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Plecarea din Sudan
Vizita oficială de prietenie 

în Republica Democratică Su
dan a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar teu erai al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, si a tovarășei 
Elena Ceaușeseu, efectuată la 
Invitația președintelui Uniunii 
Socialiste Sudaneze, președinte
le Republicii Democratice Sudan. 
Gaafar Mohamed Nimeiri, șl a 
doamnei Buthayna Nimeiri a 
luat sfirșit luni, 24 octombrie.

Aeroportul international din 
Khartum este împodobit cu 
drapelele de stat ale Româ
niei si Sudanului. ,

Sosirea
Nicosia, 24 octombrie 1983. 

Zi de o deosebită semnificație 
în cronica relațiilor tradițio
nale de prietenie și colaborare 
dintre România si Cipru. A 
inceput vizita oficială de prie
tenie pe care președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu, • efectuează în a- 
ceastă țară, la invitația pre
ședintelui Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, și a doam
nei Mimi Kyprianou.

Este prima vizită pe care 
șeful statului nostru o face 
aici, prilej fericit pentru gazde 
de a-1 intîmpina cu cnoruri 
deosebite pe conducătorul 
României Socialiste.

Ora 12,00. Aeronava prezi
dențială aterizează pe aeropor
tul din Larnaca.

In intimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și a tovară
șei Elena Ceaușeseu au sosit 
președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, însoțit de 
doamna Mimi Kyprianou.

După ceremonia sosirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu, pre
ședintele Spyros Kyprianou și 
doamna Mimi Kyprianou. în
soțiți de celelalte persoane 
oficiale venite în intîmpinare, 
se îndreaptă spre capitala 
țării.

Inalții oaspeți români au fost 
conduși la reședința ce le-a 
fost rezervată pe timpul șe
derii la Nicosia.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, și tovarășa Elena 
Ceaușeseu au făcut, luni după- 
amiază, o vizită protocolară 
președintelui Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, și doamnei 
Mimi Kyprianou, la Palatul 
Prezidențial din Nicosia.

★
Luni, 24 octombrie, la Nico

sia an ineeput convorbirile ofi
ciale între președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, și 

înainte de a se urca în a- 
vion, președintele Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu își iau un călduros 
rămas bun de la președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri și 
doamna Buthayna NimeirL

La ora 9,00. avionul prezi
dențial decolează, indreptîn- 
du-se spre Republica Cipru.

★
Luni. 21 octombrie, la Pala

tul Poporului din Khartum, 
a avut loe ceremonia oficială 
a semnării documentelor ofi
ciale româno—sudaneze.

in Cipru
președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou.

Președinții României și Ci
prului și-au manifestat deplina 
satisfacție față de rezultatele 
conlucrării dintre țările noastre 
în cele mai diferite domenii de 
activitate, precum și convinge
rea că actualul dialog la nivel 
înalt se va solda, asemeni ce
lui desfășurat în vara anului 
1979 la București, cu rezultate 
dintre cele mai fructuoase.

In continuare, s-a procedat la 
un larg schimb de opinii in 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

★
In cadrul unei solemnități, 

care a avut loc la Palatul Pre
zidențial din Nicosia, președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, și tovarășei Elena 
Ceaușeseu le-au fost inminate 
de către președintele Republi
cii Cipru, Spyros Kyprianou. 
cea mai inaltă distincție ci
priotă — „Marele colan al Or
dinului Makarios".

★
Luni după-amiază. președin

tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. și tovarășa Elena 
Ceaușeseu au primit pe șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Cipru.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, și tovarășa 
Elena Ceaușeseu au primit luni 
după -amiază pe Gheorghios La
das, președintele Camerei Re
prezentanților a Republicii Ci
pru, precum și pe conducăto
rii celor patru partide politice 
reprezentate în parlamentul ță
rii.

★
Președintele Republicii Cipru, 

Spyros Kyprianou, și doamna 
Mimi Kyprianou au oferit luni 
un dineu oficial in onoarea 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, și a tova
rășei Elena Ceaușeseu.

Gînduri și învățăminte după etapa a 9-a a Diviziei „A"

O LECȚIE DE FOTBAL IN
Etapa a 9-a a campionatului 

Diviziei „A“ de fotbal s-a des
fășurat sub semnul benefic al 
unul moment de excepție al 
fotbalului românesc, victoria de 
mare prestigiu a campioanei 

Irezistibilul Lăcătuș înscrie primul gol al derbyului Dinamo — 
Steaua. Foto : I. BĂNICĂ

noastre, Dinamo București, a- 
supra campioanei Europei, Ham
burger S.V. Adevărat ferment 
stimulativ pentru întregul nos
tru fotbal — așa cum stimula
tiv a fost „serialul" Universi
tății Craiova in trecuta ediție 
a Cupei U.E.F.A. (ca să nu mai 
vorbim de marșul tonifiant al

Miine, la Brașov, jocul cu echipa Italiei

OLIMPICII NOȘTRI ÎN FAJA UNUI EXAMEN
9 Tricolorii,. în febra pregâiirilor ® Însoțiți de Bcarzot, oaspeții au sosit ieri
Fotbalul românesc își con

tinuă frumoasa și bogata 
(parca mai densă ca oricînd) 
activitate internațională, în 
tempoul Pe care îl cunoaște 
azi soccerul european și mon
dial. încă nu s-au stins ecou
rile splendidului succes înre
gistrat de echipa noastră cam
pioană — Dinamo — în fața 
lui Hamburger S.V. și. iată, 
doar la o săptămînă. fotba
liștii noștri fruntași susțin o 
nouă partidă internațională 
de mare importantă.

Cum am mai anuntat. miine, 
la Brașov, echipa olimpică, 
angajată in cursa pentru cali
ficarea la turneul final de Ia 

echipei naționale in prelimina
riile campionatului european) — 
victoria strălucită de miercuri 
a campionilor țării a mobilizat 
mari energii, a răscolit și cres
cut ambiții la toată suflarea 

fotbalului nostru, la echipe, 
mari și mici, la jucători, la 
antrenori, la toți cei impiicați 
real, cu fapta sau cu sufletul, 
în mișcarea fotbalistică româ
nească.

O parte a acestor efecte fa
vorabile ni s-a înfățișat pe viu 
în ultima etapă de campionat,

Los Angeles, susține o nouă 
partidă, de data aceasta in 
compania reprezentativei simi
lare a Italiei. O partidă de 
care cele două formații — a- 
vînd în vedere loturile anun
țate — isi leagă mari speranțe. 
După egalul de la Utrecht, 
fotbaliștii români i-au egalat 
pe cei iugoslavi în clasamen
tul adevărului (+1). în timp 
ce italienii sa află la —1 (ei au 
susținut o singură partidă, cu 
Iugoslavia, la Padova. unde 
au terminat la egalitate 2—2).

Campionatele mondiale și europene

DOI TIMPI...
rind cel puțin două echipe, 
Rapid și Steaua (ca să respec
tăm intrarea in scenă), s-au 
depășit pe sine și au luptat 
extraordinar, ea intr-o finală 
de cupăl Marea surpriză a e- 
tapei (cea mai mare de la în
ceputul acestui campionat !) a 
produs-o Rapidul, care — fără 
doi oameni de bază, Sameș și 
Ion Ion — a învins scurt, dar 
clar, un lider ce avea toate 
atuurile, cu excepția ambiției 
formidabile a giuleștenilor, care 
au jucat perfect rolul buturugii 
mici... Este adevărat însă că și 
Sportul studențesc a tratat me
ciul de la înălțimea unui vi
zibil complex de superioritate 
fată de adversar pe care l-a 
cam luat la „preț de matineu" 
(de „B"). or Rapidul de astăzi
— tip. „trenule, mașină mică“
— crește și accelerează (cit îl 
țin puterile) de la etapă la e- 
tapă.

Deși deschiderea cuplaju
lui interbucureștean a a- 
vut sarea și piperul marilor 
surprize, meciul etapei a fost 
totuși eternul-clasicul-pasionan- 
tul derby Dinamo — Steaua, 
încununați miercurea trecută de 
succesul lor de excepție din 
Cupa campionilor europeni, di- 
namoviștii au întî'.nit în Steaua 
o echipă care a pregătit exce
lent — psihic, tactic — derbvul,

Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

Așadar, avantaj pentru echipa 
noastră. Dar fiecare meci are 
..istoria" lui și componenții lo
tului pregătit de Gh. Staicu 
și C. Frățilă. ajutați îndea
proape de M. Lucescu. direc
torul tehnic al loturilor națio
nale. cunosc acest lucru. •

Pregătirile lotului reprezen
tativ. olimpic al României au 
început încă de sîmbătă dimi-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

In sala Dinamo din Capitala, Azi. Io sala Floreasca, In „Cupa cupelor" la baschet de haltere de la Moscova
rolei feminin

TREI „AMICALE** 
DINAMO BUCUREȘTI - 

DYNAMO BERLIN
I,a invitația clubului bucu- 

reștean Dinamo, campioana de 
volei feminin a R. D. Germane 
— Dynamo Berlin — a sosit 
în Capitală, unde va susține 
trei jocuri amicale în compania 
echipei Dinamo București.

După cum ne-a anunțat an- 
trenoarea Doina Ivănescu, cu 
acest prilej va fi rodat întregul 
lot al formației dintre care nu 
vor lipsi : Victoria Banciu, Iri
na Velîcu, Doina Moroșan, 
Georgeța Lungu, Corina Cri
văț, Ottilia Szenkovics.

Meciurile se vor desfășura In 
saia Dinamo din Capitală, după 
următorul program : azi — ora 
16; miercuri — ora 9 dimi
neața ; joi — ora 16.

STEAUA - CIBONA ZAGREB
MECI DE MARE

în deschidere, Voința —

Nu mai puțin de 73 de me
ciuri (in cadrul cupelor euro
pene, diviziilor „A, „B“, șco
lară și de juniori, precum și 
jocuri internaționale amicale) 
susține baschetul nostru în 
săptămînă aceasta ! Desigur, 
cele mai așteptate sint parti
dele din cadrul cupelor euro
pene : Steaua — Cibona Zagreb 
(azi, fn optimile „Cupei cupe
lor"), Universitatea Cluj-Napoca 
— Sparta C.K.D. Praga (miine, 
în „Cupa Ronchetli"). Rapid — 
Maccabi Ramat Gan (miine. tn 
sala Rapid, In „Cupa Koraci") 
și Voința București—Tungsram 
Budapesta (joi, în cadrul C.C.E. 
la fete). Aceste întreceri au 
deschideri atractive oferite de 
jocurile unor formații românești 
în compania Selecționatei femi-

ATRACTIVITATE
Sel. Shanghai (feminin)
nine a orașului Shanghai și a 
echipei masculine Legia Var
șovia.

în tntilnirea de astăzi (sala 
Floreasca, ora 18,30 ; în deschi
dere, la ora 17 : Voința — Se
lecționata Shanghai), publicul 
bucureștean are prilejul de a 
vedea una dintre cele mai va
loroase team-uri care ne-au vi
zitat vreodată țara : Cibona 
Zagreb. Echipa are o „carte de 
vizită" impresionantă, printre 
performanțele ei aflindu-se cu
cerirea „Cupei cupelor" (ediția 
1981—1982) și calificarea în fi
nala aceleiași competiții (ediția 
1979—1980). Din lotul oaspeților 
fac parte cîțiva dintre compo-

(Continuare tn pag. a 4-a)

GELU RADU - PATRU MEDALII Df BRONZ!
Campionatele mondiale și eu

ropene la haltere au continuat 
la Moscova cu întrecerile de la 
categoriile cocoș (56 kg) și pană 
(60 kg). O comportare remarca
bilă a avut reprezentantul ță
rii noastre Gclu Radu, care a 
cucerit medaliile de bronz la 
mondiale (2) și europene (2) 
ale categoriei pană la total — 
cu un rezultat de 292,5 kg (nou 
record național) și la stilul a- 
runcat — 162,5 kg, în timp ce 
la „smuls" s-a clasat al pa
trulea, cu 130 kg. Performanța 
halterofilului român este cu 
atît mai meritorie cu cit în 
acest concurs au fost bătute 
recordurile mondiale ale cate
goriei la total și la „arunneat* 
(unde mai întîi a bătut recor
dul mondial sovieticul Sarkl- 
zian, apoi l-a corectat cu 5 kg 
bulgarul Topurov !).

Rezultate cat. pană — TO
TAL t 1. Iuri Sarkizian 

(U.R.S.S.) 312,5 kg. 2. Ștefan 
Topurov (Bulgaria) 312,5 kg — 
ambii stabilind un nou record 
mondial, 3. Gelu Radu (Româ
nia) 292,5 kg — nou rec. na
țional ; ARUNCAT : 1. Topu
rov 180 kg — nou record mon
dial, 2. Sarkizian 175 kg, X 
Gelu Radu 162,5 kg ; SMULS; 
1. Sarkizian 137,5 kg, 2. M. Se- 
werin (Polonia) 135 kg, 3. To
purov 132,5 kg, 4. Gelu Radu 
130 kg.

La categoria cocoș (56 kg), 
reprezentantul nostru, Gheorghe 
Maftei a ocupat locul 6 în cla
samentul mondial și locul 5 In 
cel european, într-o competiție 
în care au fost depășite toate 
recordurile mondiale.

Dar iată clasamentele 5 
TOTAL : 1. Oksen Mirzoian
(U.R.S.S.) 292,5 kg ; 2.

(Continuare in pao a <-a)



Ziua Armatei Republicii Socialiste România campionatele juniorilor Raliul motoretelor „Mobra“ I 19

SPORTIVII MILITARI - FII DESTOINICI 
Șl DEVOTAȚI Al PATRIEI

la tenis de masd OTIIIA PAM, ERNEST MUINER Șl ECHIPAJUL I CALUi

In fiecare an, Ia 25 octom
brie, sărbătorim ZIUA ARMA
TEI Republicii Socialiste Româ
nia — simbol al înaltei cinstiri 
și al profundei recunoștințe pe 
care generațiile de astăzi le 
poartă înaintașilor care s-au 
jertfit pentru libertatea și 
neatîrnarea neamului, precum 
ți al prețuirii de care se bucu
ră fiii patriei aflați la datorie 
sub drapelele tricolore ale oști
rii.

Aniversarea zilei lor ii găseș
te pe militarii armatei noastre 
angajați plenar, alături de În
tregul popor, în munca neobo
sită, de înaltă răspundere pa
triotică, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce le re
vin din hotărîrile Congresului 
al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, ale pre
vederilor Directivei comandan
tului suprem.

Rezultatele deosebite obținute 
de armata noastră în pregătirea 
de luptă și politică au mobi
lizat militarii în realizarea 
unor succese remarcabile și în 
domeniul educației fizice și 
sportului. Ținind seama de sar
cinile reieșite din Mesa
jul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU' adresat Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive din primăvara anului tre
cut, în acest an activitățile 
sportive din cadrul „Daciadei" 
au urmărit cuprinderea tuturor 
militarilor, formarea și dezvol
tarea la aceștia a unor înalte 
calități moral-politice, volitive 
și intelectuale, concomitent cu 
călirea fizică și psihică a aces
tora.

întrecerile sportive desfășu
rate în acest an în cadrul edi
ției a 3-a a „Daciadei" au cu
prins întreaga masă de mili
tari, iar în etapele superioare, 
inclusiv la etapa finală pe ța
ră, militarii calificați au fost 
printre animatorii concursuri
lor.

Dintre rezultatele obținute de 
militarii armatei noastre la 
concursurile aplicativ-militare 
de iarnă și de vară se remarcă 
în mod deosebit cele realizate

la schi alpin, schi biatlon, bob, 
sanie, alpinism, șah, tenis de 
masă — în perioada de iarnă, 
la atletism, jocuri sportive, tir, 
crosul tineretului — în perioa
da de vată. La crosul tineretu
lui au participat la etapa finală 
pe țară 27 de militari, care au 
reprezentat 18 județe, la toate 
categoriile de vîrstă, și care 
s-au clasat pe locuri fruntașe. 
Crosul republican pe echipe a 
fost cîștigată la seniori de echi
pa Clubului „Steaua", iar la 
tineret și juniori de către echi
pele A.S.A. Sibiu. Dintre echi
pele de volei participante la 
campionate, A.S.A. Tg. Mureș 
a promovat în Divizia „A", iar 
A.S.A. Buzău în Divizia .B".

Rezultatele deosebite obținute 
de militarii Clubului sportiv al 
armatei „Steaua" și de celelalte 
asociații sportive au influențat 
pozitiv desfășurarea activități
lor sportive de masă din uni
tăți, numărul celor calificați 
pentru etapele superioare fiind 
în creștere permanentă și cu 
rezultate notabile. Mulți spor
tivi al Clubului „Steaua” și din 
asociațiile militare sînt compo- 
nenți ai loturilor republicane, 
contribuind la ridicarea presti
giului sportiv al țării în întîl- 
□irile internaționale. Cu mîn- 
drie amintim, în acest sens, 
medaliile cucerite de sportivii 
Clubului „Steaua" — 41 de me
dalii la Jocurile Olimpice, 247 
la campionatele mondiale, 303 
la campionatele europene. 1023 
la Jocuile Balcanice. 456 la 
Campionatele Comitetului spor
tiv al armatelor prietene.

Sportivii armatei noastre sînt 
botărîți ca și în viitor să de
pună toate eforturile in pregă
tire, pentru a fi în măsură să 
reprezinte cu cinste Clubul 
sportiv al armatei „Steaua" și 
asociațiile sportive militare din 
care fac parte, iar cei selecțio
nați în loturile naționale să 
obțină rezultate superioare, ca
re să contribuie în tot mai 
mare măsură la ridicarea pres
tigiului sportiv al României so
cialiste.

col. Alexandru CRACIUNESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA (m) 

$1 MILMC CPL (f) 

AO CÎȘTIGAT TITLURILE
La Odorheiu Secuiesc s-au des

fășurat întrecerile din cadrul 
returului Campionatului repu
blican de juniori la tenis de 
masă. Au fost întreceri viu dis
putate. mai ales în competiția 
feminină. Titlurile au revenit 
formațiilor MILMC — CPL Bucu
rești (feminin) si Universitatea 
Craiova (masculin), cele care se 
dovedesc, in ultima vreme, a fi 
cele mai bune echipe în mo
mentul de față. Tinerii sportivi 
crai o veni — V. Florea, C. Toma, 
C. Tiu Ran, C. Bădoi, V. Bâdes- 
cu, D. Mihuț, C. Popescu (an
trenori V. Bălan și M. Boboci- 
că) — au dominat, imounîndu-se 
detașat, dovadă si setaverajul : 
50—7. în întrecerea fetelor titlul 
a fost decis de setaverajul di
rect dintre bucureștenee si cele 
de la înfrățirea Tg. Mures, 
criteriu repetat si pentru stabi
lirea locurilor 3—4.* Victoria a 
revenit bucurestencelor Carmen 
Găgeatu. Anca Che’.er. Cristina 
Enculescu, Gabriela Anrheîescu 
(antrenor V. Dumitrescu) care 
a cistigat cu 5—2 partida decisi
vă cu înfrățirea Tg. Murds. A- 
cest succes categoric Ie-a per
mis să le egaieze pe muresen- 
ce la puncte (19) si să ber.et- 
deze. în același timp, de un 
setaveraj în întTn r.le directe 
mai bun. O victorie meritată. în 
care Anca Cbeier a reușit si 
surpriza de a depăși cu 2—C (15, 
») pe Olga Nemeși

CLASAMENTE FINALE: mas- 
eulin — L Universitatea Craio
va 20 d. 2. înfrățirea Tjr. Mures 
17 p. 3. C-S.M. Cluj-Napoca I 
1< p. 4. C.S.S. 2 Constanta 15 p, 
5. C.S.M. Cluj-Napoca H 11 p 
(19—17). 8. Picn’eruî Craiova 11 
D (17—19): feminin — l MILMC 
— CPL București 19 d (15—ÎS*. 
2. înfrățirea Tg. Mures 19 d 
(15—15). 3. Metalurgistul Cu gir
14 P (3—5). 4, C.S.S. Metalul
Rm. VUcea 14 p (5—8). 5. C.S-S. 
1 I.M.G. București 13 p. 6 C-SȘ. 
Slatina 10 p.

a între 28 si 30 octombrie, ju
cătoarele noastre Olga Nemeș si 
Maria Alboiu. însorite de antre
norul Lauren ti a Gheorghiu, vor 
lua parte la Campionate Inter
nationale de tenis de masă ale 
Elveției, care se vor desfășura 
!n localitatea OI ten.

STEAGUL ROȘU BUAȘUV - CAMPIONI PE ANUL 1983
Intrat în tradiția sportului cu 

motor, raliul motoretelor .Mo- 
bra* a reunit șl In acest an pe 
fruntașii motoclclismului. aler
gători de motocros. de viteză si 
dirt-track intr-un campionat de 
regularitate si rezistentă care 
le-a solicitat, timp de patru zi
le. întregul lor arsenal fizic șl 
tehnic. Traseul, destul de dur 
Si variat (ales de directorul 
cursei, maestrul sportului A. 
Ionescu, arbitru principal A. 
niașcu si cronometrorul șef C. 
Constantinescu) a fost totuși ac
cesibil pentru toate categoriile de 
alergători, dar. in final, cîștlg 
de cauză au avut cel care au 
știut să-si dozeze bine efortul 
sl sl-au pregătit temeinic mici
le mașini pentru toate variante-

lnsă. pentru departajarea tn cla
sament, a fost nevoie de un 
circuit de viteză desfășurat du
minică. în prezenta a mii de 
spectatori, pe un traseu ales tn 
centrul municipiului Gh, Gheor- 
ghiu-Dej, unde au avut loc ple
cările sl sosirile in actualul 
campionat. Deși Întrecerea, mult 
gustată de public. îl avantaja 
ne specialiștii genului. cursa 
decisivă a fost cîștigată de tî- 
nărul nostru cn.mnion de moto
cros Ernest Miilner care vi
zează de cinci ani șl acest titlu, 
mult dorit de fiecare motoclcllBt 
in vitrina sa cu trofee.

Participînd cu două echipaje 
in concurs, secția moto a clu
bului Steagul roșu Brasov si-a 
înscris In palmares a zecea vlc-

Brașorenii. l-a citeva minute âupă ce au îmbrăcat tricourile de 
campioni (de la stingă la dreapta) sus : P. Lucaci,
Tr. Moașa, B. Chișcop ; jos A.

U1! J.. V'-.ÎW.'S?

ÎN II.V.ZIA „A“ DE POPiCE
în campionatul Diviziei BA“ 

de popice s-a disputat sîmbătă 
etapa a V-a a turului, în care 
s-au înregistrat următoarele re- 
aultate:

FEMININ e HIDROMECANI
CA BRASOV — VOINȚA ORA
DEA 2453—2427 p d (scor indi
vidual 3—3). Joc frumos, cu re
zultate mari (media 4C3.8), Pri
mele jucătoare din cele două 
formații au fost: Mariana Con
stantin (H) — 452 (nici o bilă
în gol), Olga Psihas- (V) —
435 (fără nici o ratare). (C. 
GRUIA-coresp). O VOI?,’ȚA PLO
IEȘTI — VOINȚA GALAȚI 2537 
—- 2385 (6—0). De la ploies-tence 
din nou cea mai bună jucătoare 
a fost Minela Mihăilă, cu 453 
de popice doborîte din 200 lo
vituri mixte. (I. CORNEA-co- 
resn.) • C.S.M. REȘIȚA — E- 
LECTRO MUREȘ TG. MUREȘ 
2418—2475 (2—4). Formația, oas
pete, care a condus din primul 
schimb, a cîstigat pe merit, a- 
vind în Demeter performera 
reuniunii, cu 417 p d. De la 
gazde s-a remarcat doar Lăcă- 
tusu — 420. (D. PI.AVTTU-CO-
resp.) A LAROMET' BUCU
REȘTI — _ VOINȚA BUCUREȘTI 
2537—2455 (3—3). Două dintre ju
cătoarele de la Laromeț — Ele
na Trandafir, 463 si Rodica Pă- 
durețu, 458 — au realizat rezul
tate Ieșite din comun. De la 
Voința, prima jucătoare a fost

MARI VEDETE

ÎN DIALOG CU

Elena Pană — 433. (N. COSTA- 
CHE-coresp). a VOINȚA TI 1- 
ȘOARA — C.F.R. TG. MURES 
2319—2255 (4—2) « CARPATI SI
NAIA — PETROLUL BAICOI 
2205—2352 (2—4) a U.T. AP AD
— CONSTRUCTORUL GHERLA 
2324—2190 (6—0) a VOINȚA TG. 
MUREȘ — VOINȚA ODORHF1 
2433—2385 (4—2). Câmpie -.ele
europene au jucat din nou foar
te bine, cistigind partida In 
care sportivele din Odor hei au 
făcut față cu destul succes. Ce
le mai precise concurente au 
fost : El is a beta Albert — 423, 
Ddiko Szasz — 418. resuec v.
Rozalia Molnar — 404 si Maria 
Ferenczi — 403. (C. ALBU-co-
resp.) a OLIMPIA BUCU
REȘTI — GLORIA BUCU
REȘTI 2377—2336 (2—1). Noua
promovată. Olimpia, a reușit 
prima victorie In campionat. 
Cele mai bune rezultate le-au 
realizat : Margareta Cătnear.u 
(G) 434. Ana Petrescu (G) 416.
Constanta Mircea (OL) 425 51
Elena Luca (Ol.) «12. (A. SOA
RE-cor esp.) a RAPID BUCU
REȘTI — METROM BRASOV 
2476—2357. (5—1). în fine, .fero
viarele reusesc să obțină prima 
victorie, ele avînd în Ioana 
Dogaru (432) si Elena Anton 
(430) cele mai eficace jucătoare 
De la bras oven ce s-a evidential 
doar Eva Adam cu 402 p d. (p. 
BRANOIU-coresp.).

MASCULIN a METALUL HU
NEDOARA — TKHNOUTILAJ O- 
DORHEI 5262—4987 (6—0). Hune-
dorenii au jucat foarte bine, pă
cat însă că n-au fost snect' tori 
la joc (arena are o tribună cu 
peste 200 de locuri). deoarece

fbtfinirile de popice nu sînt 
popularizate la oraș. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut: N. 
Popa — 913 Si N S. zh; — 82.- 
de la gazde, respectiv. A. Rozsa
— «72. 4L VLAD-coresM •
GLORIA BUCUREȘTI — CAE- 
PATI SINAIA 520—5333 (5—1).
Cel mai bun jucător al întT- 
nirii a fost V. Tudor care, cu 
un excelent 955 p d. a stablit 
un nou record al aren<±. (O. 
GUTU-eoresn.) a INDUSTRIA 
STEMEI CTMPIA TUBZII — 
PT.OGRTSUL ORADEA- 4PM—«52 
(4—2). Mec viu disputat. în 
care principalii perform cri au 
fost Balogn — 854 si. resr 
Szekely — M2. (ȘT. GIUBGIU- 
eoresp.) • METALUL ROMAN
— CONSTRUCTORUL GALAȚI 
MW—OM (5—1). RomașcanM au 
format o echipă mai omogeni 
si au eistigat la un scor destul 
de concludent In fata sS’JLteni- 
lor sftuati In fruntea dasamen- 
tului seriei SudL Cei mal In for
mă popicari au fost- A_ Teslaru
— 873 sf. respectiv. C. Silvestru
— 882 (L VEGA-ccresp.) a AU
RUL BAIA MARE — CHIMICA 
TDLNAVENI H5O—• (!). Partida 
nu s-a jucat, dec-rece Chimica 
n-a prezentat legitimațiile jucă
torilor Săi! a ELECTROMUREȘ 
TG. MLEES — VICTORIA TI
MIȘOARA 5W—«923 (6—*) a
VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 063—5871 (3—3) 
a RULMENTUL BRAȘOV — 
C.F.R. CONST ANT A 5ir.-<W 
(3—3) a CTTTMPFX CONSTANTA
— LAROMET BUCL'RESTI 51Z7— 
5059 (3—3) a C.F.R. TIMIȘOARA
— CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ 4993—5091 H—3) O ELEC
TRO MURES TG. MUREȘ — 
VICTORIA TIMIȘOARA 5332— 
<939 (8-9).

Ie de vreme. De asemenea, pl- 
lc-tii au fost nevoiți să se orien
teze (avînd în 
si o etapă de 
tarea punctelor 
aleagă cel mai 
tru realizarea unor medii_____
impuse (care atingeau aproape 50 
de kilometri) între diferitele 
posturi de control orar. In 
plus, posturile secrete de con
trol au triat concurenții si după 
modul în care si-au întreținut 
motoretele In tot timpul con
cursului. multi alergători fiind 
penalizați pentru defecțiuni apă
rute în sistemul de funcționare 
al tuturor instalațiilor.

In aceste severe condiții de 
concurs, dintre cei 80 de spor
tivi alin ati la strrL numai 17 
6u reușit să termine fă-5 pena
lizări eei ceste 909 de kilometri 
de drumuri, care au traversat 
munții Vrancei. Culmea Pic -- 
cică sl Nemira. Printre acești 
performeri s-a a fl t sl bu cu
res*, e^nca Otilia Panca. Ea a 
făcut o cursă Invidiată chiar sl 

valoros! moțociciisti.
De merit tricoul de 
a târiL La băiet!
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Foto : G. POENARU
In camDionatul de regula
și rezistentă. Primul echi- 

din

torre 
ritate . ______ _______
paj al stegarilor, alcătuit __
experimentalii Petre Lucâci. An
drei Benedek Si mal tinerii lor 
coechipieri Bogdan Chișcop 
Gabor *----- *
singura 
prezente _ ______ ________ ___ _
pînă la circuitul de viteză.

CLASAMENTELE FINALE: In
dividual (f) — i. Otilia Panca 

am* TSt.n \ __

----- si
Aranioșy, a constituit 
echipă, din ~ cele 16 

La start, nepenaliza-tă
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(C.S.T.A. Buc.) 0 p p, 2. Doina 
Popescu “
3. Elena Rauca 
Gheorghe) 52 p p ; 
Miilner (Torpedo
3. Elena Rauca ________
Gheorghe) 2 p p, 3. G. Aranioșy 
(St. r. Bv) 3 p p, 4. a. Benedek 
(St. r. Bv.) 4 d p, 5. P. Titilen- 
cu (Torpedo) 5 p p, 6. E. Schultz 
(I.M.G. Buc.) 6 p p, 7. D. Ciu- 
raru (I.M.G. B.) 7 p p. 8. M. 
Neagu (Calculatorul Buc.) 8 p p. 
9 Al. Pis (Voința Sibiu) 9 p p, x,.----- (gt r Bv)

1. “■
2.

P,

(C.S.T.A. Buc.) ,6 
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(m) — 

Zărnești) 
(Electro

P P, 
Sf. 

L E, 
0 

Sf.

I
4. I

I
9 Al. ]
10. Tr. Cîmpan 
p p: echipe — 
Brașov 36 p p, 
Gheorghe 174 p 
rești 251 p p.
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PUBLICUL BRAȘOVEAN
în Sala sporturilor din Bra

șov este programată astăzi (de 
la ora 18) o întîlnire a iubito
rilor de sport din localitate cu 
cîteva foste și actuale vedete, 
cum sînt Nadia Comaneci, A- 
nișoara Cușmir, Mircea Luces- 
cu, Cristian Gâțu, Eduard Ber
zei și Mihaj Dâră. Acest pa
sionant dialog va face ca 
frumoasa arenă brașoveană să 
fie plină. în finalul acțiunii, 
organizată de C.J.E.F.S. Bra
șov, este programat un inte
resant meci de handbal 
intre două echipe de foști ste- 
Iisti — între care Birtalan, 
Coasă, Dincă. Gafn, Marc, 
Stockl, Telman — și de bra
șoveni — Bogolea, Vasilache, 
Banca, Nica, Bota etc. (C. 
GRUIA, coresp.j.

ETAPA A ll-a A „CUPEI DE TOAMNĂ"
LA HANDBAL FEMININ

Duminică s-a disputat etapa a 
n-a a «Cupei de toamnă a F.R. 
Handbal44, competiție rezervată 
echipelor feminine divizionare 
„A“ (în loturile cărora nu evo
luează sportivele nominalizate în 
formația reprezentantivâ a tării 
care se pregătește pentru Gru
pa „B“ a C.M. — decembrie, în 
Polonia).

SERIA Iî
TEXTILA BUHUȘI — TEROM 

IAȘI 25—23 (L VIERU-coresp )
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BACAU 24—20.
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 

— PROGRESUL BUCUREȘTI 
24—15. Joc dinamic, plăcut, în 
care gazdele au dominat tot 
timpul. Printre marcatoare : 
Dimofte 8. Vasilache 5. Bocă-

neală 2. respectiv Pislaru 5. So- 
tiriu 5, Cămui 2 (Cil. GOLDEN
BERG — coresp.)

SERIA A n-a : *
CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 

RAPID BUCUREȘTI 27—26. Gaz
dele s-au impus destul de greu, 
cistigînd in extremis. Rapidis- 
tele — deși conduse cu 7 go
luri — au refăcut din handicap 
(de la 8—15 în min. 25. la 25— 
28 în min. 58). Printre marca
toare*: Andronache 9, respectiv 
Grigore ÎL (S. GIORNOIU — 
coresp.).

A.E.M. TIMIȘOARA — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 14—21 (C. CRE- 
ȚU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV w- 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
28—24 (C. GRUIA — coresp.)

Actuala ediție a „Cupei Româ
niei- la rugby a debutat cu re- 
zuliate, in general, normale, în 
avantaj pentru echipele-gazdă. 
Scorul etapei l-a realizat Farul 
Constanța : 106—0 (46—0) cu Rul
mentul Bîrlad (în cadrul seriei 
a m-a), apetitul de eseuri al 
rugbyștilor de pe Litoral, fiind, 
iată, la fel de mare ca șl în 
campionat.

Scoruri relativ mari s-au în
registrat șl în alte trei partide. 
Astfel, Știința CEAIIN Etala Mare 
a întrecut — In seria I — pe 
Universitatea Timișoara cu 29—9 
(19—3). Intr-o partidă, cum sub
liniază corespondentul nostru, A. 
Crișan, „cu multe acțiuni inițiate 
șl finalizate de treisferturi, din
tre care cinci încheiate cu eseuri 
(patru ale gazdelor, prin Popa, 
Bucșe, Nistor și Osiac) și unul 
al oaspeților, prin Lazăr*4. In
tr-un alt meci din cadrul seriei 
a m-a, C.S.M. Suceava a dis
pus de T. C. Ind. Midia Năvo
dari cu 30—11 (16—0), scor rea
lizat tot prin reușite șarje ale 
.,trelsferturilor“, 6 eseuri semna
te de suceveni (Chițoveanu, Pa- 
laghianu, Dănilă, Andreescu, Țur- 
canu și Jura vie) și două de 
«XV*-le dobrogean, prin Prehu- 
lescu. Corespondentul nostru I. 
Mîndrescu apreciază „calitatea 
jocului și tendința ambelor echi
pe pentru faze spectaculoase*.

Un scor mare s-a înregistrat 
șl în meciul dintre Dinamo șl 
Steaua (13—38) în care cele două 
formații au utilizat_ mulți jucă
tori din... rezerva activă, în lo
cul sportivilor selecționați pen
tru apropiata întîlnire oficială 
internațională România — Polo
nia, contînd pentru Cupa Euro
pei — F.I.R.A.

Iată și celelalte rezultate :
In seria I, Metalurgistul Cugir 

— Gloria P.T.T. Arad 10—16 (0— 
4). „Oaspeții au fost mal buni — 
subliniază corespondentul nostru 
M. VHceanu — cîștlgînd pe me
rit, prin 4 eseuri realizate de 
Asmarandei, Moș, Corduneanu șl 
I. Zamfir, față de numai două 
ale gazdelor, Balint șj O an ea, ți

nui transformat de Manea*." In 
seria a Il-a, C.S.M. Sibiu — Ra
pid Buzău 12—3 (0—0), „victorie 
concretizată prin Tămaș — eseu 
transformat de Ignat și două l.p. 
ale Iul Feraru, față de o 1. p. 
a lui Gomocscu* ne informează 
corespondentul nostru, L Ionescu. 
în aceeași serie, Rapid București 
— Vulcan 7—19 (7—9). „O partidă 
dominată de cei de la Vulcan 
care reeditează succesul din cam
pionat — consemnează corespon
dentul N. Costache — cu multe 
acțiuni frumoase, printre care șl 
cîte un eseu de fiecare echipă, 
opera lui I. Popa (Vulcan) și R. 
Florea (Rapid)*. In fine, în se
ria a IV-a, un rezultat oarecum 
așteptat : Mașini _Grele Olimpia 
București — R. C. Sportul stu
dențesc 9—17 (9—4), meci în care 
prima echipă a condus cu 6—0 și a 
dominat mai insistent, în prima 
repriză, dar a cedat la reluare. 
„Infrlngerea nu ne afectează 
prea mult — ținea să facă re
marca antrenorul I. Fodor — 
pentru că am intîlnit un adver
sar mai omogen, noi alinilnd un 
XV în care rodăm mulți jucători 
pe cale de titularizare ; speranțe 
pentru returul Diviziei „A*...*
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A. FOFESCU A CÎȘ
A. Popescu, un apranti modest 

si muncitor, a conceput si rea
lizat cu Onix o cursă de do
zare a efortului, atacînd pe a 
doua parte a cursei si cîstigînd 
fără emoții.. Tot din' formația 
R.I. Nicolae au mai învins : De- 
dițica, fiica Dințurei Insirîndu-si 
pe drum adversarii, care au fost 
în totalitate apatici, si Halmeu. 
cu care O. Matei, driverul ama
tor care-si concepe cursa cu 
tact și răbdare, a cîstigat fără 
replică din partea adversarilor, 
în principala cursă de viteză a 
zilei. Trifoi, dezlănțuit din start 
de G. Tănase, a reușit într-un 
final splendid să-l Învingă pe 
Robust, victima unul galop luat

la prima 
două cla* 
a cîștigat 
put să cc 
dus de I 
al viitori 
van, corn 
tr-o frun 
re. Acop 
greșeală.- 
a doua 
Vâgan. c 
din ultim 
găsească 
gătorilor 
Fidelio, 
era însă 
de ultim, 
recordul



0 LECȚIE IN DOI TIMPI
(Urmare din pag. I)

Omul nr. 1 al Rapidului, Manea, înscrie din penalty golul victo
riei in meciul cu Sportul studențesc. Foto : D. NEAGU

o echipă care a vrut să arate 
ce poale. Și Steaua a arătat
— spre satisfacția iubitorilor 
noștri de fotbal — că poate 
foarte mult, lăsindu-ne in fi
nal să înțelegem că rezervele 
sale sint chiar superioare pres
tației foarte bune de sîmbătă. 
Pusă pe fapte mari si pornită 
4n sus" din primele etape — 
după cum semnalam la vremea 
respectivă —, Steaua a crescut 
aproape de la joc la joc. Dușul 
rece primit de la Sp'ortul stu
dențesc (cind Iordache — în 
zi mare și sîmbătă — a salvat-o 
de la o infringere la scor), ca 
și victoria scăpată printre de
gete la Craiova au mobilizat, 
parcă, mai puternic colectivul 
stelist de jucători și tehnicieni, 
iar munca lor se vede ! Jocul 
s-a limpezit mult, echipa are 
un tonus moral și fizic supe
rior, are forță de șoc impre
sionantă. Să fim insă măsurați
— și realiști — în gînd ca și în 
vorbe : noul lider — poziție pe 
care a ajuns pe deplin meritat
— nu este încă un vîrf fotba
listic 1 Mult (și bine !) rema
niată, echipa crește șl trebuie 
încă să crească pentru a ajunge 
o valoare sigură în planul com
petitivității internaționale. Asta 
nu înseamnă că sîmbătă — cînd 
a jucat dezlănțuit (cum nu am 
mai văzut-o de ani de zile !)
— nu ar fi putut învinge, zi
cem noi, și pe Hamburger S.V. 
(nu numai pe campioana con
tinentului care, în aceeași zi 
întrecea foarte greu, acasă, cu 
2—1. după ce a fost condusă 
1—0 pină în minutul 55.

DIVIZIA „C"
Programul și arbitrii

SERIA I

REZULTATELE ETAPEI A IX-s
etapei viitoare (duminică 30 octombrie)

SERIA A V-a SERIA A IX-a
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Bochum, ocupanta locului 13 (!) 
în Bundesliga, ci chiar pe cea 
de miercuri seara...). Deși ipo
teza noastră nu este In nici un 
caz lipsită de argumente (de 
comparații înregistrate cu ochii 
noștri), ea rămîne totuși o ipo
teză. certitudine 
atît Dinamo cit 
S.V. au acuzat 
consumul mare 
După ce au dat 
dinamovistii au 
sîmbătă'; au vrut, 
mai putut (!), iar 
stelist“ a fost irezistibil. Sem
nificativă pentru acest joc ni 
s-a părut „mitralierea" din mi
nutul 64 a lui Moraru. care _a 
narat fantastic trei șuturi din 
6—7 metri (Lăcătuș, Pi turcă, 
Turcu). dar nu a putut face 
nimic la golurile steliste, unul

fiind faptul că 
și Hamburger 

— sîmbătă — 
de miercuri, 

iotul miercuri, 
vrut iotul și 

dar nu au 
„tăvălugul

.trsnr.i— .u«SB

azi

va fi 
arbi-

1 la

EMIUL
I oelor 
nescu, 
înce-

I con- 
I talent 
b Su- 
cu în- 
Btepta- 
t fără 
“Si ea 
st an. 

bună 
t să-și 

cîști-
1 de 
•mantă 
t fată 

dacă

mai spectaculos ca altul 1 Sem
nificativă, de asemenea, — și 
in același timp foarte fair-play — 
este poziția antrenorului dina- 
movist Cornel Dinu care recu
noștea ieri, în .Informația 
Bucureștiului", că echipa nu 
S-a putut concentra după un 
succes internațional. 11 credem 
și subscriem la părerea sa.

Subliniind confirmările Biho
rului și 
colacul 
gălățeni 
iești și. 
remizele 
tru cei in cauză mari baloane 
de oxigen si relansarea speran
țelor, ne întoarcem la_ Ham
burg, la importantele confrun
tări internaționale care stau in 
fata fotbalului nostru, cu glo
durile unui jucător celebru, care 
a gustat din plin din cupa ce- 
lpr mai mari succese. Pe acest 
fotbalist l-am văzut și noi. Este 
Paolo Rossi, golgeterul turneu
lui final al Campionatului Mon
dial din Spania, fotbalistul nr. 
1 al anului trecut, laureat al 
anchetei europene a revistei 
France FootbaL Recent, Rossi 
declara unui reporter că R.A.I. 
și J3.B.C. i-au făcut cadou două 
filme (a cite două ore) i 
ca temă turneul final din 
nia, turneu triumfal, după 
se știe, pentru atacantul 
a fost de trei ori operat . 
acum la genunchi (îi lipsesc 3 
meniscuri din 4), pentru Rossi, 
cel mai percutant, mai contes
tat, mai hulit și mai ovaționat 
„vîrf“ din lume. Ei bine, Paolo • 
Rossi spunea că nu se mal uită 
la cele două filme... Lăsind să 
se înțeleagă că zăbovirea în a- 
mintiri foarte frumoase anes
teziază...

Iată o idee și o morală va
labile întru totul și pentru Di
namo (autoarea unei victorii 
rarisime, dar, gata, ce a fost 
a trecut, trebuie privit îna
inte !) în conceperea împlinirii 
totale a performanței de 
miercuri seara, împlinire care 
are un __ JB
FICAREA (în turul HI 
C.C.E.).

Iată o idee valabilă și pentru 
echipa națională, care ■ luat 
3 puncte Italiei — campioană 
mondială, a luat și 4 puncte 
Suediei, performanțe absolut 
remarcabile, dar a căror împli
nire 'și încununare au. la fel. 
tot un singur nume : CALIFI
CAREA (în turneul final al 
C.E. din Franța).

C.R.R. Pașcani — Minerul Va
tra Dornel 4—0 (2—0), Unirea 
veni — Relonul Săvinești 
(2—0), Laminorul Roman — 
retul Pașcani 3—1 (1—1), A.S.A.
Cimpulung Moldovenesc — Mine
rul Gura Humorului 1—2 (1-0),
Metalul Rădăuți — Cristalul Do- 
rohoi 2—0 (1—0), Avîntul Frasin 
— Electro Bucecea 0—1 (0—0), Ce
tatea Tg. Neamț — Carpațl Go
lănești 4—0 (2—0), Celuloza P. 
Neamț — Zimbrul Șiret 2—0
(1-0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a IX-a: 1. c.f.h. paș
cani 13 p (20—5), 2 Cetatea Tg. 
Neamț 11 p (15—12), 3. Carpațl 
Gălăneștl 11 p (13—15)... pe ul
timele locuri : 15. Celuloza “
Neamț 6 p (9—14), 
Pașcani 4 p (13—22).

ETAPA VIITOARE : Zimbrul 
Metalul Rădăuți : V. Popa 
Minerul Gura Humorului 
Pașcani : I. Vîrlan (Gh. Gheorghiu- 
Dej), Relonul Săvinești — Cetatea 
Tg. Neamț : M. Dima (Rm. Sărat), 
Cristalul Dorohol - Electro Bucecea : 
G Stingă (Vaslui), Șiretul Pașcani- 
AS.A Cîmpulung Moldovenesc : P. 
Costea (Buzău), Unirea Săveni — Lo- 
minorul
Minerul 
Neamț :

Să-
3—1
Sl-

ÎS.
P.

Șiretul

Șiret — 
(Vaslui), 

C.F.R.

Roman': V. Stan (Adjud),
Vatra Dornel — Celuloza r. 

. C. Diaconescu (Bacău), 
Carpați Gălăneștl - Avîntul Frasin : 
O. Gheorghe (Bistrița).

SERIA A ll-a

Politehnicii Iași. ca și 
de salvare" prins de 
Si hunedorenl la Plo- 

respectiv. Slatina, unde 
obținute Înseamnă pen-

Aripile Bacău — Voința-Glorla 
Odobești 3—1 (3—1), Mecanica
Vaslui — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 3—1 (1—0), Victoria Gugești 
— Inter Vaslui 3—0 (3—0), Pe
trolul Moinești — Letea Bacău 
3—1 (2—1), Minerul Comănești — 
Metalul Tg. Secuiesc 1—5 (1—0), 
F.E.P.A. 74 Birlad — viticultorul 
Panciu 6—0 (4—0), Luceafărul
Adjud — Proletarul Bacău >—-0

avînd 
Spa- 

i cum 
care 
pînă

singur nume : CALI- 
• ' al

ADMINISTDATIA de stai isto PRONOSPORT INEORMEAlA
TRAGERII

19 OCTOM-
1 variantă
8 variante
14 varian-
55 varian- 

4:

« CIȘTIGURILE 
PRONOFXPRES DIN 
BRIE 1983. Cat. 
100% a 20.416 led 
25% a 5.104 lei: cat. 
te 100% a 2.207 Iei 
te 25% a 552 lei: 
variante 
216,25 variante a —__ _
6: 7.750 50 variante a 40 led ; 
7: 247,25 variante a 200 lei; 
8 : 4.300,75 variante a 40 lei. 
port la cat. 1: 224,797 lei.

3: 1
61 I
3:
si 

cat.
a 736 lei : cat

283 ‘lel>;

53,25 
•: 

cat. 
cat. 
cat. 
Re-

• JUCAT1 DIN TIMP NUME
RELE PREFERATE! * De la a- 
jjentiile Lot o-Pronosport ae 
mal pot procura numai astăzi 
bilete cu numerele preferate de 
participant! Dentru tragerea 
obișnuită Pronoexprei de 
miercuri 26 octombrie 1983. Se 
reamintește că pe variantele 
combinate si combinațiile wcap 
de pod*. achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la «rută, se 
pot obține suite de dștlgurL

APRANTIILOR“
REZULTATE TEHNICE: 
: 1. Dedițlca (R.

2. Subotica.
11. Cursa 
(Marinescu) 

Cota :

HIPISM

Mecanică fină Steaua București 
— Aversa București 3—1 (2—1),
Viscolii București — Flacăra ro
șie București 4—0 (2—0), Tehno
metal București — I.C.S.I.M. 
București 1—5 (1—3), Argeșul 30 
Decembrie — I.C.P.B. Bolintin 
Vale 1—1 (1—1), ș. N. Oltenița — 
Viitorul Chlmogl 4—2 (1—1), Da
nubiana București — Abatorul 
București 4—1 (2—0), Constructo
rul Călărași — F.C.M. Giurgiu 
1—1 (O—l), I.U.P.S. Chitila — 
LS.C.I.P. Ulmenl 5—1 (2—1).

Pe primele locuri : L MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 15 p 
(16—3), 2. I.C.S.I.M. București 11 
p (18—7), 3. Danubiana București 
11 p (15—7), 4. I.U.P.S. Chitila
11 p (9—7)... pe ultimele locuri : 
14. Aversa București 6 p (11—14), 

6p 
5 P

Strungul Arad — Șoimii Lipova 
4—1 (1—1), Victoria Ineu — Sil- 
yanla Cehu Silvaniei 2—2 (1—0), 
Unirea Valea lui Mihai — Unirea 
Sînnicolau Mare 2—0 (i—0), Mi
nerul Sărmășag — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 1—0 (0—0), U- 
nlrea Tomnatic — înfrățirea O- 
radea 3—2 (2—2), Voința Oradea 
— Rapid Jibou 3—0 (2—0), Oțelul 

— Mineul 
Bihoreana
Arad 2—0

4. I.U.P.S.

Tehnometal București
...........  “ Giurgiu

ÎS.
(10—16), 16. F.C.M.
(4—12).

ETAPA VIITOARE : 
reștî — Constructorul 
Gociu (Bacău), F.C.M. Giurgiu — 
Tehnometal București : D. Momescu 
(Constanța), LS.C.I.P. Ulmenl — Da
nubiana București : M. Dragu (Ga
lați), I.C.S.I.M. București — I.U.P.S. 
Chitila : I. Samoilâ (Galați), Aba
torul București — Ș. N. Oltenița : M. 
Vintiiâ (Caracal), -
Vale — Mecanică 
reșt] : P. Cadar 
roșie București - 
brie : G. Miricâ

Aversa 
Călărași

Bucu- 
: V.

I.C.P.B. Bolintin 
fină Steaua Bucu- 
(Brașov), 
Argeșul 30 Depem- 

(Brălla). — ‘
Chirnogi — Viscofil București 
jocaru (Cîmpulung).

SERIA A Vl-a

Flacăra

Viitorul 
: M. Co-

Moreni 
Caracal

Or. dr. Petru Groza 
Suncuiuș 3—1 (1—1),
Marghita — C.F.R. 
(1-0).

Pe primele locuri : 
GUL ARAD 12 p (15—6), 2. Vo
ința Oradea 10 p (16—14), 3. * 
frățirea Oradea 9 p (12—6).., . 
ultimele locuri : Rapid Jibou 8 p 
(11—8), - — - - ’ 
7 p (12—14)

1. STRUM*

In- 
pe

16. Bihoreana Marghita

ETAPA VIITOARE : Rapid Jibou - 
Minerul Suncuiuș : A. Udvarl (Satu 
Mare), Unirea Tomnatic — Oțelul Or. 
dr. P. Groza : I. Nicoară (Cugîr). 
Bihoreana Marghita — Victoria Ineu : 
M. Cucu (Bistrița), Minerul Or. dr. 
P. Groza — Unirea Sînnicolau Mare : 
V. Luncanu (Hunedoara), înfrățirea 
Oradea — Șoimii Lipova : M. Moho- 
lea (CIuj-Napoca), Minerul Sărmă- 
șag — Voința Oradea : M. Stoica 
(Tg. Mureș), Silvana Cehu Silvaniei 

— Strungul Arad : O. Pal (Dej). 
C.F.R. Arad — Unirea Valea Iul Mi
hai : S. Jucan (C.

SERIA A

Turzii).

X-a

mia Mărășeștl fr—0.
Pe primele locuri : L ARIPILE 

BACAU 15 p (21—5), î. F E.P.A. . 
74 Birlad 13 p (19—6), 1. Meca
nica Vaslui 11 p (10—9)... pe ul
timele locuri : 15. Metalul Tg.
Secuiesc 6 p (7—12), 16.
structorul Iași 5 p (5—11)

ETAPA VIITOARE î Voința-Glorla O- 
dobești — Constructorul lași : S. Tu- 
țuionu (Fetești), Metalul Tg. Secu
iesc — Luceafărul Adjud : L wan 
(Făgăraș), Letea Bacău - Mecanica 
Vaslui î C. Coconcea (Brăila), Inter 
Vaslui — Minerul Comănești : V. 
Turcita (Galați), Chimia Mârășeștl- 
Viticultorul Panciu : V. Drăgan (Con
stanța), Victoria Gugești - Aripile 
Bacău : L Mtilciu (Tulcea). Energia 
Gh. Gheorghiu-DeJ — F.E.P.A. 74 Bir
lad : a Fîrică (Ploiești). ----
Bacău - Petrolul Moinești 
sole (Ploiești).

SERIA A Il!-a

Con-

Proletarul 
l L Fo-

N. Tul-Metalul Mangalia — Ș. 
cea î—o (0—0), Voința Constan
ța — Ancora Galați- 2—0 (0—0). 
D.V.A. Portul Galați — Șoimii 
Cernavodă 1—0 (0—0), Progresul 
Isaccea — IJM.U. Medgidia 2—1 
(0—1), Cimentul Medgidia — La
minorul Brăila 2—0 (0—0), Chi
mia Brăila — Arrublum Mădn 
3—0 (2—0), Victoria T. C. Galați 
— Victoria Tecuci 1—8 (0—0),
Portul Constanța — Chimpex 
Constanța 1—1 (0—0).

Pe primele locuriPe primele locuri î L META
LUL MANGALIA 13 p (10—5), L 
Chimia Brăila 12 p (19—10), 3.
Ș. N. Tulcea 12 p (16—9)-. pe 
ultimele locuri : 15. D.V.A. Por- 
tul Galați 6 p (17—19), 16. La
minorul Isaccea 6 p (9—29).

ETAPA VIITOARE : Ș. N. Tulcea - 
D.VA. Portul Galați : G. Dobre
(Focșani), Victoria Tecuci — Cimen
tul Medgidia : M. Calistru (Boto
șani), Ancora Galați — Metalul Man- 
Îalia î C. Pleșca (P. Neamț).

M.U. Medgidia - Arrublum Măcin : 
P. Vancea (București). Progresul 
Isaccea — Victoria T. C. Galați : G. 
Pascu (Costești), Voința Constanța - 
Portul Constanța : N. Milea (Bucu
rești), Chimpex Constanța — Chimia 
Brăila : Gh. Mihăilescu (București). 
Laminorul Brăila — Șoimii Cernavo
dă : Gh. lonescu (Tirgoviște).

SERIA A IV-«

Poia-

Flacăra-Automecanlca
— Sportul muncitoresc
5—0 (2—0), Petrolul Videle — Ci
mentul Eleni 3—1 (0—1), Musce
lul Cimpulung — Recolta Stoică- 
neștl 5—0 (2—0), Chimia Găești — 
Dada Pitești 1—1 (0—1). Ceta
tea Tr. Măgurele — Textila Ro
șiorii de Vede 1—1 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — Du
nărea-Venus Zimnicea 2—0 (1—0), 
Metalul Mija — Electrica Titu 
2—0 a—0), Știința Drăgănești-Olt
— Progresul Corabia 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : L FLACA- 
ba moreni 16 p (28—3), 2. Mus
celul Cîmpulung 13 p (17—4), 3. 
Sp. m. Caracal 13 p (18—10)... pe 
ultimele locuri : 15 Chimia Găești 
6 p (7—12), 16. Textila Roșiori 
5 p (4—17).

ETAPA VIITOARE : Știința Drâgă- 
neștLOIt - Flacăra Moreni : T. Bo
lovan (Drâgășani), Petrolul Videle — 
Textila Roșiori : E. Otgon (București), 
Cetatea Tr. Măgurele — Electronis
tul Curtea de Argeș : R. Tobă (O- 
prișor), Dunărea-Venus Zimnicea — 
Metalul Mija : D. Vasile (București), 
Progresul Corabia — Chimia Găești : 
E. Gîdea (Craiova), Recolta Stoică- 
nești — Dacia Pitești : G. Găman 
(București), Cimentul Fieni — Sportul 
muncitoresc Caracal : I. Pascu (Clm
plna), Electrica Titu — Muscelul 
Cîmpulung : J. Tătulescu (București).

SERIA A Vil-a

C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Armătura Strehala 3—1 (0—0), E- 
lectroputere Craiova — Viitorul 
Drăgășani 4—0 (2—0), Pandurii
Tg. Jiu — Lotru Brezol 6—1 (3—0), 
Dunărea Calafat — C.F.R. Cra
iova 2—0 (1—0), Dltrna Orșova — 
Petrolul Țlclenl 4—0 (2—0), Me
canizatorul ~
Băileștl 3—0 
hăești — Jiul 
Metalurgistul 
Drobeta Tr.

Pe primele 
DROBETA T. S. 12 p (18—8) 
Mecanizatorul '
(13—11), 3. Dlerna Orșova 10 
(15—8)... pe ultimele locuri : 
Pandurii Tg. Jiu 6 p 
penalizată cu —4 p, 
Brezol 6 p (13—27).

Simian — Progresul 
(2—0), Metalul Mi- 
Rovinari 1—0 (0—0), 
Sadu — Celuloza 

Severin 1—1 (1—0).
locuri : L C.SJW.

- . J»
Șimian 11

2. 
P 
P 

15.
(16-8) -
16. Lotru

Sticla-Arieșul 
Minerul Baia 

Baia Mare 1—1 
Oașul

Unirea Dej — 
Turda 1—2 (0—1), 
Borșa — CUPROM 
(0—0), Olimpia Gherla 
Negrești 2—0 (1—0), Minerul Bă- 
luț — Unio Satu Mare 2—0 (2—0), 
Minerul Bălța — Bradul Vișeu 
3—0 (3—0), Victoria Cărei — C.I.L. 
Sighet 3—0 (1—0), Chimia Tășnad 
— C.E.M. Cluj-Napoca 2—0 (1—0), 
Minerul Baia Sprie — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 17 p (20—4), 2. C.I.L. Sl- 
gbet 11 p (13—6), 3. Oașul Ne
grești 10 p (13—9)... pe ultimele 
locuri : 15. C.E.M. Cluj-Napoca
7 p (7—14), 16. Lăpușul Tg. Lăpuș 
5 P (5—13) — din 8 jocuri.

ETAPA VIITOARE : Oașul Negrești 
—Lăpușul Tg. Lăpuș : I. Barna (O- 

radea), C.E.M. Cluj-Napoca — Mi
nerul Bâița : A. Tamaș (Odorhei), 
C.1.L Sighet - Bradul Vișeu : G. 
Grozavu (Gura Humorului), Unio Satu 
Mare — Unirea Dej : A. Kocîs (Ora
dea), Sticla-Arieșul Turda — CUPROM 
Bala Mare : V, Sincr (Beclean), Vic
toria Cărei - Minerul Baia Sprie s 
G. Cîmpian (Arad), Gloria Gherla — 
Minerul Baia Borșa : L, Gyure (Satu 
Mare), Minerul Băiuț — Chimia Tăș
nad : V. Urbancvschi (Oradea).

SERIA A Xl-a

Rovinarl —
A. Dinu (Pitești), _______ __ .
’-.1 — Metalurgis- ($f. Gheorghe),

ETAPA VIITOARE : Jiul 
Dierna Orșova : P “ 
Mecanizatorul Simian — ______ w._
tul Sadu : L Alter man (Arad), Lo
tru Brezol — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin : D. Dumitrache (Sibiu), Pro
gresul Băltești — Metalul Mihăileștl : 
F, Rizea (Alexandria), Celuloza Dro
beta Tr. Severin — Electroputere Cra
iova : L Diaconu (Timișoara), Pe
trolul Țlclenl — Dunărea Calafat : 
M. Martin (Reșița), GF.R. Craiova — 
Armătura Strehaia : 6. Soare (Bucu
rești). Viitorul Drăgășani — Pandurii 
Tg. Jiu : M. lonescu (Pitești).

Unirea Alba Iulia — Metalul 
Aiud 3—1 (2—0), Șurianul Sebeș
— I.M.I.X. Agnita 4^-1 (2—0), O-
țelul Reghin — Electromureș Tg. 
Mureș 1—1 (1—1), Inter Sibiu — 
Textila Năsăud 3—0 (3—0), Me-
talotehnica Tg. Mureș -- Unirea 
Ocna Sibiului 1—1 (0—1), Soda
Ocna Mureș — Mecanica Alba 
Iulia 1—1 (0—0), Foresta Bistrița
— Metalul Sighișoara 1—1 (1—0), 
Mureșul Luduș — Minerul Rocina 
3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 13 p (17—11), 2. Me
talul Aiud 11 p (20—7), ‘ 
rea Ocna Sibiului 11 p (14—6) — 
pe ultimele locuri : 15. Metalul
Sighișoara 6 p (6—15), 16. Textila 
Năsăud 4 p (5—18).

ETAPA VIITOARE : Unirea Ocna Si
biului - Unirea Alba Iulia : A Broș- 
câțeanu (Brașov),. IMIX Agnita — Inter 
Sibiu : A. Lcțan (Rm. Vîlcea),, Me
canica Alba Iulia — Șurianul Sebeș : 
G. Cagula (Baia Mare), Minerul 
Rodna - Metalul’Aiud : N. Gavrilă 
(Cîuj-Napoca), Textila Năsăud _ — 
Metalotehnlca Tg. Mureș : G. Piniu 

;;__ Metalul Sighișoara
— Mureșul Luduș : N. Mitu (Câlan), 
Electromureș Tg. Mureș — Soda Ocna 
Mureș : V. Stanca (Orăștie), Oțelul 
Reghin — Foresta Bistrița : O. Râd 
(Sighet).

3. Uni-

SERIA A Xl!-a

Utilajul Făgăraș — Tractorul 
Brașov 0—0, Mobila-Măgura Cod
lea — Precizia săcele 1—0 (0—0), 
Eletro Sf. Gheorghe — Viitorul 
Gheorgheni 1—4 (1-2), Textila 
Prejmer — ■ Metrom Brașov 3—0 
(2—0), Torpedo Zămești — Mu
reșul Toplița 0—1 (0—1), I.C.I.M. 
Brașov — Chimia Or. Victoria 
4—1 (2—1), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Celuloza Zămești 1—0 
(1—0), Minerul Bălan — Minerul 
Baraolt 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 
TORUL BRAȘOV 16 p

Petrolul Brăila-Ianca
na Clmplna 0—1 (0—0), Carpațl
Neholu — Chimia Brazl-Ploieștl 
0—1 (0—1), Petrolul Bă ic ol — Mi
nerul Filipeștii de Pădure 1—0 
(0—0), A.S.A. Mizil — Unirea Ur- 
riceni 2—1 (1—0), Victoria Țăn-
dfirel — Petrolul Berea 1—0 (0—0), 
Metalul Buzău — Carpațl Sinaia 
2—0 (2—0), Rapid Fetești — Vic
toria Lehliu 2—1 (2—0), Tractorul 
Viziru — Chimla-Victoria Buzău 
1—2 (0—0).

Pe primele locuri : L CHIMIA 
BRAZI 15 p (25—10) “ “ ‘
Clmplna 15 
Mizil 12 p 
locuri : “
(11—14), 16. 
p (6—12).

SERIA A Vlll-a

15.

, 2. Poiana
p (19—7), 3. A.SA. 

(14—7)... pe ultimele 
Carpațl Sinaia 4 p 
Petrolul Br.-ianca 4

Minerul Anina — Mureșul-Ex- 
plorări Deva 2—1 (1—1), Minerul 
Anlnoasa — Minerul Moldova 
Nouă 2—1 (0—0), Minerul Certej 
— Minerul Paroșenl 3—0 (1—0), 
Dacia Orăștie — I"— 
Vulcan " : " “. _ ______ _____
vița — Victoria Câlan 3—1 (1—0), 
Metalul Oțelu Roșu 
Orăștie - ----- 
șoara — Minerul Ghelar 7—0 
(2—0), Metalul Bocșa — Construc
torul Timișoara 4—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1 —
ȘUL DEVA 14 p (18—8) 
Timișoara 11 p (22—9), 
Orăștie " 
locuri : 
(10—17), 
(9-21).

ETAPA 
U. M. 
(Crafova), ...... ...... . _____ _____
Orășle : L Veșcan (Aiud), Minerul 
Ghelar — Metalul Bocșa : M. Stelescu 
(Tg. Jiu), Mecanica Orăștie — Mi
nerul Anlnoasa : M. Crișan (Arad), 
Constructorul Timișoara — Minerul O- 
ravtțo : V. Bălecnu (Drobeta Tr. Se
verin) , Minerul Știința Vulcan — Mi
nerul Paroșenl : F. Modirjoc (Cra
iova), Metalul Oțelu Roșu — Mine
rul Certej :M. Aglu (Tg. Jiu), Mu- 
reșul-Explorări Deva — Minerul Mol
dova Nouă : G Popovid (C Turzii).

Mlnerul-Știința
5—1 (4—0), Minerul Ora-

Mecanica 
5—0 (2—0), U. M. Timl- 

— Minerul Ghelar

1. TRAC- 
_______ ______T . (17—2), 2. 
Viitorul Gheorghenl 15 p (24—5), 
3. Mureșul Toplița 11 p (16—7)... 
pe ultimele locuri : 15. Mobil i
Codlea 6 p (8—16), 16. Torpedo 
Zămești 3 p (4—20).

ETAPA VIITOARE: Utilajul F)
— Unirea Cristuru Secuiesc : V. Sr..'-
du (București), Torpedo Zone 
Chimia Or. Victoria : I. An -
(Ploiești), Minerul Bălan — M 
Toplița : G, Ghinoiu (București), H'- 
nerul Baraolt — I.C.I.M. Brașov : S. 
Vescan (Aiud), Electro Sf. Gheorghe
— Mobila-Mogura Codlea : G. Wil
helm (București), Metrom Brașov — 
Viitorul Gheorgheni : C. Petre (Me
diaș), Precizia Săcele — Textila Prej- 
mer : D. Simion (București), Trac
torul Brașov — Celuloza Zămești : E, 
Mustață (București).

L MURE- 
I, 2. U. M.

3 Tracta 
11 p (15—10)... pe ultimele
15. Minerul Vulcan 7 p
16. Minerul Ghelar 7 p

Cursa 
Nlcoiae) 

cîst. 
: L 

2. 
ord.
Jl-

2.
Cota:

5, ord. tri- 
: L Vlgan

I
1:44,2. 
2. ord. 
Fidelio
Persoana. Cota : cișt 1.80, 
18, ev. 18. Cursa a m-a : 1. 
ga (M. Stefăncscu) 1:33,8, 
Cornișon, 3. Portocala,
cîst. 1.40. ord. 8, ; .
plă 76. Cursa a IV-a _
(Dumitrescu) 1:28,7. 2. Coltic. 3. 
Hemion. Cota : cișt. 2,20. ord. 5. 
ev. 5, ord. triplă 97. Cursa a V-a: 
1. Onix (Popescu) 1:28,7. 2. Ru
ral. Cota : cișt. 3, ord. 45, ev. 
17. Cursa a Vl-a : 1. Halmeu
(Matei) 1:31,4, 2. Rudy. 3. Lada. 
Cota: cișt. 24, ord. 34. ev. 90,

I.
Cota : 
a Il-a 
1:29 2,

triplă 2S52, ' triplu 2—4—6
Cursa a VH-a : L Trifoi

1:24,2. î. Robust. 3.
Cota : dșt. 3, ord. 45,

ev.

ord.
781.
(Tănase)
Herlea. ____ _ __... — ——
ev. 124. ord. triplă 207. Cursa a 
VlII-a: 2 2 2___ —. * -
1:30.0, 2. Vinga 3. Respect. Cota: 
cîst. 4. ord. 32. ev. 86. ord. tri- 

• olă închisă. Cursa a EK-at 1.
Suvan (Pătrașcu) 1:30,5. 2, Crai
nic. 3. Jurista. Cota: cișt. 4. ord. 
Închisă, ev. 22. ord. triplă <77, 
triplu 5—7—9 845. ' Cursa a X-a: 
1. Simbria (Nacu) 1:30,9. 1 Pe
ri col a. Cota : Cîst. 6, ord. 74, 
ev. 29.

1. Odeon <D. Xorga)

A. MOSCU

ETAPA VIITOARE : Poiana Clmplna 
- Victoria Țăndârel : I. Birlâ (Agni
ta), A.S.A. Mizil — Rapid Fetești j 
Gh. Vodâ (P. Neamț), Chimia-Victo- 
rla Buzău — Petrolul Bâicoi : C. Han- 
ganu (lași), Victoria LehDu — Car- 
pați Neholu : I. Vanica (Giurgiu), 
Minerul Filipeștli de Pădure — Trac
torul Viziru : S. Bârbulescu (Pitești), 
Unirea Urziceni — Chimia Brazf-Plo- 
iești : 
trolul 
Potur 
trolul
Gheorghe).

VIITOARE : Victoria Câlan - 
Timișoara : M. Burzânescu 
, Minerul Anina — Dacia

I. Deculescu (Călărași), 
Berea — Metalul Buzău : 
(lași)* Carpațl Sinaia — 
Brâila-lanca : L David

fi»
M.

(SI.

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



UN SPECTACOL-MARATON IN PRIMA ZI

A CONCURSULUI MASCULIN
In frunte după exercițiile impuse
Chineză și U.R.S.S. 0 Echipa

noastră a început bine, dar a avut

DOAR UN LOC 3, PRIN MARIN STAN ■ ■ ■

DIN IUGOSLAVIA

prestații 
• Azi,

modeste la cîteva aparate
exerciții impuse feminin

(prin tele-BUDAPESTA, 24 
fon). In capitala Ungariei au 
început ieri Campionatele mon
diale de gimnastică, competiție 
așteptată cu deosebii interes, 
ajunsă la' cea de a 22-a ediție. 
Ziua inaugurală s-a transfor
mat într-un spectacol-maraton. 
primele evoluții avind loc la 
ora 8 dimineață, pentru ca lu
minile să se stingă in noua 
Sală a sporturilor aproape de 
miezul nopții. Au fost, deci, a- 
proape 15 ore de exerciții im
puse în concursul masculin, 
care — in ciuda repetărilor — 
au stîmit interes, situind în
trecerea la un nivel ridicat

Dimineață, două echipe și-au 
demonstrat înaltele calități și 
s-au detașat autoritar. Astfel, 
evoluînd în grupa a doua, for
mația Uniunii Sovietice a a- 
vut o comportare generală re
marcabilă și se părea că presta
ția lui Dmitri Bilozercev (în
tre altele, nota 10 la cal cu mi
nere) și a colegilor săi ii va 
propulsa spre poziția de frunte. 
Dar, jn schimbul următor, gim
naștii 
vedit 
Tong 
Nin£ 
lor impresionînd prin siguranța 
Si precizia exemplară, prin vir
tuozitate. In acest feL după e- 
xercițiile impuse, in frunte se 
află echipa R.P. Chineze, la 
individual compus conducind, 
de asemenea, doi sportivi din 
această țară : Tong Fei și Li 
Ning, urmați de un pluton im
presionant, format 
180 de concurenți.

în ce-i privește 
tanții noștri, ei au 
trecere in prima grupă de după 
amiază. Primul schimb, la inele, 
s-a soldat cu evoluții foarte 
bune ale tuturor celor șase 
sportivi, dovadă fiind notele 
primite : Octavian Ionașiu 9,6# 
Aurelian Georgescu 9.75. Dan 
Odorhean 9,80, Emilîan Nicula 
9,85. Valentin Pintea 9.85, Le
vente Molnar 9,90. Acesta din 
urmă (căruia unul dintre arbi
trii i-a acordat 10) se află, 
In . frunte la acest a- 
parat. la egalitate cu Bilozer
cev, Tong Fei. Li Ning și cu 
Ferenc Dcnath (Ungaria), Soto- 
mura, Gușiken (Japonia), 
mar (S.LI.A.)

Au urmat săriturile. De 
încolo, echipa a început să 
dă în randament punctajul la 
acest aparat fiind de 47.05 fată 
de foarte ridicatul 49,15 la inele.

din 
o si 
Fei 

(9,95

R.P. Chineză au do- 
mai înaltă măiestrie, 
(10 la paralele). Li 
la cal) și coechipierii

din aproape

pe reprezea- 
intrat in in-

Vit-

aici 
sca-

Doar Odorhean a reușit să a- 
tingă 9,50 la sărituri. în schimb, 
la paralele, Georgescu si Nicula 
primesc 9,60, respectiv 9.70. iar 
echipa — 47,60.

Bara fixă era așteptată cu in
teres și speranțe, deoarece Ni
cula — considerat un specialist 
al aparatului — pornea cu sanse 
de finală. El nu s-a mobilizat 
insă suficient, a ratat, fiind no
tat cu 920. după ce in preala
bil ratase și Pintea (8,65). 
Punctaj : 46.45. La cat cea mai 
mare notă a primit-o Nicula 
(9,60), punctajul fiind de 47,25. 
iar la ultimul aparat gimnaștii 
români au avut din nou presta
ții bune, chiar foarte bune pe 
alocuri: Ionașiu și Molnar — 
9,80, punctaj 48.55.

După prima zi. echipa Româ
niei se află pe locul 11 in cla
sament. la egalitate ea Cuba, 
cu un total de 
Chineză 235.20.
Japonia 
R.D.G.
Franța 
Elveția

ISTANBUL, 21 (prin telefon). 
Campionatele 
tir, care se 
noul poligon 
continuat cu 
cadrul probelor de pistol 
teză si pușcă liberă 3X40

Din nou. performanțele par- 
ticipantlor la această ediție a 
competiției au fost 
țațe de vremea i 
(astăzi, alternanță i 
ternic 
a făcut 
tul de 
printre 
în mod 
versar” 
mai adăugat, în __ ____
de La pistol viteză, si neaco- 
modarea cu locul de concurs, 
standurile fiind date în folo
sință abia duminică, s-au nu
mărat si sportivii noștri, 
căror performante sint 
sibilitătile lor. Doar 
Stan, la pistol viteză, 
sit să urce oe podium.
pfnd locul 3. In schimb Sorin 
Babii a fost creditat cu 587 p. 
In timp ce Cornelia Ion. care 
a pierdut o siluetă la 6 secun
de. ■ trebuit să se multu-

balcanice 
desfășoară 

din localitate, 
întrecerile

ifl
— nori și 
cp cifrele să 
coborîte. 
cei care 
deosebit 
nedorit.

de 
pe 
au 

din 
vi- 
f.

influen- 
nefavorabilă 
soare pu- 

vint) ceea ce 
fie des

picate. 
resimțit 

.Ad- 
■ș-a 

celor

Din
au 
acest 
la care 
cazul

ale 
sub po- 

Marin 
a reu- 
el ocu-

mcască cu numai 581 p. ei o- 
eupînd locuri in partea a doua 
a clasamentului final. La ria
dul lor. Constantin Stan și 
Florin Cristolor au avut o evo
luție slabă la pușcă liberă 
3X40 f, punctajul lor situîn- 
du-i pe locuri de mijloc în 
clasamentul general. Cele două 
probe au adus în prim-plan pe 
sportivii din Bulgaria, Albania 
și Iugoslavia, clasați Pe pri
mele locuri, la pistol 
campionul fiind stabilit 
după barai.

REZULTATE TEHNICE: pis
tol viteză — 1. Stoian Stoia- 
nov (Bulgaria) 594 p, 2. Vla
dimir Bilali (Albania) 594 p, 
3. Marin Stan (România) 592 
D ; pușcă liberă 3X40 f — 1. 
Reimond Debevet (Iugoslavia) 
1146 p, 2. Kala Kasteibi (Al
bania) 1141 p, 3. Emil 
(Bulgaria) 1139 p. ...5. 
stantin Stan (România) 
p....  8. Florin Cristofor
nia) 1128 p.

In prgoramul de marți figu
rează probele 
dard 3X40 f. 
Si pistol liber

viteză 
abia

Iankov 
Con- 
1136 

(Româ-

de pușcă stan- 
pistol standard 
bărbați.
Radu T1MOFTE

MARATOXLL DE LA \EW YORK
285,15, după R.P.
U.KS.S. 294,40. 
S.U.A. 231.35,

Ungaria 289.40, 
22840, R.F.G. 287,55, 

236.75. Eulgaria 23625.
înaintea R.P.D. Coreene 283,65. 
Cehoslovaciei 28325. Canadei 
282.25 etc.

293,75,
290.45.

*

In arenă gimnas-Marti 
tele — 
teptată 
res —, 
asemenea, cu exercițiile impuse. 
Antrenorii noștri au anunțat e- 
*hipa, cele șase purtătoare ale 
speranțelor gimnasticii româ
nești numindu-se Eraterina 
Szabo, Lavinia Agaehe, Laura 
Cutina, Mihaela Stănuleț, Mi- 
rela Barbălati Camelia Ben
ei». Aceste tete, cărora le-am 
transmis urările de succes ale 
tuturor iubitorilor sportului din 

in 
grupa a șaptea, penultima de 
la ora 19,45 (ora Bucureștiului).

țara noastră, vor evolua

Constantin M A COVE

CM $1 C.E
(Urmare din pig. 1)

Naim Suleimanov (Bul
garia) 290 kg ; 1 Andreas Letz 
(R.D.G) 280 kg... 6. Gheorgbe 
Mafiei (România) 260 kg. 
La stilul SMULS : 1. Su
leimanov 130 kg ; 2. Mir-
zoian 127,5 kg; X Wu Shade

El a ciștigat. pe linia de sosire, 
in afața englezului Geoff Smith 
și a americanului Boa Tabb.

Cursa feminină a revenit, 
pentru a cincea oară, norve- 
giencei Grete Waitz. campioana 
mondială. cronometrată în 
227 «.

„CUPA CUPELORU LA BASCHET
(Ornure dia pap 1)

nentii reprezentativei Iugosla
viei. Cibona «-a califi
cat In optimile -Capei cupelor” 
eliminind pe Skovlunde Copen
haga (scor general : 213—189).

Steaua, după eliminarea e- 
ihipei Fenerbahce Istanbul (scoc 
general: 150—14®), și-a eocti- 
nuat pregătirile eu deplină se- 
rioziîate. acestea fiixtd coocrt- 
tlzate prin - buna prestație în 
meciurile divizionare ta
special în derby-ul cu Dinamo 
(cistigat eu 75—0. Constie-iți 
de dificultatea disputei cu re
dutabilii sportivi de la Cibona

Zagreb, elevii hli M. Nedcf și 
N. Pirșa întimpină meciul con
vinși că doar prin combativi
tate exemplară și prin respec
tarea întocmai a 
joc ei pot realiza 
deosebită.

STEAUA

disciplinei de 
o performanță

aaoMA
4. Erwurache 1.97 4. N. Nakici 2.32
S. SoKo 2.25 5 Petrovici 1.95
4. MM 2^3 4- BetTO 1.90
9. 1.95 7. Cuîuro 2.00

1J5W Cetinja 1.88
H O,-|hw 2.^’2. Vwdtîccvio 2.12

1 U211 Uskd 2.00
IX O» 2.2014. L Nakici 2 X
14 B -= r ■ 1,881 X Gaspotvetici 2,10
1X V. k» 234

DE
125 kg 
locul 6
Si locul

HALTERE

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Concurs de cros 

lingă Paris : 1. Puttemans (Bfet- 
(Franta). 3.
femei: De-

2. Debacker 
Geirnaert (Belgia); 
n eu viile (Franța).

• C.E. de 
programat ultima

AUTOMOBILISM
rezistentă a__________ . _______
etapă, de 1000 km. la Mugello. 
lingă Florența. A cistigat pere
chea Wollek 
hansson — 
956 T* cu < 
163.470 km.
— Nanninl (Italia) si Bed 
mer — Toivonen (M. Britan :e si 
Finlanda). Clasamentul final al 
pilotiîor : L Wollek (Franța) 94 
D. 2. Bell (M. Brit.) 88 o. 3. 
Ickx (Belgia) 85 p. Italianul Pier
luigi Martin! pe „Lancia-Alfa 
Romeo* a cistigat campionatul 
european la formula S cu 66 p. 
Pe locurile următoare: 2. John 
Nielsen (Dan.) 62 p, 3. Emanuele 
Pirro (Italia) 52 p. Ultima etapă 
a competiției, desfășurată dumi
nică. la Croix en 
nordul Franței), a 
de Martini, 
de un alt

: — Franța si Jo- 
Suedia pe .Porsche 
o medie orară de 
urmată de Patrese 

Pal-

urmat 
italian.

Ternois (în 
fost cistigată 

stde P’rro 
Ravaglia.

1.59:14. Er-.C Dudoit 
Glowacz (Franța) 

Spaniolul Marino 
1.21:15 a ciștigat 

1a Montjuich 
~ ‘ ' 17:48 In

L Au urmat: 
(Olanda) si 

(Dar.emaroa) 
si Ph-Hp- 
In l.»:15 
Leiarreta 

competiția 
Barcelona 

contra-timpul 
cursa

In al doilea meci
„U* CLUJ-NAPOCA - SELEC

ȚIONATA SHANGHAI 71-73
CLUJ NAPOCA, 34 (prin tele

fon). In cel dt al doilea med 
baschetbalistele din selecționata 
orașului Shanghai au dștigat la 
limită partida cu „U* Cluj-Na- 
poca 73—71 (3#—38). revanșindu-se 
astfel după Infringer ea netă pe 
care au suferit-o simbătă. A fost 
o partidă frumoasă In care oas
petele s-au Impus datorită ritmu
lui alert pe care l-au imprimat. 
Au marcat Bolovan 15, Pali 14, 
Popa 8. Bădlnld 18, Kirr 8. Kiss 
8. Șandor 18 pentru „U*, respec
tiv Jln Llanyanș 18. Wu Quylan 
23, Sen Jytng 18, Qu Ruyng 3, 
Cong Xyedln ts. (M. RADU- 
aoresp.).

cu 
de
reallzind ____ _________
pe 9.8 km sl 1.03:33 In_____
.bloc* pe 31.5 km. El a fost ur
mat de irlandezul Sean Kelly 
la 24 • si spaniolul Pedro Mu- 
noc la 15 a

scrima • .Trofeul Maurice 
Debever" la sabie, desfășurat la 
Nancy, a revenit polonezului 
Wodke. Pe locurile următoare : 
Kostriewa sl Pigula (Polonia), 
frații Etropolski (Bulgaria) etc. 
In competiția pe echipe. In fi
nală : 
pentru 
R.F.G.

Polonia — Bulgaria 9—5. 
locurile 3—4 : Franța — 

9—2.

CU ARCUL • CM.

HAMBURGER S.V. -
VICTORIE NOROCOASA...

BELGRAD, 24 (Agerprcs). — tn 
runda a 7-a a turneului interna
tional feminin de șah de la Sme- 
derevska Palanka, Dana Nuțu 
a învins-o cu piesele negre pe 
Milivojevici (Iugoslavia), iar Eli- 
sabeta Polihroniade, tot cu pie
sele negre,’ a pierdut la Erenska 
(Polonia). Campioana mondiala 
Maia Ciburdauidze a ciștigat la 
Cejici, Fatalibekova a remizat cu 
Veroczy, iar partidele Gostovici 
— Maksimovici și Petrovîci — 
Karakasevici s-au întrerupt. în 
clasament conduce Veroczy (Un
garia), cu 4,5 p, urmată de E- 
renska (Polonia). 4 p (2), Elisa- 
beta Polihroniade (România) — 
4 p, Ciburdanidze (U.R.S.S.) 3.5
p (2), Dana Nuțu (România) — 
3,5 (1), Fatalibekova (U.R.S.S.) — 
3,5 p, Petrovici (Iugoslavia) — 3 
p (3) ete.

ACTUALITATEA LA TENIS
VIENA. Turneul masculin din 

cadrul „Marelui premiu — Vol
vo* a fost cîștigat de americanul 
Brian Gottfried 6—2, 6—3, 7—5 în 
finala cu compatriotul său Mei 
Purcell. In semifinale ei au 
pus de doi suedezi : Stefan 
berg (6—3, 6—4) și, respectiv, 
ders Jarryd (7—5, 6—1). “
de dublu a revenit perechii Pur
ceii, stan Smith (6—3 6—4) în fi
nală cu brazilienii Marcos Hoce- 
var, Cassio Motta.

BRIGHTON. Victorie netă a a- 
mericancel Chris Evert-Lloyd în 
finala cu englezoaica Jo Durie; 
6—1, 6—1. In semifinale : Evert- 
Lloyd a întrecut pe Andrea Te- 
mesvarl (Ungaria) 6—0, 1—0 ab. 
iar Durie pe Pam Shriver (S.U.A.) 
cu 7—5, 6—4.

TOKIO. Japoneza Etsuko Inoue 
a ciștigat turneul din cadrul 
„Marelui premiu — Volvo* dis- 
punînd de americanca Shelly So
lomon (7—5. 6—1). La dublu fe
mei, o finală australiană cu pe
rechile: Pam Whytcorss, Christine 
O'Neil — Helena Manset, Micki 
Schilllg (S—3, 7—5). In semifinale
le turneului masculin Andres 
Gomez (Ecuador) — Tom Gullik- 
son (S.U.A.) 6—3, 6—2, Elliot 
Teltscher — Tim GulUkson (am
bii S.U.A.) 6—1, 4—6, 6—2. In fi
nală : Teltscher — Gomez 7—5, 
3—4. 8—1.
• Federația australiană de tenis 

a anuntat lotul de jucători 
pentru finala „Cupei Davis”, 
care va avea loc în zilele da 
26, 27 și 28 decembrie la Mel
bourne, între echipele Austra
liei și Suediei. Gazdele isi vor 
selecționa echipa din următo
rii jucători: Pat Cash, John 
Fitzgerald, Mark Edmondson, 
Pani McNamee. John Alexan
der și Brad Drewett.

dis-
Ed- 
An- 

Proba

CUPELE EUROPENE
LA POLO

în competițiile europene inter- 
cluburi de polo au fost înregistra
te în sferturile de finală rezulta
tele: »C.C.E.“: Berlinul Occ. ; L. 
Spandau M Berlinul Oec. 4 p 
(14—11 cu Vasas. 17—2 cu Yuezme 
si 5—7 cu Recco). 2. Recco Geno
va 4 p (9—10 cu Vasas. 19—6 cu 
Yuezme). 3. Vasas Budapesta 4 p 
(19—8 cu Yuezme). 4. yuezme 
Istanbul 0 p; Dubrovnik: 1. Jug. 
Dubrovnik 5 p (10—6 cu Ethnikos, 
11—11 cu Aifen, 13—6 cu Barcelo
na), 2. Alfen (Olanda) 5 p (12—10 
cu Barcelona. 13—7 cu Ethn kos). 
X. Barcelona 1 d (9—9 cu Ethni- 
kos). 4. Ethnikos (Grecia) 1 p. 
Primele două clasate din cele 
două grupe s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.

.CUPA CUPELOR": Split: L
POSK Split 6 p (11—9 cu BVSC. 
7—0 cu Montjuich și 14—13 cu 
Duisburg). 2. BVSC Budapesta 4 
p (10—4 cu Duisburg 11—5 cu 
Montjuich). 3. Montluich Barce
lona 2 D (11—10 cu Duisburg). 4- 
Duisburg 0 p. POSK Split s-a ca- 
Eficat pentru semifinale.

■In etapa a 11-a a campiona
tului vest-g< « 
din Hamburg.
Agenției 
Er.enst*. 
clar la 
a lăsat o 
li da cu 
pe locul 
nut • victorie norocoasă. In ul
timele minute, eu 2—1. după ce 
la pauză oaspeții au condus eu 
1—8, prin golul Iui Zugcict (mln. 
31). După reluare, in min. 55 
Kala a egalat din penalty (În
scriind cel de al 32-lea gol al 
său din lovituri de la 11 me
tri. In cele 400 de partide sus
ținute in „Bundesliga*), iar punc
tul victoriei l-a marcat Hart
wig. abia tn min. 85*. Iată for
mația aliniată de lidera clasa
mentului: Stein-Kaltz. Hierony
mus, Jakobs. Groh-Hartwig,
Rolf. Mllewski. Magath-Schatz-
scheider, Wuttke. La meci au 
asistat doar 10 000 de spectatori. 
Antrenorul Happel spunea după 
joc: .Băieții mei nu și-au reve
nit Încă după socul de la Bucu
rești. cu toate că s-au străduit 
să șteargă proasta impresie din 
actuala ediție a C.C.E. Mai am 
de lucrat mult, pentru ca echi-

i — transmite 
corespondentul 

■Sport Informations 
echipa locală, învinsă 
București, de Dinamo, 
palidă impresie In par- 

V.f.L. Bochum (clasată 
13). Gazdele aa obti-

pa să-si revină la forma obiș
nuită*. Din formația aliniată in 
oartida cu Bochum au lipsit, fi
ind accidentat)-.
SchrSder si Wehmeyer, 
din urmă sl-a reluat de ieri 
trenamentele.

von Hessen,
Acesta 

an-

CAMPIONATE

Mala- 
cîte 10 
Sociedad

Austria

drid 12 p. Valencia 11 
ga. Betis, Real Madrid 
p. Pe ultimele : Real 
si Maliorca cite 4 p.

AUSTRIA (et. 10) :
Viena — Wels 3—0. Sturm Graz 
— Eisenstadt 2—1. Neusiedl —
Grazer A.K. 0—5, St. Veit —
Rapid 1—3. Pe primele locuri 7 
Austria Viena 18 p. Sturm Graz 
15 p. LASK 15 ~
Favorit Viena 5

IUGOSLAVIA
zan — 
kovlcl 
sear — 
grad - 
Mostar 
l—0. 
1—0.
Vojvodina 
primele locuri :
Pristina 16 
zan cite
Ljubljana.
SkopHe 8

SUEDIA
pionatului-tur): Oeser — 
1—0. Goteborg — A.IK. 
Returul, la 26 octombrie
• In preliminariile olimpice 

(zona Amerlcii Centrale) : Costă 
Rica — Guatemala I—0 (0—0).

p. Pe ultimele 1 
p. Neusiedl o p. 
(et. 11): Partl- 
rosie 0—0, Vip- 

5—2, Zelezni- 
Spllt 0—0 Tito- 

1—0, Pristina — 
Rijeka — Skoplje 

Osijek 
Zenica 1—0, 

* Pe
n.

franța (et 15): Metz — 
Strasbourg 0—L Brest — Rouen 
1—J, St. Etienne — Bordeaux 
a—3. Monaco — Rennes 3—2. St. 
Germain — Lille 4—51. Auxerre
— Nimes 0—0. Bastla — Sochaux 
0—2. Laval •
— Toulouse
Nancy 0—0. Pe primele locuri: 
Bordeaux 24
Auxerre 21 p. Pe ultimele: Metz, 
Bastia, St Etienne toate cu cite 
11 P.

SPANIA (et. 8): Real Sociedad
— Espanol 1—1, Cadiz — Valen
cia 2—0, Zaragoza — Malaga 
1—0, Salamanca — Beds 1—3,

Barcelona — Real Madrid 
1—2!, Atletico Madrid — Valla
dolid 3—1, Sevilla — Giion 1—1. 
Osasuna — Murcia 1—0 Mallor
ca — Athletic Bilbao 0—0. Pe 
primele locuri : Atletico Ma-

TIR _ ______
la Long Beach (California): 
Rick McKinney (S.U.A)
X Darrell Paoe (S.U.A.) 2617 p. 
3. Mamlx Vervinck (Belgia) 
2609 p : echipe/ 1. S.U.A 7812 
D. 2. Coreea de Sud 7684 p, 3. 
Belgia 7644 p; femei: 1. Jin Ho 
Kim (Coreea de Sud) jȘ16 o. 2. 
Jean Bong Jung (Coreea de 
Sud) 2547 d. 3. Lisei Andersson 
(Suedia) 2545 p: echipe 1. Co
reea de Sud 7704 d. 2. R.F.G 
7520 p, 3. S.U.A. 7465 p.

de 
L 

2617 p,
Steaua
- Tuzla 
Haiduk
Nls

2—0.
Dinamo Zagreb 
Ljubljana

Nantes 0—1. Lens 
0—1, Toulon —

Mampote.BOWLING
Venezuela. __ ___ .. _______
Lena Sulliangen a cistigat proba 
individuală cu 1293 n — record 
mondial. A fost urmată de com
patrioatele 
1279 p si 
12G9 n.

a La 
la C.M.,

ln 
suedeza P. Monaco 22 d.

sale Ana Larsson ce 
Karing Glennert cu

CICLISM _ ______
Beata de aur europeană* 
contra-timp) programată „ 
km la Auxerre, in Franța, 
revenit perechii franceze 
Francois Bernard

e Competiția „Să- 
(cursă 
pe 87.5 

a 
Jean 

Philippe

VOLEI • Turneul studențesc de 
la Praga s-a încheiat cu victoria 
Cehoslovaciei — 10 p. urmată de 
U.R.S.S. — 9 p, România — 7 p, 
R.D. Germană — 7 p. Polonia — 
6 p și Ungaria 6 p. In ultima zi

C.F.

Sarajevo 2—0.
___ _ Rijeka 17

p, Hajduk si Parti
ta n. Pe ultimele 7 
Zenica, N:s cite 9 p,

P.
(semifinalele cam-

MalmO,
3—0.
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