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Turul ciclist al României, ediîia a 27-a

CARAVANA MULTICOLORA PORNEȘTE DUMINICA LA DRUM
Mîine, f octombrie caravana 

multicoloră a Turului ciclist al 
României — prestigioasă com
petiție internațională la startul 
căreia s-au aliniat, de-a lun
gul timpului, num» de primă 
mărime ale ciclismului nostru 
Si ale celui international -- va 
pomi la drum.

Timp de 8 zile, parcurgînd, 
în tot atîtea etape, un traseu 
măsurînd aproape 1200 km. ru
tierii îșî vor disputa cu ardoa
re dreptul de a îmbrăca tri
coul galben, semnul distinctiv

ai liderului in clasamentul ge
neral. Va fi. desigur, o luptă 
acerbă pentru întâietate si 
sperăm ca. la capătul fiecărei 
etape, să putem consemna o vi
teză medie orară dintre cele 
mai ridicate inclusiv o pre
zență româneasca numeroasă 
printre principalii animatori și 
protagoniști 
printre cei 
escaladările __  _____
termediare. Bineînțeles că ma
rile sprinturi vor fi cele fina
le. de la capătul fiecărei eta-

ai competiției, 
ce-si vor disputa 
sau sprinturile in-

/n Divizia A I la hochei

STEAUA, DUNĂREA Șl VIITORUL
AU ÎNVINS LA SCOR

TRAGEREA LA SORTI IN CEPELE 
EUROPENE LA FOTBAL 

t. 1t. STEAUA - P. S. V. EINDHOVEN 
tiH tmion: PANATHINAIKOS — DINAMO

Meciurile tur sint programate Ia 18 octombrie, iar cele retur Ia 1 
noiembrie, (tn pag. a IV-a — programul complet ai întâlnirilor, 
precum și scurte prezentări ale viitoarelor noastre adversare)

Mîine, etapa a 6-a a Diviziei A

ÎN PRIM-PLAN, DLRBYUL DL PE LITORAL

Ieri s-a disputat 
naugurală a Diviziei 
hochei, prima grupă 
la locurilî căre.a au asistat 
mare număr de iubitori al 
cestui sport

Iată rezultatele și cîteva _ 
mănunte de la cele trei parti
de. desfășurale la București. 
Galați și Miercurea Ciuc.

STEAUA BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI S 2 
(3—1, 3—1, 2—1). Un pubirc mai 
numeros ca de obicei a venit 
să asiste la eternul derby (și 
la hochei) dintre echipa cam
pioană și Dinamo, plecînd cu 
satisfacția de a fi urmărit o 
partidă dinamică, dîrz disputată 
și cu multe goluri. Steaua fi-a 
dovedit, asa cum era de aștep
tat, superioară în ce privește 
p.+ inajul si pregătirea fizică, 
elemente care au decis victoria 
la scor, mai mar» decît a- 
parența generală a jocului. 
Atuurile respective au fost 
folosite cu el'ciență de an
trenorii I. Gheorghiu si A. 
Crișan, care după c primă 
repriză în cari accentul a tost 
pus pe ofensivă, au recoman
dat elevilor lor tactica jocului 
pe contraatac. Primul gol al 
meciului a toit înscris de 
Steaua, prin șutul lui Dra

etapa i- 
A la 

valorică, 
un 
a-
a-

8—2

gomir, deviat tn poartă 
fundașii dinamoviștl. la o 
vălmășeală în fața porții 
Gh. Huțan. Combinațiile și

de 
în- 
lui

. ----------- .. pa
sele rapide aie steliștilor le-au 
mai adus acestora două go
luri (Geru și Hălăucă). ducă 
care Panaitescu a marcat pen
tru Dinamo, interceptînd un 
puc jucat praa mult de cam
pioni în siialrilc propriei porți. 
în reprizele a Il-a și a III-a, 
jocul pe contraatac al Stelei 
a lăsat impresia unei superio
rități în „cintp" a dinamoviș- 
tilor. dar scorul primei reprize 
(3—1) s-a repetat. Au fost și 
cîteva scurte altercații prompt 
stopate de arbitrul central N. 
Enache, ajutat de FI. Gubernu 
și D. Trandaf r.

Marcatori : Hălăucă 2, Dra- 
gomir 1. Geru 1, Popescu 
Alexe 1, Voitan 1, Dimachc 
respectiv Panailcscu 1, Eros 
Salamon

pe, dar pentru a trece primul, 
sau printre primii, linia de so
sire. este nevoie ca pe întreg 
traseul unei etape să te afli 
mereu în frunte, să participi la 
toate acțiunile, să le inițiezi, 
chiar, pentru a controla îndea
proape momentele- ;heie ale 
cursei. încredințăm tiparului a- 
oeste obsetvații cu gîndul că 
printre sportivii care ne repre
zintă sint numeroși tineri, pen
tru prima oară prezenți intr-o 
competiție atit de exigentă, cot 
la cot cu alergători, din țară și 
din străinătate, ci multă ex
periență competiționa-ă. De 
altfel, tot pentru tinerii noștri 
cicliști o spunem, dincolo de 
clasamentele etapelor șl de cel 
general, vor fi alcătuite alte 
două clasamente, al escaladă
rilor și al combativității, 
fapt al sprinturdor 
diaire, și situarea pe un 
fruntaș în aceste 
este echivalentă cu o 
aflată nu la îndamina oricui. 
Cu alte cuvinte, vom 
cu un deosebit interes .
ția tinerei generat’!. în rîndul 
căreia evoluează o serie de ta- 
lentațl cicliști, despre ale căror 
calități am scris în numeroase 
rînduri, ba chiar și am supra-

Vietor NIT*

in
interme- 

loc 
ierarhizări 

izbîndă
urmări 
presta-

(Continuare In pag. 2*3)
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Mirceo COSTEA

C.S.M.
— S.C.

DLNĂREA galați 
MIERCUREA CIUC 

5—2 (1—0. 1—1, 3—1) Gălățenii 
eu debutat cu o frumoasă vic
torie, grație dominării pe toate

(Continuare in pap. 2-3)

CWf 164 FI CAMPIOANA LA OINĂ?
Răspunsul ii vom afla după 

ultimele meciuri ale turneului 
final al Campionatului Repu
blican. programate sîmbătă și 
duminică pe Stadionul Tinere- 
tului (de la orele 10). Cea mai 
apropiată de acest important 
obiectiv este Dinamo București, 
care conduoe în clasament (12 
p). urmată de C.P.B. (10 p). 
Dar rivala sportivă de totdeau
na a jucătorilor dinamoviști, 
echipa C.P.B., este ferm deci
să, cum ne-a dat de înțeles an
trenorul ei, Ilie Dacău. să 
constituie și de data aceasta o 
adversară incomodă pentru ac
tualul lider și să estompeze 
dezamăgirea suporterilor, după 
acei 8—21 de la Pitești. Nu va 
fi ușor, dar, oricum, tentativa 
merită a fi încercată...

Pentru un loc pe podium 
promit să se angajeze toate 
celelalte participante la tur
neul final. Laminorul Roman,

A.S.A. Constanța și I.P.A. Si
biu. Prin prisma comportării 
anterioare, jucătorii din Ro
man par a fi cei mai îndrep
tățiți să... spere (29—14 cu 
A.S.A. și 16—12 cu I.P.A., săp- 
tămîna trecută), dar, cum măr
turisea antrenorul sibienilor. I. 
Iridon, „ne-am străduit să tre
cem de barajul eu Viață Nouă 
Olteni, pentru un loe in tur
neul final, acum vizăm și o 
medalie...". Un argument ar 
putea fi acel 17—18 cu Dina
mo, cel mai strîns rezultat în
registrat în primele meciuri din 
turneul celor 5 rămase in 
competiție.

AZI, LA MOSCOVA,
CAMPIONUL NOSTRU
FRANCISC VAȘTAG

IN FINALA
C. M. DE BOX

(amănunte în pag. a 4-a)

• F.C. Argeș țintește primele sale puncte • La Sibiu, 
întilnire dificilă pentru gazde, in fața revelației începutu
lui de sezon • Pe stadionul din Șos. Ștefan cel Mare, 
liderul este mare favorit • La Moreni, vine S.C. Bacău, 
care joacă mai bine in deplasare • Va reuși „U**, pe 
propriul teren, prima sa victorie ? • Partidă foarte in
teresând la Scornicești, unde gazdele sint stimulate de 
punctul obținut la Bacău • La Oradea, totul depinde 
de verva și eficacitatea atacanților echipei locale

.wwwrtVrtw PROGRAMUL Șl ARBITRII
; Pitești : F. C. ARGEȘ - „POLI" TIMIȘOARA <
i M. Salomir (Cluj-Napoca) ; Ș. Necșulescu (Scornicești), A. 3*
■ Huzu (Sibiu) șl
; Sibiu: F, C. INTER - PETROLUL J
• V. Curt (Constanța) ; M. Ivăncescu (Brașov), v. Donțu (Galati) J
■ Constanța : F. C. FARUL - STEAUA J
■ I. Igna (Tim.) ;_Cr. Teodorescu (Buzău). Al^Jțenghel (Vaslui)
* București : ...........“

C. Gheorghe (Suceavâ)_; Al. Mustățea (Pit.b. M
J Moreni :
■ V. Titorov (Plopeni) ; M. Niculescu (Buc.). B. Cațaroș
[ Cluj-Napoca :
i Gh. Constantin
■ Scornicești :
i I. Crăciunescu
i Oradea :

M. Constantinescu ; G. Ionescu (Buc.). M. Ștefănescu (Tg. Jiu)
! București : SPORTUL STUDENȚESC - UNIV. CRAIOVA
' Fl. Popescu (Ploiești) ; C. Corocati (Reșița). M. Nicolau (Ba

cău)
i Această ultimă partidă din program se va disputa la 18 oc-
■ tombrle.
i Ora de începere a jocurilor : ÎS.

DINAMO - CORV1NUL
(Stadionul Dinamo)

FLACĂRA S.C. BACAU
Seci

„U“ - JIUL
(Rm V.) ; Ad. Moroianu (PI.) C sorescu 

F. C. OLT - VICTORIA
(Rm. V.) ; M. Axente (Arad). I Molse , 

F. C. BIHOR - F.C.M. BRAȘOV

(CAI.)
(Pit.)

(Bz.)

SCU , Vr. ăvucSCU (DUC.). Lvl. JJ>vcIdIICSCU (.*•&. ’ 
SPORTUL STUDENȚESC - UNIV. CRAIOVA

START IN NOI EDIȚII ALE DIVIZIILOR A
Volei Baschet

SE AȘTEAPTA JOCURI 
DE CALITATE SUPERIOARĂ

Divizionarele A feminine de volei încep o nouă 
ediție a campionatului, cea de a 40-a, in con
diții. putem spune, mai favorabile unor prestații 
de calitate superioară față de ultimele sezoane. 
Adică, după o vară mult mai consistentă în 
pregătire și jocuri în cadrul circuitului dotat cu 
„Trofeul Sportul", la care au luat parte, cu o 
singură excepție (campioana țării, Dinamo Bucu
rești, care a avut însă majoritatea jucătoarelor 
în loturile naționale), toate celelalte echipe. Și 
după o reconfortantă urcare în ierarhia conti
nentală a primei noastre reprezentative, la ediția 
a 16-a a C.E., desfășurată tn prima decadă a 
acestei luni în R.F. Germania.

Semne bune pentru voleiul nostru feminin, 
speranța că in campionatul a cărei primă etapă 
este programată astăzi și mîine vom consemna 
dispute sportive de mai ridicat nivel tehnic și, 
implicit, spectacular. întrecerea se anunță și 
mai pasionantă ca altădată, întrucît acum — se 
estimează — jumătate dintre participantele la 
competiție iși pune candidatura la podium și 
chiar la titlu ! Motiv în plus ca publicul iubitor 
de sport să fie tot mai numeros la meciurile 
de volei...

Iată programul primei etape (un meci, oel de 
la Rm. Vîlcea. se va disputa astăzi, de la ora 
17. celelalte mîine) : DINAMO BUCUREȘTI — 
PENICILINA IAȘI (sala Dinamo, ora 9), CHI
MIA RM. VÎLCEA — C.S.U. RAPID GALAȚI.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

0 IMPORTANTA CERINȚA
EVOLUȚII LA COTE MAXIME

Participantei»? la ediția a 4 l-a a Campiona
telor Naționale da baschet susțin, astăzi și 
mîine, meciurile etapei inaugurale, așteptate cu 
viu și justificat interes atit de echipe, cît și 
de numeroșii iubitori ai acestui spectaculos 
sport, cu largă audiență în special în rândurile 
studenților și elevilor.

Debutul competiției este făcut in toamna unui 
an în cursul căruia reprezentativele de baschet 
ale României au obținut performanțe foarte 
bune, ca, de pildă, cucerirea titlului de vicecam- 
pioană a Europei și locul I Ia Turneul Prietenia 
(de către echipa națională de cadete), calificarea 
într-unul din turneele semifinale ale Campio
natului European (de către selecționata de se
niori), și cîștigarea medaliei de argint la Tur
neul Prietenia (de către lotul național de ju
niori), ca să ne referim numai la întreceri 
oficiale.

Desigur, bilanțul este onorant, dar în același 
timp el obligă ca și anul viitor echipele țării 
noastre să aibă evoluții la fel de bune. Pentru 
aceasta se cere însă ca la procesul de pregătire 
a selecționabililor să-și aducă aportul toți an
trenorii formațiilor divizionare, care sint datori 
să le asigure elevilor lor condiții pentru a pro
gresa în așa măsură îneît să poată contribui 
cît mai substanțial la prestațiile lotului națio
nal. Iată de ce opinăm că ediția actuală a Di
viziei A are o însemnătate deosebită și între
cerile trebuie să ofere cît mai multe meciuri 
spectaculoase si de bun nivel tehnic. îh felul

Dumitru STĂNCULESCU

POEZIA APARTE A UNEI MUNCI ASPRE, DE FIECARE ZI.
• Elisabeta Lipâ sau victoria unei extraordinare ambiții

• Exact ca Sanda Toma, acum zece ani I
Prin 1979 era elevă la liceul 

.Mihai Eminescu" din Boto
șani. Juca baschet, despre ca
notaj abia dacă auzise cite 
ceva, iar aceasta mai mult da
torită Sandei Toma care, exact 
in acel an (la Bled...), cucerea 
medalia de aur a probei de 
schif simplu. Peste citeva luni, 
antrenoarea Ileana Pavel, de 
la clubul bucureștean Olimpia, 
efectuează o selecție de pro
porții în acea parte tării. El - 
sabeta, înaltă, voinică. atrage 
imediat atenția; după numai 
patru luni concura in barca O- 
llmpiei la campionatele de 
fond. Primul loc ocupat a fost

doar tn vecinătatea podiumu
lui, locul 4, dar in vară, băr
cile in care fusese inclusă, 4 
rame ti 8+1, clștigau campio
natul junioarelor m ci.

Nu a trecut prea mult și ta
lentul nativ, voința extraordi
nară de care dădea dovadă 
a ii condus-o si spre prima me
dalie internațională, un „bronz"

obfinut la Concursul Prietenia 
al anului 1981. Au urmat, fi
resc. selecționarea in lotul dc- 
senioare, iar apoi prima me
dalie la un Campionat Mon
dial — brom la „4 visle". in 
1982. la Lucerna.
• Iar. în continuare. Elisa- 

beta ? • tn continuare a fost 
truda, obișnuita trudă de zi cv 
zi a canotajului, vara-pe-lac. 
iarna-la-bac. După cum vedeți, 
o muncă nu lipsită de poezie... 
• Eu mă refeream la medalii 
"e modalii au venit in conti- 
nua-e ? • De medeZii era vor
ba ? ! De fapt trebuia sâ-rn-'

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2-3)

(Continuare in pag. 2-3)



Se reia disputa divizionarelor A la rugby Dum

MII DE MEȘTEȘUGARI SIBIENI IN ÎNTRECERI
STEAUA-FARUL Șl UNIVERSITATEA 

ELTIM - MINAUR, MECIURILE ZILEI
Tradiționala întrecere snortlvă 

de masă ..Zilele sportive ale co
operatorilor meșteșugari tibie- 
ni“, organizată în intimplnarea 
Congresului al XIV-lea al parti
dului. de asociația sportivă Vo
ința. sub îndrumarea Uniunii ju
dețene a cooperației meșteșugă
rești si cu sprijinul c.J.e.f.S Si
biu și-a derulat timn de o săp- 
tămină cea de a XHI-a ediție. 
Avînd drept scop angrenarea 
membrilor asociației în practi
carea diferitelor ramuri sportive, 
depistarea de noi elemente tinere 
Si talentate pentru completarea 
efectivelor se.-tiilor pe ramură de 
sport, precum si trecerea norme
lor complexului „Sport si sănă
tate". ediția din acest an — desfășurată la fotbal, volei, handbal, 
sab tenis de ma-ă orientare

0 REUȘITA SARBATOARE
Stațiunea balneo climaterică 

Slănic Moldova a găzduit timp de 
două zile, frumoase zile de toam
nă. „Festivalul sportiv al Slă- 
nicului" tradițională competiție 
sportivă de masă organizată 
sub generoasa emblemă a Dacia- 
dei si adresată tinerilor sportivi 
muncitori Această a 16-a ediție. 
Organizată de CJ.EF.S. Bacău. 
Comitetul județean al U.T.C. și 
Consiliul județean ai sindicatelor, 
cu largul concurs ai organelor 
de partid si de stat locale si al 
conducerii stațiunii, s-a bucurat 
de un succes deosebit. Si aceas
ta nu numai printr-o participare 
numeroasă fia start prezentîn- 
du-se sportivi si formații din 
toate orașele Iubețului, precum 
șl din județele Galați. Harghita 
si Vaslui), cit mai ales prin ni
velul ridicat al disputelor. toti 
cei nrezenti — sportivi, organi
zatori. spectatori — afirmînd că 
a fost una dintre cele mai reu
șite ediții. Dovadă si deosebitul 
succes de public, cocheta bază 
sportivă din centrul stațiunii 
fiind luată. în zilele competiției, 
eu asalt de sute si sute de lo
calnici si de oameni ni muncii 
aflați în stațiune la odihnă sau 
tratament.

S-au disputat întreceri la pa
tru discipline snortive : handbal, 
volei, tenis de cîmn si orientare 
turistică, toate la masculin si fe
minin. Iată cîstigătorii : handbal 
— Constructorul Bacău (m). Par
tizanul Bacău (f) : volei : Șoimii 
Bacău (m). FILA TEX Miercurea 
Ciuc (fi : tenis de cîmn : Adrian 
Trandafir (Rulmentul Birlad) șl 
Elena Ticea tMetalul I.U.C. Bor- 
zesti) : orientare turistică _• Ni- 
colae Bătrînu (Otelul Bacău) si

sportivă si atletism — s-a bucu
rat de participarea unui număr 
de 4261 cooperatori, cu membrii 
lor de familie, si ucenici din cele 
10 unitătl cu profil de ne raza 
municipiului Sibiu. Întrecerile 
finale, urmărite de un numeros 
public, au prilejuit dispute strîn- 
se. iar cîstigătorii au trăit mo
mente de mare bucurie cînd au 
urcat oe podiumul de premiere. 
Președintele asociației sportive 
Voința, Aurel Hanea. ne spunea: 
„întrecerile cooperatorilor sibieni 
marchează an de an, prin fina
lele lor. încheierea ediției de 
vară a Daciadei aici la Sibiu si 
reusesc să angreneze tot mai 
multi participant. constituind 
pentru noi un reușit prilej de 
denistare a noi elemente pentru 
inițiere în sport".

SPORTIVA LA SLĂNIC
Katalin Kerestesi (Voința Mier
curea Ciuc).

Organizatorii au Oferit cîștigăto- 
rilor si altor sportivi clasați pe 
locuri fruntașe diplome, frumoa
se cupe si numeroase premii în 
materiale snortive.

Eugen TEirAU, coresp.

„Cupa U. T. C

Vă prezentăm cîstigătorii ac
tualei ediții. Atletism : 100 m 
Dlat. 400 m Dlat si tetratlon — 
Lacrima Barabancea (Tehnica 
Nouă), lungime — Daniela Dan, 
greutate — Marinela Ivascu (Igie
na), 100 m plat 800 m Dlat și 
tetratlon — Nk’olae Uașe^an 
(Textila), greutate — Olimpiu 
Popa (Arta Sibiului), lungime
— Tiberiu Badiu (Progresul), 
cros, fete sub 19 ani —• Elena 
Hader (Tehnica Nouă), ceste' 19 
ani — Florina Lăpăduț. (Timpuri 
Noi), băieți — Marcel Lăpăduș 
(Timpuri Noi) î Fotbal — Teh
nica Nouă : Handbal. — fete și 
băieți — Tehnica Nouă : Volei 
fete — Arta Sibiului, băieți — 
Tehnica Nouă : Orientare spor
tivă — Lacrima Barabancea, 
loan Mihuț (Timpuri Noi) ; Șah
— Maria Demian (Igiena). Ma
rian Pleșa (Tehnica Nouă)) ; Te
nis de masă — Livia Neagu. 
Aurel Pamfiloiu (ambii dp la 
Progresul). Clasament general 1. 
Cood. Tehnica Nouă (președinte 
Cristache Dobre) 10630 puncte. 2. 
Coop. îmbrăcămintea (președinte 
Iile Pas tiu) 7337 d, 3 Coon. 
Igiena (președinte Elena Hăndă- 
rescu) 7120 p

Hie IONESCU, coresp.

la tenis

întrecerea divizionarelor A la 
rugby se reia mîine. cu o etană 
de o deosebită atracție. toate 
Dartidele din Drima gruoă valo
rică anuntîndu-so echilibrate, 
deschise chiar oricărui rezultat. 
Există, totuși, două ..caoete de 
afiș*4. Unul este reprezentat de 
partida de De terenul din Ghen- 
cea, în care campioana en titre, 
STEAUA BUCUREȘTI. Drimeste 
vizita unei foste multiole lau
reate, FARUL CONSTANTA (ora 
de începere : 10). Celălalt — jo
cul de la Timisoara, unde nes
contatul lider, UNIVERSITATEA 
ELTIM. întîlnește, de la ora 9,30 
(Stadion „1 MAI** II), singura 
echiDă care nu a Dierdut nici un 
ounct Dînă acum. C.’S.M. MI
NAUR BAIA MARE.

Meci de tot interesul și la Si
biu, între C.S.M. din localitate si 
DINAMO BUCUREȘTI (Stadion 
Valea Aurie, ora 10). Dar cel de 
ne Giulesti, unde, de la ora 13,30, 
se întîlnesc RAPID METROU 
Si GRIVITA ROSIE, formații cu 
destui susținători ? Acest pro
gram de atracție este comnletat 
de jocurile STIINTA PETRO
ȘANI — CONTACTOARE BUZĂU

(Stadion știința. ora 10) si
C.S.M. I.M.U. SUCEAVA - ru:L-
MENTUL BÎRLAD (Stadion Unli-
rea. ora 10).
1. UNIV. ELTIM 5 4 10 87- 40 14
2. Farul 5 4 0 1 120- 68 13
3. CSM Minaur 4 4 0 0 123- 13 12
4. Rulmentul 5 3 0 2 117- 96 11
5. Steaua 4 3 0 1 175- 63 10
8. CSM Sibiu 4 2 0 2 53- 58 8
7. Rapid Metrou 4 2 0 2 68-102 8
8. Cont. Buzău 4 2 0 2 42- 92 8
9. Șt. Petroșani 5 10 4 57-184 7

10 Dinamo 4 10 3 48- 58 6
11. Grivita Roșie 5 0 14 40- 92 6
12. CSM Suceava 5 0 0 5 60-130 5
• IN GRUPA A DOUA VALO

RICĂ : seria I : Dunărea Giurgiu 
— Locomotiva Pașcani. Politeh
nica Iași — Constructorul Con
stanta. T.C Ind. Cdnstanta — 
Hidrotehnica Focșani, Mașini 
Grele Buc. — Hidrotehnica Iași 
(Stadion Olimpia, ora 10): seria 
a Il-a: Transloc Alba lulia —■ 
Gloria Buc., Sportul Studențesc 
TM.U.C.B. — Energia Buc (Sta
dion Tei, ora 10). I A M T. Ora
dea — Metalurgistul Cugir. Pe
trolul Arad — Petrochimistul Pi
tești. >

SE h
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PARTICIPARE NUMEROASĂ, DISPUTE SPECTACULOASE

„Cupa Orașelor" la ciclism junii

ÎNVINGĂTORI - OAN IRIMUȘ (tel. Cluj) Șl ECHIPA

A TREIA ETAPĂ DUBLĂ
Astăzi și mîine, în trei lo

calități. au loc partidele ce
lei de a treia etape duble în 
Divizia A la polo. Campioana 
tării, Dinamo București, se de
plasează la Timișoara. unde 
are prima șansă în fața jucă
torilor de la I.L.T. în Capitală, 
cuplaje la Ștrandul Tineretu
lui — astăzi de la ora 16, mii-

Pe terenurile Tenis-Parculul 
din municipiul Slobozia, 200 de 
tineri, împărțiți în două catego
rii de virată (14—16 șl 17—19 ani) 
și-au disputat titlurile de câști
gători ai „Cupei U.T.C." la tenis. 
Intr-o organizare foarte bună, a- 
sigurată de secția sport — 

P.T.A.P. a C.C. al U.T.C. și fac
torii cu atribuții din județ — 
C.J.E.F.S., Inspectoratul școlar și, 
bineînțeles, Comitetul județean al 
U.T.C. —, după trei zile de dîrze 
și spectaculoase întreceri (parti
da pentru locurile I—II, catego
ria 17—19 ani băieți, a durat trei 
ore și jumătate) au fost consem
nate următoarele ierarhii 14—16 
ani fete: 1. Ramona Stancu (Li
ceul „Al. I. Cuza" Focșani, jud. 
Vrancea), 2. Adriana Boca (Li
ceul sanitar Arad), 3. Corina Ne
gru (Liceul industrial Huedin, — 
Cluj); băieți: 1. Adrian Iftene 
(Liceul „Gh. Codreanu" Bîrlad, — 
Vaslui), 2. Zoltan Balogh (Liceul 
industrial Huedin. — Cluj). 3. 
Eugen Ciornei (Liceul silvic Cîm- 
pulung — Suceava); 17—19 ani fe
te: 1. Anne Mărie Scăunaș (Li
ceul nr. 7 Rm. Vîlcea), 2. Nico-

leta Șoric (Liceul „ștefan cel 
Mare" Piatra Neamț — Neamț), 
3. Cosmlna Bara (Liceul indus
trial Huedin — Cluj); băieți : 1. 
Cristian Zsegora (Liceul indus
trial Vișeul de Sus — Maramu
reș), 2. Claudiu lonescu (Liceul 
industrial nr. 7 Rm. Vîlcea), 3. 
Florin Dumitrescu (student, In
stitutul de Petrol și Gaze Plo
iești — Prahova).

Clasamentul general ,pe județe: 
1. Vîlcea — care a primit Cupa 
U.T.C., 2. Cluj — care a primit 
cupa Comitetului județean al 
U.T.C. 3. Neamț — care a pri
mit cupa C.J.E.F.S. Ialomița, 4. 
Suceava, 5. Constanța, 6. Dîmbo
vița. S-au mai acordat diplome, 
medalii și materiale sportive din 
partea C.C. al U.T.C.

Pe șoselele din împrejurimile 
Constante! s-au desfășurat. )a 
începutul acestei săptămîni, ul
timele două etape, a 15-a sl a 
16-a. ale Campionatului Național 
de mare fond pentru juniori la 
ciclism, competiție dotată cu 
..Cupa Orașelor", ajunsă la edi
ția a 33-a. Criticați după evolu
ția lor de la „naționalele" de 
șosea de la Cimpulung, cei 50 
tineri rutieri au alergat acum 
combativ, încă de la plecare. 
Drept urmare, clasamentul gene
ral individual a suferit modifi
cări în partea Iul superioară.

Avînd un profil deluros. etapa 
a 15-a. fond. Constanta — Tarl- 
verde — Constanța, 83 km, a 
fost dominată de evadarea în-

NOI EDIȚII ALE
BASCHET

(Urmare din paj. 1)

IN CAMPIONATUL DE POLO
ne de la ora 9: Rapid Bucu
rești — Vagonul Arad și Stea
ua — Voința Cluj-Napoca, cu 
gazdele în postură de favori
te. A patra dublă întîlnire este 
aceea de la Oradea, dintre 
formația locală Crișul (favori
tă) și bucureștenii de la Spor
tul Studențesc TMUCB.

acesta ar fi create premise 
pentru alcătuirea unor loturi 
naționale competitive la ma
rile competiții europene de 
anul viitor.

Etapa inaugurală programea
ză următoarele meciuri — fe
minin : Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca (sîmbătă, 
sala Rapid, ora 15,30), Voința 
București — Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare (duminică, sala Floreas- 
ca, ora 8), Olimpia București 
— Sportul Studențesc Bucu-

DIV1ZIIL0R A
rești (duminică, sala Olimpia, 
ora 10), Comerțul Tîrgu Mureș
— Voința Brașov, Comerțul 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe — Gaz 
Metan C.S.Ș. Mediaș, Metalul 
I.M.P.S. Salonta Crișul — Me
talul C.S.Ș. Rîmnic’u Vîlcea ; 
masculin: L"ED. București — 
Balanța C.S.U. Sibiu (sîmbătă, 
sala Construcția, ora 17), 
ELBA Timișoara — Universi
tatea Metalul Roșu Cluj-Na
poca, Metalotehnica Tîrgu 
Mureș — Steaua. OȚELINOX 
Tîrgoviște — Rapid C.S.Ș. 5 
București, Farul C.S.Ș. 1 Con
stanța — Academia Militară 
Mecanică Fină București. Par
tida Dinamo I.M.P.S. Oradea
— Dinamo București va avea 
loc miercuri.

treprinsă în comuna Lumina (la 
ducere) de un Brun de 7 cicliști. 
Surorinzător. printre aceștia nu 
s-au aflat G. Poenaru (Sel. Pra
hova. ocupantul locului secund 
în clasamentul general) si M. 
Pîrlog (Sel Brăila, clasat în pri- 
mii sase). Grunul din fată si-a 
mărit trentat avansul. în ciuda 
eforturilor deosebite denuse de 
bluton centru a remonta handi
capul. aiungînd la so-’-e cu un 
avans de pesta trei minute. Cla
sament, etapa a 15-a • 1. Daniel 
Vraciu (Sel. București) 2:17,00, 
2. M. Zahan (Sel. Cluj). 3. M. 
Simion (Sel. București). 4. I. Si- 
nay (Sel. Cluj). 5. Al Toth (Sel. 
Brasov). 6 D. Irimias (Sel. Cluj). 
1. C. Stanclu (Sel Brașov), toți 
același timp.

Ultima etapă, semifond. la Ma
maia <32 de ture cu sprint la 
fiecare două), a fost dominată de 
evoluția excelentă a brăilenilor 
Mihai Pîrlog si Daniel Chlrilă 
sare, plecați din turul 10. aâăsînd 
vîrt.os pedale, au im-rim-at 
cursei un ritm foarte rapid, cu
cerind — în ciudă opoziției Plu
tonului — majoritatea punctelor 
la sprinturi (transformate la 
finele etapei în tot atîtea se
cunde de boniPeati î) realizind la 
finis o frumoasă „dublă". Cla
sament, etapa a 16-a : 1. Daniel 
Chirllă 1.03:15. 45 o. 2 M. Pîrlog 
51 p. 3. M. Simion. 4. D. Lauren- 
tiu (ambii Sel. București). 5. S. 
Neagu (Sel. Brașov), 6. D Vra
ciu (Sel. București), toti la 40 s.

Cu 13 victorii de etapă din 16
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mion — 
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TURUL CICLIST AL
VOLEI

(Urmare din pag Z)

(Urmare din pag I)

QUINTUS, PLOIEȘTI. 
La C.M. de canotaj de la Bled, 
echipajele noastre au cucerit 3 
medalii de aur. 3 de argint șl 
una de bronz, performantă care 
a inspirat și catrenul trimis de dv.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• După cum se știe, mîine, 

duminică, 1 octombrie, va avea 
loc o acțiune deosebit de inte
resantă cu importante avantaje 
pentru participant!. Este vorba 
de o nouă TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES. care pre
vede extragerea din urnă a 
mai puțin de 42 " 
bosibilitatea de a 
3 numere din 8 
extrase. Tragerea 
București, în sala 
nei nr. _. :____ ___ ___ ___
16,30. Operațiunile tragerii 
fi transmise la radio. De

Reveniți din depărtări, 
Nu-i. desigur. Drima oară. 
Cînd aduc iubitei țări,., 
O comoară 1

MARIN DECU. BRĂILA. N-ati 
mai auzit de mult de Florea 
Dumitrache si ati vrea să stiti 
unde e si ce face ? E tot îa clu
bul care l-a consacrat si la suc
cesele căruia n contribuit si el : 
la clubul Dinamo. Poate fi gă
sit acolo, ca antrenor al juniori
lor. din rîndul cărora vor apare 
„speranțele" si — mai ‘ ' 
...certitudinile echipei 
șeaua Stefan cei Mare. ___
alături de dv — sîntem siguri — 
îi urăm mult spor în muncă 1

tîrziu — 
din Șc- 
Noi —

DACIA PITEȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI, ȘTIINȚA BACĂU 
— UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA. FARUL CONSTAN
TA — C.S.M. OȚELUL T1R- 
GOVIȘTE. C.S.M. LIBERTA
TEA SIBIU — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI. O etapă in
teresantă, cu principale puncte 
de atracție la Pitești, Constan
ța și în Capitală, cu emoții 
pentru noile promovate (echi
pele din Bacău și Sibiu), 
revenirea pe prima soenă. 
fața propriului public. Firește, 
misiunea cea mai grea o vor 
avea băcăuancele, știută fiind

la 
în

— ____ .. nu
de numere, cu 
se cîstisa si cu 
si- respectiv, 6 
va avea loc în 

_ . din str. Doam- 
2. începînd de la ora 

vor 
DfO-fi transmise la radio.

gramul I. după terminarea trans
misiunilor sno-rtive de ia parti
dele din campionatul national de 
fotbal.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 29 SEPTEMBRIE 1989 
Extragerea I; 9 35 44 10 63 

62 40 88 70; extragerea a II-a: 
24 86 13 61 72

Fond total 
599.880 lei.

CIȘTIGURILE

71 55 41 73.
de cîștigurî :

CONCURSULUI 
PRONOSFOflf

DIN 27 SEITEMItlUE 1989
Categoria 1 : (13 rezultate) 7 

variante 100% a 1.929 lei șl 266 
variante 25% a 482 lei ; categoria 
2 : (12 rezultate) 110 
100% a 235 Iei Si 3175

variante 
------ _ __ .... „ variante 
25% a 59 iei ; categoria 3 (11 re
zultate : 641 variante 100% a 69 
lei si 18.099 variante 25% 17 lei.

PRONOEXPRES
TRAGERE EXCEPȚIONALA • ACȚIUNE DE EX

CEPȚIE, ODATĂ CU 
ÎNCEPUTUL LUNII OC
TOMBRIE • MARI 
ȘANSE DE CIȘTIG, 
DATORITĂ CELOR 42 
DE NUMERE EXTRA
SE, IN CADRUL A 6 
EXTRAGERI „INDE
PENDENTE* • SE 
CIȘTIGA Șl CU NU
MAI 3 NUMERE DIN 
8 EXTRASE « ULTIMA 

DE PARTICIPARE 
NUMERELE FA- 

VORITE, SÎMBĂTĂ, 30 
SEPTEMBRIE I

forța deosebită a adversarelor 
ior. De altfel, echilibrul șan
selor este caracteristica între
gii etape inaugurale, ceea ce 
pledează deopotrivă pentru me
ciuri frumoase și pentru pre
zența unui număr mare de 
spectatori în cele 6 săli de 
sport...

Tot azi și mîine sînt pro
gramate partidele primei eta
pe în campionatele (feminin și 
masculin) ale diviziei naționa
le secunde, eșalon de Ia care 
așteptăm o mai mare contri
buție la afirmarea unor ele
mente tinere. Citeva indicii dă
tătoare de optimism ne-au ofe
rit divizionarele B feminine 
admise în unele turnee ale 
..Trofeului Sportul". Sperăm ca 
și, celelalte formații, de fete și 
băieți, să se afle pe același 
drum bun, cel al revitalizării 
voleiului...

S atKHS f AMU 
j ANUNȚ j 
J O.N.T. „Carpați" Bucu- » I rești anunță că. în perioada I 
' 2—21 octombrie 1989, cu • I excepția duminicilor. între >

orele 10—18. face înscrieri | I» de candidați, cunoscători de » 
limbi străine, pentru exa- I 

, menul de selecționare la ’ I cursurile de ghizi-interpreți, ?
colaboratori externi, la sala I 

» Universității cultural-știin- ’ 
Ițifice din str. Biserica Am- i 

zei nr. 7, sectorul 1. Iî Condițiile si actele nece- • I sare sînt afișate la sediile I 
• O.N.T. „Carpați" București, J 
Iale Universității cultural- > 

științifice, sălile Dalles și | 
• Amzei. »

licitat, adeseori, valoarea lor, 
convinși fiind că o încurajare 
in plus nu are cum să le dău
neze. O facem și de această 
dată, numai că. es‘e cazul să 
o declarăm deschis, proba 'ie 
foc și marele examen al talen
tului, forței și valorii lor abia 
acum vin de-adevăratelea.

în ceea ce-i privește pe oas
peții noștri, au sosit pină. vi
neri seara, echip lie Uniunii 
Sovietice și ale Turciei, urmînd

ca echi; 
că sîmb: 
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POEZIA APARTE A
(Urmare din pag. 1)

maginez, ele sînt, la urma-ur- 
mei, subiectul și... obiectul care 
interesează in cea mai mare 
măsură. Chiar și dumneavoas
tră, ziariștii, ne acordați ceva 
ma. multă atenție doar atunci 
cind vine vorba de medalii — 
citva timp inainte de „mon
diale" și Olimpiade, citva du
pă. Restul — cine a spus vor
ba asta mare ? — e doar tăcere. 
• N-avem încotro și recurgem 
la o altă expresie consacrată — 
am înțeles aluzia... • Deci, ce 
medal i au urmat 1 Să le luăm 
cronologic: bronz la C.M. — 
1983. la 2 visle, împreună cu 
Marioara Popescu, aur in 1984, 
la J.O. in aceeași componentă. 
A urmat o serie de 4 medalii 
de argint, la C.M. și J.O., in
tre 1985—1988. Iar acum, la 
Bled-89, știfi, medalia de aur 
la simplu și cea de argint la 
2 visle. împreună cu Veronica 
Cogeanu. • Deci exact la zece 
ani după ce. tot la Bled, San
da Toma învingea tot la sim-
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I campionatele de handbal
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COMPETIȚIA FEMININĂ 
ionul Săviuești, TEROM Iași — 
Constructorul Timișoara, Texti
la Zalău — Hidrotehnica Con
stanța și Mecanică Fină Bucu
rești — Rulmenul Brașov.

întrecerea masculină progra
mează etapa a II-a. Prin pris
ma rezultatelor primei runde 
se pare că vom asista la un 
puternic asalt al formațiilor vi
zitatoare, printre acestea aflîn- 
du-se și promovatele Hidro
tehnica și Strungul, performe
rele primei etape.

Jocurile se vor disputa după 
următorul program: Dinamo 
București — A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș, Dacia Pitești — 
Steaua, Știința Bacău — Poli
tehnica Timișoara. Universita
tea Craiova — C.Ș.M, Minaur 
Baia Mare, Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca — Strungul Arad 
și Dinamo Brașov — Hidroteh
nica Constanța.

în Sala Floreasca vor avea 
loc patru jocuri (!), începînd 
de la ora 9: Confecția Bucu
rești — Metalul Olimpia Plopeni 
(fem. Div. B), apoi Mecanică 
Fină — Rulmentul (fem. Div.
A. ora 10,15), Dinamo București 
— A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș (mase. Div. A. ora 11,30) și 
Steaua II Mecos București — 
Utilajul Basarabi (mase. Div.
B. ora 12,45).

Dl POPiCL
Astăzi se desfășoară cea de-a 

3-a etapă a Diviziei A de po
pice, după următorul program
— seria I valorică, feminin :
Voința Galați — Petrolul Băicoi, 
Hidromecanica Brașov — Vo
ința Ploiești. Voința Timișoa
ra — U.T. Arad, Voința Bucu
rești — Electromureș Tg. Mu
reș (derbyul rundei). Laromet 
București — Voința Tg. Mureș; 
masculin: C.F.R. Explorări
C-lung Moldovenesc — Minaur 
Baia Mare, Minerul Vulcan — 
Unio Satu Mare, Voința Bucu
rești — Olimpia București, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Gloria 
București, Electromureș Tg. 
Mureș — Metalul Hunedoara ; 
seria a II-a valorică, feminin: 
Voința Oradea — Voința Cra
iova. Rapid București — Olim
pia București, Dermagant Tg. 
Mureș — Metrom Brașov, 
C.S.M. Reșița — Gloria Bucu
rești, Dacia Ploiești — Voința 
Sănătatea Odorhei; masculin : 
Tehnoutilaj Odorhei — Carpați 
Sinaia, C.F.R. Constanța — O- 
limpia Reșița, Metalul Roman
— C.F.R. Iași. Voința Timi
șoara — Constructorul Galați, 
Jiul Petrila — Chimica Tîrnă- 
veni.

primaMiine

PROGRAMULI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

OPT JOCURI ATRACTIVE
Mulți dintre cei eare fac cal

cule apriorice privind desfășu
rarea campionatulu’ au obser
vat că F.C. Argeș a avut de 
traversat un program dificil, 
cuprinzind si vizita celor două 
protagoniste ale D'v.zie! A, 
Dinamo, și Steaua. Pentru a- 
cești statisticieni, oartida de 
miine. din Trivale. cu Politeh
nica Timișoata, ar reprezenta 
tin veritabil al doilea start în 
campionat. Numai că timișore-

1. DINAMO
2. Univ. Cv.
3. Petrolul
4. Steaua
5. FCM BV.
5. FC Bihor
7. Victoria 

8— ». FC Farul 
FC Olt

10. Jiul
11. Corvlnul
12 SC Bacău 

FC Inter 
..Poli" Tim 
Flacăra 
Sp. Stud. 
„U“ CIuj-N. 
F.C Argeș

13.
14
15
15
17.
18.

5
4
4
3

s
5
5
5______
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Ma.rîus Sî- 
ita Sucureț- 
Dan Marin, 
M. Brebene 
:at victoria 
Selecționata 
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aceasta din 
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r ius Za- 
5, ,.e Că-
riniele două 
ui de pre-

ALE. In di vi
llas 26.25:25, 

mare fond 
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u la 3:08. 5-
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să soseas-
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u. festiv va 

ora 12,00. 
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hnic se va 
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» șoseaua 

cu prima 
Buzău (135 
orlnturi in- 
jli, Mizil și 
icces deplin 
or .'a cea 
Turulu’ cl-

„CRITERIUL SPERANȚELOR" LA BOX
Organizat de F.R. Box, In co

laborare cu ' .’
Voința din orașul Măcin. 
TER1UL ------------ -----------
bucurat de un real succes. Cel 
auroape — -------- ----------------
(intre 17 și 20 ani), din aproape 
toate secțiile puternice din țară, 
și-au disputat șansele pentru a 
ocupa unul din primele două 
locuri care să le dea dreptul de 
participare la etapa de zonă a 
Campionatului Republican al 
seniorilor, ce se va desfășura, la 
Începutul lunii octombrie, ia Plo
iești, Tirgoviște, Iași și Satu Ma
re. Tinerii pugiliști au dat dova
dă de o bună pregătire tehnico- 
tactică și fizică, cei peste 2000 de 
spectatori prezențl in cocheta a- 
renă de box Voința Măcin, la 
fiecare din cele 9 gale ale tur- 

" des-

asociația sportivă ------ -------- CBI- 
SPERANȚELOR" 6-a

100 boxeri narticipanti

neului, aplaudând la scenă 
ctiisă evoluțiile lor.

Iată rezultatele meciurilor 
le: semlmuscă — E. Pîrvu 
hova Ploiești) b.p. I. Zara . 
talul Bistrița); muscă — O. Dra- 
gomir (Prahova Ploiești) b.p. I. 
Moise (C.S. Brăila); cocoș “ 
ștefănescu (C-S.M. Buzău) 
G. Ghicean (A.S.A. 
ca); pană 
limpia București) b.p. 
che (Chimia
— G. Moise
Cocă (Dacia
V. Morovan

fina- 
(Pra- 
(Me-

- C. 
b.p.

_____  Cluj-Napo- 
M. Leondraliu (O- 

_.lî, ’ C. Costa- 
Brăila); semiușoară 
(C.S. Brăila) b.p. S.
Pitești); ușoară — 
(Carbochim Cluj-

Napoca) b.p. c. Zamfir (Metalul 
Plopeni); semlmijlocie — G. O- 
prea (Chimia Rm. Vllcea) b.p. 
C. Balaban (Oțelul Galați); mij
locie mică — A. Bus (Motorul 
Arad) b.p. A. Mldea (Metalul 
Plopeni); mijlocie — P. Ohaci 
(I.M.G. București) b.ab. 1 P. 

Tudor (Prahova Ploiești); semi
grea — D. Lingurici (Pandurii 
Tg. Jiu) b.ab. 1 M. Cîcu (Unirea 
Focșani); grea — M. Căpățină 
(C.F.R. Craiova) b.p. F. Diaco- 

nu (Timpuri Noi București); su- 
pergrea — V. Ionescu (Prahova 
Ploiești) b.ab. 1 — A. Szabo 
(C.S.M. Zalău).

A fost, Insă, surprinzătoare ab
sența de la acest important tur
neu a boxerilor de la Steaua, 
Dinamo, Rapid, Voința (din 
București), precum și a celor din 
Timișoara. Oradea, T. Severin, 
Bacău și Suoeava. Să nu aibă, 
oare, secțiile de box amintite ti
neri pugiliști în săli? De altfel, 
antrenorii lotului național de ju
niori Gheorghe Ene și Vaslle 
Fîntînă. prezențl aici pentru a ur
mări evoluția boxerilor de 17 
ani. n-au avut de urmărit decît... 
6 boxeri la această categorie de 
vîrstă !

Se cuvine să notăm buna orga
nizare asigurată de asociația 
sportivă Voința Măcin (pre
ședinte Vi.;or Cristachc) cu spri
jinul organelor locale.

Ionel JIPA — coresp.

DIVIZIA A I LA HOCHEI
(Urmare din pag. f)

planurile. Ei au dovedit 
foarle bună organizare a 
cuiul și au avut 
Corciovă 
apărător, 
mai mare, 
fi ratat 
ocazii. Oaspeți: s-au prezentat 
sub valoarea lor cunoscută, 
doar portarul Bartha remar- 
cîndu-se. Au marcat : Csata 2. 
Sersea 1. Spiridon 1, Zapșa 1, 
pentru Dunătsa. respectiv Ge- 
reb 2. Au arbitrat M. Prcs- 
neanu — M. Dinu și Gh. Mîcu. 
(Telemac SlillOI’OL — coresp.).

O 
ic- 

în portarul 
un excelent ultim 
Scorul putea fi și 
dacă gazdele nu ar 
Cvpilăreșta multe

PROGRESUE MIERCUREA 
CIUC — C.S.M. VIITORUL 
GHEORGHENI 3—7 (2—2,
1—3, 0—2). Joc de mare luptă, 
dar de slab nivel tehnic. Lo
calnicii au ratat multe ocazii 
clare. Viitorul s-a dovedit 
mai matură, mai bine pregă
tită, meri nd victoria. Au 
marcat : L. Nagy 1. Borsodi 1, 
Gyorgycze 1 pentru gazde, res
pectiv Gal 2 Sziike 1, Benedek 
1. Andras 1 Cs. Csiki 1, Ked- 
ves 1. Arbitri : Gli. Tașnadi — 
Em. Both, Cs. Fodor. (Vaier 
PAȘCANU — coresp).

Astăzi au loc partidele 
vanșă.

re-

1 ASPREf DE FIECARE ZL
văzută din 
? • Eram 

e mai mari 
adversarele 
că se află 

me „in ur- 
i mi-o da
de ț»3s in 

mpiu si la 
i să ne fa-
dublu. Fi- 

ulez, veți 
de parcurs 
forță: luni 
simplu și 
joi semifi- 
'., iar sim- 
nică, fina- 
m avut zi 
concurența, 
■tut permi- 
-12 kilome-

„spălare", 
& Cînd. la 
duceai cu 

crainicul 
Promenadă. 
Ida a Eli-

Promena- 
nit vorba, 
că la 1000

doua 
scă- 
atit 
asi- 
mai 
titu-

de metri am trecut in 3:35, a- 
dică exact cît înregistra Sanda 
in urmă cu zece ani, cu men
țiunea că atunci se concura 
numai pe 1000 de metri si nu 
pe 2000 ca acum, tn a 
parte intr-adevăr, am mai 
zut ceva cadența, forțlnd 
cît a fost necesar pentru 
gurarea victoriei. • Nu 
departe decît anul trecut.
Iară la simplu era Marioara 
Popescu, ai cărei timpi erau 
mult sub acest 7:27,96 pe care 
l-ai izbutit la Bled... • O să 
zimbiți, dar eu am fost desco
perită, și m-am descoperit, 
doar in acest an ca simplistă. 
Deși, ați scris-o, fac canotaj de 
aproape zece ani. Adevărul 
este că anul trecut Marioara 
mă învingea la simplu ! • Și 
cum a fost posibil acest salt 
în numai un sezon ? De fapt, 
nici un sezon, fiindcă la pri
mele ieșiri pe apă din acest 
an contai tot pentru „2 visle". 
© A fost posibil. Multă muncă, 
multă voință. A fost posibil... 
& Iar în continuare. Elisabeta? 
8 Nu vă spuneam ? Obișnuita

trudă, vara-pe-lac, iama-la-bac. 
• De data aceasta mă refe
ream la calendarul competițio- 
nal. • Pînă la perioada din 
iarnă va urma un concurs la 
Boston, către sfirsitul lui oc
tombrie, „Charles River Sprint", 
o întrecere in două manse, cu 
o cursă de 500 de metri în pri
ma zi și una de 3 mile in cea 
de-a doua. Interesant, extrem 
de interesant, se conturează 
insă sezonul de anul viitor, 
cînd federația internațională a- 
nunță organizarea unei „Cupe 
Mondiale", cu cinci mari con
cursuri cu adițiune de puncte, 
după sistemul Marelui Premiu 
FILT, la tenis sau IAAF Mo
bil, la atletism. Se pare că in 
primul an vor fi incluse in în
trecere numai ambarcațiunile 
de simplu si de 8+1. Aceasta, 
în afara marilor regate tradi
ționale și. bneînțeles, a „mon
dialelor" ce vor avea loc în 
Tasmania. Întrecere la, care, și 
noi, fetele, și băieții, avem da
toria să confirmăm succesul 
obținut acum două săptămini 
la Bled si în ultimii ani. la 
Seul. Copenhaga, in atitea si 
atitea alte locuri...
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nil s-au arătat capabili de re
plici curajoase în deplasare 
(vezi partidele de 'a Cluj-Na
poca și Scorn cești) așa că jo
cul de miine ooartă amprenta 
unui pronunțat echilibru. Cel 
puțin la fel de disputată se a- 
nunță și întîlnirea dc la Sib.u, 
unde Petrolul, pornită ca un 
veritabil sprinter din bloc- 
starturi'.e campionatului. este 
capabilă de o puternică replică 
în fața echipei anrrenate de 
C. Ardeleanu și V llizo. Mulți 
specialiști apreciază — pe bu
nă dreptate — 
a etapei se va 
Constanța, acolo 
lua campioana.
Iordănescu și D.
marcat, meci de meci, un crcs-

că partida nr. 1 
desfășura la 
unde va evo- 
Elevll lui A.
Duniitriu au

cendo. Pe de a-.tă parte. Farul, 
creditată cu o excelentă pre
stație. etapa ărecută. în „Bă
nie". crede In oosibilitățile sa
le. Mereu plia. s*adionul din 
Constanța va înregistra, sîntem 
siguri, un noa record de asis
tență. Spectatorii c.mstănțeni 
sînt într-o frumossă dispută, 
de la distantă m privința de
monstrării unei adevărate iu
biri față de echipa favorită, cu 
amatorii de fotbal dm Craiova, 
din Ploiești, din Sibiu și din 
alte „inimi" ale prime', scene.

în Capitală, in singura parti
dă din prima divizie (Jocul 
Sportul Studențesc — Univer
sitatea Craiova e?ta amînat), 
dinamoviști* sc prezintă cu 
prima șansă în țața Corvinu- 
lui, care încearcă să regăsească 
ritmul unei comportări constan
te și fructii iase. Flacăra pri
mește vizita unei formații ca
re, cel puțin după „luările de 
puls" de pînă acum joacă mai 
bine partitura ofensivă în de
plasare. Si .U“, asemenea lui 
F.C. Argeș, nu a gustat încă 
din cupa victoriei. „Alb-negrii" 
au un moral în creștere după 
egalul de La Llancdoara. venit 
la vreme în urma „dușului re
ce" din part.da ci Politehnica 
Timișoara. Foarte interesant si 
meciul de ia Scomicești : F. C. 
Olt revine și ea după un egal 
în deplasare. Victoria este lan
sată spre reobținerea unei po
ziții fruntașe. în fine, vom ve
rifica în oe măsură se regă
sesc pe teren propriu 
liștil orădeni. 
contradictorii 
oadă de timp 
deplasaare. Un 
tiv al etapei 
evoluției selccționabililor.
fi penultima lor verificare îna
intea convocării pentru partida 
cu echipa Danemarcei, ultima 
fiind prevăzută pentru miercuri 
4 octombrie.

fotba- 
cu randament® 

în ultima peri- 
— acasă sau în 
important obiec- 

rămîne acela al
Va

SI» ARBITRII ETAPEI
ÎN DIVIZIA B

SERIA i: C.S. Botoșani — o- 
limpia Rm. Smat : E. Seraeîu 
(Timișoara), Vf.loru. Vaslui — 
Gloria Buzău; I. Munteanu (Giur- 

— Șiretul 
(Caracal)) 

Unirea Sio- 
Jiu), Oțe-, 
Fălticeni ;

Prahova 
Sucea- 

Se-

giu) Politehnica Iași 
Pașcani : M. Rad ei 
Ceahlăul P. Neumț — 
bozia: C. Drulă (Tg. 
Iul Galați — Foresta 
R. Petrescu (BtașuV) 
C.S.U. Ploiești — C.S.M. 
va : N. Țenea (Drobeta Tr. 
verin). Aripile Victoria Bacău 
Steaua Mizil : v. Mihăilă 
blu). Poiana Ciinpina — Umrea 
Focșani : FI. Marco (Grade?),' 
C.F.R. Pașcani — F.C.M. Progre
sul Brăila : N. Voitiea (Bucu
rești).

SERIA A H a : Chimia Rm, 
Vîlcea — Tractorul Brașov : Al. 
Ganea (Slobozia,, A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Constructorul Cra
iova: C. Matei (Deva). 
Motru — Mecanică Fină 
reștl : V. 
Alba Iulla 
brie" : G. ....... ..... ..........
ța). F.C.M. Cara.al — Autobuzul 
București : Ad. Porumboiu
(Vaslui), C.S. rirgeviște — Pan
durii Tg. Jia t L. 5ăli>.gean ;Sa- 
tu Mare), X. " I.M. Brașov 
i.m.a.S.A, St. unîjrgne : M. 
Rus (Dej). Me'.siu. Mija — Gaz 
Metan Mediaș: A. Ciizi.iauovicl 
(Reșița). Rapid București -Me
talurgistul Slatina : G. Cagula 
(Baia Mare) — stadionul Ciulești.

SFRIA A ill-a . A.S.A. Pro
gresul Timișoara — F.C. Mara
mureș Baia Mare : A. Nicolescu 
(Pitești). Gloria Reiita — Mu
reșul Explorări Deva : O. Petres
cu (București), Armătura Zalău 
— Vagonul Arad: I. Floricel 
(Brașov). U.T Arad — Someșul 
Satu Mare: T. Coustantinescu
(București), Olimpia Satu Mare — 
Steaua C.F.R Cluj Napoca : G. 
Silion (Iași). Metalul Bocșa — 
Gloria Bistrița : O. Catrinescu 
(Ploiești). Cniml.a Tîrnâvenl — 
C.F.R. Timișoara : P. Serei .mu 
(București). A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Reși*a : 1. Schiopu 'Foc
șani), Strungii Arad — Electro- 
mureș Tg. Mu"es : G. Toth (A- 
iud) — se dispută în ziua de ’3 
octombrie, ora 14.

Meciurile încep la ora 11.

Minerul 
___ Bucu- 

II ax im (Iași;. Unirea 
— Sportul „30 Decetn- 
Dumi'rașcu (Constan-

Ad,

FRUNTASELE
Foarte interesantă, in ansam

blul ei, etapa c 5-a a campiona
tului speranțelor, desfășurată tn 
două „tranșe", din cauza cupelor 
europene. Trei dintre fruntașele 
actualei ediții au jucat în de- 
vans și toate trei au o aținut vic
torii: Steaua a cîștigat greu în 
fața tinerilor jucători de la F.C. 
Inter ; Ia fel — speranțele clu
bului Victoria în meciul cu F.C. 
Bihor. Mal dară a fost victoria 
campionilor de anul trecut, di- 
namoviștii, care, orin succesul 
lor cu 2—0 la Timlșoa-a, au ur
cat la +4 la „adevăr '. A patra 
echipă fruntașă a campionatului, 
Universitatea Craiova a eiștigat 
și ea, dar tot greu: 2—1 cu F.C. 
Farul, pe teren propri î.

O partidă echilibrată cit multe 
faze de poartă, s-a disputat pe 
gazonul stadionului Tineretului 
din Brașov, între F.C.M. și echi
pa din „Regie". Puteau cîștiga 
gazdele, dar, pînă la irmă, vic
toria a surîs .,11 “-lui pregătit de 
Romică Chihaia. Mulți jucători 
cu certe calități in ambele for
mații, care, printr-o pregătire 
corespunzătoare pot urca în pri
mele echipe, alături de Andrași 
I și n, Pîrvu, Siiimeșl sau Sta
nici. Prodan, A. Papa, ca să nu
mim numai eîțiva dintre tinerii 
promovați de ce.e două cluburi 
din propriile pepiniere. In fond, 
mal spunem o dată ceea CG am 
spus de zeci de ori: scopul prin
cipal al acestei întreceri rărnlne 
tocmai acela de a cerne cu efi
ciență talentele din centrele de 
copii șl juniori, pentru a fi ga
ta oricînd de promova-e In pri-

VICTORIOASE „IN BLOC“
Campionatul speranțelor

mul eșalon al fotbalului nostru. 
Și acolo unde există preocupări, 
rezultatele slnt mai mult deelt 
edificatoare.

Campionatul speranțelor poa
te deveni cu adevărat competi
ția de tranziție dintre juniori și 
Divizia A numai dacă antreno
rii celor 18 echipe vor pune me
reu accentul pe selecta conti
nuă a talentelor, ne pregătirea 
lor conform cerințelor fotbalului 
modern ; numai dacă asociațiile 
și cluburile le vor acorda tot 
sprijinul de care au nevoie. E 
condiția sine qua non, (L. D.).

1. STEAUA : 4 i o ii 5 9
2. Victoria 5 4 1 0 11 7 9
3. Univ. CV. 5 4 0 1 16 1 8
4. Dinamo 5 4 0 1 10 2 8
5. Flacăra 5 3 11 9 4 7
8. Corvinul 5 3 0 2 9 6 6
7. F.C. Bihor 5 3 0 2 8 6 0
8. S.C. Bacău 5 3 0 2 7 11 6
9. F C. Inter 5 2 12 5 6 5

10. Petoolul 5 2 12 6 8 5
11. F.C. Olt 5 2 12 6 10 5
12. Sportul Stud. 5 2 0 3 7 7 4
13. F C Argeș 5 113 6 7 3
14. F.C.M. Brașov 5 113 6 8 3
15. ,.Poli« Timiș. 5 113 5 9 3
16. Jiu] 5 10 4 8 13 2
17 F.C. Farul 5 0 14 8 14 1
18. ,.U“ CIuj-Nap. 5 0 0 5 5 16 0

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI"
Joi a avut loc o nouă etapă din 

„Cupa României", populara com
petiție care se desfășoară sub 
generoasa egidă a Daciadei. Iată 
rezultate din această etapă în 
care au fost prezente diviziona
rele B, alătu-.i de divizionare C 
și de formații din campionate 
județene.

Unirea Seini — F.C. Maramureș 
Bala Mare 1—5 (1—3 ; Victoria 
Florești — Steaua Misii 2—1 (du
pă penaltyurl); Danubiana Bucu
rești — Mecanică Fină Bucu
rești 2—0 (1—0); Înfrățirea Ora
dea — Armătura Zalău 2—1 
(1—1); Metalul Reghin — Chimi

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Am mal vorbit In cadrul a- 

cestei rubrici despre unii antre
nori irascibili,care, în loc să po
tolească spiritele, mai mult le 
ațîță. protestînd, agitîndu-se pe 
banca lor. ameninți,ad și adu- 
cînd injurii arbitrului. Dar 
n-am întâlnit un antrenor ca 
Gheorghe Mîlnă, de la Sticla A- 
rieșul Turda. In meciul cu Me
talurgistul Cugir, Mîlnă a stabi
lit un record de... indisciplină 
fiind evacuat de De banca sa. 
de către arbitru, DUPĂ NICI 
CINCI MINUTE DE LA ÎNCE
PEREA PARTIDEI! Șl lucrurile 
nu s-au oprit aici. Dună termi
narea meciului, s-a furișat pe 
culoarul ce ducea sore cabina 
arbitrilor șl, apropiindu-se de 
„centralul" Gheorghe Tânlea din 
Făgăraș, l-a rupt cămașa strîn- 
gîndu-1 apoi de gît. O astfel de 
faptă a fost pedepsită cum se 
cuvine : 2 ANI DE SUSPENDA
RE. In 
Turda, 
gazdă, 
minați 
lui. Cu

meciul disputat la Arieșul 
doi jucători ai echipei 

Kus și iriza, au fost eli- 
pentru lovirea adversaru- 
un asemenea „antrenor",

nici nu e dc mirare! Rus a fost 
suspendat pe patru etape iar 
Riza — pe trei.
• Dar, cînd vorbim despre 

„recorduri", merită să amintim 
și pe eel stabilit de Metalul Aiud, 
care, In acest campionat în pa
tru etape, a figueat pe „ordinea 
de zi" a Comisiei de disciplină 
cu cîte un jucăto:. iar intr-una 
din etape chiar cu doi. Munca 
de educație este, se pare, o no
țiune necunoscută conducătorilor 
echipei din Aiud. tn meciul cu 
Oașul Negrești, Dobra a adus in
jurii unul adversar, fiind sus
pendat pe două etape. Cînd are 
de gînd Metalul Aiud să Întreru
pă această „activitate"?
• In partida de la Craiova cu 

Universitatea. Popovîci (Farul 
Constanța) a văzut cartonașul 
galben, dar... nu l-a dat impor
tanță, lansindu-se, mai tîrziu, 
intr-un atac periculos. Eliminat 
de pe teren, el a fost suspendat 
o etapă.

ca Tîrnăveni 2—1 (0—11. Spicu
Coteana — Metalul Slatina ?—0 
(2—0); Bihoreana Marghita — 
C.S.M. Vagonul Arad 2—4 (după 
penaltyuri); Recolta Cislău — ''Vi
itorul Vaslui 4—2 (1—2; 2—2); 
lectro Botoșani — C.S. Botoșani 

0—2 (0—1); Olimpia G herla -
A.S.A. Tg. Mureș 0—2 (0—1); Pe
trolul Ianca — r." " " ’
Brăila 0—3 (0—2);
Sadu — C.S.M. Reșița 0—2 
Dermata Cluj-Napoca — 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—1 
Electroputere Craiova — 
structorul Craiova 5—1 
Calculatorul București — 
buzul București 2—0 (1—0) 
plorări Vișeu — Someșul Satu Ma
re 3—0 (2—0); Șantierul Naval 
Oltenița — Sportul „33 Decem
brie" 2—1 (0—1); Unirea Vrzl-
ceni — Unirea Sloouzia 1—0 
(0—0); A.S.A. Chimia Ploiești — 
Prahova C.S.U. Ploiești 0—2 
(0—0); Retezat Hațeg — Mureșul 
Explorări Deva 5—4 (4—1): Me
talul Voința Sibiu — Unir ea Alba 
Iulla 0—2 (0—1) : Texdla Cisnă- 
die — Gaz Metan Mediaș 1—0 
(1—0); Unirea Negrești — Șire
tul Pașcani 1—0 (0—0); Aurora 
Tg. Frumos — Politehnica lași 
1—2 (după prelungiri); Mecanica 
Bistrița — Gloria Bistrița 1—2 
(0—0); Metalul Tg. Seeu’esc 
Poiana Cîmpina 3—5 'după lo
vituri de la A m); *'**
Făgăraș — I.C.I.M.
(1—0); Minerul Bălan -- 
St. Gheorglie 1—2 (3—■ 
Iul Plopeni — Unirea 
3—1 (după lovituri de 
Șoimii Eipova — U.T 
(după lovituri de la 11 
Sighet — Olimpia Sa*. 1

E-

F.C.M. Progresul
Metalurgistul 

(0—0) ; 
Steaua 
n-n s 

Con- 
(2—> >: 
Auto- 

Ex-

Jack BERARIU

Nitramonia
Brașov 1-4

IMASA 
■ Meta- 
Focșani 

la 1> mi. 
Arad 7—6 
ml: C.T.L.

__  _______ Mare 8—3 
(1—1); Progresul Băi.ești — AS. 
Drobeta Tr. Severii 5—3 (dur-3 
lovituri de la 11 mi : Metrom
Brasov — Tractorul B-ssoV 1—0 
(0—0); Metalurgistul Cugir — Me
talul Bocșa 1—0 (1—0) C.S.M. 
Borzeștl — Aripile Victoria O1< 
cău 2—1 (0—0, 0—0).



SPORTUL
AZI Sl MÎINE-GALELE FINALE ALE

Francisc Vaștag încearcă să schimbe „argintul" în „aur"
12 titluri de campion mondiali 
sînt din numai 6 țări, dintre 
cele 43 înscrise inițial în con
curs: Cuba (cu 8 finaliști).

(7), R.D. Germană (5), 
(2), România și S.U.A. 

unul. Deci, după cum 
doar cele mai reputa- 
de box au reușit per-

MOSCOVA, 29 (prin telex, 
de Ia trimisul nostru speciali. 
Acum, înaintea ultimelor două 
cale ale celei de a Va ediții a 
Campionatelor Mondiale de 
box pentru seniori. România se 
află printre putinele țări care 
au avut (și au în continuare) 
pugiliști din prima u a între
cerilor (17 septembrie) și pînă 
în finale. în ultimul act al 
competiției va evolua, după 
cum se știe, și pugilistul român 
Francisc Vaștag (semimijlocie) 
și doar reaua credință a jude
cătorilor a făcut ca al doilea 
reprezentant al nistru în semi
finale. Rudei Obreja, să nu ur
ce și el treptele ringului în 
disputa pentru medalia de aur 
a acestor Campionate Mondiale.

Dar. oricum, pentru ceea ce 
au realizat Dină acum la a- 
ceastă ediție a întrecerilor su
preme. Francisc Vaștag si Ru
dei Obreja merită stima și fe
licitările noastre.

Programul finalelor se anun
ță deosebit de interesant. Cei 
24 de boxeri care vor lupta sîm- 
bătă și duminică pentru cele

U.R.S.S. 
Bulgaria 
cu cite 
se vede, 
te școli 
formanta de a-și duce repre
zentanții în. lupta directă pen
tru locul întii, iar printre aces
tea se află și cea din România.

în prima zi a fina elor. sîm
bătă. vor evolua boxerii de la 
categoriile eemimuscă. cocos, 
semiușoară, semimijlocie, mij
locie și grea, iar 
sportivii de la muscă, 
ușoară, mijlocie misă, 
grea șl supergrea. Daci, 
tag (semimiilocie) ... ... .
sîmbătă. îi dorim mult succes*

Iată programul 
finalelor celei de-a V-a ediții 
a Campionatelor Mondiale dc 
box pentru seniori:

Cat. semimuscă : Marcelo 
Rogelio (Cuba) — Eric Griftib 
(S.U.A.).

Cat. muscă : Iuri Abraciakov

duminică 
pană, 
semi- 
Vaș- 
boxava

complet al

Sărbătoarea R. P. Chinezi.
ba

(U.R.S.S.) - Vedro Reyes (Cu
ba).

Cat. cocoș : 
{Bulgaria) — 
(Cuba).

Cat. pană : 
(Bulgaria) — 
(U.R.S.S.).

Cat. semiușoară

Serafuu 
Enrique

Todorov 
Carrion

AS ALTUL MARILOR PERFORMANȚE
La 1 octombrie 1949 t fost proclamată Republica Populară 

Chineză, act istoric cu majore semnificații, care a de
clanșat ample si profunde transformări in viata milenarului 
popor chinez, jalonînd un drum impresionant de realizări, 
fără precedent, in toate domeniile de activitate, inclusiv în 
tel al educației fizice și sportului.

Kirkor 
Airat

Kirkorov 
Hamatov

________ Andreas 
Zulow (R.D.G.) — Julto Gonza
les (Cuba).

Cat. ușoară : Igor Rujuîkov 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.).

Cat. semimijlocie i 
Mehnert (R.D.G.) — 
Vaștag (România).

Cat. mijlocie mică: 
kopkohian (U.R.S.S.) • 
sten Schmitz (R.D.G.).

Cat. mijlocie: Andrei Kurni- 
avka (U.R.S.S.) — Angel Espi- 
nosa (Cuba).

Cat. semigrea : Henry Maske 
(R.D.G.) — Pablo Romero 'Cu
ba)

Cat. grea: Evgheni Sudakov 
(U.R.S.S.) — Felix Savon (Cu
ba).

Cat. supergrea: Aleksaadr 
Mirosnieenko (U.R.S.S.) — Ro
berto Balado (Cuba).

Paul IOVAN

Andreas OUo

Siegfried 
Francisc

Israel A-
- Tor-

în ziua a treia a Dinamoviadei de baschet

DIIUMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE: 70-67 CO DINAMO ANGOLA
După 19 situații de egalitate 

numai în repriza secundă, echi
pa DINAMO BUCUREȘTI a reu
șit. după un meci captivant și 
într-un final incandescent, să 
învingă selecționata DINAMO 
ANGOLA CU 70—67 (34—39), in
ziua a treia a Dinamoviadei la 
baschet. Baschetbalistii din An
gola au confirmat din plin ma
rele progres în care se află în 
ultimii ani, ei arătînd, pe lingă 
calitățile fizice de excepție, a- 
gilitate și combativitate în apă
rare, viteză și precizie în 
cările la coș în atac. în 
condiții, misiunea echipei 
reștene a fost dificilă și, 
tare, ea nu * 
impună decît 
rită în mare 
foarte bune a__ _____
tît în atac, cît și în apărare. 
D. Niculescu, C. Popa, V. Da
vid șl V. Constantin au fost cei
lalți jucători de bază ; bine s-a 
comportat și M. Hăimăgcanu în 
prima repriză dar, după ce a 
fost schimbat, nu a mal fost 
introdus în teren.

Pentru Dinamo București au 
marcat : Popa 16, Uglai 15, Nicu
lescu 12, David 11, V. Constan-

arun- 
aceste 
bucu- 
ca a- 
să se 

, dato- 
evoluției

dificilă și, 
a Izbutit 
spre final, 
măsură 
lui loan Uglal. a-

tin 8, Hăimăgcanu 5, Sinevicl 3 j 
coșgeterii oaspețiilor : Barror 15, 
Paulo 10. Bun arbitrajul prestat 
de J. Kotulski (Polonia) și I. 
Zachar (Cehoslovacia).

Selecționatele RUDA HVEZDA 
CEHOSLOVACIA Si GWARDIA 
POLONIA au oferit o întrecere 
cu dese răsturnări de scor Si 
cu un final pe „muchie de cu
țit”. deși baschetbalistii cehoslo
vaci aveau la intrarea ta minu
tul 40 un avans de 9 puncte 
(79—70). în ultimele 60 de se
cunde el nu au mai înscris însă 
nici un punct, au greșit, au ra
tat, iar adversarii sau apropiat 
ntnă la numai un cos. ba Chiar 
au șl avut posibilitatea de a egala, 
dar au irosit două aruncări de 
sub coș. Scor final : 79—77 (34—38) 
pentru Ruda Hvezda. Coșgeterl « 
Sviiek 29, Hulik 16. Kolar 11. 
respectiv Wojcik 18. Gozab 16, 
Mila 15. Arbitri : Al. Strelțov 
(U.R.S.S.) — I. Olaru (Rpmănia).

Baschetbalistii do la DINAMO 
MOSCOVA au făcut o demonstra
ție de ioc atletic, tehnic si 
eficace, mai ales ta prima re-

LEVSKI 
77 de 
minute.

priză a meciului cu 
SPARTAC BULGARIA, 
puncte ta numai 20 de

în Sala Sporturilor din Constanța

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO (tineret),
ULTIMUL ÎIST PENTRU „LURDPENE"

După „Internaționalele" Româ
niei și după finalele republi
cane individuale (desfășurate 
la sfîrșitul săptămînii trecute), 
tinerii noștri judoka susțin un 
ultim test în vederea „europe
nelor" de la Atena, rezervate 
virstei lor (18—21 d i ani): Cam
pionatele Balcanice. Azi și inli
ne. în Sala Sporturilor din 
Constanța, cei ma: buni tineri 
judoka din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia 
se vor întrece atit pentru me
daliile balcanice, cit și pentru 
selecția în echioule care vor 
concura în arena . europenelor" 
(23—26 noiembrie).

în același timp îșl vor dis
puta întîietatea balcanică șl ti
nerele judoka din țările res
pective. Iată cele două echipe 
reprezentative ale țării noas
tre: masculin: cat. superușoară 
— Dan Agapic (Dinamo Bra
șov). semiușoară — Zoltan 
Teszari (Dinamo Bir.). ușoară

— Adrian Szekeli (Dlnamo 
Brașov sau Gheorgne Brunchea 
(Carpați Mîrșa), semimijlocie
— Cristian Hașegan (C.S.Ș. 2 
Portul Constanța), mijlocie — 
Adrian Croi toni (D'namo Buc.), 
semigrea — Radu Ivan (Rapid 
Buc.) sau Vaierică "eidivară 
(Dinamo Brașov), grea — Pe
tre Opriș (TCI Oradea) sau 
Marius Stanciu (Unirea Foc
șani); antrenori loan Petrof și 
Nicolae Marinescu: feminin: 
cat. 48 kg — Eva Ghcrghely 
(TCI), 52 kg — Cristina Kovaci 
(Constructorul Deva). 56 kg — 
Amalia Bodîrnea (Nitramonia 
Făgăraș) sau Nicoleta Isfache 
(Metalul Buzău), 61 kg — An
gela Dărăbut (Constructorul), 
66 kg — Gabriela Pârâianu 
(IPLGS Buc.), 72 kg — Simo
na Richler și +72 kg — Mino- 
dora Nemeș (ambele Muncito
rul Reșița); antrenori: Doru 
Sapta și Ioana Iliescu.

cu un procentaj de 63.50%. 
performante care ilustrează 
loarea acestei echipe, care

iată 
va- 

_____  ______ ______ _____ a 
cîștigat ta final cu 147—95 (77—56.) 
Coșgeterl : Ohodnikov 24. Grișa- 
ev 19. Gadasev 14. respectiv Mla- 
denov 21. Borisov 18. Kolev 11. 
Arbitri : L. Cantor (Angola) si 
Z. Raduly (România).

Programul ultimelor reuniuni — 
sîmbătă (Sala Dinamo), de la ora 
15.30: Dinamo Angola — Ruda Hvez- 
da, Dinamo Moscova — Gwardia, 
Lewskl Spartak — Dinamo Bu
curești : duminică, de la ora 
10.30 : Gwardia — Dlnamo Ango
la. Ruda Hvezda ~ Levskl
Spartak Dlnamo București 
Dlnamo Moscova.

Dumitru STĂNCULESCU

Sportul ehinez are o în
delungată tradiție, îmbogă
țită mai ales după consti
tuirea Republicii Populare 
Chineze, cînd sportivii aces
tei țări și-au făcut marcată 
prezența în arena interna
țională, din 1980 R.P. Chi
neză devenind unicul re
prezentant al națiunii chi
neze în cadrul C.I.O. și al 
altor organisme sportive in
ternaționale. în ultimii ani. 
prezența sportivilor chinezi 
la diverse competiții de 
anvergură s-a făcut tot mai 
mult și tot mai des remar
cată. Ei au obținut, de alt
fel. numeroase victorii în 
campionate mondiale, mai 
ales la tenis de masă.

Momentul de vîrf al spor
tului chinez l-a constituit 
Jocurile Olimpice din 1984. 
La Los Angeles reprezen
tanții R.P. Chineze au cu
cerit 32 de medalii, dintre 
care 16 de aur. în 1988. la 
J.O. de la Seul sportivii 
Chinei populare au ciștigat 
28 de medalii, dintre care 5 
de aur. în acești ultimi ani, 
la tot mai multe sporturi au 
fost consemnate victorii ale 
tinerilor chinezi, cele mai 
recente fiind obținute în 
cursa de 15 ion a Campio
natului Mondial, la Rio de 
Janeiro, unde alergătoarele 
din R.P. Chineză au inre-

gistrat victoria individuală 
»i pe echipe.

Guvernul chinez afectea
ză sume însemnate pentru 
dezvoltarea sparturilor. De
ocamdată, prioritatea o con
stituie instalațiile sportive 
de bază, pentru cei peste 
un miliard de locuitori ai 
R.P. Chineze. La această 
oră există 400.000 de centre 
sportive, cu stadioane și 
săli, dintre care 5.500 au 
fost construite in 1986, dar 
numărul acestora este a- 
preciat ca nefiind corespun
zător cerințelor. De aceea 
se fac însemnate eforturi 
pentru construirea de noi 
și noi baze sportive, pentru 
creșterea numărului specia
liștilor și al nivelului lor 
profesional. De altfel, în 
1987, în R.P. Chineză a fost 
înființat primul Institut de 
cercetări științifice in ’ do
meniul educației fizice și 
spartului, care și-a propus 
să contribuie la mai buna 
pregătire a specialiștilor din 
acest domeniu, a sportivi
lor de diferite niveluri.

R.P. Chineză va organiza 
în 1990. la Beijing, cea de 
a Xl-a ediție a Jocurilor A- 
siatioe și nutrește speranța 
ca la începutul mileniului 
următor să fie gazdă a Jo
curilor Olimpice...

CAMPIONATUL EUROPEAN MASCULIN DL VOLEI
La Stockholm si Oerebro s-au 

încheiat întrecerile din grupele 
C.E. masculin de volei. în ultima 
etapă s-au înregistrat rezultatele- 
grupa A : Suedia — Bulgaria 3—2 
(—10. 13. 12. —13. 10), Franța — 
Italia 8—2 (5. 13, —4. —15, 13),
R.F. Germania — R.D. Germană 
3—1 (3. —11, 10. 4) : grupa B S 
U.R.S.S. -- România 3—0 (5. 9, 
6). Olanda — Polonia 3—o (3, 7. 
6) si Iugoslavia — Grecia

PROGRAMUL ETAPEI A ll-a IN
Icri, ța Zilrich au fost stabilite prin tragere 

pene inter-cluburi care se vor desfășura la 
mul.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Dnepr
Bayern Miinchen 
STEAUA BUCUREȘTI 
Ilonved Budapest?. 
Malm» F.F.
Marsilia 
Sparta Fraga 
A.C. Milan

— F. C. Tirol
— 17 Nentori Tirana
— P.S.V. EINDHOVEN
— Benfica
— F. c. Malines
— A.E.K. Atena
— Sredeț Sotja
— Real Madrid

CUPA CUPELOR

la
1»

Admira Wacker 
Anderlecht 
Groningen 
Borussia Dortmund 
Monaco 
Valladolid 
PANATHINAIKOS 
Torpedo Moscova

— Ferencvaros
— F. c. Barcelona
— Partizan Belgrad
— Sampdoria
— Dynamo Berlin
— Djurgaarden
— DINAMO BUCUREȘTI
— Grasshoppers

ADVERSARELE ECHIPELOR
P.S.V. EINDHOVEN

Multtolă campioană națională 
sl ciștigătoare a Cupei. P.S.V. 
Eindhoven (înființată ta 1913. cu
lori roșu-alb) e una din marile 
„firme” ale fotbalului mondial, 
avtad ta vitrina cu trofee (Intre 
altele) Cupa U.E.FA. 1978 sl 
Cuoa Campionilor 1988 Echipa 
corsortlulul „Philips”. p S.V. 
joacă pe teren propriu, pe sta
dionul care poartă numele clu
bului (capacitate 25 000 de locuri).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Sicilia : Merlene 

Ottey (Jamaica) a stabilit cea 
mai bună performanță mondia
lă in proba de 150 m, cu 16.46. 
La masculin, pe 200 m, a cîști
gat Tames Buttler (S.U.A.) cu 
20,78.

baschet • La Salonic, pri
mul tur al „Cupei Liliaat Ron- 
chetti”: Apollon (Grecia) — Sla
via Banska Bystrica ("tohoslova- 
ela) 62—87 (34—47) • La Praga, 
în primul tur al Cuptl Koraci: 
Sparta Praga — B.C." Bellinzona 
(Elveția) 88—83 (53—31).

HANDBAL • Campionatul 
Mondial pentru junioare, de la

Bauchi (Nigeria): U.R.S.S. — 
Suedia 22—19, Danemarca — 
R.F. Germania 26—18, Bulgaria — 
Japonia 23—16, Iugoslavia — R.P. 
Chineză 22—19. Austria — Turcia 
30—21 • în prima zi a turneu
lui feminin de la Panevejis 
(U.R.S.S.): U.R.S.S. — Suedia 
si—17 (15—8), Norvegia — Polo
nia 27—24 (18—18).

ȘAH • Vîrșeț (Iugoslavia), pri
ma rundă: Popovici — Rornanl- 
șin 0,5—0,5; Mirales — Damiano- 
vici 0—1 ; Kvltan — Davis 1—0 ; 
Vellmlrovid — Kapelan 0—1 - 
Ivanovic! — Vaslukov 0,5—0,5 « 
Tilburg (Olanda), runda a 10 a:

Liubojevici — Piket 1—0: Korci- 
nol — Agdesteln 0,5—0,3: lljar- 
tarsson — Ivancluk 0;5—os- Sax 
— Kasparov 0,5— o,5. Lider se 
menține campionul mondial 
Garri Kasparov, urmat, la un 
punct și jumătate, de Korcinol.

tenis • San Francisco, „op
timi”: Anders Jarryd (Suedia* — 
Slobodan Zivojinovici (Iugosla
via) 6—3, 3—6, 6—3: Tim Mayotte 
(S.U.A.) — Jim Pugh (S.U.A.)
6— 2, 7—6; Kelly Evernd-a (Noua 
Zeelandă) — Leif Shiras (S.U.A.)
7— 6 6—2.

(—8. 10. —10. 12. 14) 
grupa A ' ‘
9 n. 3.
8 p, 5. R. F.
R.D. Germană
U.R.S.S. 10 p, 
Polonia 8 o 
5. România 6
Astăzi șl mîine au 
kholm semifinalele 
pentru locurile 1—4.

„. Clasamente.
: 1. Italia 9 p, 2. Suedia
Bulgaria 8 n, ____

Germania 0 p. 
5 p : grupa B : 
2. Olanda 8 

4. Iugoslavia 
D, 6.

4. Franța
6.
1.
3.
D.
D.

P.
8
5

Stoc-
Grecia 

loc. la 
și finalele

5—8 si 9—12.'

ZZ2ZZ2T3
CUPELE EUROPENE

sorți meciurile 
octombrie (tur)

din etapa secundă a cupelor euro- 
șl 1 noiembrie (retur). Iată progra-

CUPA U.E.F.A.
F. C. Bruges 
Fiorentina 
F. C. Sion 
F. C. Koln 
Zaragoza 
Paris St. Germain 
Steaua Roșie Belgrad 
Hibernian Edinburgh 
Anvers 
Dinamo Kiev 
Rovaniemi
Austria Viena sau Ajax 
V.f.B. Stuttgart 
Wettingen
F. C. Porto 
Vienna

— Rapid Viena
— Sochaux
— F.C. Karl Marx Stadt
— Spartak Moscova
— Hamburger S.V.
— Juventus Torino
— Jalghiris Vilnius
— F. C. Liege
— Dundee United
— Banik Ostrava
— Auxerre
— Werder Bremen
— Zenit Leningrad
— Napoli
— Valencia
— Olympiakot Pireu

în meciul de joi. disputat la Pireu, dintre (Mym- 
piakos Pireu șl Rad Belgrad . .
cu 2—0 (1—0) 
etaoa a doua

_ ---------- - gazdele au cîștigat
în tur 1—?.» calificîndu-sc pentru

NOASTRE%
După plecarea Iul R. Koeman 

na Barcelona) si retragerea lai 
Arnesen, garnitura tip e Wedev- 
burgh — Gerets, I. Nielsen. Cho- 
vanec, Heintze — Van Aerle, 
Vanenburg, Lerby (Glllhaus) — 
Kieft (Bwalya). Romario. Povl- 
sen. Un adevărat ..trust multina
tional”, Chovanec fiind interna
tional cehoslovac. Gerets belgian. 
Bwayla zamblan, Romario brazi
lian (golgeterul J.O. 1988). iar I. 
Nielsen. Heintze. Lerby șl povl- 
sen (achiziționat recent de M 
F.C. K81n) danezi ! Antrenorii 
echipei e reputatul Guus Hid- 
dinck. Formația olandeză s-a ca
lificat după 3—0 si 2—» cu Lu
cerna (Elveția)

PANATHINAIKOS
Cel mal reputat club atenian 

(fondat ta 1908). aureolat de 14 
victorii In campionat si 10 ta 
Cupa Grecie!, tn 1971 Panatht-

★ ★
• IN Grupa a 2-a, zona, sud- 

amerlcană a preliminariilor C.M., 
pe primul loc s-a clasat ecnipa 
Columbiei. La 15 șl iJ octombrie 
ea urmează să susțină un meet 
de baraj (tur-retur) Cu echipa 
Israelului. Formația învingătoa
re în dubla manșă se va califica

nalkos, Durtătoarw a culorilor 
verde-alb. a susținut finala 
C.c.E., moment de referință in 
istoria fotbalului elen, pierzlnd 
însă pe ..Wembley”. 0—2 cu Ajax 
Stadionul propriu numără 25 000 
de locuri, insuficiente pentru un 
public foarte „fierbinte” 1

în etapa I a Cupei Cupelor, 
Panathinaikos a învins greu, la 
Atena, pe Swansea (Tara Gali
lor). cu 3—2. reușind să se cali
fice după ce. ta deplasare, a re
cuperat de la 1—3 ia 3—3, prin 
golurile marcate de Saravakos 
(8, unul din penalty) si D’.mo- 
poulos. Aceștia si stat jucătorii 
cel mal cunoscut! ai unei for
mații care, în tradiția fotbalului 
gree, practică un fotbal a- 
vlntat. ta continuă miș
care. Pe lîngă alți internaționali 
greci (Haginta.oasio a Mavridis,
Georganlis eic.) echipa antrena
tă de suedezul G. Bengtsson 
(fost la Goteborgi mal are un 
bulgar ‘ ' 
(Fitos)

(H. Kolev), un ungur 
și un australian (Polack).

Ovidiu IOANIȚOAI4

*

turneul final. • ME- 
internaționale. La Tel A* 

Borussia Monchen-
pentru 
CIURI 
vlv: israel ____  _____
gladbach 1—1. La Kuweit : R,p.
Chineză — Sel. Kuweit 3—1 
(1—0). In C.E. juniori, la Kato
wice: Polonim — R.F. Germania 
1—0 (1—0). A înscris KaczmareK.
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