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Astăzi, la București, Craiova și Când
«inimi ..i, iMimii.ii—M——————W—■■

MECIURILE RETUR DIN MANȘA A DOUA
A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Astăzi' se dispută meciurile retur ale manșei a doua din cu
pele europene. Se decid echipele care vor juca în primăvară 
(in Cupa Campionilor și Cupa Cupelor) și cele care vor evolua 
în optimile Cupei U.E.F.A. Steaua, Universitatea Craiova si 
Sportul Studențesc. învinse la trei goluri în meciurile tur, vor 
trebui să se mobilizeze exemplar pentru a-și juca pînă la 
capăt șansele de calificare'. Nu o dată fotbalul a oferit spec
taculoase răsturnări de scoruri. De ce nu s-ar întâmpla și astăzi 
așa ? Totul e ca echipele noastre să lupte fără menajamente, 
din primul și pînă în ultimul minut, pentru a oferi celor ce le 
îndrăgesc, celor ce iubesc sportul, satisfacții de excepție. Să le 
urăm mult succes în tentativa lor 1

Orele de începere1 a întîlnirilor :
• București - 13.30
® Craiova — 13.00
® Gând - 20.00 (21.00 - ora Bucureștiului)
• Partida Steaua — Anderlecht va fi transmisă, în direct, la 

posturile noastre de radio și televiziune, iar Universitatea - Dun
dee, la radio.

Cupa U. E. F. A.

ciiAiovmi PRIVESC
CU ÎNCRLO MECIUL

Cupa Campionilor

STEAUA POATE REEDITA
CALIFICAREA ON PRIMĂVARA

Cupa U. E. F. A.

SPORTUL STUDENȚESC SPERĂ 
INTR-UN JOC FRUMOS Șl UN 

REZULTAT FAVORABIL
GÂND, 4 (prin telefon). 

Frumosul Otten Stadion cu 
tribuna sa cea nouă va găzdui 
mîine (n.r. astăzi) partida re
tur dintre echipa locală K.A.A. 
Gent și Sportul Studențesc, în 
cadrul celei de-a 2-a manșe a 
„Cupei U.E.F.A.". O partidă 
care, din păcate, datorită re
zultatului din prima întîlnire, 
de la București (3—0 pentru

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2-3)

expresia voinței unanime a națiunii

ROMÂNIA ÎN ANUL
INTERNAȚIONAL AL PĂCII
Noua inițiativă de pace a președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU, care exprimă în 
cel mai înalt grad voința nestrămutată a 
României socialiste de a face totul pentru 
realizarea dezarmării si crearea unui climat 
trainic de înțelegere si largă colaborare intre 
toate națiunile, este susținută, din adincul 
inimilor, de toți cei ce trăiesc si muncesc 
pe pămintui patriei. Asemenea ginduri și 
opinii sînt exprimate, cu puternică mîndrie 
patriotică, si de numeroși sportivi fruntași ai 
tării, antrenori, tehnicieni, de întregul activ 
al mișcării noastre sportive.

O LUME FĂRĂ ARME
Noile inițiative de pace ale 

țării noastre, ale președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU ne-au 
insuflat sentimente da înaltă 
mîndrie patriotică, ele dovedind 
— încă o dată — lumii întregi 
dorința fierbinte a națiunii 
noastre de a trăi și munci in 
liniște, într-o lume fără arme 
și fără războaie. într-o lume 
in care singura și adevărata 
competiție trebuie să fie cea a

DIN TOATĂ
Instituția noastră de învăță- 

mint. care pregătește munci
tori pentru industria textilă, 
se străduiește să obțină an de 
an rezultate remarcabile pe 
pianul pregătirii profesională, 
a legării strânse cu practica, cu 
producția, realizarea totodată a 
unor reușite în sport, activi
tate tot mai mult integrată în 
viața tineretului studios din li
ceu. Prin grija partidului și 
statului, avem asigurate con
diții minunate pentru a ne des
fășura munca și a asigura o

progresului și bunăstării, cea 
a lichidării înapoierii econo
mice și sociale. Da, pacea tre
buie apărată cu toată ființa 
noastră, cu incandescența pa-

ION SAVA 
președintele Clubului Sportiv 

Metalul București

(Continuare in pag. 2-3)

INIMA, DA!
finalitate optimă strădaniilor 
noastre ; acelea de a avea ab
solvenți cu o înaltă calificare, 
cadre de nădejde pentru eco
nomia României socialiste. în 
realizarea acestui obiectiv im
portant este necesar să existe 
un climat de muncă rodnică, 
de optimism nu numai în ca-

prof. IONEL N1COLESCU 
directorul Liceului industrial 

textil Slatina

(Continuare în pag. 2-3)

SCHIORILOR F0ND1ȘTI ȘliltTUR CD DUNDEE U^ITLD „CASA" A BIATLONIȘTILORi, cei ce 
fotbalul, 

vini sau 
tribunele 
sînt me-

pe

De foarte multe or 
iubesc cu 
cei care pe 
lapoviță iau 
stadioanelor, 
reu alături 
care le simpatizează, sau ală
turi de „tricolori", ei bine, toți 
acești oameni simt 
„pulsul" meciurilor mari, 
portante, decisive. Unul din
tre aceste meciuri j
astăzi pe stadionul campioanei 
țării — deținătoarea celui mai 
rîvnit dintre trofeele cupelor 
europene intercluburi, Cupa 
Campionilor. Luni,la prinz, la 
poarta Complexului Steaua,

Laurențiu DUMITRESCU

adevărat 
ploaie, 

loc în 
cei care
de echipele

deseori 
im-

se joacă

CRAIOVA, 4 (prin telefon). 
Iubitorii fotbalului din locali
tate trăiesc din nou atmosfera 
marilor meciuri din cupele 
europene. Biletele pentru par
tida de mîine (n.r. azi) dintre 
Universitatea și Dundee Uni
ted, din turul II al Cupei 
U.E.F.A., se vînd vertiginos și 
se anticipează că „Centralul" 
din Bănie va fi din nou plin, 
ca Ia neuitatele Întâlniri cu 
Bayern Munchen, 
Kaiserslautern. 
Benfica. Scorul

Întâlniri
Bordeaux, 

Monaco sau 
de 0—3 cu

Radu URZîCEANU

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag 2-3)

SE NUMEȘTE ACUM
Noul sezon de schi fond și 

biatlon debutează (sperăm ca 
zăpada să vină la timp) sub 
bune auspicii: complexul de 
pe Valea Rișnoavei, din apro
pierea Predealului, se prezintă 
la această nouă întâlnire cu 
iarna în haine complet noi I 
Pe de o parte, suprafața ast- 
faltică a vechii bucle de 2,5 
km a fost îmbunătățită sub
stanțial, așa că, mai cu sea
mă în ultimele săptămâni, lo
turile olimpice de fond femi
nin și de biatlon au benefici
at de condiții optime de pre-

VALEA RIȘNOAVEI
gătire pe uscat. In aceste con
diții, conducerile tehnice ale 
celor două loturi, investite cu 
responsabilitatea reprezentării 
internaționale, la cel mai inalt 
nivel posibil, au procedat la 
sporirea intensității de lucru, 
la organizarea periodică a 
unor teste de control pe role, 
la măsurători obiective ale 
eforturilor 
De curînd, 
a Centrului 
aflat vreme 
in mijlocul

qbiective 
din antrenamente, 
brigada științifică 
de cercetări s-a 
de o săptămână 

componenților ce-

Sfîrșit de sezon la călărie (dresaj și concurs complet)

CU 0 SINGURĂ „FLOARE", NU SE POATE OBȚINE 
UN „BUCHET" DE REZULTATE

© Doar 7 practicanți ai dresajului ® Obstacole sau 
concurs complet? © Carențe de fond în pregătire @ Se 
impun măsuri eficiente la nivelul secțiilor © Echitația 

feminină — o soluție pentru viitor

t

lor două loturi, sperăm în a- 
vantajul rezultatelor din con
cursurile viitoare.

Pe de altă parte, au fost 
amenajate și reamenajate une
le trasee pentru întrecerile pe 
zăpadă. Există, in total pe 
Valea Rișnoavei, două bucle 
de 4 km, una de 3 km și două 
de 2,5 km (pentru biatlon), 
una de 10 km și alta de 5 km

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

Prin acordarea, duminică, a 
ultimelor titluri la dresaj, s-a 
pus punct sezonului competi- 
țional oficial la călărie, prac- 
ticanții acestui sport intrînd în 
vacanță pînă la primăvară 
(una-două întreceri amicale ce 
mai sînt programate, angrenînd 
up număr restrîns de sportivi, 
au doar unicul rol de a „ba-

ra“ prealungul „timp de o- 
dihnâ" care se profilează). 
Dacă in precedenta analiză pe 
marginea evoluțiilor călăreților 
noștri ne-am referit la spe
cialiștii în obstacole, de aceas
tă dată vom avea în vedere pe 
practicantii dresajului și ai 
concursului complet. înainte de 
toate se impune o observație:

ambele discipline „trăiesc" în 
umbra obstacolelor, slabul in
teres manifestat de către clu
buri și, chiar, de federație con
tribuind la baterea pasului' pe 
Ioc, la rezultate (de mulți ani)

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Schiul de fond â devenit, in mare măsură, pe Valea Rișnoavei, 
un sport estival, grație rolelor. In imaginea fotoreporterului Ion 
MIHAICA, o cursă recentă, în prim-plan aflindu-se Ileana 

Hangan, o mare speranță a disciplinei pe. . . zăpadă !

După întrecerile finale ale fioretistelor și spadasinilor

Stelistul Gheorghe Nicolae a dominat întrecerile de dresaj
Foto : Iorgu BĂNICA

SURPRIZELE Șl CONDIȚIONĂRILE LOR
@ O reintrare spectaculoasă și un... recul © Campioa
na mondială de tineret, intre 0—8 in Cupa României și 
punctajul excelent din Divizie © Unde sînt spadasinii 

juniori, viitorul acestei probe ?

Și surpriza are, în pofida 
caracterului ei... întâmplător 
(pentru unii I), anumite deter
minări. Să ne oprim asupra 
acestdra pornind de la materia 
primă oferită de recentele com
petiții naționale de scrimă, a- 
flate acum la ora încununări
lor cu titluri și trofee.

Iată, de pildă, asalturile flo- 
retistelor, prilejuite de între
cerea individuală dotată cu 
Cupa României și de ultima e- 
tapă a Diviziilor A și B. Re

intrarea Elisabetei Tufan — 
care, la 22 de ani, a devenit 
decană de vîrstă a Iotului re
prezentativ ! — a adus un plus 
de interes, valoare și emulație 
printre selecționabile, noul an
trenor principal al lotului olim
pic de floretă feminin. Ștefan 
Ardeleanu, aflat acum la o 
primă trecere îri revistă a în
tregului efectiv, avind la ce se 
uita și (cum sperăm cu totii) 
alege. Și ajungînd pînă în ul
timul asalt al Cupei României

— după ce s-a calificat in fi
nala de opt cu poziția 1. ceea 
ce înseamnă cel mai bun ra
port între numărul asalturilor 
disputate și cîștigate — Tufan 
a lăsat să se întrevadă că e- 
chipa națională se va putea iar 
baza pe medaliata cu argint de 
la J.O. ’84. în meciurile din ca
drul Diviziei A, care au urmai, 
ea n-a mai avut (firesc, după 
o absență de aproape 2 ani) 
resursele necesare unui alt șir 
de victorii, și echipa sa. Steaua, 
a capotat în fața unei adver
sare, Tractorul Brașov, cu șan
sa a doua. Steaua (pregătită

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)



La încheierea Diviziei A de lupte greco-romane Campionatele Naționale de baschet

INTR-BM NOIAN OE ECHIPE, MEDIOCRITATEA A
© Doar 12 formații din totalul celor 40 divizionare justi
fică prezența in primul eșalon ® Repercusiuni negative 
pentru loturile reprezentative © Reducerea numărului 
echipelor sau împărțirea lor pe două grupe valorice — 

măsuri care se impun !
Ediția din acest an a Diviziei A 

de îupte greco-romane a ținut în 
„priză" cele 40 de echipe care o 
alcătuiesc ain iarnă pînă spre 
sfîrșitu’ xamnei mai exact, de 
Ia 2 februarie — cînd a avut loc 
prima etapă — pînă la 2 noiem
brie oînd s-a încheiat turneul fi
nal

De-a iungul acestui adevărat 
maraton un avut prilejul să con
statăm buna pregătire a unor di
vizionare de la o etapă la alta. 
Ne referim în primul rînd, la 
Dinamo București (antrenori Ion 
Cernea si Nicolae Martinescu), o 
merituoasă campioană, care a a- 
dunat în panoolia sa de trofee un 
lmnresionant număr de succese 
greu egalatei : -36 de titluri repu
blicane ’ Formația dinamovistă 
dispune de multi luptători experi
mentați i-am aminti pe Nicolae 
Zamfir (categoria 57 kg), Gheor- 
ghe Savu, (62 kg). Ștefan Rusu 
(74 kg) Sorin Herțea (82 kg) și 
pe lor Grfecraș (130 kg), cu toții 
— în prezent — titulari ai lotului 
reprezentativ ia categoriile respec
tive. Deci din start Dinamo a 
beneficiat de victorii sigure la 5 
din totalul celor 10 categorii de 
greutate. Dacă îi mai adăugăm și 
pe Cornel Chirită (52 kg). Con
stantin uță (68 kg), Aurel Glonț 
'90 kg) și pe Ivan Savin (100 kg), 
Si ei component! ai lotului repu
blican, avem imaginea unei e- 
chine cu adevărat puternice, care 
domină net pe plan intern.

în imediata apropiere s-a aflat 
—- și de această dată — Steaua 
(antrenori Gheorghe Șuteu și Ma
rin Cristea). cu cei trei pivoți" 
de netreeut : Mihai Cișmaș (52 
kg). Ștefan Negrfșan (68 kg) și 
Vasile Andrei (100 kg). Mult prea 
puțin desigur pentru a se putea 
măsura de la egal la egal cu Di
namo. De aceea, spre deosebire 
de a:ce sporturi, la lupte greco-ro
mane a dispărut de multă vreme

marek derby Steaua — Dinamo... 
Este adevărat că nici Steaua 
n-are probleme în competiția di
vizionară, detașîndu-se net de ce
lelalte adversare dar nu poate, 
deocamdată — cum am mai men
ționat — să treacă șl de Dinamo. 
Nici măcar să o amenințe cît de 
cît.

După cele două puternice gar
nituri urmează o mică grupă de 
echipe apropiate valoric : L. C. 
Dacia Pitești- (antrenori Emil 
Bălănescu și Cornel Petrescu), 
Aluminiu Slatina (Dumitru Băr- 
bulescu) C.S, Arad (Constantin 
Moldovan). Rapid București (Ma
rin Belușică. Alexandru Constan
tin și Gheorghe Dolipschi) și 
Metalul Rădăuți (Vasile Pascaru). 
Cu un „om" sau doi mai în „for
mă" față de adversare, aceste e- 
chipe s-au întrecut pentru locu
rile 3—6. Alte 4—5 formații au 
meritul de a fi ajuns în turneul 
final : I.M.U. Medgidia (Gheor- 
ghe Grigcre). C. S. Musce- 
lu' Cîmpulung (Lucian Co- 
mam A.S.A'. CIuj-Napoca 
(Gheorghe Trușcă), Progresul 
București (Staicu Olteanu) și 
Rulmentul Suceava (Constantin 
Topîrjan). în rest, pînă la 40 — 
deci nu mai puțin de 28 de echipe 
— sînt formații cu multe impro
vizații sau chiar fără luptători la 
unele categorii ! Așa se explică, 
de pildă, de ce la categoria 48 kg 
nu se prezintă de cîțiva ani — 
de cînd s-au retras Gheorghe 
Berceanu și Constantin Alexan
dru — concurent la Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale și 
europene. De ce sînt nevoiți an
trenorii lotului reprezentativ să 
apeleze numai și numai la Zam
fir, Rusu Matei și Andrei ? Dacă 
privim — fie și in treacăt — com
ponența echinei naționale, consta
tăm — nu fără surprindere — că 
numai la două categorii, 68 și 74 
kg. antrenorii au de ales. La ce-

TRECUT NEOBSERVATĂ
lelalte, cite un singur luptător 
capabil să Întrunească sufragiile 
selecției exceptînd 48 kg unde 
nu-i nici unul. Dar de unde să 
ia antrenorii de la lot luptători 
valoroși dacă la cluburi șl asocia
ții sportive cu formații în primul 
eșalon nu sînt ?

Adevărul este că într-un noian 
de echipe mediocritatea a trecut 
neobservată. Cu o victorie sau 
două în campionat — mal lesne 
de obținut cînd se concurează, În
deosebi .acasă" — majoritatea di
vizionarelor lși asigură menține
rea în. primul eșalon. Iată, deci, 
de ce antrenorii de la cluburi și 
asociații stau liniștiți, preocupați 
doar «ă încropească o echipă corn- 
Dietă — constrînși și de regula
mentul întrecerii — așteptînd eta
pele de .,acasă" unde știu ei să 
se ..descurce" pentru a obține un 
punct sau două, care le sînt strict 
necesare. Așa se explică prezența 
în formațiile divizionare a unor 
luptători, care au îmbrăcat dre
sul pentru prima oară în viața 
lor abia cu o lună-două înainte 
de a intra în arenă, sau —- cum 
am mai spus-o și cu alte prile
juri — apelează din nou La luptă
tori vîrstnici. trecuți de 30 de ani, 
unii dintre ei retrași din activita
tea compctițională. Exemple de 
acest fel sînt mult prea multe 
pentru a le enumera aici.

Mediocritatea din competiția 
divizionară — cu repercusiuni ne
gative și pentru loturile repre
zentative — trebuie grabnic în
lăturată O soluție realistă, sti
mulativă, ar fi reducerea numă
rului de echine din primul eșa
lon, sau împărțirea celor exis
tente în două grupe valorice — 
cum sîn* și la alte sporturi — 
pentru a-i determina pe antrenori 
să selecționeze și să pregătească 
tineri ta’entați. capabili să ajungă 
în loturile naționale.

Costin CHIRIAC 
Mihai TRANCA

ECHILIBRU IN FRUNTEA CLASAMENTELOR
SimMtâ $1 duminică sc vor disputa dcrbyurilc

Dinamo — steaua (m) și
Și în etapa a patra a Diviziei 

A de baschet masculin echipele 
Steaua $i Dinamo București au 
obținut victorii la scor, prin 
care s-au detașat In fruntea cla
samentului (ele sînt departajate 
doar de coșaverajul general, fa
vorabil acum campionilor țârii). 
După etapa a dncea, Insă (care 
va avea Ioc slmbătă și dumi
nică și in cadrul căreia se va 
disputa tradiționalul derby Di
namo — Steaua) poate avea Ioc 
prima clarificare, dacă nu cumva 
egalitatea va persista (In Ipoteza 
unei remize). La fete, actuala 
ordine a primelor clasate este 
aceeași de la sflrșitul campiona
tului trecut, dar este posibil ca, 
sîmbătă și duminică, dubla par
lids' Voința București — Univer
sitatea Cluj-Napoca să producă 
schimbarea liderului. Aceasta se 
va petrece Insă doar In cazul 
unul rezultat de 2—0 In favoa
rea bucureștencelor, ceea ce este 
greu de îndeplinit, dar nu Im
posibil. In grupa 7—12, remar
căm comportarea constant bună 
a echipei Rapld-Progresul, care 
pare să demonstreze că ar fl 
meritat să evolueze In prima 
grupă valorică.

MASCULIN
1. Steaua 8 8 0 853:610 16
2. Dinamo Buc. 8 8 0 884:646 16
3. Farul C-ța 8 4 4 643:818 12
4. Dinamo Oradea 8 2 6 701:792 10
5. Ranid Buc. 8 2 6 672:796 10
6. ICED Buc. 8 0 8 727:818 8
7. CSU Sibiu 8 7 1 666:596 15
8. Acad. Mii. 8 6 2 727:655 14
9. Poli. Buc. 8 4 4 686:675 12

10. RAMIRA B. M„ 8 3 5 639:650 11
11. „U" Clui-N. 8 3 5 646:698 11
12. Poli. Iași 8 1 7 594:690 9

foin(a București — „U‘‘ (i)
FEMININ

1. ,U“ Cluj-N. 8 7 1 719:592 ÎS
2. Voința Buc. 8 5 3 605:561 13
3. Olimpia Buc. 8 4 4 565:566 12
4. Chim. Em. V. 8 4 4 573:641 12
5. Poli. Buc. 8 2 6 553:601 10
6. PolL Tmș. 8 2 6 551:605 10
7. Rapid-Progr. 8 8 0 647:470 16
1. Voința Bv. 8 5 3 659:591 13
9. Robotul Bc. 8 4 4 556:592 12

10. Mobila S. Mare 8 3 5 563:597 11
11. comerțul Tg. M. 8 3 5 567:613 lil
12. Crișul Oradea 8 1 7 497:617 9

CLASAMENTELE .Trofeului 
Sportul” pentru eficacitate, după 
etapa a in-a — MASCULIN : 1. 
D. Niculescu (Dinamo Buc.) 179 
p, 2. A. Constantinescu (Poli
tehnica Buc.) 174 p. 3. G. Șarlă 
(Acad. Mii.) 152 p, 4. C. Scar- 
lat (Acad. Mii.) 121 p. 5—8. M. 
Crăciun („U“ Cluj-Napoca) și D. 
Mara (RAMIEA) 119 p, 7. A. 
Bretz (CSU Sibiu) 118 p, 8. P. 
Brănișteanu (Steaua) 115 p, 9. 
Gh. Ghită (Rapid) 110 p, 10. V. 
Pogonaru (ICED) 107 p, 11—12. 
Fl. Ermurache (Steaua) și A. Po
povic! (Rapid) 101 p ; FEMININ : 
1. Antoaneta Barbu (Chimistul) 
171 p. 2. Camelia Hînda (Voința 
Bv.) 157 p. 3. Magdalena Jerebie 
(„U“ Cluj-Napoca) 153 p, 4. Lu- 
clca Rusu (Robotul) 151 p, 5. Ste
fania Borș (Voința Buc.) 127 p,
6. Melinda SzScs (Mobila) 123 p,
7. Edith Mate (Comerțul) 120 p.
8. Maria Roșianu (Poli. Buc.) 
104 p. 9. Suzana Grflnwald (Vo
ința Bv.) 101 n. 10—12. Melania 
Lefter iRanid-Profresui). Mălina 
Marinache (Olimpia) și Lenuța 
Trică (Rapld-Progresul) 100 p.

ROMÂNIA IN ANUL INTERNAȚIONAL AL PĂCII
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„CASA“ SCHIORILOR FONDIȘTI
(Urmare din pag. 1)

(pentru schi fond). Astfel, in 
momentul de fată, complexul 
de sporturi de iarnă predelean 
a devenit competitiv pe plan 
international, situîndu-se prin
tre cele mai bune, alături de 
cele de la Oberhoff (R.D. Ger
mană). Strbske Plesso (Ce
hoslovacia), Zakopane (Polo
nia). La poligon există acum 
tin foișor de conducere tehni
că a tragerilor, cu încăperi re
zervate arbitrilor, oficialilor, 
efectuării calculelor etc. Spec
tatorii nu vor mai traversa 
traseele de concurs, care vor 
fi protejate pe 8 kilometri de 
garduri portabile, ei puțind 
urmări cursele chiar de pe 
cîteva podefe ! E momentul să 
spunem că, in ultimii doi-trel 
ani, in Complexul de sporturi 
de iarnă de pe Valea Rîșnoa- 
vei s-a investit o mare canti
tate de muncă, sportivii clu
bului brașovean A.S.A. aflîn- 
du-se în primele rînduri, spre 
lauda lor. Șeful acestei unități 
sportive, col, Gheorghe Iones- 
cu, antrenorul coordonator 
Constantin Arghiropol, fostul 
sportiv Gheorghe Cimpoia, 
precum și Gheorghe Neamtu 
Si Dumitru Țîrdea, din partea 
m. Ap. N,. s-au numărat me- 
Teu, dar mai ales în ultima 
vară, printre animatorii lu
crărilor, neprecupețind timp, 
eforturi și pasiune pentru a 
pune pe picioare o bază spor
tivă de prim-rang, de care 
schiul nostru avea neapărată 
nevoie în încercarea sa de a 
urca treptele competitivității 
internaționale. De asemenea, 
s~a făcut permanent simțit 
sprijinul activ și efectiv al

organelor de resort din Minis
terul Apărării Naționale și 
din C.N.E.F.S. Primul examen 
internațional al complexului 
de pe Valea Rîșnoavei va avea 
loc cu prilejul Spartachiadei 
militare de iarnă a armatelor 
prietene, organizată anul vii
tor, intre 25 februarie și 5 
martie. „Complexul de pe Va
lea Rîșnoavei are porțile des
chise — ne-a spus șeful A.S.A. 
Brașov, col. Gheorghe Ionescu 
— tuturor practicanților schiu
lui și biatlonului din țară, a- 
tît vara, cît și iarna. Dorim ca 
prin aceasta să contribuim, 
o dată mai mult, la afirmarea 
internațională a sporturilor de 
iarnă din țara noastră, obiec
tiv general, pe care sîntem 
chemați să-l îndeplinim indi
ferent de clubul de care apar
ținem. Cu atît mai mult atunci 
tind e vorba despre loturile 
naționale sau olimpice ale 
țării". /

Probele nordice au acum o 
„casă a lor", pe Valea Rîșnoa
vei, construită în timp, cu 
eforturi, dar primitoare și mai 
ales, deosebit de utilă pentru 
marea performanță. Noi adău
găm că, o dată ajunși aici, 
toti factorii cu atribuții, in
clusiv factorii sportivi de la 
nivelul județului Brașov, tre
buie să privească această ba
ză sportivă ca pe un bun al 
lor propriu, de care trebuie să 
aibă grijă, indiferent că pe 
firmă scrie că este a Asocia
ției Sportive a Armatei. E o 
condiție obligatorie pentru ca 
Valea Rîșnoavei să devină 
o piesă de bază în construcția 
viitoarelor performanțe ale 
schiorilor fondiști, ale biatlo- 
niștilor, ale practicanților com
binatei nordice.

1986

marilor cîștiguri

loto

ir atribuie chtlfiurl in’

BĂNI. AUTOTURISME, EXCURSII

• 27 numere, in 
cadrul a 3 extra
geri, cuprinse în 
două faze ;

• Autoturisme 
„Dacia 1300“. pen
tru primele 3 nu
mere. indiferent 
ordinea î
• Se asigură mi

nimum 3 500 lei 
pentru 3 numere 
din 9 ;
• Excursii peste 

hotare ;
• Biletele de 25 

lei varianta parti
cipă la toate ex
tragerile.

ULTIMA ZI de 
participare joi 6 
noiembrie !

ÎNALTĂ ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ
Noua și strălucita inițiativă 

de pace a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele 
României socialiste, de redu
cere unilaterală cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, reprezin
tă o confirmare a înaltelor idei 
și acțiuni ale conducăto
rului statului nostru, pen
tru destindere si încrede
re intr-o lume mai dreaptă 
și mai bună. Magistrala cuvîn- 
tare rostită de la înalta tri
bună a Marii Adunări Națio
nale este expresia cea mai e- 
Ioeventă a voinței de pace, de 
înțelegere între toate națiunile 
planetei noastre, sub un cer 
senin, fără norii amenințători 
ai unui nou război pustiitor.

Pacea, cel mai scump dezi
derat al omenirii, este singura 
cale de a ne îndeplini idea
lurile. Ca sportivă care am 
marea fericire de a purta pe 
tricou scumpele însemne ale 
României, ca cetățean al unei 
țări libere și demne, voi spune 
un DA hotărît la apropiatul Re
ferendum al păcii initiat de 
partidul și statul nostru, per
sonal de iubitul si stimatul 
nostru conducător, tovarășul

Nicolae Ceausescu, personalita
te proeminentă a lumii con
temporane, eroul păcii si co
laborării între toate popoarele 
planetei, într-o lume fără arme, 
lipsită de amenințarea unui 
dezastru nuclear.

LAURICA LUNCA 
componentă a lotului național 

de handbal

DIN TOATĂ INIMA, DA !
(Urmare din pag. 1) 

drul colectivului, ci pretutin
deni 5n lume.

Iată de ce imi exprim de
plina adeziune pe care o 
voi întări printr-un „DA!‘. 
rostit, din toată inima, la 
Referendumul din 23 noiem
brie, fată de noua inițiativă 
a marelui conducător al 
poporului român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
al cărui nume stă scris cu li
tere de aur in cronica celor 
mai luminoși ani ai împliniri
lor noastre socialiste. pentru 
rolul său de primă importantă, 
determinant în promovarea cu 
pasiune revoluționară, a cauzei 
dezarmării si păcii în lume 1

0 LUME FĂRĂ ARME

(Urmare din pag. 1)

siunii de care este în stare su
fletul nostru I

încheiem, iată, un an cu fru
moase realizări. Sportivii clu
bului Metalul București s-au 
distins în diferite mari compe
tiții Internationale, două din
tre canotoarele noastre au ur
cat pe podiumul Campionatelor 
Mondiale de la Nottingham, 
sportul de masă a reunit — 
sub egida Daciadei — mii și 
mii de oameni al muncii din 
întreprinderea 23 August.

Sînt succese în care am pus 
strădanie, pasiune, eforturi 
materiale, toate însemnînd pen
tru fiecare dintre noi viața 
nouă pe care o trăim azi. Pen
tru apărarea ei, pentru apăra
rea vieții pe Întregul pămînt. 
ne ridicăm hotăriți glasul spu- 
ntnd un NU hotărît cursei înar
mărilor. Această atitudine a 

mea, a tuturor sportivilor, teh
nicienilor din clubul Metalul, 
o vom exprima printr-un DA 
spus din toată inima la a- 
propiatul Referendum.
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AL REVISTEI „EDUCAȚIE

FIZICA Șl SPORT“
„Școala românească și înalta ei 
patriotică și revoluționară a tl- 

,,Contribuții 
Variațiile complementului 

O. Cotuna) ;

In cuprins : • EDITORIAL : 
misiune de formare șl educare 
nerei generații” • TEORIE-STUDII-CERCETARI 
la studiul complementului seric,
seric (C’H50) la sportivii de performanță” (autor 
„Stadiul unor calități motrice de bază și valorile lor funcționale 
In două licee bucureștene (H)“ (autor : S. Grlgorovicl) ; „Unele 
aspecte ale selecției tn fotbal” (autor : I. E. Bea) ț „Considera
ții de ordin general privind simularea jocului de volei cu ajuto
rul calculatorului” (autori : M. Șerban și M. Gheorghe) • EDU
CAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN INVAțAMINT : „Forme șl mo
dalități de realizare a programei școlare pentru clasele V—vm 
Ia trîntă” (autor : C. V. Mocănescul : „Implicarea școlii In 
etapa actuală a construcției socialiste” (autor : A. Duca) • TEH- 
nicA-metodicA-antrenament : ..Probleme de actualitate 
ale selecției în tenis” (autori : A Hamza și Mariana'Hamza) • 

„Antrenamentul mental al trăgătorilor 
SPORT-RECREAȚlE- j 

SAnATATE : „Practicarea cu regularitate a turismului — o ne- 1 
cesitate permanentă” (autor : M. Nicoriuc) e OPINII-CONSUL- , 
TAȚII : „Sugestii privind orientarea activității metodice a pro- i 
fesorllor de educație fizică” (autor : E. Scarlat) • FILE DE IS- . 
TORIE : „însemnătatea activității Institutului muncitoresc de 1 
sport și educație din România (I.M.S.E.B.)“ (autor : N. Postola- , 
che). Acest număr se găsește de vînzare la chioșcurile de difu- [ 
zare a presei din Capitală și provincie dar cel mai sigur proce- 1 
deu de a intra în posesia revistei rămîne totuși ABONAMENTUL. > 
Deci, ABONAȚ1-VA la revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT” j 
pe anul 1987 !

MEDICINA SPORTIVA :
de tir” (autor : A. 'Demeter) •

ii

CU O SINGURĂ ,
(Urmare din pag. 1)

mediocre, nesemnificative pe 
Plan international.

La ora actuală, perpetuîn- 
du-se o situație care a debutat 
(din păcate) în urmă cu vreo 
zece ani. dresajul se menține 
doar prin activitatea inimoasă 
a secției de la Steaua, atmos
feră de toată lauda întreținută 
de Dumitru Velicu si. mai de 
curînd. de Sorin Soveja. Călă
reților steliști — Gheorghe 
Nicolae, Anghel Donescu, Ion 
Popa, Radu Marcoci, Marius 
Curteanu, Anca Bogdan — li 
se mai alătură doar Dania 
Longo (Agronomia București), 
ceilalți practicînd această di
ficilă disciplină doar din. .. 
pasiune (Iosif Molnar — 
Olimpia. 63 ani) sau comple
mentar (A. Lăpăduș — CSM 
Sibiu, Silvana Todea, I. Bucur, 
Cr. Grigore — Dinamo. V. Bu- 
bău — Agricola Tg. Mureș), 
ei evoluînd. în principal. în 
competiții de obstacole și 
concurs complet. Așadar, dacă 
numărăm, grupul de specialiști 
în dresai este format din 7 că
lăreți (! !) si 9 cai. Aproape 
că nu mai este nevoie de co
mentariu... Este unul din mo
tivele pentru care nici nu mai 
putem fi surprinși că se ob
țin note foarte mici pe foile 
de arbitrai, linsa de concu
rentă dintre cluburi și între 
călăreți spunîndu-și cuvîntul

pe plani 
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ÎN PANĂ DE... RESPONSABILITATE
motociclete

STEAUA POATE BEEDITA CALIFICAREA
DIN PRIMAVARA

telusivltate 
tre alergătorii noștri de 
track — care se dove- 
iniei — lșl pregătesc te- 
coneurs, numărîndu-se 

animatori al întrecerilor 
jrile accidentate șl, res- 
>1 totuși...
stule cazuri de motocl- 
îl“, preîntîmpinînd, gra- 
nțe mecanice, tot ce se 
să. Dar atunci cînd evo- 
ial slnt la fel de comba- 
nînd cu ușurință, moti- 
hnlce. Ba mai mult, In 
lat ca defecțiunea să 
start. așa cum s-au pe
știi Tlberlu Trola (IMG 
Iamble (Unirea Drobeta 
i etapă a „Cupei Priete- 
oslovacia. După ce au 
ificial. în drum spre ca- 
mp’.u nu le-au mal por- 
rinderea generală. După 
ehipă, cei doi rămași să 

marginea traseului au 
isla că s-au eschivat de 
r, cum alergătorii vizați 
o ofensă șl fiind foarte 
listanță, de partea cui 
resat antrenorului lotu- 
sportulul Aurel Ionescu 
analiză mai atentă, am 
Trola, cit și Vlad Ilara-

unind 
uscel, 
risme, 
utuiui 
itabii 
?ravi- 
însăși 
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com- 

IO — 
atului 
siuni- 
. Oa- 
1 ve- 
latoul 
uria- 
rfilci. 
zecta- 
oferă 

1 ve- 
arășii 

îri 
ri cu 

la 
teren 
• îi 
care 

it CU 
acest 
firma

CONDIȚIONĂRILE LOR

etapă a campionatului de autocros

< PROPRIU", ARO S-A IMPUS NET
că disputa s-a constituit în cel 
mal exigent „controlor de cali- 
tate“ posibil.

Calificările aveau să prile- 
Juiască o dispută acerbă, ampli
ficată șl de faptul că traseul a 
fost îngust, permițînd foarte greu 
depășirile In aceste condiții s-a 
forțat mult, uneori s-a riscat 
chiar, nelipsind situații vecine cu 
cascadoria — cum a fost, de pil
dă, acea veritabilă „tsukahara" 
pe patru roți pe care ne-a ofe
rit-o involuntar, desigur, Octa
vian Jinga. Sigur, s-a mal „în
doit* ceva tablă, a mai cedat 
cîte un amortizor, dar pe an
samblul întrecerii ARO-urile s-au 
comportat admirabil, trecînd cu 
brio acest test pentru care atri
butul de dificil este poate necu
prinzător... „Acesta este, în fond, 
însuși scopul principal al unor 
asemenea concursuri — ne spu
nea ing. Constantin Dragomir, 
șeful compartimentului competi
ții al uzinei și el concurent. Pe 
baza constatărilor făcute în du
rele solicitări ale autocrosurilor, 
reușim să aducem permanente

•enor 
ali- 

ona-

scu), 
una 

tine- 
hîr- 
Tu- 

■tuși, 
itoa- 
imal 
nici 
La- 

ă ca 
sa.

isă... 
Satu

Mare (bazată pe alte două me
daliate de la Los Angeles ’84. 
Marcela Zsak si Rozalia Husti, 
prima dintre ele exersîndu-și 
mina în Cupa Federației la 
spadă, dar odihnindu-se. apoi, 
pentru finalul fierbinte al Di
viziei, neparticipînd la Cupa 
României...), scăpată de urmă- . 
rirea principalei contracandida
te, Steaua, și-a valorificat cu 
exactitate șansa, păstrîndu-și 
titlul de campioană.

Eșecul nescontat al Stelei, ca 
și evoluțiile oscilante ale Rekăi 
Lazăr (0—8 cu Tufan !), ne-au 
reamintit scăderile echipei na
ționale la „mondialele” din va
ră, eînd tinerele și 
noastre floretiste 
surpriză la C.M. de 

I

se 
let, 
biu

la 
se 

’în 
lli- 
uat
a-

talentatele 
(frumoasă 

tineret, din

(3) — observăm, 
restrînsă de par
care trebuie să 
faptul că marea 
cailor nu au ca-

proape fiecare dintre aceștia 
fiind eliminat sau retras la ca
tegoria ușoară, unii chiar în 
încă două-trei probe ! ! Ceea ce 
n-au reușit într-un parcurs 
simplu trebuiau să reușească 
pe un traseu de cros infinit 
mai dificil și mai solicitant ?! 
Pe plan internațional există o 
netă diferență între obstacole 
și concurs complet, o speciali
zare care la noi este ignorată. 
De ce 7 Și. mai ales, pînă 
cînd ? Dacă urmărim lista sec
țiilor participante — Agricola 
Tg. Mureș (2 sportivi — este, 
totuși, de subliniat performan
ta cîștigării de către Viorel 
Bubău a titlului la individual, 
o premieră pentru această sec
ție), C.S.M. Sibiu (3). Dinamo 
(2), C.S.M. Craiova (2). Steaua 
(2). Olimpia 
din nou. aria 
ticipare. Ia 
adăugăm și 
majoritate a 
litătile necesare pentru această 
probă. Toate acestea arătînd, 
ca și în cazul dresajului, ca
rențe de fond în pregătire, în 
atenția care i se acordă.

Avînd în vedere, deci, cele 
scrise și pe marginea campio
natelor de obstacole. încheiem, 
subliniind faptul că se imnune 
o reconsiderare a activității la 
toate nivelurile, o analiză aten
tă, care să fie urmată de mă
suri eficiente, astfel ca în se
zonul viitor — care cuprinde 
cîteva obiective importante — 
să asistăm Ia evoluții calitativ 
superioare, cu rezultate cît 
mai bune pe toate planurile.

Iamble și-au neglijat antrenamentele, avtnd un 
potențial fizic scăzut. Pentru a ieși onorabil din 
situația lor precară au încercat, prîntr-un hocus- 
pocus, să arunce toată vina pe motociclete, cre- 
zlnd că ne păcălesc".

Un alt abandon pe cît de neașteptat, pe atît de 
supărător, cu evident relief In profil moral, l-z 
Înregistrat motocrosistul Petrișor Titilencu (Tor
pedo Zărnești). Ajuns în R.D. Germană, la locul 
concursului „Prietenia” s-a accidentat la antre
nament. chiar In primul tur, după care a reve
nit în parcul de mașini eu palma pusă în ghips de 
asistența medicală aflată pe traseu. Conducăto
rul delegației, maestrul emerit al sportului Ml- 
hal Dănescu. a afirmat la recenta ședință de ana
liză a comportării motocrosiștilor noștri că are 
toate motivele să creadă că Petrișor Titilencu era 
deja Indisponibil de acasă. Ar fl fost mal corect 
să recunoască deschis că nu e în plenitudinea 
forțelor, fapt ce nu l-ar fi dăunat, dimpotrivă l-ar 
fl folosit șl Iul șl echipei care astfel, n-ar fi 
rămas descompletată 1

La ultima sa ședință. Biroul federal a luat In 
discuție șl alte acte de Indisciplină. Cum mal 
sînt însă motoclcliștl — din păcate, selecționați 
In echipele reprezentative de viteză, motocros șl 
dlrt-track printr-o sită cu... găuri marl — cars 
au început să calce pe urmele sportivilor ce pun 
mal presus Interesele personale, decît cele co
lective, credem că cel vlnovațl vor fl exemplar 
sancționați. Dar ce facem cu cei care-1 selecțio
nează... orbește ?

»

Troian IOANIȚESCU

îmbunătățiri autoturismului nos- 
stru”. Meritoriii șl evoluțiile pu
ținelor Dacii și Oltclturi înscrise 
în acest gen de concurs, care, 
totuși, nu le este pe măsură.

Șl acum clasamentele : Div. I 
(tracțiune pe două roți) : 1. C. 
Clucă (Dacia), 2. P. Prună (Olt- 
cit) 3. A. Savu (Oltclt). Div. n, 
cl. 1 (tracțiune pe patru roți — 
1600 cmc) : 1. Gb. Enache (ARO 
10) 2. V. Gentoiu (ARO 10) 3. Gh. 
Radu (ARO 10). Div. II cl. 2 (4 
roți. + 1600 cmc) : 1. Gh. Ga
vrila (ARO 24) 2. R. Bîrzu (ARO 
24) 3. V. Tarbă (ARO 24). Pe 
primul loc In clasamentul general 
al întrecerii — Virgil Tarbă, Îm
preună cu echipa sa, ARO. Fapt 
pentru care ne alăturăm acelui 
cald „felicitări meștere !”, pe 
care i l-au adresat la finele în
trecerii colegii de muncă maistru
lui principal Tarbă. Dar am a- 
dăuga și un „felicitări meșteri
lor !“, adresat tuturor celor 
produc autoturismul ARO.

ce

Sorin SATMARI

trebuiesc adunate 
clar și fără echi- 
ce. după părerea 
trebuie deprinse

primâvară) au fost de nerecu
noscut. Uită. oare, ele bagajul 
țehnico-tactic pe care-1 au. 
sau acest bagaj este prea ușu
rel ? Adevărul este, credem 
noi, pe undeva la mijloc, pen
tru că „amnezia" intervine în 
momente-cheie. atunci cînd toa
te resursele 
și exprimate 
voc. Iată de 
noastră, ele
(prin lecții individuale și antre
namente dure, nu prin vor
bei), că între euforia succese
lor și durerea eșecurilor rămîne 
doar valoarea. Iată numai una 
dintre determinările surprize
lor de la sfirșitul săptămînii 
trecute. Una. dar esențială în 
perspectivă J.O. 1988.

Șl Ia spadă au fost trei pre- 
zente-surpriză în finala Cupei 
României : Radu Bucur (Elec- 
troputere Craiova). Liviu Con- 
stantinescu (CSM Craiova) și 
Mircea Solomon (Farul), dar 
veleitățile acestora s-au oprit 
Înaintea semifinalelor, domina
te clar de primii spadasini ai 
momentului, internaționalii Fe
lix Nicolae. Nicolae Bodoczi 
(vicecampion mondial) și Sorin 
Saitoc. Din păcate, în preajma 
finalei nu s-a aflat decît un 
singur junior, craioveanul Dra- 
goș Pătrașcu (17 ani. CSȘ O- 
iimpia). O surpriză neplăcută, 
care ridică semne de Întrebare 
privind viitorul a'propiat al lo
tului 
semne de 
ceastă dată, vizavi de echipa 
IEFS: cum se explică că. după 
ce a încheiat prima etapă pe 
locul secund al clasamentului, 
pierzînd doar la echipa cam
pioană, Steaua, acum n-a mai 
înregistrat decît o victorie, la 
ultima clasată. Tractorul ? Nu 
cumva la baza „! 
final, doar locul 4 * 1 
s-au aflat prea multele ..calcu
le" făcute pe marginea planșe
lor, in locul unor replici con
vingătoare în asalturi ?

formația belgiană) nu prea mai 
produce aici un mare interes. 
Totuși, ziarele belgiene și-au 
trimis reprezentanții la antre
namentele echipei noastre, iar 
conducătorii clubului din Gând 
estimează la 10—12.000 numă
rul spectatorilor care vor veni 
miercuri la stadion. Gazdele 
nu concep că după victoria de 
la București ar mai putea pier
de calificarea, deși nu consi
deră meciul ca o simplă for
malitate. Pentru echipa noastră, 
partida de aici are o mare 
importantă, aceea a unei re
vanșe unanim dorite. Ea 
și trebuie să se realizeze 
surprinzătorul și severul 
suferit pe propriul teren, 
tr-un ioc frumos, cu 
zultat favorabil care sînt pe 
deplin posibile. De altfel, atît 
conducătorii cit și antrenorul 
și jucătorii gîndesc la fel, sînt 
încrezători că echipa, în În
tregul ei. va fi în măsură să

1 ca punct de 
referință, meciul de la Nico
sia. Din nefericire continuă să 

, însă, pînă la această 
___  In ajunul meciului, unele 
incertitudini — In privința al
cătuirii formației, datorită fap
tului că Pană, Bozeșan și mai 
ales Terheș nu sînt refăcut! 
complet în urma accidentărilor 
din campionat. Dacă se - speră 
totuși că Pană si Bozeșan vor 

fi recuperați pînă 
_______ 1 seara. în legătură cu 
Terheș perspectivele prezenței

mai obțin și o suită de cîștdguri 
In numerar la celelalte "
• Importante sume de 

valori fixe și variabile 
mal puțin de 3500 lei, 
numere ciștigătoara. la 
rea a m-a). autoturisme 
1300”, excursii tn R.P. Ungară.! 
Acestea sînt cîteva 
tajele pe care vl le 
poziție TRAGEREA 
CtSTIGURI“ LOTO 
noiembrie 1986. Se

reprezentativ. Și alte 
întrebare, de a-

I
,surprizei" (în I 
în clasament) I

... îl-1- ■

I putea 
miercuri

• CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 NOIEM
BRIE : cat. 1 (13 rezultate) : 3 va
riante 25% — autoturisme „Dacia 
1300“ • cat. 2 (12 rezultate) ; 7 va
riante 100% a 10.137 lei și 137 va
riante 25% a 2.534 lei ; cat. 3 (11 
rezultate) : 84 variante 100% a 887 
lei ș; 2.808 variante 25% a 222 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 7 
68.772 LEI. Autoturismele „Dacia 
1300’ d- la categoria 1, obținute 
oe variante 25%, au revenit par
ticipa nților: Grigorie Kiss din 
Arad Nicolae Doboșan și Traian 
Foaie ambii din Timișoara, care

I
I
I
I (Urmare din pag. I)

I
I
I
I
I 
I
I
I
Ihotărîți 

lit Cu

I putere: 
ța lor 
acel (

IDupă uiumul antrenament 
solicitat cîteva cuvinte si 
dicului echipei. Valentin

IBărbulescu, Stoica și 
fost recuperați com.

I
I
I
I
I

grupuri mari de suporteri, 
căutau... soluții p’entru obține
rea biletului necesar (re) în- 
tîlniril lor cu Lozano, Scifo, 
Vercauteren și coechipierii lor. 
Acești nelipsiți ai stadioanelor 
noastre și-au format deja o 
convingere, aceea că Steaua 
POATE REEDITA excelenta ei 
evoluție din primăvară, cînd a- 
cești multipli campioni ai Bel
giei (19 titluri din 1946 încoace) 
au fost depășiți net la toate 
capitolele, scorul înregistrat 
atunci nereflectînd decît într-o 
anumită măsură superioritatea 
evidentă a echipei noastre cam
pioane. „E foarte, foarte greu 
să obținem calificarea, afirma 
ieri antrenorul principal Anghel 
Iordănescu, dar nu imposibil. 
Dacă_ vom juca exact ca în 
primăvară și dacă vom ajunge 
iar Ia 3—0... Trebuie să cîști- 
găm acesi meci, băieții sînt 
’ i s-o facă, ne-am pregă-

i minuțiozitate și am 
foarte mare încredere în ei, în 
puterea lor de luntă, în dorin- 

fermă de a r anula 
----- __ 0—3 de la Bruxelles". 
După ultimul antrenament, am 

___ _i me
dicului echipei. Valentin Stă- 
nescu : „Jucătorii indisponibili, 

i Bălan au 
 _ complet. Ro- 

tariu și-a reluat, de o săotă- 
mînă, pregătirile, dar el încă 
nu este apt pentru un meci 
ca cel cu Anderlecht". Un meci 
pe care Bălan îl consideră a 
fi „un examen extrem de di
ficil pentru fiecare dintre noi, 
dar pe care, printr-o dăruire 
totală, ii putem absolvi cu 
succes" ; un meci pe care an
trenorul Radu Troi îl privește 
cu marea emoție a debutului 
său ca secund la echipa întîi 
și pe care și-1 dorește de bun 
augur. „Trebuie să jucăm iute. 

I 
I

FRUMOS Șl UN BIZUITA! FAVORABIL
(Urmare din pag. I)
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poate 
după 
eșec 

prin-
un re-

Itregul ei. va fi 
reediteze, luînd 
referință, meciu

ISia. 
existe, 
oră. ir

MM1NISTRAȚIA OE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
categorii, 
bani, de 
(dar nu 

pentru 3 
extrage- 

.Dacia

dintre avan- 
pune la dls- 

„MARILOR 
de vineri, T 
efectuează 3

așa eum șțim, să jucăm tran
șant, așa cum joacă Steaua de 
doi ani încoace, să nu Ie dăm 
nici un moment de răgaz, cum 
nu ne-au dat nici ei, belgienii, 
în 22 octombrie, pe terenul 
lor...". Cu alte cuvinte, cam
pioana noastră să joace cum 
a jucat cu Velje. cu Honved, 
cu... Anderlecht în cursa ei 
victorioasă din ediția trecută 
a C.C.E.

în miezul zilei de azi. Stea
ua poate oferi celor ce iubesc 
fotbalul bucuria acelui miez 
de noapte din îndepărtata Se
villa.

R.S.C. Anderlecht a sosit ieri 
la prînz la București. Iată ce 
ne-a declarat antrenorul prin
cipal, Arie Haan : „Ne așteaptă 
un meci greu, deși noi avem 
în cont un 3—0, care ne per
mite să privim eu încredere 
partida cu Steaua. Cred în ca
lificarea lui Sporting, deși la 
Steaua vor reintra titularii care 
au absentat la Bruxelles".

Formațiile probabile :
STEAUA : Stîngaciu — Iovan, 

Bumbescu. Belodedici, Bărbu- 
lescu (Weisenbacher) — Stoi
ca, Baiint , Boloni, Bălan — 
Lăeătus. Piturcă.

ANDERLECHT : Munaron — 
Grun, Domol. Van Tiggelen, 
Andersen — Gudjonsson, Jen
sen. Scifo, Vercauteren — Krn- 
cevici. Lozano : rezerve sînt : 
Verkeman, Swinen, Kabongo, 
Marchaul și De Nils.

întîlniri anterioare : 0—1
(Scifo) ; 3—0 (Pițurcă — 2,
Baiint) ; 2—2 (Baiint, Pițurcă 
— Vercauteren, Kabongo) și 
6—5 pentru Steaua după exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
(partidă amicală, disputată la 
Madrid) ; 0—3 (Krncevici — 2. 
Jensen).

Arbitri : Bruno Galler — Rolf 
Blattmaun și Gottfried Frie- 
derich (toți din Elveția).

Ora de începere a meciului : 
13,30.

lui în teren sînt destul de sla
be. în această situație este 
luată în considerație folosirea 
ca vîrf de atac a lui Iorgu- 
Iesen, soluție care a fost în
cercată și în meciul de cam
pionat de la Petroșani. Dar 
iată cum ar arăta formația 
probațălă căreia antrenorul 
Tănase Dima Ii va da o for
mă definitivă abia înaintea în
ceperii jocului : Cristian I — 
M. Marian, Cazan, M. Popa, 
Munteanu II — Ticleann, Pană 
(Cristea), Coras, Bozeșan (Bur- 
chel) — Iorgulescu, Hagi.

Antrenorul Gryzenhout are 
și el unele probleme în alcă
tuirea formației sale, deoarece 
Internaționalul De Wolf este 
suspendat pentru acumularea 
a două cartonașe galbene. Iar 
Gijbels a suferit un ușor 
matism. în locul lui De 
va fi folosit Jakobs, un 
tor tînăr, în care se pun 
speranțe, component al echipei 
naționale de juniori. „ll“-Ie 
probabil al gazdelor ar putea 
fi deci : Lauryssen — De Kneff. 
Jakobs, Criel, Cordiez — Nolet. 
Ruzîci, Gijbels (Hailaert) — 
Van Mierlo, Raeven, Hindery- 
ekx.

Aici 
închisă 
metrul 
la ora prînzului). Reamintim că 
partida va începe la ora 20 (21 
ora Bucureștiului) si va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
din Finlanda, avîndu-1 la cen
tru De K. NatrI.

trau- 
Wolf 
jucă- 
mari

Ia Gând vremea este 
și friguroasă, (termo- 
arătînd plus 8 grade

extrageri în două faze, cu un 
total de 27 de numere ceea ce 
Înseamnă că șansele de cîștig 
slnt deosebit de generoase. Re
amintim că ULTIMA ZI în care 
vă mai puteti juca nume Jele 
preferate este joi, 6 noiembrie 
si că biletele de 25 lei varianta 
au acces la toate extragerile și 
categoriile de cîștlgurl.

• Toamna poate aduce cu si
ne nu numai obișnuitele ploi 
specifice, ci și o „ploaie de ctș-

CRAI0VENI1 PRIVESC 
CU ÎNCREDERE meciul1 

RETUR CU DUNDEE UNITED 
(Urmare din pag. 1)

care Universitatea a pierdut la 
Dundee nu are. după cum se 
vede, nici o legătură cu pa
siunea craiovenilor pentru fot
bal. care rămîne mereu proas
pătă. Și nu putini sînt aici cei 
care se gîndesc nu numai la 
o revanșă asupra echipei lui 
Jim McLean și chiar la un 
scor care să aducă calificarea 
„alb-albaștrilor".

în tabăra echipei craiovene,’ 
jocul este privit cu încredere. 
Antrenorul C. Teașcă și jucă
torii săi au pregătit meciul cu 
seriozitate, dornici să se rea
biliteze după înfrîngerea din 
jocul tur și să obțină un re
zultat cît mai bun.

în ce privește lotul craio- 
vean, se dă ca sigură indispo
nibilitatea lui Mănăiîă, a cărui 
întindere musculară a recidi
vat. Medicul echipei. Vasile 
Frînculescu, a avut ceva mai 
mult de lucru cu Negrilă și 
Ungureanu, dar se crede că si 
ei vor fi apti de joc. în rest, 
nu sînt probleme medicale. An
trenorul Teașcă are însă unele 
semne - de întrebare asupra 
„unsprezecelui" cu care va în
cepe partida. Mai ales în atac, 
unde în locul lui Biță s-ar 
putea să apară Cîrțu, care n-a 
evoluat în Scotia. Formația 
craioveană pentru începutul 
partidei se conturează astfel: 
Racolțea — Negrilă, E. Săndoi, 
Rada. Ungureanu — Gh. Po
pescu, Ad. Popescu. Irimescu 
— Gcolgău, Cîrțu, Bîcu.

în încheierea capitolului pri
vind echipa noastră o decla
rație a căpitanului formației. 
Uimgureanu : „Primul nostru 
obiectiv este victoria. Dar dacă 
vom obține în repriza I un 
avans de un goî-două, vom fa
ce apoi totul si pentru cali
ficare !".

Scoțienii au sosit aici luni 
seara, iar marți dimineață au 
făcut un antrenament de aco
modare pe stadionul Central. 
Antrenorul lui Dundee Jim 
McLean, ne-a declarat : „Știu 
că avem un meci greu. Echipa 
din Craiova a arătat în primul 
joc atît calități tehnice, cît și 
Putere de luptă. De aceea, în 
mod sigur, aici ca va fi cu 
totul alta, pentru că va juca 
ofensiv, mijlocașii vor fi mai 
puțin rezervați si vor susține 
mai mult atacul. Din păcate 
pentru noi, nu l-am putut a- 
duce pe fundașul centra! Na- 
rey, titular în naționala Sco
ției, care s-a accidentat la ge
nunchi în meciul din campio
nat cu Glasgow Rangers și 
are piciorul în ghips. Vom ju
ca, astfel, cu doi fundași cen
trali improvizați, deoarece nici 
celălalt fundaș central, Hegarty, 
nn este refăcut. în ciuda a- 
eestor indisponibilități, cred că 
nu vom pierde total avantajul 
luat, mai ales că în campiona
tul național Dundee a arătat 
a formă ascendentă".

Oaspeții au deplasat un lot 
de 18 jucători si vor trimite, 
probabil. în teren următoarea 
formație : B. Thomson — 
McGinnis. Clark. Beaumond, 
Malpaș — Bowman, Mclnnallv, 
Bannon — . Milne, Sturrock, 
Redford (Gallacher).

Partida va începe la ora 13 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Franța, avînd la 
centru pe Alain Delmer. iar 
la linii pe Antoine Bandisse 
și pe Jean-Marie Alîsse.

REUNIREA LOTULUI

DE TINERET
De ieri s-a reunit la București 

lotul reprezentativ de tineret în 
vederea partidei cu selecționata 
similară a Spaniei, din cadrul 
C.E., meci care va avea loc la 12 
noiembrie la Cordoba.

în vederea partidei de la 12 
noiembrie, antrenorii Gh. Con
stantin și Gh„ Stai cu au convo
cat următorii jucători:

Liliac, Stîngaciu. Voicilă (por
tari). Topolinschi, Mihail, Minea, 
Pojar, Pologea. E. Săndoi (fun
dași), Gh. Popescu. Bănuță, 
Sabou, Sabău, Mărgărit. Bobaru 
(mijlocași). Albii. Lazăr, Cadar, 
Țîră (atacanți).

.tigurl* la LOZUL TOAMNEI, e- 
misiune specială limitată. Singu
ra condiție este aceea de a juca 
cu perseverență!
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres va avea loc astăzi, miercuri, 
5 noiembrie. Ia ora 15,50, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2 
din București. Transmisia desfă
șurării tragerii se va face la ra
dio, pe programul I, la ora 16,15. 
Numerele extrase vor fi radiodi
fuzate și la ora 18.55. pe pro
gramul n. și repetate la ora 23, 
pe programul I. precum șl a 
doua zi, la ora 8.55.



1ri cea de-a treia partidă 
dintre reprezentativele de juni
ori (18 ani) aie României și Iu
goslaviei, tinerii noștri jucători 
au obținut o nouă victorie, de 
data aceasta cu scorul de 6—2 
(3—2, 3—0, 0—0). Jocul a debu
tat intr-o notă de superioritate 
a tinerilor tricolori, care au și 
marcat de două ori in min. 7 
prin 
reluat 
tinelă, 
două 
tează 
portarului Corciova, -reduc 
scorul (autogol direct din 
angajament, creditat ca autor 
Kontrcc). în min. 11, după o 
frumoasă combinație Geru —

Șomfâleanu — care a 
un puc ricoșat din man- 
și Csiki.

minute
Și>

După numai 
oaspeții ripos- 

ia o neatenție a 
Corciova, 

(autogol

Androne, ultimul concretizează, 
pentru ca în min.
să micșoreze 
renta, tot la 
goal-keeper ului
Lazarevici. Meciul este in con
tinuare antrenant. După pauză, 
reprezentanții noștri marchează 
de încă trei ori — Androne 
(min. 25), Nicolescu (min. 31), 
Șomfâleanu (min. 38) — deși 
replica partenerilor a fost des
tul de puternică. în ultima 
secvență a partidei, condusă 
fără reproș de brigada FI. 
Gubernu — I. Becze, D. Tran
dafir. nu s-a mai marcat, deși 
juniorii români au dominat cu 
autori ta te. *

Andi VILARA

13 iugoslavii 
din nou dife- 
o grejaală a 
român, prin

ÎNVINGĂTOARE LODZ IN C.C.E.
BASCHET FEMININ

GIMNASTA DANIELA

din Cluj

SILIVAȘ, MULTIPLA
LA ROTTERDAM

La finele săptămînii trecute, 
la Rotterdam s-a desfășurat un 
concurs internațional de gim
nastică sportivă, in aceeași sală 
și la aceleași date la care, 
anul viitor, se vor disputa cam
pionatele mondiale. întrecerea, 
a fost dominată de gimnasta 
noastră Daniela Silivaș, învin
gătoare la individual compus 
și în trei finale pe aparate.

UN 42 DE LOCURI IN CLASAMENTUL A.T.P.!

paralele, bîrnă și sol. S-a con
curat cu exerciții impuse și 
liber alese, la întrecere fiind 
prezente 24 de sportive. Iată 
clasamentele : individual
Pus
Elena Șevcenko (U.R.S.S.) 
78,275 p. Elena Gurova (U.R.S.S.) 
77,625 p, Celestina Popa (Româ
nia) 77,625 p. Concursul mas
culin (28 participanți) 
cîștigat de
Xu Zhigiang cu 115,85 
mat de sovieticii Valeri 
și Vladimir Gogoladze, 
115,350 p.

_______ __________ com- 
Daniela Silivaș 78,475 p, 

Șevcenko

Sporturilor 
găzduiește mîine. la ora

a fost
gimnastul chinez

p, ur- 
Liukin

cu

Napoca
18, întîlnirea-retur dintre echi
pele Universitatea C.S.Ș. Viito
rul și K.S. Lodz. din cadrul 
turului secund al C.C.E. Parti
da va fi condusă de arbitrii 
N. Duran (Turcia) și D. Stan- 
cev (Bulgaria).

In meciul-tur, de la Lodz, 
formația gazdă a cîștigat cu 
112—79.

Unul dintre cele mai gustate 
clasamente de către amatorii 
dc sport din lume este cel 
cară apare sâptăminal al jucă
torilor de tenis, alcătuit de 
computer. Calculele reci ale a- 
paratului oferă imaginea obiec
tivă a mutațiilor in ierarhia 
momentană a marilor tenis- 
mani ai lumii, prompt, după 
încheierea fiecărui concurs din 
circuitul Marelui- Premiu, la 
adăpost de subiectivitatea atîf 
de normală în cazul suporte
rului de pe indiferent ce me
ridian al lumii. . Iată ce „spu
ne", bunăoară, ultima produc
ție a computerului A.T.P.

Unul dintre beneficiari este 
tinărul Boris Becker, care, da
te fiind cele trei victorii ale 
sale în tot atîtea concursuri 
cîștigate în ultimele trei săp- 
tămîni (Sydney. Tokio și Pa
ris — remarcați distanțele si 
perioadele minime de timp în 
care au fost străbătute, densi
tatea jocurilor, și; implicit, u- 
zura pe care toate acestea le 
necesită !) s-a apropiat sensi
bil de ocupantul primului loc. 
Ivan Lendl. Se anticipează un 
final dramatic al sezonului, în 
care n-ar fi exclusă o simili
tudine Ia fel de picantă cu a- 
ceea care l-a adus acum o 
săptămînă in fruntea clasamen
tului C.M. de Formula 1 pe 
Alain Prost. în locul lui Nigel 
Mansell, în ultimul concurs al 
anului, la Adelaide... Sportul 
de mare performantă are me
reu surprizele sale, pe care le 
transformă în tot atîtea sce
narii de film, unul mai frumos 
ca altul ! Ce ne mai oferă 
ultimul „buletin de știri" al

O TELEX © TELEX •
AUTOMOBILISM a „Raliul 

Algarve", proba contînd pentru 
C.E. de raliuri, s-a încheiat cu 
succesul echipajului portughez 
Joaquim Santos-Manuel Oliveira, 
pe o mașină „Ford RS“. Pe locul 
doi. la 7:12 de cîștigători, s-a si
tuat echipajul . John Bosch (O- 
landa) — Steve Bond (Anglia) 
pe ..Audi Quattro".

CICLISM • Cursa de șase zile 
de la Grenoble s-a încheiat cu 
victoria cuplului Francesco Mo
ser (Italia) — Tony Doyle (An
glia). Pe locul secund, la un tur 
de cîștigători. s-a‘ clasat pere
chea Bernard Vallet (Franța 
— Cert Frank (Danemarca).

HIPISM ® Cursa clasică de 
galop desfășurată pe hipodromul 
,,Santa Anita" din Los Angeles 
a revenit calului american Sky
walker (jocheu Laffit Pincay) 
care a acoperit 2 000 m în 
2:00.4.- Pe locul 2, la o lungi
me și jumătate, a sosit ..Turko
man". iar pe locul 3 „Precislo- 
nist".

ÎNOT © în ultima zi a con
cursului internațional de la Dar
lington (Anglia), înotătorul ame
rican Rick Carey a cîștigat pro
ba de 100 m spate, cu timpul de 
57.49. iar englezul Kevin Boyd 
s-a situat pe primul loc la 400 m 
liber în 3:52,76. în proba femini
nă de 200 m mixt victoria a re
venit sportivei americane Whit
ney Hedgepeth — 2:19,31.

JUDO © Competiția pe echipe 
de la Tokio a fost cîștigată de 
Selecționata URSS, care a între
cut în finală cu 4—1 formația 
Poloniei. în semifinale, judoka 
sovietici au dispus cu 5—0 de 
echipa SUA,

TENIS © In primul tur al tur
neului internațional de la An
vers, jucătorul cehoslovac Milos- 
lav Metcir l-a eliminat cu 6—3, 
6—2 pe americanul Brad Pearce, 
iar australianul Paul McNamee 
a dispus cu 6—4, 6—3 de coechi
pierul său Broderick Dyke. Alte 
rezultate: Arias (SUA) — Pimek 
(Cehoslovacia) 6—4. 2—6. 6—3;
Brown (SUA) — Maciel (Mexic) 
6—2. 3—6, 6—1. A In finala tur
neului feminin de Ia Indianapo
lis, jucătoarea americană Zina 
Garrison a învins-o cu 6—3, 6—3 
pe Melissa Gurney.

Sergio Casai (Spania), autorul unuia dintre ' cele mai spectacu
loase salturi înregistrate vreodată în clasamentul A.T.P.

Telefoto : A. P. —- AGERPRES

ordinatorului A.T.P. ? Pe india
nul Ramesh Krishnan (învin
gător cam... nescontat, la Hong- 
Kong) ureînd 9 locuri, care o- 
cupă acum pozița a 31-a ; gru
pul suedez (Edberg, VVilander, 
Nystrom, Pernfors) prezent 
masiv în primii 10 ; și în 
sfîrșit, un autentic record, sta

MOSER SE RETRAGE...SI »
După retragerea unuia dintre 

cei mai mari rutieri ai istoriei 
sportului cu pedale, francezul 
Bernard Hinault, iată că un 
alt corifeu al alergării pe bi
cicletă. mare adversar al „bre
tonului", și-a anunțat recent 
despărțirea de sportul care l-a 
consacrat. Este vorba de ita
lianul Francesco Moser, deți
nător al fabulosului record 
mondial al orei la altitudine : 
51,151 km stabilit la Ciudad de

AZI, VERDICT (TEMPORAR) ÎN CUPELE EUROPENE
Azi r* programat ret urmi ntan- 

șei a doua a cupelor continentale 
intercluburi, elita fotbalului euro
pean fiind angajată pe toate cele 
3 fronturi, în Cupa Campionilor, 
în Cupa Cupelor și în Cupa 
U.E.FA. Miza fiind deosebită, ca
lificarea în sferturile de finală 
ale primelor două competiții și în 
optimile Cupei U.E.F.A. (întrecere 
care mai programează un tur 
anul acesta), anunță meciuri 
,,pe, muchie de cuțit", atractive, 
favoriții hîrtiei fiind puțini și... 
nesiguri ! In C.C.E., Juventus To
rino va încerca, pe Stadio Comu
nale, să recupereze diferența de 
un gol care o separă, după întîl- 
nirea tur, de Real Madrid. Am
bele formații conduc (la egalitate, 
e drept, cu Napoli și, respectiv. 
Barcelona") în campionatele >. na
ționale și par a fi în formă, deși 
Platini (Juventus) a fost, și du
minică, foarte șters. Hugo San
chez, în schimb, a marcat două 
goluri în ultima etapă; atît vîrful 
de atac al naționalei mexicane, 
cît și argentinianul Valdano (am
bii la Real), declarînd că nu con
cep să piardă la Torino ! Gazdele 
însă, cu Cabrini și Laudrup re- 
făcuți, cu Scirea la timonă (după 
expirarea suspendării), apreciază 
că „handicapul e perfect recupe
rabil" și-i asigură pe tifosi că ei 
vor merge mai departe ! Un pro
nostic e, firește greu de dat, așa 
că nu ne rămîne decît să aștep
tăm. în rest, în C.C.E., cu excep
ția Stelei Roșii Belgrad (3—0 la 
Rosenborg, în tur), toate celelalte 
echipe, între care și campioana 
noastră, speră și se tem, intere
sant anunțîndu-se si „șocul" Di
namo Kiev — Celtic Glasgow 
(lr—1., în tur).
Trecînd la Cupa Cupelor. să 

notăm mai multe „capete de a- 

bilit de spaniolul Sergio Casai, 
finalist al turneului de la Pa- 
ris-Bercy, învingător al mare
lui Mc Enroe, care a „sărit? 
42 de trepte, de pe locul 100, 
pe 53. Spune cineva că nu 
e totul posibil în marea per
formanță actuală ? (Radu TI- 
MOFTE).

Mexico, ca și al celui de la 
nivelul mării : 49,802 km par
curși pe velodromul din Mi
lano. „Conducătorii echipei 
melc, Super Mcrcati, ar dori 
să particip și la viitorul Tur 
al Franței, dar acesta se va 
derula fără mine" — a decla
rat marele campion italian. 
„Anul viitor va fi ultimul se
zon iij care ma voi urca, ofi
cial, în șa, așa că nu mai am 
proiecta grandioase".

fiș« : Bordeaux — Benfica, Wrex
ham — Zaragoza, Sion — Kato
wice. Tururile s-au terminat, in
variabil, la egalitate, ceea ce con
feră gazdelor de azi, desigur, o 
șansă în plus. Numai că, spre a 
ne limita la un singur exemplu, 
echipa lui Țigana *și a fraților 
Vujovici (Bordeaux) s-a „chi
nuit** sîmbătă în campionat, ne

Fază fierbinte la poarta Austriei Viena, în timpul meciului tur al man
șei a doua a C.C.E. (2—0, la Miinchen, pentru Bayern), cu portarul 
Wohlfahrt salvlnd in extremis, la șutul lui Michael Rummenigge. Vor 

reuși austriecii să refacă, astă seară, acasă, terenul pierdut ?

ALTE REZULTATE DIN CUPELE EUROPENE LA VOLEI
Alte rezultate înregistrate în 

turul preliminar al cupelor euro
pene : MASCULIN : C.C.E. : A- 
northosis Limasol (Cipru) — Pa- 
nathinaikos Atena 0—3; Tungsram 
(Ungaria) — Eczacibasi (Turcia) 
0—3 ; V. C. Mamer (Luxemburg)
— Hapoel Bat Yam (Israel) 0—3 ; 
A. S. Cannes — Seinajoen (Fin
landa) 1—3 ; Ț.S.K.A. Solia — 
F. C. Porto 3—6 ; Dinamo Tirana
— Mladost Monter (Iugoslavia) 
1— 3; Sokol Viena — Holte (Da
nemarca) 3—0 ; Cupa Cupelor : 
W.A.T. Kagram (Austria) — Reso- 
via (Polonia) 0—3 ; Lisabona — 
A.S.M.L. Frejus (Franța) 0—3 ; 
Deltalloyd (Olanda) — Hapoel 
Kfar Saba (Israel) 3—0 ; Kecske
met! (Ungaria) — V.D.S. Berlinul

CURSE
DE MARE EDND
Sîirșitul săptămînii trecute a 

fost marcat de desfășurarea 
mai multor concursuri de a- 
lergare pe distanțe lungi. La 
New York a avut loc tradițio 
naiul maraton (20.595 de parti
cipant! !) ajuns acum la cea 
de-a 17-a ediție, care a reve
nit — surprinzător — italia
nului Gianni Poli în 2hll:06 
El i-a întrecut pe polonezul 
Antoni Niemczak și australia
nul Rob de Castella cu 15 șl 
respectiv 37 de secunde, în timp 
ce, marele favorit Orlando 
Pizzolato (Italia), învingător al 
ultimelor două ediții, a termi
nat al patrulea. La femei, nor- 
vegianca Grete Waitz a cîști
gat Ga 33 de ani) pentru a 
8-a oară (!), înregistrînd tim
pul de 2h28.06. La Washin
gton s-a disputat cel de-a! 
11-Iea maraton al „Marinei" 
(11.000 de concurenți), care a 
prilejuit victoria americanului 

izbutind să depășească (acasă) 
pe Toulouse, în vreme ce Benfica 
păstrează șefia campionatului lu
sitan. Ce să spui, ce să crezi și, 
mai ales, cum să te hazardezi In
tr-un pronostic ? ! Și aici, o ca
lificată certă, proaspăta cam.pl- 
pioană a Suediei, Malm3 F.F., 
care pare scutită de orice griji 
după categoricul 3—0 de la 
Tirana, cu 17 Mentori.

Occ. 3—2 ; Strassen (Luxemburg)
— Ulriken Bergen (Norvegia) 0—3; 
C.S. Cheriois (Elveția) — Liberec 
(Cehoslovacia) 0—3 ; C.S. Leipzig
— Maaseik (Belgia) 3—0 ; FEMI
NIN : C.C.E. : Vasama Vasa (Fin
landa) — K.F.U.M. Oslo (Norve
gia) 3—1 ; Salonic (Grecia) — 
Kaufhaus Tirol (Austria) 3—1. 
C.S.M. Clamart (Franța) — Oljjm- 
pique Luxemburg 3—0 ; Olympus 
Sneek (Olanda) — Leixoes (Por
tugalia) 3—0 ; Cupa Cupelor : S.C. 
Portugal — Pa nothin ai kos Atena 
3—1 ; Saco Halle (Belgia) — Berg- 
kmeratene (Norvegia) 3—0 ; 
V.G.A. Saint Maur (Franța) — 
Gym Bonnevoie (Luxemburg) 
3—0.

Cl-anni Poli

Brad Ingrara, cronometrat pe 
cei 42,195 km în 2h23:13. în 
fine, campionul, olimpic de la 
Los Angeles, portughezul Car
los Lopes (39 de ani), și-a fă
cut o reintrare victorioasă, ad- 
judeeîndu-și cursa de semi- 
maraton (21,095 km) de la Aco- 
teias (Portugalia) în lh05:16.

în sfîrșit, 16 meciuri în Cupa 
U.E.F.A., unul mai tare ca celă
lalt ! Cîțiva favoriți, La Gan toise, 
Monchengiadoach, și mulLe, foar
te multe „.necunoscute" : Neuchâ- 
tel (care a redevenit lider în cam
pionatul helvet) sa^ Groningen, 
Bo avis ta Porto sau Glasgow Ran
gers, Standard Liege sau F.C. Ti
rol, Spartak Moscova sau Tou
louse (cu, Pas si care a marcat 
toate cele 3 goluri ale francezilor 
în tur, sub semnul întrebării, 
fiind ușor accidentat) și, de ce 
nu ?, Universitatea Craiova sau 
Dundee United ? încă o partidă 
de „1 000 de volți", Sporting- Li
sabona — C.F. Barcelona (0—1 în 
tur), antrenorul oaspeților, Vena
bles, riăcînd să mărturisească, 
mai în glumă, mai în serios, că 
.-ar plăcea și o înfrîngere cu
1— 2 ! Toate partidele, și cu asta 
am încheiat, „se joacă", nici mă
car Torino (4—0 cu Raba Gyor) 
nepermițîndu-și să privească re
turul în deplină liniște, căci s-au 
văzut în fotbal și „minuni" mal 
mari ! Ce va fi ? Un bob zăbavă 
și, dlseară, vom afla ! (Ovidiu 
IOANIȚOAIA).

• In campionatul iugo
slav. In etapa 12-a, s-au înre
gistrat următoarele rezultate 3 
Dinamo Vinco viei — Niș 4—1 ; 
Partizan Belgrad — Skoplje 2—2; 
Zenica — Priștina 2—1 ; Titograd 
— Niksic 1—1 ; Rijeka — Osijek
2— 1 ; Dinamo Zagreb — zelezni- 
cear Sarajevo 2—1 ; SubotLca — 
MotStar 1—2. In clasament, con
duce Vardar Skoplje, cu 14 p, 
urmată de Dinamo Zagreb, cu 
13 p, Sarajevo ocupînd ultimul 
Io” cu doar 3 p.
• BRUXELLES, (Agerpres). — 

în l(6-imile de finală ale „Cupei 
Belgiei" la fotbal au fost înregis-
rate următoarele rezultate : 

Standard Liege — Hasselt 2—0 ; 
Anderlecht Bruxelles — Berchem 
8—0 ; F.C. Bruges — Borains 4—O; 
Truide — Beveren Lr-3 ; F.C. 
Mechlin — Antwerp 2—1 ; Loke- 
ren — RWDM 4—0; Charleroi — 
S.K. Bruges 2—2 ; Seraing — 
Turnhout 2—0.
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