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Astăzi, pe stadionul Steaua, de la ora 15

ÎNTiLNIREA AMICALĂ DE FOTBAL

PROGRAMUL FORMAȚIILOR ROMÂNEȘTI
In turul secund

AL CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL
Ieri, la Basel, la sediul Federației Internaționale de Handbal, 

a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile din turul al doilea 
al cupelor europene la handbal (masculin și feminin). După cura 
se știe, în această importantă competiție continentală interclu- 
buri sînt angrenate și șase formații românești : Steaua, Politeh
nica Timișoara și H.C. Minaur Baia Mare (masculin), Știința 
Bacău, Mureșul Tg. Mureș și Rulmentul Brașov (feminin).

Iată programul echipelor noastre, așa cum s-a conturat după 
tragerea la sorți.

MASCULIN
C.C.E. : I.K. Redbergslids Gdtebor» (Suedia) — Steaua
CUPA CUPELOR: Politehnica Timișoara — S.C. Leipzig (R.D.G.) 
CUPA I.H.F. : H.K. Drott Halmstadt (Suedia) — H.C. Minaur 

Baia Mare.

ROM ANIA - GRECIA
...un test important

Un nou meci amical între 
reprezentativele de fotbal ale 
României ți Greciei. Un meci 
care este echivalent cu o ulti
mă repetiție generală pentru 
ambele echipe : „tricolorii" se 
află în preajma importantei 
partide cu Albania, în prelimi
nariile Campionatului Euro
pean, în timp ce echipa lui Sa
ravakos, lider al grupei a 5-a, 
așteaptă, cu aceeași intensitate, 
partida Ungaria — Grecia, pro
gramată pentru 14 octombrie.

întîlnirea România — Grecia 
se anunță deosebit de intere
santă atît pentru marele pu
blic, cît și pentru antrenorii 
celor două echipe, care au pri
lejul să tragă utile concluzii 
după aceșt joc de pregătire 
oare va furniza ultimele va
riante.

„Tricolorii" sînt, desigur, fa- 
voriți — palmaresul le este 
net favorabil, așa cum se poa
te vedea și din caseta tehnică 
—, chiar dacă acel 0—1 cu Pa- 
nathinaikos, de la Atena, ar 
putea sugera o echilibrare a 
forțelor. Echipa României, deși 
are o serie de indisponibilități

pentru meciul oficial cu echipa Albaniei
j,\\\\\\\\\\\w ROMÂNIA

Il

I

l

Rednic 
(Negrilă)

Mateuț

Andone 
(Săndoi) 

Stoica 
Lăcătuș

Lung
Belodedici Ungureanu

Boloni 
Hagi

Klein 5

Arbitrul partidei : I. Shainer (Israel)

Kofidis Mitropoulos
Anastopoulos Antoniu Saravakos 

Mihos Mavridis Vamvakulas
Papadopoulos

Bonovas
Xanthopoulos

^\\\\\\\\\\\\\^^^^ GRECIA vWWWWWWWW^

— Iovan, Cămătaru, Pițurcă, 
Bumbescu — trebuie să mar. 
cheze un plus sesizabil în 
preajma meciului de la Tirana.

După antrenamentul de ieri, 
de pe stadionul Steaua, antre
norul echipei naționale, Eme- 
rich Jenei, ne spunea : „Sigur 
că e un meci amical de pregă
tire, dar nu omitem deloc fap
tul că este și unul de palma
res, adică unul de prestigiu. 
Față de indisponibilitățile inter
venite, vom alinia o formație

Pe stadionul Giulești

în care vor putea fi verificați 
și cîțiva dintre jucătorii re
marcați în ultima vreme. Mă 
gîndcsc la Săndoi, poate și la 
Țîrlea, care crește de la o du- 
minică la alta. Va trebui să ne 
impunem jocul și să facem 
abstracție de faptul că această 
ultimă repetiție pentru meciul 
cu Albania o susținem pe te
ren propriu. Sper ca jocul de 
pregătire cu echipa Greciei să 
fie unul reușit din toate pune, 
tele de vedere".

Cel mai experimentat jucător 
al echipei naționale, Boloni, a

loan CHIRILA

A (Continuare in pag 2-3)
RAPID - F. C. ARGEȘ, IN DIVIZIA A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FEMININ
C.C.E. : Spartak Kiev — Știința Bacău
CUPA CUPELOR : Mureșul Tg. Mureș — Vasas Budapesta 
CUPA I.H.F. : Rulmentul Brașov — E.S. Besanțon (Franța)
La masculin meciurile vor avea loc în perioada 26 octombrie —• 

1 noiembrie și, respectiv 2—8 noiembrie, iar la feminin 4—10 ia
nuarie și respectiv 11—17 ianuarie 1988.

Campionatul masculin de handbal

LA ORA DERBYURILOR
Ediția a 30-a a Diviziei A 

la handbal masculin și-a con
sumat ceva mal mult din ju
mătatea turului, astăzi și mîi- 
ne urmînd să se desfășoare 
ultimele restanțe ale etapei a 
VlII-a, restanțe pricinuite de 
participarea formațiilor noas
tre la cupele europene. Am 
ales acest moment pentru a 
face cîteva notații, în princi
pal pentru faptul că (exceptînd 
meciul de joia trecută dintre 
Politehnica Timișoara și Di
namo București), de-acum îna
inte se vor derula cele mai 
importante secvențe ale turu
lui campionatului. Este vorba 
de întîlnirile directe dintre 
formațiile fruntașe ale hand
balului nostru : Steaua, Poli- 
tehnica, H. C. Minaur Baia 
Mare și Dinamo București (în 
ordinea clasamentului ediției 
anterioare, ierarhie care, în 
general, este aceeași și în pre
zent).

O primă caracterizare a ac

tualului campionat este ace
ea că grupul de elită s-a dis
tanțat de celelalte formații, 
fiind, din nou, de urmărit ca
re dintre cele patru vor urca, 
în final, pe podiumul de pre
miere și In ce ordine.

Steaua, campioana en-titre, 
care deține recordul greu de 
egalat de a fi cucerit titlul de 
20 de ori, nu a cedat pînă în 
prezent nici un punct, acu- 
mulînd punctajul maxim. Du
pă un start destul de bun, e- 
chipa antrenată de Radu Voi- 
na și Ștefan Birtalan a intrat 
într-o oarecare criză (dorim 
să fie cît mai scurtă), dato
rată accidentării a două dintre 
piesele de bază — Vasile Stin
gă și Adrian Ghimeș. Dușul 
destul de rece din partida de 
la București cu T-S.K.A. Sep- 
temvriisko Zname Sofia în

Mihail VESA

(Continuare tn vag 2-3)

Astăzi, pe stadionul Giuleștl, 
de la ora 15, se va disputa 
meciul dintre Rapid și F. C. 
Argeș, restanță din cadrul eta
pei a 7-a a Diviziei A. Parti-

Festivalul sportiv al fetelor dîmbovițene

DE LA TRADIȚIE LA AMPLOARE
fără 
fără 
du- 

e-

Sfîrșit de săptămînă 
fotbal la Moreni, adică 
acea animație specifică 
minicilor în care Flacăra, 
chipa de inimă a orașului 
dîmbovițean și a județului, 
face să clocotească atîtea pa
siuni în căușul dintre coloa
nele cu păduri de metal ce 
trag cu nesaț din adîncuri 
seva aurului negru... Și, totuși, 
pentru îndrăgostiți! de sport 
localnici n-a fost un week-end 
oarecare, cu arene pustii. 
Compensația pentru absența 
fotbalului a oferit-o o com
petiție polisportivă de tradiție, 
descinzînd din amplele sfere 
ale Daciadei și intitulată 
„Festivalul sportiv al fetelor 
dîmbovițene", care le-a adus 
morenarilor în „vatră" cîteva 
sute de tinere practicante ale 
handbalului, atletismului, vo
leiului, tenisului de masă și 
șahului. Tinere care, simbătâ 
după-amiază și duminică, au 
înviorat cu pasionantele lor 
întreceri peisajul bazelor spor
tive ale orașului : la Liceele 
industriale nr. 2 și 1, la Școa
la nr. 3, la Clubul Flacăra și, 
desigur, la cochetul stadion. 
Tinere venite din toate colțu-

FRUNTAȘI

I Stadionul Parcul Copilu
lui din Capitală găzduiește 
astăzi, cu începere de la 

Iora 14, o acțiune de trial 
a lotului reprezentativ de 
rugby. Sînt convocați com
ponent! ai selecționatelor

| A și de tineret. 
J

da va fi condusă de o brigadă 
de arbitri alcătuită din A. Mo- 
roianu (Ploiești), la centru, I. 
Tărcan (Tg. Mureș) și Cr. 
Teodorescu (Buzău), la linie.

rile județului — de la Gâești 
sau Fieni, de la Titu sau Pu
cioasa, de la Mija sau Tîrgo- 
viște, de la Comișani sau Vă
cărești — pentru a se întrece 
în disciplinele preferate, pen
tru a trăi bucuria mișcării, a 
sportului. Iar sărbătoarea lor 
sportivă a fost frumoasă, entu
ziastă, captivantă și pentru 
numeroșii localnici care au 
înconjurat bazele respective, 
cum frumoase și însorite au 
fost cele două zile alese inspi
rat de organizatori, pentru 
Festival.

Ca și în alte rîndurl hand
balul a avut ponderea cea mai 
mare (11 echipe), pentru că 
„la noi în județ fetele sînt mai

Aurelian BREBEANU

(Continuare în nag 2-3)

Dinamo București — la al 15-lea titlu de campioană
Foto : V. CÎRDEI

Marginalii la Dalcaniada de tenis

JUNIORII, ÎNVINGĂTORI
Pentru sportivii români, cea 

de a 23-a ediție a Campiona
telor Balcanice de tenis de 
masă s-a încheiat cu un suc
ces categoric — 6 titluri din 
7 posibile —, în „memoria" 
statisticilor această perfor
manță clasîndu-se după cea 
din 1965 cînd au fost cucerite 
toate medaliile de aur. Desi
gur, însă, între cele două 
campionate este nu numai o 
distanță în timp, ci și una de 
fond, vizînd creșterea calitati
vă a acestui joc pe plan inter
național. O comportare, deci, 
pe ansamblu, care confirmă e- 
forturile constante pentru con
tinua ridicare a acestui sport 
cu tradiție și, mai ales, cu un 
palmares presărat cu nume
roase alte succese de prestigiu.

Desigur, însă, o privire re
trospectivă trebuie să ia în 
calcul nu numai cifrele, ci șl... 
nuanțele, unele importante, 
pentru a înțelege mai bine 
comportarea sportivilor noștri, 
în acest context trebuie

IN „DISPUTA
menționam absența de ultim 
moment a jucătorilor iugoslavi, 
progresul evident al sportivi
lor turci, precum și binecunos
cuta valoare a celor care ne-au 
reprezentat, cu deosebire în 
competiția feminină, toate a- 
cestea și încă altele punîn- 
du-șl amprenta asupra nive
lului general al competiției, 
multe dintre jocuri putînd ti 
notate cu note maxime.

După cum se știe, România 
a cucerit la această ediție 6 
medalii de aur, 3 de argint, și 
8 de bronz, cele mai multe 
revenindu-le fetelor, care și-au 
dominat net adversarele, în 
prim-plan situîndu-se Otilia 
Bădescu, Maria Alboiu, Kinga 
Lohr, Adriana Năstase, Emilia 
Ciosu, Maria Bogoslov. Dacă 
Otilia Bădescu a confirmat, 
dacă Emilia Ciosu, Kinga Lohr 
sau Maria Bogoslov se mențin 
la o cotă competitivă, trebuie 
să remarcăm progresul Adria
nei Năstase, performanțele ei 
de la „europenele" de cadete

Adnotări la campionatul de oină

MAI MULTE ECHIPE IN ASCENSIUNE
Aproape că ne obișnuisem cu 

situația ca, obținînd de fiecare 
dată calificarea în turul doi al 
finalei Campionatului Republi
can de oină, echipele Dinamo 
București (învingătoare meri- 
tuoasă, aflată în acest an la al 
15-lea titlu), C.P. București, 
A.S.A. Constanța și Laminorul 
Roman să depășească nivelul 
celorlalte participante la runda 
inaugurală a ultimului act.

De data aceasta. lucrurile 
s-au petrecut așa doar... pe ju
mătate, deoarece în primele 

Campionul european al juniori
lor, Daniel Cioca, și-a adăugat 
în palmares încă o performanță 
de prestigiu : titlul balcanic la 

seniori

din 1986 și 1987 fiind confir
mate șl acum în întîlnirile cu 
mult mai experimentatele 
versare. De altfel, dintre 
cătoarele noastre, singura 
nioară a fost Marla Alboiu 
re a refăcut din terenul pier
dut în ultima vreme, aportul

ad
ju
se- 
ca-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 1-a)

confruntări de la Sibiu au e- 
xlstat cîteva formații (Energia 
Rîmnicelu — jud. Buzău, I.P.A. 
Sibiu, Avîntul Frasin, Electro 
Botoșani), care s-au „bătut" de 
la egal la egal cu valoroasele 
lor adversare și am putea spu
ne că modificarea formulei de 
desfășurare a întrecerilor fi
nale le-a împiedicat să ocupe

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)



IN PRIAA-PLAN, LICEENII!

■

la des- 
noului an 
școlar în 

demons- 
liceenilor 

fost

Duminică, 
chlderea 
sportiv 
Capitală, 
trațiile 
parașutlștl au 
la înălțime...

FOTO : Eduard
N. ENEA

Se apropie turneul

PUGILISTII DE PE BEG

■
■

«

Elevi mulți duminică, pe Stadionul Ti
neretului, la deschiderea noului an spor
tiv școlar in Capitală. Printre ei și dți- 
va performeri :
• Cornel Bănică, bunăoară, elev in 

clasa a XII-a la Liceul industrial nr. 
30, canotor 1« C.S.Ș. Triumf. Anul acesta 
pe locul 1 in proba de 2+1, la Concursul 
Prietenia. Iar acum. în toamnă, campion 
balcanic, în Bulgaria, cu echipajul de 
8+1. Nu cu mult timp în urmă, tot la 
un start in noul an sportiv școlar, notam 
prezența în rîndul canotorilor de la 
CSȘ Triumf a liceanului Dragoș Ncagu. 
Ei, bine, la ultimele Campionate Mon
diale de canotaj (seniori) desfășurate în 
vară, la Copenhaga, Dragoș Neagu (a- 
cum la clubul Dinamo) împreună cu 
Dănuț Dobre (Steaua) au cucerit meda
lia de argint în finala de 2. rame f.c. 
Asta, după medalia de aur cîștigată, în 
aceeași probă, la J.M.U. de la Zagreb. 
Așadar, la această amplă manifestare 
polisportivă de duminica trecută am re
ținut prezența canotorilor de la CSȘ 
Triumf. Dar și a antrenorilor care-i pre
gătesc : profesorii Radu Nicolae, Marin 
Boia, Ilie Husarcncu, Cristian Bocșa.

• O frumoasă demonstrație au făcut 
duminică, pe Stadionul Tineretului.

■ ■■■■■■■■■■■■■■

la Școala parașutism
cadrul Aeroclubului „Aurel 
referim la Victor Chiriță 

Cristian Biegeanu

sportivii de 
„Turn". 
Vlaicu". 
(clasa a 
(clasa a 
2, iar în 
lui emerit al sportului Vasile Scbe, co
mandantul Școlii de parașutism „Turn".

• Printre asociațiile sportive distinse 
cu prilejul deschiderii noului an sportiv 
școlar în Capitală s-a aflat și cea a Li
ceului ind. nr. 16. Diploma de onoare 
pentru rezultate deosebite în activitatea 
sportivă cu elevii i-a fost înmînată prof. 
Bcla Csavossy. Știm, am mai vorbit de 
acest lucru în relatarea de ieri. Azi, entuziasmul fe-

din
Ne
XII-a) și
X-a), elevi la Liceul ind. nr. 
timpul liber... elevi ai maestru-

insă, dăm „urmarea"
■ ■■■■■■MB ■ ■ ■ E ■ ■

CAMPIONATUL MASCULIN DE
(Urmare din pag. 1) acasă, cu Minaur 

la București, cu 
care pot respira

telor din echipa de handbal a Liceului 
ind. nr. 16, pe primul loc, anul acesta, 
in finala pc (ară a Daciadei. Sigur, tot 
la handbal junioare. De-a lungul ani
lor. handbalistele de la „Industrial 16“ 
au mai cucerit de 4 ori acest trofeu, 
după cum atleții au cîștigat — în fie
care an — locul I. în diferite probe, la 
„Crosul Tipografilor". >
• Duminică, pe Stadionul Tineretu

lui, a fost marele „Cros al Toamnei". 
La categoria 15—19 ani a cîștigat Cătălin 
Panait de la Liceul ind. Autobuzul. A 
fost una din cele mai frumoase curse, 
Cătălin — cum spuneau colegii — cu- 
noscînd bine rostul „cutiei de viteze".

Vasile TOFAN

■ ■ ■ ■

HANDBAL

■

GATA PENTRU
Pentru boxerii fruntași din 

întreaga țară, care au obținut 
dreptul de a participa la tur
neul final al Campionatelor 
Naționale individuale de seni
ori, a început numărătoarea 
inversă dinaintea marelui 
examen.

CONSTANȚA, cu o veche și 
frumoasă tradiție în „nobila 
artă", va fi bine reprezentată 
pe ringul de la Palatul Spor
turilor și Culturii din Capita
lă. Boxerii de la Farul au a- 
vut- aproape întotdeauna can
didați la locurile fruntașe ale 
întrecerii. Și in acest an spor
tivii pregătiți de Ilie Dascălu 
și-au tăiat „partea leului", opt 
dintre componenții secției vor 
fi prezenți Ia București, cu 
îndreptățite pretenții la su
premație, după cum îmi spu
nea antrenorul de pc malul 
mării. El iși leagă îndreptă- 
tățite speranțe la primele 
locuri ale podiumului, prin 
Farcdim Abialim (semiușoară), 
Ștefan Drîșcu și Mihai Con
stantin (semimijlocio) și Va-

MAREL
sile Dam 
din urmi 
biroul fe 
turneul 
constă it 
declare - 
Dar. a l 
și Hasan 
sile Sagh 
Mihai (n 
(grea) nu 
nainte îm 
mari amt

TIMIȘ!
perioadă 
care miz 
remarcab 
performa 
Ciubotari 
Duniiiru 
— va fi 
final cu 
Siliști. Tr■

■ ■■■■■■■■■
la „naționalele" de tenis

PRIMELE SURPRIZECluj-Napoca. surprinzătorulla ----  --------- ------- -------
draw de la București In me
ciul eu Știința Bacău (!) și a- 
poi înfrîngerea de la Timișoa
ra. Nesolicitarea și pentru 
competițiile continentale ar 
fi trebuit să dea un alt tonus 
echipei, care duminică se de. 
plasează la Baia Mare pentru 
o partidă nu tocmai ușoară.

Dinamo Brașov și Știința 
Bacău sînt — cum se spune — 
in grafic ; frumoasă evoluția 
echipei studențești din Cluj- 
Napoca, care — să sperăm — 
va reînnoda șirul bunelor 
prestații și tradiții ale hand- 
baliștilor de pe Someș, la fel 
ca și echilibrarea din ce în 
ce mai pronunțată a jocului 
studenților craibveni și al bis- 
trițenilor. în zona „nisipurilor 
mișcătoare" — Relonul, A.S.A. 
și Dacia, dar campionatul mai 
are destule etape de parcurs.

rului : mîine, 
și duminică, 
Steaua, după 
mai ușurați.

II. C. Minaur Baia Mare 
este a doua echipă care n-a 
cunoscut înfrîngerea, punctele 
pierdute (neprevăzut) prin e- 
galurile înregistrate la Bistri
ța și Cluj-Napoca creînd des
tule îngrijorări antrenorilor 
Lascăr Pană și Petre Avra- 
mescu, cu atît mai mult, cu 
cît abia mîine începe, în de
plasare. seria celor „trei" din 
tur.

Dinamo București se pre
zintă la acest început de cam
pionat sub cotele obișnuite, e- 
voluțiile celor mai mulți din
tre elevii antrenorilor Ghiță 
Licit și Valentin Samungi fi
ind contradictorii de la meci 
la meci. Numai așa se expli
că rezultatul de egalitate de

primul tur al „Cupei Campi
onilor Europeni", în care nu 
scorul favorabil a interesat cel 
mai mult, ci modul de expri
mare în teren," a însemnat a- 
bordarea mult mai realistă a 
jocului în ansamblul echipei. 
S-a văzut că Steaua poate si 
fără unele dintre vîrfurile sa
le, partidele cu Universitatea 
C.U.G. Cluj-Napoca și returul 
în compania campioanei Bul
gariei demonstrînd cu priso
sință acest lucru, cu atît mai 
mult, cu cit greul abia acum 
începe, de altfel ca și pentru 
toate celelalte pretendente 
un loc cît mai înalt în 
hîe.

Politehnica Timișoara 
vut, de asemenea, un 
lansat, grupul masiv de 
cu care antrenorul Constantin 
Jude abordează • actuala ediție 
a campionatului, începînd să 
se afirme din co în ce mai 
mult. Dar poate tocmai pentru 
câ vor prea mult, studenții 
timișoreni s-au văzut întrecuți 
de colegii din Craiova, oare
cum împotriva cursului... 
campionatului. Victoriile toni
ce din partidele cu Balkan 
Loveci în „Cupa Cupelor", în
tre care s-a intercalat succe. 
sul pe teren propriu în prima 
manșă din acest an cu Dina
mo București, Ie asigură stu
denților de pe Bega oxigenul 
atît de necesar pentru ultime
le două „hopuri" mari ale tu-
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REZULTATE DIM ETAPA A
• Azi, la Piatra Neamț: RELONUL SĂVINEȘTI - STEAUA (Divizia A)

MASCULIN. Seria I : Tractorul 
Brașov — IMU Bacău 23—19, I.M.P. 
St. Gheorghe — Moldosin Vaslui 
21—18, C.S.M. Borzesti — Prahova 
Teleajcn CSU Ploiești 24—19, Hidro
tehnica Constanța — Indepen
dența Carpați Mîrșa 26—16, CSU 
Rapid Galați — Calculatorul 
I.I.R.U.C. București 27—32. Seria 
a Il-a : Unio Satu Mare — Teh- 
noutilaj Odorhei 36—25, Metalul Lugoj — Metalul Hunedoara 27— 
—24, Autoturisme Timișoara —

Utilaj Știința Petroșani 38—28, 
Mecanica Oradea — Minaur II 
Baia Mare 25—23.

A apărui un nou număr al revistei
EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

TEORIE — STUDH — CERCETĂRI — Dirijarea antrena
mentului sportiv prin elabo
rarea de tempourl de alergare pe calculator, de asist. 
Univ. Mircea Ălexei J Studiul 
cauzelor apariției accidente
lor la lupte ș! mijloace de 
prevenire și recuperare a sportivilor (VI), de prof. 
Nicolae Lenghel ; EDUCAȚIA 
FIZICA ȘI SPORTUL IN ÎN- VAțAmTnt — Sugestii pri
vind perfecționarea sistemului 
unitar de verificare și apreciere a nivelului de pregătire 
fizică șl sportivă a elevilor, 
de prof. Adrian Sava ; Im
plicarea evaluării in „reali
zarea obiectivelor imstructiv- 
educative, de prof. Adrian Duca ; tehnica — METO
DICA — ANTRENAMENT — 
Implicațiile structurii Jocului 
în instruirea grupelor de în
cepători la volei, de prof, Va
sile Ghcnadi ; Orientări șl 
concepte moderne în pregă
tirea jucătorilor de rugby, de

șef de lucrări Viorel Cirlige. 
Iu ; Pregătirea tactică 
judo (II), de prof. 
Muraru ; Criterii 
în tir, de prof. Marin 
Stretchingul, 
de pregătire a sportivilor de 
performanță, de prof. Eugen 
Ignat 5 MEDICINA SPORTI
VA — Este posibilă determi
narea indirectă, neinvazivă a 
pragului anaerob I de dr. Gheorghe Dumitru | OPINII 
- CONSULTAȚII 
de antrenor, Vintilă.

Reamintim 
că mijlocul 
a intra în 
„EDUCAȚIE 
SPORT", revista tuturor pro
fesorilor de educație fizică, a 
antrenorilor, medicilor sporti
vi, a tuturor activiștilor miș
cării sportive, este ABONA
MENTUL.

Așadar, reînnoiți-vS abona
mentul la revista „EDUCAȚIE 
FIZICA Șl SPORT".

în
Anton 

de selecțieStan ; 
mijloc eficient

Jurnal 
de prof. Ioan 

celor interesați 
cel mai sigur de 
posesia revistei 
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l/W ATENUA MEMBRILOR C.A.R.P. |

I
IN ATENȚIA MEMBRILOR C.A.R.P.

I.T.H.R. BUCUREȘTI, în colaborare cu O.N.T. Carpați 
Brașo •, vine în sprijinul membrilor caselor de ajutor 
reciproc ale pensionarilor din Capitală oferindu-le posi
bilitatea petrecerii unui sejur de 7 zile în stațiunea Po
iana Brașov, la hotelul de categ. I „Intim".

Transportul este asigurat cu autocarul, dus-întors, cu 
plecare la datele de 5, 12, 19, 26 octombrie, 2, 9, 16 și 
23 noiembrie.

înscrierile se fac la responsabilul cu turismul de la 
fiecare C.A.R.P.

Prețuri: 1.000 lei în perioada 5—16 octombrie 1987 ; 
842 lei în perioada 16 oct. — 30 noiembrie 1987.

I fel

FEMININ Seria I : Relonul 
Săvinești — Mecanică Fină Bucu
rești 20—19, Textila Buhușl — 
Argetex Pitești 35—15, Metalul Olimpia Plopeni — Filatura Foc
șani 19—17, I.T. București — 
Chimia Brăila 86—16, Sportul Muncitoresc Caracal — CSM Sf. 
Gheorghe 19—21, Precizia Vaslui 
— Cetatea Tg. Neamț 33—25. Se
ria a n-a : AEM Timișoara — 
Universitatea Farmec Cluj-Napo
ca 29—28, Constructorul Baia 
Mare — C.F.R. Craiova 22—26, 
Textila Zalău — Textila 
Sebeș 32—22, Constructo
rul Hunedoara — Electromotor 
Timișoara 24—24, Voința Odorhe- 
iu Secuiesc — CSM Bistrița 31 — 
—24, Industria Ușoară Oradea — 
Voința Sighișoara 26—17. (Cores
pondenți : I. lonescu, V. Pelen- 
ghian, I. Vlad, C. Olaru, A. Crl- 
șan, C. Popa, I. Vicru, N. Dan- 
ciu, Șt. Crețu, C. Crețu, I. Ghi- 
șa, A. Pialoga, C. Gruia, M. 
Florea, S. Nicolescu, I. Zaharia, 
V. Frîncu, Z. Kovacs).
• Azi. la Piatra Neamț, se dispută partida Relonul Săvinești 

— Steaua (din etapa a 8-a a Di
viziei masculine A).

BRAȘOV, 6 (prin telefon). 
Finalele Campionatului Națio, 
nai și ale Daciadei la tenis re
zervate seniorilor au continuat 
pe terenurile parcului sportiv 
Dinamo și pe cele ale arenei 
Olimpia din localitate. Intere- 

. sântă întrecerea oferită de cele 
trei generații, „conduse" de 
Dumitru Ilărădău și Traian 
Marcu (cea mai vîrstnică), 
Florin Segărceanu, Adrian Mar- 
cu și Andrei Dirzu (a doua) și 
Răzvan Itu, campionul juniori
lor. în general, partidele au 
fost disputate, de bună valoare 
tehnică, multe dintre ele chiar 
echilibrate. Ziua a doua de 
concurs a oferit celor prezenți 
și primele surprize, Dorel Pop 
șl Mihal Șovar, capi de serie 
nr. 8 șl respectiv 11, fiind eli- 
minați de Emil Hnat (1—6, 6—4, 
3—6) ș’i de Dorin Grigoraș 
(2—6, 3—6). Dar iată și ceilalți 
favoriți ai „naționalelor" : 
masculin — Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu, Adrian Marcu, 
Mihai Vanță, Marius Comănes- 
cu, Silviu Gorgan, George Co- 
sac, Adrian Popovici, Bogdan 
Toma și Răzvan Itu; feminin — 
Diane Samungi, Daniela Moisc, 
Teodora Tache, Florentina 
Curpene, Maria Romanov, Mă- 
dălina Voinea, Otilia Pop și 
Daniela Ivana.

6—2, 6—2 ; masculin, turui
T. Marcu — Dragu 6—0, 6—3 ; 
Grigoraș — Peseariu 6—2, 6—3; 
Ilărădău — Porumb 6—2, 7—5; 
Dobre — Onilă 6—3, 7—6 ; Bră- 
guși —•' Țintaru 6—1, 6—0 ; tu
rul 2 : Ursuleanu — Zetu 3—6, 
6—3, 6—1 ; Popovici — Mozeș 
1—6, 6—4, 6—4 ; Comănescu — 
Pîndichi 6—2, 6—1 ; Itu — Das- 
călu 6—1, 6—2 ; Chiru — Ba- 
diu 6—0, 6—2 ; Vanță — Mălîia 
6—1, 6—2 ; A. Marcu 
6—0, 6—2 ; “ 
6—3, 6-1 ;
6—1, 6—0.

Tonia — 
Dîrzu —

✓
Carol GRUIA,

— Badlu 
Niculae 
Drăguș

coresp.

mărul 
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FESTIVALUL SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

tehnice, feminin, 
1 : Samungi — Carp 6—0, 
Romanov
G-i;
6—3;
5— 7,
6- 2,

Rezultate
turul
6— 3 ;
7- 6,
6—1, 
7—5, 
Vane
Kerek 6—0, 6—2 ; A. Tache — 
Mățăoanu 6—3, 2—6, 6—2 ; Năs. 
tase — Ticea 6—0, 6—0 ; Moi
se — Dumitru 6—1, 6—1 ; tu- 
rul 2: Samungi — Furtună
6— 4, 6—1 ; Ivana — Buciu 6—0,7- 5; * _ - - -
6—2 ;
6—2, 
6—2,

Pecheanu
Bujor — B. Martin 
Stefan — Russiu

6— 4 ; Mitrică —
7— 6 ; Voinea —

Curpene — Ștefan 6—0, 
T. Tache — Dragomir 
6—3 ; Pop — A. Tache 
6—3 ; Moise — Nâstase

atrase de acest Joc sportiv 
decît de altele", observa meto
distul de Ia C.J.E.F.S. Dîmbo
vița, Mircea Radu Pred eseu, 
a cărui inimă bătea însă mai 
ales pentru volei... Intr-adevăr, 
iubitoarele handbalului au fur
nizat disputele cele mai capti
vante, adunînd numeroși spec
tatori în jurul terenurilor și 
mai ales în tribunele splendi
dei baze de la Liceul nr. 2 
(bază datorată unui mare 
pasionat care este profesorul 
de biologie și de... educație 
fizică, Mihai Stănescu). Dintre 
cele 11 competitoare la hand
bal, locurile podiumului aveau 
să și le dispute echipele Rom- 
lux Tîrgoviște (pregătită de 
prof. Em. Milea), Metalul Mi
ja (instructor M. Zenkel) șl 
Automecanica Moreni (instruc
tor C. Micu), clasate In aceas
tă ordine după turneul final 
în trei. Iar dintre handbaliste, 
pe notița de remarcâri a meto
distului Ov. Rizescu au apărut 
Carmen Dumitrică și Cornelia 
Ștefan (Romlux), Carmen Mi- 
rită și Lucreția Ută (Metalul 
Mija), Magdalena Popa (Au
tomecanica), Elena Fritea 
(CSȘ Dîmbovița Tîrgoviște) și 
Georgiana Seîrloaje (Voința

Tîrgoviș' 
tivă >n

Frame 
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ADNOTĂRI LA CAMPIONATUL DE OINĂ
(Urmare din pag. 1)

un loc mai bun. Să ne expli
căm.

Dacă analizăm mai atent, 
constatăm că finalistele au în
registrat o creștere a potenția
lului fizic și tehnic, creștere, 
insuficientă încă, dar evidentă 
la mai multe capitole : mărirea 
numărului punctelor suplimen
tare, noi scheme tactice în fa
zele „prinsului la mijloc", in
tensificarea vitezei de rotație 
a paselor la „prinderea" min
gii, reușitele grupelor mobile 
și semlmobile la „bătaia" min
gii etc. De asemenea, dacă pînă 
acum titlul era abordat de me
reu aceleași echipe (C.P. Bucu
rești și Dinamo București), nu
mărul candidatelor a sporit. 
A.S.A. Constanța și Laminorul 
Roman, cele mai tinere forma
ții, însoțindu-și frumoasa as
censiune din ultimii ani cu re
zultate foarte strînse sau chiar 
victorii in fața oiniștilor bucu-

reșteni. Și starea disciplinară a 
echipelor s-a îmbunătățit, pe 
teren existînd mai puține aba
teri. Arbitrajul, menit și el să 
exprime starea la zi a oinei, 
s-a înscris, în general, în pro
gres, făcîndu-se eforturi pentru 
o mal judicioasă „politică" a 
delegărilor și, în paralel, pen
tru o mai temeinică pregătire a 
conducătorilor de joc. Nu zi
cem, mai sînt carențe de arbi
traj, pentru că, din păcate, 
chiar în meciurile decisive de 
Ia București s-au comis erori 
de natură ’ să nemulțumească 
jucătorii și antrenorii. Din lip
să de decizie sau din neatenție 
s-a întrerupt sau s-a lăsat 
deschis jocul, care ar fi putut, 
dacă se luau hotărîrile norma
le, să aibă un alt deznodămînt 
în multe faze fierbinți. Și încă 
ceva : s-au petrecut lucruri mal 
puțin obișnuite, care au dezvă
luit lacune ale regulamentului. 
Astfel, la Sibiu, meciul C.P. 
București — A.S.A. Constanța

a fost oprit de arbitrul timișo. 
rean C. Bărbulescu în repriza 
secundă, la scorul de 18—18, 
din cauza întunericului. Nică
ieri în regulament nu se stipu
lează ce trebuie făcut cînd, din 
diferite motive (ploaie, furtună, 
.condiții reduse de vizibilitate 
etc.), se întrerupe o partidă. 
Comisia de apel a luat cea mai 
judicioasă măsură, reprogra- 
mînd a doua zi repriza secun. 
dă a meciului respectiv. Dar 
pînă la această hotărîre în
țeleaptă, inexistența unor pre
vederi regulamentare a pus 
pe... jar nervii tuturor, fapt de 
pe urma căruia arbitrul men
ționat și jucătorul N. Paulescu 
(C.P.B.) au fost nevoiți să tra
gă consecințele unor suspen
dări. Iată încă o situație : 
A.S.A. Constanța a pierdut un 
meci ca și cîștigat în compania 
C.P. București (15—12 la ulti
mul constănțean pe „întoar
cere"), deoarece rezerva I. 
îfrim (introdusă ilogic In locul lui V. Vladu, acesta din urmă 
fiind eliminat după ce a efec
tuat „prinderea", „bătaia" și a
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Ieri, în meciul echipelor de tineret

IEN
, acesta 
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a fost 
nedrept. 
Dascălu, 
1). Va
lentin 
>n Enea 
rați di- 
•ă ei au
ipă o 
tă, în 
rezența 
oare și

Mihai
Că) 91 
rea) — 
turneul

7 pu
ie care

am amintit, din secția de la 
A.E.M. vor mai fi prezenți la 
turneul final Gheorghe I’îrvă- 
nescu (semimijloeie), Remus 
Savu (mijlocie mică) și Dănuț 
Gontariu (grea). De altfel, an
trenorul Ion Căpvărcscu- de Ia 
A.E.M., îmi spunea că Dumi
tru Senciuc are obligația și 
datoria de a-și apăra centura 
de campion cucerită anul tre
cut, că se pregătește serios 
și are mari șanse de a cîștiga 
un nou tricou, și ca el este și 
Mihai Ciubolaru,

De pe malul Begăi vor mai 
fi prezenți la turneul final si 
doi tineri pugiliști de Ia C.F.R. 
Pînă mal ieri Ia vîrsta junio
ratului, Gabriel Muller (semi- 
muscă) și Petre Bulîga (seml- 
mijlocie) fac acum pasul cel 
mare, decisiv, spre performan
ță. Apreciatul tehnician care 
este Ion Marconi îi pregătește 
cu atenție și pricepere.

Paul IOVAN
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* A ROMANIA

UN TEST IMPORTANT
(Urmare din pag. 1)

ținut să ne spună : „Sigur că 
aș fi vrut ca meciul cu numă
rul o sută să-l fi jucat în fața 
publicului nostru, dar, pînă la 
urmă, nu e rău — ba dimpo
trivă ! — să ... debutez în a 

propriu.

librul s-a rupt în doar dou'â mi
nute, prin golurile marcate de 
Protasov și recent reintratul 
Iaremciuk.' Antrenorul „națio
nalei" Greciei, Papapostolous, 
ne spunea ieri că „meciul cu 
echipa României este o race.

doua sută pc teren
Sper ca echipa noastră să aibă 
randamentul "formulei 
plete»".

Echipa Greciei și-a Încheiat, 
de asemenea, pregătirile pentru 
partida de astăzi. Ea conduce 
în grupa a cincea cu 9 puncte 
din 6 meciuri, avînd 4 victorii, 
un joc egal și o infrîngere, cu 
un golaveraj de 12—7. O ur
mează Olanda, cu 8 puncte din 
6 meciuri, cu 3 victorii, două 
meciuri egale și nici o înfrîn. 
gere, golaverajul ..portocalei" 
fiind de 6—1. Recent, Ia 23 sep. 
tembrie, echipa Greciei a sus
ținut o partidă amicală cu se- 
lecționata Uniunii Sovietice, la 
Moscova, pierzînd cu 0—3. Să 
reținem, totuși, faptul că fot
baliștii greci au reușit să aibă 
un handicap de numai un gol 
pînă în minutul 86. cînd echi-

com-

MECIUL HR. 397

Belodedici
lentă ocazie de verificare

ntilniri din cadrul etapei duble cu nu- 
s campioana țării, Dinamo, și „bronzul" 
a. După cum se știe, dinamoviștii s-au 
! ale acestui derby, cu 13—5 și 10—7, 
mpresie in prima partidă, de sîmbătă 

vă prezentăm o imagine surprinsă de 
R : Ardelean (nr. 3) a șutat fără spe- 

1. Popescu.
iptă acum evoluții la fel de frumoase 
în meciul de sîmbătă — și in sferturile 
^pionilor Europeni, unde parteneră de 

pa poloneză Stilon Gorzow (jocul tur 
rești).
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Neagu, Camelia Cliișavu, Irina 
Tudose la învinse...

Competiția de șah, îngrijită 
cu obișnuita meticulozitate de 
maestra 
vut-o 
bucuria 
14 ani 
(Voința _ ...
localnica Luminița Stoica și de 
surioara mai mică a învingă
toarei, Valentina. Iar întrece
rea de tenis de masă a scos 
în prim-plan elevele din Titu, 
pe Felicia Sultana, Florina Ma- 
nolache și Stanica Rădoi.

Dar festivalul fetelor dimbo- 
vițene a avut și alte manifes
tări în afara arenelor, cum a 
fost Simpozionul din sala clu
bului Flacăra, unde participan
tele au asistat sîmbătă seara 
la un frumos program ce s-a 
construit într-o autentică ple
doarie ' pentru mișcare, pentru 
sport, susținută cu har și 
pricepere de modicul Vasilica 
Oprescu, de specialista tulcea- 
nă în gimnastică ritmică, O- 
limpia Voîcu, special invitată 
de organizatori, de grupul de 
gimnastică aerobică condus de 
Gabriela Ioncscu, care a stîr- 
nit aplauzele asistenței prin 
demonstrația de vioiciune, gra
ție șl poezie, și nu în ultimul 
rînd de convingătoarea pelicu
lă „Serile Dacladei".

Un festival frumos, bine or
ganizat șl care, tocmai de a- 
ceea, promite Să-șl amplifice 
dimensiunile Ia edițiile vii
toare...

Adela Gcsticone, a a- 
ca protagonistă, spre 
tatălui ei, pe eleva de 
Elena Evrika Ciobanu 
Tirgoviște), urmată de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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• Partida de astăzi a 
echipei naționale este 
a 397-a din întreaga ei ac
tivitate. Pînă acum, acest 
bilanț se prezintă astfel: 
396 162 100 134 660-604

Cum vedeți, situația 
generală a reprezentati
vei se menține pozitivă, 
atît In privința număru
lui de victorii (162) ra
portate la înfrîngeri (134) 
cît și la capitolul goluri: 
660 marcate, 604 primite.
• In privința întîlni- 

rilor directe România — 
Grecia, partida de astăzi, 
de pe stadionul Steaua, 
va fi a 21-a dintre repre
zentativele celor două 
țări. Formația noastră a 
cîstlgat 13 meciuri. 6 
partide s-au terminat la 
egalitate și una a reve. 
nit fotbaliștilor greci. 
Golaverajul general: 55— 
21. Primul meci România
— Grecia a avut loc la
23 mai 1930, la București, 
și s-a încheiat cu victo. 
ria „tricolorilor": 8—1.
Ultima s-a desfășurat la 
Atena, în acest an, la 11 
martie. Rezultat : 1—1
(0—0). Formația aliniată 
de antrenorii Emerich 
Jenei și Cornel Drăgușin 
a fost următoarea : Lung
— Rodnic, Movilă (min. 77 
Zare), Belodedici, Ungu. 
reanu — Matcuț, Hagi, 
Roloni, Klei'n (min. 59 
Balint) — Cămătaru, Lă
cătuș (min. 70 Geolgău). 
Au marcat Saravakos 
(min. 52), respectiv Hagi 
(min. 84).
• Iată și componen- 
ța lotului nostru și 
numărul de selecții al ju
cătorilor convocați de 
antrenorii EMERICH JE
NEI si CORNEL DRA- 
GUȘIN: Lung 45 pre. 
zențe în echipa na
țională ; Liliac 1; lovan
19. Bumbcscu 9, Belodedi
ci 11, E. Săndoi — debu- 
tant, Ungurcanu 51, Ne. 
grilă 27, Rodnic 55, An- 
done 29, T. Stoica 13, 
Mateuț 25, Boliini 100. 
Hagi 38, Klein 58, Lăcătuș
20, Pițurcă 11, Cămătai 
ru 58.

a 
forțelor echipei elene în preaj
ma partidei cu Ungaria, șl de 
aceea il tratăm cu toată se
riozitatea".

Ca întotdeauna în aj> 
meciurilor, fie ele ami 
antrenorii ezită să prezinte for- 
mâții le definitive. Iată de ce 
v-am prezentat și noi (în che
narul din prima pagină) forma, 
țiile probabile.

ADMINISTRAȚIA nt STAT LOTO RRONOSPORI INFORMEAZĂ

junul 
icale,

PITEȘTI, 6 (prin telefon). 
Stadionul „1 Mai" din localitate 
a găzduit marți după-amiază 
partida internațională amicală 
dintre reprezentativele de ti
neret ale României și Greciei. 
La prima apariție în sezonul 
de toamnă, reprezentativa 
noastră a înregistrat o victo
rie la limită, 1—0 (0—0), pe 
deplin meritată față de aspec
tul general al partidei (raport 
de cornere 15—3) și dc numă
rul ocaziilor de gol.

Partida a început în nota de 
superioritate a formației noas
tre și, în min. 5, la o lovitură 
liberă de la 22 m., ~ 
trimis puternic spre 
Katsiaounis a respins 
cultate în corner. A 
să, rețineți singurul 
periculos al acestei prime re
prize, expediat pe spațiul por
ții adverse. A urmat apoi un 
joc destul de lent al formație 
noastre, cu multe erori la con
strucție, fazele de poartă mai 
bune apărînd rar : în min. 33. 
cînd Badea a șutat afară, și 
în min. 39, cînd la o lovitură 
de colț executată de Lupu, 
Lupescu, de la numai 6 m.,
cu toată poarta în față, a tri
mis cu șpițul peste ,<transver- 
sală“. Nici oaspeții nu s-au 
evidențiat prea mult, excep- 
tînd contraatacul simplu din 
mim--28. cînd Voicilă a salvat 
în corner la șutul lui Karasa- 
vidis. și în min. 41, cînd Bar- 
dac. unul din cci mai activi 
jucători, a blocat la timp șutul 
aceluiași fotbalist grec. în ge
neral, o primă repriză neinte
resantă, confuză și cu destule 
fragmentări, cele mai multe 
datorate jocului tare și ob
structionist al oaspeților. pe

GRECIA 1-0 (0-0)

Badea a 
poartă și 
cu difi- 
fost, în - 
șut mai

care l-au practicat si în re
priza secundă.

După pauză, datorită unor 
schimbări în formația noastră, 
jocul e ceva mai rapid si, 
astfel, apar mai multe situații, 
de gol (min. 48. 52, 53 — cind, 
la ultima. Mărgărit a șutat pe 
jos, în bară). în min. 55, Timiș 
a fost angajat în careu, oaspe
ții au acuzat ofsaid la faza 
precedentă, atacantul nostru a 
fost agătat dc portar și pcnal- 
lyul a fost transformat de 
LUPU. Echipa noastră a domi
nat cu fundașii la linia de 
centru, dar marca aglomerare 
din zona careului de 16 m a 
pus mari probleme ofensivei. 
Ultima ocazie de gol am no
tat-o în min. 8g. la un frumos 
atac declanșat de Mărgărit, 
dar șutul Iui s-a dus peste 
poartă. Să mai notăm că din 
min. 67 ambele formații au ră
mas în 10 jucători : Karasavi- 
dis l-a lovit pe Mihali, acesta 
a răspuns și arbitrul i-a eli
minat, pe drept, pe ambii ju
cători.

Arbitrul piteșlean Al. Mus- 
tățea a condus in general bi
ne formațiile :
românia Voicilă — BAR- 

DAC. Gh. POPESCU, Mihali, 
Dumitrașcu — LUPU, Lupescu 
(min. 46 Mărgărit), BADEA, 
Stămci (min. 46 Ov. Lazăr) — 
~ ' "A. Stoica),Cadar (min. ... ____
Timiș (min. 71 Teodorescu).

GRECIA
Pahatouridis.
VAKALOPUI.OS, Volonakis — 
Mavromatis (min. 71 Ikono- 
nidis), SAVID1S. Sifouiis 
(min. 29 Papanopoulos) — A- 
LEXANDRIS, Borbokis, Kara- 
savidis.

Stelian TRANDAFIRESCU

53

Katsiaounis —
Hatzinicolaou,

upra 
irare 
a ca 
îm-

iorțî, 
!u-se 
pare 

ce?
ipsit 
>rin-

să 
rie ! 
Ina- 
ntre 
ade-

• Așa cum am mal Informat, 
o acțiune care se soldează cu 
mari avantaje pentru participant! 
este TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES de duminică, 11 
octombrie, solicitați prospectele 
tragerii la toate agențiile Loto— Pronosport !
• Tragerea obișnuită săptăml- nală PRONOEXPRES de astăzi, 

miercuri, 7 octombrie, va avea 
Ioc în București, în sala clubului din str. Doamnei nr. 2, începlnd 
de la ora 15,50. Aspecte de la 
efectuarea operațiunilor de trage
re vor fi transmise la radio, pe 
programul I, la ora 16,43. Nu
merele extrase vor fi radiodifuzate șl ta reluare, ne același pro
gram, la ora 23,05 șl a doua zi, 
la ora 8.55.
• Continuă să se desfășoare 

din plin — cu succese deosebite 
— vînzarea biletelor la „LOZUL 
marilor ciștigurI", emisiune 
specială limitată, care aduce

noutăți deosebite în ceea ce pri
vește ciștigurlle oferite. Dintre 
surprizele plăcute pe care le pot 
încerca participanții menționăm : 
lărgirea gamei de cîștiguri în nu
merar, cu sume de diferite va
lori (50.000, 20.000, 10.000, 5 000 lei ș.a.m.d.) ; atribuirea, în conti
nuare, de autoturisme „Dacia 1300“ șl, pentru prima dată, a 
TELEVIZOARELOR COLOR ; c!ș- 
tigurl suplimentare din ----  ‘
special al sistemului Loz 
Iată, deci, cîteva dintre 
mentele care ne conving că nu
mai cine joacă poate cîștiga 1
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN « OC
TOMBRIE 1987. Cat. 1 (18 rezul
tatei » 10 variante 100% ■ 8.841lei ți 860 variante 25% a TIO lei ; 
cat. s (18 rezultate) : 172 varian
te 100% a 230 lei și 6.833 variante 
25% a 58 lei : cat. 3 (11 rezulta
te) t 1.306 variante 100% a 49 lei 
și 53.526 variante 25% a 18 lei.

SFIRSITUL 
MECIULUI DINTRE O- 
ȚELUL GALAȚI ȘI 
F.C.M. BRAȘOV, pe 
culoarul de la stadio
nul Dunărea două opi
nii diferite. Antrenorul 
gălățenilor, Costică Ră- 
dulescu, spunea : „Știam că NIcoară merge 
Ia gol. Dacă n-au fă
cut-o mai experimen- 
tații Antohl, Halea sau 
Burcea, iată că „noul 
vai" vine tare din ur
mă". In tabăra cea
laltă, Costică Ștefănes- 
cu afirma : „Doar 12 minute ne-au despărțit 
de un scor alb care, 
zic eu, ar fi fost în 
conformitate cu desfă
șurarea partidei. A 
fost suficient, insă, ca Polgar să greșească o 
singură dată și remi
za ne-a scăpat prin
tre... degete". • Por
tarul brașovean Santa, 
accidentat (luxație în 
zona cervicală) făcea, 
la sfîrșitul meciului, următoarea observa
ție : „Cu o galerie ca 
a Oțelului, să tot joci ! 
Parcă te obligă să 
lupți pînă la epuizare. 
Victoria echipei de la Dunăre s-a datorat in
tr-o mare măsură și 
inimoșilor ei suporteri. 
Dacă la Brașov ar fi 
la fel, cred că echipa 
noastră n-ar pierde 
nici un punct pe te
ren propriu". • Fot
balul se joacă, de cind lumea, pe goluri. 
Șl ca să le marchezi, 
trebuie neapărat să 
tragi la poartă. De a- 
cest lucru au uitat, însă, jucătorii echipe
lor Oțelul Galați și 
F.C.M. Brașov, care, 
pe parcursul celor 90 
de minute, au expediat 
doar cite un șut pe 
spațiul porții adverse 1
• DIN NOU DESPRE 

REGULAMENT. Minu
tul 50 al meciului 
C.S.M. Suceava — S.C. 
Bacău. Lovitură liberă 
INDIRECTA pentru 
gazde. Arbitrul a stat 
tot timpul cu mîna în 
sus. A executat funda
șul Ciobanu, lung, 
înalt spre vinciul por
ții. Portarul Cimpeanu

scos

un

s-a înălțat și a 
balonul, cu greutate, în 
corner. Daeă l-ar fi 
lăsat, ar fi rost simplu 
un aut de poartă !! • 
C.S.M. a pierdut
prețios punct pe teren 
propriu. Sigur, 
ment greu. Dar remarca excelenta
comportare a publicu
lui față de propria e- 
chipă, de oaspeți și 
de prestația arbitrilor. 
Un singur cetățean de 
la tribuna a II-a în
cerca să se răfuiască 
cu toată lumea. dar 
cel din jur, manlfes- 
tînd o frumoasă atitu
dine. l-au pus la punct pe cel în cauză. 
• C.S.M. a acuzat 
lipsa unui coordonator 
de joc și în aceste 
condiții absența lui 
Gafencu s-a făcut și 
mai mult simțită. • 
Doi jucători băcăuani 
se remarcă în ultimul 
timp : Agachi șl Bur- 
leanu, ultimul dintre 
el excelent prin tra
valiu și marcajul la 
Cașuba. tn schimb, 
randamentul lui Vis- 
creanu și Tismănaru, 
doi jucători de bază, este în evidentă scă
dere.
• A FOST O PERI

OADĂ DE TIMP, 
cam pe la mijlocul 
primei reprize a me
ciului Steaua — Flacă
ra Morcni, cînd echipa 
gazdă, intențlonînd să 
dejoace marcajul se
ver, „om la om", 
practicat de elevii lui Ion Nunweiler, au fă
cut o demonstrație de fotbal : „un-dol“-uri
rapide, pase în 2 pen
tru al 3-lea, devieri în 
viteză ; nimic n-a lip
sit din repertoriul bo
gat al formației cam
pioane. atît de gustat 
în tribune. • Daniel 
Sava. unul dintre mij
locașii echipei din Mo- 
reni. a jucat, dumini
că, doar 28 de minute. 
A trebuit să părăseas
că terenul din cauza 
atacului mult prea dur 
— la picior, nu la 
minge — al Iul T. 
Stoica, excesiv de ner
vos pe parcursul pri-

mo- 
vom

melor 45 de minute. • 
Cireașă calcă bine pe 
urmele lui lovan, al 
cărui tricou, cu nr. 2, 
l-a îmbrăcat In ultima etapă. El a urcat de
seori, cu aplomb, tn 
atac Și a încercat de 
mal multe ori vigilen
ța lui Dohot. O dată, 
în min 25. el a fost 
chiar foarte aproape 
de gol, dar mingea șu
tată puternic, la " lung, a lovit 
drept !
• FUNDAȘUL 

ȘOREAN -----
produs o 
impresie In jocul 
Universitatea 
El este
Cornel gureanu, atît prin 
plomb. cit și prin... fi
zionomie. • „Morișca" 
olteană din primele 
zece minute ale meciu
lui s-a bazat în primul rind pe vivacita
tea deosebită a „tri
unghiului" Badea — 
Ciurea — Ghiță. 
de statură și iuți, 
trei 
nică 
spre 
Tic* 
voia_ _ ____un om înalt, Gică Po
pescu. și libero-ul, în
locuit de Cioroianu în 
ariergardă, a fost la 
un pas de gol. • 
„POLI a făcut cel mai 
bun meci al său în a- 
ces» sezon. Mult mai 
bun ăeeit la acei 5—0 
cu Bacăul, cind am 
fost ajutați și de șan
să" — spuneau cel din 
anturajul echipei. în orice caz, o schimbare 
In bine, cu Neagu, cu 
China, cu Oloșutean — 
în primul rînd — și 
cu acest foarte talentat Bozcșan. O schimbare 
care se vrea, însă, 
confirmată la Ploiești. 
• în frumosul 
de la Timișoara, 
singur moment...

coltul stîlpul
timi- 

VARGA a 
puternică 

cu 
Craiova, 

o combinație 
Popa — U lift-

Mici 
___ , cel 
au lăsat o puter- 

impresie. Dar, 
sfîrșitul meciului, 
Oțet a simțit ne- 
să trimită în față

meci 
un 

-------- lhestetic. La un atac al 
lui Ucu... un atac cam 
aspru, Silviu Lung l-a 
pus palma în față. A- 
poi Ucu s-a prăbușit 
cam teatral. Tribunele

cerut cartonaș pen-

fondul 
In PUC. 

argu-

tru Lung. Arbitrul 
Mircea Conslantineseu 
s-a limitat la un 
break și credem că 
bine a făcut. După 
meci, antrenorul Ion 
V. lonescu a fost dc 
acord cu ln-decizla, a- 
firmînd că atacul lui 
Ucu a fost provocator. 
Ce bine ar fi ca toți 
antrenorii noștri să 
rămînă lucizi si obiectivi...
• DATl o SANSA 

și speranțelor. Ne 
întrebăm do ce, dumi
nică, partida echipelor 
de speranțe Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș nu 
s-a jucat pe terenul 
principal. Mat cu sea
mă că n-a existat nici 
un motiv pentru ca a- ceastă partidă să se 
desfășoare pe un teren 
necorespunzător, adică denivelat, cu 
smocuri de iarbă și 
cu destule suprafețe 
fără gazon. • L-am 
(re) văzut pe mureșea
nul C. Iile și ne-am 
întrebat : „Ce se In- 
tîmplă eu acest jucă
tor, cindva mare spe
ranță a fotbalului nos
tru 7“
• PE „MUNICIPA

LUL" CLUJEAN, 
sfîrșitul partidei 
speranțe încheiată 
scorul de 2—0 pentru 
Victoria, în tabăra bu- 
cureșteană se exprima 
cu glas tare opinia că și de la meciul echipe
lor „mari" se va ple
ca tot cu două puncte. 
Ceea ce s-a și întîm- 
plat, similitudinea fiind 
chiar perfectă : Victo
ria a întrecut pe „U“ 
cu același scor, in
clusiv cel de la pau
ză ! • In poarta for
mației bucureștene a 
apărut tot Rotărescu, 
titularul postului, Nițu, 
fiind, încă, la ora me
dului, indisponibil. A- pum, jucătorul Victori
ei, după cum 
informați, și-a antrenamentele, 
speranța că va fl apt 
de joc in apropiatele 
confruntări din Cupa 
U.E.F.A.

la de 
cu

sintem 
reluat 

cu

FIECARE ANOTIMP ESTE POTRIVIT 
PENTRU EXCURSII ȘI VACANȚE LA CABANE

Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București vă sugerează cîteva destinații potrivite 
pentru vacantă tn această perioadă la cabanele montane.

Munții Buccgi : cabanele Babele, Bolboc). 
Cheile Zănoagei, Mălăiești, Padina, Peștera 
Piatra Arsă, Scropoasa, Virful cu Dor.

Munții Făgăraș : cabanele Arpaș, Bîlea 
Cascadă și Bîlea Lac, Bîrcaciu, Capra, Cum
păna, Negoiu, Podragu, Suru, Urlea, Valea 
Sîmbetei.

Munții Ceahlău : cabanele Baraj Bicaz.

Dochia, Fîntinele, Izvorul Muntelui.
Munții Apuseni : cabanele Arieșeni, Padiț, 

Leșu, Peștera. Vadu Crișului. Valea Drăga-
Munții Retezat: cabanele Salcia, Gura 

Zlata. Pietrele. , _ . ,Munții Semenie : cabanele Bîrzava, Crivaia, 
Gozna, Nedeia, Semenie, Trei Ape.



SPORTUL
BALCANIADA DE ȘAH (juniori)
PREDEAL. 6 (prin telefon). 

După ziua liberă de luni, spe- 
ram ca iuniorii noștri să eâ- 
sească echilibrul psihic pentru 
a îndrepta pozițiile precare din 
clasament. In meciul retur cu 
echipa iugoslavă scorul ne este 
însă iarăși defavorabil : 1.5—2.5 
la băieți si 0—1 (o partidă în
treruptă) la fete. La prima 
masă. Bela Takacs a reușit 
prima remiză, cu piesele negre, 
în partida cu Dragan Kosici. 
iar la masa a II-a Gruia Căli- 
nescu a valorificat un pion în

VEȘII DIN ȘAH
NEW DELIII. — Turneul 

internațional feminin de la 
New Delhi a revenit marii 
maestre iugoslave Zorika Ni- 
kolin, cu 8 puncte, urmată de 
Rumiana Goceva (Bulgaria) — 
7,5 puncte, Mlriana Măriei 
(iugoslavia), Kiran Agrawal 
(India) — cu cite 7 puncte. în 
ultima rundă, Nikolin a cîști- 
gat la indianca Charkrabroty.

AMSTERDAM. — Cu o run
dă înainte de încheierea turne
ului internațional de la Tilburg 
(Olanda) în clasament se men
ține lider marele maestru olan
dez Jan Timman, cu 7,5 punc
te (1), urmat de Hubner si Niko
lic! — cu cîte 7,5 puncte, Kor- 
cinoi și Iusupov — cîte 6,5 
puncte, Andersson — 5,5 punc
te (1), Sokolov — 5,5 puncte, 
Liubojevici — 4,5 puncte. în 
runda a 13-a. penultima, Kor- 
cinoi a cîștigat cu piesele ne
gre la Iusupov. iar partidele 
Liubojevici — Hubner șl Nico- 
lici — Sokolov s-au încheiat 
remiză.

BUENOS AIRES. — După 7 
runde șl disputarea partidelor 
întrerupte în turneul ce se 
desfășoară în localitatea ar- 
gentiniană Rio Hondo, în frun
tea clasamentului se află fos
tul campion mondial Mihail 
Tal (URSS),. cu 5 puncte. Tal 
a obținut remiză într-o parti
dă amînată din runda a 3-a 
cu marele maestru argentinian 
Oscar Pano.

I Ai fnvins, continuă f Ai pierdut, continuă l

I
GLORIA
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i
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Ne-am tot întrebat, după 
retragerea lui Bernard Hi
nault, cine va deveni șeful 
plutonului ciclismului inter
național. Surprinzător, răs
punsul a venit mai repede 
decit se credea, irlandezul 
Stephen Roche cîștigind în 
acest sezon (pe lingă mai 
măruntele Tour de Valence 
șl Tour de Romandie) Tu
rul Italiei, Turul Franței 
și, recent, titlul de campion 
al lumii la fond (profesio
niști). El s-a înscris astfel, 
autoritar, pe lista campio
nilor de elită, părînd (chiar 
în lipsa americanului Le
mond, absent tot anul din 
cauza unui accident) cel 
mai în măsură să revendice 
„moștenirea" lui Hinault. 
Poate chiar mai mult, de
oarece bilanțul realizat în 
1987 de Roche depășește 
orice performanță anuală 
obținută vreodată de „bre
tonul zburător", care n-a 
reușit, nicicind, să devină 
campion al lumii într-un 
an în care și-a adjudecat 
două curse de anvergura 
Turului Franței sau al Ita
liei. tncoronindu-se cam
pion mondial in Austria, la 
Villach, Roche a egalat is
prava belgianului Eddy 
Merckx, singurul alergător 
din istorie care a izbutit, 
în 1974, „tripla", ceea ce 
vorbește de la sine. nu-i 
așa ?, despre clasa înaltă, 
de excepție, a rutierului 
din Dublin.

Comparația cu „monstrul 
sacru" Merckx, chiar daci 
(după unele opinii, care nu 
uită să bată monedă pe 
lipsa lui Lemond) ușor for- 

' ! să scoată in 
r prim-plan calitățile deose- 
Ș bite, de sprinter, de rou- 

leur, de cățărător etc., ale 
lui Stephen Roche, după 

Șg cum momentul la care ne 
ș vom referi in rîndurile ur- 
g mătoare este menit să ilus- 

treze o altă virtute a ce- 
lui în discuție, alesul său 

l
5

g

îj lipsa lui 1 
â țață, vine
& ___ !___ „7_..
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ol us intr-un final de turnuri, 
împotriva lui Selim Dizdar. 
înfringeri. în schimb, la mese
le 3 și 4 : Daniel Moldovan, cu 
negrele, la Drago Djeno și 
Bogdan Zamfirescu. cu albele. 
Ia Marjan Mitkov,

Fetele și-au creat poziții 
bune, dar istoria primului tur 
s-a repetat. Cristina Stanca în
cearcă să salveze în final par
tida cu o calitate în minus (ea 
are totuși compensație în pioni) 
la Natașa Bojkovici, iar Ot'lia 
Gant a săvîrsit o gravă gre
șeală. omitînd un schimb sim
plu de dame care i-ar fi adus 
un cîstig elementar si pînă la 
urmă a pierdut.

Clasamente : Bulgaria 6,5 p. 
(un meci mai puțin). Iugo
slavia 6.5 p. România 3 p la bă
ieți si Iugoslavia 3 p (1). Bul
garia 2.5 p (un meci mai pu
țin). România 1.5 p (1) la fete.

MARGINALII LA J.B.
(Urmare din pag. 1)

său la reușitele echipei sau 
în proba de dublu fiind nota
bil.

Și în ceea ce-i privește pe 
băieți, tonul l-au dat tot ju
niorii, ei luînd-o, -de această 
dată, cu mult înaintea senio
rilor. „Proba adevărului", cea 
de simplu, a revenit campio
nului european Daniel Cioca, 
stilul său defensiv impunîn- 
du-se în fața unor jucători cu 
multă experiență, care n-au 
știut să-i găsească „breșe". 
Dar, poate mai mult decit ori
ce, impresionează la tînărul 
nostru jucător calmul și tena
citatea, faptul că nu renunță 
nici atunci cînd totul pare fă
ră ieșire. Exemplele din semi
finală și finală (cînd a găsiț 
resursele necesare să revină 
și să clștige de la 1—2 la se
turi șl 18—20 în meciul eu 
Yaldiz și de la 0—2 și 18—20 
în cel cu Stoianov) reflectă o 
putere de concentrare deosebi
tă, el făcînd față unor jucători 
cu stiluri diferite, de Ia cel 
„exploziv" la cel echilibrat.

VICTIS ! I

Si întrecerea s-a de- 
în mod ideal pentru 
Înainte de a mă fe- 
deci, adresați-vă Iul 

Kelly ! El merită, ca 
tuturor", 

imposibil

spirit de fair-play, corecti
tudinea sa. Elogiat în fel 
și chip după succesul de la 
Villach, Roche nu s-a sfi
it să declare imediat după 
cursă si să tot repete după 
aceea că „pentru a putea 
să învingi, mai ai nevoie 
și de șansă. Sansa mea s-a 
numit, la C.M., Sean Kelly! 
Știți bine că m-am aflat la 
un pas de titlul suprem si 
in 1984, la Montello di Gia- 
vera, cînd am evadat către 
finiș. Numai că, nefiind a- 
colo Kelly, Lemond n-a 
ezitat să plece în urmărirea 
mea și să mă prindă. A- 
cum, deși n-am avut o zi 
mare, Kelly m-a ajutat e- 
norrn 
rulat 
mine, 
licita, 
Sean 
și mine, laudele

Aproape imposibil de 
precizat (din cite am citit) 
în ce manieră, concret, fos
tul lider al plutonului, Sean 
Kelly, și el irlandez, dar 
concurînd pentru altă echi
pă, i-a fost util, pe circui
tul de la Villach, mai tină- 
rului (cu 5 ani) compatriot. 
Kelly însuși, asaltat de zia
riști, a refuzat să dea amă
nunte, mărginindu-se să 
remarce că „Stephen exa
gerează. Fiecare și-a făcut 
cursa sa, iar el s-a dove
dit cel mai puternic". Ră- 
mine de reținut insă, din
colo de detalii (se zice că, 
deliberat sau fortuit, Kelly 
a „înghețat" plutonul in 
urma lui Roche), generozi
tatea noului campion, cu 
atit mai demnă de stimă 
cu cit s-a manifestat față 
de un etern rival, de un 
adversar dintre cei mai re
dutabili, pe care destui l-au 
considerat, și-l mai consi
deră, superior lui... Roche! 
Orice alte comentarii ar fi, 
gîndim, de prisos.
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41 DE ȚĂRI LA C.M. 
DE GIMNASTICĂ
AMSTERDAM, 6 (Agcrpres). 

La Campionatele Mondiale de 
gimnastică, programate între 
18 șl 25 octombrie, la Rotter, 
dam, vor participa sportivi și 
sportive din 41 de țări, se a- 
nunță de la Comitetul de or
ganizare a competiției.

„CUPA MONDIALĂ"
LA BOX

BELGRAD (Agerpres). — Intre 
24 octombrie șl 4 noiembrie, la Belgrad se va desfășura „Cupa 
Mondială" la box. In vederea 
participării la această competiție, 
ca țară-gazdă, Iugoslavia urmea
ză să fie reprezentată de urmă
torul lot de pugiliștl, in ordinea 
categoriilor : Jlvadinovici, Lika, 
Slmicl, Konovalov, Dobrasinovicl 
(Majanci), Puzovlci, Ljatifi (Bai- 
rovlcl), Makoll, Regepl (Burici), 
Skaro, Risimicl, Aziz Salihu.

DE TENIS DE MASA
lucid, care așteaptă greșeala. 
Succesul de la „europenele" 
mici și de la Balcaniada senio
rilor confirmă potențialul clu
jeanului Daniel Cioca, dar, 
totodată, se impune o diversi
ficare a mijloacelor sale de 
exprimare tehnică și tactică, 
pentru că, pentru el, greul a- 
bia începe, iar adevăratele 
succese nu se pot obține decit 
printr-o desăvîrșită stăpînire 
a „secretelor" jocului. Alături 
de Cioca, s-a evidențiat și Că
lin Creangă, cel care, pe fon
dul unei comportări subme
diocre a seniorilor, a reușit 
să aducă punctul victorios și 
medalia de aur pentru echipa 
noastră, într-o confruntare ce 
părea la un moment că se va 
încheia cu un scor nefavora
bil.

în general, seniorii au cedat 
deci, în fața „noului val", 
ceea ce trebuie să-i pună pe 
gînduri pe Vasile Florea, An
dras Fejer, Călin Toma, Ma
ria Alboîu, ca să cităm doar 
cîteva vîrfuri, Otilia Bădescu 
(de mai mult timp), Adriana 
Năsitase, Kinga Lohr, Daniel 
Cioca, Călin Creangă și cei
lalți nu sînt dispuși, după 
cum se vede, la... compromi
suri, dovadă că în confruntă
rile directe ei au obținut a- 
plaudate și meritate victorii.

In încheiere vom sublinia 
eforturile depuse pentru a se 
asigura competiției condiții 
dintre cele mai bune de des
fășurare, fapt remarcat de 
toți participanții, care au avut 
numai cuvinte de elogiu la a- 
dresa gazdelor constănțene.

DE PE PISTELE
TORONTO, 6 (Agerpres). — 

Cursa de o milă de la To- 
ronto (Canada) s-a încheiat cu 
succesul atletului britanic Pe
ter Elliott, cronometrat în 
3:56,60. Pe locurile următoare 
s-au situat Steve Ovett (Ma
rea Britanie) — 3:58,16 și a- 
mericanul Ross Donoghue — 
3:58,72. La feminin, prima s-a 
situat canadianca Kristy Wade 
— 4:23,14.

BERLINUL OCCIDENTAL, 6 
(Agerpres). — Proba de mara
ton din Berlinul Occidental a 
fost cîștigată de atletul tanza- 
nian Suleimann Niyambui, 
cronometrat pe 42,195 km cu

BOI- • La Wuhan 
(R.P. Chineză) au în
ceput întrecerile unul 
turneu internațional, 
în gala inaugurală 
sportivul chinez Zuo 
Quan (categ. ușoară) 
furnlzînd o mare surpriză, prin victoria la 
puncte obținută In fa
ța puglllstulul sovietic Samson Haceatrlan. La 
turneu mai participă 
boxeri din R.P.D. Co
reeană, Thailanda și 
Japonia.

CAIAC-CANOE • In 
cadrul concursului
preolimplc de la Seul, 
proba de caiac simplu 
1000 m a revenit spor
tivului american Greg 
Harton. cronometrat în 
3:46,76, în timp ce la 
canoe simplu — 1000 m, 
primul s-a clasat Ivan 
Klementiev (U.R.S.S.) 
— 4:14.70.CĂLĂRIE • Cursa 
clasică de galop „Pre

136-a aniversare a Republicii Democrate Germane

SPORTUL DE MASĂ, UN IZVOR 

NESECAT DE MARI PERFORMERI
Republica Democrată Germană aniversează astăzi, 7 oc

tombrie, 38 de ani de existență. Sub conducerea Partidului 
Socialist Unit German, oamenii muncii din această țară au 
obținut in ultimii ani mari realizări, in toate domeniile 
de activitate, printre care se înscriu si succesele sportive.

Sportul de performanță 
din R.D.G. s-a afirmat pu
ternic în arena mondială. 
Aproape In toate discipli
nele olimpice, dar în spe
cial la atletism, natație, 
canotaj, caiac-canoe, gim
nastică, sporturile de iarnă 
ș.a. reprezentanții R. D. 
Germane au realizat victo
rii remarcabile. Astfel, la 
J.O., C.M. și C.E. ei au ob
ținut de-a lungul anilor 
peste 500 de medalii de 
aur ! Care este explicația 
acestor mari succese 7 în 
afara unei bune organizări 
a activității competiționale, 
a aportului cercetării știin
țifice, a seriozității și com
petenței antrenorilor, de 
mare importanță este acti
vitatea sportivă de masă, 
un nesecat izvor de depis
tare a tinerelor talente. 
Printre numeroasele între
ceri rezervate celor multi 
locul de frunte îl au Festi
valurile de gimnastică șl 
sport, precum și Sparta- 
chiadele pentru tineret și 
copii, care se organizează 
periodic din 1954, iar în 
ultimele două decenii în 
anii preolimpici. „Aproape 
toți campionii noștri — 
spunea Manfred Ewald — 
președintele D.T.S.B. (Fe
derația de gimnastică șl 
sport din R. D. Germană) 
au fost descoperiți la aces
te mari competiții naționale 
de masă". Cîteva exemple 
din pleiada sutelor de 
campioni olimpici, mondi
ali șl europeni sînt edifi
catoare ; Gustav Schur, 
Uwe Ampler (ciclism). Ma
rita Koch, Marlies Gohr, 
Silke Gladisch, Sigrun 
Wodars, Sabine Busch și 
Torsten Voss (atletism), 
Cornelia Ender, Roland 
Mathes, Kristin Otto, Anke 
Mohring (înot), Angelica 
Hellmann, Maxi Gnauk 
(gimnastică) etc.

Am urmărit, cu două 
luni în urmă, cel de al 
8-lea Festival de gimnasti
că și sport și cea de a 11-a 
Spartachiadă a tineretului 
și copiilor. Cu acest prilej, 
marele oraș Leipzig a trăit 
timp de șapte zile o ade
vărată sărbătoare a sportu
lui de masă. Pe Stadionul

DE ATLETISM
timpul de 2h 11:11. Pe locuri
le următoare s-au situat Ra
fael Marques (Portugalia) — 
2h 13:23 și Japhat Mashiswan- 
ga (Tanzania) — 2h 13:27. La 
feminin, prima a trecut linia 
de sosire Kerstin Presslen 
(R. F. Germania) — 2h 31:22.

RIO DE JANEIRO, 6 (Ager
pres). — Campionatul de atle
tism al Amerlcii de Sud se 
va desfășura în perioada 9—11 
octombrie, în orașul brazilian 
Sao Paulo. Și-au confirmat 
participarea la întrecere pes
te 300 de sportivi din 10 țări 
ale continentului.

miul Arcul de Triumf", 
ajunsă la cea de-a 66-a 
ediție, și disputată pe 
hipodromul Long-
champ din Paris, a 
fost cîștigată de calul 
„Trampolino* condus 
de jocheul Pat Eddery.

CICLISM • Intr-o 
tentativă efectuată pe 
velodromul situat la 
mare altitudine, in ca
pitala Boliviei, La Paz, 
ciclistul vest-german 
Gerhard Scheller a 
stabilit un nou record 
mondial in proba de 
5 000 m, cu timpul de 
5:22,204 (medie orară 
55,865 km),.

FOTBAL • în etapa 
a 26-a a campionatului 
unional, echipa Dina
mo Tbilisi, adversara 
formației Victoria Bu
curești în tuful doi al 
„Cupei U.E.F.A.", a în
trecut, pe teren pro
priu, cu scorul de 2—0,

formația Guria. Alte 
rezultate: Ț.S.K.A. Mos
cova — Dnepr Dnepro
petrovsk 1—1; Harkov — 
Dinamo Kiev 2—2; 
Neftci Baku — Ararat 
Erevan 0—0 ; Jalghiris 
Vilnius — Zenit Le
ningrad 1—0 ; Dinamo 
Minsk — Kairat Alma 
Ata 2—0; Torpedo 
Moscova — Spartak 
Moscova 0—2 ; Dinamo 
Moscova — Șahtlor 
Donetk 0—1. în clasa
ment, pe primul loc 
se află In continuare 
Spartak Moscova — 38 
puncte, urmată de 
Dnepr cu 35 puncte.

MOTOCICLISM • Ul
tima probă, „Marele Premiu al Argentinei", 
disputată la Buenos 
Aires, din cadrul 
campionatului de mo- 
toclcilsm — clasa 250 
cmc., a revenit spor
tivului spaniol Alfonso 
Pons („Honda"). Actu

Central, deschiderea șl în
chiderea acestor competiții 
finale s-au bucurat de un 
remarcabil succes. Pe 1- 
mensul covor al terenului, 
s-au succedat cite 1600 de 
sportivi In 14 reprize. Au 
fost prezentate exerciții o- 
riglnale de gimnastică de 
către preșcolari, elevi și 
studenți, familiști (părinți 
împreună cu copii) etc. 
Toate aceste demonstrații 
au fost acompaniate de 
melodii clasice și moder
ne, corale și instrumentale. 
In acest timp, din așa.zl. 
să „tribună vie", peste 
14 000 de tineri înscriau 
cuvinte, ca „pace și prie
tenie" | „sportul pentru 
toți" ; „viață și bucurie" ; 
„muncă și fericire" etc. 
La cele peste 30 de disci
pline finale au fost pre- 
zenți 70 000 de participanți, 
după ce în prima fază a 
întrecerilor au luat startul 
circa 2 200 000. Disputele 
au fost organizate pe cate
gorii de virstă. Recordurile 
de participare au fost în
registrate la atletism, na
tație, gimnastică, popice, 
sporturi aplicative. N-au 
lipsit nici concursurile ce
lor vîrstnici, chiar pînă la 
80 de ani...

în afară de aceste com
petiții, am avut ocazia să 
vizităm cîteva obiective de 
mare atracție, ca Institutul 
german superior pentru 
cultură fizică (D.h.F.K.) 
care este de fapt o uni
versitate de specializare a 
cadrelor sportive din în- 
vățămînt și antrenori. Din
tre alte obiective cultural- 
sportive vizitate am putut 
admira un muzeu al spor
tului, unul de pictură și 
sculptură pe teme sporti
ve (în stil modern) și în 
fine o bază hipică din co
muna Leibnitz (care are 17 
cal „pur-sînge"), unde am 
asistat la o reușită de
monstrație de dresaj și să
rituri peste obstacole.

Cele văzute la Leipzig 
ne-au convins și mai mult 
că afirmarea sportivilor din 
R. D. Germană are o ex
plicație riguroasă.

Ion OCHSENFELD

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALA
PE TEME SPORTIVE

ATENA, 6 (Agerpres). — La 
Atena s-au încheiat lucrările u- 
nei conferințe internaționale pe 
teme sportive, la care au parti
cipat reprezentanți din 30 de țări 
europene. In rezoluția finală a 
conferinței, participanții au fă
cut uu apel la Comitetul Inter
național Olimpie și organismele 
sportive din întreaga lume, 
chemîndu-le să lupte pentru a- 
bolirea discriminării rasiale și 
apartheidului in sport. De ase
menea, conferința a propus or
ganizarea unul seminar european 
consacrat activităților pentru 
combaterea dopingului în sport.

ala ediție a campiona
tului lumii s-a încheiat 
cu succesul final al 
vest-germanului An
ton Mang, cu 136 pun
te, urmat de compatrio
tul său Reinhold Rotii 
— 108 puncte.

TENIS • Finala tur
neului feminin de la 
Sofia a fost cîștigată 
de sportiva sovietică 
Ivanova, care a dispus 
cu 6—4, 4—6, 6—0 de 
Kikelova (Bulgaria) • 
In finala turneului internațional fe
minin de tenis 
de la New Orleans, 
jucătoarea americană 
Chris Evert a 'invlns-o 
cu 6—3, 7—5 pe com
patrioata sa Lori 
McNeil.

TENIS DE MASA • 
In meci contind pentru 
Liga europeană echipa 
Spaniei a întrecut cu 
scorul de 6—1 formația 
Scoției.
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