
încheierea vizitei de stat 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU,
în Turcia
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TovarSșul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
revenit, miercuri, în Capitală 
din Republica Turcia, unde, la 
invitația președintelui Kenan 
Evren, au efectuat o vizită de 
Stat.

La sosire pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui, precum și de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, de 
alte persoane oficiale.

Grupuri de pionieri, de ti
neri și tinere au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați cu deosebită 
căldură <le numeroși oameni ai 
muncii din Capitală, aflați pe 
aeroport. Prin îndelungi aplau
ze, urale și ovații, cei prezenți 
au dat expresie satisfacției față 
de rodnicele rezultate ale nou
lui dialog la nivel înalt româ- 
no-turc, care se înscrie ca un 
eveniment de scamă în croni
ca relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
cele două țări, ca o importantă 
contribuție la cauza păcii, coo
perării și înțelegerii în Bal
cani, în Europa și în întreaga 
lume.

★Miercuri, 21 octombrie, 
încheiat vizita de stat pe 
președintele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a efcctuatâo în Republica Tur
cia, la invitația președintelui 
Kenan Evren.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușcsțu au 
fost conduși de președintele 
Kenan Evren și fiica ca, Șenay 
Gurvit, de la reședința din An
kara la Aeroportul „Escnboga", 
unde s-a desfășurat ceremonia 
plecării.

s-a 
care 
So-

Campionatele Mondiale de gimnastică

Q Daniela Silivaș pe 
locul I în clasamentul pro
vizoriu la individual com
pus, cu primele două note 
de 10 acordate la aceste 
„mondiale" £ In disputa 
pe echipe, România sa 
află pe locul al doilea, 
după U.R.S.S. (dar la o 
diferență extrem de mică)

ROTTERDAM, 21 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru spe
cial). Am transmis de aici a- 
vancroni’ci optimiste și senine, 
dar trebuie să mărturisim că 
o oarecare temere tot ne*a în
cercat azi (n.r. ieri) înaintea 
apariției fetelor noastre la „im
puse". Ne produceau emoții nu 
atît valoarea și omogenitatea 
garniturii, plasate la cel mai 
înalt nivel, cit monotonia și di
ficultatea exfercițiilor obligato
rii. una și aceeași geometrie.

in semifinalele C. C. E. la polo

MNAMO VA iNTiLNI PE CAMPIOANA ITALIEI
Desfășurată Ia Barcelona, 

tragerea la sorți a semifinale
lor Cupei Campionilor Europeni 
la polo a desemnat .ca adversa
ră a reprezentantei noastre. 
Dinamo București, pe Sisley 
Libertas Pescara. Prima partidă 
va avea loc în țara noastră, la
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Pe traseul străbătut sc aflau 
numeroși locuitori ai capitalei 
turce care au dat expresie sen
timentelor lor de stimă față 
de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față 
de tovarășa Elena Ceaușescu.

La sosirea pe aeroport, îm
podobit eu drapelele de stat 
ale României și Turciei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită cor
dialitate de oficialitățile țării, 
gazdă .

In salonul de onoare, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren s-au 
întreținut cordial asupra unor 
probleme de interes comun din 
sfera raporturilor bilaterale și 
ale vieții internaționale, în
deosebi cele privind relațiile 
interbalcanice și alo promovării 
bunelor raporturi și colaborării 
în această regiune.

Ceremonia plecării, care 
urmat apoi, a fost marcată 
înalte onoruri militare.

La scara avionului preziden
țial, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele' Kenan Evren și doam
na Șenay Gurvit.

Cei doi șefi de stat și-au ma
nifestat deplina satisfacție pen
tru noua întîlnire la nivel înalt. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat, a adresat 
calde urări președintelui 
Kenan Evren Și poporului turc. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
ie-au fost adresate de pre
ședintele Kenan Evren calde 
urări de drum bun, de sănătate 
și noi succese, de progres și 
prosperitate pentru poporul 
român.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita s-a înscris ca un mo
ment de o deosebită însemnă
tate în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
turce, constituindu-se, totodată, 
ca o importantă contribuție la 
promovarea cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării în Balcani, 
pe continentul european și în 
întreaga lume.

rece și nespecțaculohsă, care 
le-a dat gimnastelor române, 
de cele mai multe ori, bătăi 
de cap, angajîndu-le apoi, la 
„libere", într-o veritabilă cursă 
de urmărire. Astăzi, o spunem 
cu satisfacție, formația noastră 
a debutat cu siguranță și 
dezinvoltură, clasîndu-se a doua 
după „impuse", dar la o di
ferență minimă, de 0,125 p, față 
de echipa sovietică, ușor de 
remontat. într-o bună dispo
ziție, fetele au realizat un to
tal mal mare ca oricînd, cele 
197,375 p fiind, de exemplu, 
cu patru- puncte mai multe de- 
cit „zestrea" de la Montreal. 
Un aport decisiv la acest punc
taj l-a marcat Daniela Silivaș. 
Precisă, foarte exactă în tot 
ce a întreprins, Daniela a fost 
notată, în ordine, cu 9,975 la 
paralele, cu 10 la bîrnă, cu 10 
la sol și 9,975 la sărituri, ea 
găsindu-se în acest moment cu 
un total
(39.950) pe cea mai înaltă po
ziție a clasamentului provizo-

extrem de ridicat

31 octombrie, iar returul după 
o săptămînă, în orașul cam
pioanei Italiei.

In cealaltă dublă întîlnire a 
semifinalelor se întâlnesc echi. 
pele Partizan Belgrad și Span
dau 04 Berlinul Occidental.
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Ieri, în „optimile" Cupei Campionilor Europeni la fotbal

9 Echipa noastră campioană putea realiza o diferență mai mare dacă nu ar 
fi ratat foarte mult 0 Avantajul de două goluri permite abordarea cu șanse realii 
a tentativei de calificare în sferturile de finală ” competiția campioanelor

cu un ang-a- 
din pgjrtea 
cu acele de 

de obstrucție 
timp practi-

Steaua a obținut ieri o vic
torie la două goluri diferență, 
3—1 (2—1), situație de la care 
va incepe meciul de peste 13 
zile de la Nicosia, cu Omonia, 
deținătoarea titlului Ciprului. 
A fost O partidă specifică me
ciurilor de cupă, 
jament deosebit 
oaspeților, dar și 
nedorit momente 
și de tragere de 
cate de ei - în scopul obținerii 
unei diferențe de scor cît mai 
mici. Formația noastră putea 
să se desprindă mult mai 
pe tabela de marcaj și să 
alizeze un avantaj de 3—4 
lurl dacă nu ar fi ratat 
poziții ideale și dacă nu 
încetinit, mai cu seamă în pri
ma repriză, ritmul acțiunilor, 
fapt care a dat posibilitatea 
Omoniei să se regrupeze la 
timp în apărare. Să subliniem 
însă ceea ce rezultatele 
ultima perioadă de timp 
lăsat să se vadă, anume 
creștere a potențialului de 
al formației cipriote, caro, la 
a 3-a evoluție la București, a 
marcat un crescendo vizibil pe 
toate planurile : tactic, tehnic, 
rezistență fizică. Este motivul 
pentru care parlida-retur, de

din 
au 

o 
joc

VICTORIA BUCUREȘTI a DINAMO TBILISI
UN EXAMEN DIFICIL, PRIVIT CU ÎNCREDERE

Victoria București se va afla 
astăzi in fața unei noi confrun
tări internaționale. După fru
mosul ei debut, care i-a confe
rit dreptul să acoeadă în turul 
doi al Cupei U.E.F.A., formația 

riu la individual compus. Ca 
să vă faceți o imagine și mai 
clară a prestațiilor fetelor 
noastre, trebuie să vă spunem

Ovidiu IOANÎȚOAÎA

(Continuare in pag a 4 a)

REALĂ PEPINIERĂ PENTRU ATLETISM Și BASCHET
Cînd debutul in promovarea 

performanței juvenile s.a făcut 
sub auspiciile atletismului, în 
anul 1969, numindu-se Școala 
Sportivă de Atletism nr. 4, este 
firesc ca această unitate spor
tivă bucureșteană să rămînă 
devotată, peste ani, primei dis
cipline olimpice. Și ulterior, 
pentru că jocurile cu mingea 
constituie o atracție deosebită 
în mediul școlăresc, o dată în
cadrat în profilul clubului, bas
chetul n-a fost - considerat un 
frate vitreg, ci doar unul mai 
mic. Dar cum sportul cu min
gea la coș presupune 
modalitate modernă de 
pulsare — descoperirea și lan
sarea jucătorilor-giganți, 
tele mai mic a ajuns repede... 
mare, indicatorii privind spor
tivii promovați în loturile re
prezentative sau prezența pe

ca 
pro-

fra-

Hagi a șutat puternic, pe jos, și

la 
tă
U 
astfel
prima 
cat și

cu 
cu

1 noiembrie, trebuie privi- 
maximă atenție și trala- 
o deosebită seriozitate, 
ca avantajul obținut in 
manșă să fie 
calificarea în 

de finală să devină 
împlinit.

Partida începe în 
dominare a formației 
tn min. 1 asistăm la 

iTuctifi- 
sferlurile 
un fapt

nota de 
noastre, 
o spec-

pregătită de antrenorii Dumitru 
Nicolae.Nicușor șl Ștefan Fco- 
dot va avea ca parteneră în a- 
ceastă fază a tradiționalei com
petiții continentale echipa Di
namo Tbilisi. Fără îndoială, 
sarcina bucureștenilor este ex
trem de dificilă, recunoscută 
fiind valoarea fotbalului sovie
tic, care în ultimul timp a 
cat viguros în prim-planul 
trecerilor internaționale, 
altfel, formația din Tbilisi 
o carte de vizită demnă țje 
marcat, ea fiind cîștigătoarea 
ediției din 1981 a „Cupei Cupe
lor", în palmaresul său figu- 
rînd de asemenea două titluri 
de campioană națională și tot 
atâtea izbînzi in „Cupa U.R.S.S".

Pregătirile s-au desfășurat 
după un program riguros alcă
tuit, cu dorința unanimă de 
a avea o comportare cît mai 
bună și de a realiza un re- 

ur- 
în- 
De 
are 
re-

podiumul campionatelor națio
nale arătând aceasta (de e- 
xe’mplu; în ultimii trei ani, bas
chetul a avut mai mulți selec- 
ționabili în loturile naționale 
decît atletismul !).

Atletismul rămîne, totuși.

Azi: C.S.Ș. 4 Bucuraști

odrasla de suflet a Clubului 
Sportiv Școlar 4 din Capitală, 
fapt care se desprinde fără e- 
chivoc din orice discuție cu 
conducerea clubului (director — 
Maria Zamfirescu, adjunct — 
Constantin Pascal), tandem cu 
specializare atletism, muncind 
cu bune rezultate în această 
formulă organizatorică de pes- 

va fi 3—1 pentru Steaua
Foto: Aurel D. NEAC.U 

țaculoas'ă fază creată de Ma- 
jaru. Omonia arată disponibi
litățile ei de contraatac în- 
scriindu-și, în dreptul său. 
primul corner al meciului 
(mîn. 2). Steaua revine în a- 
tac, realizează două acțiuni

Eftimie IONESCU

(Continuare tn nao 2-3)

zultat care să constituie o op
țiune pentru meciul retur, în 
perspectiva calificării. Din pă
cate, la mai vechile indisponi
bilități (Zare, Vlad, Iordaclie) 
s-au adăugat cele ale lui C. So. 
lonion, Topolinschi și Nuță. în 
aceste condiții, grijile condu
cerii tehnice s-au amplificat, 
căutîndu-se variante cît mai e- 
flciente în alcătuirea formulei 
de echipă. Problemele de lot 
încep chiar cu postul de portar, 
deoarece Nițu nu este refăcut 
complet. Alături de Mi nea. în 
centrul defensivei va fi folosit 
Ursu, iar în cazul în care To
polinschi nu va primi avizul 
medicului, se va apela la tînă. 
rul Pali. După toate probabi
litățile, vîrf va fi utilizat Ca- 

’-•-in VASILKC'J

(Continuare m oag 2-3)

te un deceniu (din anul 1974). 
Să ne referim, atunci, pentru 
început — ținînd cont de con
diția sa obiectivă și subiectivă 
— la atletism, ca prim factor 
al bilanțului, al aportului C.S.S. 
4 București la afirmarea și pro
gresul acestui sport formativ șl 
prioritar a cărui bază de masă 
și selecție trebuie să fie, prin 
definiție, școala. In primul ci- 
citi olimpic din existența clubu. 
lui, 1969—1972, s-a atins punctul 
de vîrf în ceea ce. privește nu
mărul elevilor — atleți (1300), 
al sportivilor selecționați în lo
turi reprezentative (14, în anul 
1972). al titlurilor de campioni 
naționali (25, în același an), ci-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)



Marginalii la ..Cupa României" la tenis

CÎND ANTRENORII SE PR
PREA PUTIN DE PROPRIA „GR

KARIM, Mil DE
Bărbatul chipeș și acum, la 

aproape 62 de ani, care ne 
stă in fafă este Longin Con- 
doiu. profesor de tehnologie 
sriecanică in Tg. Jiu. „Dască- 
lkl“ este de o factură deosebită, 
din moment ce deține un re
cord aproape fără precedent: 
In cel peste 20 de ani de cînd 
Inițiază copii in conducerea 
kartului. a grupat in familia 
acestui aport tehnic peste 2500 
de pasionați ai volanului. O 
îndeletnicire pe care o conti
nuă cv aceeași rivnă. Ne fi 
spune de ce: „Ce să fac ! ? Nu 
mă pot vindeca de această pa
siune

L-am revăzut in orașul de 
pe Jiu, in mijlocul copiilor pe 
care ii Instruiește — zeci de 
cursanți ai cercului tehnlco- 
aplicativ, inițiat și organizat 
prin grija Comitetului jude
țean Gorj ai U.T.C., elevi ai 
școlilor gorjene și ai liceelor, 
mulți dintre ei purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor, în
tre care. Valeriu Capotă, clasa 
a Vll-a, Școala nr. 12, Gabriel 
Cristea. clasa a V-a, Școala 
nr. S, Alexandru Odeșeu. de 
asemenea in clasa a V-a, Școa
la nr. 4 și chiar o pionieră, 
Vasilica Stoica, clasa a VIII-a, 
Școala nr. 6

„Sînt reci de amatori, dar 
ar putea fi sute !“, ține să 
facă sublinierea prof. Condoiu. 
Și, spre convingere, ne pune 
in față formularele de înscrie
re. „Și de ce nu sînt cu su
tele ?“... Întrebării noastre, 
profesorul ii răspunde prompt: 
„Pentru că sita trebuie să fie
ez3 i=i i=i a o □ e=i c=j □ocnciicziaoaciaaoooaizJoooLJaociaC-

In campionatul individual de dirt-track AGENDĂ VOLEIBALISTICĂ

TINERII PILOȚI
După ce seniorii și-au desem

nat laureații pe anul 1987, au 
Intrat In arenă piloții pînă la 
21 de ani, participant! Ia Cam
pionatul Național Individual de 
tineret la dirt-track. Prima eta
pă a avut loc pe cocheta pistă 
a Stadionului Petrolul din Ianca 
(județul Brăila) în formula cla
sică de 16 alergători, în 20 de 
manșe. Reuniunea inaugurală 
ne-a prilejuit constatări îm
bucurătoare, majoritatea spor
tivilor fumizînd curse de bună 
calitate. Șl încă ceva : au fost 
promovate și o serie de talen
te remarcate în recentul cam
pionat al juniorilor, care au 
luptat de la egal la egal cu 
partenerii lor cu mai vechi 
state de activitate. Cu un plus 
de tehnică în luarea virajelor, 
metalurgistul bucureștean Mir. 
cea Agrișan s-a impus pe „ine
lul" de zgură (pista are dimen
siunea la limita prevederilor 
regulamentare) și i-a obligat pe 
eoncurenți la un ... mers mai 
mult In derapaj, obțlnînd ma
ximum de puncte posibile : 1. 
Mircea Agrișan (Metalul Bucu
rești) 15 p, 2. Dan Bogdan (IPA 
Sibiu) 14 p. 3. Florin Ungurea- 
nu (IPA Sibiu) 12 p. 4. Ha-

COPII GORJENI...
foarte deasă ! A conduce un 
kart. iar mîine un autovehicul 
(pentru că ăsta e drumul fi
resc) nu e o joacă ! Iată de 
ce selecția e aspră, nu ne În
duplecă nici plînsetelc copi
ilor, nici intervențiile adesea 
insistente ale părinților...".

Am asistat la una din ope
rațiile de selecție ale profeșo- 
rului-instructor de kart din 
Tg. Jiu... Prima probă: copiii 
trebuie să știe cum să se com
porte ca pietoni ! 1 „Nu, nu 
este un hobby al meu, e foar
te important cum ți pe unde 
traversezi o stradă, ce reflexe 
ai la apariția bruscă a unui 
autovehicul. Viitorul conducă
tor de kart trebuie pus și el 
în postura pietonului...".

O primă probă de foc, cum 
o numește prof. Condoiu. Ur
mează altele și altele, printre 
care situația școlară („mă in
teresează, în special, notele co
piilor la matematică și fizică. 
Dacă acestea sînt sub 8. am 
rezerve în privința perspecti
vei de a învăța arta volanu
lui..."). Testele pur tehnice 
cuprind probe cu motorul por
nit, acoperind un traseu, in li
nie dreaptă, de cel puțin 50 
de metri, apoi altul, printre 
jaloane sau pe un teren acci
dentat, cu schimbarea corectă 
a vitezelor. Și in acest caz cu
noașterea reflexelor copiilor, a 
gradului lor de indemînare și 
de curaj atirnă greu in se
lecție.

O dată intrați in școală, co
piii fac — paralel cu lecțiile 
de conducere — altele, obliga-

CONFIRMĂ...
raid Iași (Voința Sibiu) 12 p, 5. 
Alexandru Toma (Petrolul Ian
ca) 11 p, 6. Nicolae Dragoman 
(IPA Sibiu) 8 p.

Etapa a 2-a, desfășurată pe 
Stadionul Metalul din Capitală 
într-o ireproșabilă organizare 
asigurată de conducerea clubu
lui, a fost presărată de surpri
ze. Liderul campionatului Mir
cea Agriașn, a fost învins pe 
propria pistă de către petrolis
tul Alexandru Toma (urmărit 
de neșansă, acesta a pierdut 
apoi două manșe — în care îl 
conducea pe principalii favo- 
riți — datorită unor defecțiuni 
mecanice).

CLASAMENTE : etapă — 1.
Harald Iași 15 p, 2. Mircea 
Agrișan 14 p, 3. Dan Bogdan 
12 p, 4. Sigmund Lienerth (IPA) 
10 p, 5. Alexandru Toma 9 p, 
6. Bucur Albu (Voința Sibiu) 
9 p ; general — 1. Mircea Agri. 
șan 29 p, 2. Harald Iași 27 p, 
3. Dan Bogdan 26 p, 4. Alexan
dru Toma 20 p, 5. Florin Un. 
gureanu 19 p, 6. Sigmund Lie
nerth 16 p. Astăzi, de la ora 
15, este programată pe stadio
nul IPA Sibiu etapa a 3-a.

Troian lOAN'ȚESCU

Sosire strinsă la ultimul concurs organizat Ia Tg. Jiu 
Foto: Aurel D. NEAGU

torit, de mecanici (pornind de 
la pedala de ambreiaj și ajun- 
gînd la cutia de viteze și un
ghiul de viraj) și de electri
citate (cum te propagă curen
tul electric, cum se face tre
cerea de la joasă la înaltă ten
siune etc.). „înțelegeți. desi
gur, de ce pun atîta accent pe 
matematică și fizică...".

Valeriu, Gabriel, Alexandru 
și Vasilica au trecut cu brio 
toate aceste probe, sint acum 
la nivelul liceenilor. Cu toții 
așteaptă concursurile anului 
1988. Ei, succesorii colegilor de 
kart care s-au aflat printre 
fruntașii pe țară, la Galați, in 
1986 și la Piatra Neamț, anul 
acesta Minuiesc kartul cu 
mult aplomb, in perspectiva 
de a ajunge conducători auto, 
cum au trăit această bucurie 
mii de copii din Tg. Jiu, astăzi 
ingineri, maiștri, muncitori cu 
înaltă calificare. Iar unii, chiar

© La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni se va da startul noii ediții 
a campionatelor Diviziei A de 
volei, care se vor desfășura du
pă un alt sistem. Cele 24 com
petitoare (12 la feminin, 12 la 
masculin) se vor întîlni fiecare 
cu fiecare, în etape săptămînale 
tur-retur, urmate de dispute tot 
tur și retur — cu meciuri duble 
— pe grupe valorice (locurile 
1—5 și 7—12). pentru stabilirea 
clasamentului final.
• In vederea începerii cam

pionatelor, echipele s-au prezen
tat la probele de control, spor
tivii care nu au reușit să le 
treacă sau au lipsit din diverse 
motive de la aceste teste avînd 
posibilitatea să le susțină mîine 
23 octombrie, de la ora 8, în sa
la Agronomia din Bucureștit.

• Comisia centrală de trecere 
a normelor anunță că probele 
de control care vor fi date în 
ianuarie 1988 pe plan local vor 
fi verificate și validate, de a- 
ceastă comisie în lunile ianua
rie și februari? ale anului vi
itor.

• Pregătirile pentru noua în
trecere a divizionarelor A au 
programat și o serie de compe
tiții wln patru" la care au luat 
parte și echipe din eșalonul 
fruntaș. Astfel, la Baia Mare 
s-a desfășurat ediția a 14-a a 
„Cupei Explorări", cu participa
rea formațiilor masculine C.S.M.U. 
Suceava. Elcond Dinamo zalău, 
„Poli" Timișoaa și Explorări 
Motorul din localitate, turneu 

instructori la școlile de șoferi 
gorjene.

„Am vrut la un moment dat 
să mă opresc... Parcă • prea 
mult, o viață de om în această 
meserie de mare răspundere. 
Nu m-au lăsat copiii. “Nene 
Longin mai rămineți un an, 
vă rugăm !...» De atunci au 
trecut vreo 5. în fine, aștept 
ca unul din foști mei elevi, 
Șerban Prede6cu student la 
Politehnică, la- autovehicule 
rutiere, să iasă inginer. Acum 
e în anul IV. Caut să-1 con
ving să continue această fru
moasă și utilă activitate. Are 
dragoste de copii, dovedește 
răbdare...". Nimeni, insă, la Tg. 
Jiu, nu crede in spusele pro- 
fesorului-instructor de karturi. 
Pentru că, așa cum a mărtu
risit-o, această muncă este o 
pasiune fără leac...

Tibertu STAMA n

cîștigat de clubul organizator. 
La Suceava a avut loc un alt 
turneu la care au fost prezente 
echipele Explorări Motorul Ba
ia Mare. Elcond Dinamo Zalău, 
Relonul Săvinești și C.S.M.U. 
Suceava, ultimele două dispu- 
tîndu-și, în meciul direct, locul 
1. Victoria (cu 8—2 și 15—13 în 
setul decisiv) și „Trofeul Buco
vina" la a 12-a ediție au revenit 
sucevenilor. In fine, la Piatra- 
Neamț, trei divizionare A, Trac
torul Brașov, C.S.M.U. Suceava 
și Relonul Săvinești (cu două 
echipe) s-au întîlnit în cadrul 
turneului dotat cu „Trofeul ju
dețului Neamț", adjudecat de 
Relonul T.

• Meciurile aminate ale for
mației feminine G.I.G.C.L. Bra
șov — din seria a 4-a a Divi
ziei B-tineret — se vor disputa 
după cum urmează: jocul cu 
MARATEX Baia Mare (în de
plasare) în ziua de 4 noiembrie, 
cel cu Armătura Zalău (în de
plasare) la 6 noiembrie. Iar cel 
cu „Poli" Timișoara (pe teren 
propriu) la 11 no4embrie.

© Partida dintre echipele mas
culine de Divizia A Elcond Di
namo Zalău și Dinamo București 
se va juca la 10 noiembrie în 
loc de 25 octombrie.

Al In grup? C a Diviziei de 
juniori-școlari (f) a fost Intro
dusă a opta formație: C.S.Ș. A- 
lexandria. care va disputa jocu
rile ca gazd? in orașul Turnu 
Măgurele.

De. a lungul celor cîteva de
cenii de cînd a fost înscrisă în 
calendarul intern al tenisului 
de masă, „Cupa României" s-a 
constituit intr-un punct major 
pe agenda competițidnală a tu
turor secțiilor din țară,

Ținînd seama de evoluția pe 
plan național și internațional 
a tenisului de masă, pe par
cursul anilor au fost adoptate 
numeroase formule de desfă
șurare a concursului, în ideea 
ridicării continue a valorii ju
cătorilor și jucătoarelor noas
tre, așa cum s-a întîmplat și 
în 1981, cînd „Cupa României" 
a suferit o nouă modificare. 
Astfel, în prezent, echipele (fie 
feminine, fie masculine) sînt 
alcătuite din sportivi reprezen. 
tînd toate cele trei eșaloane 
(seniori, juniori, cădeți), jocuri
le disputîndu-se atît pe „ori; 
zontală", adică între aceleași 
categorii, cît ți pe „verticală", 
între seniori — juniori și ju
niori — cădeți.

Fără îndoială, competiția în 
sine își justifică prin multe 
argumente utilitatea, unul din
tre acestea fiind și acela de a 
ilustra modul cum se muncește 
la nivelul fiecărui club pentru 
asigurarea celor trei eșaloane 
cu valori certe. Dar, așa cum 
a arătat și ediția ’87, puțini 
(pentru a adopta un termen 
mai ... larg) sînt antrenorii 
care au putut etala garnituri 
competitive la nivelul cerințe
lor, majoritatea apelînd la im
provizații sau, și mai rău, la 
una și chiar două categorii de 
vîrstă, ceea ce s-a răsfrînt, de
sigur, asupra întregii evoluții 
a echipei. Simpla urmărire a 
pozițiilor din clasamente este 
edificatoare în acest sens, pre
zența în plutonul fruntaș sau 
pe ultimele locuri fiind deter
minată și de neomogenitateă io. 
turilor, cu mențiunea că cele 
din urmă sînt prea multe : 
Spartac CrfJ.S. 1 București, Pro-

DIVIZIA B LA HANDBAL
MASCULIN. Seria I: IMU Ba

cău — Hidrotehnica Constanța 
34—27, CSU Rapid Galați — CSM 
Borzești 35—23, Calculatorul 
IIBUC București — ASA Buzău 
21—18, CSU Prahova Teleajen — 
Tractorul Brașov 27—27, Carpați 
Mirșa — IMP S£. Gheorghe 
25—24. Seria a n-a- Metalul Hu
nedoara — Mecanica Oradea 
20—18, Tehnoutila, Odorhelu Se
cuiesc — Autoturisme Timișoara 
25—25, Constructorul Oradea — 
Comerțul sînnlcolau Mare 25—25, 
Unio Satu Mare — Metalul Lu
goj 31—19

FEMININ. Seria I: Mecanică 
Fină București — Sportul Munci
toresc Caracal 29—24, Precizia 
Vaslui — I.T. București 21—19, 
Cetatea Tg. Neamț — Metalul 
Olimpia Plopenl 21—8, Chimia 
Brăila — Relonul Săvinești 20—29, 
CSM Sf. Gheorghe — Textila 
Buhușl 26—19. Seria a n-a: CSM 
Voința Bistrița — AEM Timișoa
ra 27—22, Electromotor Timișoa
ra — Voința Sighișoara 36—21, 
CFR Craiova — Voința Odorhelu 
Secuiesc 32—28 Constructorul Ba
la Mare — Textila Zalău 23—27. 
(Corespondenți- V. Pelenghian, I. 
lonescu, M. Florea, Fi. Toma, z. 
Kovacs. R lonescu, C. Crețu, N. 
Costin. S Nicoleseu, L. Mandler. 
L Ghișa, V. Popovici, Ov. Ne
meș, I. Vlad).

greșul I.I.R.1 
C.S.S. Tehnouti 
Mecanică Fină 
torul Brașov,
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fră repetată ți In următorul 
ciclu (în 1975). Cu foarte puți
ne excepții, însă, în tot acest 
interval de timp, 1969 — 1986, 
C.S.Ș. 4 s-a clasat pe primul 
loc în clasamentul unităților 
de profil din întreaga țară. Și 
începînd cu generația '70, re
prezentată de sprinterul Sandu 
Mitrofan — locul V cu ștafeta 
4X100 m la „europenele" de la 
Paris, și ajungînd la cea ac
tuală, avîndu-1 purtător de 
drapel pe hiirdlerul Mugur Ma- 
teescu — locul 3 la Concursul 
Prietenia de la Havana '87, zeci 
șl zeci de atleți și atlete ale a- 
cestui club școlar bucureștean, 
elevi ai antrenorilor A. Ârde- 
leanu, R. ți M. Berbecaru, P. 
loan, A. Popa, D. Serafim, C. 
Pascal, au reprezentat culorile 
naționale în competiții de ju
niori, tineret și speranțe olim. 
pice. Hurdlerii Mihaela Stoica 
și Gh. Dumitrescu, sprinterul 
Sandu Mitrofan, aruncătorii de 
greutate Marin Iordan și Sorin 
Tirichiță, săritoarea în înălți

me Niculina Ilie, semifondista 
Antoaneta Iacob (care ne-a 
reamintit că antrenorul emerit 
Ion Puică, mai este și cadru 
didactic, acum un deceniu con
tribuind și în această calitate 
la performanță...), au ajuns 
pînă în primele reprezentative.

Fără a corela, însă, aceste 
nume — și, în general, toate 
celelalte care, într-o perioadă 
sau alta, au animat prin per
formanțe de viitor întrecerile 
juniorilor — cu fluxul perma. 
nent al transferurilor către 
principalele secții de atletism 
din țară, nu poate fi dimensio
nată exact această pepinieră 
care este C.S.Ș. 4 București. 
Din 1970 și pînă în prezent au 
fost transferați 179 de tineri 
atleți (din care 6 avînd cate- 
gorii de maeștri ai sportului, 
iar 72 — cat. I) la Dinamo, 
Steaua, C.S.U.. I.E.FA, Rapid. 
Olimpia, Metalul, Voința, unii 
avînd la data respectivă cifre 
de real plafon internațional 
pentru juniori. în această pri
vință amintim de Mihaela Stoi- 
ca-Pogăceanu (13,6 la 100 mg — 

Rapid), Niculina Ilie (1,81 m la 
înălțime — Dinamo), Mihai 
Zară (2,07 m la înălțime — 
C.S.U. I.E.F.S.), Sandu Mitro
fan (10,5 la 100 m — Steaua), 
Carmen Sîrbu (6,79 m la lungi
me — Dinamo), Stelică Turbă 
(55,46 la disc — Steaua). Antoa
neta Iacob (4:32,6 la 1500 m — 
Olimpia), unii progresînd, alții 
regresind ca seniori, unii dis. 
părînd curînd din perimetru] 
performanței, alții schimbîndu- 
și... profilul oa Iolanda Oanță, 
plecată la Rapid ca săritoare în 
înălțime, acolo devenind aler
gătoare de 400 m. Oricum, star
tul lor, la C.S.S. 4, a fost pro. 
mițător. De restul, însă...

în 1986, C.S.Ș. 4 a avut 6 
atleți în lotul reprezentativ 
care au obținut 8 medalii în 
întreceri internaționale, 12 pur. 
tători ai tricourilor clubului 
au devenit campioni ai Româ 
ni ei. Iar în acest an, cei 66 
de sportivi asificați au obți
nut 42 de medalii la cam
pionatele naționale, ceea ce 
reprezintă, efectiv, un procen

taj meritoriu pentru eficiența 
muncii celor 15 cadre didac
tice. La Jocurile Balcanice de 
juniori din acest an, cei 5 re
prezentanți ai clubului în lot 
au obținut următoarele locuri 
și rezultate : 2 — Mugur Ma- 
teescu la 400 mg (52,31), 4 — 
Mircea Oaidă la 110 mg (14,64). 
4 — Dan lonescu la 4X100 m 
(42.35), 6 — Nicolae Răduca la 
prăjină (4.50 m), 8 — Valentin 
Chiriac la 100 m (11,12). De 
unde se vede că doar probele 
de garduri au un nivel com
petitiv, în timp ce sprinterii 
aleargă mai ^lab ca acum pa
tru decenii (!?). iar prăjina 
nu saltă peste mediocritate. E, 
deci, loc de mai bine. Premi
să pozitivă : în acest an au 
fost testați pentru selecție 
12.000 de elevi, fiind integrați 
ca sportivi în grupele școlii 
200 (anul trecut : 8000 șl 150). 
160 de copil I și II participînd 
deja în concurs la zonele mu
nicipale.

Cînd baschetul a intrat in 
ograda clubului, n-a fost deloc 
sfios în fața firmei de peste 
un deceniu a atletismului, a- 
vînd o detentă comparabilă 
cu... săritura în înălțime, ast
fel îneît apariția sa în bilan
țul pe indicatori al clubului 
este marcată cu sportivi în 
loturi reprezentative, cu titluri 

de campion, cu zeci de spor
tivi clasificați. In anul trecut 
din rîndul formațiilor divi
zionare care reprezintă clubul 
— ICED C.S.Ș. 4, în campio
natul masculin, și Politehnica 
C.S.Ș. 4, în cel feminin —, 10 
sportivi au apărat culorile tri
colore în echipele naționale de 
juniori. Dintre elevii antreno
rilor Horațiu Giurgiu și Liviu 
Călin (acesta din urmă aflat 
și la conducerea lotului de ju
niori) au luat contact cu ma
rea performanță sub tricoul 
național — Constantin Popa 
(18 ani, 2,13 m) promovat chiar 
în reprezentativa de seniori 
care a evoluat la „europenele" 
din acest an, de la Atena, 
Cătălin Pintea (20 ani, 1,93 m), 
ambii acum la ICED. Mihai 
Hălmăgeanu (19 ani, 1.97 m). 
Viorel Constantin (22 ani, 2,00 
m) și Mircea Ivanov (20 ani, 
1,94 m), toți la Dinamo, și A- 
lexandru Panaifescu (22 ani. 
2.02 m), la Academia Militară 
Mecanică Fină, deci toți jucă
tori pe prima scenă a basche
tului românesc, ca și Narcisa 
Vasilescu (17 ani. 1.83 m), Da
niela Postelnicii (20 ani. 1,84 
m) și Cătălina Hora (16 ani, 
1,76 m) de altfel, toate trei la 
Politehnica București.

Clubul Sportiv Școlar 4 din 
București a demonstrat cu pu
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periculoase prin Hagi (min. 6 
și 9), ta vreme ce oaspeții tri
mit un puternic șut în min. 9 
prin Sakls. Minutul 14 aduce 
deschiderea scorului : Boloni 
îl lansează pe Lăcătuș, care pă
trunde in careu, dar este faul
tat de portarul Haritou. Pe
nalty. Transformă cu siguran
ță HAGI : 1—0. Minutul 19 — 
înregistrăm o fază fierbinte la 
poarta lui Liliac : lovitură li
beră executată de Kandilos 
(un periculos șuteur) și por
tarul bucureștean respinge cu 
dificultate. După ce, în min. 
25, Xiurupas poartă din nou 
un atac „tăios**, vom nota ac
țiunile în serie, dar și ratări
le ta serie, ale campioanei 
noastre : min. 27 — cursă Ha
gi, trecere subtilă de balon Pi
țurcă și Lăcătuș, de la numai 
8 metri, trimite peste bară! ; 
min. 30 — țut-bombă Hagi, 
balon deviat în corner de Ha
ritou: min. 38 — centrare Ha
gi, reluare din voleu Majaru, 
din nou apără Haritou; min. 
34 — lovitură liberă Hagi. de 
la 20 m, mingea trece pe lingă 
stîlpul din stingă al porții O- 
moniei. tn contul oaspeților, 
consemnăm atacul din min. 34. 
cînd Kandilos execută uri cor
ner, Xiurupas deviază balo
nul, dar Jevizov ratează re
luarea. Se anunța, oare, golul 
Omomiei ? Da. pentru că în 
min. 38 insistentul XIURUPAS 
se lansează spre careul forma
ției noastre. Șutează de ia 18 
m și balonul îi revine, trage 
din nou și înscrie : 1—1. Fot
baliștii bucureșteni forțează a- 
tacul șl reiau conducerea cu 
două minute înainte de pauză: 
corner Hagi, șut al lui Pițurcă 
respins de pe linia porții și 
IOVAN. atent, infrodnee balo
nul în plasă : 2—1.

La reluare, Steaua va realiza, 
timp de aproximativ 20 de mi
nute, fotbalul ea de viteză și in
geniozitate și are posibilitatea 
măririi avantajului îri min. 46 
(ratare Majaru de la 9 m). min. 
57 — (acțiune rapidă Lăcătuș 
și Haritou apără); min. 63 (car

ner Hagi, „cap- Belodediel, in
tervenția salutară Haritou) ; 
min. 64 (atac purtat de Stoica 
și Boloni, dar Pițurcă reia, din 
voleu, de la 8 m, peste bară!). 
Golul, mult anunțatul gol, vine 
in min. 68, cînd HAGI țutcază 
din fuleu (specialitatea „casei**) 
și portarul Omoniei este sur
prins de rapiditatea execuției 
loviturii : 3—1. Vor continua a- • 
tacurile și ocaziile la poarta O- 
moriiei, situațiile cele mal clare 
tnregistrîndu-se în mim. 73 (Pi
țurcă), 74 (Balint), 80 (Boloni), 
89 (Bumbcscu). In acest mod, 
deși nu a făcut una dintre par
tidele ei de mare succes, Stea
ua a învins eu 3—1. scor oare

ii descinde, totuși, cum mai a- 
rătam, reale posibilități de in
trare în „sferturile" întrecerii 
campioanelor Europei.

Arbitrul M. Listkiewicz. (Po
lonia) a condus ou greșeli pri
vind, ta special, „largțiețea" cu 
care a tratat obstrucțiile șa tra
gerile de timp ale oaspeților. 
Formații. :
STEAUA : Liliac — IOVAN, 

Bumbescu, BELODEDICI, Un- 
gureanu — Stoica, Majaru (min. 
72 Baltot). HAGI, BOLONI — 
Lăcătuș, Pițurcă (min. 76 Ro- 
tariu).
OMONIA: Haritou — Ma- 

vris (min. 80 Kalefeou), E- 
vagoras, Hristodulo, TZIKOS 
— Lakciev, Petsas, Sakis — 
KANDILOS (min. 85 Iacovou), 
Jevizov, XIURUPAS.

VICTORIA - DINAMO TBILISI
(Urmare lvn pag 1)

ciureac. Se preconizează trimi
terea în teren a următorului 
„11“ : Kotărescu — Comănescu, 
Mirea, Ursu, Topolinschi — Co
jocarii, Augustin, Ene — Vaiș- 
covici Caciureac, Henzeî. După 
ultima ședință de pregătire des. 
fășurată ieri dimineață, antre
norul principal Dumitru Ni- 
eoIae-Nicușor era foarte îngîn- 
durat: ,,Ce păcat câ ne confrun
tăm cu această nedorită serie 
de indisponibilități, care, iată, 
impietează asupra tentativei 
noastre dc a nc continua dru
mul începui atît de merituos. 
Am, totuși, încredere în jucă- 
lori, în dorința lor de autodepă- 
șire, anticipînd o mobilizare e- 
xemplară. Sîntem conștienți de 
dificultatea dublei manșe cu 
jucătorii sovietici, care alcă
tuiesc o echipă redutabilă, su
perioară prin exprimările ei lo
cului pe care îl ocupă în pre- 
zeiit în clasament. Am urmă
rit-o la ultimul ei meci din 
campionat, pe teren propriu, 
cu Torpedo Moscova (scor 2—2) 
și m-am convins cît se poate de 
clar de acest lucru. Ea a reve. 
nit spectaculos de la 0—2, gra
ție în special pregătirii fizice 
relevante**.

Lotul jucătorilor sovietici a

sosit în cursul dimineții de Ieri 
în Capitală. Antrenorii G. Zo- 
nin și M. Hurțilava (nu altul 
decît fostul internațional, că
pitanul reprezentativei U.R.S.S.) 
au programat o ședință de pre
gătire pe stadionul Dinamo, la 
orele amiezii. După cum se 
știe, formația din Tbilisi are 
în componență cîțiva jucători 
bine cunoscuți, precum Civadze, 
Sulakvelidzc și Senghclia. Cei 
doi antrenori ău amînat pentru 
azi anunțarea formulei de e- 
chipă

Partida de astăzi va fi găz
duită de stadionul Dinamo, cu 
începere de la ora 15, și va fi ■ 
condusă de o brigadă de ar
bitri din R.D. Germană, avîn- 
du-1 la centru pe K. Rossner.

Azi, in cupa Balcanica inlcrchtfturl

Astăzi, la ora 15, pe stadio- 
il „1 Mai- din Pitești, F. C. 

Argeș va disputa un nou meci 
în Cupa Balcanică, ta com
pania echipei albaneze Lufte
tari. (în prima etapă, P.A.O.K. 
Salonic — F.C. Argeș 2—0 și 
Luftetari — Slavia Sofia 2—0). 
în vederea acestei întîlniri, e- 
chipa piteșteană, întoarsă de 
la Hunedoara, unde a susținut 
meciul său din etapa a 9-a de 
campionat, a efectuat, zilnic, 
cite o ședință de pregătire, la 
care a participat întreg lotul 
de jucători, nefiind semnalată 
nici o indisponibilitate. Echipa 
oaspete, ajunsă marți, la prînz, 
la Pitești, s-a deplasat, ta 
cursul serii la „Sala sporturi- 
k>r“, pentru un antrenament 
ușor, de destindere. Miercuri, 
ea a făcut cunoștință cu gazo
nul terenului de joc, unde a

CORVINUL HUNEDOARA

mai făcut o ședință de antre
nament. Luftetari se află, la 
ora actuală, pe locul 10 In cam
pionatul albanez, pe care, In 
ediția trecută, 1-a terminat pa 
poziția a 5-a. Nu are în efec

tiv nici un internațional, dar 
antrenorul Hito Hitaj susține 
că Ciko, Kapeli, Boni, Nyhi ți 
Braho (căpitanul echipei) se de
tașează prin valoarea lor, fiind 
susceptibili de convocări, ta 
perspectivă, la loturile repre
zentative.

La fluierul arbitrului ture 
Tokun Kutay se vor alinia ur
mătoarele formații : F.C. AR
GEȘ : Spcriatu — Voicu, Stan- 
cu, Pîrvu, Eduard — Ștefan, 
Bănuță, Badea — D. Zamfir, 
Radu II, Jurcă (Gheoacă) *, LUF

TETARI: Kuniaku — Kapeli. 
Ciko, Liti, Muka — Boni. Nyhi. 
Kbimo — Braho. Leiti. KallucL

DINAMO TIRANA

BATOR" DE REFACERE Șl PENTRU SPORTIVI

în 
ra 
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s- 
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rioade înaintea sezonului corn, 
petițlonal. „Antrenorii s-au 
convins de un adevăr : lucrul 
pe nisip este mai dur decît ori
ce urcare în pantă, ne-a spus 
Alexandru Dinu, șeful biroului 
dispecerat-cazare și executări 
programe. Iar noi încercăm să 
oferim cele mai bune condiții. 
La dispoziție se află în primul 
rînd sanatoriul, unde sportivii 
își pot vindeca traumatismele, 
dar unde pot urina și unele 
programe speciale de tratament 
cu efecte benefice asupra forti
ficării sănătății lor. Apoi, mai 
sînt, în vederea mișcării și re- 
creerii, piscina acoperită, tere
nurile de tenis și mesele de 
ping-pong de la baza Venus, 
ca șî cele cinci piste de petan
que, un fel de biliard pe pistă 
acoperită cu o substanță po
roasă, care si-a cîștigat tot mai 
mulți adopți în ultima vreme".

Tovarășa Constanța Stoica, 
directorul hotelului ,,Meduza", 
fără îndoială cel mai solicitat 
din stațiune întrucît este racor
dat sanatoriului ne-a spus:„Ho-

telul n-a fost închis nici măcar 
o zi in ultimii cinci ani. Dacă 
am avea însă și un spațiu des
tinat sportivilor de Ia Jocuri, 
condițiile ar fi ideale pentru 
toți oaspeții noștri și in 
oada sezonului rece".

Citeva nume de sportivi 
nuiți cu efectele curative 
stațiunii ? Răspunsul 
prompt, iar numele stat rostite 
cu dragoste și prețuire : Ivan 
Patzaichin, înainte ca sportiv, 
acum ca antrenor al lotului de 
caiac-canoe, atletele Doina Me- 
linte, Anișoara Stanciu, Fița 
Lovin, handbalistul Vasile Stîn. 
gâ, șahista Elisabeta Polihro- 
niade, fotbaliștii Dudu Georges
cu, Gheorghe Mulțescu și 
Radu II.

Fără îndoială, sportul româ
nesc de performanță are prie
teni de nădejde la Eforie Nord. 
Aceștia își găsesc mereu timp 
și înțelegere pentru ca. nu nu
mai prin profesia lor, să-i aju
te pe cei din această mică lume 
a marii noastre performante.

Doina STĂNESCU

peri-

obiș- 
ale 

vine

„Naționalele" de călărie — obstacole

FĂRĂ CAMPION LA CATEGORIA SEMIGREA
1-

și

L
la 
au 
că.

SIBIU, 21 (prin telefon). Cea 
de a 41-a ediție a Campiona
telor Naționale de călărie (ob
stacole) pentru seniori a luaț 
sfîrșit la baza hipică din loca, 
litate, în program figurînd ul
timele două categorii : semigrea 
și grea.

Pentru călăreții înscriși 
cat. semigrea, obstacolele 
fost prea ... înalte, astfel
la terminarea celor două manșe 
ale parcursului, punctele de 
penalizare au fost cu mult pes- 
te cele admise 
ceea ce a făcut 
mai fie acordat 
tegorie. Deși în 
luat călăreți cu 
neficiind de cai capabili 
facă față parcursului, ei au gre
șit mult în abordarea obstaco- 
lelor, totul ducînd la acumu
larea de penalizări.

Dar, ceea ce n-a reușit stelis- 
tul M. Neagu la cat. semigrea, 
a obținut la „grea**, unde a

de regulament, 
ca titlul să nu 
la această ca- 
probă au evo- 
experiență. be- 

să

avut o prestație superioară, 
cîștigînd detașat titlul de cam
pion, cel de al doilea din ca
riera sa la această categorie. 
Campionul ediției trecute, dina- 
movistul I. Bucur a coborît 
două trepte în clasament, dar 
remarcăm, în schimb, compor
tarea ploieșteanului Fl. Geor
gescu care, în ambele probe, 
a reușit un mer^uos loc se
cund.

CLASAMENTE : cat. grea — 1. 
M. NEAGU (Steaua) cu Vîsc î6 
p, 2. Fl. Georgescu (Petrolul Plo
iești) cu Mult Iubit 26 p, 3. I. 
Bucur (Dinamo) cu Lăstun 36 p, 

4. H. Marchiș (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Kazimir 48 1/2 p, 5. G. Dear 
(C.S.M. Sibiu) cu Matroz 50 1/4 p, 
6. R. Ilio-i (Steaua) cu Vîrcolac 
68 p ; cat. semigrea — 1. H. Mar- 
chi.ș Cu Kazimir 34 p, 2.
gesou cu Mult Iubit 
G. Deac cu Matroz 
Neagu cu Vise 36 
Bucur cu Lăstun 46 
nioii cu Licurici 50

I. IONESCU

FI. 
1’4 
n, 
p.

34
36
1/4
1/2 p,
1./2.
— coresp.

3. 
M.

T. 
R.

Astăzi Corvinul Hunedoara 
debutează în Cupa Balcanică 
inter-cluburi în compania echi
pei Dinamo Tirana. Pentru e- 
chipa hunedoreană este o pre
mieră în această competiție, ea 
făcînd parte din aceeași grupă 
cu partenera de azi și formația 
turcă Eschișehir Spor.

Oaspeții au sosit marți la 
Hunedoara, unde au continuat 
pregătirile în vederea partidei 
de azi (marți după amiază au 
efectuat un antrenament la 
complexul Cinciș, iar miercuri 
pe stadionul din Hunedoara). 
Clubul Dinamo Tirana a fost 
înființat în anul 1950, echipa 
de fotbal cîștigînd de 13 ori 
titlul de campioană a Alba
niei și fiind prezentă de 
mai multe ori în cupele euro
pene. în ediția actuală a cam
pionatului Albaniei, Dinamo o-

cupă locul 9. Iată ți formația 
probabilă cu care va începe 
partida : Kclla — Stata, Noga. 
Igro, Kove — Kutji, Demolări, 
Tzanai, Abaze — Gjuli, Vita.

Hunedorenii au continua» 
pregătirile după etapa de du
minică, în care au întrecut pe 
F.C. Argeș. Deci, In rîndurile 
lor domnește optimismul, mai 
ales că în ’ poartă își va relua 
locul Ioniță. De asemenea, se 
speră în folosirea lui Nicșa; 
dar, din păcate, Tîrnoveanu nu 
este încă refăcut, iar în timpul 
meciului de duminică a deve
nit indisponibil și fundașul 
Bejenariii.

Partida va avea Ioc pe sta
dionul Corvinul, cu începere de 
la ora 15, și va fi condusă de 
M. VOUTSAROS (Grecia), aju
tat de M. Axente și C. Corocan.

* » SPECTATORII CLUJENI au, desigur, moti
ve să fie decepționați de ineficienta echipei 
lor favorite, care a adunat puține puncte ta 
ultimele etape (trei în cinci meciuri !). Dar de 
aici șl pînă la a arbora o atitudine de descu
rajare este o cale lungă. Duminică, puțini spec
tatori în tribunele „Municipalului Să fie o 
probă a abandonării echipei 7 Sperăm ca nu
meroșii și adevărațil suporteri al Iul „U“ să 
pună ACUM umărul spre a ajuta la depășirea 
momentului critic 1 • Interesantă Inovația tac
tică a antrenorilor băcăuani N. V&tafu șl I. 
Munteanu, care l-au utilizat pe Penoff ta cen- 

■ trul liniei medtane, de unde atacantul (de spe
cialitate) a lansat multe acțiuni ofensive sub 
impulsul „dirijorului** echipei, Tismănaru. • 
întreaga formație clujeană a vădit o lipsă de 
vioiciune, de resurse fizice chiar, în finalul 
meciului. Zilele de pauză din campionat pot 
fi utilizate cu succes pentru o refacere din 
mers. • Portarul lui SC., I. Clmpeanu — 22 
de ani —, ne-a lăsat o bună impresie. Rapid șl 
acțlonlnd cu promptitudine în întreg careul de 

regăsirea
•cționlnd cu promptitudine în întreg 
1# metri, el a avut o contribuție la 
moralului „unsprezecelui** din Bacău.

aprecia* evoluția bună 
a lui Mandoca, dar 
n-am putut înțelege 
„coafura** lui fistichie, 
cu coadă... șl gestul 
său din min. 20: arbi
trul fluierase 
dar Mandoca a 
șutat tn minge,

metri, l-a lovit 
pe Purcăreață, 
rămas

Și-a 
Mandoca,

la doi 
în față 
care a 
la pămîn 
scuze 
putea fi vorba

întins 
cerut 

dar 
de o 

accidentare gravă și el 
ar fi meritat, oricum, 
un cartonaș galben.

fauit, 
mai 

și, de

DE ARBITRI (cu Mircea Sa- 
promptă în decizii și semna- 
- Universitatea Cra-

I

1
1
I

I

*

*

• ANTRENORII 
ARDELEANU ȘI 
KLEIN au avut citeva 
problem» de rezolvat 
în alcătuirea formației 
pentni meciul cu F.C. 
Argeș, datorate Indis
ponibilităților lui Nic
șa și Tîrnoveanu, ne- 
refăcuți după acciden
tările suferite cu cîtva 
timp în urmă, precum 
și suspendării pe o e- 
tapă (pentru acumula
rea a două cartonașe 
galben-) a portarului 
Ioniță. Dar temerile 
lor s-au risipit repede, 
deoarece formula pre
zentată De teren a dat 
roadele scontate și în 
finai Corvinul a cîști- 
gat. a Un nou debut 
pe prima scenă a fot
balului nostru: porta
rul Daniel Vasile, năs
cut la 31 
1967, produs al 
de fotbal din 
doara 
ani D. Vasile a 
pregătii cu multă 
dare și pricepere 
profesorul Carol 
îi dorim cît mai 
te prezențe în forma
ția Corvinului.
• UNDE SÎNT 

TUZIAȘTII 
TERI 
LUI ? 
meciul 
F.C.M.

C. 
M.

de

octombrie . rîndurile, 
școlii 

Hune- 
Timp de patru 

fost 
răb- 

de 
Gali, 
mul-

sistat doar 
spectatori. A 
vreme ploioasă, dăr la 
Ploiești, pe ploaie, pe 
ger sau arșiță, chiar 
și cînd echipa juca în 
„B**, stadionul era arhi
plin ! Acum Petrolul 
trece prin momente 
dificile șl are nevoie 
șl mal mult de ajuto
rul suporterilor ade- 
vărați • Mocanu, va
lorosul jucător ploieș
tean. încă nu e refă
cut după accidentul 
din meciul cu Steaua; 
tînărul U’rsea e în re
facere după un acci
dent de ligamente, șl 
lipse acestor Jucători 
de bază se simte în 
evoluția Petrolului. Mal 
ales .a finalizare. 
Acum c momentul ca 

strîngă 
con- 
pler- 
doar 

multe
La-

5 000 
fost și o

• BRIGADA
lomir la centru) _ 
Uzări la meciul Dlnamo ___
Iova. Fapt care — așa cum sublinia după meci 
șl observatorul federal Gheorghe Gllsîci — ex
plică, ta bună măsură, corectitudinea echipelor 
ta teren • Introducerea lui Orac în eîmpul de 
joc a-a făcut simțită din plin, fosta aripă... ln- 
aripînd, după pauză, formația sa • Destule 
situații de gol dlnamoviștli bucureșteni șl le-au 
creat în zona dintre fundașul dreapta al era- 
iovenllor șl stoperul de marcaj. Unde erau aceș
tia la respectivele faze 7 Negrilă, de pildă, ln- 
depllnindu-șl cu abnegație sarcina de marcaj 
„om la om**, putea fi văzut pe la centrul te
renului, atras în cursă de adversarul direct • 
Tînărul portar Stelea s-a remarcat în două si
tuații grele... Se pare că poarta Iul Moraru va 
avea un succesor de talent.
• ClND „POLI- DA 

SATISFACȚIE... După 
ce ta partida cu Uni
versitatea cralova sta
dionul „1 Mal- din Ti
mișoara a Înregistrat 
recordul sezonului 
acei

disponibilități fizice și 
tehnice (ce „un-doi“ a 
făcut cu Vlătănescu la 
golul victoriei !), Var
ga a fost cu adevărat 
.omul nr. 1* al parti
dei. Oare de ce nu-1 
„vede" nimeni pentrupeste 50 000

EN- 
SUPOR- 

AI PETROLU- 
Duminică, la 

Petrolul 
Brașov, au a-

.a 
e 

jucătorii să-și
' ' să nu

sidere întrecerea 
dută. S-au jucat 
nouă etape și 
se pot schimba, 
mentăriie, resemnarea 
nu ajută la nimic. Pe
trolul e un nume care 
trebuie să fie apărat.

Costică Ștefănescu 
fost doar rezervă, 
cuzînd dureri la 
picior. Cum apărarea 
sa a jucat bine, el nu 
s-a mai dezbrăcat să 
intre în teren. ® Am

Antrenorul-jucător 
a 

a- 
un

spectatori, iată că 
în jocul cu C.S.M. Su
ceava am remarcat 
din nou, aici, tribune 
pline (peste 35 000 de 
spectatori). „Cînd echi
pa dă satisfacții 
peșterilor ei (n.n. vezi 
și acel 0—0 de la 
iești); se confesa 
lian Anghel, ‘ 
chipie* al „ 
lor“, azi președinte al 
secției de fotbal, pla
nul de încasări se rea
lizează șl el. Ca să nu 
zic că cel ce joacă în 
teren se simt altfel, în 
fața tribunelor care te 
aplaudă șl te poartă 
spre victorie...* Așa 
cum s-a întîmplat și 
în meciul cu Suceava, 
cînd spectatorii au... 
scos-o pe „Poli* dln- 
tr-un „punct mort* • 
Varga, impetuosul fun
daș stingă 
„Poli* s-a 
din nou, 
Tenace 9' cu

su-

Plo- 
Ste- 

fostul e- 
,alb-violeți-

al Iul 
remarcat, 
duminică, 

multe

unul din loturile 
prezentative ? •
tim din programul 
„Poli*: „Incepînd 
numărul viitor, 
rezerva o »rubrică 
interviuri cu foste „ 
rli ale fotbalului timl- 
șorea i, jucători ai e- 
chipelor Chinezul, Ri- 
pensia. Politehnica sau 
Știința.-* Excelentă 1- 
nițlativă, ea prilejuind 
o plăcută și așteptată 
reîntîlnire cu „gene
rațiile de vîrf“ ale 
fotbalului timișorean 
și un imbold pentru 
ambițioșii „alb-violeți“ 
de azi a Mulțescu, 
Gălușcă, Ciobanu, Pă- 
luș și (mai ales) Ca- 
șuba. iată marile ab
sențe (din cauza acci
dentărilor) ale echipei 
sucevene, pe care an
trenorul Vasile Sîmio- 
naș le regreta. $i a- 
vea dreptate fiindcă 
era vorba de niște ti
tulari !

Iul 
cu 

vom 
de 

glo-

1
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ADMINISTRAȚIA Dl STAT LOTO PRONOSPORT INTORMMZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRESDIN 
21 OCTOMBRIE : extragerea 
20 44 1 15 31 34 ; extragerea 
n-a: 22 24 12 16 17 43. “

I : 
a 

____ — — — — — Fond to- 
tAl de cîștiguri: 621.973 lei, din 
care 72.650 lei, report la catego
ria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 11 OCTOMBRIE
FAZA I : cat. 1: 1 variantă 25% 

— autoturism „Dacia 1300“ (70.000 
lei): cat. 2 : 8 variante 25% a 
14.926 lei; cat. 3: 3 variante 100% 
a 7.379 lei, în cadrul cărora o 
excursie de 1 loc în R.P. Unga
ră și diferența în numerar și 16

variante 25% a 1.945 lei; cat. 4 î
28.75 a 1.797 lei; cat. 5: 56,23 a 
918 lei; cat. 8: 379,25 a 100 lei ; 
cat. 7: 5.753,00 a 40 lei.

FAZA a H-a: cat. A: 1 va
riantă 25% a 17.206 lei; cat. B: 
1 variantă 100% a 8.257 lei și 7 
variante 25% a 1.564 lei; cat. C:
12.75 a 1.350 lei; cat. D: 62,75 a 
274 lei; cat. E: 160,75 a 100 lei; 
cat. F • 3.866,00 a 40 lei.

Participantul Grccu loan din 
Sibiu, a cîștigat la categoria 1 
(faza I) un autoturism „Dacia 
1300“ (70.000 lei), iar participan-
ții : Cristoiu Ilarie din Curtea de 
Argeș, jud. Argeș, Miritescu Za- 
haria din Ploiești-Prahova și

Georgescn Dan din București, au 
obținut fiecare cite o excursie de 
1 loc ta R.P. Ungară șl diferen
ța tn numerar, la categoria 3 — 
faza I.
• Merglnd pe linia de a Îm

bunătăți în permanență șansele 
partlclpanților, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport manifestă o 
preocupare continuă șl pentru 
optimizarea criteriilor de atri
buire a cîștigurilor. Tn acest 
context se înscrie și hotSrîrea 
adoptată recent ca, incepînd cu 
data de 4 noiembrie 1987. la tra
gerile obișnuite ale sistemelor 
PRONOEXPRES și, respectiv, 
LOTO, să nu mal existe nici un 
cîștig de valoare unitară varia
bilă mai miz de 200 lei.



«ȘUI TRICOLORI OIBIIIHM 
DUMINICĂ ÎN SEZONUL INIERNAJIONAL

Care va fi noua formulă a 
itehipei naționale ? Va reuși ea 
ȘMi prim pas cu dreptul în edi- 
fia 1987 89 a competiției con- 
tlnentale organizate de F.I.R.A .7 
lată louă dintre întrebările la 
care iubitorii rugbyului așteăp- 
tf tin răspuns la sfîrșitul aces
tei sâptăinîni: duminică are loc 
la Iași partida Komânia — 
UJt.S.S.. care stîrnește un 
Justificat interes în lumea spor
tului cu balonul oval.

La această oră, lotul nostru 
cuprinde 25 de jucători. Unii, 
cei mai mulți, sînt internațio
nali A din diferite generații : 
WUrcea Paraschlv, Gheorghe 
Dumitru, Florică Murariti, loan 
Buean. Dumitru Alexandru, 
Adrian Lungii, Laurențiu Con
stantin. Vasile Ion, Marcel Toa- 
der. Haralambie Dumitraș, Ni- 
eotac Vereș, Gheorghe Lconte, 
Marcel Giucăl, Sergiu Galan, 
GeJli Ignat, Ștefan Totan, Va
ier Tufă, Petrișor Petru. Cei. 
lal(i reprezintă grupul aspiran
ților la debutul în echipa na
țională. E cazul ieșenilor Dimii, 
tro Colibă și Mircea Leuciuc — 
ambii înaintași —, al altui 
jucător de grămadă (linia 1), 

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
(t’rmiri tin POO D

cA — tuindu-se in considerare 
cinci din cele șase note de a- 
paral — la sărituri, de pildă, 
nota de 9,800 a Celestinei Popa 
n-a intrat în calcule, fiind cea 
mai'., slabă l lata, de altfel, 
cum a punctat echipa noastră 
pe aparate : 49,250 la paralele, 
49.175 la bîrnă, 49:475 lă sol 
ți, din npu, 49.475 la sărituri, 
contribuția fiecărei componențe 
Cind : 39,950 — Daniela Sili- 
Vaș. 39.625 — Aurelia Dobre, 
39.400 — Ecaterina Szabo, 39,175 
— Camelia Voinea, 39,050 — 
Celestina Popa, 39,00 — Euge
nia Golea Așadar, nici o me
die sub 39. ceea ce vine să 
lămurească, firește, clasa înal
tă a gimnastelor noastre !

La bîrnă, ca să detaliem, Si- 
Llvaș a avut o evoluție, fără 
exagerare, excepțională, care a 
înmărmurit sala pe timpul e- 
Kecuției și ai transformat-o, 
după aceea, într-un uragan de 
aplauze. Toate momentele e- 
«ercitiului au fost perfect mar
cate, cu o grație și o ținută 
tără cusur, drept pentru care 
brigada de arbitre s-a văzut 
nevoită să afișeze nota 10, în
delung aplaudată de un public 
care iși pronunțase deja opțiu
nile, scatidînd „tien-tien" (n.n. 
zece-zece !). Citeva minute mai 
tîrziu. Daniela s-a prezentat la 

stelistul Victor Avram, al mij
locașului grivițean Daniel Nea- 
ga, al timișoreanului Nicolac 
Răcean și constănțeanului A- 
drian Ținea — din linia de 
treisferturi —și cel al lui Dorel 
Piti, fundaș la Sportul Studen
țesc. Cu ei, antrenorul princi
pal al reprezentativei, Mihail 
Vasile Naca, a organizat un 
meci în compania unei combi
nate lași—Bîrlad, la finele că
ruia iotul a terminat învingător 
cu 58—22. A mai avut loc și 
un joc-școală, în compania 
Politehnicii Iași, al doilea ur- 
mînd să se dispute astăzi, tot 
pe Stadionul „23 August" din 
orașul-gazdă pentru întîlnirea 
de duminică.

Cei 25 sînt în plenitudinea 
forțelor, cu excepția lui Mura
riu, care are o ușoară întin
dere. Formația de începere nu 
a fost încă stabilită, dar, după 
cum ne spunea antrenorul fede
ral D. Mihalache, este foarte 
probabilă titularizarea unor 
jucători tineri, de perspectivă. 
Să sperăm că, indiferent cine 
va intra dumincă pe gazonul 
ieșean, XV-Ie nostru național va 
avea un debut favorabil.

fel de frumos și la sol, ob- 
ținînd un nou 10, primele note 
maxime ale actualei ediții a 
Campionatelor Mondiale de 
gimnastică.

Cum spuneam, fetele noastre 
ocupă, totuși, locul al doilea 
in clasamentul provizoriu pe 
echipe, în urma gimnastelor 
sovietice. Acestea, pe lingă a- 
vantajul de a fi concurat în 
ultima serie, cînd „tirul" no
telor fusese reglat, au mai 
beneficiat și de „biletele de fa
voare" semnate de șefa brigăzii 
de Ia bîrnă, nimeni alta decît 
Ludmila Turișceva! In aceste 
condiții, Sovieticele au acumulat 
197,500 p. Elena Șușunova (cu 
10 la sărituri și sol) și Oksana 
Omeliancik realizînd cîte 39,650 
p. Reiese limpede că lupta pen
tru cea mai înaltă treaptă a 
podiumului pe echipe rămîne 
in continuare deschisă, răspun
sul amînîndu-se pentru vineri 
seara, cînd se va desfășura reu
niunea excrcițiilor libere. Invi
tat să ne împărtășească o opi
nie, antrenorul coordonator al 
lotului nostru feminin. Adrian 
Gorcac, s-a arătat mai degrabă 
încrezător. „Vom recupera a- 
cest handicap mai mic ca ori- 
cirid și, chiar înfrîngînd rezer
va unor arbitre, nu vont re
nunța la dobîndirca medaliilor 
de aur" — ne-a declarat el. 
Așa să fie!

După desfășurarea exercițl- 
ilor impuse, clasamentele femi-

Campionaiul Mondial de șah
Previziunile noastre s-au do

vedit juste,. Garri Kasparov 
nu s-a arătat descumpănit de 
înlrîngerea suferită imediat 
după startul confruntării sale 
cu Anatoli Karpov. Luni seara, 
el a urcat încrezător pe scena 
teatrului „Lope de Vega" din 
Sevilla, pentru a conduce pie
sele albe pe eșichierul meciului 
pentru titlul mondial de șah. 
Și, oricît de surprinzător ar 
părea, în această a 4-a partidă 
Kasparov a ales aceeași des
chidere ca în a 2-a, cea în care 
fusese învins. Deci, o „Engleză" 
cu centrul lăsat liber pentru 
manevrele pionilor de ambele 
părți. La mutarea 9 (din nou 
surprinzător...), Karpov s-a în
depărtat de la varianta care-i 
adusese succes miercurea trecu
tă. El a mutat 9.f:e3 în loc de
9.e3,  părînd să dorească diml- 
nuarea tensiunii în centru. A 
urmat, însă, o învăluire de 
flanc a lui Kasparov care șl-a 
postat ambele turnuri pe co
loana „f" deschisă- Avantajul 
pozițional al campionului mon
dial s-a majorat și după schim-

nine au următoarea alcătuire t 
individual compus — Daniela 
Silivaș 39,950 p, Elena Șușuno
va șl Oksana Omeliancik 39,650 
p, Aurelia Dobre 39,625 p, 
Svetlana Baitova (U.R.S.S.) 
39,525 p, Ecaterina Szabo 39,400 
p, Svetlana Boginskaia 
(U.R.S.S.) 39,350 p, Camelia
Voinea 39,175 p; echipe : 
U.R.S.S. . 197,500 p, România 
197,375 p, R. D. Germană 194,500 
p, R.P. Chineză 192,925 p, R.P. 
Bulgaria 192,800 p, S.U.A. 
190,750 p.

Competiția continuă joi cu 
concursul masculin de liber a- 
lese, pe care, după cum se cu
noaște, echipa României îl a- 
bordează de pe locul 9, cu po
sibilități și ambiții de a depăși 
această poziție, iar Marius 
Gherman (locul 26), Valentin 
Pîntea (locul 31) și Marius 
'l'Obă (locul 46) cu speranța de 
a „prinde" disputa pentru in
dividual compus, deci un loc 
în primii 36.

REZULTATE DIN

CUPELE EUROPENE
Aseară, s-au desfășurat majoritatea meciurilor din turul al doilea în cupele europene (prima 

manșă) din optimile de finală ale C.C.E. și Cupei Cupelor, și „16“-imile din Clipa U.E.F.A. Iată 
rezultatele care ne-au sosii pînă la închiderea ediției. Reamintim că întâlnirile retur vor avea 
loc la 1 noiembrie.

DIN NOU EGALITATE
bul damelor, la mutarea 25, iar 
pătrunderea pieselor albe pe 
penultima linie, în dispozitivul 
advers, risipea orice dubii.

Intr-adevăr, Kasparov a cîști- 
gat un pion, pe care Karpov 
nu-1 putea recupera din cauza 
unei abile plase de mat (27... 
T:c3 28.T:f8+). Contra-jocul 
căutat de șalanger nu s-a dove, 
dit eficace șt al doilea pion al 
său a căzut,, lăsindu-i la între, 
rupere uh final fără speranță. 
A doua zi, el a anunțat pe ar
bitrul olandez Geurt Gijssen 
că cedează fără a se mai pre
zenta la reluare.

Iată cum arată fișa acestei 
tensionale dispute :

G. Kasparov — A. Karpov 
(C.M. 1987, partida a 4-a) 1. c4 
Cf6 2. Cc3 e5 3. Cf3 Cc6 4. g3 
Nb4 5. Ng2 0—0 6. 0—0 e4 7. 
Cgă N:c3 8. b:c3 Te8 ». f3 e:f3
10. C:f3 De7 11. e3 Ce5 12. Cd4 
Cd3 13. De2 C:cl 14. Ta:cl d6 
15. TÎ4 c6 16. Tcfl De5 17. Dd3 
Nd7 18. C15 N:f5 19. T:f5 Dc6 
20. Dd4 Te7 21. Dh4 Cd7 22. Nh3 
Cf8 23. T5f3 De5 24. d4 De4 23. 
D:e4 T:e4 26. T:f7 T:e3 27. d5 
Tae8 28. T:b7 c:d5 29. c:d5 T3e7 
30. Tfbl h5 31. a4 g5 32. Nf5 
Rg7 33. a5 Rf6 34. Nd3 T:b7 35. 
T:b7 Te3 36. NbS T:c3 37. T:a7 
Cg6 38.Td7 Ce5 39.T:d6+ Rf5 
40. a6 Ta3 41. Td8 (mutare din 
plic) 1—0.

Tabela de scor indică din nou 
egalitate : 2—2. A 5-a partidă, 
în care Karpov va avea albele, 
a fost amînată pentru vineri la 
cererea acestuia?

Rudu VOIA

• PE SCURT • PE SCURT @ PE SCURT •
BASCHET • Reprezentativa 

feminină a Bulgariei a jucat în 
R.P. Chineză cu selecționata pro
vinciei Hubei. Gazdele au cîști- 
gat cu 79—66 (38-35).

HOCHEI PE GHEAȚA « După 
zece etape, în campionatul unlo- 
na1 conduce echipa Aripile So
vietelor Moscova, cu 18 puncte, 
urmată de formația ȚSKA Mos
cova — 16 p (un joc mai puțin 
disputat).

SCRIMA o Concursul feminin 
de floretă desfășurat în locali- — 4 p și TJ Vi'kovice — 3 p.

C.M. DL ÎTlNDDâL 
PINLRli JUNIOARE

Inccpînd de mîine și pînă la 
1 noiembrie, în mai multe ora
șe din Danemarca se desfășoa
ră Campionatul Mondial de 
handbal rezervat echipelor de 
junioare. Cele 16 formații 
participante au fost repartizate 
în patru grupe. Grupa A : Co
reea de Sud, R. F. Germania. 
Danemarca, Argentina; Grupa 
B : Polonia, Norvegia, Franța, 
Cehoslovacia; Grupa C: U.R.S.S, 
Iugoslavia, Spania, Nigeria; 
Grupa D : B. D. Germană, 
It. P. Chineză. Suedia și Ja
ponia.

Deținătoarea titlului Hal 
este reprezentativa U.R.

SCHIORII
ȘI-AC ÎNCEPU lOORIJRIlt

Concursul de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambu
lina de la Oberhof a fost cîș- 
tigat de Jens Wiessflog (R. D. 
Germană), cu 227,9 puncte (să
rituri de 90 m și 89 m). Pe lo
cul secund s-a situat coechipie. 
rul său Mike Arnold — 223,6
puncte.

$11111 OPAC, |N CONIINUAM
NEW YORK (Agerpres). In 

fruntea clasamentului circuitu
lui feminin la tenis se află in 
continuare Steffi Graf, urma
tă de Martina Navratilova, 
Chris Evert, Hana Mandlikova, 
Pam Schriver, Gabriela Saba- 
tini, Helena Sukova, Zina 
Garrison. Manuela Maleeva și 
Claudia Kohde-Kilsch.

tatea elvețiană La Ch aux de Foods 
a fos. cîștigat ele selecționată 
R.F. Germania, urmată în clasa
mentul final de echipele Fran
ței șl Elveției.

VOI.EI • Competiția masculi
nă disputată la Wittenberge s-a 
încheiat cu victoria echipei 
Traktor Schwerin (R.D. Germa
nă) — 4 puncte, urmată de for
mațiile stal Szczecin (Polonia)
— 5 p, Kalev Tallin (U.R.S.S.)

DESCOPERIRE'' iN
CUPA U.E.F.A.

FOLOSUL CUI ?I
Lumea boxului profesio

nist, cu luminile și umbrele 
el se prezintă azi mai divt- 
zată ca orieînd. Trei orga
nisme distincte, dar care se 
autointitulează, firește, mon
diale, îsi disnută campionii 
și „piețele de desfacere*, a- 
iunglnd să-i deruteze pînă și 
pe cei mai scrupuloși statis
ticieni, darămite pe specta
tori ! Flecare dintre ele — 
World Boxing Association, 
World Boxing Council și, cel 
mai tînăr, International 
Boxing Federation 
ie categorii (deși 
Pfopiate), alte ” 
samente și, 
alți campioni, 
trem de rare 
ind cazurile 
un pugilist socotit __ ___
drept numărul 1 în lume se 
bucură de același „tratament* 
și din '>artea celorlalte ! Ca 
să vă faceți o imagine și 
mai-* exactă, ajunge să men
ționăm '‘ă pînă și un boxer 
de talia iui Marvin Hagler, 
neînyin* timp de 7 ani și, 
după multe opinii, cel mai 
strălucitor „mijlociu* din is
torie, 'i fost contestat de 
W.B.C. și I.B.A., el abordind 
meciul ct Leonard' (pe care 
l-a pla -dut) doar * 
tea de campion 
W.B.A !

într-un 
valitatea 
tronî* 
W.B.C a 
spre surprinderea 
și, desigur spre 
concurenților, să mai inven
teze o categorie, organizînd 
chiar, în 8 octombrie, lâ To
kio, o confruntare pentru 
titlul suprem, între un japo
nez si un thailandez ! Ca și

cla- 
logic. 

ex- 
fi 

cînd

— are al- 
foarte a-

Contrapunct

cind n-ar fl existat, și așa, 
destule categorii, 15 după 
W.B.C. (I.B F are chiar 16 !) 
față de ceio K ale boxului 
amator, -respectivul organism 
a mai lansat, cu tam-tam-ul 
de rigoare, o alta, pe care 

•>. nuruH-o „pai*. Deschisă 
pugiliștilo de pînă la 47,128 
kg (zecimalele provin din 
transformarea livrelor), noua 
clasificare o precede pe cea 
de la „semimuscâ* (48,988 kg), 
fiind destinată cu precădere 
sportivilor asiatici.

Comentînd această 
pe:’‘.re / specialiști de 

tindeni 
de —, 
|va aduce 
o 14 <4

15

de una

în calita- 
în varianta

moment 
dintre 
pare 
găsit de cuviință, 

generală 
necazul

în care rl- 
cei 3 „pa- 
paroxistică,

,desco- 
pretu- 

dezic 
nu 
„o 

altă grămadă de 
_ încurcături, con

fuzii șl controverse* („l’Equi- 
pe Magazine*4). Autorii 
susțin însă, sus și tare, 
decizia n-a urmărit i 
„impulsionarea boxului 
lume*, prez’otlnd-o ca 
o.. necesitate 
Adevărul e, 
să-1 spunem _ ___ _ _ _
în plus înseamnă un campion 

adică o reclamă 
j multe) în plus, o

se
ea, căci 

! decît 
grămadă

ei 
s, că 
decît 

în 
pe 

obiectivă ? ! 
să nu ne sfiim 

că o categorie

în plus.
(chiar m» , - _ . _
„rețetă* în plus și așa mai 
departe. Și cuml z‘“““
profesionist, totul a plecat și 
pleacă de la interesul mate
rial, 
ales, 
ra ca, 
sau I.B.E.
17-a catego ie 
se va întîmp.a, 
se întîmpiă, 
tulul, ci în 
Pentru că 
sccpul nu 
mijloacele.

in ringul

al celor din culise mai 
nimeni nu s-ar mai mi- 
, într-o bună zi, W.B.C. 

să apeleze și la a
Dar asta nu 

i, cum nici nu 
în folosul spor- 

detrimentul 
nici măcar 
scuză totdeauna

lui. 
aici

O vi di u IOANIȚOAIA

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Neuchâtel Xamax- Bayern Miinchen 2—1
Real Madrid — F.C. Porto 2—1
Lillestroem — Bordeaux 0—0
Aarhus — Benfica 0—0
Glasgow Rangers — Gornik Zabrze 3—1
Sparta Praga — Anderlecht 1—2
Rapid Viena — P.S.V. Eindhoven 1—2
Steaua București — Omonia Nicosia 3—1

CUPA CUPELOR
Vlaznia Skodra — Rovaniemi PS 0—1
O.F.I. Creți — Atalanta 1—0
Den Haag — Young Boys Berna 2—1
Real Socledad — Dinamo Minsk . 1—1
Kalmar F.F. — Sporting Lisabona 1—0
Hamburger S.V — Ajax 0—1
F.C. Malines — St. Mirren 0-0 U.E.F.A.) — sîmbătă.

Borussia Dortmund — Velez Mostar 2—9
1—2Dundee United ' — Vitkovic-

Brondby — Sportul Studențesc 3—0
Internazionale — Turun Palloseura 0—1
Milan — Espanol 0-2
Wismut Aue — Flamurtari 1—0
Aberdeen — Feyenoord 2—1
Chaves — Honved Budapesta 1—2
F.C. Utrecht — Verona 1—1
F.C. Barcelona — Dinamo Moscova 2—0
Toulouse — Bayer Leverkusen 1—1
Panathinaikos — Juventus Torino 1—0
steaua R. Selgrao — F.C. Bruges 3—1

»Meciurlle Marseille — Hajduk Split (Cupa Cu-
pelor) și Victoria București — Dinamo Tbilisi
(Cupa U.E.F.A.) se dispută astăzi, iar cel dintre
Spartak Moscova și . Worder Bremen (Cupa

Ascarâ, hi Copenhaga, in Cupa u.E.r.A.

BR0NBBY - SPORTUL SIUDINJISC 3-0 (2-0)
...după un joc doar defensiv al alb-negrilor

COPENHAGA. 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Pe stadio-nul Idraets Park din 
Copenhaga, în fața a 35 000 de 
spectatori, Sportul Studențesc a 
pierdut cu 3—0 prima manșă a 
turului II U.E.F.A. in compania 
puternicei formații daneze Brond- 
by, la capătul unui joc în care 
echipa noastră a mizat aproape 
exclusiv pe apărare. Fotbaliștii 
români au părut impresionați 
de faima echipei daneze, reușind 
să expedieze doar două șuturi 
spre poarta lui Schmeichel. Dar. 
dacă potențialul ei ofensiv a 
fost scăzut, trebuie să mențio
năm că apărat ea a făcut eforturi 
remarcabile pentru a limita 
proporțiile scorului. Echipa da
neză, deși a fost mereu In atac,

nu s-a ridicat la nivelul re- 
numelui .său, care a crescut mult 
după eliminarea lui Goteborg.

Primul gol a fost înscris de 
OLSEN (min. 16), în urma unei 
pase scurte de la Steffensen, care 
a executat lateral o lovitură liberă 
de la 17 m. Al doilea a fost 
urmarea unui penalty executat 
de STEFFENSEN (min. 30), în 
urma faultului inutil comis de 
M. Marian asupr luLJan Jensen. 
Al treilea gol a venit spre fi
nalul meciului, fiind realizat de 
CHRISTIANSEN (min. 86), dar a 
fost urmarea unui ofsaid incon
testabil Să mai menționăm șl 
faptul că fotbaliștii danezi au 
avut două bare (min. 76 șl .89) în 
perioada în care studenții alb-

negri dădeau vizibile semne da 
oboseală.

în pofida scorului not, trebuie 
să arătăm că Sportul Studențesc 
și-a depășit condiția din cam
pionatul intern, luptînd ou 
ardoare în fața unei echipe care 
venea și cu aureola unei 
contribuții ‘hotărîtoare la succe
sele categorice aile echipei o- 
limplce.

Arbitrului luxemburghez R. 
Philippi, care a condus foarte 
slab, sancționînd echipa noastră 
Cu nu mai puțin de șapte car
tonașe galbene, cele mai multe 
excesive, i s-au aliniat forma
țiile :

BROndby : Schmeichel — B. 
Jensen, OLSEN, K. Nielsen, 
Mad en — J. Jensen, STEF- 
FENSEN. BACHOLT (min. 23 
CHRISTIANSEN), Wilfort — C. 
Nielsen, LAUDRUP.

SPORTUL STUDENȚESC: Cris
tian — M. Marian, CRISTEA, 
M. Popa, Munteanu II (min. 82 
Ciucă) — pană, BOZESAN, 
IORGULESCU. Coraș — Țîrlea, 
S. Răducanu (min. 73 Stănici).

Gheorghe NSRTEA


