea jocului 
țaise" nu este o

In. paruda-revanșă 
I al Cupei Campion W 
peni la hochei pe ,'fht ■ 
tizan Belgrad a dispus e 
Steaua București eu 5—4 <:i — 
1—1, 1—2). Golurile au tos mar
cate de Lepșa (min. 2). Meklo (7), 
Lomovsek (9. 29) și Ladocki (S7), 
respectiv Daia (15). Hălăucă 
(26) și Jumătate (38. 49). A ar
bitrat M. Jurgcn (Austria). 
Campioana Iugoslaviei s-a ca
lificat in turul al II-lea al 
competiției continentale.

E ro-
P-f--

9 TELEX ® TELEX •

Post-scrip tum la Cupele europene

PUJINE ECHIPE AU CAEIFICAREA „IN BUZUNAR-
Mal înttl un ultim rezultat, 

Glasgow Rangers — Boavista 
Porto 2—1 (2—1) în Cupa U.E.F.A., 
meci disputat joi seara, după 
care permltețl-ne un scurt co
mentariu pe marginea partidelor 
din prima manșă a etapei a 
doua a cupelor continentale.

„Capul de afiș" l-a deținut 
„timpuria finală" dintre Real 
Madrid și Juventus Torino, ad
judecată de gazde Ia limită, gra
ție golului lui Butragueno. Pa
radoxal. in perspectiva returului 
(programat la 5 noiembrie), re
zultatul l-a mulțumit mal de
grabă pe oaspeți decît pe gaz
de. acestea fiind obișnuite să 
înscrie cite 4—S goluri pe „San
tiago Bernabeu* ! De altfel. Ime
diat după partidă jucătorii Rea
lului șl presa madrilenă i-au

.năpustit" asupra arbitrului sco
țian Valentine, reproșindu-1 că 
a trecut cu vederea două infrac
țiuni comise de torinezl in pro
priul careu. mexicanul Hugo 
Sanchez, „gură bogată" (deși a 
jucat slab), mergînd pînă acolo 
Incit l-a acuzat pe arbitru de 
„salvarea italienilor"! Culmea e, 
aflăm de la fața locului, că la 
singura fază litigioasă, gol mar
cat de Juventus șl anulat pen
tru un presupus fault comis de 
Brio. Valentine a tlnut parte 
Realului, golul părindu-l-se lui 
Platini (se putea altfelT!) „per
fect valabil". în orice caz. in 
fata unul „Juve" lipsit de Sclrea 
șl Serena, cu Cabrinl. Manfredo- 
nla și Laudrup (.umbra celui 
de altădată", nota .France 
Presse") sub semnul Întrebării

• IN ANUL 1896 ideea pedagogului fran
cez Pierre de Coubertin a fost concreti
zată prin organizarea J. O. Pentru a mar
ca aniversarea a nouă decenii de la acest 
eveniment istoric, la Praga a fost deschi
să o expoziție de trofee sportive, foto
grafii, afișe, cărți etc., prin care se evocă 
realizările olimpismulul in domeniul spor
tului de performanță • NOUA RECORD
MANA mondială la 100 mg, atleta bulgară 
lordanka Donkova (n. la 28.9.1961), practică 
sportul din anul 1874. în ultimii ani per
formanțele sale au avut următoarea evo
luție : 1981 — 13,39, 1982 — 12,44, 1983 — 
12,SS, 1984 — 12,62, 1985 — 13,24, 1986 —

12,26. Va fl ea oare prima alergătoare 
care va duce recordul mondial sub 12,00 
s 2 • ANUAL ARE LOC meciul de te
nis dintre echipele feminine ale Angliei 
șl S.U.A.. intîlnlre dotată eu „Cupa Wight
man", Anul acesta meciul va avea loc 
la Londra, Ia 30 octombrie șl 1 noiem
brie. Din echipa gazdelor va face 
șt Virginia Wade, in 1977 
turneului de la Wimbledon, 
vîrstă de 41 ani 1 • NOH 
șah ai R. P. Chineze sînt 
care a realizat norma de 
internațional, respectiv Liu Silan _ _. 
UNIUNEA SOVIETICA numărul practican- 
ților badmlntonulul a trecut de un sfert 
de milion. Această disciplină sportivă se 
predă acum în cadrul orelor de educa
ție fizică din 40 de scoli. • DII ALPI- 
NIȘTI ELVEȚIENI (Rudolf Momberger — 
46 ani șl Christian Jaggi — 30 ani) au 
escaladat muntele Amadablan din masivul

parte 
cîștigătoare a 
Wade este în 

CAMPIONI de 
Je Jianghuan, 
mare maestru

• IN

întotdeauna 
si dacă a- 

„ă la fran- 
eroare !

Jeon CREPIN
„L’Equipe"

CICLISM • Pentru al doilea 
an consecutiv spaniolul Vicente 
Belda a terminat învingător în 
cursa de cățărare de la Moot- 
julch, fiind înregistrat pe cele 
două tronsoane (însumînd 28,100 
km) cu timpul total de 1.09:34.

HANDBAL • Turneu interna
țional la Szeged : Selecționata
României a întrecut cu 34—30 
(16—12) formația secundă a Un
gariei. Alte rezultate : Olanda
— Austria 19—18 ; Ungaria (A)
— Polonia 28—26. Conduc, neîn
vinse, echipele României și Un
gariei (A), cu cite 4 p, urmate de 
formațiile Poloniei șl Olandei — 
rii cîte 2 p.

HOCHEI PE GHEAțA • In 
campionatul unlonaL lidera cla
samentului. T-S.K.A. Moscova, a 
obținut o nouă victorie, cîștigînd 
cu scorul de 4—0 (3—0. 0—0, 1—0) 
meciul susținut pe teren pro
priu în compania formației Trak
tor Celiabinsk. într-un alt joc, 
Himik Voskresensk a dispus cu
3—2 (1—1, 2—0, 9—1) de 
bilist Sverdlovsk.

ȘAH • Turneul de la 
runda ă IV-a • Portisch 
cinol 0,5—0,5._ Beliavski 
pov 0,5—0,5. .........
Ljubojevlcl șl Miles 
au fost întrerupte. 
Timman cu 2,5 p (1). urmat de 
Karpov 2,5 p etc.

TENIS • In turneul interna
țional de la Tokio Jimmy 
Connors l-a eliminat cu 6—3, 7—6 
pe Bill Scanlon, iar Boris Becker 
a cîștigat cu 6—3, 6—2 la Jaime 
Yzaga. Alte rezultate: Cendl — 
McNamee 6—2, 6—3, Jelen — Go
mez 6—4, 6—3 ; Edberg — Jones 
4—6, 6—1, 6—0, Annacone — Sten- 
lund 6—1, 6—2 ; Pate — Fukui
6— 3, 6—2. • Turneu feminin la 
Brighton : White — Kim 6—3,
7— 5. Kohde-Kilsch — Potter 6—4. 
6—4, Llndqvist — Henricksson 
6—2, 6—1. Graf — Reggi 6—4. 6—4.

pînă în 
dominat 
6 ocazii 
răzbuna 
de anticipat. Madrilenii nu uită 
insă că. in sezonul trecut. Bar
celona a făcut 1—1 pe „Stadlo 
Comunale" din Torino, „perfor
mantă pe care, speră antreno
rul Leo Beenhakker. nu văd de 
ce n-am realiza-o și noi" 1 Ori
cum. returul rămîne deschis ori
cărei variante, șansele Realului 
legîndu-se mal ales de reveni
rea In formă a iul Michel, Gor
dillo si Valdano, „foarte dis
cret' (ca și Platini, de altfel) 
miercuri seara.

în Cupa Cupelor. Bordeaux 
(care a înscris prima, prin iu
goslavul ziatko Vujovlct tain. 
8) ■ tlnut în șah. rezultat final 
1—1. pe Benfica, la Lisabona, 
echipa iul Țigana lulnd o Im
portantă opțiune pentru 8 notem-

Avtomo-

Tilburg.
— Kor- 
— Kar- 

Partldele Timman — 
Hiibner 

Conduce

ultimul moment. Real a 
copios, rattnd cel puțin 
uriașe! Dacă ele se vor 
în retur, e firește greu

brie. Intr-o poziție favorabilă se 
mal găsesc Ajax, Maltnd Loko
motive Leipzig și Sion, un med 
palpitant anunțîndu-se la Stut
tgart, unde VfB (cu Bucnwald 
și Slgurvlnsson) va corni de la 
0—2 In fata iul Torpedo Mosco- 

privește Cupa 
de presă nu 
slabe -ale for- 
ineluzînd pe 
„sigure" doar

va. în ceea ce 
U.E.F.A.. agențiile 
ocolesc rezultatele 
mațlllor noastre, 
lista calificatelor 
pe Torino (4—0 cu Raba Gybr) 
și pe MSnchengladbaeh (5—1 cu 
Feyenoord). In rest, totul se 
foacă. totul fiind deci posibil! 
De unde, calcule, pronosticuri, 
nădejdi. în asta șl constă, veți 
fi de acord, unul din farmecele 
Inimitabile ale fotbalului: „roa
ta" iul se învârte uneori împo
triva oricărei așteptări!

Ovidiu fOANITOAIA

Everest. Poate că Isprava lor n-ar avea 
nimic deosebit, chiar dacă Înălțimea atinsă 
a tost de C 812 m, dacă n-am preciza fap
tul că ascensiunea a fost efectuată fără 
ajutorul măștilor cu oxigen 1 • CAM
PIOANA MONDIALĂ de șah, sovietica Maia 
Ciburdanidze, s-a pronunțat pentru reve
nirea la vechea formulă de desfășurare a

meciului pentru Utlul mondial feminin, în 
locul celei recente, cu două turnee în 
localități șl chiar țări diferite, care ne
cesită deplasări cu o Influență nefavora
bilă asupra stării competitoarelor. • PU- 
GILISTUL CANADIAN Lenox Lewis, de ca
tegoria supergrea. boxer tehnic, rapid șl 
puternic, este și un bun practicant al 
baschetului (deși este greu de 122 kg el 
are o foarte bună detentă) scrimei, te
nisului și fotbalului, fiecare dintre aceste 
sporturi ajutîndu-1 să-și perfecționeze pre
gătirea pentru meciurile de box. • 
COMPUTERELE sînt cele care au stabilit 
clasamentele celor mai valoroși jucători La 
C.M. de volei : cel mal complet : Philippe 
Blain (Franța), cel mal bun atacant : Via-

dimlr Surkin (U.JRSJS.), cel mal bun la 
blocaj : Petio Draghiev (Bulgaria), cel mal 
bun in apărare : Greg Cvrtilk (S.U.A.), 
cel mal bun ta serviciu . Greg Buck 
(S.U.A.), cel mal bun la primire : Gio
vanni Errlchiello (Italia) cel mai bun ri
dicător : ' .............................
AFARA 
de aur* 
acordat, .
(ional, rugbystului francez Philippe Sella, 
pe care iubitorii sportului din țara noas
tră vor ever ocazia să-1 vadă evolulnd 
astăzi pe stadionul Giulești. • CU OCA
ZIA faimosului 
se va organiza 
zervat elevilor, 
este viața !* • 
LE DE CROS 
la Varșovia in 
nizatorii pregătesc cu 
portant eveniment al atletismului interna
țional. • PENTRU ANUL 1999 Parisul 
solicită organizarea la „Bercy" a grupei A 
a Campionatului Mondial de hochei pe 
gheață. • ÎN U.R.S.S. a fost experimen
tată cu succes o nouă formulă de no
tare a golurilor in jocul de handbal. Ast
fel, in afara semicercului de la 6 m, 
a celui de la 9 m (de unde se execut» 
loviturile libere), pe suprafața terenului a 
mal fost înscris încă un semicerc, la 10 
m. Mingile șutate dlnapoia acestei linii 
care intră în poartă sînt notate cu 2 go
luri. Precum la baschet cu coșurile de 2 
șl 2 puncte 1

Alaln Fabianl (Franța). • IN 
FOTBALULUI, există o .Gheată 
șl Ir rugby. Acest trofeu l-a fost 
pentru trecutul sezon competl-

maraton de la New York 
un concurs de desene re- 
avînd ca temă .Aceasta 

CAMPIONATELE MONDIA- 
dln 1987 se vor desfășura 
ziua de 22 martie. Orga- 

migală acest lm-

Romeo VILARA
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