
Vizita de stat a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUSESCU, 
in Republica Federală Germania
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a so
sit luni, 15 octombrie, la Bonn, 
într-o vizită de stai, la invita
ția președintelui Republicii Fe
derale Germania, Richard von 
Weizsacker.

Primirea oficială a înalților 
oaspeți români a avut loc la 
castelul Falkenlust — reședința 
prezidențială vest-germană — 
unde președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați cu cordiale urări de 
bun venit, cu sentimente de 
stimă și aleasă considerație de 
președintele Republicii Federale 
Germania, Richard von Weizs
acker, și de doamna Marianne 
von Weizsacker.

Pe platoul din fata reședinței 
prezidențiale vest-germane, șe
ful statului român a fost intim- 
pinat cu înalte onoruri mili
tare. ,

După ceremonia primirii ofi
ciale, președintele Richard von 
Weizsacker a condus pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu si ne 
tovarășa Elena Ceaușescu 
castelul Falkenlust, unde 
avut loc, apoi, convorbiri româ- 
no-vest-germane Ia nivel inalL 

★
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si tovarășa 
Elena Ceausescu _s-.au intîlnit. 
luni, 
președintele Republicii 
rale Germania, Richard 
Weizsacker. si doamna 
rianne von Weizsacker.

în acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut con
vorbiri cu președintele Richard 
von Weizsacker.

Președintele R. F. Germania 
a adresat un călduros bun ve
nit președintelui Nicolae 
Ceausescu sl tovarășei Elena 
Ceausescu si a salutat vizita 
ce o întreprind’ în Republica 
Federală Germania, subliniind 
că aceasta marchează un nou 
moment de seamă in relațiile 
dintre cele două țări. Totodată, 
președintele R. F. Germania a 
exprimat satisfacția de a se 
întîlni cu șeful statului român 
si de a avea împreună 
schimb deschis, cordial, 
păreri, in probleme de 
comun.

Președintele 
Ceausescu a mulțumit, 
mele său sl al tovarășei Elena 
Ceausescu, pentru calda ospi
talitate cu care au fost în- 
timpinati. pentru 
a efectua o vizită de stat 
Republica Federală 
nia. manifestindu-si 
cerea că această vizită se 
înscrie ca o nouă contribuție
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Pentru ca tenisul nostru să revină In elita mondială

SE CERE MULTĂ, FOARTE MULTĂ MUNCĂ
• Puține talente, dar și mai puțini... antrenori capabili să le îndrume

LAURENT IU BUCUR

Spectatorul de tenis va 
fi observat, desigur, ur
mărind desfășurarea cam
pionatului național al se
niorilor. de săptămîna tre
cută că în fazele superioare 
ale întrecerii s-au califi
cat. fără excepție, doar 
reprezentanți ai cluburilor 
bucureștene : Steaua. Di
namo, Progresul și Poli
tehnica. Nu va fi greu 
pentru nimeni să desci
freze în spatele acestei 
realități sărăcia de talente, 
aria restrînsă de practica
re a tenisului de înalt ni
vel. Este evidențiată cu 
deosebită claritate inacti
vitatea celorlalte unități, 
(în scriptele federației de 
resort figurează 33 de aso
ciații. cluburi și secții de 
tenis, cifră în care nu sînt 
incluse cele 24 de cluburi 
sportive școlare. unde 
„sportul alb“ se practică la

trecut în revistă ra- 
bilateraîe. precum 

de Drobleme actuale 
internaționale. în

de 
de

So- 
tovarășul 
împreună 

l.

majoră Ia dezvoltarea rapor
turilor româno-vest-cermanc. 
Președintele Nicolae Ceausescu 
a exprimat, de asemenea, sa
tisfacția de a se întîlni cu pre
ședintele Richard von Weizs
acker si de a purta convorbiri 
animate de dorința de a apro
funda conlucrarea dintre Româ
nia si R. F. Germania.

Cu acest prilej, cei doi pre
ședinți au 
porturile 
sl o serie 
ale vieții 
deosebi căile si mijloacele 
depășire a situației crave 
pe continentul european.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate 
si stimă reciprocă.

★
Convorbirile dintre cei doi 

șefi de stat au continuat in 
cadrul unui dejun oferit in o- 
noarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu. președintele Re
publicii Socialiste , România, 
si a tovarășei Elena' Ceausescu, 
de președintele Republicii Fe
derale Germania. Richard von 
Weizsacker, și doamna Maria
nne von Weizsacker.

★
Președintele Republicii 

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

- cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a avut, luni dupâ-amiază, con
vorbiri cu cancelarul federal 
al Republicii Federale Germa
nia, Helmut Kohl.

Convorbirile au relevat aten
ția deosebită pe care Româ
nia și Republica Federală 
Germania o acordă, ca state 
europene, instaurării unui cli
mat de trainică securitate și 
rodnică colaborare pe continen
tul nostru.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul Helmut Kohl și-au 
exprimat convingerea că Româ
nia și Republica Federală Ger
mania vor conlucra activ pen
tru ca in Europa și in lume 
să fie promovată o politică de 
destindere, dezarmare, colabo
rare și pace.

Convorbirile s-au desfășurat 
sub semnul cordialității și sti
mei reciproce.

★
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
fost oferit, de către președin
tele Republicii Federale Ger
mania, Richard von Weizsacker, 
și doamna Marianne von Weizsa
cker, un dineu oficial.

în timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Richard von 
Weizsacker au rostit toasturi, 
urmărite cu atenție și sublini
ate cu aplauze de cei prezențL
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Turneul final al campionatelor naționale de box

REUNIUNEA INAUGURALĂ PROMITE... GALE DUNE
• Consdtrații rezistă (deocamdată) asaltului „noului val“ • Cipere, Ohiorghișor

și Obreja — îmingători
Aseară, pe ringul de la Pa

latul sporturilor și culturii a 
avut loc prima gală din cadrul 
turneului final al campionatelor 
naționale de box. Așa cum 
ne-am așteptat, „sorții- au... al
cătuit un program interesant, 
cu meciuri bune, aplaudate de 
spectatori. Am avut prilejul să 

D. Cipere (dreapta) atacă și ciștigă partida cu D. Jianu 
Foto : Dragoș NEAGU 

pregătit decît adversarul său. 
Agavriloaie cedează clar în ul
timul rund și Relu Nistor pri
mește decizia la puncte (5—0). 

Surpriza plăcută a meciurilor 
de „cocoși" a fost furnizată 
de doi foști campioni ai-Cate
goriei — Dumitru 
(C.S.M. Drobeta Tr. 
și Cristian Gheorghișor

vedem aseară toți concurenții 
de la categoriile cocoș, semi- 
mijlocie și grea. Interesant ni 
se pare faptul că la aceste 
trei categorii nu mai evoluează 
campionii de anul trecut, con- 
curenții abordînd lupta. cum 
s-ar spune, fără complexe.

„Cocoșii" au început furtu
nos, Relu Nistor (Steaua) și

Joi, un mare derby al handbalului nostru: Steaua — H.C. Minaur

O NOUĂ „ÎNCERCARE" A MARAMUREȘENILOR
Handbalul românesc a intrat 

intr-una dintre cele mai dense 
perioade ale activității sale. 
Campionatele continuă, cupele 
europene cheamă la întreceri 6 
formații, de club, iar repre
zentativele naționale își pregă
tesc și ele o nouă ieșire in lu
me. în această efervescență 
competitionalâ despre care vom 
mai vorbi, un med — progra
mat la mijloc de săptămînă — 

nivel de juniori), de fapt 
a antrenorilor și a altor 
cadre tehnice din sportul 
de performanță. In acest 
context nu trebuie să sur
prindă faptul — pentru a 
oferi cel mai recent exem
plu — că la meciul de 
„Cupa Davis“ cu echipa 
R.F. Germania tenisul 
românesc a avut o prezen
tă mai mult decît forma
lă. că. la „Cupa Federa
ției", competiția mondială 
cea mai importantă pen
tru echipe feminine, nici 
măcar nu ne mai înscriem 
din lipsă (declarată) de 
valoare.

Prin prisma acestei rea
lități. cîteva notații despre

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

aplauda{i • Azi, doua gale,
(Nicolina 

schimburi 
Timp de

Dumitru Agavriloaie 
Iași) lansindu-se in 
rapide, puternice, 
două reprize lupta a fost echi
librată, pugilistul de la Steaua 
acumulind un avantaj minim. 
Totuși victoria sa nu era greu 
de anticipat, Nistor dovedin- 
du-se mal tehnic si mai bine

ii»

Cipere
Severin) 

(Pis-

se detașează net prin tradiție, 
interes actual si semnificații : 
STEAUA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE, joi, in sala Flo- 
reasca, de la ora 18.

De 10 ani. de tind a luat fi
ință. H. C. Minaur Baia Mare, 
echipa creată si urcată De trep- 

Pivotul Virgil Niculae oferă echipei sale, Steaua, multe satis
facții, înscriind goluri spectaculoase, așa cum o face și in 

această fază

tele podiumului de premiere 
national de către antrenorul e- 
merit Lascăr Pană, tot încear
că să ducă titlul de campioană 
în Maramureș. A reușit să facă 
acest lucru cu „Cupa Români
ei" — în 1978. 1983 și 1984. s-a 
aflat de citeva ori pe locul III 
în Divizia ,A“ și de două ori 
chiar la un pas de împlinirea 
visului (locul II în 1980 și 1981), 
dar sus. pe prima treaptă, n-a 
ajuns (încă). O va face acum ? 
Acum, cînd „7“-le de pe Săsar 
a ajuns la maturitate deplină, 
cînd omogenitatea ridică consi
derabil suma valorilor indivi
duale și cînd întreg Maramure-

la orele 15,30 și 18,30
tonul Slatina). Amândoi au a- 
vut adversari tineri, presupuși 
a fi dornici de afirmare. Se 
pare insă că „noul val" de la 
această categorie nu poate 
stîrni furtună decît... într-un 
pahar cu apă, nu și pe ring. 
Cipere a trecut, am putea spu
ne. plimbîndu-se de Dorel Jia- 
nu (Voința Cluj-Napoca). duna 
ce l-a obligat să asculte de 
două ori numărătoarea arbitru
lui, Ghiorghișor, la rîndul său, 
i-a predat o lecție de _box tî- 
nărului Constantin 
(Prahova Ploiești), un 
puternic, dar static și 
execuții. Se pare că 
Finățan (Steaua) este 
acum să depășească 
de...

„semimijlociilor"
dintre

Pascariu 
pugilist 
lent în 
Marian 
hotărit 
stadiul 

speranță. El a făcut o 
partidă bună in compania lui 
Mihai Șchiopu (Mecanică fină 
București) pe care l-a dominat 
cu autoritate cîștigînd clar la 
puncte (5—0).

întrecerile 
au debutat cu. meciul 
Rudei Obreja (Dinamo) sj_ Ni- 
colae Vinătoru (I.M.G. ~
rești). Dinamo vistul a 
mat părerile bune pe care le 
au specialiștii despre el. Bo- 
xînd tehnic, cu o apărare bine 
pusă la punct și cu lovituri 
puternice și precise Obreja. 
după ce și-a expediat adver
sarul la podea în rundurile 2 
și 3. l-a determinat pe antre
norul Ion 
abandonul

Bucu- 
confir-

Olteanu să ceară 
elevului său în ul-

Petre HENf 
Paul IOVAN

(Continuare In pag a t-a) 

șul așteaptă cu emoiie și încre
dere „marele pas" ?

Replica îi este dată de cea 
mai iubită echipă a handbalului 
românesc. Steaua atîtor perfor
manțe de răsunet, a acelor 
jocuri de o măiestrie entuzias- 
mantă, Steaua contribuției ma

jore — inegalate — la alcătuirea 
lotului national. Steaua unor 
sportivi de legendă : Cristian 
Gațu, Cornel Oțelca. Ștefan 
Birtalan... De ani și ani. roș- 
albaștrii înfruntă cu brio „fur
tunile" și ies învingători., așa 
cum speră să se petreacă lu
crurile si de această dată an
trenorii Radu Voina si Otto 
Telman. Va fi așa 1

Cele două aspirante la a 27-a 
cunună de lauri în campionat

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)



BRAVO FETELOR.1
Inti un valoros trofeu inter

national in bogata vitrină a 
iportului popicelor din tara 
noastră „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI", ediția 19SÎ, cîjti- 
gată, duminică, in orașul vest- 
german Mannheim, de către 
formația feminină VOINȚA 
BUCUREȘTI. Intr-o companie 
valoroasă, sportivele clubului 
bucureșteem — antrenate de că
tre maestra emerită a sportului 
Crista Szocs — au reușit rezul
tate tehnice ridicate in ambe
le focuri, turul preliminar fi 
final, intrecind de o manieri 
categorică echipele campioane 
ale Iugoslaviei, R.F. Germania 
și Cehoslovaciei, cu care s-«u 
Intilnit in manșa decisivă a 
competiției continentale. Dintre 
cele fase sportive — Elena An- 
dreescu, Nineta Badea. Elena 
Pană, Marina Burcea. Dorina 
Stoica și Mariana Borta — care 
au obținut această frumoasă 
performantă, s-a remarcat ce 
rezultate excelente Elena An- 
dreescu (in imagine), cu 4S9 
fi 460 p.

In tot acest context, ni se 
pare demn de amint-.t că echi
pele noastre fruntașe, campioa
ne ale tării, au arut *4 în edi
țiile precedente ale competiției 
continentale o prestație exce
lentă. Astfel, ele an ciștigri 
pini acum opt titluri, cel de la 
Mannheim fiind *1 nosUIea. 
Sperăm ca anul viitor să se 
sărbătorească un jubileu ! 
(T. R-).

„MILCOV“ DIN FOCȘANI _ 0 SA MAI AUZIȚI DESPRE El• • •
Cai

ÎN DIVIZIA „A“ DE POPICE
MASCULIN •

Brașov — Constructorul Galati 
5109 — 4912 (5—1) • Industria
sirmei Cîmpia Târzii — Jiul Be- 
trila 5275 — 5008 (4—2) • Unio 
Satu Mare — C.F.R. Timișoara 
5140 — 4966 (5—1) • O’.impta 
București — Metalul Roman 
5136 — 4916 (5—1) • Construc
torul Tg. Mureș —'Metalul Hu
nedoara 5310 — 4991 (5—1) •
Carpati Sinaia — Frigul Bucu
rești 5105 — 4650 (5—1) • Teh- 
noutilaj Odorheiu Secuiesc — 
Victoria -Guban Timișoara
4941 —4861 (3—3) • Voința
București — Petrolul Cfmpina 
4870 — 4916 (X5 — X5) !

Nu numără prea multi mun
citori colectivul întreprinderii 
de piese de schimb 
utilaje chimice din 
(prescurtat — I.U.C.) : aproa
pe 1 000. „Colectiv, tînăr, în 
plină formare — afirmă direc
torul acestei unităti economice 
vrîncene. Ion Doldor. Numai 
eă in materie de sport aproape 
că n-are egal în oraș si în ju
deț".

Afirmă si demonstrează prin 
fante, prin realitățile intîlnite 
in ateliere sectoare si secții. 
Primează, la nivelul activității 
sportive de masă, fotbalul, im
plantat puternic pretutindeni. 
„Nu este muncitor care să nu 
iubească fotbalul. Multi l-au 
practicat, alții îl practică si a- 
cum. Dar atunci cînd joacă c- 
ehipa atelierului, nimeni 
lipsește de la teren' 
subinginerul Emil 
președintele asociației sportive 
..Milcovul" (denumire înprumu- 
tatâ de la riul care străbate 
frumoasa tară a Vrancei si a 
cărui albie se află la cîtiva pași 
de întreprindere).

După terminarea lucrului, dăm 
curs unei invitații : „Haideți 
cină la baza noastră sportivă. 
Se află in apropiere--" în a- 
propiere înseamnă cîteva sute 
de metri, dar amănuntul n-are 
prea mare importantă, pentru 
cine iubește eu adevărat spor
tul- Este o amenajare pentru 
sport (un fost stadion. Con- 
strtxrtoruD pe eare muncitorii 
de la Milcovul IUC doresc să 
o transforme Intr-un complex

pentru 
Focșani

nu 
ne spune 
Silvestru,

de atletism si .jocuri", ca o 
permanentă invitație la mișca
re în aer liber. Fiind, oricum, 
în vecinătatea întreprinderii, 
tot mai multi muncitori sînt 
gata ca la ieșirea din schimb 
să încalțe tenișii si să petrea
că o oră-două în aer liber.

I-am văzut si cunoscut De 
cîtiva dintre marii pasionați 
ai fotbalului de la Milcovul 
IUC. muncitori si tehnicieni de 
la Secția a II-a. de Ia Turnă
torie si de la Debitare I. ani
matori ai acestui sport atit de 
popular, dar si jucători entu
ziaști. „Daciada" i-a determinat 
pe multi să uite că anii trec, 
uneori pe negîndite. dîndu-Ic, 
parcă, aceeași vibrație sufleteas
că, același elan, ca in urmă cu 
10 ani sau mai mult. Subingi- 
nerul Roland Săvulescu ar fi 
unul dintre ei. maistrul Vasile 
Cojocaru si inginerul Vasile 
Simionescu. ..secundanții" lui. 
La o „miută". oboseala după o 
zi de muncă pare că nu se mai 
simte, voioșia si buna dispo
ziție isi fac loc. ca într-o fa
milie. cum si este acest colec
tiv al Milcovului...

La club (termenul este deo
camdată poate puțin preten
țios) se joacă tenis de masă si 
sâh. iar pe stadion, la .23 Au
gust". unde ne-am deplasat, se 
pregătesc rugbystii. cei de la 
Utilai chimic si care — intr-un 

— au reușit 
cu balonul o- 
în elita rue- 
promoveze în

„Pare un vis —

ne spune strungarul Dumitru 
Mihăilă. care îndeplinește, vo
luntar. munca de instructor al 
echipei —. putini au fost aceia 
care puteau să creadă într-o a- 
semenea ispravă". O idee ne 
care o reia si tratamentistul Ion 
Timofte: „Sintem un colectiv 
de tineri fără prea mari velei
tăți. Iubim. însă, sportul, rug- 
byul, care ne unește și ne face 
să trăim bucuria stadionului. 
Sigur, o dată promovați în prima 
divizie, dorim să rămînein pe 
această treaptă valorică. Ne bu
curăm de încredere, de simpa
tia iubitorilor de sport din oraș 
si din județ".

Nici Mihăilă si 
n-au amintit că 
sporturi, acolo. 
I.U.C.. înseamnă

nici Timofte 
rugby și alte 
la Milcovul 
o activitate

după orele de producție. Un 
principiu de la care nimeni nu 
se abate. în acest fel. sî satis
facțiile sînt depline. în muncă 
Si după ieșirea din schimb, pe 
terenurile de sport.

Tiberiu STAMA

TENISUL
(Urmare din pag 1)
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Pentru d

NO
efort admirabil 
să aducă sportul 
val din Vrancea 
byului nostru să 
Divizia .A" !

In etapa a IV-a (incompletă)
• Diviziei „A" de popice, dis
putată simbătă, s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

< FEMININ • Rapid București 
— Voința Ploiești 2503—2353 p d 
(scor individual 4—2) • Dacia 
Ploiești — Laromet București 
2263 — 2311 (2—4) • Dermagant 
!Tg. Mures — Voința Odorheiu 
Secuiesc 2328 — 2200 (5—1) •
Petrolul Băicoi — Gloria 
București 2475 — 2405 (4—2) • 
Voința Timișoara — Mucava- 
Molid Vama 2301 — 2302 (3—3) 1
• Metrom Brașov—Voința Ga
lați 2419—2390 (3—3) • Voința 
Oradea — Hidromecanica Bra
șov 2382—2246 (5—1). I

Ieri, in Divizia „A“ de baschet

STEAUA - DINAMO ORADEA 11258

DINAMOVIAOA DE ÎNOT
Complexul sportiv _Bega“ 

din Timisoara a găzduit între
cerile finalei De tară ale ..Di- 
namovîadei* de înot, acțiune 
intrată în tradiție si cuprin
să In programul J3aciadei* 
Dună două zile de întreceri 
De Drimele locuri in dasamen- 
tul general i-a-j situat : Di
namo „Victoria". Dinamo 

Dinamo București I. 
Elevi și militari în termen — 
Dinamo Tunari Dinamo Bă- 
neasa II. „Pompierul 1* s Dj- 
namo JBega’. (A. IONFSCT. 
coresn )

ÎNTRECERI ATLETICE LA POIANA BRASOV

nu a dus in nici un moment 
Drobleme campionilor.

Cele 170 de Duncte ale întîl- 
nirii au fost înscrise de : Cernat 
21 Ermsrache 18 Brănișteanu 
13. Capovan 13. Carpen 10. Pa- 
naitescu 7. Opsitaru 6. Netolitz- 
chi 4. Oczelak 10. V. loan 10 
pentru Steaua respectiv Radu
lescu 14 Gellert 13. Kosa 12, 
Antoehi 8. Costin 7 Fedor 2. 
Tavaszi 2 Arbitri : A Atana- 
«eseu si I- Breza.

CAMPIONATUL
La Galați s-au desfășurat, 

timp de două zile, întrecerile 
etapei a 4-a din cadrul cam
pionatului național de karting. 
La această reușită 
au participat 124 de 
din 26 de cluburi și 
sportive.

REZULTATE: 50 
JUNIORI MICI: 1. Gabriel Ga
el u (Pescărușul Constanța). X 
Petri șor Filimon (Pescărușul 
Constanța). 3. Jean Tatu (TPA 
Sibiu); JUNIORI MARI: L 
Gnnier Graef (UTB), 1 Leo
nid Tremurici (Danubius Ga
lați), 3. Ștefan Stancahn (ITB): 
6ENIORI — 1. Constantin Rum 
(UTB), 2. Richard Teodcreseu 
(TTB), 3. Ștefan Leonard (Vi
itorul Cluj-Napoca); 125 CMC:

competiție 
concurer.’i 

asociații

CMC

Impunînd cursei o
t rapidă decît in primul hit, Q&or 

a realizat în reuniunea de dumi
nica un timp superior lui Crater 
și astfel și-a adjudecat ultimul 
premiu clasic al anului. Tinărui 
antrenor N. Nicolae. făcind do
vada unor frumoase calități a 
reușit de la venirea sa la aceastâ 
formație turul de forță de a-și 
adjudeca alte J curse clasice, iar 
în această reuniune a mai c4ș- 
tigat încă două, cu Melinte și 
Dializa, ambii prezentați în 
progres.- Prin cele trei vectorii 
obținute în această reuniune G. 
Tănase a reușit să-l egaleze pe 
eternul său rival M. Ștefănesc-u 
In fruntea clasamentului pe for- 
miații. Astfel, adus la atac 
libia dreaptă ia sosire. Suris 
Învins pe Kalin, Krauss, profl- 
tînd de modul cum a fost condus 
Negeiu. a învins fără probleme, 
iar Vesel, minat excelent de B.

P« 
l-a

La Poiana Brasov au avut loc 
rfteva întreceri de atletfem. Pe 
un traseu de 5503 m, ca plecarea 
Si sosirea pe stadion, s-a desfă
șurat ediția a treia a Crasului 
veterani, cr, organizată (de 
CJE.r.S. Brațov, 1* cere au luat 
startul 35 de concurent!. • În
vingători : cat. «5—sa ani : 
Marin Stanca (București) si Lu
cia Badu (Bucureștii ; cat. 51—St 
ani : Ion Urse (București). Maria 
Boieu (București); cet. 55—59 ani: 
Aura Mocatra (București) ; cat. 
66—44 ani : Ferdinand Moscovici 
(Bate Mare) : cat. C5—M ani : 
Ion Babele (Brașov) ; cav 70—74

DE KARTING
1- Fetre Niralesca (UTB). 2. 
Octavian Badea (ITB), X Lo- 
dan Ștefan (Metalul Tg. Secu
iesc) ; 175 CMC — 1. Traian 
Podașcă (Danubius Galați). X 
Ludovic Mike (HRUC), X Ni- 
eclae Munteann (Hidrotehnica 
Constanța): 250 CMC — 1. De- 
ri« Tama (UTB), X CăHn He- 
rescu (IIRUC), X Dom Tirana 
(LIA Timișoara); FETIȘ — 1.
Ielaada Câxineaaa (ACR Tg 
Mureș). X Gabriela Schefler 
(Unio Satu Mare) 3. Dantela 
Derban (LIA Timișoara); CLA
SA ÎNCEPĂTORI - Mihnea 
Munteanu (Danubitzș Galați) 
Clasament pe echipe: L UTB 
• P. X ITB 11 p, X Danubius 
Galați 11 p. (T. SLEIOPOL- 
coresp.).

ani : Beniamin Surd (Brasov) ; 
peste 10 ani : lo sir Kaseo 
(București).

★
Cea de a 15 a ediție a ..Memo

rialului Emil Pandrea* a fost 
eștigată de sibianul Mihal Deal., 
care a trecut primul linia de 
sosire după cei 1500 m. Totodată, 
s-a mal disputat și a 15-a edi
ție a concursului ' tnierjude- 
țean dotat cu „Cupa Poiana*. 
Cite-, a rezultate : IM m : C.
Dediu (C.S.U. Brașov) 10,5 șl 
Emanuela Solomon (C S.U. Bra
șov) 13.0 ; 200 m : L. Staneiu 
(Luceafărul Brașov) 31.5 : <00 rr.: 
X Tomeseu (C.S.S. Sf. Gheorghe) 
51,4 ; înălțime : B. Fekete (C.S.U. 
Brașov) 1.S8 m • suliță : Carmen 
Poenaru (“ S Ș. Cimpulung) 
«4Z4 m șl L. — 
Odorheiu Secuiesc) ! 
lungime : Astitd Kloos 
Sibiu) 5 <7 ; neptaUtm : 
Angfcei (Luceafărul 
3371 p.

m :

Kesrler (C S.Ș.
55.34 m ; 

(Șoimii 
Disabeta 
Brașov)

MARATONUL JUNIORILOR

tehnică a competiție: 
vineri. ora 11. la 

Sihla.

Azi. la ora 18. are loc în sala 
Floreasca meciul Steaua — A- 
cademia militară.

UHOTIRII DIA m IA START
Astăzi, pe lacul Snagov. în

cep întrecerile de canotaj din 
cadrul Concursului republican 
pe ambarcatii mici. La această 
ultimă mare competiție a sezo
nului. care se va desfășura ne 
parcursul a trei zile 
startul peste o 
— seniori si 
din mai toate 
din tară. •

vor lua 
sută de sportivi 
senioare, tineri 
secțiile nautice

campionatul individual al se
niorilor si senioarelor.

Mai Iutii, cîteva considerații 
despre noii campioni ai tării. 
La nici 20 de ani (îi împlinește 
la 4 decembrie 1984), Daniela 
Moise cîștigă titlul national, 
ascensiune firească ținînd sea
ma de talentul stelistei, de 
dorința ei (probată printr-o 
mare cantitate de muncă depu
să la antrenamente) de a urca 
pe trepte cit mai înalte în te
nisul românesc si international, 
ca și de condițiile foarte bune 
ce i-au fost create la club și 
la echipa națională. în finala 
cu Lucia Romanov (trebuie să 
menționăm, totuși, că Romanov 
nu s-a prezentat într-o stare 
de deplină sănătate și. deci, 
s-o felicităm că nu i-a privat 
pe spectatori de ultimul act al 
întrecerii), câștigătoarea a de
monstrat că și-a însușit o bună 
parte din procedeele de bază 
ale tenisului, că gîndirea sa 
tactică s-a maturizat. Obser
văm. cu toate acestea, că Da
niela Moise are încă mult de 
lucrat la îmbunătățirea lovitu
rii de serviciu, armă fără de 
care nu-și poate apropia suc
cese notabile in arena interna
țională. La rindul său. Lau- 
rențiu Bucur, la cei 24 de ani 
împliniți, a dovedit o mare 
ușurință in a juca tenis. Nu 
încape nici o. îndoială că Bucur 
este unul dintre putinii tenis- 
mani talentati ai generației 
sale. Loviturile sale — fără să 
fi ajuns la perfecțiune — îl 
recomandă ca titular al echipei 
naționale, chiar dacă în urma 
sa „vin" cîtiva tineri, si ei 
deosebti ds înzestrați. Tocmai 
din această concurentă — care 
trebuie înțeleasă în cel mai bun 
sens al cuvin’ului — tenisul 
nostru poate și trebuie să pro-

greseze.
Recenta 

adus în j 
speranță 1 
ne gîndim 
Iia Ghcon 
in ianuaril 
nia noas] 
pionat na 
vînt greu

Dat fiii 
de tineri 
„nationald 
cei apți 
se .bucurJ 
unor and 
păcate. 
tehnici 
puține iH 
că elevii 
zîndu-i d 
doar asd 
că trebui 
antrenori 
trenori-ta 
din păcat! 
trenori a 
cînd ar trJ 
cu rachetj 
sau corei 
nice—elev 
timrV^ed 
trebui să 
norilor în 
dați viitJ 
cit se ca 
că nu to 
tuală răsi 
sau grad 
cei mai 
si moral 
altă parti 
tară, sin 
— care J 
trenori -I 
nați in d 
gătire a 
Sînt 
de cJ^H 
tă să TiJ 
tenisul n 
elita mo 
foarte mi

UN MARE DERBY AL HANDBALULUI
(Urmare din pag 1)

joacă in mijloc de săptâmină 
pentru că duminică vor susține 
la Atena (Steaua) st respectiv, 
Istanbul (H. C. Minaur) parti
dele retur din prima etapă a 
cupelor europene. Se află — in 
acest derby — primele două cla
sate. singurele echipe neînvinse:

1. Steaua
2. HC. Minaur

8 8 0 0 243-187 24
8710 230-175 23

Poate că

Manea, a reușit Victoria Ir. (re
nalul rezervat amatorilor. Intim, 
condua In rtM T, Marinescu, si-a 
dominat adversarii ea autoritate 
la sosire, deși acorda avantaje 
ce mergean pbU la 14» metri. 
Hrenlța. lufnd «n ștart puternic 
și ducLnd trena eare-1 convenea, 
a reușit a doua victorie pe 
3800 m. Primul hit al premiului 
Agriculturii* a revenit Iul Crater, 
condus de această dată de an
trenorul aău, M Ftefănescu. 
Ultima cursă a zHel a revenit hrl 
Arsena. care insă a fost 
ușor handicapată față de 
rea el.

REZULTATE TEHNICE I
I : L Dializa (N. Nicolae) _____
1. Jebel. *■ Cobadln. Cota i dșt. 
4. ord. triplă închisă. Curea a 
H-a : 1. Surla fTănaae) 146,5, 3 
KaUn. Cota: cJșt. 3,46. ev. 50. 
Cursa a m-a : L Vesel (B. Ma
nea) 140.5., 1. Adorata» Cota : 
elșL 1, ev. 14. Cuzya a IV-a • »_

prra 
vatea-

Cursa 
1 45,8,

Hrenlța Donescu) 143.4, 3. Tru- 
dln, 3. Tenor. Cota : dșt. 4. ev. 
43, ord. triplă 142. Cursa a V-a : 
L Krauss (C. Iorga) 141,5. 5.
SuliteB. 3. Radna. Cota : clșt. 3, 
ev. 35, ord. triplă 644. Cursa a 
Vl-a ; i. Crater (M. Șțefănescu) 
134.3, 2. Ogor, 3 Rudy. Cote rfșt 
4, ev. 36, ord. triplă 161. Cursa a 
vn-a : L Bitim (Marinescu) 146.1. 
3. Sardonic. Cota : eișt. 3, ev. 
17, triplu m, V, VU 3M. Cursa 
a Vni-i î i. MeUnte (N. Nloo- 
lae) 141A ». Racșa, 3. Reacția. 
Cota : dșt. 4, ev. t, ord. triplă 
M3. Cursa a ix-a : 1 Ogor (N. 
Nicolae) 1:26,5. 3. Orsina, 3. To- 
poraț. Cota : elșt. 3 ev. 6, ord. 
triplă închisă, triplu VII, VIU, 
IX. 83. Cursa a X-a i 3. Ansena 
(Moise) 1:33,7, 3. Bocșa. Cota: 
eișt. 1,20, ev. 4, ord. 4. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de 
30.735 lei și g-a închis.

1.
3.

A. MOSCU

niciodată meciul 
dintre aceste două formații de 
elită n-a fost mai echilibrat de- 
cit acum, atit prin poziția com
batantelor. cit și prin sensibila 
apropiere a valorilor. Iată mo
tivele pentru care acest derby 
al derbyurilor. care reunește la 
start 10 internaționali „A*. stîr- 
nește un interes mult mai mare 
dedt cel obișnuit pentru o par
tidă de vîrf.

Aminteam de numărul bogat 
al evenimentelor handbalistice. 
Dinamo București se deplasează 
la Istanbul pentru a susține 
simbătă returul partidei din 
„Cupa cupelor" cu Simtel Der- 
negi și o face, desigur, fără e- 
moții, elevii lui Ghiță Ucu și 
Valentin Saniungi asigurlndu-și 
duminică, in sala Rapid, o zes
tre de 20 de goluri. Știința Ba
cău o va primi duminică dimi
neață. la ora 10. in sala sa. pe 
campioana Turciei, ArceJiek, 
pentru formalitatea trecerii in 
turul al doilea al Cupei cam-

pionilor europeni (la Istanbul, 
37—14 pentru Știința).

Fetele handbalului nostru în
cep — cu gîndul la „mondiale" 
— pregătirile pentru noul sezon. 
Ele se vor reuni curînd. „Trofe
ul Carpați" fiind foarte aproa
pe : 7—11 noiembrie, la Bacău, 
cu participarea echipelor Unga
riei, Poloniei, Bulgariei si a 
reprezentativelor noastre 
Si de 
fetâ" 
altfel 
niori 
tele 
zon.
vor 
dele 
le similare ale Ungariei, 
mal amintim si faptul că la 24 
octombrie va avea loc. la sediul 
Federației Internaționale de

..A* 
tineret ..Schimbul de sta- 
al handbalului românesc, 
spus selecționatele de îu- 

și junioare. Isi adună for- 
pentru debutul In noul se- 
La 9 si 10 noiembrie, ele 
susține la Debrețin parti- 
amicale cu reprezentative- 

Să

ADMINISTRAȚIA DE
• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la --------------- QȘTjQUjH 
milne
se 
NOI FOR-

foarte avan
tajoase (3 extrageri In 3 teze, 
cu un total de 13 numere). Par- 
tlcipanțfflor 11 se oferă posibili
tatea obținerii de autoturisme 
„Dacia 1300" la ambele faze ale 
tragerii, importante sume de 
bani și excursii In R.P. Bulgaria. 
Biletele de 25 lei varianta su 
dTCpt de participare la toate ex-

tragerea ..MARILOR 
PRONOEXPRES*. de 
octombrie a.c., care 
șoară pe baza unei 
MULE TEHNICE

16
desfă-

Handbal 
tragerea 
al doilea 
emoții ai 
pe româj 
București 
Mare — ] 
Chimistul 
mentul I

După 4 
licitați si 
pectivă » 
lecționata 
cum șl c 
teresant 
dintre ju< 
deratia b 
pondere 
tulul cui 
in noul < 
s-a Jnvăi 
pu;>|r in 
piada de

STAT
tragerile 
cumulate

• Duml 
fulul fot 
Administra 
Pronosport 
proprietate 
cișUgători 
autoturism 
astfel: dt< 
CIA 1300“ 
com. Rugi 
Balint Ig 
Buștea Iul 
jud. Hune



de călărie al juniorilor

I PREA MULT CENUȘIU ÎNTR-0 ETAPĂs

LOR ESTE ACUM
SIBIU

I
NICOLAE DIACONESCU |

n). -
&le ale 
de călă- 
in trace- 
1-ndorilor 
hra s-au 
îompetl- 
j, Olim- 
tUi, Dutm- 
Ploieștâ, 

CJS.M.
A fost 

aircurs’ul 
Ijmitnea- 
a fii de- 
îcitat pe 
1 dimtre 
Le ctam- 

dintre 
i bine 
Uludi, lă- 
disipuță 

trtea a 
i prim
ii, SPOIT- 
;.M. Si- 

penitru 
C.S.M,

tpicaiu-

Ițional a 
Autentică 
knânesc : 
ra Aurc- 
te 17 ani 
Dă oDi- 
ul cam- 
L un cu-

Iul a fost necesar un parcurs de 
baraj, da ud iu Gheorghe. cu Jur, 
a avut o evoluiție foarte 
și își purne ca-ndixlaitura 
I. Doar puțin i-a Ec)6i< 
fan Stoiica, cu Baltag, 
trece £n firunte, da>r el a 
minimă eroa<re La unul 
stacole, astfel, că, cu 4 
ca locul său In clasament 
fie deess de ceilaCțl 
Nici următorii doi nu au 
multă șansă și, înaintea _____
ți ei sibianuflui Niicodae Diacon es
eu cu Stindard, se părea că 
totlur va rămine în posesia ste- 
HBtuluî. N-a fost îrasă așa, de
oarece eecveunentui diin locali
tate a avut o evoluție precisă, 
pe fondul unor întoarceri foarte 
scurte și a unor sărituri siguire, 
ceea ce 1-a adus nu numai zero 
puncte, dar și un timp mai bum 
cu patru secunde decât al iul 
CI. Gheorghe, astfel că N. Dia- 
conescu obține o binemeritată 
victorie.

Clasamentul final : 1. Nicolae 
Diaconescu (C.S.M. Sibiu) cu 
Stindard 0 p (30,3 s), 2. CLaiu- 
dlju Gheotfighe (Steaua) cu Jur 
0 P (34,3 s), 3. Ștefan Stoica
(Stea.ua) cu Baltag 4 p (32,3), 4. 
CLaudiiu Gheorghe (Steaua) cu 
Melodia 4 p (3®,7), 5. Răzvan Bo- 
zan (C.S.M. Sitoiu.) cu 
22 ^4 p - duipă barad, 6. 
beri. Mocaru (C.S.M. Lugoj) 
Aida .4 p.

Marți se desfășoară finala 
trecerii de obstacole la cat. 
niori 18 ani.

bună 
la locul 
lud Ște- 
pentru a 
comic o 
din ob- 

p, urma 
6â 

sportivi, 
mai 

evolu-

Sel!m
AJ- 
cu

în- 
Ju-

Emanusl FĂNTĂNEANU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CU UN CUPLAJ INTER-BUCUREȘTEAN
dezamăgiți. derbyul . Sportul 
studențesc — Steaua amintind 
tuturor de proverbul cu pomul 
lăudat ! Internaționali mulți 
din cvar’.etul fruntaș al clasa
mentului au rămas datori. Și 
oricite motive s-ar invoca este 
nepermis ca la jumătatea tu
rului. unele echipe 
nească ritmul, iar 
tre jucătorii noștri 
dea deja semne de

N-a fost duminică o etapă... 
zbuciumată ! A fost o etapă 
cu rezultate previzibile, o sin
gură echipă reușind să obți
nă un punct in deplasare. U- 
niversitatea Craiova Ia Buzău 
(Nu includem în 
întilnirile dintre 
bucureștene, ele 
fapt pe un teren 
tru. stadionul „23 
Au ciștigat. deci, gazdele, 
două dintre ele. - ______
Iași și Politehnica Timișoara, 
și-eu înscris in palmares pri
ma victorie în actualul cam
pionat, fapt care ie-a permis 
să urce puțin in clasament, ti
mișorenii avind și o a doua 
satisfacție, ei predînd .lanter
na" echipei din Baia Mare. 
Mergind insă mai departe pe 
firul constatărilor etapei a 
8-a. ne vedem obligați să ne 
oprim Ia una care nu-i carac
teristică numai celei 
ni că. Este vorba 
necorespunzătoare 
de nivelul scăzut 
practicat. Puține 
durile care au plăcut.
mai multe au fost terne, fără 
sare și piper, plictisitoare. în 
frunte cu cele din cuplajul 
bucureștean. Multe mii de iu
bitori ai fotbalu’ui au mers la 
„23 August" avind încă proas
pete în memorie fazele acelea 
spectaculoase din cuplajul pre
cedent în care s-au marcat nu 
mai puțin de 8 goluri. De astă 
dată insă ei au plecat acasă

acest calcul 
formațiile 

jucind de 
așa-zis neu- 

August"). 
iar 

Politehnica

de 
a 
al 

au

de dumi- 
valoarea 

jocurilor, 
fotbalului 
fost me- 

Cele

educațieteme

să înceti- 
multi din- 
fruntasi să 
oboseală. Să 

sperăm că vom fi contraziși 
proxima pcazie, iar ocazia 
ceasta poate fi mi ine (cînd 
dispută 
(cînd e 
etapa a 
apar și 
fruntașe. 
Universitatea Craiova și 
namo.

CU 
a- 
se 

joidoua restante) și _ _
programat un meci din
9-a). partide în care 
trei dintre . echipele

Sportul studențesc,
Di-

N. D.

ADEVARATII, DAR SI
Au fost in tribunele stadio

nului ,.23 August" din Bacău 
circa 4 000 de SDectatori. Pu
tini. e adevărat, comoarativ cu 
cifrele înregistrate la alte me
ciuri. dar — subliniem — aceș
tia sint ADEVĂRATII SU
PORTERI ai echipei băcăuane 
si nu cei care au Dreferat ..mi
cul ecran". Iar ei. cei din tri
bune. în marea lor majoritate, 
s-au comportat civilizat, au a- 
Dlaudat echipa la ieșirea de la 
vestiare, au aplaudat-o si in 
timpul jocului și mai ales atunci 
cînd ea a reușit după un efort

ARBITRII MECIURILOR RESTANTE

CARE SE DISPUTĂ MIERCURI

Reprogramarea unor jocuri din cadrul etapei a 9-a a Diviziei „A“
Jiul Petroșani — Sportul stu

dențesc : M. Ne$u ; C. Pădură- 
ritei (ambii din Oradea) si D. 
Buciuman (Timisoara) :

Politehnica Timisoara — Uni
versitatea Craiova ■ D. Petres
cu ; J. Grama si Gh. Ofiteru 
(toti din București).

Meciul Dinamo — Politehnica 
Iași, care trebuia să se disoute 
duminică în cadrul etaoei a 
9-a. va avea loc ioi 18 octom
brie. iar iocul 
tatea Craiova 
aceeași etană. 
mat pentru 14

dintre Universi- 
si F.C. OU. din 
a fost renroera- 
noiembrie.

FALȘII SUPORTERI...
prelungit să deschidă si apoi 
să maicreze scorul. Au aplau
dat-o si în final, după cel mai 
bun ioc făcut pînă acum. Pen
tru aceasta am si acordat nota 
16 Ia „Trofeul Petșchovschi".

Din păcate, în masa de su
porteri ai echipei s-a aciuit un 
grup restrîns. de vreo 30 de 
inși, cpxe face notă discordan
tă cu ceilalți. Acești pretinși..,' 
infocati suporteri nu sint mul
țumiți cu nimic. ..atacă", cu 
jignitoare cuvinte jucătorii a- 
tunci cînd mai gresesc. 
de acord cu deciziile 
lor. iar pe antrenorii 
Clubului îi apostrofează 
tos la fiecare apariție a lor pe 
teren. Atît de departe au mers 
duminică acești huligani, incit 
Si după minutul 90. după cel 
mai bun ioc al băcăuanilor din 
actuala stagiune, au mai găsit 
motive să... înjure ba ne unul, 
ba pe altul ! Astfel stînd lu
crurile. considerăm că este ne
cesar să fie luate toate măsu
rile pentru ca acest grup res
trîns să nu-i... contamineze, 
eventual, și pe cei din jur, pe 
cei mulți, adevărații suporteri ai 
echipei băcăuane.

nu sint 
arbitri- 

Sdo: . 
zeomo-

Laurențiu DUMITRESCU

irul mic 
arcați la 
Lai mult 
ebuie să 
MARILE 
ți. Din 
l^m că
■ foarte 
Wn uitat 
tanis vă- 
că, și nu 
faturile", 

ulterior 
nu an- 

bservăm 
kulți an
ta atunci 
pe teren, 
vățîndu-i 
elile teh-

ta antre- 
ra sint 
li. întru- 

o parte.
I ora ac- 
ite loturi 
re sint 
ofesional 
ar pe de 
Ști și în 

jucători 
e de an- 
rc angre- 

de pre- 
rformeri. 
■sigur, 
■ema- 
Bru ca 
tină în 
e multă,

u
(Elveția), 
Iru turul 
europene, 
î 6 echi-

Dinamo 
aur Baia 
ța Bacău,

Si Rul- 
!ete.
□r fi so
il pers- 
l^ju se-

REZULTATELE ETAPEI A Vll-a A DIVIZIEI „C"
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică ZI octombrie)

SERIA I

Șiretul Pașcani — Cetatea Tg. 
Neamț 4—1 (3—0), A.S.A. Cîmpu
lung Moldovenesc — Zimbrul Și
ret 0—1 (0—0), Constructorul Iași
— Reflonul Săvinești 1—1 (1—0),
Carpați Gălănești — Avîntul 
Frasin 3—2 (2—2), Electro-Siretul 
Buceoea — Viitorul-Explorări 
Cîmpulung 2—0 (1—6). Minerul
Vatra Dornei — Cduloza-Bradul 
Roznov 2—0 (1—0). Luceafărul
Botoșani — Metalul Rădăuți 2—1 
(1—1), Minerul Gura Humorului
— TEPBO Iași 4—1 (0—0)

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Vll-a: 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 9 p (13—9), 2. Electro 
Bucecea 9 p 012—11), 3. Minerul 
Gura Humorului 8 p (16—8), 4. 
Zimbrul Șiret 8 p (10—8)... pe ul
timele locuri: 14. Celuloza Roz
nov 5 p (.12—13), 15. Avîntul Fra
sin 5 p (11—15), 16. TEPRO iași 
5 p (7—13).

ETAPA VIITOARE: Re Ionul Săvinești
— Zimbrul Șiret: T, Goleanu (Ga
lați), Celuloza Bradul Roznov — Mi
nerul Gura Humorului: P. Coșconea 
(Buzău), A.S.A. Cîmpulung — Lucea
fărul Botoșani: P. Bogdan (Reghin), 
TEPRO boși — Cetatea Tg. Neamț: 
S. Patrichi (Vaslui), Șiretul Pașcani — 
Electro Șiret Bucecea: S. Costea 
(Brăila), Metalul Rădăuți — ViitonJ 
Explorări Cîmpulung: P. Buhalău (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Cc-rpați Golănești — 
Constructorul lași: I. Ursachi (Ba
cău), Avîntul Frasin — Minerul Va
tra Dornei — amînot pentru 1 no
iembrie. ,

SERIA A H-a
Inter Vaslui — Constructorul- 

Flacăra Odobești 1—0 (1—0), Uni
rea Negrești — C.S.M. Borzești 
1—2 (0—1), Minerul Comănești — 
Letea Bacău 4—1 (3—0). Viticul
torul Pancdra — Chimia Mărășeștd 
1—1 (0—0), Aripile Bacău — Fo- 
resta Gugești 1—0 (0—0), Victoria 
Tecuci — Textila Buhuși 2—9 
(2—0), Laminorul Roman — Pe
trolul Moineștl 5—0 (2—0), Loco
motiva Adj ud — Mecanica Vaslui 
1—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. ARIPILE 
BACĂU 11 p (14—8), 2. Mecanica 
Vaslui....................  ‘ ----------
Roman
Buhuși 
locuri: 
(5—18), 
(3—1«).

ETAPA
Viticultorul Poncîu: M. Dîma (Bu
zău) , Foresta Gugești — Locomotiva 

jud: N. Barbu (Constanța!), Chi- 
ia Mărășeștî — Laminorul Roman: 

Vasile (București), Inter Vaslui 
Mecanica Vaslui: M. Petrescu 
Ho), Aripile Bacău — Letea Bo- 

: L Vlrlan (Gh. Gheorghki-Dej), 
rul Comănești — Unirea Negrești: 

Mangfw» (Botoșani), Constructord 
răra Odobești — PetroM Moinești: 
Bartolomeu (Pașconf), C.S.M. Bor*

zești — Victoria Tecuci: N. Petria 
(București).

SERIA A m-a
Progresul Isaccea — Șantierul 

naval Tulcea 2—1 (1—1), Lamino
rul Viziru — Chimpex Constanța 
4—1 (1—1), Marina Mangalia — 
Avîntul Matca 2—1 (1—1). I.M.U.-
C. S.Ș. Medgidia — Cimentul Med
gidia 2—0 (1—0) Delta Tulcea — 
Voința Constanța 2—0 (1—0), Por
tul Constanța — Ancora Galați 
4—0 (2—0). Petrolul Lanca — Ar- 
rubiura Macin 4—2 (2—0) *
Portul Galați — Chimia 
2—3 (1—0).

Pe primele locuri: 1. 
NORUL VIZIRU 10 p (13—5) 
Delta Tulcea ' — - - - -
Medgidia 9 
Constanța 9 
mele locuri:
(4—11).
(5—14), 16. Chimpex Constanța 
P (3—11).

ETAPA VIITOARE: Petrolul lonco
D. V.A. Portul Galați: S. Bălan (Că
lărași). Delta Tulcea - Progresul 
Isaccea: A. Chivulescu (Buzău), Chi
mia Brăi-lo — I.M.U. Medgidia: G. 
Soare (București), Ancora Galați - 
Ș.N. Tulcea: G. Mancaș (P. Neamț), 
Cimerrtui Medgidia — Arrubium Mo- 
cin: A. Păun (București), Chimpex 
Constanța — Marina Mangalia: L 
Covasă (Urzicefw), Avîntul Matca — 
Lom i norul Vizfru: O. Silron (lași). 
Portul Constanța — Voința Constan
ța: I. Pmtescu (Medgidia).

SERIA A IV->
Fetești — Carpați Neho- 
(0—0), AJSJL. Buzău — 
Țăndăred 3—0 (0—0). VLc-

D.V.A.
Brăila

15.

LAM1- 
J> 2. 

10 p (8—2), 3. I.M.U. 
p (13—5), 4. Portul 
p (IE—6)... pe ulti-

P 
P 
2

14. Ș.N. Tulcea 4
Ancora Galați 4

rești — Minerul Filipeștii de 
Pădure 2—0 (1—6), Abatorul
București — Luceafărul Bucu
rești 3—2 (1—2). Petrolul Băicoi
— Flacăra roșie București 2—0 
(0—0) Chimia Brazi-Ploiești — 
1CS1M București 3—1 (2—1), Teh- 
nometal București — Sportul ,,30 
Decern brie “ 0—1 (0—0), Avicola
Crevedia — Carpați Sinaia 0—1 
(0—0), Viscofil București — Po
iana Cîmpina 1—2 (0—1). MECON 
București n-a jucat.

Pe primele locuri (după opt e- 
tape): 1. DANUBIANA BUCU
REȘTI 12 p (14—8), 2. 1CSIM
București 10 p (22—9), 3. Petrolul 
Băicoi 
tila 10 
locuri:
(7—11),

2.

W p.(9—6), 4. IUPS Chi- 
p (9—7)... pe ultimele

15. Viscolii București 5 p
16. Luceafărul București 

5 p (10—16) — din 6 jocuri, 17. 
Aversa București 2 p (5—00).

ETAPA VIITOARE; Luceafărul Bucu
rești — Avicola Crevedia: L Mâterean 
(Brașov), Tehnometo4 București — 
Viscofil București: V. Mezdrea (Bucu
rești), Chimia Brazi — Minerul Fili- 
peștii de Pădure: I. Naltan (Predeal), 
Aversa București — Abatorul Bucu
rești: Gh. Mihcilescu (București),
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina: 
O. Stănescw (Caracal), Flecara roșie 
București — I.C.S.I.M. București: V. 
Dobrescu (București), Sportul X De
cembrie — Petrolul Bârcol: 
nu (Rm. Vikeo), MECON 
— Danubiana București: V. 
(București). I.U.P.S. ChitWc

G. Schio- 
București 

Alexondro
sto

10 p (14—®), 3. Laminorul 
I p (18—8), 4. Textila

8 p (20—12)... pe ultimele 
15. Foresta Gugești 4 p 
L6. Unirea Negrești 2 p

VIITOARE: Textile Buhuși -

re
17 

jt recent 
de joc, 

m „Dfl- 
Iheorgbe, 
'inancea : 
anlșoara ; 

Vețele, 
>ki Ieșit

PORT INFORMEAZĂ
din Sighișoara ; Ungur Ana, din 
Tel iu c, jud. Hunedoara ; Sîncrâ- 

Cluj-Napoca ; 
din Rădăuți ;

ian Virgil din
Boicu Constantin . .
Pițumea Ion. com. Livezile, jud. 
Mehedinți șl Circiumă nes cu 
Elena, com. Juplnești, jud. Gorj. 
toți la sistemul Loz In plic : cîte 
un autoturism „OLCIT" : Mure- 
șan Nicolae din Timișoara la 
Loto 2 ; Suciți Ion, Papacostea 
Dumitru din Ploiești. Miu Ton 
din București și Erdel Ladislau 
din Arad, toți la sistemul Loto ; 
Rosetnic ITie și Pop Constantin 
din București la Pronoexpres.

Rapid 
iu 1—0 
Victoria 
tăria Lehlru — Dunărea Căiănași 
0—1 (0—1), Olimpia Slobozia —
Chtmia-Victoria Buzău 4—3 (2—2), 
Ș.N. Oltenița — Viitorul Chirnogl 
0—0, Petrolul Berea — Unirea 
Slobozia 1—2 (0—1), Constructorul 
Giurgiu — Me taftul Buzău 1—0
(0—0), I.C.P. Bollntin — KCIP 
Ulmenl 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI H p (14—O — 
penalizată eu 1 p, 2. Carpați Ne- 
hoiu 9 p (12—4), 3. OSknpda Slo
bozia 9 p (10—9)... pe ultimele 
locuri: 19. Petrohr. Berea 3 p 
(O—13), It. ISCTP Ulmenl 1 p 
(5— M).

ETAPA VIITOARE: Viftond Cbfrnogi 
— I.C.P. Bollntin: V. Stroe (Morenî), 
Rapid Fetești — Victorie Lehfru: D. 
Bădescu (Focșani), Chimic Victoria 
Buzău — Metalul Buzău: L Ifie (Ti/- 
goviște), Carpați Nehoîu — I.S.CJ.P. 
Ulmenl: F. Stolcescu (Pitești). Petro
lul Berea - A.S.A. Btodu: G. Vodă 
(P. Neamț), Cerutructorui T-CJ-A.Z. 
Giurgiu — Victoria Tăn3âre(: A. Cîoa- 
ree (Gatatf). Dun&rea C&Hrațl 
Ș.N. Oltenița: M. Bodra (Videle), 
Unirea Slobozia —• Olimpia Slobozia 
I. NicuKțov (focșani)'1;^-

SERIA A
11JPS Cbitfla — Arorsa Bucu

rești 1—9 (0—0), DwWwm' Buru

SERIA A Vl-a
Electrica Titu — Metalul Mija 

1—9 (0—0), Recolta Stoicănești — 
Muscelul Cimpulung 2—0 (1—0),
MetahM Alexandria — Electronis
tul curtea de Argeș 2—0 (0—0), 
Chimia Tr. Măgurele — ’
muncitoresc Caracal 1—1 
Cimentul Fieni — Textila Roșiori 
3—1 (0—0). Chimia Găești — Da
da PHești 3—9 (1—9), Dunărea- 
Venus Zimnicea — Progresud Co
rabia 1-9 (0—9). ROVA Roșiori
— Știința Drăgănești-OIt 1—0 
D—0).

Pe primele locuri: L MUSCE
LUL CÎMPULUNG 10 p (13—3), 2. 
--------  - p (32—6), 3. 

p (tf-t), 4. E- 
(6—4)... pe tri

Sportul 
(0-1).

C1ȘTIG11R1LE TRAGERI)

PRONOEXPRES
v •.

DIN 19 OCTOMBRIE

Categoria 1: 1 variantă 100% * 
45.06a lei și 2 vartarete 25% a ...

„ __ Iei;
-______, cit fs eio,25
cat. C: 7-150,W a 40 led;

a ____ _____ _______
11.263 ]«l; cat. t: 8 vârfcn 
a 7.995 led; cat. 3j J0 > 3, 
cat. 4: 85 a 753 lei' cat. i 
a 304 lei; c_l. Z: ----------- -
cat. 7: 168 a 200 ld; cât. 8: 3.847 
a 40 lei. p

Cîștiguă de cwțe&aria 1 6100%) 
tn valoare de ,4052 Ifeî a îost ob
ținut de pariwîpanM t BOGDAN 
BÎRLEANU dtn București.

Chimia Găești 9 
TextMa Roșiori 9 
Jectrice Titu 9 p _ .......
rimele locuri: 15. Știința Drăgă- 
n ești-Olt 4 p (5—11). 19. Chimia 
Tr. Măgurele 3 p (B—11).

ETAPA VIITOARE: Progresul Co«>- 
bia — Rova Roșiori: V. Tabârft (Pk>- 
teștf). Textila Roșiori — Chimia Găi
ești: D. Căpâțineonu (Rm. Vîlcea), 
Muscelul Cîmpulung — Cimentul Fîerri: 
A. Co roia nu (București). Metalul A- 
lexondric — Recolta Stoicâneștî: L 
Munteanu (Giurgiu), Sportul munci
toresc Caracal — Știința Drâgânești 
Oh: L Ghițescu (Rm. VBcea), Me
talul Mija - ElecUowistui Curtea de 
Argeș: L Nistor (Sf. Gheorghe), 
Chimia Tr. Măgurele — Dada 
teștl: B. Tobd ‘ ~ '
fu — DunĂrea 
Macovei (Brașov).

SERIA A Vll-a
Forestierul Băbeni — Viitorul 

Drăgășanl 2—1 (1—1). Jiud Rb- 
vinari — Constructorul T.CJ. Cna- 
tova 1—1 (9—1). Metalul Rm. VII- 
cea — Mecanizatorul Simian 1—0 
(0—0), Pandurii Tg. Jhl — Dier- 
na Orșova 2—0 (0^—0). A.S~A.-Vic- 
’Oria Craiova — Armătura Strehaia 
2—0 (1—0), Progresul Băilești — 
Pctrcxhri TicDeni 2—0 (0-0), CJ.R. 
Cnadova — Metalurgistul Sadu 
1—0 (1—0), Dunărea Cabala t —
Electroputere Craiova r—2 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ELECTRO- 
PUTEHE CRAIOVA 12 p (19—7), 
2. C.F_R. Craiova 9 p (9—9), 3. 
Metalurgistul Sadu 8 p (10—5), 4. 
Constructorul T.C.I. Craiova £ p 
03—10)... pe ultimele locuri: 14. 
Viitorul Dfăgășand 5 p (5—11), 15.

____
(Oprîțoi), Electrica R-

Venu5 Zimnfcea: A

Armătura Strehaia 5 p (7—12), 16. 
Petrolul Țicleni 5 p (6—12).

ETAPA VIITOARE: Electroputere
Craiova — Progresul Bâilești: C. Ma
tei (Deva), Mecanizatorul Șimian — 
Petrolul Țicleni: D. Bâjenescu (Ti
mișoara), Constructorul T.C.I. Craiova
— D..narea Calafat: O. Harea (Gă- 
ești). Metalurgistul Sadu — A.S.A. 
Victoria Craiova: C. Popovici (Cluj- 
Napoca), Viitorul Drăgășcmi — Meta
lul Rm. Vîlcea: D. Despa (Cîmpu
lung), Pandurii Tg. Jiu — C.F.R. Cra
iova: S. Istra te (Reșița), Armătura 
Strehaia — Jiul Rovinari: E. Bușoiu 
(Caracal), Dierna Orșo. □ — Forestie
rul Băbeni: M. Roșea (Arad).

SERIA A VlII-a
C.S.M. Lugoj — Unirea Tomna

tic 4—1 (3—0), Minerul Anina — 
Rapid Arad 1—0 (0—0), Metalul
Bocșa — Victoria Ineu 3—1 (2—0), 
Minerul Moldova Nouă — U.M. 
Timișoara 2—0 (0—0), C.F.R.-Vic- 
toria Caransebeș — Șoimii Lipo- 
va 2—0 “ " " “*
Sîrbesc 
(1—0), 
Oravița 
nicolau
S-O fi—0)

Pe primele locuri: 1. META
LUL BOCȘA 11 p (13—7), 2. Mi
nerul Moldova Nouă 8 p (10—6)
— 4 victorii, 3. Obilici Sînmarti- 
nu Sîrbesc 8 p (9—5) — 3 victo
rii, 4. Minerul Oravița 8 p 
(8—10)... pe ultimele locuri: 14—16. 
Victoria Ineu 6 p (13—16), C.S.M. 
Lugoj 6 p (8—11), 16. ȘoimM Li- 
pova 6 p (4—10).

ETAPA VIITOARE: Minerul Anroo - 
Obilici Sînmortinu Sîrbesc: G. Pepton 
(Orșova), Metalul Oțelu Roșu — 
C.S.M. Lugoj: I. Dan (Cluj-Napoca), 
C.F.R. Victoria Coronsebeș — C.S.M. 
Caransebeș: A. Kocis (Oradea), Șoi- 
mH Strungul Lipova — Unirea Sinrw- 
colou More: L Frunză (Sibiu), U.M. 
Timișoora — Victorie Ineu: “
(Aiud), Minerul Oravița - 
Moldova Nouă: O. Simcso 
doaro), Unirea Tomnatic - 
Bocșa: I. Longodor 
Arad — Rapid Arad: 
rod) — se dispută în 
tombrie.

SERIA A
Someșul Satu Mare — Olimpia 

Gherla 3—0 (1—0), Înfrățirea O- 
radea — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 2—0 CO—9). Chimia Tășnad
— Recolta Salonta 2—0 (0—6), Oa
șul Negrești — Unirea Valea lui 
Mihai 3—9 (1—0), Minerul Sâr
mă șag — Constructorul Satu 
Mare 1—0 (1—0), Minerul Or. dr. 
Petru Groza — Victoria Cărei 2—0 
(O—0), silvania cehu. Sâlvanlel — 
unio Satu Mare 1—0 (0—0), Mi
nerul Șuncuiuș — Voința Ora
dea 1—0 0—0).

Pe primele focuri: 1. RECOL
TA SALONTA 12 p (10—4), 2.
Înfrățirea Oradea 10 p (10—l), 
3—4. Victoria Cărei 9 p (8—5>. Mi
nerul Sărmâșag 9 p (38—10)... pe 
ultimele locuri: 15. Oașul Negrești 
4 p (5—12), 16. Constructorul S. -u 
Mare 3 p (7—12).

ETAPA VIITQARE: RecoHa Salonta
— Minerul Șuncuiuș: G. Cagula (Bo
ia Mare), Constructorul Satu Mare — 
Urtfrec Valea lui Mihai: F. Felcete 
(Bala Mare), Minerul Sărmâșag — 
Victoria Corei: A. Grama (Bistrița), 
înfrățirea Oradea — Voința Oradea: 
L Voroș (Reșița), Oașul Negrești — 
Olimpia Gherla: A. Glaser (Arad), 
Chimia Tășnad 
vaniei: 
Minerul Oraș dr. P. 
Oraș dr. ~ 
(Oradea)), 
șui Satu 
Ma^e).

aerul Băiuț — ISSM Slghet 9-0.
Pe primele locuri: 1. C.I.L. SI- 

GHET 13 p (15—3), 2. Metaloteh- 
nica Tg. Mureș 10 p (15—5). 3. 
Eflectromureș 9 p (13—4)... pe ul
timele locuri: 15. Oțelul Reghin 
4 p (7—14) 16. Bradul Vișeu 2 p
(4-16).

ETAPA VIITOARE: I.S.S.M. Sighet - 
C.I.L. Mecanica Sighet: T. ' Demian 
(Zalău), Oțelul Regh'n — Minerul 
Baia Borșc: N. Orghidan (Agnita), 
Brodu-I Vișeu — Lâpușul Tg. Lâpuș: 
S. Pițiu (Gura Humorului), Energia 
Prurrdu Bîrgăului — Minerul Băița: 
A. Udvari (Satu Mare), Cuprom Ba
ia More - CHIMFOREST Nâsâud: L 
Far ago (Oradea), Minerul Rodna — 
Minerul Baiul: L. laltab (Cluj-Napo- 
ca), Minerul Baia Sprie — Mureșul 
Luduș: V. lelciu (Cluj-Ncpoca), Me- 
tailotehnica Tg. Mureș — Electromu- 
reș Tg. Mureș: D. Bara (Tg. Mu
reș)

(1—0), Obilici Sînmartinu 
— C.S.M. Caransebeș 3—0 
C.F.R. Arad — Minerul
1—0 (1—0), Unirea Sîn- 
— Metalul oțeiu Roșu

6. Toth
Minerul 
(Hune- 

Me toiul 
(Cugk). C.F.R. 
P. Mihuțâ (A- 
ziua de 2C oc-

IX*

Silvono Cehu S'j- 
C. Bâlânescu (Tkriltșoaro), 

Groza — Oțelul
V. Urbanovschi 
Mare — Some- 
Gyure (Satu

P. Groza: 
Unic Satu 
Mare: L

SERIA A XI-a
Stea/ua-C.F.R. Cluj-Napoca — 

Inter Sibiu 4—0 (1—0), Mincrul-
știința Vulcan — Victoria Călan 
3—3 (0—1), Unirea Ocna Sibiului
— Minerul Certej 3—0 (1—0), Me
canica Orăștie — Timaveie Blaj
2— 0 fl—0), Soda Ocna WDureș — 
Metalul Aiud 1—0 (1*—0), Metalul 
Sighișoara — Mecanica Alba Iulla
3— 0 (2—0), IMIX Agnita — Da
cia Orăștie 2—1 (0—0), Minerul 
Paroșend — Viitorul I.R.A. Cluj- 
Napoca 1—C (-1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
PAROȘENI 12 p (10—2), 2. Uni
rea Ocna Sibiului 9 p (14—12), 3. 
Dacia Orăștie 8 p (13—7), 4. Vi
itorul I.R.A. Ckij-Napoca 8 p 
(11—6)... pe ultimele locuri: 14. 
Minerul Certej 4 p (5—8) — din 
5 jocuri, 15. Mecanica Alba Iulla 
4 p (5—10) — din 6 jocuri, 16. 
Tîrnavele Blaj 4 p (3—15).

ETAPA VIITOARE: Victoria Că Ion
— Metalul Sighișoara: D. Mladin
(Crofovo), Metalul Aiud — Mecanica 
Orăștie: M. Agiu (Tg. Jiu), Minerul 
Poroșem — Minerul Știința Vulcan: 
I. Bălan (Craiova), Tîrnaveîe Blaj — 
Steaua C.F.R. Cluj-Nopocc: C. Pre
peliță (Gheorgheni), InteT Sibiu — 
Unirea Ocna Sibiului: D. Busui?i
(Craiova), Minerul Certej — Soda 
Ocna Mureș: P. Tecu (Tg. Jiu), Vi
itorul I.R.A. Cluj-Napoca 
Agnita: I. Ivan (Făgăraș), Dacia 
râștic — Mecanica Alba Iulie: 
D răcea (Craiiova).

SERIA A XII-a
ICIM Brașov — Electro 

Gheorghe 1—0 (0—0), Viitorul
Gheorgheni — Progresul Odoriiei
1— 2 (0— ), MobiLa-Măgura Cod-
lea — Minerul BiJan 3—0 (!►—0), 
Cimentufl Hoghiz — Precizia Să- 
cele 2—1 (1—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Metr om Brașov 7—1
(6—1), Mureșul TopQița — Nifcra- 
monla Făgăraș 2—0 (2—0), Celu
loza Zămești — Minerul Baraolt !
2— 0 (3—0), Utilajul Făgăraș —
Textila Prejmer 1—0 (1—0). Uni
rea Cristur n-a jucat.

Pe primele locuri (după opt e- 
tape): 1. PROGRESUL ODORHEI 
13 p (9—4), 2. Metalul Tg. Secu
iesc 10 p (17—6). 3. ICIM Bra
șov 10 p (8—5)... pe ultimele lo
curi : 15. Precizia Săcele 5 p 
(HO—12) Unirea Cristur 5 p
(5—4j0î) , W. Textila Prejmer 1 p 
01—18).

ETAPA VIITOAREt, Textila Prejmer
— Metodul Tg. Secuiesc: V. Bonțiu 
(Reghin), Precizia Săcele — I.CJ.bC 
Broșez: N. Pîstea (Mediaș), Program 
su( Odorhel — Utilajul Făgăraș: 
Pascu (Ci mp inc). Electra Sf. Oheyî. 
gbe - Mureșul TcpUța: M. GheorgW 
(București), Nitramonia Făgăraș — 
luîozo Zărnești: C. Dobro 
Cimertul Hoghîz - VrBanK Gheq» 
ghenî: G. Ghînaîu (Bucureștf),
from Bîoșov — Minend Bălan r 
Bogdan (București), Mîrterul BafiDQn 
»- Unirea Crisiuru Secuiesc: L LupfiȘ 
{București). Mobila Mâgira Ccdțed 
stă.

I.M.I.X.
O
D.

sr.

SERIA A
Luduș

X-a
______________  , — Energia 

Prundu Birgăului 4—0 (4—0), Lă- 
pușufl Tg. Lăpuș — Electromureș 
Tg. Mureș 1—0 (7—0), Minerul 
Băd.ța — Oțelul Reghin 4—0 82—0), 
C.I.L.-Mecanica Sighet — Bradul 
Vișeu 4—1 (2—0), Minerufl BOrșa
— Minerul Rodna 2—3 (1—1),
CUPROM Baia Mare — Minerul 
Baia Sprie 1—2 (0—1), Metalo- 
tehnica Tg. Mureș — CHIM
FOREST Năsăud 1—1 (0—6). Mi-

Mureșul

*

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respee- 
five.

Stea.ua


AVANS APRECIABIL AL FRANCEZULUI SARRAZIN,
PE O MAȘINĂ „ARO“, ÎN „RALIUL FARAONILOR"
Intr-un comentariu al agenți

ei „France Presse", legat de 
desfășurarea „Raliului Faraoni
lor", o dificilă cursă care se 
dispută în Egipt, se apreciază 
că cele mal multe șanse de a 
învinge le are actualul lider al 
clasamentului general, francezul 
Gerard Sarrazin, la volanul ma
șinii sale ARO. de producție ro
mânească. Aceasta Unind seama 
de avansul considerabil pe care 
acest pilot si mașina lui 11 au 
asupra următorilor doi clasați, 
piloții Italieni L. Andretto șl C.

MOSER ATACA Șl RECORDUL 
PE KILOMETRUL LANSAT?
Recent, cunoscutul delist ita

lian Francesco Moser, care anul 
acesta a bătut de două ori ta 
Ciudad de Mexico, recordul mon
dial al orei, aducindu-L pinâ la 
Si,151 km a declarat unui crup 
de ziariști că este pe cale de a 
pune la punct detaliile unei ten
tative de doborfre a recordului 
mondial absolut pe kilometrul 
lansat. Tentativa ar urma să 
aibă loc In 1935 pe o pistă ame
najată pe fondul unul lac sărat 
In Statele Unite, Francesco 
Moser pregătind pentru această 
tentativă o bicicletă specială, ca- 
renată după oonoeptia prof. Dai 
Monte. Se pane că in aceste con
diții șl poziția ciclistului va fi 
sensibil modificată.

Cere. Diferența dintre Sarrazin 
și el este de aproape 50 de mi
nute ! Comentatorul agenției ci
tate spune că. totuși. Sarrazin 
nu se poate considera la adă
post de orice surpriză, pentru 
că raliul se va încheia marți 
cu două probe speciale în jurul 
Piramidelor, al Sfinxului și al 
lacului Fayoum. la capătul că
rora pot surveni schimbări.

Iată clasamentul general după 
5 etape : 1. G. Sarrazin (ARO) 
10 h 26:13: 2. L. Andretto (Mit
subishi Pajero) 11 h 17:50 ; 3. C. 
Cere (Mercedes) 11 h 32:06 : 4. 
C. Marreau (Renault 18) 13 h
50:17 ; 5. A. Cauzzi (Range Ro
ver) 14 h 53:52.

INTERESANT TURNED 

DE TENIS LA WIMBLEDON
La Londra se desfășoară un 

interesant turneu de tenis re
zervat perechilor de dublu 
mixt, deschis jucătorilor si ju
cătoarelor care au cîștigat cel 
puțin 50 de meciuri in cadrul 
diferitelor turnee discutate De 
celebra arenă de la Wimbledon, 
în finala competiției s-au ca
lificat cuplurile : Manuel San
tana, Francoise Durr si Rod 
Laver, Rosie Casals.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

timul minut. Și partida urmă
toare s-a încheiat înainte de 
limită, Mihai Constantin (Fa
rul) a expediat în repriza se
cundă o directă de dreapta în 
bărbia lui Gheorghe Vălimă- 
reanu (Dacia Pitești) și acesta 
a fost numărat. în următoa
rele secunde constănțeanul a

D. Cipere (C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin) b.p. D. Jianu (Voința 
Cluj-Napoca), Cr. Ghiorghișor 
(Pistonul Slatina) b.p. c. Pasca- 
riu (Prahova), M. Finățan (Stea
ua) b.p. M. Șchiopu (Mecanică 
fină Buc.) • Semimijlocie : R. 
Obreja (Dinamo) b.ab. 3 N. Vlnă- 
toru (I.M.G. Buc.), M. Constantin 
(Parul) b.ab. 2 Gh. Vălimăreanu 
(Dacia Pitești). N. Ciobanu (Me
talul Buc.) b.p. M. Mikloș (Crl-

HANDBAL: PRIMELE REZULTATE

IN CUPELE EUROPENE
Iată citeva din rezultatele în

registrate în prima etapă a 
cupelor europene la handbal 
(meciuri tur) :

C.C.E. (masculin) : Skoda 
Plsen — Iniția Henault (Bel
gia) 16—13 (7—3). BoU’fiuben
Karis (Finlanda) — SKA Minsk 
28—37 (12—18). H.B. Dudelange 
(Luxemburg) — RTV Basel 
13—16 (8—8). U.C. Marseille — 
Pallomano Scafati 24—16 ,(12— 
10) ; (feminin) : Helsingoer (Da
nemarca) — FRAM Reykjavik 
21—15 (9—6), A.C. Bascharage 
(Luxemburg) — Niloc Amster
dam 11—25 (7—12), Balonmano 
Iber (Spania) — Maccabi Ra- 
mat-Gan (Israel) 26—14 (14—7), 
Stade Francais — RTV Basel 
16—10 (7—5). Si un rezultat al 
unul meci feminin retur, dispu
tat după 24 de ore : Helsingoer 
— FRAM Reykjavik 20—17 
01-9).

.CUPA CUPELOR” (masculin): 
Atletico Madrid — Hatxie! Re- 
chovot (Israel) 17—12 (10—8).

Cividin Triest — Kremikovlî 
(Bulgaria) 22—18 (12—19). UHK 
Krems — U.S.M. Gagny (Fran
ța) 24—19 (12—10). S.C. Dynamo 
Berlin — Sittarda Sittard (O- 
landa) 32—16 (14—4). Belenenses 
Lisabona — Coronas Tenerife 
(Spania) 19—29 (11—16). TSKA 
Moscova — Vestman (Insulele 
Faroe) 35—12 (15—4). R.H. Bra
tislava — Sasja (Belgia) 15— 
11 (9—5) (feminin) : Van de
Voort Quintus (Olanda) — VfL 
Sindelfingen (R.F.G.) 15—14
(7—7). Buducnost Titograd — 
Maccabi Tel Aviv 40—4 (21— 
3). Deportiva de Eiras (Portu
galia) — Hernan in San Sebas
tian 18—14 (9—7).

„CUPA F.I.H." (masculin) : 
Neerpelt (Belgia) — Rovereto 
(Italia) 25—24 (12—11). IF Ystad 
(Suedia) — Si undea Helsinki 
27—26 (12—11) VIF Dimitrov
Sofia — Zaporoiie 18—30 (9— 
16) ; (feminin) : Sașia (Belgia) 
— Petange (Luxemburg) 27—8 
£12—2)

C.M. DE SAH
După un începui furtunos, me- 

cițil pentru campionatul mon
dial de șah dintre deținătorul 
titlului, Anatoli Karpov, și șalan- 
gerul său, Garri Kasparov, înre
gistrează o perioadă mai liniști
tă. Pentru a 4-a oară de la în
ceputul săptămînii trecute se con
semnează rezultatul de egalitate 
în această confruntare. Dar, du
pă cum se știe, remizele nu se 
socotesc în meci, jucîndu-se pînă 
la 6 victorii.

Partida a 13-a, disputată asea
ră, s-a încheiat la egalitate, după 
33 de mutări, propunerea de re
miză fiind avansată de Kasparov 
(cu negrele) și acceptată d? cam
pionul mondial. Scorul rămîne, 
în continuare, 4—0 în favoarea 
Iul Karpov care, miercuri, în 
partida a 14-a va avea piesele 
negre.

★
Numai o singură mutare a fost 

efectuată pe tablă. la reluarea 
partidei a 11-a dintre campioana 
mondială Maia Ciburdanidze și 
șalangera sa Irina Levitina, în 
meciul pentru titlul feminin, care 
se desfășoară la Volgograd. De 
comun acord, cele două competi
toare au convenit asupra remi
zei. Scorul este acum de 6—5 în 
favoarea Maiei Ciburdanidze,

„CRAIOVA E UN NUME ÎN EUROPA!...“
...declară Georg Kessler, antrenorul lui Olympiakos Pireu

SEMIMUSCA 
SEMIUȘOARA 
MIJLOCIE

MUSCA

UȘOARA

SEMIGREA

DIN PROGRAMUL DE AZI

GALA I, ora 15,30
— D. ȘchiopuS. Petrescu (B.C. Goluți) 

FI. Borna (Motorul Arad) 
V. Florian (Steauo)

GALA a U-a, oro
M. Vișan (Oțelul Tgv.) 
V. Burcă (A.SA. Buzău) 
Fl. Tircomnicu (Dinamo) 
FI. Cotoi (C.A Tg. Jiu)

(Steauo)
— I. Stan (Dinamo)
— I. Petrescu (Muscelul)

18,30
— G. Tal (Met. Sadu)
— C. Tițoiu (Dinamo)

— D. Tudorancea (A.S.A. Bv.)
— D. Ilia (Dinamo)
- I. Cirlan (B.C. Galați)M. Poizs (Steaua) . , , ...

M. Pascal (Metalul Bocșa) - G. Domci (B.C. Galați)

repetat lovitura, iar arbitrul 
de ring Radu Iorgulescu a con
siderat. pe bună dreptate. că 
pitcșteanul nu mai poate con
tinua lupta șl l-a abandonat.

REZULTATE TEHNICE
Cat. cocoș : R. Nistor (Steaua) 

b.p. D. Agavrlloale (Nioolina),

șui), L. Sandu (Prahova) b. des
calificare 3 T. Roman (C.S.M. 
sibiu) • Grea : I. Cernat (Stea
ua) b. ab. 1 S. Galiș (Carbochlm 
Cluj-Napoca), D. Răcaru (Cen
trul olimpic Dinamo — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin) b.p. Al. 
Mircea (B.C. Brăila), M. Agavri- 
loale (Cimentul Medgidia) b.p. 
E. Ștefi (C.F.R. Craiova).

RACOLAJUL IN HOCHEI
In primele sâptâmîni ale lunii septembrie s-a disputat în mai multe 

orașe din Canada cea de a îil-a ediție a unei mari competiții hoche- 
istice: „Cupa Canada-. Este cunoscut, probabil, faptul că_ primul 
loc i-a revenit reprezentativei țârii gazda, care. în cele doua jocuri 
finale a obținut tot atîtea victorii în fața celeilalte finaliste, selec
ționata Suediei. întrecerea a furnizat, însâ, doua surprize: pentru a 
se califica în finala, canadienii au eliminat redutabila echipa a Uniu
nii Sovietice, iar în seria cealaltă o formație tînâră, puternică șl 
foarte bine înzestrata tehnic, cea a Suediei, a eliminat echipa Ceho
slovaciei. ■<

Daca în ceea ce-î privește pe canadien-i succesul lor nu a fost 
chiar atît de... nescontat, comportarea tinerei selecționate „Tre 
Kronor" a constituit o plâcutâ revelație. In mod firesc, rezultatele 
echipei suedeze au produs satisfacție în nodurile atît de numeroșilor 
iubitori de hochei din aceasta țara. Unii însâ au râmas pe gînduri. 
Cine ? Cițiva dintre antrenorii*celor moi bune echipe de hochei din 
campionatul suedez: Vaestra Frolunda, Lekssand, Brynaes sau Soder- 
talje. Știau ei ce știau... Pentru oâ „patronii" marilor cioburi nord- 
americane și canadiene au racolat dupâ „Cupa Canada" nu mai 
puțin de 6 tineri hocheiști suedezi. El sînt: Roger Haglund (24 de 
ani), Peter Loob (26 de ant). Thomas Rundqvist (24 de ani), Ulf
Samuelsson (20 de ani), Thomas Sandstroem (20 de ani) și Mats
Thelin (25 de ani). Toți de mai multe ori selecționați în reprezen
tativa Suediei (Thelin — 50, Rundqvist - 46, Hâglund — 39 etc.).

Dupâ seria de hocheiști suedezi racolați în ann trecuți și care 
activează in echipele de la National Hockey League (21 la număr I), 
iată câ alți jucători din această țară, în care hocheiul are o veche 
tradiție șl o puternică dezvoltare, îșl fac bagajele și pleocâ peste 
Ocean. In această situație, vorba unui gazetor mai mucalit: „Moi 
este N.H.L. o ligă canadîano-americonâ ? Sau a devenit oanadiano- 
americano-suedeză ?" Probabil că da...

Calin ANTONESCU

//>.

...Duminică la masa Dresei. 
De frumosul stadion din Buzău, 
un oaspete distins. Georg 
Kessler, antrenorul lui Olym- 
piakos. cel care l-a înlocuit ne 
polonezul Gorski la conduce
rea echipei elena, viitoarea ad
versară a Universității Craiova 
in Cupa U.E.F.A. Nu-i un nu
me prea cunoscut la noi. însă 
cartea sa de vizită e foarte 
bogată. Acest tehnician vest- 
german. născut acum 52 de ani. 
în landul Saar, a antrenat echi
pe „cu nume”, Anderlecht, Alk- 
maar. Hertha. Innsbruck. F.C. 
Bruges, de unde a venit in 
vară la Olympiakos. a condus 
si naționala Olandei. între 1964 
si 1970. chiar si în România 
(0—0 cu tricolorii noștri în iu
nie *68).

...Nu începuse încă meciul 
Gloria — Universitatea. Ce stiti 
despre Universitatea Craiova 7 
• „E un nume in fotbalul eu- 
ropan. O cunosc de mult, chiar 
dacă nu am văzut-o încă pe 
viu. A eliminat formații renu
mite, Fiorentina. Leeds, Bor
deaux, Kaiserslautern, a aiuus 
în semifinala Cupei UEFA cu 
Benfica. Are si jucători despre 
care se vorbește mult. Bălăci 
si Cămătaru. asa că este un 
adversar de care oricine s-ar 
terne". • V-ați fi dorit un alt 
adversar ? • ..Să fiu sincer,
da !“ • Ce ne spuneți despre 
noua dv. echipă 7 • „OJym- 
piakos este echipa care a cîști
gat de 24 de ori campionatul 
Greciei, ceea ce spune destul. 
Are o serie de internaționali 
greci. Mjchos. Papadopoulos.

Vanvakulos. Xantoupoulos. are 
si doi internaționali străini. 
K. Welzl. de 25 de ori in na
ționala Austriei, a fost si la 
Mundialul spaniol, mai e si Al- 
bertssen. de 19 ori în repre
zentativa Norvegiei. E o echipă 
care cred că va creste..."

...Pauza meciului.
Gloria conduce cu 1—0. Cra

iova a jucat sters. Kessler e 
laconic : „Se vede că-i lipsesc 
citeva piese (n.r. — era vorba 
de Ticleanu. Irimescu si Ad. 
Popescu). La un moment dat 
credeam că echipa în albastru 
este... Craiova (n.r. in albastru 
a jucat... Gloria !). Dar nici
odată n-am tras o concluzie 
după o singură repriză. Craiova 
se poate schimba după pauză!"

S-a încheiat partida. 2—2. 
după ce oltenii au reușit în 11 
minute după pauză să întoarcă 
rezultatul.

Antrenorul lui Olympiakos e 
ceva mai ingindurat : „Craiova 
e o echipă puternică. Are un 
portar foarte bun. mai e si a- 
cest tehnician Cîrtu. are si ti
neri foarte buni. nr. 5 si 13 
(n.r. Cioroianu si Bîcu). Cămă- 
taru se poate bate cu o apă
rare de unul singur... Bălăci se 
vede că nu a prea jucat. însă 
echipa are forță de joc. A ară
tat-o în citeva minute..." • Si 
totuși n-a cîștigat. ba a si fost 
dominată... Care ar fi părțile 
ei slabe 7 • „Ei. sigur, orice 
echipă are părți slabe. Am să 
mai mă gîndesc Ia ele. De aceea 
am si venit aici, la Buzău, să 
descoper și părțile bune si mai 
ales părțile mai puțin bune din

jocul Craiovei". • Acutn trei 
ani cele două echiDe s-au mai 
întîlnit. în C.C.E. • ..Știu ! 
Craiova a cîștigat acasă cu 3—0. 
Olympiakos a învins la Atena 
cu 2—0 ! Sper să nu mai pri
mim trei goluri la Craiova..."
• E un avantai faptul că iu- 
cati primul meci în deplasare?
• „Asta vă pot răspunde du
pă... meciul retur !“ • Acum 
ce ne puteti spune despre șan
sele de calificare ale celor două 
echipe 7 ® „Craiova are 60 ia 
sută șansă, Olympiakos 40 1 
Ceea ce înseamnă că ne vom 
bate pentru sansa noastră..." • 
Ceed ce înseamnă că si Craiova 
se va bate pentru sansele ei !

Mircea M. IONESCU

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX
ATLETISM £ La Malmoe, 

Ricki Bruch a îmbunătățit pen
tru a treia oară în acest sezon 
recordul Suediei la aruncarea 
discului obțin-nd performanța de 
71.01 • Cea de a 4-a ediție a 
maratonului de la Beijing a fost 
cîștigată de japonezul Kita 
Ridaki în 2 h 12:16, urmat la 
numai 4 secunde de compatriotul 
®ău Tto Kunimitsu.

CĂLĂRIE o Proba completă 
din concursul de la Boekele 
(Olanda) a fost cîștigată de spor
tiva americană Karen Lende (pe 
Optimist) cu 57,30 puncte.

CICLISM • Cursa internațio
nală „Criteriul Așilor" a revenit 
irlandezului Sean Kelly care a 
acoperit 100,800 km în 2 n 03:01. 
In același timp cu învingătorul

au sosit Van den Broucke, Cri- 
quielion, Hinault și Andersen • 
Cea de a 17-a ediție al ..Marelui 
premiu al Europei", probă de 
perechi oontracronometru. pe 64 
km, a revenit cuplului Hoflinger- 
Hiirliman, ambii Elveția în 1 h 
15:43,0.

GIMNASTICĂ ' • Concursul 
internațional de gimnastică rit
mică de la Londra a fost cîștigat 
de Diliana Gheorgheva cu un 
total de 39,30 puncte.

HOCHEI PE GHEATĂ A Tur
neul de la Warwick (S.U.A.) a 
fost cîștigat de selecționata Iu
goslaviei care a Învins în finală 
cu 9—2 (2—1. 3—1, 4—0) echipa
universitară Buffalo Woolfs.

RUGBY • In clasamentul euro
pean, Cupa FIRA (grupa B) la

FOTBALmeridiane
MIERCURI - 9 MECIURI 
IN PRELIMINARIILE C.M.

Miercuri va fi o zi bogata în 
preliminariile C.M. ’86. Numai în 
zona europeană sînt programate 
9 meciuri ! Din punctul nostru de 
vedere, cel mai important joc se 
dispută la Londra: echipa An' 
gliei, care face parte din grupa 
a 3-a (împreună cu reprezentati
va României) debutează în com
petiție îr.Vlni .d selecționata Fin
landei. Notabilă este victoria ob
ținută de finlandezi în primul 
meci asupra Irlandei de Nord 
(1—0), motiv pentru care echi
pa Angliei va aborda acest joc 
cu multă ambiție. Iată celelalte 
întflniri de miercuri:
Gr. 1: Belgia — Albania și Po

lonia — Grecia
Gr. 2: R.F. Germania — Suedia 
Gr. 5: Olanda — Ungaria

Gr. 6: Elveția — Danemarca și 
Norvegia — Irlanda

Gr. 7: Spania — Țara Galilor și 
Scoția — Islanda

Sîmbătă, La Leipzig, un alt 
meci interesant: R.D. Germană — 
Iugoslavia.

bază: Chalana și Jordao. Iată 
echipele aliniate: PORTUGALIA: 
Bento — Pinto, Pereira, Eurico, 
Inacio — Magalhaes. Frasco, Car
los Manuel (Virgilio). Pacheco — 
Gomes. Diamantino (Futre). CE
HOSLOVACIA: Miklosko — Fia- 
la, Jakubec, Prokes, Rada — Ze
lensky, Ondra (Levy), Berger, 
Jarolim — Janecka, Knoflicek 
(Micinec). Clasamentul grupei

• TELEX • TELEX •
Ia Hilversum echipa Olandei a 
întrecut Suedia cu 27—3 (15—0).

ȘAH • După 9 runde în tur
neul de la Tilburg conduce Miles 
cu 7 p, urmat de Ljubojevici, 
Ribli și Tukmanov cu cite 5,5 p 
șl de Belîavskl cu 5 p.

TENIS • Turneul de la Hilton 
Head a lost cîștigat de Jimmy 
Arias care l-a învins în finală 
pe Gene Mayer cu 7—8, 6—7 6—1: 
în semifinale : Arias — Mayotte 
7—5, 6—2 și Mayer — Davis 6—2, 
6—3 • La Basel, în sală, victo
ria a revenit suedezului Nystroem 
care a învins în finală pe Tina 
Wilkinson 6—3. 3—6, 6—4. 6—2

TENIS DE MASA a In Liga 
europeană tprima divizie) la 
Helsinki : Finlanda — Austria 
5—2.

după acest meci arată astfel :

1. Portugalia 2 2 0 0 3—1 4
2. Suedia 2 1 0 1 4—1 2
3. Cehoslovacia 1 0 0 1 1—2 0
4. Malta 1 0 0 1 0—4 0

R.F. Germania debutează în 
competiție mîine, în partida cu 
Suedia.

CAMPIONATE, CUPE
SCOȚIA. Finala „Cupei ligii" 

se va desfășura între Glasgow 
Rangers șl Dundee United.

Fază din meciul de calificare 
pentru C.M. ’86 Portugalia — 
Cehoslovacia: Carlos Manuel 
(Portugalia) il stopează pe 

Rada (Cehoslovacia)
Laserfoto : A.P.—ĂGERPRES \

După cum am anunțat, dumi
nică seara la Porto, în grupa a 
2-a a preslimînariilor C.M., echi
pa Portugaliei a dispus de cea a 
Cehoslovaciei ou 2—1 (1—1), du
pă un joc în care gazdele au 
fost net superioare.» De la învin
gători au lipsit doi jucători de

ANGLIA (et. 10). Tottenham d 
Liverpool • 1—0, Leicester — Aril 
nai 1—4 !, W.B. Albion — Nott J 
gham 4—1, Everton — Aston Vta 
la 2—1, Chelsea — Watford 2-J 
Coventry — Newcastle 1—1. Il 
wich — Q.P. Rangers 1—1, iw 
ton — Sheffield 1—2, Manches® 
Utd. — West Ham 5—1, Stoke w 
Southampton 1—3 Sunderland 1 
Norwich 1—0. Pe primele locu.l 
Arsenal 22 p. Tottenham 19 1
Sheffield 18 p. Pe ultimele 
21—22. Watford, 
cite 7 p.

R.D. 
tock 
mie ! 
Jena 
4—1, 
Lok. 
3—2, 1 
namo Dresda 0—I ! Pe 
locuri: Dynamo Dresda 15 p, Dy
namo Berlin 12 p, Lok, Leipzig 
șl Magdeburg cu cite 11 p. Pe 
ultimele: 13. Chemle Leipzig 5 p, 
14. Suhl 1 p. _

16 p. Pe
Stoke (din 9 j

>. GERMANA (et. 8). Ros- 
— Aue 2—2, Riesa — Che- 
Leipzig 1—0, Magdeburg —
1—0, Erfurt — Frankfurt/O. 
Brandenburg — Suhl 3—0, 
Leipzig — Dynamo Berlin 

F.C. Karl Marx-Stadt — Dy- 
primele
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