
Proletari din toate țările, unttl-vă J
Rugby șt ii tricolori — intre două jocuri

ale sezonului internațional
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® Preocupați de ofensivă, să nu uităm insă de apărare I 9 De
zideratele meciului de duminică, de la Baia Mare 
„pașilor", spre jocul complet, eliminarea

MULT SUCCES REPREZENTANTELOR FOTBALULUI NOSTRU 
IN PARTIDELE DE AZI, DIN COMPETIȚIILE EUROPENE!
ut: STEAUA-P.S.V. EINDHOVEN, | 

UN MECI Al LAUREATELOR | 
După ore în șir de ploaie și frig, cum a fost 

luni, marți cerul s-a înseninat, soarele a re- I 
apărut și această binevenită schimbare a deco- | 
rului ne dă și ea speranțe pentru azi, cînd în 
frumoasa Capitală a țării noastre se dispută o i 
nr re partidă de fotbal, STEAUA — P.S.V. I 
EINDHOVEN, un meci al laureatelor acestei 1 
competiții, o veritabilă „finală" a turului II în 
noua eaiție a C.C.E.

Așa au dorit sorții, ca două foste deținătoare | 
ale acestui prețios trofeu al campioanelor de 
club din Europa să se întilnească atît de... tint- I 
puriu, într-o competiție în care și-au propus I 
să meargă cît mai departe, așa cum le dă drep- 1 
tul impresionantul lor palmares : Steaua, cîștî- . 
gătoare în 1986, Eindhoven, învingătoare în 1938.

în vet’.erea acestei importante confruntări, cele I 
două formații și-au continuat ieri pregătirile, 
antrenorul Anghel Iordăncscu anunțînd la con- 1 
ferința de presă, ținută în splendida sală a | 
Casei Centrale a Armatei, că și azi va face un 
antrenament ușor, I

Oaspeții s-au antrenat ieri pe stadionul Steaua, 
la ora meciului, ședință de pregătire condusă de 1 
Gnus Iliddinck, în vîrsta de 42 de ani, de trei 
ani _ antrenor principal al lui P.S.V., fostul ei 1 
jucător, adversar direct al ltd Iordănescu acum 1 
19 ani, cînd cele două echipe s-au întîlnit în 
Cupa Cupelor, și Eindhoven s-a calificat. „Dar 
azi, cum spunea Iordănescu, vom face tot ceea 
ce ne. sta în putință nentru n Fructifica avantajul 1 
terenului". La rîndul lui, Hiddinck mărturisea : . 
„Ca să dau un pronostic, ar trebui să fiu ghi
citor, pentru că cele două formații se cunosc I 
foarte bine".

La conferința de presă, la care se aflau și cei 1 
peste 20 de ziariști, comentatori și foto- |

Gheorghe NICOLAESCU .
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wa cupelor : PANATHINAIKOS - DINAMO, 
0 PARTIDA A MARILOR AMBIȚII
ATENA, 17 (prin telefon, de la trimisul nostru 

special). Pe lîngă alte manifestări cu participare 
internațională care se succed in această perioa
dă, aici, capitala Greciei găzduiește ți un im
portant eveniment fotbalistic, meciul PANATHI
NAIKOS — DINAMO din cadrul competiției eu
ropene Cupa Cupelor. Acest meci este așteptat cu 
mare interes nu numai de numeroșii suporteri ai 
echipei ateniene, ci și de mulți alți iubitori ai 
sportului cu balonul rotund de aici, ceea ce i-a 
determinat pe organizatori să aleagă ca loc de 
desfășurare nu stadionul Panathinaikos, cum 
era normal (care are doar 25 000 de locuri), cl 
chiar marele Stadion Olimpic, cu cele 80 000 de 
locuri ale sale. Deși echipa lor fanion nu mai 
are forța din deceniul trecut, cînd a reușit re
marcabila performanță de a se califica in finala 
Cupei Campionilor Europeni, atenienii speră și 
consideră că Panathinaikos are posibilitatea de 
a forța revenirea în elita cluburilor de pe con
tinent. într-adevăr, adversara de miercuri (n.r. 
— azi) a dinamoviștilor este nelipsită de 20 de 
ani din cupele europene, avînd deci cîștigată o 
experiență internațională, o maturitate în joc 
care o face destul de redutabilă și de incomodă 
pe orice teren. Ceea ce a demonstrat și în primul 
tur în actuala ediție a Cupei Cupelor, cînd a 
eliminat formația galeză Swansea printr-o vic
torie la limită (3—2) pe propriul teren, dar și 
printr-un rezultat egal (3—3, după ce fusese con
dusă cu 3—1 !), în deplasare. Formația elenă se 
face remarcată prin puterea ei de luptă, prin 
jocul ei de mare angajament (mai ales în duelu
rile aeriene), chiar prin agresivitatea sa Mizind 
în partida cu Dinamo și pe încurajările unui 
public cunoscut ca deosebit de vulcanic, ea speră

Constantin FIRANESCU
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Specialiștii și spectatorii cad 
de acord: a fost frumos spec
tacolul oferit în ineditul joc- 
test de sîmbătă, de pe terenul 
cu buturi al complexului din 
Ghencea. Mai puțin cunoscuți 
în lumea rugbyului mare, oas
peții din îndepărtatul arhipe
lag Samoa de Vest au întrecut 
toate așteptările bucureștenilor, 
aratind că stăpînesc în mod 
remarcabil tainele acestui joc, 
ceea ce explică, în fond, acel 
scor astronomic, 118—0, cu care 
ei s-au impus, deunăzi, în 
R.F.G. („recordul" nostru este, 
să nu uităm, 100—0 în Bulga
ria, acum 13 ani). Victoria tri
colorilor, 32—24, apare, In a- 
semenea împrejurări, semnifi
cativă, după cum și mai pre
țioasă devine izbînda de 
miercuri a selecționatei se
cunde, cu 15—10, în fața aee- 
lorași valoroși parteneri (cu 
o mențiune, spre a respecta a- 
devărul pînă la capăt: titulari 
de indiscutabilă clasă interna
țională, precum fundașul Aio- 
lupo sau aripa Kcko, ’ au fost 
păstrați pentru meciul-test). 
Naționala noastră a continuat 
să meargă pe „cartea atacului".

confirmarea 
slăbiciunilor arătate

După cele nouă eseuri reușite 
la Brașov, cu Zimbabwe, a 
realizat sîmbătă alte șase, fi
ind în cel puțin tot atîtea 
rînduri stopată la >palmâ-douâ 
de țintă. Un total de 15 eseuri, 
așadar, în două partide. cite 
au fost marcate din primăva
ra lui '88 pînă la finele sta
giunii precedente (t) — iată un 
amănunt grăitor privinu sensi
bila schimbare de atitudine în 
momentele de construcție a jo
cului. Rugbyștii români sînt, 
cu alte cuvinte, mai preocu
pați de ofensivă, cîștigul de 
teren nu se mai materializează 
doar prin lovituri de picior, se 
caută insistent drumul spre 
țintă, în diferite moduri, cu 
grămada sau cu „treisferturile" 
(de cite trei ori au înscris, la 
sfîrșitul săptămînii, si înainta
șii, și cei din linia de atac). 
Cum partenera de sîmbătă a 
răspuns în mod similar. cu 
mijloacele sale, firește, a re
zultat „cel mai spectaculos 
meci văzut în ultima vreme la

_______________ Geo RAEȚCHI 
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După o dispută a grămezilor. Daniel Neaga inițiază un nou a-ac 
al echipei noastre, (fază ăm meciul România — Samoa de 
Vest 32-24) Foto : Nicolae PROFIR

„Naționalele** de tenis pe echipe Balcaniada de scrimă (juniori)

STEAUA A CUCERIT AMBELE TITLURI ffiWMOASA PLEDOARIE PENTRU ACEST SPORT OLIMPIC
0 premieră absolută la feminin

Ediția din acest an a Cam
pionatelor Naționale de tenis 
pe echipe, grupa valorică 1—6 
(programată destul de tîrziu, o 
dată cu venirea ploilor, motiv 
pentru care nici pînă la aceas
tă oră nu ș-a putut întocmi 
clasamentul final) a aidus in 
p-'m-n’an echipele, masculină 
și feminină, ale clubului Steaua, 
cele două formații intrînd — 
la capătul unui adevărat mara
ton — în posesia invidiatelor 
titluri. înscrierea pe foile de 
arbitraj, de către Steaua, a unui 
lot mai omogen, cu doi com
ponent! ai echipei naționale în 
formație — Adrian Marcu și 
Răzvan Itu — a fost de natură 
să-i faciliteze succesul. Reușita 
echipei masculine se adaugă 
precedentelor titluri ciștigate 
de clubul militar, în timp ce 
succesul fetelor a fost obținut 
în premieră absolută. Astfel, 
antrenorii celor două formații» 
Dumitru Viziru și Andrei Leon- 
te (m), Eleonora Dumitrescu 
(f), precum și sportivii care au 
muncit un an întreg pentru 
a-și vedea acum încununate e- 
forturile, merită călduroase fe- 
lic'to-?.

Campionii (de la stingă) — rîndul din față : D. 
Grigoraș, R. Itu, A. Popovlci, D. Pop, D. Moise, M. 
Iliescu, tn picioare • Dumitru Viziru — antrenor 
principal, D. Hărădău, D. Pescariu, A. Marcu, A. 
Damian, D. Dobre ți Andrei Leonte — antrenor.

Campioanele (rîndul din față) ; Elena Maurer, Mă- 
dălina Dumitrescu, Alexandra Viziru, Daniela Ivana. 
în picioare : Eleonora Dumitrescu — antrenoare, 
Mlrela Buchi, Gabriela Mitrică, Diane Samungi, Da
niela Pavăl fi Claudia Neacșu.

Foto : Nicolae PROFIR

Campionatul a scos din nou 
în evidență faptul că, exceptînd 
echipele campioane, precum și 
pe celelalte formații de pe 
podium, Dinamo Eucurești și 
Dinamo Brașov — la băieți, 
Dinamo Bu^ur^sti si Sno"tul 
Studențesc T.M.U.C.B. — la fete, 
restul competitoarelor au avut 
prestații de nivel destul de 
scăzut. Federația - de tenis a 
sesizat acest adevăr și, în con
secință, a încercat să schimbe 
cîte ceva. Spre deosebire de 
anii trecuți. campionatul pe e- 
chine 1980 s-a iucat în două 
etape (vară-toamnă), ierarhia fi
nală urmind a ti întocmită prin 
adiționare de puncte. Trebuie, 
insă, mens și mai tn profunzi
me. urmind — după opinia 
noastră — ca grupa a doua va
lorică să cuprindă echipe for
mate în exclusivitate din jucă
tori tineri, dornici de afirma
re. Ar fi măcar o garanție că 
în primul eșalon vor promova 
formații competitive. Acum 
lucrurile stau altfel. în grupa

Ion GAVRILESCU
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Cunoscînd în_eaproape scri
ma românească din ultimele 
decenii putem afirma, fără 
teama de a greși, că ediția 
1939 a Balcaniadei de juniori, 
găzduită în Sala de atletism 
a Complexului sportiv „23 Au
gust" din Capitală, a fost 
printre cele mai reușite în
treceri internaționale desfășu
rate pe planșele noastre, com
parabilă, credem, cu cea din 
cadrul Jocurilor Mondiale U- 
niversitare din vara anului 
1981, din aceeași sală bucu- 
reșteană. Și avem în vedere 
nu numai desfășurarea-șnur a 
programului (asigurată cu pro- 
fesionalitate de un secretariat 
de concurs alcătuit din Geta 
Sachelarie și Nicolae Marines
cu, sub conducerea antrenoru
lui federal Tănase Mureșan) și 
cele două premiere ale acestei 
ediții, care atestă marele pas 
făcut de această veche și im
portantă disciolină olimpică in 
obiectivarea și extinderea sa 
(1. pentru prima dată pe plan
șele noastre s-a derulat un 
concurs de sabie electrică, sin
gura armă care rămăsese în 

afara „prizei" șl aparaturii de 
semnalizare ; 2. statisticienii au 
consemnat acum pentru prima 
dată, în clasamentul medaliilor, 
aportul tuturor țărilor partici
pante, în următoarea ordine : 
România, Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia și Turcia). Pentru că 
atmosfera sportivă (rareori s-au 
făcut auzite obișnuitele invo
cări ale greșelilor de arbitraj 
care însoțesc judecarea și 
interpretarea frazelor de ar
me, atunci cînd nu se 
aprinde decît un sing’ir 
bec valabil...) și, mai ales, ti
nerească (zilnic. un masiv 
grup de elevi și eleve, de Ia 
școlile din preajma marelui 
complex sportiv bucureștean.

In Divizia Juniorilor la tenis masă 

CAMPIOANA BĂIEȚILOR, DECISA LA SETAVERAJ! 
învingătoare: Universitatea A.S.A. Craiova (m) și Juventus București (f)

Indiscutabil, această ediție a 
Diviziei juniorilor la tenis de 
masă a fost mai zbuciumată 
ca oricind, returul desfășurat 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
în Sala Dacia din Buzău — 
gazdele s-au străduit și au 
reușit să-și arate ospitalitatea 
— demonstrînd cu prisosință 
acest lucru, noul „podium" fi
ind cunoscut abia la punctul 
de sosire.

Concursul băieților a stat 
sub semnul întrebării pînă la 
ultima partidă, C.S.Ș. Bistrița — 
C.S.M. A.S.A. MECON Clui- 
Napoca. Cîștigau bistrițenii, 
deveneau campioni. învingeau 
cluîenii, titlul revenea... craio- 
venilor. Cu o formație rema
niată față de tur, lidera, C.S.Ș. 
Bistrița, n-a mai avut aceeași 
forță, cedînd nu numai în me
diii cn C.S.M. A S A WOH, 
dar și în cele cu C.S.Ș. Con
structorul înfrățirea Tg. Mureș 

dădea culoare și glas bucuriei 
juvenile, dragostei de sport, 
prin frumoase încurajări) a 
constituit un cadru cum nu se 
putea mai potrivit unei între
ceri internaționale de juniori.

Sigur, rezultatele finale ale 
Balcaniadei, avînd la loc de 
frunte delegația României (în 
această postură, mereu de la 
lansarea tradiționalei și ge
neroasei comnetiții din această 
zonă a bătrinului continent), 
nu fac decît să dea contur 
firesc unui nou succes al soor-

S. PAVELESCU
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și Universitatea A.S-A. Cra
iova- In cele din urmă, U- 
niversiuuea A.S..-1. (antrenori 
V. Bălan, M. Bobocicâ) a re
venit în fruntea ierarhiei, de- 
pășindu-i pe clujeni (în ulti
mii doi ani neînvinși), însă 
la... setaverăj, In tur C. Toi, 
M. Bărăgan, M. Piciu, IM. Vi- 
tan au cedat în fața clujeni
lor cu 3—5 și un setaverai de 
8—11, pentru ca acum si cîș- 
tige la același scor, dar a- 
vînd un setaverai superior : 
12—7. Prin urmare : 20—18 
pentru Universitatea A.S.A. 
Craiova, care a •rj-erit astfel, 
titlul.

în disputa fetelor, Juventus 
București (antrenor V. Dumi
trescu) a făcut o cursă per-

Emonuel FANTANEANU
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NOI VICTORII CLARE ALE POLOIȘTILOR DINAMOVIȘTI 
• Astăzi și mîine, campioana joacă cu Rapid

polo. Asa cum 
formația campi- 
cu autoritate în 
cîștigînd la sco- 
D IN AM O — VA-

8-1»

în Bazinul Dinamo s-au dispu
tat. în devans. două nartide din 
campionatul dx> 
era de așteptat, 
oană s-a impus 
ambele întîlniri, 
ruri categorice : 
GONUL ARAD 18—4 (4—2. _
5—0, 3—1) si 18—6 (7—0. 5—3. 4—2,
3—1).

In prima partidă, disputa a 
început sub semnul unui oare
care echilibru, oaspeții reziStînd 
cît de cît în fata dinamovistilor, 
dezlăntuiti în atac, astfel că ori- 
mul ..sfert" s-a încheiat cu un 
scor care nu reflecta diferența 
de valoare dintre cel** două for
mații. în continuare* jocul cam
pionilor a căpătat mai multă 
claritate, acțiunile lor ofensive 
aii devenit mai eficiente, «ștfel

DE VINERI, FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL 
------------ PE ECHIPE

mai importante 
tuate Înaintea ____
nat : campionul țării,' maestrul 
international Mihail Marin, de 
la Sportul Studențesc la Electro
tehnica Bistrița, echipă califica- 

■ tă ' recent în Divizia B (Marin a 
absolvit în luna iulie Institutul 
Politehnic) ; marele maestru 
Theodor Ghițescu, de la Sportul 
Studențesc la I. A. Timișoara ; 
maestrul . internațional Mircea 
Pavlov, de la I. T. București la 
I. A. Timișoara. (P. Șt.).
• La Drobeta ’ Turnu Severin 

s-a desfășurat cea de a Ill-a e- 
diție a festivalului șahist dotat 
eu „Cupa Porțile de Fier". Tur
neul principal, la care au par- 

" tlcipat 2 maeștri internaționali, 
6 maeștri F.I.D.E., 3 maeștri și 
un candidat de maestru, a fost 
câștigat de Sergiu Lupu (Elec
tromotor Timișoara), urmat de 
Dumitru Anițoael (Electromureș 
Tîrgu Mureș), Panait Velea 
(C.S.M. Drobeta Turnu Severin). 
Bogdan Zamfirescu (Metalul 
București), Dragoș Dumitraehe 
(Electromotor Timișoara! si Gott
fried Mărcla (Voința Timișoara). 
Au arbitrat Paul Hedreanu 

•Va’e-hi Pa’’,:»sce’a'''.

DE ȘAH
Vineri, la Eforie Nord, se va 

da startul unei noi ediții a fi
nalei Campionatului Național de 
șah pentru echipe mixte. Pri
melor 9 formații din campiona
tul trecut — Sportul Studențesc 
București (fostă Politehnica), 
I. T. București, Electromotor Ti
mișoara, A.E.M. Timișoara, Me
canică Fină București, Calcula
torul ; București, Metalul Bucu
rești, Electromagnetică Bucu
rești (fostă Universitatea); Poli
tehnica Iași — li se vor ală
tura noile promovate, echipa în
treprinderii de Autoturisme Ti
mișoara, C.S.M. Electromureș 
Tîrgu Mureș și Petrolul Ploiești. 
Ca în fiecare ah, în afara cla
samentului mixt, se vor alcătui 
clasamente separate pentru se
niori, senioare și juniori.

Amintim că formula de des
fășurare a celui mai important 
concurs al cluburilor prevede 
disputarea meciurilor la 10 table; 
6 seniori 2 senioare, un junior, 
o junioară. Campionii de anul 
trecut sînt Sportul Studențesc 
București (la mixt). I. T, Bucu
rești (Ia masculin) si Electromo
tor Timișoara (la senioare si ju
niori). Ta+ă si c’t.e^a d’n+re.ede

SPORTUL STUDENȚESC T.M.U.C.B. CONDUCE 
ÎN GRUPA A DOUA LA HOCHEI

Primul turneu al Diviziei Ai 
grupa a Il-a valorică, ia hochei, 
disputat pe patinoarul din Mier
curea Ciuc, cu participarea, for
mațiilor Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B.. Tîrnava Odorîiei, 
C.S.M. Metalul Rădăuți. I.M A.S.A. 
Sf. Gheorghe, Electromureș Tg. 
Mureș. C.S.M. Suceava si Lotul 
de tineret (20 ani), s-a încheiat 
cu victoria hocheistilor de la 
Soortul Studențesc T.M.U.C.B.. 
care au cîștigat toate meciurile 
si, alături de Lotul de tineret, 
s-au prezentat mai bine pregătiți.

Foarte disputate si ^Xtrem de 
echilibrate - au fost partidele 
Sportul Studențesc — Metalul, 
Tîrnava — Metalul, Soortul Stu
dențesc T- Tîrnava. . Electromureș 
— Metalul. Ț.M.A.S.Ă. — Metalul 
(0—!. surpriza turneului, ca re
zultat si scor) Sportul studen
tele — I.M.A.S.A* s.a.

în cele 21 de meciuri s-au dic
tat' 332 de minute de penalizare, 
cele mai puține în oartida Spor
tul Studențesc — C.S.M.* Suceava 
(2 min.). iar cele mai multe în 
întîlnirea Sportul studențesc — 
Tîrnava (60 min. cîte 30 de fle
care). Au fost sancționați cu 10 
minute pentru re^ conduită io
nescu. si Ungureanu (Sn. Stud.), 
Husar si Andrei 'Electromureș),

ECHIPA FEMININĂ VOfNTA ORADEA - 
PERFORMERA ETAPE! LA POPICE (A ÎI)

FEMININ
DÎMAGAM TG. MUREȘ — 

VOINȚA ORADEA 2517—2518 
ti—2). Un ioc echilibrat. Dină la 
ultima lansare, de bună factură 
tehnică. în . care ambele forma
ții s-au aflat De rînd la cîrma 
iocului. Orădencele au cîștigat 
..la ootou" meritat, deoarece au 
evoluat fără comDlexe. fiind oer- 
formerele etaoei a V-a. Remarca
tele reuniunii : Elisaheia Bota — 
456 si Ecaterina Bascii — 423 de. 
la învingătoare resoectiv Simina 
Muntean — 440 M Margareta U- 
vani — 429 (Ioan PAUȘ — co
resp.) 9 C.S.M. REȘIȚA — OLIM
PIA I.E.I. BUCUREȘTI 2 417 — 
2235 (5—1). Elevele antrenorului
C. iordache. resnectînd întocmai 
indicațiile orlmlte au dominat 
conios da întreaga durată a nar- 
tidei. Au Dunclat mai consistent 
Maria ZsIzsiK — .433 si Dorina 
Stoica — 425. Bucurestencele au 
jucat fără convingere doar Li- 
liana Dahlia — 411 si. narțtal. 
Mîrela Rotaru — 394 avînd evolu
ții ceva mai bune- (Petru FUCHS 
— coresn.) a rapid bucu
rești — VOINȚA CHAIOVA. 
întîlnirea nu s-a disputat deoa
rece antrenorul echinel oaspete 
a... uitat acasă carnetele de le
gitimare. craiovencele Dierzind 
prin nenrezent.ărc. (Ion PANA) 
® VOINȚA ODOKHE1 — GLORIA 
BUCUREȘTI 2.132—2353 (4—2) 6
DACIA PLOIEȘTI — METROS! 
BRASOV 2399—2917 (*—2).

MASCULIN
VOINȚA TIMIȘOARA — OLIM

PIA REȘIȚA 5041—4958 (5—1).
Pop'-sri' timișoreni u luptat cu

CURSE SPECTACULOASE IN „CUPA ROMÂNIEI" 
LA MOTOCROS

Desfășurată sub egida Dacia- 
dei, „Cupa României" la moto- 
cros a reunit în eta-oa inaugu
rală alergători de toate catego
riile, din 11 cluburi și asociații 
sportive. întrecerile au avut, loc 
pe traseul de la Moreni, în ex
celenta organizare a asociației 
sportive Automecanlca din loca
litate, prin secția de moto (an

. că scorul a luat proporții (15—3. 
după 21 de minute de joc). In 
meciul revanșă, Dinamo, cu Ha
giu într-o mai bună dispoziție de 
joc. s-a distanțat de la început, 
asigurîndu-si un avantaj sub
stanțial (7—0) încă de la sfîrșitul 
primei reprize. Au înscris : Ha
giu 1-1-5, Răducanu 44-1, E. io
nescu 24-3. Georgescu 24-2, Ste- 
fănescu 24-3, Serban 3+2, Ș. Po
pescu 3. D. Balanov 2. Totolici 
Si Olaru (O), A. ionescu 2+1,, 
Andrașoni 2+1, Tiseanu 2. Bella 
2. Au arbitrat- V. Median (.Bucu
rești) si A- Soos (Tg. Mureș).

Gh. NlSTOR — coresp.

• Azi (ora 11) si mîine, tot în 
Bazinul Dinamo au loc meciurile 
restante din ptana a V-a, dintre 
Dinamo si Rapid.

transferuri efec- 
noului campio-

și

Bă.îer (Tîrnava), Biro (Lotul de 
lin.), iar cu pedeapsă de meci 
Vargyas (Lot. tineret) — pentru 
lovirea unui adversar.

Rezultate tehnice : Sportul Stu
dențesc T.M.U.C.B. î 3—1 cu Me
talul. 5—1 cu Lotul 6—4 cu Tîr
nava. 13—3 cu Suceava, 4—2 cu 
Electromureș, 4—2 cu I.M.A.S.A. ; 
Lotul de tineret : 11—6 cu Tîr
nava, 5—2 cu Metalul. 9—3 cu 
I.M.A.S.A. 7—3 cu Electromureș, 
13—0 cu Suceava ; I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : 8—2 cu Electromureș, 
12—1 cu Suceava 4—i cu Tîr
nava : Electromureș Tg. Mureș î 
7—2 cu Suceava. 8—2 cu Tîrnava, 
2—2 cu Metalul : Tîrnava Odor- 
hei î 3—1 cu Metalul. 13—3 cu 
Suceava : C.S.M, Metalul Rădăuți: 
1—0 cu I.M.A.S.A. : C.S.M. Su
ceava : 6—4 cu Metalul.

Au arbitrat : I. Be?ze, Gh. Taș- 
nadi. N. Enache. Gh. Lupu, A. 
Balint, Al. Molnar Em. Both. Th. 
Szabo.

Vaier PAȘCANU -
CLASAMENT

coresp.

1. șportm stud. 6 6 0 0 35-12 12
2. Lot tineret 6 5 0 1 46-19 10
3. IMASA Sf. Gh. 6 .3 0 3 29-13 6
4.. Electromureș 6 2 1 3 24-25 5
5. Tîrnava 6 2 0 4 29-33 4
6. Metalul 6 1 1 4 11-19 3
7. C.S.M. Suceava 6 1 0 5 15-62 2

ambiție ri au reușit victoria la o 
diferență de 117. Dooice. princi- 

. Dalii realizatori au fost Gh. Nită
— 879 si M. Mato — 370 de la- 
gazde, respectiv 1. Olari — 875
Si I. Virtic — 872. (Constantin 
CRBTU — coresn.l a» C.F.R. 
CONSTANTA — CARPATI SI
NAIA 5133—5021 (4—2). Gazdele,
chiar dacă an cîstisat H o di
ferență confortabilă, au avut to
tuși emoții chiar din debutul 
partidei. Astfel, cuplul conslăn- 
teân I. Frisea — 810 s! T. Ore- 
zeanu — 817 a fost întrecut de 
perechea oaspete formată din 
D. Negutescu — 823 si C. Lungu
— 815, cu 11 popice. Dar scoria-, 
vii de De Litoral revin si cîs- 
ti’ă meritat. S-au evidențiat FL 
Mibăl’escu — 913 C. Silvestru — 
910 si C. Frisea — 822 (C.F.R.!. 
respectiv T. Iriminescu — 856 și S. 
Nieoară — 819. (Cornel POPA — 
toresp.) » CHIMICA TIRNAVENI
— CONSTRUCTORUL GALAȚI
5421—5136 (5—1). Popicarii din
Tîrnăveni nu au avut nici o pro
blemă in dobindirea succesului, 
realizînd scorul etapei. S-au im
pus N. Sas — 9S8 si C. Bandi — 
935 de la învingători. V. Ivan —
— 899 de la oaspeți. (ton DUCA’T
— coresn.). JIUL PETRILA — 
C.F.R. IAȘI 5030—4913 (4—2). Cei, 
-mai eficace au fost Gh. Sllves-' 
tru — 893 si M. DObrică — 880 
de lâ Jiul, respectiv C. Cirdea — 
896. (Sorin BALOI — coresp.). e» 
METALUL ROMAN — TEHNOU- 
TILAJ ODOKHEI 5141—4950 (4—2)-

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții I. Bartha. I.
Tănăseseu si M. Chîriac.

trenor — . maestrul sportului, 
Teodor Bălănoiu).

Așteptate cu viu -interes, curse
le de la clasele K0 cmc se
niori și 125 cmc tineret, în care 
s-a dat startul în comun, a-.i 
dat satisfacție deplină numero
sului public. întrecerea dintre 
reprezentanții secțiilor Steaua, 
Torpedo Zărnești, IH.A. Tg. Mu
reș șl Electro Sf. Gheorghe, ca

re grupează pe cei mai buni 
specialiști ai genului, s-a înche
iat cu victoria bucureștenilor. In 
confruntările tinerilor motocro- 
siști, elevii antrenorilor Gh. lo- 
niță și P. Petre au ocupat toa
te treptele podiumului de pre
miere. La seniori, confruntarea 
dintre stelistul Fi. Pop și D. Ti
tilincu (Torpedo) s-a soldat cu 
victoria primului sportiv, amin
tind în continuare un pasionant 
„duel". In sfîrșit, programul a 
fost Întregit de cele două man
șe ale juniorilor, care și-au dis
putat întîietatea cu ardoarea 
specifică vîrstel.
CITEVA SCORURI MARI ÎN „RUNDA" INAUGURALA 

A „CUPEI FEDERAȚIEI- LA RUGBY
A început o nouă ediție a com

petiției de rugby „Cuoa Federa
ției". cu participarea divizionare
lor A din ambele erupe valorice, 
fruntașele evoluînd fără eompo- 
nentii lotului national. în etapa 
inaugurală, locurile nrimei serii 
s-au încheiat cu victorii la scor 
ale favoritelor. Astfel. Steaua a 
dispus cu 60—22 (10—0) de Mașini 
Grele, Înscriind li eseuri, prin 
Hodorcă 4, Murariu 3. David 2, 
Vărzaru. Alexandru (au mai e- 
voluat printre alții, alti iucători 
cunoscutl — Mot. C. Florea, Co- 
man, Codoi). fată de cele trei 
ale partenerilor (Văcaru. Visu, 
Dănilă). A: arbitrat bine Gh. An
ton. (Cornel CRISTACHESCU).

Sportul Studențesc — Dunărea 
Giurgiu «8—3 (16—3). Elevii lui
V. Irimescu au marcat nouă e- 
srturi : Co.iocaru 6. Szveresak 2. 
D. Dinu. A arbitrat constăntea- 
01’1 l5*1. .<4’*>înAr‘v>e,.

Dintre celelalte rezultate trebu
ie consemnat succesul echipei U- 
niversilatca Eltirn în meciul sus- 
ti"»T*. ne *eren nronriu, în com
pania băimărenllor de la C.S.M. 
Minaur. cu 23—13 <10—8). Gaz
dele au reușit oatru eseuri 
(Gherghe 2. Grigoraș. TOlan).

„Cupa Calculatorul I.I.R.U.C.* la volei (m)
UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA. ÎNVINGĂTOARE
S-a încheiat. în Capitală. ..un 

foarte util turneu de volei mas
culin" — asa cum îi numea an
trenorul dinamovist. C. Oros si. 
la fel. ceilalți conducători teh
nici al echipelor participante. 
Este vorba despre competiția do
tată cu uCuna Calculatorul 
I.I.R.U.C.", ajunsă la cea de a 
11-a ediție, la care, de astă-dată, 
au luat parte sase divizionare A : 
Dinamo București. Universitatea 
C.F.R. Craiova. Calculatorul 
București. Tractorul Brașov, vii
torul Dinamo Bacău și nou pro
movata Rapid București.

Organizat ireproșabil de către 
cunoscuta asociație sportivă 
bucureșteană, turneul a consti
tuit de faot o ultimă verificare 
a echipelor amintite înaintea în
ceperii campionatului. Asa cum 
era de așteptat combatantele 
Sl-au disputat eu ardoar? sanseie. 
rulînd în 'întregime loturile res
pective, încercînd diferite for
mule. Trei echipe — Calculato
rul. Dinamo si Universitatea 
C.F.R. — s-au detașat de cele
lalte. orin tehnică, omogenitate si 
valoare a loturilor. Echipa gazdă. 
Calculatorul, are satisfacția de a 
fi obtinut victorii atît la Dinamo 
cit si la Universitatea C.F.R. fîn 
ambele cazuri cu 3—1 !)« echipe 
care se prezentau în ultima zi a 
turneului cu sanse la cucerirea 
trofeului, tn această zi. însă, 
du Dă ce Ranid p întrecut Trac
torul cu 3—1 (—15- 4 6. au

„NAȚIONALELE 
(Urmare din nao I)

7—12 activînd, cu foarte puți
ne excepții, tenismani plafo
nați.

Campionatul a pus în eviden
tă și o slăbire a forței de joc 
a echipelor Dinamo București. 
I-a actuala ediție s-a rupt. iată, 
o tradiție de aproape două de
cenii. pentru prima dată for
mația feminină fiind nevoită 
să cedeze titlul (a fost învinsă 
de Steaua cu 7—2). Nu credem

DIVIZIA JUNIORILOR LA TENIS DE MASĂ
(Lirmare atn tuo i)

fectă, Adriana Năstase, Maria 
Cocoș, Simona Saiu și Oana 
Radu nelăsînd nici o speranță 
auversarelor (meciavera.jui, 
25—7, fiinu elocvent), in schimb, 
pentru celelalte locuri de pe 
poaium lupta a fost extrem 
de strinsă, inamica returului 
C.S.M.- C.S.Ș. A.S.A. IEELIF Bu
zău, Eternit Oradea și C.S.Ș. 
Metalul Rm. Vîlcea aflindu-se 
la egalitate de puncte. Forma
ția buzpiană a reușit să urce 
pe treapta a doua, ea depă- 
șindu-le pe vîlcene și pe orâ- 
cience cu 5—1, dar. nu înainte 
ele a trece prin mari emoții. 
Și aceasta mai ales în meciul 
cu Eternit, în care orădencele 
au condus cu —1, iar in me
ciul E. Szabo — D.- Toderean, 
după 1—1 la seturi și 20—14 
în cel decisiv, buzoianca a în
tors senzațional rezultatul, 
impunîndu-se cu 24—22, ceea 
ce avea să aducă, in cele din 
urmă, și victoria echipei sale, 
Eternit nemaireușind să punc
teze în următoarele trei par
tide, terminînd campionatul pe 
locul 3, la egalitate de puncte 
cu C.S.Ș. Metalul, dar bene
ficiind de ascendentul victoriei 
directe.

REZULTATE, turneul 1—6, mas
culin : Universitatea A.S.A. Cra
iova 5—3 cu C.S.Ș. Bistrița, 5—0 
cu C.S.Ș. 2 știința IJPIPS Con

Rezultate, 250 cmc : 1. FI. Pop 
(Steaua) 20 p, 2. D. Titilincu 
(Torpedo) 17 p, 3. P. Titilincu 
(Torpedo) 15 p ; 125 cmc : 1. E. 
Dor 20 p, 2. I. Bogdan 17 p, 3. 
C. Duță 15 p (toți de la Steaua); 
80 cmc : 1. D. Ghereș (Torpedo) 
20 p, 2. A. Szilaghi (Electro) 17 
p, 3. A. Roman (Steaua) 15 p ; 
50 cmc : 1. C. Lucacl (Torpedo) 
20 p, 2. M. Dinescu (Poiana Cim- 
pina) 17 p, 3. Gh. Cotoros (Tor
pedo) 15 p. Clasament pe e- 
Chipe: 1. Torpedo 273 p, 2. 
Steaua 193 p 3. Electro Sf.

115 o.

oaspeții trei (Rădoi. Nistor. Za- 
haria). Arbitru : Gh. Preoteasa, 
din oradea. (C. CRETU. coresn.). 
La Petroșani. Stilnta a dispus 
cu 21—9 de C.S.M. Sibiu, dar la 
pauză conduceau vizitatorii, cu 
9—8. Universitarii au marcat pa
tru eseuri, nrin Medragoniu 2. 
Suiogan. I. Florea. iar Amariei a 
înscris toate Dunctele sibienilor 
(eseu î.p.. tr.). A condus E. pîr- 
toe, din Clui-Nanoca. (T. COR
NEA. coresn.). Locomotiva. Paș
cani a cedat pe propriul teren, 
în rata formației C.S.M Suceava:
4—28 (0—14), eseurile fiind rea
lizate do Timofte. resnectiv B«- 
tezatu 2. Tofan 2. Ungureanu, 
Scolobiuc. (V. APOSTOL, co
resn.). In deplasare a cîstigat. si 
Tr'ansloc Alba Tulia : 23—12 (9—6) 
la Cugir. <ri Metalurgistul. Ma
nea a punctat pentru localnici — 
eseu. 2 Lp.. tr.. e eurile' oasneti- 
lor fiind înscrise de Olah. David. 
Dlmulescu. A condus I. Vasllieă. 
(M. VÎLCEANU, coresn-). La ia-’i 
s-au întîlnit echinele >oca’e Poli
tehnica Agronomia si Hiaroten- 
nica. victoria revenind la limită 
celei dintîi, cu scorul de 16—15 
(10—8). (AL. NOUR, coresp.). ■ 

intrat De teren Calculatorul si 
Dlnamo. De o Darie. jucătorii 
formației gazdă, ambițioși, dor
nici să obțină lin rezultat bun 
de alta, dinamoviștli. cam fără... 
busolă, deoarece de ne bancă iln- 
seau cei do! antrenori, angrenat! 
în altă acțiune. Si balanța a în
clinat vizibil d» nartea Calcula
torului. care a învins cil 3—1 
(—15, 4, 5, lî). ultima Dartidă a 
zilei a adus fată în fată ne Uni
versitatea C.F.R. Craiova si Vii
torul Dinamo Bacău. Mai omo
genă, mal experimentată, forma
ția craioyeană s-a imnus cu 
destulă ușurință, cîștigînd asa 
cum era de astentat în fata bă
căuanilor — în rîndul cărora a 
aDărut Florin Mina — cu- scorul 
de 3—0 (10, 7. 15). Si astfel, era- 
iovenii sl-au ndiudeeat trofeul 
pus in ioc, folosind următorul lot: 
Mătușoiu, Drăghtcl, Horfaș, Vă- 
sulcă. Steflea. Pascu. Stolan 
Groza. Dudas, Dobrc (antrenor 
I. Dobritolu).

Clasament final : 1. Universita
tea C.F.R. Craiova 10 D, 2. Di
namo. 3. Calculatorul. 4. Ran’-i 
Cite 8 ounc'e 5. Tractorul 7 d.
6. Vlitorm Dinamo Bacău 5 d. 
Organizatorii au oferit o serie de 
nremii si dinl-ome unor iucători: 
O. Bălan (C'. V. Manole (R). N. 
Stoian (Ui, Fi. Mina (V), V. Du
mitrescu — cel mal tînăr 17 ani 
(D), H. Ferariu (T).

Modesto FERRARINI
" DE TEN!S
că există motive foarte serioa
se pentru ca Dinamo Bucu
rești să caooteze în acest fel. 
Tocmai de aceea opinăm 
că se impune o analiză la o- 
biect și adoptarea măsurilor 
corespunzătoare.

Nu putem încheia aceste în
semnări mai înainte de a con
semna preocuparea clubului 
Progresul pentru ca între
cerea să se desfășoare — în 
pofida condițiilor meteorologice 
neprielnice — în bune condiții.

stanța, 5—2 cu C.S.Ș. Construc
torul înfrățirea Tg. Mureș, 5—3 
CU C.S.M.A.S.A. MECON Cluj- 
Napoca, 5—0 cu Unirea Tricolor 
București : C.S.M. A..S.A. MELON
5—3 cu C.S.Ș. Bistrița, 5—2 cu 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS. 5—3 cu 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea, 
5—0 cu Unirea Tricolor : C.S.Ș. 
Constructorul înfrățirea 5—3 cu 
C.S.Ș. Bistriia. 3—5 cu C.S.S. 2 
știința IJPIPS, 5—2 cu Unirea 
Tricolor ; C.S.Ș. Bistrița 5—3 cu 
C.S.Ș. 2 ‘Știința IJPIPS, 5—2 cu 
Unirea Tricolor ; C.S.Ș. 2 Ști
ința IJPIPS 5—2 cu Unirea Tri
color : feminin : Juventus Bucu
rești 5—0 cu C. S. Arad, 5—2 
cu C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea, 
5—2 cu Eternit Oradea, 5—1 cu 
C.S.M. C.S.Ș. A.S.A. IEELIF Bu
zău. 5—2 cu Voința Galați : 
C.S.M. C.S.Ș. A.S.A, IEELIF 5—0 
cu C. S. Arad, 5—4 cu C.S.Ș. 
Metalul, 5—4 cu Eternit. 5—2 cu 
Voința ; Eternit 5—2 cu C. S. A- 
rad, 5—3 cu C.S.S. Metalul. 3—5 
cu Voința : C.S.Ș. Metalul 5—2 
cu C. S. Arad, 5—2 cu Voința ; 
C. S. Arad 5—4 cu Voința.

CLASAMENTE FINALE : mas
culin — 1. Universitatea A.S.A.
Craiova 18 p. 2. C.S.M. A.S.A. 
MECON Cluf-Napoca 18 D, 3. 
C.S.Ș. Bistrița 17 p, 4. C.S.Ș. 
Constructorul înfrățirea Tg. Mu
res 14 p. 5. C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS Constanța 13 p. 0. Uni
rea Tricolor București 11 p ; fe
minin — 1. Juventus București 
20 p, 2. C.S.M. C.S.Ș. A.S.A. 
IEELIF Buzău 17 p, 3. Eternit 
Oradea 15 p, 4. C.S.Ș. Metalul 
Rm. Vîlcea 15 p. 5. C. S. Arad 
12 p, 6. Voința Galați 11 p.

CVARTETUL „EUROPENELOR", IN PF
Cele 3 etaoe des

fășurate Dină acum 
în ediția a 40-a a 
camoionatului femi
nin de volei au 
arătat, mai nresus 
de orice că avanta
jul terenului nropriu 
încene să conteze tot 
mai nutin fată de 
valoarea reală a e- 
chipelor. de modul 
în carA ele oregătesc 
fiecare meci. Asa se 
explică, de altfel, si 
numeroasele victorii 
realizate în deplasare 
nu numai de can
didatele la titlu. ci 
Si do formații din 
plutonul secund
(vezi, mai nles, vic
toriile în trei seturi 
realizate de sibience 
la Țîrgoviste. de gă- 
lătence ia Pitești de 
Jesence la Constanta'. 
Dacă nînă acum o 
serie do echioe ..de 
mijloc" au oscilat de 
la o «șăptămînă la 
alta, cvartetul frun
taș si în sezonul tre
cut dovedește , ceva 
mai multă stabilita' 
în evoluții, fapt ex
plicat si prin angaja
rea sa în eubele eu
ropene : Dinamo în 
C.C.E., Chimia Rm. 
Vîlcea în Cuoa Cupe
lor, Universitatea
C.F.R. Craiova si Ra
pid București (singu
ra programată si în 
turul preliminar din 
această lună si cali
ficată. fără Dfoble- 
me. în etapa urmă
toare. în dauna echi
pei portugheze Ben
fica Lisabona) în 
„Cupa C.E.V.".

..Europenele" noas
tre au o cadență 
destul de bună la 
startul probei de... 
fond care este, cam-

— ’ .-’ar te-le’e
care le așteaptă luna 
viitoare trebuie să ie 
îndemne să aoe^e

ÎNCEPE
Lq sfîrșitul acestei 

săptămîni iau startul 
în campionat si echi
pele Primului eșalon 
masculin. Sub sem
nul unor mari obli
gații din nartea tu-

CREȘTE COTA
La turneul final al 

C.M. de junioare din 
acest an. desfășurat 
în Peru, ia Lima, a 
oficiat si arbitrul ro
mân Marian Ștamate. 
Impresionat de va
loarea Darticipante- 
10 r. ei ne mărturi
sea : „Am fost mar
tor ia mari specta
cole voleibaliști ?c...

DIN CAUZA PROBELOR DE CONTR
...divizionara B fe

minină Exolormin 
Caransebeș nu mai 
poate participa în 
campionat, seria a 
H-a rămînînd astfei 
cu numai 11 echipe. 
De fapt, Explormin 

încă ne... accelerato
rul pregătirii. îndeo
sebi Chimia Rm. 
Vîlcea. repartizată pe 
o parte a tabloului 
Cupei Cupelor ex
trem de grea (prima 

adversară : piomien 
Sosnowiec. iar în caz

In fața blocajului vîlee 
Lucreția Mirea, Camelia 
Zabarâ, dinamovlsta Alii 
luția unei „mingi plasat 
XHnamo—Chimia (3—1) F<
de calificare, Trasor 
Schwerin, echipă ca
re are în vitrina cu 
trofee si pe cel al 
C 1. si pe cel al C 
2) dar si Rapid care 
va avea de înfruntat 
o formație italiană 
valoroasă si pmbit 
oasă : A. S. Pallavolo 
Reggio Calabria. U- 
niversitatea C.F.R.. i
care face o foarte 
bună impresie, anun- !
tîndu-se principala ]
candidată la titlu, i
precum si Dlnamo i

Șl CAMPIONATUL MASC 
turor ' divizionarelor < 
A centru ridicarea < 
nivelului general al 
voleiului nostru mas- i 
cu lin .care, orin evo- i 
lutin reprezentative! 1 
Ia recentul C.E.. a î 

VALORICA MONDIZ * Li
Toate echipele s-au t
prezentat excelent <
pregătite sub toate j
aspectele. Ca si la 1
senioare. am asistat 1
la trecerea în prim- j
plan a echipelor din t
America si Asia, care <
de altfel au oci”>at \
primele 6 locuri... g
Voleiul feminin ?uro- (
pean a pierdut', deci, r

nu , a reușit să întru- ș 
nească măcar 6 iu că- c 
to ar a cu norme în- r. 
deplinite, deci cu 
drept de joc. Nu este
o notă bună pentru 
o fostă divizionară A

BALCANIADA DE SCRIM
(Urmare din nag 1)

tului nostru, al scrimei care-și 
reaimensionează acum activi
tatea, in contextul unei tot 
mai puternice concurențe pe 
pian mondial și al extinderii 
(obligatorii i) ale aparaturii și 
echipamentului foarte constisi- 
toare. De această dată, con
tribuția cea mai consistentă a 
avut-o floreta băieți, care a 
„luat" tot ce se putea : aur, 
argint și bronz Ia individual 
(prin Săveanu, Iona.ș și Grie
ger), aur la echipe (primilor 
doi alaturindu-li-se Rădulescu 
și Dragbmircscu), urmată fi
ind de „surata" sa, floreta fete 
(cu Badea și Ionescu în aceas
tă ordine după .asaltul pentru 
titlu, Grcgoroviciu ratînd, însă, 
„bronzul", iar echipa — cu Da
vid în cvartet — necedînd de- 
cît un asalt din 20 disputate, 
deci „aur" cu autoritate). Sa- 
brerii au adus o medalie de 
aur (Vărzaru) și două de ar
gint (Dobrin și echipa), în 
timp ce spada a încheiat plu
tonul, remarc-îndu-se doar la 
individual (Milan — locul I, 
Epurescu — III), echipa cla- 
sîndu-se în afara podiumu
lui (!?). La respectivele succese 
(ca și la semieșecul spadei, de 
altfel) au contribuit antrenorii 
lotului reprezentativ de ju
niori : I. Falb si P. Kukj 
(floretă băieți). Șt. Ardeleanu 
si T. Petruș (floretă fete), G. 
Duția (sabie). M. Ghitnpușan 
și O. Zidarii (sbadă).

Ceea ce vrem,. însă, să subli
niem acum, după închiderea 
Balcaniadei juniorilor, este a- 
portul secțiilor și antrenorilor 
Ia formarea acestui lot de 
speranțe, știut fiind faptul că

fluxul crește 
te tinerilor 
meri, la ni\ 
de bază ale 
dese „pene" 
dacă se mai 
unor echipa 
paraturi stri 
ta nu poate 
gine, lînce? 
rutina și 
tehnicieni. 1 
să evidenție 
proveniența 
care au ev< 
tricoloră pe 
antrenorii ci 
rigoarea și 
dificil sport 
dintre seleo 
timați acu: 
mai puterni 
băieți — A 
Șandor Iona: 
antrenor. Ev, 
Grieger (Cr: 
Gazd-"viei si 
tin >>ragomi 
Mihai Bănie 
schi), Mariai 
Elena Be ian 
lea) ; sabie 
și Daniel < 
Bv.. Daniel 
Dutia), Luci: 
tian Rînean 
Buc,, Gheor; 
dă — Georg 
lentin Tone 
Ghimpușan). 
(Progresul B 
Tîbor Andrt 
cisc Csiszai 
Laura Bade? 
(CSS 1 Bl 
Mioara Dav 
Anca Nic’le 
kovjci). Di 
(CS.S.M. S 
A rdeleanu).
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(Urmare din nag. Il

reporteri olandezi și multi con
frați de-ai noștri, antrenorii 
ne-au spus eă trebuie să mai 
mediteze asupra formațiilor, că 
mai sînt unele ■ ușoare indispo
nibilități, Negrău, la Steaua, I. 
Nielsen (accidentat în meciul 
Danemarca — România). Lins- 
kens și Vaneriburg, la P.S.V. 
Accidentat, internaționalul Va- 
nenburg nici nu a făcut de
plasarea la București. Sînt pre- 
zenti însă alti internaționali, 
danezii Lerby, Povlsen și He- 
intze, belgianul Gerets, brazi
lianul Romario, Bwalya, jucă
torul de culoare din Zambia, 
olandezii Van Aerle și Van 
Breukeien, pe acesta din urmă 
antrenorul anunțîndu-1 ca titu
lar după lunga indisponibilitate 
cauzată de un accident suferit 
în iarnă la un turneu 
sală !

PANATHINAIKOS - DiNAMO
fUrmare din o»0 D
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I să aibă cîțtig de cauză cu aceste 
calități in disputa cu echipa 

I noastră, care îi va opune teh
nicitatea și inteligența sa tac- 

' tică superioară.
In vederea dublei confruntări 

cu Diriamo, antrenorii lui Pa- 
I națhinaikos (suedeziii Bengtson 

și grecul Kalogheras) au urmă- 
I rit ți studiat cu multă atenție 
' jocul echipei noastre. Pe rînd, 

sau împreună, ei au asistat 
la partidele din campionat cu 
Corvinul, Jiul și S. C. Bacău, 
iar Bengtson s-a deplasat spe
cial și la Copenhaga pentru 
a-i vedea la lucru pe interna
ționalii dinamoviști în meciul 
Danemarca — România. în ur
ma observațiilor făcute, opti
mismul gazdelor noastre s-a 
mai moderat întrucîtva, ele 
dîndu-ți seama că liderul 
campionatului din România re
prezintă im adversar valoros 
și în formă. Trimisul ziarului 
„Atletiki Icho", care a urmă
rit și el, sîmbătă. la București, 
meciul de campionat Dinamo
— S. C. Bacău, titrează în mod 
semnificativ reportajul său : 
.,Dinamo este o mașină !“ Pre
gătind-o în cantonamentul clu
bului, de la Peania, (40 km 
distanță de Atena) și ferind-o 
de privirile indiscrete, condu
cătorii și antrenorii lui Panat- 
hinaikos oferă puține amănun
te despre echipa lor. Abia la 
conferința de presă, desfășu
rată marți la prînz, sub tirul 
întrebărilor ziariștilor, s-a pu
tut desprinde cam. cum ar a- 
răta formația probabilă pentru, 
locul do miorcuri (n.r. — azi). 
Iat-o : Abadiotakis (Sarganis)
— Hagiatanasiu, Kalid’akis, 
Măvridis. Kalazis — Andonîu, 
Vlahos, Dimonoulos, Georgam- 
lis — Saravakos, Samaras.

Făcînd față unui adevărat 
război „psihologic", cum îl nu
mesc aproape la unison ziarele 
ateniene, declanșat de condu-

Dar iată formațiile probabile :
STEAUA : Lung — D. Pe

trescu, Bumbescu, Iovan, Un- 
gureanu — Hagi, Rotariu, Muj- 
nai, I. Dumitrescu — Lăcătuș, 
Balin t>

P.S.V. EINDHOVEN : Van 
Breukeien — Gerets, I. Niel
sen (Linskens), Root, Heintze 
— Ellerman, Van Aerle, Lerby, 
—Romario, Kieft, Klausha.

O formație valoroasă aceasta 
și 
se

a Stelei — ca, de altfel 
P.S.V. Eindhoven — care 
bucură de aprecieri în Olan
da, cum spuneau ziariștii oas
peți și antrenorul lui P.S.V., 
pentru că Steaua și-a probat 
de atîtea ori valoarea pe sta
dioanele Europei și pe care do
rim din tot sufletul, alături de 
numeroși- săi suporteri, s-o 
confirme și azi. deși sarcina ei 
va fi dintre cele mai dificile. 
Dar. oare, cu Glasgow Ran
gers, Anderlecht, Spartak Mos
cova, (ca să ne oprim doar la 
cîteva nume de echipe foarte 
bine cotate în arena europeană) 
a fost mai ușor ? Așteptăm o 
mobilizare exemplară, o dăruire

fără menajamente și un rezul
tat bun de la campioana noas
tră. „Vin, iată, la conducerea 
clubului militar, spunea col. 
Constantin Tănase, noul pre
ședinte al Stelei, în prejma 
unui meci eum puține vor fi 
miercuri în Europa. Doresc ca 
întilnirea să se dispute într-un 
exemplar spirit de sportivitate. 
Mai doresc, firește, ca învingă- 
toarea să fie echipa noastră, 
care să ia un start bun și pen
tru partida-retur".

Aceiași lucru îl spunem și 
noi, în numele numeroșilor iu
bitori ai fotbalului și al zeci
lor de mii de spectatori care 
se vor afla în tribunele frumo
sului stadion și care vor în
curaja — așa cum au făcut-o 
de atîtea Ori — formația noas
tră din primul și pînă 
mul minut al partidei.

Partida va începe la 
și va fi condusă de o 
de arbitri din Suedia . __
Karlsson (la centru), G. Nil
sson și A. Frish. Observator 
U.E.F.A. : Carlo De Gaudio 
(Italia).
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• MAI MULT CU
RAJ, F. C. ARGEȘ! 
Programul de în
ceput a fost foarte 
greu pentru piteș- 
teni. Șirul de în- 
îrîngeri dusese însă 
la o oarecare re
semnare, 
re și teamă. Echi
pei, și numai ei, îi 
era teamă și de me
ciul cu Jiul. Intr-o 
repriză însă, F. C. 
Argeș avea să re
zolve problema în-

vingătoarel și fețele 
tuturor erau mai... 
senine. Echipa are 
încă resurse. E ne
voie de mobilizare. 
• Pasiunea pentru 
fotbal... Doctorul 
Octavian Puiu, me- 

descuraja- dicul echipei piteș- 
’ tene, este un repu

tat ortoped, e șe
ful secției de spe
cialitate 
județean 
Sîmbătă 
sala de

• O ANIVERSARE DE... 3

a spitalului 
Argeș, 

a stat în 
operații de
GOLURI. In

dimineața plnă ia 
ora 21. Duminică 
la prima oră. își 
făcea „rondul" în 
clinică, iar după 
masă era la sta
dion, cu ecnipa. 
Frumos atașament 
față de echipă., pa
siune. pentru fotbal, 
dar și pentru -me
serie. Și sînt foarte 
mulți cei câre-i pot 
spune din inimă : 
„Mulțumesc. doc
tore !“. (AL. C.).

- chiar ziua meciului 
de sîmbătă, cu Sport Club Bacău, dinamovistul Vaișcovici îm
plinea 27 de ani. Aceasta a coincis cu înscrierea a trei goluri 
spectaculoase de către impetuosul vîrf de atac al „alb-roșilor“, 
ceea ce a făcut mai frumoasă aniversarea zilei sale de naș
tere. „Tare mi-aș dori ca și Ia Atena, în partida cu Panathi- 
naikos, să realizez un gol care ar cintări enorr- in balanța 
calificării echipei mele în «sferturile» Cupei Cupelor", ni s-a 
destăinuit el, la vestiar, după terminarea partidei. Mult suc- 
ees, Vaișcovici 1 • înainte de joc, portarul băcăuanilor. Alexa, 
era destul de destins. La terminarea partidei în drum 
vestiar, cronicarul l-a văzut fața...’ pămîhtie. Căutam un 
puns. Alexa, foarte afectat, a ’ 
și-a continuat drumul cu capul 
(S. T.)

ridicat din umeri, după 
plecat, ca și coechipierii

spre 
răs- 
eare 
săi.

1

cerea clubului Panathinaikos 
(printre altele să mai mențio
nării că hotelul în care «intern 
cazați se află chiar sub cu
loarul de aterizare al avioa
nelor din capitala Greciei), Di
namo își definitivează cu toată 
grija pregătirile în vederea 
partidei. Jucătorii săi au efec
tuat marți seară. In nocturnă, 
un ultim antrenament, de astă 
dată și. pentru acomodarea cu 
gazonul și iluminația Stadio
nului Olimpic. La sfîrșitul a- 
cestei ședințe de pregătire, 
în cursul careia toți compo- 
nenții lotului aflați aici au 
lucrat eu fnultă conștiinciozita
te ți vigoare. Mircea Luccscu 
ne-a spus: „Va fi un meci 
între două echipe cu stiluri și 
preocupări de foc total diferite. 
Sperăm să ni-1 impunem pe 
cel al nostru. Deși calificarea

se va decide după cele două 
manșe, vom lupta cu toată în
crederea în posibilitățile noas
tre pentru a face, din primul 
meci, un pas mare spre eta
pele din primăvară ale compe
tiției*. La rîndul său, Rednic 
își exprimă nădejdea că bucu- 
reștenii vor izbuti să evite în- 
frîngerea. Mai optimist, dar și 
mai laconic, Lupu ne-a decla
rat : „Ne vom întoarce victo
rioși la București". ’

Cu mențiunea că Dinamo va 
alinia, în linii mari, „U“-le 
său de bază, să mai reamin
tim în finalul corespondenței 
noastre că partida de miercuri 
(n.r. — azi) va începe la ora 
20 (ora locală, aceeași cu a 
Bucureștiului) și va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
R. F. Germania, avfndu-1 la 
centru pe Dieter Pauli.
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• DOAR 
DE SUPORTERI AI 
STELEI au semnat, 
sîmbătă, „condica" 
de prezență la me
ciul găzduit de sta
dionul din Ghen- 
cea. Doar atît (ju
mătate din capaci
tatea tribunelor), 
dar aceștia sînt și 
cei mai fideli, gata 
șă se bucure la

formației însă cîteva 
de

15 000 reușitele
de inimă și dispuși excelente 
să treacă cu vede
rea unele 2;. ;
dacă totul se ter-

- mină cu

lacune

pase 
gol, 

Una dintre ele fiind 
irosită de Grigoraș. 
• „Poli", a pierdut 
în cele din urmă 
partida, dar Tn 
prestația ei de an
samblu, s-a văzut 
mîna de „mese
riaș" a antrenoru-

ln meci de juniori U. E. F. A. '90

ROMANIA BULGARIA 3-0 (1-0)
SINAIA, 17 (prin telefon) 

Jucînd avansat, fundașii noștri ~ 
creează o zonă liberă tampon, 
care îl protejează evident pe 
portarul Cioacă. Desfășurîn- 
du-se departe de poarta noas
tră, jocul curge, cu precădere, 
înspre careul advers, animat de 
învăluirile fundașului lateral 
Ticu și de cursele repetate ale 
impetuoasei extreme Jelea.
Două faze de mare spectacol 
(min. 20. cursă lungă Jelea,
centrare, sut respins de portar 
al Iui Săbo, reluare Jelea, dar 
Petkov prinde ; min. 27. „tri
unghi" Jelea — Gabor — Sabo, 
ultimul finalizează un sut pu
ternic. puțin pe lingă poartă) 
anunță parcă golul. El avea să 
cadă în min. 31, eînd GABOR a 
executat cu abilitate o lovitură 
liberă (18 m). surprinzînd zidul 
advers, care nici nu apucase să 
se „lege". Golul scoate echipa

bulgară din stereotipia în care 
se complăcea (joc cu accent de
fensiv. pase de rutină, degajări 
fără viitor) și în miri. 35 IoțoV 
„zguduie" transversala, o lovi
tură surprinzătoare de la 25 
m. Tricolorii nu rămîn datori 
si în min. 41 Săvoiu nimerește 
la rîndu-i bara.

Rămasă în 10 oameni (Ale
xandrov. constructorul de ioc. 
eliminat în min. 44, pentru 
fault urmat de proteste), echi
pa oaspete devine o pradă 
ușoară în repriza secundă. Sen
timentul superiorității deconec
tează formația noastră, jocul ei 
place, golurile vin în consecin
ță: nrin. 49, JELEA. șut din 
unghi: min. 38 DEACONU. cu 
capul, la centrarea lui Zamfir. 
Arbitrul I. Naltan a condus 
formațiile :

ROMANIA: Cioacă — Moldo
van. Artimon, Haidiner, Țicu, 
(min. 74 Lungu) — Dicu, Ga-

■ bor, Sabo — Crudu (min. 46 
Năstase, min. 65 Carauleanu), 
Săvoiu (min. 46 Zamfir). Jelea 
(m:n. 74 Deacomi)

BULGARIA: Petcov (min. 
61 Mitov) — Bislimov. Asparu- 
hov, Teodorov Moravov — 
Manev, To(ov, Alexandrov — 
Iliev, Colev (min. 80 Jorvkov), 
Djambov.

------------- victorie.
• Apropo de bune 
și mai puțiri bune. 
Hagi a frîriat de 
cîteva ori jocul, 
drlblînd prelungit __ , _________
sau eonducînd Inu- Iul ei. constantin 
til mingea. A dat llădulescu. (G. NIC.)

• „POATE CA AȘ MAI FI PUTUT SA JOC — afirma Se
bastian Ipyănescu —, dar mi-am zis că e mai bine să decid 
eu cînd să mă retrag. Acum «înt antrenor la copii și caut să 
invăț cîte ceva de la toți" • Greaca și Catinca au fost două 
vîrfurl atît de „rele", în sensul bun al cuvîhtului, îneît Tătă- 
ran și Popovici, fundașii centrali eonstănțenl, nu le' vor uitaIran și ropovici, tunaașii centrau constanțeni, nu le vor uita 
curind • Cel - mai bun jucător al gazdelor a fost fundașul 
w dreapta, Tufan • „Se afirmă, și pe hună dreptate, că Univer- 

| sltatea Craiova este o echipă foarte tînără. Și noi sîntem la fel, 
| din moment ce Popovici, Dinu au 24 de ani, Birbora, Popa,
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Dorobanții au 22, Tutun 21. Cu tactul și răbdarea necesare, 
echipa noastră se poate menține pentru mult timp in Divizia 
A*. Sînt cuvintele unui fost jucător, Buduru. acum președin
tele clubului de pe Litoral. (L. D.)

și a- 
aceas- 
între- 
secții, 
unor 
vrem 
prilej 

scrimeri 
irasarda 
:um și 
irins cu . 
acestui 

că unii 
it legi- 
cluburi,- 
floretă 

anu și 
u Mare. 
Adrian 

loloman 
C), J S- 
iiul 
Ko’dan- 

(TEFS, 
Gage- 

yărzaru 
-actorul 
Gabriel 
;i Cris-

IMUC j 
I; spă
și Va- | 
Marin 
Milan 1 

Gored),
Fran- i 

i fete : I 
loneșcu 
Vicol), 

ill Bv„ 
ei Pvi- 
iro-dciu 
Ștefan

1

t

I
I
I
I
I
I
I
I
5
I
I
I
I

Priviri spre eșalonul secund

DEȘI AU CÎȘTIGAT UN PUNCT, 
IEȘENII AU RĂMAS DATORI !

Privind tabela de marcaj ră
masă imaculată la finele celor 
90 de minute de ioc, ne vine 
greu să afirm’m dacă Poiana 
Cîmpina a uierdut duminică un 
punct sau dacă nu cumva Poli
tehnica lași a fost cea care l-a 
cîstigat. Oricum, drept’ » că, în
deosebi în repriza secundă, do
minarea pievilor lui M. Goran a 
fost una cvâsitotală. careul lui 
Cîmneanu semănînd cu o cetate 
asediată. și, totuși golul nu a 
venit, deși, ca să luăm numai 
cîteva exemple. Dumitru ]-a pus 
la grea încercarP pe goalkeepe- 
rui ieșean, în min. 7 si 25, relua
rea lui Adolf, din min. 46. a în
tâlnit bara, lovitura liberă exe
cutată de Nica, în min. 67. a ră
mas fără rezultat, iar Pancu nu 
a putut introduce balonul în pla-. 
să de la numai 6 m, în min. 85. 
Ocazii dec< au fost, iar atunci 
cînd si Cîmoeanu era bătut în 
scenă a aoărut... neșansa.

Nu trebuie însă, neglijata nici
cum meritele ieșenilor. Cu Cio- 
roianu si Munteanu» poate, cu 
un cap ,.peste", toti si un Cîm
neanu mereu la nost, ariergarda 
lui „Poli" și-a făcut cu prisosință 
datoria, meritele ei fiind incon
testabile. Ne-am fi așteptat to
tuși din partea unei echipe cu 
pretenții,- cum este „unspreze- 
cele“ ' pregătit de L. Antohi. să 
pună mai des ia încercare de
fensiva gazdelor. Cu atît mai 
mult, cu cît nlasamentu’ lui Pan
cu, adesea defectuos, lăsa sufi
ciente portițe de scăpare. De alt
fel, după meci, ieșenii au recu-

noscut, cu sportivitate, că au 
rămas datori în ceea ce privește 
faza de atac.

Arbitrul M. Doncen (București) 
a condus formațiile :

POIANA : Rotărăscu — Plăva- 
che (min. 62 Achim), Pancu. Pos- 
tolache Dima — COTOCARU. 
Tabacii, DUMITRU — Addlf, Go
ran. stan (min. 60 Nica).

POLITEHNICA IASI : CÎMPEA- 
NU — Urdaru. CtOROIANU. po- 
na. MUNTEANU — S. Tănase, R. 
Manea fflln. 62 I. Tănase). Pinti- 
lie — Dobre. Zafiris. Kerezsy 
(min. 46 Drăgoi).

Mihai CIUCA

lOTO-PROUOSPORT INFORMEAZĂ
• ClȘTlGUIilLE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 15 OC
TOMBRIE 1989. Cat. 1 : (13 re
zultate) 2 variante 25% autotu
rism Dacia 1300 ; cat. 2 : (12 re
zultate) 2 variante 100% a 
22 641 lei șl 143 varian
te ,25% a 5 660 lei ; cat. 3 : 
(11 rezultate) 57 variante 100% a 
1 510 lei și 2 650 variante 25% 
a 377 lei. Report la cat. 1 : 500 000 
lei. Autoturismele Dacia 1S00 au 
fost obținute de următorii par- 
ticlpanți : Mîndriițeșcu Constan
tin din Bistrița Năsăud și Va- 
silescu Traian din Cluj-Napoca.

Astăzi miercuri 18 octom
brie, va avea loc în București, în 
sala clubului din- str. Doamnei 
nr 2. îneepînd de la ora 15.50.

Ion CUPEN

DE LA F.R.F. Meciul-restanță 
din Divizia A. dintre echipele 
Sportul Studențesc și Universita
tea Craiova, va avea Ioc joi 19 
octombrie, de la ora 15. pe Sta
dionul Sportul Studențesc. Jocul 
formațiilor de tineret se va dis
puta la 11 noiembrie.

0 TRAGEREA LA SORȚI A 
ARBITRILOR pentru următoarele 
etape va avea loc după cum ur
mează: sîmbătă 21 octombrie,

tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES. Operațiunile de tragere 
vor fi transmise la radio, pe 
nrogramul I, ia ora 16.15. nume
rele extrase urmind a fi radio
difuzate si în reluare, pe același 
program, la ora 23.15 si mîine, 
joi la ora 8,55.

® Desigur că, în afară de con
cursul PRONOSPORT intermediar 
de astăzi, duminică, 22 octom
brie va fi organizat si un con
curs obișnuit, cu următoarea al
cătuire : 1. Atalanta — Ascoli: 
2. desena — Udinese : 3. Fioren
tina — Samadorla : 4. Genoa — 
Juventus : 5. Lazio — Bologna ; 
6. Lecce — Bari : 7. Milan — 
Roma : 8. Napoli — Inter : 9.
Verona — Cremonese : 10. Bres
cia — Pisa : 11. Foggia — Cag
liari ; 12. Pescara — Como : 13. 
Recsiana — Avellino.
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• AMBIȚII MAK! care a preluat sar- 
LA F. C. BIHOR ! cinlle constructoru- 
Gh. Dărăban, pre- iui de 1oc, ov. La- 
ședintele clubului: zăr, luat în priuii- 
„Chiar dacă mai e —' ---------■
mult... pînă depar
te, adică pînă la 
sfîrșitul campiona
tului, Bihorul vrea 
să joace într-o cu
pă europeană". • 
Am remarcat 
cronică 
trlo-ului 
Ivan și

în 
prestația 
Vancea, 

Cheregi,

re,' pe toț terenul, 
de M. Marian. Dar 
Ov. Lazăr a colabo
rat, totuși, 
cu Vancea,. 
Iul patru, a 
de două ori 
pravegherea 
torului"

perfect 
la go- 
șcăpat 
de șu- 
„păzi- 

său și, 
priritr-o permanen-

tă pendulare stîn- 
ga-dreapta, a dislo
cat adesea apărarea 
bucureștenilor. ■ 
Bihorenll au zbur
dat, grație unei 
pregătiri fizice su
perioare, pe un te
ren ud. dar cu un 
gazon excelent, în 
timp . ce studenții 
au acuzat (!) su
prafața prea moale 
a cîmpului de joc. 
(V.N.)

• CU JUMAtate de ORA înainte de începerea partideiO
de la Sibiu, Stadionul Municipal din localitate era aproape 
gol. „Cam puțini spectatori", â îndrăznit cronicarul să deschidă 
discuția. A venit replica promptă a conducerii clubului sibian: 
„Peste cincisprezece minute mai-mai că vor umple stadionul. 
Numai ca abonați avem peste 5 000 de suporteri, care s-au 
obișnuit să-și ocupe locurile rezervate cind ies băieții la În
călzire...". și, într-adevăr, la ora fluierului de început al jocu
lui, circa 12 000 de iubitori ai fotbalului populau frumosul oval 
al arenei • La o intrare mai bărbătească a lui Boar, hunedo- 
reanul I. Cojocaru a dat să replice, dar intervenția arbitrului 
de centru Nicolae Dinescu a fost, efectiv, pe fază. După ce 
i-a avertizat pe amîndoi, le-a cerut să-și dea mîna în mod 
sportiv. Șl cei în cauză s-au conformat, 
cuiul... (G. Rot.)

în aplauzele publi-

• IMEDIAT DU
PĂ MECIUL „U“ 
Cluj-Napoca — Vic
toria București, la 
ieșirea din stadion 
l-am întîlnit pe 
actualul vicepre
ședinte al clubului 
clujean, Sorin Ba- 
giu, șl pe jucătorul 
Neamțu. Se comen
tau, firește, mo
mentele cele mai

ale jo- 
că se 

discuție 
pentru 

una

importante 
cuiul. Nici 
putea o 
mal utilă 
Neamțu decît 
cu un fost dețină
tor al tricoului cu 
nr. 4... • Meciul
începuse foarte ten
sionat, adunîndu-se 
la un moment dat 
nu mal puțin de 6 
cartonașe galbene.

inter- 
pauză

Poate că si 
venția de la 
a observatorului fe
deral Ovidiu Chlra- 
ță să-și fi făcut e- 
fectul, dar. indiscu
tabil, meritul re
vine în primul rînd 
jucătorilor , celor 
două formații, care, 
în repriza secundă, 
au lăsat nervii la 
cabine. (S. A.).

• ATMOSFERA DE ADEVĂRAT DERBY la meciul F. C. Olt 
— Universitatea Craiova. Splendid „duelul" verbal al celor 
două galerii, splendidă și partida, disputată în spiritul unui 
deplin fair-play, pe un gazon, cum bine spunea cineva — 
„masă de biliard" M Lăudabilă comportarea fundașului stînga 
al eerdpei F. C. Olt, Ciobanu, care, printr-o mare rază de 
acțiune, și-a Îndeplinit foarte bine rolul de fundaș ofensiv • 
,,Dați-ni-l pe Gică Popescu — spunea cineva din anturajul 
echipei F. C. Olt — și-o să vedeți că nu mai pierdem nici un 
meci". Era, într-adevăr. o apreciere justificată fată de evoluția 
internaționalului craiovean, de departe cal mal bun jucător de 
pe teren. (Gh. N.)

■ ȘTIRI H
pentru Divizia A șl Divizia B 
seria a III-a: luni 23 octombrie, 
pentru Divizia B, seriile I și a 
II-a; marți, 24 octombrie pentru 
Divizia C, seriile I, a II-a șl a

f JKKKT t KHtHT t MW >

xn-a, miercuri 25 octombrie 
pentru seriile a ni-a, a IV-a ș 
a Vin-a; joi 26 octombrie, pen 
tru seriile a IX-a, a X-a și a 
Xl-a, Iar vineri 27 octombrie 
pentru seriile a V-a, a Vl-a și 
a Vll-a.

I.D.M.S. ANUNJA
în ziua de 27.10.1989, orele 10,00 dimineața, vir.de prin 

licitație publică autoturisme, diferite mărci, disponibllzate Prin 
Decret 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, B-dul Magheru 
nr. 6—8. etaj V, camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consemnează 
la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a licitației 
autoturismului.

Autoturlsrriele se vînd cu plata Integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fl consultate 

la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitația, 

precum si adresele unde pot fl văzute autoturismele sînt afi
șate la următoarele magazine auto — moto — velo — sport ale 
I.D.M.S. din :

1. Sos. Mlhai Bravu 47 — 49, Bl. P 16, sector 2 ;
2. Șos. Pantellmon nr. 312, sector 2 ;
3. Șos. Colentina, Bl. 64, sector 2 ;
4. B-dul Magheru nr. 22, sector 1 ;
5. Mag. Sport. — turism, str. Socului nr. 53, sector 2 î
6. B-dul Nicolae Eălcescu nr. 36. sector 1 ;
7. Mag. auto dn str. valea Cascadelor nr. 24, sector 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50.

vir.de


IMPRESII DEOSEBITE
DESPRE ROMANIA...
culese de la oaspeți ai Turului ciclist

La dumneavoastră s-a construit mult și 
neam

• »l
frumos" • „Am revenit pentru că 
simțit bine anul trecut" © „O țară cu un 
sport de masă dezvoltat este o țară cu un 
popor sănătos"

mai buni

Cea de-a 27-a e- 
dlție a Turului ci
clist al României, 
prestigioasă com
petiție internațio
nală la startul că
reia s-au aliniat, 
de-a lun"u, timnu- 
pulul, alături de cei
alergători din tara noastră, nu
meroși sportivi de peste hotare
— multi dintre ei devenind stele 
de crimă mărime ale ciclismului 
mondial — s-a încheiat nu de 
mult. Rezultatele sînt. de bună 
seamă cunoscute, tineri! noștri 
rutieri . confirmîndu-și talentul, 
maturitatea. pregătirea fizică, 
puterea de luptă șl, fapt deosebit 
de îmbucurător, capacitatea de a 
urca în viitor — prin muncă, nu
mai si numai prin muncă — oe 
noi trepte valorice. Dar. dincolo de 
aceste concluzii, ne-am gîndit
— pentru că turul ciclist al unei 
țări înseamnă nu numai între
cerea sportivă nronriu-zisă. ei si 
cunoașterea acelei țări — să vă 
oferim în rindurile care urmează 
cîteva din impresiile oaspeților 
noștri, modul în cam au receptat 
el realitatea însăși, adică imagi
nea concretă a tării noastre.

Așadar, la căpătui celor 8 zile 
de întrecere, dar si de călătorie, 
l-am abordat, mai întîi si întîi. 
pe delegatul u.c.l. (Uniunea Ci- 
clistă Internațională), comisarul 
comoetltiei. reoutatui arbitru In
ternațional Vasili Morovici (Iu
goslavia). care ne-a declarat : 
„Sînt pentru a doua oară oaspe
tele ciclismului din frumoasa 
dumneavoastră tară. Am arbitrat 
prima d»tă Campionatele Balca
nice desfășurate în Poiana Bra
șov. Am văzut atunci o mică 
parte din România. Eram pur și 
simplu curios să văd dacă si in 
restul țârii avetî locuri tot atît 
de frumoase. El bine, m-am con
vins si am să o snun oricui mă 
va întreba că România este una 
din cele mai frumoase țări, pei- 
saiul este, oriunde, deosebit de 
pitoresc, iar orașele în care am 
poposit mi-au arătat că la dum
neavoastră s-a construit mult si 
frțunos. Am avut prilejui să ad- 
mir- în apropiere de Piatra- 
Neamț, un mare combinat chimic, 
cel de Ia Săvineștl, iar la TirgU 
Mures am avut plăcerea de-a 
vizita o sală de expoziție cu 
produsele cele mai importante 
ale unei întreprinderi eicctroteh- 

, nice. Mă pricep întrucîtva la e- 
îectrotehnîcă. sînt inginer con
structor de avioane; ca meserie, 
Si pot să snun că am rămas ln- 
cîntat de tehnicitatea ridicată a 
produselor văzute la Tîrgu Mu
reș. Voi reveni oricînd cu multă 
plăcere si bucurie in România" 
Cuvinte întrucîtva asemănătoare 
Si din oartea conducătorului de
legației poloneze. Arkadlusz za- 
dros : .Ceea ce m-a impresionat 
foarte mult în această lungă că
lătorie ne care am făcut-o prin 
țara dumneavoastră a fost noua 
arhitectură a orașelor, foarte 
curate, moderne, aerisite. As re
marca în mod special amenajă
rile din centrul orașului Gh 
Gheorghiu-Deî. cu o Diată publi- 
eă foarte frumoasă, ca si cea 
din Alba Iuî*a. situată chiar în 
apropierea hotelului «Cetatea»,

Este de Ja sine înțeles că la Alba 
Iulia m-a impresionat în mod 
deosebit Istoria care se zărește, 
ca să zic asa. la fiecare pas. In 
orice caz. voi încheia cu ideea 
că Plec din România, ne care 
am văzut-o pentru prima dată, 
cu imnresii deosebit de favora
bile". Prezent pentru a doua oară 
în tara noastră fa condus dele
gația turcă sl ia ediția do anul 
trecut a Turului ciclist al Româ
niei). Demir Bahtiar consideră că 
o relatare amănunțită despre tot 
ceea ce a văzut atît anul trecut, 
cît si în acest an. ar necesita un 
dialog foarte lung. în consecință 
a rezumat astfel ; ..Am revenit 
pentru că ne-am slmtlt bin„ a- 
nui trecut, pentru că ne-a plăcut 
tot ce am văzut, pentru că Ro
mânia este o tară foarte, foarte 
frumoasă si, în același timp, 
foarte Interesantă, îar oamenii ei 
sînt deosebit de osnîtaîieri. Bine
înțeles că vom reveni si la anul, 
dar am sugera, dacă ni s<> per
mite. ca Turul să fie programat 
mai devreme, sportivii noștri ne- 
fiind Obișnuiti să alerge la tem
peraturi atît de scăzute cum au 
fost în această ediție. în primele 
etape". Valeri Hameduiov, condu
cătorul delegației sovietice, fost 
ciclist de mare performanță. a 
ținut să ne declare că marele 
cîstigător ai Turului României la 
ciclism din acest an s-a dovedit 
a fi. încă din primele etape, 
PRIETENIA. „Din acest nunct de 
vedere, adică al organizării si al 
atmosferei din caravană, totul a 
fost perfect. Cît despre țara 
dumneavoastră, ea este asa cum 
mi-o închipuiam, deosebit de pi
torească. o tară foarte potrivită 
pentru turism. M-a impresionat 
arhitectura orașelor, faptul că 
mai .toate localitățile sînt nn vast 
șantier în care se construiește 
mult. Țin să mulțumesc oficiali
tăților care, în fiecare oraș, 
ne-au prezentat realizările loca
lităților respective. Mi-.au reți
nut atenția eforturile din țara 
dumneavoastră pentru dezvolta
rea sportului de masă. O tară cu 
un sport de masă dezvoltat este 
o tară cu un popor sănătos. A- 
ccasta este nu numai o idee, ci 
șl o realitate asupra căreia se 
cuvine sâ medităm profund, pen
tru că sportul este o uriașă 
șansă pentru sănătate, iar dum
neavoastră știți să folosiți a- 
ceastă sansă".

Sînt cuvinte si gîndurl care, 
formulate cu toată sinceritatea 
si cu toată căldura Inimii, ne-au 
bucurat si le-am reprodus ca 
atare, ele conferind Turului ci
clist al României o semnificație 
în plus, tara noastră etalînd nu 
doar virtuțile sportive ale cicliș
tilor români, ci chiar propria sa 
imagine : o imagine nouă con
formă cu marile ei izbinzi din 
toate sectoarele de activitate.

Victor NIȚÂ

RUGBYȘTII TRICOLORI
fVrmare din pag I't

București", cum remarca pre
ședintele F.R.R.. Emil Ghibu.

Dintre cei 17 jucători folosiți 
de antrenorii Mihai Naca — 
Theodor Kădulescu (amîndoi, 
să subliniem, cu sarcini și res
ponsabilitate egale), Dumitraș 
a fost aceiași om de travaliu 
deosebit. Ciorăscu a dominat 
marginea, Doja, mai ales. și 
Sugar au percutat adesea în o- 
fensivă, Domocoș a aplicat 
conștiincios ideea tactică — e 
limpede, se deschide mai mult 
ca altădată ! —, Șerban a de
butat pe aripă temerar în stil 
de (fost) înaintaș. Am putea, 
de bună seamă, să vorbim de 
fiecare în parte, mai toți tri
colorii „văzîndu-se" într-un 
moment sau altul. Lăsînd ana
liza amplă pe seama tehnicie
nilor, vom sublinia însă că, 
așa cum se întîmDlă de regulă, 
a existat și o altă „față a me-
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Azi, la Campionatele Mondiale de gimnastică

REPREZENTANTELE NOASTRE, IN DISPUTA PENTRU PRIMA MEDALIE
STUTTGART, 17 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Fiind această zi de 
marți, a patra a „Mondiale
lor" de gimnastică, una mai 
puțin încărcată pentru noi, 
căci băieții vor aborda con
cursul de „libere" abia seara 
tîrziu, către miezul nopții 
București, ne-am îngăduit 
gazul de a răsfoi ziarele, 
cursul dimineții, ia Centrul 
presă. Și am găsit ceea 
intuiam că vom găsi : c' _ 
la adresa gimnastelor române, 
care se situează, după ce au 
absolvit cu bine examenul e- 
xercițiilor impuse, în centrul 
întrecerii, echipa fiind (de pe 
locul 2) angajată în lupta pen
tru podiumul de premiere, în 
temeiul unui total remarcabil, 
de 196,447 p. Comentatorilor 
prezenți aici nu le-a scăpat, 
pentru că nu' putea să le 
scape, evoluția de vis a Da
nielei Silivaș la sărituri, răs
plătită (vă reamintim) cu 10, 
cel dintîi calificativ maxim, și 
au fost doar două pînă acum, 
consemnat într-o competiție 
care a cuprins pînă în mo
mentul respectiv vreo... 20 de 
ore de gimnastică ! Ediția de 
azi (n.r. de marți) a ziarului 
„Bild“, de pildă, găzduiește pe 
aproape jumătate de pagină, 
a 13-a, o fotografie a Danielei 
surprinsă în zborul ei superb 
către nota 10, în vreme ce 
„Munchner Markur" a prefe
rat o imagine a campioanei 
noastre la bîrnă (unde i s-ar 
fi cuvenit mai mult decît 
9,825 !), însoțind-o de doar 
două cuvinte, „eleganță și e- 
xactitate". Dar cea mai grăi
toare relatare, deloc exagerată, 
ani descoperit-o în cotidianul 
„Frankfurter Rundschau", ar
ticolul semnat de Thomas Kil- 
chenstein conținînd, după o 
analiză acidă a prestației

la 
ra
in 
de 
ce 

elogii

-------- J*
dezamăgitoare a garniturii 
v est-germane, a 18-a după „im
puse", o frază pe care o re
producem în întregime pentru 
semnificațiile ei : „Alte di
mensiuni, tulburătoare, a dat 
turneului feminin românca Da
niela Silivaș, cea dintîi care, 
perfectă în tot ceea ce a în
treprins la sărituri, a smuls 
arbitrelor nota 10“. în același 
context s-au făcut referiri 
măgulitoare, în presă și la ni
velul tehnicienilor, și pentru 
Gabrila Potorac (cu 9,95 la să
rituri și paralele), după cum 
a fost remarcată și dezinvol
tura debutantei Lăcrămioara 
Filip, cotată aici printre „fru
moasele promisiuni ale C-M.“ 
(„Esslingen Zeitung").

Sigur că toate aceste apre
cieri, menite să sublinieze, o 
dată în plus, valoarea și an
vergura școlii românești de 
gimnastică, invariabil fruntașă 
pe plan internațional, ne bucu
ră. Dar ele nu ne determină 
să uităm că miercuri (n.r. azi), 
cînd se va hotărî ierarhia fe
minină pe echipe și se vor 
decerna medaliile, bătălia va 
fi acerbă, iar rivalitatea foar
te strînsă. Fetele noastre au 
misiunea — și datoria — să 
încerce anularea handicapului 
față de sovietice (de 1.671 p) 
și, totodată, să păstreze dis
tanța, dacă nu s-o mărească.

în raport cu sportivele din 
R. P. Chineză, urcate surprin
zător pînă Ia 195,896 p. Nu ne 
îndoim însă că, bine pregătita 
și mobilizate la maximum. 
Daniela Silivaș și colegele ei 
ne vor oferi încă un prilej 
de satisfacție.

Dar cum pînă atunci, pînă 
miercuri seara, mai e, să ză
bovim în final asupra băieți
lor, care sînt foarte aproape 
de atingerea obiectivului asu
mat : reîntoarecerea In elita 
mondială. „Tricolorii" vor ataca 
programul de exerciții libere 
în ultima grupă valorică, 
noaptea tîrziu, noi urmînd să 
intrăm în posesia clasamentu
lui final abia dună ce „Snor- 
tul" se va fi calandrat. Vom 
reveni, logic, în numărul de 
joi, al ziarului, dar pînă să 
punem punct acestei corespon
dențe să precizăm că, animată 
de Marius Gherman, Adrian 
Sandu și Marian Rizan. echina 
României poate mai mult de
cît locul 6 (prin 284,650 p, de
ținut dună imnuse). ch’ar da<-S 
acesta este superior celui rea
lizat Ia Rotterdam — 1087 Ea 
tși propune să urce, ceea ce 
e si posibil, și de dorit, doar 
0,300 p desDărțind-o do garni
tura de ne poziția a 5-a. Să 
vedem, adică să sperăm.

Ovidiu IOANIȚOAIA

CUPELE EUROPENE

TURNEU ZONAE BE ȘA»
FRAGA. 17 (Agerpres). — Tur

neul zonal de la Brno. contînd 
pentru Campionatul Mondial fe
minin de sah, a fost cîștlgat de 
marea maestră Volska (Bulgaria) 
cu 13,5 p, Eugenia Ghindă (Ro
mânia) s-a clasat ne locui 5 cu 
9.5 n. Margareta Muresan a o- 
cunat locui 7. cu 9 p, iar Ga
briela Stanciu locul 9. cu 9,5 p.

INTRE DOUA JOCURI
daliei" în intîlnirea cu Samoa 
de Vest. într-adevăr, preocu
pați de atac, rugbyștii noștri 
au cam uitat de apărare ! Pla
cajele au fost lipsite de fer
mitate, plasamentul s-a dove
dit pe alocuri defectuos, ero
rile individuale au apărut în 
număr (prea) mare — iar a- 
cestea începînd de la nivelul 
liniei a treia. „Dacă 
construcție a avut un conținut 
tchnico-tactic bogat,
față de ceea ce am jucat în 
ultimii ani, remarcă antreno
rul federal Dumitru .Mihalache, 
s-au comis, în schimb, erori 
grave în momentele de apăra
re, pe fondul unei pregătiri, fi
zice insuficiente la cluburi a 
unor selecționabili, aspectul re
liefat, de altfel, de rezultatele 
controlului efectuat la Centrul 
de Medicină Sportivă". Or, lip
sa de decizie, de vigoare la 
parametrii adevăratei competi
tivități a mai fost sesizată în 
recente partide și eliminarea

faza de

superior

unor asemenea slăbiciuni con
stituie un imperativ de strin
gentă actualitate, de maximă 
importanță. Nădăjduim să pu
tem constata primele semne în 
îndreptarea acestei stări de 
fapt chiar duminică, în me
ciul de la Baia Mare, cu 
U.R.S.S., meci cu încărcătura 
specifică unei competiții ofi
ciale, debutului în noua ediție 
a C.E.

Astăzi, un program bogat pe 
„scena" europeană : prima man
șă din etapa a doua a cupelor 
europene întercluhurl. Din punc
tul nostru de vedere, două iocurl 
importante : în c.C.E. : Steaua 
— F.S.v. Eindhoven, iar ta 
Cupa Cupelor : Panathinalkoș — 
Dinamo București.

In C. 1 (în afară de partida 
susținută de Steaua) un alt „cap 
de afiș" : Milan — Real Madrid, 
tn Cupa Cupelor, cel mai atrac
tiv ioc pare a fi cel dintre An- 
derlecht si F.C. Barcelona, ta 
timp ce în C 3 atrag atenția în- 
tilnirlle F. C. K3ln — Spartak 
Moscova. Paris St. Germain — 
Juventns, Zenit Leningrad — 
V.f.B. Stuttgart sl F.C. porto — 
Valencia. Partidele Dortmund — 
Samndoria. Monaco 
Berlin 
piakos 
United 
aseară 
le-am 
ediției.

de Arsenal cu 17 p (ambele din 
8 meciuri), urmate de Norwich 
17 p (9 j), Everton șl Chelsea 
15 p (9 j) etc.

SCOȚIA (et. 9). Aberdeen — 
Hearts 1—3 F.C. Dundee — Celtic 
1—3. Dunfermline — St. Mirren 
-J fhbernian — Motherwell 
tT7?! Glasgow Rangers — Dundee 
united 2—1. In clasament con
duce Celtic cu 12 p. urmată de 
Hibernian, Motherwell, Hearts. 
Aberdeen si Midlothian, toate cu 
cate 10 p.

IMNUL JOCURILOR OLIMPICE '92
ATENA (Agerpres). — Imnul 

Jocurilor Olimpice de vară de 
la Barcelona va fi compus 
cunoscutul compozitor grec I 
Theodorakis.

Imnul va fi interpretat 
oară cu prilejul aprinderii ____
rit olimpice, ce va avea loc In 
primăvara anului 1992, la Olym
pia, tn Peloponez, leagănul jocu
rilor atletice ale antichității.

: de
Mikis

prima 
flăcă-

La Zi PASIUNE FĂRĂ VÎRSTĂ
S-a spus si s-a scris, nu o singură dată, că pasiunea pen

tru snort nu cunoaște vîrstă. Că este așa au demonstrat-o re
cent doi alergători, un bărbat si o femeie, care au luat star
tul în maratonul de la Veneția, una dintre m?.ril« curse pe
ninsulare. 
Italian si 
tîlnită în 
doar... 79

Evident. _ ___ ... _ ......
neobișnuite și. pentru a înlătura orice __ ... ___  .... ____
celor doi alergători să treacă măi întîi prin cabinetul medical. 
Spre surprinderea tuturor, inclusiv a medicilor, cei doi veterani 
au răspuns excelent tuturor, testelor la care au fost supuși. Ex
plicația : viată ordonată, fără excese, fără tutun șl alcool, cu 
sport în fiecare zi ! Rezultatele lor în întrecerea amintită ? 
Contează mai puțin... (R. V(LARA).

cu mai multe mii de concurenți. Este vorba de un 
de o scotiancă, aflați la o vîrstă extrem dP rar în- 
astfeî de competiții sportive. El are... 87 ani, ea 
ani 1
organizatorii cursei s-au aflat în fata unei situații 

fel de risc, au cerut

• vv .i aneae f tm* B

Dynamo 
din C 2, Vienna — Oivm- 
Pireu si Anvers — Dundee 
din C 3 s-au desfășurat 
tîrziu. Rezultatele nu 

primit pînă ia închiderea

CAMPIONATE

ANGLIA (et. 9), Fruntașa cla
samentului. F.C. Liverpool, s-a 
impus la Wimbledon cîstigînd cu 
2—1. Beardsley a deschis scorul 
chiar în min. 3 pentru oaspeți, 
apoi Wise a egalat (min. 49), du
nă care internaționalul irlandez 
Whelan a pecetluit golul victo
riei In min. 55. Arsenal a reușit 
cel mai mare scor (4—0). cu 
proaspăta promovată, Manchester 
City (Groves a marcat de două 
ori. la care s-au mai adăugat 
golurile iui Thomas si Marson). 
Chelsea n-a rezistat la Norwich 
(0—2), dar țnvingătoarea, deși a- 
flată în plutonul fruntaș al cla
samentului a realizat prima vic
torie pe teren propriu £ Alto re
zultate : Charlton 
1—3, Coventry 
0—2. Derby 
Everton — ______
— Aston Villa 0—1. 
United — Sheffield 
0—0. Q. p. Rangers 
ton 1—4. 
F.C. ’

spania (et. 7). F.C. Barcelona 
a realizat scorul etaoei : 7—1 cu 
Valecano. Dar, după ce a dis
pus sl de Real Madrid, „Barca" 
se află abia in jumătatea a doua 
a clasamentului I Alte rezultate : 
MaHorca — Real Socledad 0—0, 
Castellon — Tenerife 0—0. Oviedo
— Vigo 1—0, Osasuna — Logro- 
nes 3—0. Valladolid — Atle‘ico 
Madrid 2—0 1, Zaragoza — GHon 
2—1, Bilbao — Valencia 1—1. Real 
Madrid — Malaga 4—0. F.C. Se
villa — Cadiz 1—1. in fruntea 
clasamentului sînt grunate trei 
echipe. denarta.ia+e de golaveraj : 
Real Madrid. F.C. Sevilla și A- 
tlctico Madrid, toate cu cite 10 d.

PORTUGALIA (et. 5). Schim
bare de lider : în fruntea clasa
mentului a trecut Snorting cu 9 
P, urmată de F. C. porto 8 n și 
Benfica 7 o. Rezultate : sporting
— F.C. porto 1—0 (Andres), 
Benfica — Penafieî 2—0 Boavista
— Belenenses 4—2. Tirsensc — 
Setubai 2—1, Braga — Beira Mar 
2—0, Madeira — Amadora 1—2, 
Feirense — Guimaraes 0—0. Cha- 
vw — Portimonense 4—2.

1—2,

Cite-
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ATLETISM © Maratonul de la 
Beijing
Pettey 
2.12:47 
Gyong 
2.27:18,

BOX
Polo este noul camnion al lumii 
Ia cat. sunermuscă (I.B.F.) după 
victoria ia nuncte, la Roanoke 
(Virginia), asupra indonezianului 
Ellays Picai © La Geneva, ame
ricanul Mark Breland a devenit 
campion mondial (WBA) la cat. 
semlmiilocie după victoria prin 
ko In ■ rep. 2 asupra elvețianului 
Mauro Martelll.

CICLISM © Turul Lombardiel 
a prileiuit succesul rutierului el
vețian Tony Rominger. cronome
trat oe 260 km în 6.46:35.

JUDO • Campionatele Mon

a avut pe primul loc pe 
Dall (Danemarca) — 

la bărbați si pe Mun 
Ae (R.P.D. Coreeană), cu 
la femei.
• Columbianul Juan

Tottenham 
Nottingham 

Crystal Palace 3—1, 
Millwai 2—1, Luton 

Manchester 
Wednesday 
Southamp- 

_ „ In clasament conduce 
Liverpool cu 1* p. urmată

PE SCURT*PE SCURT
diale. la Belgrad : cat. 71 kg: 
1. Toshlhiko Koga (Japonia). 2. 
Michael Swin (S.U.A.) — sporti
vul nipon a cistigat prin koka, 
3. Su Li Chang (R.P.D. Coreea
nă) și Gheorghi Tenadze 
(U.R.S.S.). cat. 65 kg : 1. Drago- 
mir Becanovici (Iugoslavia). 2. 
Udo Quellmaz (R.D.G.) 3. Ser-
ghef Kozmin (U.R.S.S.) si Bruno 
Carabetta (Franța): open: 1. No
ya Ogawa (Japonia), 2. Akaki 
Kibordalidzo (U.R.S.S.) — innon. 
La femei: cat. 55-kg: Katherine 
Arnaud (Franța), cat. 52 kg: 
Sharon Rendle, cat. 48 kg: Ka
ren Briggs (ambele Marea Brita- 
nie), open: Estella Rodriguez
(Cuba).

R.F. GERMANIA (CT. 13). ____
va surprize : Monchengladbach — 
Hamburger S.V. 1—3. Dortmund
— Bochum 0—1, Leverkusen — 
Kaiserslautern 1—1. Alte rezultate: 
Bremen — V.f.B. Stuttgart 5—1 I. 
Homburg — Mannheim 2—1 st. 
Pauli — Uerdingen 1—1. Karls
ruhe — F.C. Kdln 9—0. Nilrnberg
— Frankfurt 1—1. Dilsseldorf —. 
Bayern Miinchen 1—2. în fruntea 
clasamentului : Bayern Miinchen 
si F.C. K31n cu cite 19 P. Lever
kusen IS p etc.

POLO * învinglnd. cu 15—11. 
pe T.S.K.A. Sofia, formația Mla- 
dost Zagreb s-a calificat în se
mifinalele C.C.E.

RUGBY • ta Campionatul
Bud-american, la Montevideo :
Argentina — Paraguay 75—7 (36— 
3), Uruvuav — Chile 
In finală: Argentina 
43—14; pentru locul 
Brazilia 
rac, în 
locală 
(12—6).
Fidjl.

TENIS
lui feminin de la Moscova : Na
talia Zvereva — Natalia Medve
deva (ambele U-R.S.S.) 6—1. 5—7, 
6—1. Gretchen Magers (S.U.A.) 
— Larisa Savcenko (U.R.S.S.) 
6- 1. 3—6, 6—4.

49—20. a 
Franța. o 
a întrecut. 
reDrezentativa

19—17 (10—31 
— Uruguay 
S: Chile — 
La Berge- 
selecționată 
cu 18—15

Insulelor

« Semifinalele turneu-


