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în turul al doilea al competițiilor europene la .fotbal 
echipele românești vor avea următorul program :

Steaua București - Omonia Nicosia (to GC.E.) 
BrSndby Copenhaga — Sportul Studențesc București 

(in Cupa U.E.FA)
Victoria București - Dinamo Tbilisi (in Cvgja U.E.FJL.)
Amănunte despre rezultatul tragerii la sorți, tn pag. a 

IV-a.

Iii competițiile contincnialc I<1 handbal masculin

REPREZENTANTELE NOASTRE SUSȚIN 
MANȘA A ll-a A PRIMULUI TUR

Reprezentantele noastre în 
competițiile continentale de 
handbal masculin susțin miine, 
tn deplasare, partidele din 
manșa a Il-a, ale primului tur. 
învingătoare în jocurile susți
nute pe teren propriu dumini
ca trecută, Steaua, Politehnica 
Timișoara și H.C. Minaur Baia 
Mare, pornesc favorite în me
ciurile cu , Ț.S.K.A. Scptem- 
vriisko Znamc Sofia, respectiv 
Balkan Loveci și Tatran 
Freșov.

CUPA CAMPIONILOR EU- 
ROPENI. După evoluția mai 
puțin convingătoare din prima 
manșă în compania tinerei e- 
cliipe campioane a Bulgariei, 
pe care a învins-o cu 26—22, 
echipa antrenată de maeștrii e- 
meriți al sportului Radu Voina 
șl Ștefan Birtalan șl-a conti
nuat pregătirile, accentul că- 
zînd, firește, pe lipsurile'ma
nifestate în partida desfășurată 
tn sala Rapid din Capitală. 
Vasile Stingă este tn continua
re accidentat și nu va evolua 
la Sofia. în ceea ce-1 privește 
pe Adrian Ghimeș, conducăto
rul de joc al steliștilor, ulti
mul cuvînt referitor la intra
rea în teren 11 va avea medi
cul echipei, Barbu Alexiu. Jo
cul de campionat disputat joi 
tn compania studenților din 
Cluj-Napoca ne-a relevat că 
formația noastră campioană 
șl-a remediat multe dintre ca
rențe, în special in ceea ce 
privește apărarea. „Soluția-1 
Cezar Drăgăniță, jucător cu 
foarte mare experiență, tn cen
trul apărării, a fost inspirată. 
De asemenea, aportul portari
lor a fost în creștere, după 
cum limpezirea fazelor de atac 
a fost evidentă. Steaua, evo. 
lulnd la adevăratul ei poten. 
țial, în ciuda indisponibilități, 
lor, are toate șansele să depă-

șească o formație tînără, cu 
multă ambiție, dar care, în 
ansamblu, nu este de o valoa
re prea ridicată. Partida va 
avea loc în sala „Hristo Bo
tev", duminică, începînd de la 
ora 18 și va fi condusă de ar
bitrii W. Pritzkow și H. J. 
Eikhorn din R.D. Germană. 
(M. V.).

CUPA CUPELOR. Reprezen
tanta noastră, Politehnica Ti- 
mișoara, și-a încheiat ieri la 
prînz pregătirile. Un bun pri
lej de verificare l-a constituit 
partida din campionat în com
pania dinamoviștilor bucu- 
reșteni, partidă încheiată cu o 
victorie meritată. Deși în pri
mul meci susținut cu Balkan 
Loved, una dintre cele mai 
bune formații bulgare la ora 
actuală, studenții au obținut o 
frumoasă victorie cu 27—20, 
returul se anunță dificil. An
trenorul Constantin Jude și 
handbaliștil timișoreni privesc 
cu încredere meciul de dumi
nică. Experiența unor jucători 
ca Alexandru Buligan, Ale. 
xandru Folkcr sau Alexandru 
Matei, golgeterul partidei-tur 
(o promisiune onorată), alături 
de mai tinerii colegi dornici 
de afirmare, pot realiza un re- 
zultat care să le asigure caii- 
ficarea în turul II al compe
tiției. Partida, care va avea 
loc în sala „Hristo Karpacev", 
va începe la ora 17 și va fi 
condusă de arbitrii sovietici 
1» Guterman și I. Taranuhin. 
(Em. F).

CUPA I.H.F. înaintea parti
dei de la Preșov, unde va evo
lua în compania formației lo- 
eale Tatran (în disputa pe te
ren propriu, de duminica tre. 
cută, handbaliștil noștri au

ECHIPEIE ROMÂNIEI, 
CAMPIOANE BALCANICE 
EA ITNIS DE MASA

CONSTANȚA, 2 (prin tele, 
fon). Primul act — competiția 
pe echipe — al celei de a 23-a 
ediții a Campionatelor Balca
nice _ de tenis de masă a luat 
sfîrșit, după jocuri de un bun 
nțvel tehnic șl spectacular, cu 
victoria reprezentativelor Ro. 
mâniei, care, atît la feminin, cit 
șl la masculin, s-au dovedit 
indiscutabil cele mai bune.

în concursul feminin, parti
dele din ultima zi au fost de
cisive pentru stabilirea confi. 
gurației clasamentului, în lupta 
directă pentru titlu aflîndu-se 
echipele României și Bulgariei, 
iar pentru „bronz" cele ale 
Turciei și Greciei. Evident, cu 
deosebit interes a fost urmă- 
rită de spectatori confruntarea 
dintre jucătoarele române și 
cele bulgare, Otilia Bădescu și 
Maria Alboiu căutînd să aducă 
culorilor noastre cel de al 17- 
lea titlu balcanic, în timp ce 
adversarele urmăreau al doi
lea „punct de onoare" din is
toria acestei competiții. Dar 
atît Otilia Bădescu, cît și Ma- 
ria Alboiu, posesoarele unei 
bogate experiențe și unei teh
nici superioare, au acționat cu 
calm șl precizie ți doar rare
ori au lăsat puncte adversare, 
lor. Așadar, tn cele din urmă, 
victoria s-a conturat fără di
ficultate, echipa României retn.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare tn pag 2-3)

Scorul etapei precedente in Divizia A — seria I la rugby l-a 
realizat Steaua : 45—22 în meciul cu Știința Petroșani, de la care 
vă prezentăm această fază, cu ttnărul Șerban in plină acțiune, 
Miine, Steaua și secondantele sale in clasament susțin partide în 
deplasare, după programul pe care îl publicăm în pag. 2—3.

Foto : Răzvan MILCA

In prim-planul dublei etape

ta polo, de azi șl miine

Capul de afiș al etapei duble 
cu numărul 3 din campionatul 
de polo este detinut. fără în
doială. de întîlnirea din bazinul 
rom plexului bucurestean din 
Sos. Stefan cel Mare. De o par
te. campioana tării. Dinamo 
București, reprezentanta spor
tului nostru cu mingea pe apă 
în cea mai importantă compe
tiție intercontinentală interclu- 
buri. De cealaltă parte. Steaua 
București, medaliata cu bronz a ediției trecute, echipă care a

Miine, etapa a 7-a a Diviziei A la fotbal

PARTIDE ATRACTIVE PE
• Gălățenii vizează a patra 

victorie consecutivă I • La Su
ceava, un meci intre două echi
pe eare, împreună, au doar o 
victorie • Pe terenul campioa
nei, Flacăra - în fața unui test 
sever • „Colocviu** studențesc 
in orașul de pe Bega, Intr-o 
partidă deschisă • Clujenii 
primesc v»ita unei echipe de 
turul doi din... cupele europene 
• In Șoseaua Ștefan cel Mare, 
gazdele sînt favorite • La Sla
tina, două echipe care nu știu

MAI MULTE TERENURI
CLASAMENTUL „LA Zl“

ce-i... remiza. 18. S. C. Bacău 6

1. STEAUA 6 8 0 0 21- 2 12
2. Dinamo 6 8 0 0 17- 3 18
3. Univ. Cv. 6 4 1 1 10- 4 8
4. Flacăra 6 2 3 1 9-5 1
5. Victoria 6 3 1 2 8- 6 1
6. Corvinul 6 3 12 12-11 7
7. F. C. Argeș 6 3 1 2 0-10 1
8, Oțelul 6 3 1 2 6- 7 79. „U“ Cj.-Nap. 6 2 3 1 6- 7 1

10. F. C. Olt 6 3 U 3 7-8 6
ÎL A.S.A. Tg. M. 6 2 1 3 8-11 1
12. „Poli“Tim. 6 1 2 3 8- 7 4
13. C.S.M. Sv. 6 1 2 3 7-10 4
14. Petrolul 6 2 0 4 7-16 4
15. Rapid 6 0 3 3 3- 9 2
16. FCM Brasov 6 0 3 3 8-11 3
17. Sportul Stud. 6 0 2 4 5-12 2

0 2 4-13 24
>A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w PROGRAMUL Șl ARBITRII

OȚELUL - F.C.M. BRAȘOV
(Hm. Vilcea); I. Velea (Craiova) și I. Coț

Galați :
I. Crăclunescu

(Ploiești)
Suceava :
G. Ionescu;

lescu (Tîrgovlște);
București : ________
M. Salomlr (Cluj-Napoca); M. Axente (Arad) șt C. Gheorghe 
(Suceava);
Timișoara :
M. Constantlnescu; M. Stoenescu (ambii din București) 
O. Streng (Oradea) ;
Cluj-Napoca; „U** - VICTORIA
Ad. Porumbolu (Vaslui); N. Dtnescu (Hm. Vilcea) șl R. 
trescu (Brașov) ;
București:

AL Must&țea 
stanța) J
Slatina s ....__
D. Petrescu; N. Voinea și M. Niculescn (toți din București). 

Toate partidele vor Începe la ora 15.
Meciul RAPID — F.C. ARGEȘ se dispută în ziua de 7 oc- 

0 tombrie, tar partida CORVINUL — SPORTUL STUDENȚESC 
rf a fost amînată.

8 v.
C.S.M. - S. C. BACAU

Anghelolu (ambii din București) și s. Necșu-
’ STEAUA - FLACARA

„POLI" UNIV. CRAIOVA
și

Pe-

a
DINAMO - A.S.A. TG. MUREȘ

(Pitești); C. Corocan (Reșița) și V. Curt (Con-

F. C. OLT PETROLUL

I
I

a I
INIȚIATIVELE LOCALE, UN SPRIJIN
AL „SPORTULUI PENTRU TOȚI**

I.a ultima ediție a Simpozio
nului National al Daciadei s-a 
subliniat de către foarte multi 
participant! că „sportul pentru 
toți“ și-a statornicit, deseori, 
o tradiție oornind de la initia
tive locale, ale unor pasionat! 
sprijinitori ai exercițiului fizic 
si ai unor discipline fată de care masele de tineri și chiar 
adulti manifestă un interes 
demn de relevat. Iată citeva 
dintre ele...
• în salul Fierbinți, aparți

nător de iudetul Dîmbovița, 
handbalul a cucerit inimile lo
calnicilor. lăsînd în urmă alte 
ramuri de sport cu o mal largă 
audientă in' mediul rural (fot
bal. . lupte etc). Explicația ? 
Handbalul s-a înrădăcinat aco
lo. Începînd din anii în care e- 
chioele noastre de frunte. 
Steaua sf Dinamo mai ales, precum și „naționala" obțineau ră. 
sunătoare succese. De altfel, 
multi dintre handbaliștil de e- 
lită al tării au fost oaspeții ti
nerilor din Fierbinți. Un „Fes
tival al handbalului sătesc" a 
urmat introducerii acestui sport 
între preferințele localnicilor. 
O întrecere la care iau parte si

DINAMO Șl STEAUA - ÎNTÎLNIRI ÎNTRE 
DOUĂ FORMAȚII CU CERTE POSIBILITĂȚI

echipe reorezentind așezări dîm- 
bovitene învecinate • După e- 
xemplul comunei Micfalău (Co- 
vasna). la Suplacu de Barcău. 
în iudotul Bihor, a prins rădă
cini adinei cicloturismul. Fii ai 
muncitorilor petroliști din lo
calitate. îndrumați de cadre di
dactice din scoli sînt prezenti 
într-o activitate cicloturistică 
permanentă, efectuînd nume
roase ture în cele mal pitorești zone din județ, alteori chiar 
mai departe. Există la Suplacu 
de Barcău si un lectorat special 
de cicloturism. Inițiativă unică 
Ia nivelul așezărilor rurale. în 
care cursantil — copii, elevi, 
dar si adulti — iau cunoștință 
de tot ce este nou în acest 
sport, pe plan International. îsi 
lărgesc totodată orizontul geo
grafic. Un schimb de expe
riență în materie de cicloturism 
si un... minitur al României, 
iată două din proiectele ciclo- 
turistilor din această frumoasă 
așezare bihoreana.

• Oltul. Iudetul st implicit 
cîteva comune (Vîlcele de Jos 
Seaca, Crăciunei, Călinești, 
Stoicăneștl. Văleni s.a.) se a- 
rată mereu mai interesate să 
reactualizeze tradiția alergări
lor de cai. O fac prin interme
diul unor atrăgătoare con
cursuri. adevărate sărbători ale 
sportului de masă. Este si aici 
un fel de replică a lubitorilot

TOT MAI ACTIV

'j&fi24V\e

ACTUALE
de echitatie din Prundul' Bîr- 
găulul (iudetul Bistrita-Nă- 
săud). unde pasiunea oamenilor 
pentru cai si concursuri hipice 
depășește cu mult interesul fată 
de alte ramuri de sport. Poate 
numai turismul montan să le 
concureze...
• La Motrul Gorjului. un 

sport mult îndrăgit de munci
tori — popicele — promite să 
revină în atenție. Caută să facă 
acest nas. un inimos miner. 
Marin Velea. si tot mai multi 
sînt alături de el. O arenă, 
care a găzduit mai bine de 
două decenii concursuri de po
pice. se află în refacere. în
tr-o primă etapă, prin eforturi locale, „economisindu-sc, cum 
se asigură președintele Consi
liului orășenesc Motru pentru 
educație fizică si sport. I. Vă- 
deanu. aproape 25 000 de lei. 
Intenția noastră este de a avea 
Ia Motru cea mai frumoasă a- 
renă de Mwice din Gorj !...“

Tiheriu STAMA

(Continuare tn wa 2-31

început sezonul prin evoluții 
spectaculoase. Se poate antici
pa. astfel, că partida de astăzi 
(ora 16) și aceea de mîinc (ora 
11) vor oferi spectatorilor 
iocuri de bun nivel, de care 
?înt cu adevărat capabile atît 
Dinamo — aceasta a demon
strat-o inclusiv în primul tur 
al Cupei Campionilor Europeni, 
cit si Steaua. garnitură tînără 
si talentată.

Tot în Capitală are loc 
dublul meci Rapid — I. L. Tl-

mișoara, azi de la ora 14.30, 
mîine de la 9,30, cu giulestenii 
(care evoluează în bazinul pro
priu) în postură de favoriti. 
Echilibrate se anunță locurile 
de la Cluj-Napoca. unde for
mația locală Voința primește 
vizita ambițioasei echipe CSU 
Construcții TMUCB. în schimb. 
Crisul Oradea nu poate avea, 
în mod normal, mari probleme 
în întîlnirile cu mai neexperl- 
mentațli jucători de la Vago. 
nul Arad.

în Capitală,

„CUPA ROMÂNIEI44
Simbătâ și duminică se vor 

desfășura la poligonul acope
rit Dinamo din Capitală în
trecerile „Cupei României" pen
tru arme cu aer comprimat, 
rezervate seniorilor. Competi
ția constituia ultima trecere

LA TIR REDUS
in revistă a Valorii și formei 
de moment a trăgătorilor din 
loturile reprezentative, pe ar
me, care, între 22 și 28 octom
brie, vor participa la Campio
natele Mondiale da tir de la 
10 metri, de ia Budapesta.



DIN BOGATUL PIIOGDAM AL TOAMNEI
Toamna își . arată, pe 

tămînă ce trece, tot 
mult 
petițiilor 
tiye — finalelor 
oadă fiind 
tere.

încă din „ . _ _ 
tombrie și pînă duminică in
clusiv, Ploieștiul este gazda Concursului Republican de 
aero, auto, navo și racheto- 
modele dotat cu „Cupa 
României". De o mare atrac- 
tivitate, avînd în vedere di
versitatea probelor și... exem
plul înaltei performanțe, se 
anunță întrecerile finale din 
cadrul „Cupei U.T.C." la 
înot care au loc, astăzi șl 
mîine, la Arad. într-o altă 
reședință de județ, la Bra
șov, sîmbătă șl duminică se 
desfășoară „runda" decisivă 
a „Cupei forestierului" la 
popice. Pe meleaguri gorje- 
ne, într-o pitorească ambian
tă, cu multe tentații de ascensiune, dar șl cu... riscuri 
montane, trei zile la rind, 
începînd de ieri, se întrec, 
ta felul lor, sub semnul unei 
cauze numite viață, 
montiștii", concursul 
fiind dotat cu
F.R.T.A

. Dintre celelalte 
competițlonale de la 
sfîrșit de săptămînă,

ce trece, 
roadele, numărul 

și acțiunilor 
bineînțeles, și din această 

in curs de

. săp- 
mai com- 

spor- 
al... 

peri- 
creș-

prima zi a lui oc-

„salva- 
acestora 
Trofeul

reuniuni 
acest 

_ _________ 1, con
semnăm cîteva la liberă aie-

gere. Astfel, să spunem că 
.astăz., la Zalău, este progra
mat un concurs (județean) 
de selecție la atletism, un alt 
concurs județean, de cros, va 
avea loc mîine la Satu Mare. 
Pasionați! automobilismului 
au ocazia să asiste, la Călă
rași, la un concurs în care 
miza e „Cupa Tineretului". 
Tot o cupă e pusă în joc, 
de Consiliul județean al sin
dicatelor Alba, șl în disputa 
finală a echipelor de 1 “ ' ’ 
fotbal (categoria 25—60
ani) din Alba Iulia. în Bucu- 
rești azi la ora 9, pe Stadio
nul Tineretului, se dă startul 
în ediția a doua a „Crosului 
sănătății". Mîine va fi rîndul 
orașului Moreni să găzduias
că „Festivalul (polisportiv) al 
fetelor dîmbovițene". Să a- 
mintim și o frumoasă acțiu
ne turistică, inițiată de Con
siliul municipal al sindicate
lor din Capitală: „Serbările 
toamnei", la care vor lua par
te circa 2000 de oameni ai 
muncii cu familiile lor, de
plasați duminică, la Predeal, 
unde vor putea să facă și 
sport, după voie și preferință.

Si în fine, mîine, în Capi
tală, tot pe Stadionul Tinere
tului de la ora 10, se desfă
șoară evenimentul deschiderii 
anului sportiv școlar pe mu
nicipiu, marcat de numeroase 
întreceri și demonstrații.

mini-
1 de

ELEVI, PRACTICAȚI
inaugurăm astăzi*, o altă suită de complexe de

Prin înseși reglementările școlare în vigoare, gimnastica 
zilnică a fost statuată ea una din formele de 
organizare a educației fizice și sportului în întreaga rețea 
de învățămînt primar și liceal. Condusă de profesorii de 
specialitate, de alte cadre didactice din școală sau de elevi- 
instructori, special, pregătiți în acest scop, această activi
tate — deosebit de utilă pentru tineretul studios — se des
fășoară în regimul zilei de școală, pe parcursul a 7—8 
minute.

Modul de organizare a gimnasticii zilnice diferă în func
ție de condiții : în curți, cînd vremea este prielnică, sau în 
clase și pe coridoare, cînd timpul este nefavorabil. în acesi 
din urmă caz este indicat să se lucreze eu ferestrele 
deschise. _ -

Reglementările la care ne-am referit precizează 
exercițiile de gimnastică zilnică se vor desfășura în 
renta profesorului aflat Ia oră Ia momentul respectiv, 
de regulă după a 2-a sau a 3-a oră din program. Se pre
cizează, totodată, că timpul afectat gimnasticii zilnice va 
fi asigurat prin începerea mai devreme a zilei de școală 
sau prelungirea programului eu circa 10 minute, pentru a 
nu afeet» procesul propriu-zis de învățămînt sau recrea
țiile elevilor.

Fiind vorba de o activitate care angajează deopotrivă în
tregul colectiv de elevi dintr-o unitate de învățămînt, la 
reușita ei își vor aduce contribuția toate cadrele didactice, 
indiferent de specialitate. Se va asigura, rn acest fel. ca
drul de ordine și de disciplină absolut necesar. In ce-i pri
vește pe profesorii de educație fizică, lor le revine sarcina 
de a coordona această activitate.

larg

că
pre-

Campionatele Nafionale de ciclism fond

UN CÎSTIGATOR MERITUOS:
V. MITRACHE (Dinamo)

C1MPULUNG MUSCEL, 2 (prin 
telefon. Finalele Campionatelor 
Naționale șl ale Daciadei la ci
clism fond au continuat, în mij
locul unui Interes general, In 
frumosul și ospitalierul oraș ar- 
geșean, cu dificila probă de con
tratimp individual, „probă a a- 
devărului" în orice mare întrece
re ciclistă. Plecările s-au dat din 
minut în minut, cei 29 de con- 
curenți care au răspuns prezent 
la apelul arbitrilor avind de 
parcurs 36 km (2 tureXIS km). 
După primii 18 km, ordinea în 
clasament a fost: V. Mitrache, C. 
Popa, D. Răcășan, S. Oprescu. Pe 
ultima porțiune a traseului, O- 
prescu a reușit să cîștige secun
de prețioase, ce i-au permis să 
facă „rocada mică" cu Răcășan, 
Iar Mitrache și-a păstrat Secun
dele avans în fața lui Popa. O 
comportare foarte bună au avut, 
în compania seniorilor, juniorii 
Wilhelm Gross (Torpedo Zăr- 
neștl). recent campion balcanic, 
Marian Făgăraș (Electromureș 
Tg. Mureș), revelație în proba 
de fond a Balcaniadei, și Viorel 
Jinga (Muscelul Cîmpulung). De 
remarcat in mod deosebit evo
luția acestui sportiv atît de ta
lentat, multiplu campion balca
nic șl național, recordman pe 
velodrom, V. Mitrache, care, 
după titlul cucerit anul trecut în 
proba de semifond, reușește 
acum încă un succes important. 
De asemenea să-i menționăm pc 
C. Popa, mereu clasat pe locuri 
fruntașe în această probă, și pe 
S. Oprescu, specialist incontesta
bil al contratimpului, care și-au

confirmat din nou valoarea, ur- 
cînd pe podium.

Clasament final: 1, VASILE
MITRACHE (Dinamo București), 
campion republican și cîștigător 
al Daciadei, 49:03 (m.o.43,400 km), 

(Steaua București), 
Oprescu (I.M.G.B.), 
Răcășan (Dinamo) 
Paraschiv (Dinamo)

Celea (Steaua) 50:22.
Sîmbătă, cu start de la ora 10, 

proba de semifond pe circuit 
(30 ture X 2 km), cu sprint la 
fiecare tur: duminică, cu start 
de la ora 9,30, proba de fond: 
Cîmpulung — Bran șl retur, 
140 km ,

Horoțiu SIMA

2. C. Popa
49:36, 3. S.
49:55, 4. D.
49:59, 5. C.
50:19, 6. Ol.

ETAPA A VIII a IN DIVIZIA A IA
In Divizia A la handbal mas

culin, mîine este programată e- 
tapa a VIII-a, incompletă, „eu
ropenele" susținînd partidele-re- 
tur. Cele mai echilibrate meciuri 
se anunță la Bistrița, unde 
Metalul primește vizita studenți
lor din Bacău și la Cl>uj-Napoca, 
unde „U“ va avea o misiune nu 
tocmai ușoară în compania dina- 
moviștilor brașoveni. In celelalte 
două meciuri de duminică șan
sele par a fi de partea gazdelor.

Programul etapei este următo
rul : bucurești : Dinamo — 
Dacia Pitești (Sala Floreasea, 

ora 11,15 — arbitri : Al. Csoma 
— V. Ferenc, din Sf. Gheirghe ; 
în deschidere, de la ora 10 — 
I.T.B. — Chimia Brăila, Div. 
fem.), BISTRIȚA : Metalul 
știința Bacău (T. Curelea — I. 
Păunescu, din București), CRA
IOVA : Universitatea — A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș (G. 
Lambru — H. Marzavan, din 
București), CLUJ-NAPOCA : U-

niversitatea 
Brașov (AI. 
din Timișoi 
ale etapei 
Relonul S 
miercuri, 7 
nica Timi' 
Baia Mare

B.

Clasa men’
1. Steaua
2. „Poli“
3. Minaur
4. Dinamo
5. Dini, io
6. Știința
7. „U“ Cj.-
8. Metalul
9. Univ. C

10. Relonul
11. A.S.A.
12. Dacia

COMPETIȚI

(Urm
in Divizia A la rugby

PRIMELE TREI CLASATE
In cadrul seriei I a Diviziei A 

la rugby mîine au loc partidele 
celei de a șaptea etape. Echipele 
situate pe locuirile 1, 2 șl 3 sus
țin partide în deplasare : Steaua 
la Buzău. Dinamo la Petroșani, 
R.C. Grivița Roșie la Constanța. 
Dar iată programul complet al 
acestei etape și arbitrii jocurilor: 
Știința CEMIN Baia Mare — U- 
niversitatea Timișoara (Teren 
Complex, ora 10 : E. Stoica — 
Buc.) ; Farul Constanta — Gri
vița Roșie (Stadion Farul, ora

ZILNIC GIMNASTICA!
exerciții adresate școlarilor din clasele Mill

înțelegînd să vină în sprijinul unităților de învățămînt, 
așa cum a fâcut-o și în anul școlar precedent, ziarul nos
tru inaugurează astăzi (cu o frecvență săptaminală), o nouă 
suită de complexe de exerciții de gimnastică zilnică, adre
sate — de data aceasta — elevilor din clasele V—VIII. 
Deci, unui ciolu de copii mai ușor de modelat, dat fiind 
faptul că'le-au fost formate unele deprinderi de mișcare, 
în primul ciclu de școală și, în general, capacitatea de în
țelegere a participanților la exerciții mult sporită.

Precizăm, în final, că programele au fost elaborate de 
specialiști ai Universității din București, lectorul Măria 
Ionescu și asistentul Gh. Vasiîe, iar grafica a fost reali
zată de prof. Alexandrina Ovezea.

10 : Gh. Prlsecaru — Iași) ; Ști
ința Petroșani — Dinamo Bucu
rești (Stadion Știința, ora 11 ; 
Gh, Huștiu — Buc.) ; Contac- 
toare Buzău — Steaua (Stadion 
Gloria, ora 11 ; M. Voina — 
Brașov) ; t'.S.M. Suceava —
Sportul Studențesc TMUCB (Te
ren Unirea, ora 10 ; P. Soare — 
Buci) ; Politehnica Iași — C.SJW. 
Sibiu (Stadionul Tineretului, ora 
10 ; M. Galanda — Buc.).
• UN DERBY în seria a n-a, 

între două echipe 
Rapid București .
București, meci care se dispută 
astăzi, la Stadionul Tineretului 
din Capitală, de la 
celelalte întîlnirl din grupa 2 : 
I.O.B. Balș — Olimpia PTT Arad, 
Carpați Mirșa — U.A.M.T. Ora
dea, Metalurgistul Cugir — Uni
versitatea 18 Februarie Cluj-N’a- 
poca. In grupa 1, T.C. Inel. con
stanța, care a acumulat șl ea 
pînă acum maximum de puncte, 
se deplasează, pentru un alt 
derby, pe terenul Rulmentului 
Bîrlad. In rest, programul cu
prinde partidele Hidrotehnica 
Focșani — Gloria București, Chimia CFA------  — . . _ .
București, 
structorul

neînvinse :
Energia

ora 16. în

cîștigat cu 
Baia Marc 
plină, cum 
(iile de a 
antrenorul 
fundul săi 
le-au fixa 
ora meciu 
hoslovacă 
de mai m 
ză, intîlnh 
Apoi, băii 
partidă di 
ziei A, în 
Ionul . Se 
cîștigat-o 

, la cîteva
ierea întî; 
telefonic ; 
ce ne-a s 
decurge n 
folosi ace. 
ca în i 
Consk 
duminica 
nu ani
bări. Băii 
în confru 
Relonul. 1 
clar optin 
joc super 

Meciul 
și va fi 
de arbiti 
Szajna și

n

Tiberiu STAMA

Brăila — Mașini Grele 
I.R.A. Tecuci — Con- 
Omstanța.

LUPTA SIRINSA IN COMPIIIJIA

1. Din poziția stlnd cu pal
mele pe șold... De cite 8 ori 
consecutiv: joc de gleznă, 
Joc de gleznă cu brațele la
teral, joc de gleznă ou pal
mele la ceafă șt coatele în 
lateral, apoi cu brațele întin
se. Se va mat repeta de 8 
ori (Exercițiul tonifică mus- 
culautra și stimulează circu
lația stngelui, mai alea la 
nivelul membrelor Inferioare. 
Prin poziția brațelor, exerci
țiul redresează umerii aduși 
și poziția cifofteă a spatelui).

, 4. Din poziția 
stind depărtat, eu 
palmele pe șold... 
1. Răsucirea trun
chiului la stingă, 
îndoire și arcuire 
la »o de grade, eu 
capul ta sin 
Arcuire ta «8 
grade înainte, 
capul sus; 8. 
ceași mișcare 
la poziția 1, spre dreapta: 4. Extensie cu capul pe spate și eoa- 
tele trase spre spate. Se execută de două ori în 8 timpi, apoi 
de alte două ori în 8 timpi, cu brațele lateral. (Exercițiul între
ține mobilitatea eoloanei vertebrale lombare. Tonifieă totodată 
musculatura anterioară și eea posterioară a trunchiului și re
dresează activ musculatura spatelui).

8. Din poziția stînd... 
dicarea brațelor înainte 
sus; 2. îndoirea coaielor la
teral, cu palmele la ceafă; 
3. întinderea brațelor sus; 4. 
Coborîrea brațelor prin late- 

Se execută fiecare po- 
de 8 ori din st&nd, apoi 

stind depărtat. (Exerci- 
influențeasă formarea 
ținute corecte. Tonifică 

totodată musculatura spate
lui și a centurii seapulo-hu- 
merale).

8. Din poziția stînd cu pal
mele pe șold... Câte 8 ridicări 
a genunchiului drept la 
piept. Apoi, cite 8 ridicări a 
genunchiului stftng la piept. 
De două ori cîte 8 timpi, a- 
celași exercițiu cu 
lateral.

șl 
membrelor inferioare. Con
tribuie, în plus, la dobîndi- 
rea și menținerea unei po
ziții corecte a spatelui. To
nifici musculatura abdomi
nală).

brațele 
(Exercițiul irtimulea- 

tonifieă musculatura 
inferioare.

8. Din poziția stand;., 
dicarea brațelor prin lateral 
sus, cu capul pe spate, 2. 
Ghemuit cu palmele pe du
șumea; 8. întinderea genun
chilor, cu palmele pe dușu
mea; 4. Revenirea în poziția _ 
inițială. Fiecare exercițiu se 
va executa în 8 timpi. (E- 
xercițiul sporește mobilitatea 
articulației scapulo-humera- 
le. Tonifică în același timp 
musculatura și activează cir
culația sîngeiui la nivelul 
membrelor inferioare. Amplifică 
că, precum și expirația).

6. Din poziția stfnd eu brațele 
îndoite, palmele la ceafă și coa
tele trase în lateral... ctte 4—8 
timpi, alergare pe loc cu ge
nunchii sus, la piept și capul 
sus; Cite 4—8 timpi, alergare pe 
loc, cu genunchii sus, capul sus 
șl brațele în lateral. (Exercițiul 
fixează spatele intr-o poziție co
rectă, stimulează funcțiile res
piratorii șl circulatorii, mărind 
capacitatea vitală a organismu
lui. Tonifică musculatura abdo
minală. Solicită articulațiile și 
musculatura membrelor inferioare).

Aj
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7. Din poziția stînd depărtat 
cu palmele pe șold... 1—4: inspi
rație, cu extensia capului pe 
spate și tragerea coatelor spre 
spate; 1—4: expirație, cu o u- 
șoarâ aplecare înainte, 
țiul amplifică mișe&rile 
torii și asigură o bună 
ție a plămînllor).

(Exerel- 
respira- 
ventila-

• Cîștigurile concursului PRO
NOSPORT din 30 septembrie 1987. 
Cat. 1 (13 rezultate): 5 variante 
25% a 31.000 lei ; cat. 2 (12 rezul
tate) : 3 variante 100% a 5.254 lei 
și 165 variante 25% a 1.314 lei; 
cat. 3 (11 rezultate): 57 variante 
100% a 635 lei și 2.213 variante 
25% a 159 lei.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 2 OC
TOMBRIE 1987. EXTRAGEREA 
1 ; 69 90 31 72 53 85 10 26 25 ;

ADUINISiniHA or STAI 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ

EXTRAGEREA a II-a : 5 84 14 
50 11 28 55 17 74. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI: 647.228 
LEI, din care 90.955 lei, report 
la categoria 1.
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LA LOTO 2 (prima din acest an) 
are loc mîine, duminică, 4 oc
tombrie, astfel că NUMAI AS
TĂZI mai puteți să vă expri
mați opțiunile în ceea ce pri

vește numerele favorite. Vă re
amintim că ASTAZI este și 
TERMENUL LIMITA pentru de
punerea buletinelor dvs. la deo
sebit de interesantul concurs 
PRONOSPORT al sfîrșitului de 
săptămînă.
• Amatorii sistemului Loz în 

Plic își pot încerca cu succes 
șansele la LOZUL MARILOR 
CIȘTIGURI. Pe lingă autoturis
me și cîștiguri în numerar, pen

tru prima dată se -pot obține 
TELEVIZOARE COLOR.
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LA LOTO 2 de mîine va avea 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, în- 
cepînd de la ora 16,30. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fi transmise la 
radio, pe programul I, la ora 
17,30. Numerele extrase vor fi 
transmise și în reluare, la orele 
obișnuite, inclusiv lu-rrfț 5 oc
tombrie, la ora 8,55, o dată cu 
rezultatele concursului Prono
sport.

Etapă (a 5-a) grea în campio 
natul individual de dirt-track 
rezervat seniorilor. Ploaia abun
dentă căzută în noaptea dinain
tea concursului a înmuiat piste 
stadionului I.P.A. din Sibiu, or
ganizatorii luînd măsuri speciale 
pentru amenajarea ei. în aceste 
condiții, toți participant!! au fost 
supuși la un serios examen, pre
tențioasa pistă triindu-i Sever pe 
copcurenți. -

Am asistat la curse spectacu
loase. Sufragiile publicului, dar 
mai ales, ale... cronometreloi 
le-au întrunit M. Șoaltă, S. Ghi- 
bu, N. Puraveț șl D. Stoica, care 
s-au detașat printr-un plus de 
tehnică în luarea turnantelor, 
pllotlnd în același ritm de la 
start și pînă la sosire. în schimb, 
S. Postolache, M. Gheorghe, A. 
Hack șl alțl alergători expert, 
mentațl au abordat cu reținere 
virajele, l&stnd impresia că mu 
slnt în bună dispoziție de con
curs. Cum s-au comportat re
prezentanții tinerei generații ? 
Mai bine deeît în etapele ante
rioare, AI. Toma (de la un con
curs la ăstui în progres). Fi. Un- 
gureanu, M. Agrișan și H. Iași 
reușind să obțină puncte pre
țioase ta compania unor parte
neri cu state —’ "
tivita te.

întrecerile, 
teva surprize, 
tribunele ta... 
fiind stabilit _ ___ _. _ .
După ce șl-a depășit clar prin
cipalii adversari, Uderuâ carnpio- 
natulud, M. SoaM, a fătat într-o 
manșă victoria (a căzut din ne
atenție), iar ta alta a abandonat 
(i-a sărit lanțul de le motoci
cletă) plerzînd în total 5 puncte, 
care fac mai strtnsă lupta pentru

mai vechi de ae-
marcate ți de cî- 
au ținut permanent 

priză, învingătorul 
la ultimele manșe.

HI PIS M
O REUNIUNE

HI MULTI CONCURENT!
Reuniunea programata mîine 

dimineață, pc hipodromul di<n 
Ploiești, are drept „cap de afiș" 
Premiul Rarfiu. alergare de vi
teză, în care vor concura, prin
tre alții, Briza, realizatoarea u- 
nul nou și valoros racord 
(1:23,l!/km), Coronița, Răsad, Su
rina ți Sorel, așezați într-un 
handicap pe 60 de metri. Reu
niunea este dominată de numă
rul mare de cal partanți (118) 
și va oferi prilejul reintrării an
trenorului M. Ștefănescu, campio
nul debyurilor cîștigate și unui 
din specialiștii curselor de fond, 
de la care așteptăm noi recor
duri, pe măsura valorii- sale.

In altă ordine de idei, aștep
tăm, de asemenea, publicarea 
clasamentelor oficiale ale antre
norilor, driverilor, aprantiilor 
și amatorilor.
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După victoria de la Chorzow

198-153 21 
L98-164 19 
L95-l*>2 19 
*55-152 17 
53-157 15 

l69-181 13 
62-172 12 
43-162 12 
L51-159 11 
135-156 11 
L56-179 9 
L'56-194 9
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început săptămina trecută 
Sibiu, unde s-au aliniat 10 echi
pa calificate în urma întrecerilor zonale, turneul final al Campio
natului Național de oină, ediția 
1087. continuă astăzi si mâine pe Stadionul Tineretului din Capita
lă cu meciurile decisive ale ce
lor 4 formații rămase în cursa 
pentru un loc pe podium : C. P. 
București. Dinamo București. 
A.S.A. Constanța și Laminorul 
Roman. Se joacă tur-retur. pro
gramul începînd în ambele zile 
de la ora 10.

Cine va cuceri invidiatul titlu ? 
Greu de presupus, pentru că 
actualii campioni, tipografii de 
la C. P. București, conduo după 
primul tur doar cu un punct 
pe principalii lor adversari, di- namoviștii bucureșteni, și cu 
două puncte ne militarii con- 
stănțeni. capabili de rezultate su
perioare. Este posibil ca si tî- 
năra si ambițioasa echipă din 
Roman să producă surprize. Așa
dar. se anunță meciuri viu dis
putate. cele 4 protagoniste anga- jtndu-se în luptă pentru întâie
tate de la următorul clasament : 
1. C. P. București 8 p. 2. Dina
mo 7 p. g. a.S.a. Constanța 6 p, 
4. Laminorul Roman 3 p.
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• Prezent! în moderna arenă 
Olimpia din Capitală, am urmă
rit o partidă de mare atracție 
(din etapa a 0-a a campionatu
lui divizionar) între echipa gaz
dă si popicarii de la Carpati Si
naia. Păcat Insă oă nervii unora 
dintre localnici n-au mai rezistat, 
umbrind disputa sportivă. Mai 
intii. Al. Tudor s-a angajat în- 
tr- o discuție care a depășit li
mitele permise cu arbitrul bra
șovean I. Beke. la mijloc fiind 
vorba de un popic doborît re
gulamentar. dar neconsiderat de 
conducătorul de ioc. Cel de-al 
2-lea jucător. C. Marin, face prea 
multă agitație în teren pentru... 
nimic. A fost în 
nemulțumit de numărul 
lor doborite (cine să fi 
vină ?) vărsîndu-si of-ui 
porterii echipei adverse, 
să nu 
PANA
• La meciul dintre echipele 

feminine Gloria si Laromet. am
bele din Capitală, au lipsit ar
bitrii secunzi, „principalul" fă- 
cînd fată cu greu disputei apri
ge din arenă (după cum se știe, 
au eîstigat oaspetele, la diferen
ță de un ptinct). Oricare ar fi 
explicațiile eert este faptul că 
desfășurarea întrecerii a fost 
mult îngreunată. Surprize de a- 
cest gen sînt nedorite. (Nicolae 
ȘTEFAN’ — coresp.l
• Astăzi are loc etapa a patra:

feminin, seria Sud I Voința Ga
lati — Laromet București. Pe
trolul Băicoi — Gloria București. 
Rapid București 
naia. '
Molid ; seria Nord 
Tg. Mures — r 
Secuiesc. U. T. 
Craiova. Voința ..........
CSM Rcsîta. Hidromecanica Bra
șov — Voința Tg. Mureș : mas- 
eulln. seria Sud : Voința Bucu
rești — Rulmentul Brasov. Me
talul Roman — Chimpex Con
stanța. Cama ti Sinaia — Con
structorul Galati. Gloria Bucu
rești — Olimpia București. La- 
romet București — CFR Con
stante : seria Nord : Aurul Baia 
Mare — Constructorul Tg. Mureș. 
CFR Tg. Mures — Victoria CFR 
Timisoara. Olimpia Reșița — Me
talul Hunedoara. Chimica Tîrnft- 
veni — UNTO Setu Mare. Tcbno- 
utllal Odorhdu Secuiesc — Elee- 
tromureț Tg. Mureș.
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I Antecedentele spuneau cu to
tul altceva. In campionat,

I Sportul Studențesc a evoluat, 
pînă acum, neconvingător, pier- 
zînd patru din cele șase parti
de jucate, dintre care două pe 
teren propriu, iar în cupele 
europene a fost eliminată de 
regulă din primul tur, și nu 
de formații de prim rang. Iar 
în preajma partidei retur cu 
G.K.S. Katowice, doi dintre 
jucătorii ei cu mare experiență, 
Cazan și Țicleanu, au devenit 
indisponibili, micșorînd și mai 
mult potențialul echipei pen
tru o partidă atît de importan. 
tă. In plus, de partea cealaltă 
se anunțau pregătiri serioase 
pentru o revanșă la scor (în 
tur, doar 1—0 pentru bucu.
reșteni) atuurile echipei polo
neze crescînd prin apariția in 
formația pregătită de W. Zmu- 
da a internaționalilor Wijas, 
Nawrocki și Furtok.

Convinși că echipa pregătită 
de Mircea Rădulescu și Vlad 
Marica le va fi o pradă ușoa
ră, componenții Iui G.K.S. au 
dat și scorurile (apărute in 
presă) cu care vor învinge : 
2—0, 3—0, 4—0 și chiar 5—0 ! 
Numai portarul Dreszer a fost 
mai circumspect, Indicînd 1—0 
pentru echipa sa și o califica
re în... prelungiri •!

Ce s-a întîmplat practic pe 
teren se cunoaște bine de a- 
cum. „Alb-negrii" au pregătit 
cu mare atenție meciul și l-au 
abordat cu o dăruire exempla. 
ră, cum rar ne-a fost dat să 
vedem. Apărarea — cu tînărul 
portar Voicilă deosebit de cu
rajos și precis în intervenții 
— a jucat grupat și exact. M. 
Popa l-a marcat strict pe Fur- 
tok, Cristea a evoluat excelent 
pe post de libero, iar fundașii 
laterali s-au achitat cu 
brio de sarcinile pe care le-au 
avut. Foarte mdbilă s-a dovedit 
a fi linia de mijloc, in care

După deciziile sorților

Ca de obicei, la puține mo. 
mente după ce telexurile au 
anunțat rezultatul tragerii la 
sorți din cupele europene am 
căutat să aflăm primele inrt 
presii din cele trei t3bere ale 
formațiilor noastre rămase în 
cursa marilor întreceri eonti- 
nentale.
Anghel lordânescu : „REZULTA
TELE OMONIEI IN PRIMUL TUR 
SÎNT UN SEMNAL DE ALARMA*

Antrenorul formației noastre 
campioane, Anghel Iordănescu, 
anticipează astfel cele două 
partide cu campioana Ciprului: 
„Sigur că Omonia nu are ce
lebritatea atîtor concurente ră. 
mase pe tabloul Cupei Cam
pionilor Europeni. Dar, să nu 
uităm, ea ți-a făcut o intrare 
bine apreciată în actuala edi- 
ție ți performanța ei de a eli
mina o echipă bine cota
tă cum este 
vers spune 
De altfel, 
a realizat, 
mari progrese 
oadă de timp,

bine
Shamrock Ro. 
foarte mult, 

fotbalul cipriot 
în ansamblu, 
în ultima peri- 

rcalitate demon-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• In repriza a doua a meciu

lui cte la Ploiești, dintre Petro
lul ți Oțelul Galați, un atac* 
violent al lui Ștefan (Petrolul) 
asupra lui Gigi (Otelul Galați) 
B-a soldat cu accidentarea aces
tuia din urmă : fractură de tit 
bie la gamba stingă. Nu se poate 
spune că Ștefan l-a lovit inten
ționat pe Gigi, Se poate spune 
insă că, la orice atac vio
lent există riscul accidentării ad
versarului. La această posibili
tate. se pare că unii fotbaliști— uîi exentpay. în acest sens ni 
l-a oferit Ștefan — se gîndese 
foarte puțin sau... nu se gândesc 
deloc. Așa stind lucrurile, inten
ția sau lipsa de intenție nu con
stituie un argument hotăritor 
care ar face ea eventualele ac
cidente să fie privite printr-o 
prismă diferită, ceea cc se pre
cizează, de altfel, și în articolul 
188, aliniatul M, din Regulamen
tul de organizare a activității fot
balistice. Conform acestui arti
col, Ștefan a fost suspendat pe 
toată durata eît jucătorul vătă
mat de el, Gigi, va fi indispo
nibil. în fața Comisiei de disci
plină. ștefan a declarat, cu gla
sul tremurind, că regretă din tot 
sufletul cele întâmplate, fără vodă 
lui. Și îl credem ! Dar faptul că 
a mal fost sancționat în 1983 și 
în 1^85, tot pentru joc brutal, 
ar trebui să-I pună pe gînduri 
pe ștefan, determinîndu-1 să-și 
corijeze jocul, atunci cînd va 
reveni — o dată cu Gigi 
terenul de fotbal. Le dorim eît 
mai cuirînd această revenire !

© Nu mai puțin de 4 antrenori
— V. Simionaș (C.S.M. Suceava), 
Carol Crăiniceanu (Electro Boto
șani), E. Stoicescu (I.M.G.B.) și 
I. Cupșa (Industria Sîrmei Cîm-

pia Turzilj — au fost sancționați 
cu *" — ' '
ba 
câ _ 
renunțat să mai protesteze, sar
cina aceasta fiind preluată de 
către antrenorii lor I
• Din nou, un caz de lovire 

în... familie. Croitor» (Textila 
Buhuși), supam că portarul e- 
chlpei sale nu i-a ascultat sfatul, 
aruneîndu-se în direcția opusă 
celei pe care l-o arătase, la exe
cutarea unei lovituri de le îl me
tri, l-a pălmuit pe bietul portar, 
dindu-1, în aoelașl timp, șl un 
brăncl zdravăn. Să fi crezut Cro- 
itoru că lovirea unui coechipier 
este o treabă care nu privește 
regulamentul 1 Pentru această 
ignoranță. Comisia de disciplină 
l-a suspendat pe 4 etape.

Iad BERARIU

avertisment pentru proteste 
deciziile arbitrilor. Probabil 
jucătorii acestor echipe au

pc

Biletele pentru meciul 
amical de fotbal dintre e- 
chipele naționale ale Ro
mâniei șt Greciei, care se 
va disputa miercuri 7 
octombrie 1987, începînd de 
la orele 15 pe stadionul 
Steaua, se vor pune în 
vânzare luni, 5 octombrie, 
orele 13, la casele stadioa
nelor Steaua, ,,23 August", 
Dinamo și Giulești.

La acest joc sînt valabi
le lcgitimațiile-abonament 
eliberate de C.N.E.F.S.: 
cele roșii și verzi pentru 
tribuna „O“, iar cele gri 
pentru tribuna I, sectoa
rele 4 și 5-

Pană și Pologea au alergat eît 
în trei meciuri, pendulind In 
fața fundașilor, ieșind rapid 
spre centrui terenului, in func
ție de fază. Dar marile surpri
ze ale meciului au fost pentru 
noi toți cei prezenți la meci 
cei doi din față, Coraș și Tir. 
lea. Coraș — cel mai bun ju
cător de pe teren >— a dirijat 
cu experiența-i cunoscută toa
te acțiunile echipei. La al doi. 
lea gol l.a „simțit" pe Cristea 
dornic de evadare spre terenul 
advers, i-a pasat cu mare pre
cizie, libero-ul echipei noastre 
s-a dus 60 de metri ca o vi- 
jelie -și a șutat senzațional din 
marginea careului. De altfel 
și celălalt gol, cel marcat de 
Țîrlea, a fost tot rezultatul u- 
nui șut extraordinar, la care 
portarul Dreszer a rămas pur 
și simplu fără replică.

In prima repriză, echipa a 
jucat, așadar, foarte tăios, cău- 
tind să lanseze dese și rapide 
contraatacuri pe spațiile lăsa
te libere, cînd gazdele avan, 
sau cu 7—8 jucători. în a doua 
parte a jocului, registrul tactic 
s-a mai schimbat, între minu
tele 55 și 70, de exemplu, am 
numărat de mai multe ori suite 
de cîte 20—30 de pase între 
jucătorii noștri! Arme adecva
te scopului propus. Și Sportul 
Studențesc și l-a atins cu brio, 
ca urmare â : 1. împletirii ex- 
perienței jucătorilor mai vîrst- 
nici (M. Marian, M. Popa, 
Munteanu II, Coraș, lorgulescu. 
Pană) cu elanul și dorința de 
afirmare a tinerilor (Voicilă, 
Cristea, Pologea, Țîrlea, Ciucă, 
Stanici), care au jucat de par
că s-ar fi aflat de cînd lumea 
în „ll“-le bucureștean ; 2. unui 
mare efort de voință, cu toții 
dorind să demonstreze că POT 
mult mai mult decît au arătat 
pînă acum atît în campionat, 
cit si în cupele europene.

Gheorghe NERTEA

în cupele europene

strată dc evoluția ecliipci re. 
prezentative 
C.E., unde ea 
loros rezultat 
deplasare, în 
Poloniei. Noi 
vim cu toată 
jocuri, avem 
sigura o pregătire exemplară 
întregului Iot, mai cu seamă 
că în perioada disputării ce
lor două manșe se va juca ți 
importanta partidă a echipei 
reprezentative, din prelimina
riile C.E., cu formația Alba
niei".
Dumitru Dragomir : VICTORIA 
VA LUPTA CU TOATĂ AMBIȚIA 

PENTRU CALIFICARE*
- Președintele clubului Victo
ria, Dumitru Dragomir,. ne-a 
declarat : „Dinamo Tbilisi este 
una dintre formațiile de renu
me ale fotbalului sovietie, un 
adversar redutabil. Echipa 
noastră, care a eîștigat 
în încrederea în forțele 
prii prin bunul debut în 
U.E.F.A., va angaja cu 
decime partidele de la 
reștl ți Tbilisi, va lupta 
toată ambiția spre a obține in
trarea în turul al doilea. Re
sursele ei îi permit să abor
deze cu tot optimismul jocu
rile de la 21 octombrie ți 4 
noiembrie".
Mircea Sandu : „SUCCESUL DE 
LA CHORZOW A REPREZENTAT 
Șl UN MARE C1ȘT10 MORAL* 

Fostul vîrf de atac al „alb.
negrilor", M. Sandu, face parte 
acum din conducerea eiubului. 
Iată primele lui impresii pri- 
vind partidele cu Brăndby: 
„Realizarea calificării ne-a dat 
multă încredere, ea a repre
zentat un mare ciștig moral 
pentru noi. Ne dăm seama de 
forța echipei daneze, dar avem 
și atuurile noastre, printre ca
re recuperarea jucătorilor ac- 
eidentați este la loc de frunte. 
Dorim din toată inima să rea
lizăm o comportare remarca
bilă și, de ce nul, repetarea 
figurii din primul tur al Cu
pei U.E.F.A.".

în preliminariile 
a obținut un va- 
de egalitate, in 

fața selecționatei 
trebuie să pri- 
grița cele două 

datoria de ■ a.

mult 
pro- 

Cupa 
multă 
Rucu- 

eu

Rezultate înregistrate în etapa 
disputată în cadrul „Cupei Româ
niei0. competiție care se desfă
șoară sub egida Daciadei : C.S.M. 
Caransebeș — Minerul Moldova 
Nouă 2—1 (1—1). Silvana Cehul
Silvaniei — Laminorul Victoria 
Zalău 2—1 (1—1). Montana Si
naia — Poiana Cîmpina 3—1 
(0—d). U. M. Timișoara — C.F.R. 
Timișoara 1—0 (0—0). Flacăra
Muntenii de Sus — Mecanica Vas
lui 1—6 (0—2). I.P.A. Sibiu —
Carpati Mîrsa 2—0 (0—0). Mure
șul Toplita — Mecanica Bistrița 
1—0 (1—0). Recolta Salonta — Va
gonul Arad 2—0 (1—0). Bihoreana 
Marghita — Chimia Tăsnad 0—1

Etapa a Vll-a

SUB IMPRESIA
Mîine, o etapă care poartă 

amprenta recentelor rezultate 
din cupele europene și mai a- 
les a frumoasei performanțe a 
Sportului Studențesc, care a 
făcut ca balanța să se incline 
spre pozitiv în disputa „celor 
cinci".

O etapă în care, lată, cam- 
pionatul — care nu a trecut 
cu o notă prea bună proba 
maturității, judecind prin pris
ma cupelor europene' — are 
obligația de a mări cadența.

In fruntea echipelor „cu da
torii" se află Dinamo, care va 
trebui să depună toate efortu
rile, în meciul cu A.S.A., pen- 
tru a-și convinge suporterii că 
neșansa a avut un^rol in dez
nodământul neașteptat al du. 
biei întîlnirl cu Malines.

Steaua, deși calificată în tu
rul doi, are, de asemenea, o- 
bligația de a-și regăsi ritmul 
întrerupt la Budapesta, Intr-un 
moment în care numeroșii su
porteri ai echipei se așteptau 
— față de creșterea cotei in
ternaționale a clubului roș-al- 
bastru — la o nouă victorie.

în aceeași categorie se află 
și Universitatea Craiova, care 
va juca la Timișoara, unde 
poate demonstra, încă o dată, 
creșterea reală a tinerei sale 
echipe, care a și probat, după

a Diviziei A

„EUROPENELOR"
acest 4—4 în compania lui 
Chaves, dorința de a reveni 
printre marile competitoare 
ale „europenelor".

Așadar, trei meciuri tn care 
așteptăm evoluții „la turație 
maximă".

Sigur că în această etapă 
Steaua și Victoria — întîlnind 
pe Flacăra Moroni și, respec- 
tiv, pe „U“ — joacă și cu gîn- 
dul la turul II, după cum sîn. 
tern convinși că și Sportul — 
cu meciul său de la Hunedoara 
amînat, pe bună dreptate — va 
ști să pregătească încă din a- 
ceste zile turul doi al Cupei 
U.E.F.A.

Toate meciurile etapei trebuie 
să fie tot atîtea prilejuri de a 
iuți cursa campionatului, care 
nu se poate spune că și-a fă
cut pe deplin datoria în sti
mularea energiilor latente.

Din rîndul meciurilor, în a- 
fără „europenelor", să notăm 
partida de la Galați, al cărei 
echilibru crește mai ales ținînd 
seama de motivația specială a 
brașovenilor. în aceeași situa
ție se află șl jocul de la Su
ceava, unde S.C. Bacău are o. 
bligația de a-și declanșa cam
pania de recuperare.

Per total, o etapă cu aștep
tate... surprize.

PROGRAMUL Șl
DE MÎINE ÎN

ARBITRII JOCURILOR

SERIA I: C.F.R. Pașcani — 
Politehnica Iași: A. Comănescu 
(Bacău), Unirea Slobozia — Pe
trolul Brăila: G. Vișenescu 
(București), Olimpia Km. Sărat
— Inter Vaslui: I. Silviu (Ga
lați), F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
cea — Metalul Plopeni: I. To
ma (P. Neamț), F.C.M; Progre
sul Brăila — Gloria Buzău: D. 
Drăcea (Craiova), Steaua Mizil
— Ceahlăul P. Neamț: D. Teo- 
dorescu (București), FEPA *74 
BIrlad — F.C. Constanța: 1. Ca- 
raman (Oradea), Unirea Focșani
— C.S. Botoșani: M. Flore»
(Craiova), Prahova C.S.U. Plo
iești — Șiretul Pașcani: B.
Munteanu (Deva). _

SERIA A Il-a: C.S. Tîrgoviște
— Chimia Rm. Vllcea: V. Cenu- 
șe (Constanța), Gaz Metan Me
diaș — Tractorul Brașov: C. Po- 
povlcl (C. Turzll), Jiul Petro
șani — A.S. Drobeto Tr. Severin: 
Ș. Grosu (Călărași), I.C.I.M. 
Brașov — Sportul Muncitoresc 
Caracal: Gh. Sllion (Iași), Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Sportul 
„80 Decembrie": I. Dogaru (Rm. 
Vîlcea), C.S.M. Pandurii Tg. Jiu
— Metalul București: I. Piste»

DIVIZIA B
(Baia Mare), Inter Sibiu — Pro
gresul Vulcan București: C. Hi- 
zinichi (Ploiești), Autobuzul 
București —' Electroputere Cra
iova: R. Nicoarâ (Tulcea) — 
stadionul Autobusul, Mecanică 
Fină București — Sportul Mun
citoresc Slatina: C. Nistor (Va
slui) — stadionul Mecanică Fină.

SERIA A III-a: Metalul. Bocșa 
—' A.S. Paroșeni Vulcan: ,M. Lă.- 
zărescu (București), Chimica 
Tîrnăveni — C.I.L. Sighet: D.
Catrinescu (Ploiești), Strungul 
Arad- — Victoria F.I.U.T. Cărei: 
I. Vîrlan (Gh. Gheorghiu-Dcj), 
C.S.M. Reșița — F.C. Bihor O- 
radea: G. Andrei (București), 
F.C. Maramureș Baia Mare — 
Minerul Baia Sprie: M. Ionescu 
(Pitești), .Armătura Zalău — 
Gloria Reșița: E. Seraein (Timi
șoara) , Dacia Mecanica OFăștie 
— U.T. Arad: M. LiCft (Bucu
rești), Olimpia I.U.M. Satu Ma
re — A.S.A. Progresul Timișoa
ra: V. Iile (Bucureștii, Gloria 
Bistrița — Sticla Aricșul .Turda: 
L. Gyure (Satii Mare).

Toate meciurile vor începe ta 
ora’ 11. . ’

Criteriul centrelor Viitorul

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN ETAPA A lll-A
Foarte echilibrate șl atractive 

partidele etapei a III-a a Crite
riului republican al centrelor o- 
llmpice Viitorul. Prezentăm mal 
jos rezultatele înregistrate ș( au
torii golurilor.

Seria I
BUZĂU — BUCUREȘTI «—»
BACAU — CRAIOVA 2—3 (0-1) 
Autorii golurilor: Lazăr șl Ne

chita pentru băcăuani, Văduva, 
Tama: șl Caraba* pentru era- 
loveni.

PITEȘTI — IAȘI 1—0 (0—0), 
Unicul go! a fost marcat de 

Zamfir.
BRAȘOV — GALAȚI 4—0 (2—0) 
Au înscris: Chirie (2), Neaeșu 

și Petruț
Seria a Il-a

TIMIȘOARA — ORADEA 2—0 
(1-0);

Au înscris Himcinsehi șl So- 
reseu.

ALBA IULIA — HUNEDOARA 
1—1 (0—0).

Pentru gazde a marcat Grlgn- 
ță, iar pentru hunedoreni Fan- 
tuznic.

BISTRIȚA — ARAD 2—2 (1—1). 
Volca a înscris de două ori 

pentru bistrițeni, Titihazan și 
Cimpean pentru arădeni.

SIBIU — TG. . MUREȘ 1—2 
(1-0).

Tărtăreanu a marcat pentru si-

îli „CUPA ROMÂNIEI'*
(0—1). Metalul Roman — Relonul 
Săvinesti 2—1 (0—1). Mureșul Lu
duș — Ind. Sîrmei C. Turzll 2—0 
(1—0), C.S.M. Lugoj — C.F.R. Vic
toria Caransebeș 3—0 (0—0). Uni
rea Urziceni — Automatica Bucu
rești 2—1 (1—0). Gloria Beius — 
Otelul Oraș dr. P. Groza 0—1 
(0—0). Granitul Babadae — Por
tul Constanta 1—0 (0—0). Viitorul 
Drăsăsanl — I.O.B. Bals 2—1 
(1—0). Partizanul Bacău — C.S.M. 
Borzesti 6—1 (2—0). Carpati Ag
nita —r Cimentul Hoghiz 2—1 
(1—0. 1—1. 2—1). I.M.U. C.S.S.

bieni, LOrlncs și Tanca, pentru 
oaspeți

Etapa viitoare, 8 octombrie:
Brașov — Iași, Pitești — Galați, 
București — Bacău, Craiova — 
Buzău (seria I>, Bistrița — Tg. 
Mureș Sibiu — Arad, Oradea — 
Alba Iulia, Hunedoara — Timi
șoara (seria a Il-a).

CAMPIONATUL S PERANTUOn
Iată cum se prezintă clasa-

meniul campionatiului de speran-
țe după disputarea etapei a

1. DINAMO 8 8 0 0 25— 7 13
2. Victoria 6 5 0 1 12— 5 13
8. Petrolul 8 4 1 1 13— «’ 18
4. Flacăra « 4 5 2 îs— e 12
5. Steaua 6 » 2 1 17— 7 11
•. F.C. Argeș 6 8 1 2 18— 9 10
T. Rapid 8 3 0 3 11—12 9
8. F.C.M Brașov t 3 0 8 12—14 8
8. Univ. Craiova « 2 2 2 11— 7 8

10. F.C. Olt 6 2 1 8 10— » 7
11. „Poli" Timiș. 6 2 1 8 8— 8 7
12. Corvinul « 2 1 8 10—18 7
13. „U“ Cj.-Nap. 6 2 0 4 9—17 8
14. S.C. Bacău 6 1 2 3 6—11 8
15. A.S.A. 6 1 2 8 8—11 3
16. Sportul Stud. 0 1 2 8 7—17 5
17. C.S.M. Suceava 8 1 1 4 4-17 4
18. Oțelul 6 0 2 4 10—19 2

Medgidia — Cimentul Medgidia S—0 după 11 m. Foresta Satu 
Mare — Oașul Negrești 8—0 
(1—0), Petrolul F.S.H. Băicoi — 
Minerul Filipestii de Pădure 2—1 
(2—0). Progresul Odorheiul Secu
iesc — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
5—1 (3—1). I.P.T. întorsura Bu
zăului — Metalul Tg. Secuiesc, 
1—2 (0—0). Carpati Brașov —
Precizia Săcele 2—3 (1—1). Celu
loza I.T.A. P. Neamț — Minerul 
Gura Humorului 1—o (0—0). Vic
toria Tăndărei — Olimpia Slobo
zia 3—1 (2—1). Unirea Dej — Moto
cul I.R.A. Cluj-Napoca 2—1 (2—0),
Foresta Gugesti — Luceafărul 
Adiud 7—0 (3—0). Chimia Găesti 
— Cimentul Fienl 6—2 (2—0).



Balcaniada de tenis pentru juniori Balcaniada de $ah
*1

PATRU JUCĂTORI ROMÂNI IN SEMIFINALE Juniori

PLOVDIV, 2 (prin telefon, de 
In trimisul nostru special). 
Jocurile Balcanice de tenis 
pentru juniori au ajuns în faza 
semifinalelor în probele de 
simplu, patru dintre reprezen
tanții noștri abordînd și ei a- 
ceastă etapă. Mai întîi să con
semnăm faptul că — ploaia 
încetînd — organizatorii au 
revenit la decizia inițială, a- 
ceea ce de a se juca în aer 
liber, dar suprafețele de zgură 
s-au prezentat înmuiate din 
cauza îmbibării abundente cu 
apă, iar mingile au devenit 
foarte grele. In sferturile de 
finală (masculin). Răzvan Itu 
l-a avut ca adversar pe un 
foarte talentat tenlsman iugo
slav (de care în mod sigur 
vom mai auzi). Sașa Hirson. 
Avînd posibilitatea să-și schim. 
be, în funcție de replica ad
versarului, registrul tehnico, 
tactic, și să impună jocului un 
ritm foarte rapid, Itu a termi
nat învingător eu 4—6. 8—3,
6—3, Tot în sferturi de finală, 
tenismanul român Daniel Do- 
bre, atent și sobru pe par
cursul Întregului meci, a dis- 
pus cu
Moshos
se vor

6—1, 6—1 de John
(Grecia). în semifinale 

întîlni : Itu — Joannis

Cupa Davis sint pro-
------------ El- 

la 
Austria

• in _
geamate „finale": U.K.S.S. - 
veția (zona europeană A) 
Donețk, Danemarca — f— 
(zona europeană B) la Copen
haga, Brazilia — Ecuador (zo
na americană) la Sao Paulo, 
R.P. Chineză — Noua Zeelan- 
dă (zona asiatică! la Shanghai.
• După prima zi a meciului 

dintre formațiile Australiei și In
diei, de la Sydney, contînd ea 
semifinală a competiției interna
ționale de tenis „Cupa Davis“, 
jucătorii indieni conduc cu sco-, 
ral de 2—0. în prima partidă de 
simplu Ramesh Krishnan a dis
pus cu 6—1, 6—2, 3—6, 6—6 de 
John Fitzgerald, iar în cea de-a 
doua Vijay Amritraj l-a întrecut 
cu 1—6, 6—3 12—10, 6—4 pe Wally 
Mansur.
• în turul doi al turneului

masculin de la Palermo, Lawson

PE SCURT
atletism • Maratonul de la 

Duisburg a fost cîștlgat de atle
tul francez Ancei Regeș, înre
gistrat pe distanța de 42,195 km
cu timpul de 2h 47:32. L-au ur
mat concurențil veziGuldo Dold — 2h 17:52
fan Paul — 2h 18:54.

concurențil vest-germani 
șl ște-

Cursa 
de la 

(Spania) a
AUTOMOBILISM a 

desfășurată pe circuitul 
Jerez de Frontera (~„.___  _
revenit pilotului Italian Massimo 
Slgala („Renault-Alpine"), care 
a realizat o medie orară de 124,088 km. L-au urmat concu- 
renții vest-germani Wolfgang 
Schutz șl Siegfried Muller.

BASCHET a Turneul feminin 
de la Halle a fost cîștlgat de e- 
chipa bulgară Mlnlor Pernlk, 
care a întrecut tn meciul deci
siv cu scorul de 89—65 (42—33)
formația KPV Halle. • Intr-un 
meci contînd pentru „Cupa Li
liana Ronchettl", Dinamo Kiev 
a întrecut cu scorul de 102—59 
(16—30) echipa cehoslovacă Kra- 
lovopolska.

MOTOCICLISM • Penultima 
probă a Campionatului Mondial 
de viteză la clasa 500 cmc, s-a 
desfășurat la Goiania (Brazilia) 
și a fost cîștigată de australia
nul Wayne Gardner („Honda"). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat americanii Eddie Lawson și 
Randy Mamola — ambii pe mo
tociclete .,Yamaha ’. întrecerea 
a fost urmărită de circa 100 000 
de spectatori.

ȘAH a Cu o rundă înainte de 
încheierea turneului de la Pan
covo (Iugoslavia), tn fruntea 
clasamentului se menține Ro- 
driguez — eu 9 p, urmat de 
Ghelter — 7 p (1), Bronstein — 
7 p, Cabrllo — 6 p, Todorcevici
— 5.3 p (1). In runda a 12-a, pe
nultima. Rodrlgucz a cîștlgat 1A 
Rajna, Vasllievici a pterdut la 
Marianovicl, în timp ce parti
dele Nicolici — Tringov șl Orlov
— Bronstein s-au încheiat re
miză. • In turneul de la Las 
Palmas (Gran Canaria), după 7 
runde conduce maestrul spaniol 
Manuel Rivas, cu 5,5 p. urmat 
de Morovici — 3 P, Sunye — 4 
p. Bellon — 3.5 p. Rezultate din 
runda a 7-a: Villa — Padron 
0—1: Ilcscas — Morovici 6—1, 
Slsniega — Bellon 0—1: Sunye
— Rivas remiză; Fernandez — 
Armas remiză.

TIR CU ARCUL > Proba pe 
echipe din cadrul concursului 
din Polonia s-a Încheiat (la fe
minin) cu victoria formației 
Franței — 936 p, urmată de 
URSS — 915 p și României — 
909 p. La individual, pe primul 
loc s-a situat Natalie Yvonne 
(Franța).

Lorc-
Gorana Mafiei 

Diane Samungi 
Nikolova (Bul-

Kabakoglu (Grecia) șl Dobrc — 
Ivan Kiskinov (Bulgaria). In 
turul anterior Dobre îl învia- 
sese cu 6—1, t— 1 pe iugoslavul 
Vladimir Krîstici.

La feminin, în sferturi, Lo- 
redana Bujor, cu un joc exact, 
cu o bună pregătire fizică ți 
psihică (a refăcut de la 1—4 
In setul secund) a dispus cu 
6—1, 6—4 de Mariela Kraîceva 
(Bulgaria), iar Diane Samungi, 
net superioară adversarei sale, a 
încheiat victorioasă cu 6—0,
6— 1 In fața iugoslavei Karin 
Lușntț. In semifinale: 
dana Bujor — 
(Iugoslavia) și 
— Elizabeta 
garia).

Doi dintre 
noștri au ieșit din cursă. Mâ- 
dălina Voinea a fost învinsă 
de Gorana Maticl, tenismana 
iugoslavă cîștigînd cu
7— 6 (Voinea a condus cu 
în primul set. Iar în cel 
cund cu 3—0, 4—1, 5—3 !). 
zabeta Nikolova a dispus 
5—7, 6—3, 6—4 de Monica 
cheanu ; Kabakoglu — 
Dragu 6—1, 6—2, Kiskinov — 
C. Porumb 6—2, 6—2. Competl- 
ți a se încheie duminică.

reprezentanții

se- 
Ell-
cu 

Pe.
D.

Doina STANESCU

Duncan l-a întrecut cu 6—2. 6—3 
pe Horacio de la Pena (Argen
tina), iar Christian Mlnlussl (Argentina) a dispus cu 7—5, 
6—2 de compatriotul său, Alber
to Mancini.
• în cadrul turneului feminin 

de la Paris, jucătoarea Italiancă 
Rafaella Reggi a eliminat-o cu 
6—0, 7—5 pe Alexia Dechaume, 
Sabrina Goles (Iugoslavia) a 
dispus cu 6—4, 6—7, 7—6 de Ju
lie Halard (Franța), iar Petra 
Huber (Austria) a cîștlgat cu 
6—4, 7—5 în fața sovieticei Ta
mara BIkova.

CAMPIOANELE BALCANICE LA TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag 1) 

nodtnd șirul succeselor balca
nice, întrerupt în anul 1984. 
Deci: Otilia Bădescu — Anelia 
Bratovanova 2—0 (14, 12), Ma
ria Alboiu — Reneta Stoianova 
2—0 (13, 7), Alboiu, Bădescu — 
Bratovanova, Ivanova 2—0 (7,9).

Spre deosebire de confruntă
rile fetelor, In care reprezen
tativa României a fost solista 
competiției, întrecerea băieților 
s-a caracterizat printr-un preg
nant echilibru, dovadă și pozi
țiile mai apropiate ale celor 
mai mulți dintre componenții 
formațiilor participante. Cea 
mai importantă partidă a fost 
România — Bulgaria, tn care 
adversarii veneau cu un in
succes în fața jucătorilor turci, 
în timp ce sportivii noștri a- 
veau neapărat nevoie de victo
rie pentru a cîștiga titlul, în 
caz contrar urmînd să se pro
ducă cea mai mare surpriză 
din istoria balcaniadelor, me
daliile de aur revenind forma
ției Turciei! Meciul a debutat 
cu o mișcare tactică, în locul 
lui Călin Toma intrînd fostul 
campion european al cadeților. 
Călin Creangă, care avea să 
fie în cele din urmă eroul 
ciulul. Partida a început 
auspicii favorabile pentru 
conducînd cu 2—0 și 3—1, 
victoriile lui Creangă și
rea (de două ori). în continua
re însă, cel mai bun jucător

me- 
sub 
noi.
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• Faimoasa lucrare Guinness-Book of 
Records, care cuprinde cele mai diverse șl 
neașteptate performanțe record, la capito
lul „echipa de fotbal cu cea mal îndelun
gată perioadă de imbatabllltate notează că 
formația italiană Perugia a fost neînvinsă 
37 de partide consecutive în cadrul primei 
divizii, de la 7 mal 1978 la 21 octombrie 
1979. Recordul a fost îmbunătățit insă de 

campioana României, Steaua București, 
care n-a pierdut, in campionatul țării, 
nici unul dintre ultimele 40 de jocuri susți
nute, adică de la 17 august 1986 șl pînă as
tăzi 3 octombrie 1987. Aceasta este, în fapt, 
data apariției acestei precizări, deoarece. ’ 
privința recordului, el poate fi încă sensi
bil ameliorat !
• Un caz unic în sportul cu 

tund: 1 jucător = o echipă! 
italian Piero Magnl (n. la 
20.3.1919) a susținut 192 de Jocuri In cadrul 
Diviziei A, participînd la opt ediții ale 
campionatului. Tn aceste partide el a evo
luat pe toate cele 11 posturi ale unei echi
pe, începînd cu cel de portar și încheind 
cu cel de aripă stingă !
• Dintre sporturile nemecanice, cel in 

care a fost Înregistrată cea mal mare me
die orară este... parașutismul. Cu o para
șută cu deschidere Intlrziată, chiar in stra
turile apropiate ale atmosferei, se poate

PARTIDE ECHILIBRATE
IN PRIMA ZI

3 (prin telefon). Nu-
prezentat

PREDEAL, 
mai trei echipe s-au 
la actuala Balcaniadă de șah a 
Juniorilor, care se desfășoară la 
hotelul Orizont din stațiunea 
Predeal. Conform tragerii la 
sorți, reprezentativa României a 
Jucat în primul meci In compa
nia puternicei formații a Iugo
slaviei, care pornea favorită (la 
toate mesele de Joc Junioarele 
și Juniorii iugoslavi au un co
eficient elo cu peste îoo p su
perior). In aceste condiții evolu
ția Juniorilor noștri a fost me
ritorie.

La fete. Otilia Ganț, deși a 
avut o calitate In plus șl șanse 
bune de eîștig, a făcut o ușoară 
greșeală tn final, permițtnd ast
fel adversarei sale. Gordana Bio- 
clanln, să se salveze cu remiză. 
La cealaltă masă. Cristina Stanca 
are avantaj, pe care antrenorii îl 
apreciază ca decisiv, la Natalia 
Bojkovicl.

La băieți, tînărul Daniel Mol
dovan a obținut o spectaculoasă 
victorie în 36 de mutări -(într-o 
siciliană Simaghin), cu atac im- 
parabil de mat, la Drago DJeno, 
deschizînd . scorul. Din păcate, 
coechipierii săi au comis gre
șeli Irecuperabile. Bela Takacs a 
pierdut o figură și apoi partida 
cu Dragan Kosici, Bogdan Zam- 
firescu a intrat sub atac de mat 
la Marjan Mitkov, iar Gruia Că
lin eseu nu a putut obține mai 
mult decît remiză cu Selim Diz. 
dar. Deci, după prima zi : 0,5— 
0,5 (1). la fete șl 1,5—2,5. la
băieți (clasamentele se alcătuiesc 
prin adlțiune de puncte, separat 
pentru echipele masculine șl fe
minine).

Astăzi. România înttlnește re
prezentativa Bulgariei.

Porii 5TEFANOV

Icev, și
4—4 la 

Creangă
Tînărul

bulgar, Ivan Stoianov, cîștigă 
la Creangă și Florea, iar Ste. 
fanov îl depășește pe Fejer, 
pînă în acest moment oscilant 
In evoluții. După 3—4, Fejer 
reușește un punct în fața jucă
torului bulgar nr. 3. ' 
astfel că la scorul _ de 
masă au venit Călin 
și Ștefan Ștefanov.
nostru jucător a entuziasmat 
pe cei prezenți. obligînd pe 
sportivul nr. 35 al Europei să 
se recunoască învins. Echipa 
noastră a cucerit victoria cu
5—4 și titlul la masculin în 
fața celorlalte două candidate, 
formațiile Turciei și Bulgariei. 
Deci Creangă — Icev 2—0 (16, 
17), Florea — Ștefanov 2—0 (8. 
19), Fejer — Stoianov 1—2
(—17, 11, —15), Florea — Icev 
2—1 (14, —15, 15), Creangă — 
Stoianov 0—2 (—16, 
jer .'
—20), Florea — Stoianov 
(—21. —14). Fejer 
(15, 18), Creangă 
2—0 (17, 10).

ALTE REZULTATE, mascu- 
lin : Turcia — Grecia 5—2 ; fe. 
minin : Turcia —

CLASAMENTE,
ROMANIA 6 p, 2. Bulgaria 5 p.
3. Turcia 4 p, 4. Grecia 3 p ;
masculin : 1. ROMÂNIA 6 p.
2. Turcia 5 p, 3. Bulgaria 5 p,
4. Grecia 3 p.

întrecerile continuă sîmbătă 
și duminică, cu probele indi
viduale.

•19). Fe-
Stcfanov 0—2 (—19, 

0—2
Iccv 2—0 
Ștefanov

Grecia 3—0. 
feminin : 1.

CALEIDOSCOP

încă sensl-
balonul ro- 

Fotbalistul 
Varese la

obține o viteză de cca 298 km/h. tn stratu
rile înalte, unde atmosfera este rarefiată, 
se poate alunge — in cădere liberă — pînă 
la 1095 km/h !
• Cea mal lungă probă sportivă a mă

surat 358 273 km. Intre lunile lulie-nolem- 
brle 1963 (142 de zile) s-a desfășurat un 
test automobilistic, cu participarea a două 
mașini. In această strădanie impresionantă 
a fost realizat de 6,93 ori înconjurul pă- 
mîntului ia ecuator I Dintre întrecerile ne
motorizate consemnăm ca cea mai lungă 
întrecere. Turul Franței la ciclism, care, 
tn anul 1929, a măsurat — record — 5743
kilometri parcurși In decurs de 29 zile.
• Cel mai greu sportiv a fost luptătorul 

american William J. Cobb, din Macon, 
Georgia, care, prin anii ’60, cînd îșl desfășu
ra activitatea, cîntărca... 363 kilograme. 
Neto ! Tot un american, Bob Pointer, Jucă
tor de fotbal, în 1967 component al forma
ției Santa Barbara High School Team din 
California, cintărea 220 kg I
• Sportivul care a deținut cel mai mare 

număr de recorduri mondiale a fost halte
rofilul sovietic Vasili Alekseev, care între 
24 ianuarie 1970 șl 1 noiembrie 1977 a corec
tat 80 de recorduri mondiale !
• In tirul cu arcul, in afara probelor 

clasice, în care se omologhează recorduri, 
pentru tragerea la țintă mal există aseme
nea performanțe-record, de pildă pentru

tragerea la distanță. Un profesionist ame
rican, Harry Drake, într-un concurs la 
Ivanpah Dry Lake din California. In oc
tombrie 1971, a izbutit să trlmeată o săgea
tă la distanța de 1854,40 m! Tot el deține 
șl recordul de distanță la tragerea cu ar
baleta: 1243,40 m, din anul 1967.
• Doi vechi adversari au fost tenismanil 

Walter Westbrook și Kirk Reid. tn 1925 
s-au aflat față In față în campionatele de 
vest ale S.U.A, După 58 de ani cel doi Ju
cători au evoluat din nou Intr-o partidă 
decisivă, în cadrul campionatelor rezervate 
jucătorilor In vlrstă de 85 ani sau mai 
bătrînl
• După cum există recorduri pentru di

verse ascensiuni montane, tot așa există 
recorduri pentru coborîrl. Cea mai adîncă 
dintre ele a fost realizată In octombrie 
1983, de francezul Gouffre-Jean Bernard in 
regiunea denumită Groupe Vulcain. F.l a 
coborît șl a explorat, parțial, o cavernă la 
1535 m. ...• La Eindhoven, patinatorul olandez 
Tom Smith a parcurs fn decurs de 24 ore 
distanța de 506,375 km. Pe o pistă de atle
tism, grecul Iannis Kouros a realizat dis
tanța de 283,600 km. Tot în 24 de ore dar 
cu caiacul, Chris Greet a parcurs 230,65 
km etc.

Romeo VILARA

ț.

Fetbai meridiane
AU FOST STABILITE MECIURILE

DIN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE
Ieri, la prinz, la Zurich a avut loo tragerea la sorți a meciurilor- 

din turul al doilea al competițiilor continentale inlercluburi la 
fotbal. Turul al doilea este programat la 21 octombrie șl la 1 no
iembrie.

CUPA U.E.F.A.C.C.E.
— Bayern Miin,
— FC Porto— Lllieslrbm
— Benfica
— Gornlk Zbr.

Neuchâtel
Real Madrid
Bordeaux
Aarhus
Glasgow Ran.
Sparta Praga — Anderlecht 
Rapid Vlena — P.S.V. Eind. 
Steaua Buc. — Omonia Nicosia

CUPA CUPELOR
— Ajax
— Young Boys
— Rovaniemi
— Atalanta

Hamburger 
Den Haag 
Vlaznla 
OFI Creta 
Real Socledad— Dinamo Minsk
Sporting Lisb. — Kalmar FF 
F.C. Malines — St. Mirren 
Marseille — Hajduk Split

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE

OliONlA NICOSIA

înființată în 1948, Omonia a de
venit în ultimii ani „purtătoarea 
de cuvtat" a fotbalului cipriot, 
trecindu-și In cont, după 1961, 15 
victorii în campionat și 4 în Cu
pă, fără a străluci insă pe plan 
internațional. Adversară „tradi
țională" a formațiilor noastre 
(1—4 și 2—1 cu Dinamo în 1984, 

0—1 șl 1—1 cu Sportul Studențesc 
în 1986, în C.C.E. și, respectiv, 
Cupa U.E.F.A.). Omonia pare să 
exprime cel mai fidel remarca
bilul progres înregistrat, în vre
mea din urmă, de fotbalul insu
lar. La 12 aprilie 1987, cînd „na
ționala" Ciprului a realizat, în 
deplasare, un neașteptat și meri
tat 0—0 cu Polonia. în prelimi
nariile C.E., Omonia a avut în 
lot 6 jucători.

Nedeținînd date mai proaspete 
(vom reveni), iată garnitura pe 
care viitoarea adversară a Stelei 
a aliniat-o, anul trecut, în parti
dele cu Sportul Studențesc: Cha- 
rltou — Mavrls, Tzlkos, Zaharia- 
dis, Christodoulou — Evagoras, 
Surupas. Zetinski, Kandilos — 
.Tevlzov. Savldis. Cu excepția 
bulgarilor Zetinski șl Jevizov. 
toți ceilalți au evoluat în echipa 
națională.

BRONDBY (OPENHUiY
Ce recomandare mai bună poa

te avea partenera Sportului Stu
dențesc decît pe aceea că, In 
turul I, a eliminat (după 2—1 și 
0—0) pe deținătoarea Cupei 
U.E.F.A., I.F.K. GSteborg?! Cam
pioană a Danemarcei In 1985, lo
cul 2 (după Aarhus) In 1986, 
Brondby este prima echipă pro
fesionistă din țara sa, mulți din
tre Jucătorii el de azi fiind... ve
detele Internaționale de mîlne.

TROFEE INTERNATIONALE DE ANVERGURĂ
SEUL (Agcrprcs). — tn cadrul 

„Cupei Mondiale" la tir. compe
tiție ce se desfășoară la Seul, 
proba de pușcă standard 3X20 f. 
a fost clștigată de Vesela Lece- 
va (Bulgaria), cu 687,2 p, urma
tă de Selma Sonnet (R.F. Ger
mania) — 684,7 p șl compatrioa
ta sa Nonka Matova - "
tn proba feminină de 
aer comprimat, primul 
ocupat de Li Dulhong 
neză) — 485 p, urmată 
Brajkovicl (Iugoslavia)

- 603.9 p. 
pistol cu 

loc a fost 
(R.P. Chi
de Jasna
— 485 p

RECORDURI...

Dundee Utd. — Vitkovice 
Spartak M.
Brondby

— Werder 
______ „ — Sportul Slud. 
Internazionale— Palloseura 
Vitoria Gulm 
A.C. Milan 
Wlsmut Aue 
Aberdeen 
Chaves 
F.C. Utrecht 
Bor. Dort. 
Barcelona 
Toulouse
Panathlnaikos— Juventus 
Steaua Roșie — F.C. Bruges 
Victoria Buc. — Dinamo Tbilisi

— Beveren
— Espanol
— Flamurtari
— Feyenoord
— Honved Budapest!
— Verona
— Velez Mostar
— Dinamo Moscova
— Bayer Leverk.

Lotului mai vechi, presărat cu 
nume răsunătoare, între care 
Claus Nielsen a fost golgeterul 
ultimei ediții a campionatului da
nez (16 goluri), s-a completat, re
cent. cu Manniche, revenit de la 
Benfica Lisabona. Mal joacă sub 
culorile lui Brondby Schmcichel, 
Lars Olsen, Kent Nielsen, Vilfort, 
Jensen, Stefensen, Brian Laudrup 
(fratele mal mic, 18 ani, al lui 
Michael), Christensen etc., toți 
cu state de serviciu în reprezen
tativa A sau olimpică a Dane
marcei. Mulți dintre el au 
prezenți. în această toamnă, 
formația olimpică, la Bacău.

fost 
. în

DINANO TBILISI

Dl- 
loc

Chiar dacă, la ora de față, 
namo Tbilisi nu deține un 
fruntaș în campionatul Uniunii 
Sovietice (după 24 de partide, se 
află pe penultima poziție, cu 19 
puncte), adversara Victoriei ră- 
mlne, prin tradiție șl prin va
loarea unora dintre componențH 
lotului, o „piatră tare". Cînd zi
cem valoarea unora dintre ju
cătorii lui Dinamo (anul trecut, 
pe locul 5 în clasamentul final), 
ne gîndim în primul rînd la in
ternaționalii Civadze, Sulahveli- 
dze șl Senghelia, oamenii de ba
ză ai echipei antrenate de Ghefi- 
man Zorin.

Allniind garnitura Gabelia — 
Țveiba, Civadze, Cedia, Arzianl — 
Revlșvlli, Svanadze, Sulahvelidz.e, 
Guruli — Korgalldze, Senghelia, 
formația gruzină s-a calificat la 
limită în turul II. după 1—3 și 
3—0 (acasă) cu Lokomotiv Sofia. 
A decis pînă Ia urmă golul mar
cat, la Sofia, de Senghelia (la 
2—0 pentru gazde), meciul retur 
fiind dominat, la toate capitolele, 
de fotbaliștii sovietici.

Grupaj realizat de 
Ovidiu IOANIȚOAIA

Șl Lolita Țvetkova (URSS) — 
483,4 p.

PARIS, 2 (Agerprcs). — In cla
samentul „Trofeului Super-Pres- 
tlge", care este decernat in fie
care an celui mai bun ciclist 
profesionist, pe primul loc con
duce detașat irlandezul Stephen 
Roche, cu 765 p, urmat de com
patriotul său, Sean Kelly — 510 
p, belgienii Claude Criquieliou
— 440 p, Eric Vanderaerden — 
400 p, francezii Laurent Fignon
— 375 p și Charles Mottct — 
355 p. *
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