
La invitația președintelui Proletari din toate țările, uniți-vi !

NICOLAE CEAUȘESCU
si a tovarășei

ELENA CEAUȘESCU,
ieri a început vizita oficială de prietenie

a președintelui Republicii Indonezia, 

generalul SUHARTO, 
împreună cu doamna

TIEN SUHARTO
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, luni, 16 septembrie, 
a sosit la București președin
tele Republicii Indonezia, ge
neralul Suharto, care, împreu
nă eu doamna Tien Suharto, 
efectuează o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

...La ora 11,15, aeronava cu 
care a călătorit șeful statului 
indonezian a aterizat.

In înlîmpinarea înalților oas
peți au venit t-----
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu.

Președintei e_ 
Ceaușescu 
Ceausescu .... .
deosebită cordialitate, la cobo- 
rîrea din . _
tele Suharto și pc doamna Tien 
Suharto.

Cei doi 
strins cu 
Tovarășa Elena Ceaușescu 
doamna Tien Suharto s-au sa
lutat cu cordialitate.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport in cinstea sosirii înal
tului oaspete, a prezentai o- 
norul. Au fost intonate imnuj 
rile de stat ale celor două 
țări. Concomitent, in semn de 
salut, au fost trase 
de artilerie.

Președinții Nicolae 
ft Suharto au trecut 
tă garda de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au tăcut președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Suharto o călduroasă manifesta
re de stimă și prețuire, au ova
ționat pentru prietenia româno- 
indoneziană. dind expresie con
vingerii că noul dialog la 
nivel înalt româno-indonezian 
va impulsiona și mai mult 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și popoare.

In aplauzele celor prezenți 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Suharto s-au 
îndreptat, apoi, intr-o mașină 
escortată de motocicliști, spre 
reședința inal|ilor oaspeți.

La reședință, cei doi șefi de 
stal, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Tien Suharto s-au 
întreținut într-o ambianță cor 
dială, prietenească.

★
Președintele Republicii Indo

nezia, generalul Suharto. și 
doamna Tien Suharto au făcut, 
luni, o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, sub semnul bunelor 
relații de prietenie și colabo
rare care s-au statornicit și 
se dezvoltă continuu între țări
le și popoarele noastre.

președintele 
tovarășa

și tovarășa 1 
au întimpinat

Nicolae 
Elena 
: cu

avion, pe președin-

președinți și-au 
căldură mîiniie.

Și

21 salve

Ceaușescu 
în revis-

SUCCES ROMANESC

ÎN CURSA DE O MILĂ

DE LA LONDRA
în mai multe țări din lume, 

anumite 
venite 
fășoară 
pale ale 
și cazul 
curse pe 
care au 
la Londra. Cea

probe de alergare, de- 
tradiționale, se des- 
pe străzile princi- 
unor metropole. Este 
de acum faimoaselor 
o milă (1609,35 m) 

loc Ja New York, și 
din capitala 

Angliei a fost programată du
minică și a prilejuit un fru
mos succes atletei noastre Ma- 
ricica Puică. Ea a cîștigat net 
in 4:23.2. în fața a două aler
gătoare britanice Boxer (4:24,3) 
și McDermott (4:29,3).

Proba masculină a revenit, 
In mod surprinzător, iui Steve 
Ovett, cronometrat In 3:56.1. 
care a dispus categoric de noul 
recordman mondial al distanței 
Steve Cram, înregistrat în 
3.57,7.

de
__  _ . sep- 

___ ' " ■ oficiale
președintele Republicii 

România, Nicolae 
și președintele 

genera-

La Palatul Consiliului 
Stat au început, luni, 16 
tembrie, convorbirile _ c? 
dintre L- 
Socialiste 
Ceaușescu, 
Republicii Indonezia, 
lui Suharto.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat, din nou, cu căldură, 
prezența la București a șefului 
statului indonezian, subliniind 
că ea constituie un moment 
important în dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, contribuind, 
totodată, la promovarea cauzei 
păcii și înțelegerii în lume.

Președintele Suharto a mulțu
mit pentru invitația și pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România, de a se reînlîlni și a 
avea convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru pri
mirea deosebit de cordială de 
care s-a bucurat, și a împărtă
șit convingerea șefului „statului 
român că actuala vizită se va 
înscrie ca un factor important 
în evoluția raporturilor româ- 
no-indoneziene.

în timpul convorbirilor, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Suharto au apreciat că in ul
timii ani raporturile românc- 
indoneziene au cunoscut noi 
progrese, avînd la bază prin
cipiile trainice ale egalității, 
respectului suveranității și in
dependenței, neamestecului in 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

A fost exprimată dorința co 
mună de a se acționa pentru 
amplificarea legăturilor bilate
rale pe multiple planuri, în 
spiritul Declarației comune ro- 
mâno-indoneziene adoptată la 
Jakarta în 1982, apreciindu-se 
că aceasta este în interesul și 
spre binele celor două popoare, 
a] cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării între națiuni. „

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de cordialita
te și prietenie, sub semnul sti
mei și înțelegerii reciproce.

★
Președintele Republicii Socia

liste România tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit,
luni, un dineu oficial in onoa
rea președintelui Republicii In
donezia. generalul Suharto, 
a doamnei Tien Suharto. 
Palatul Consiliului de Stat.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Suharto au 
rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Indoneziei și 
niei.

și 
la

Româ-

★
Doamna Tien Suharto. îm

preună cu persoanele oficiale 
care o însoțesc, a vizitat, ian’ 
după-amiază, una dintre unită
țile reprezentative ale industri
ei noastre ușoare — întreprin
derea de confecții și tricotaje 
București.

i
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A început școala

I Marți 17 septembrie 1985 ]

PRIMELE ORE DE
Sîmbătă a fost o zi deose

bită în viața milioanelor deMim V

J;. copii și de tineri din patria 
Js noastră. A fost ziua întilnirii

i

3

3
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(pentru cei din clasa I) sau a 
reîntîlnirii cu școala sau fa
cultatea. Un moment de refe
rință cu profunde semnificații 
pentru tineretul nostru studios, 
care s-a angajat, cu toată con
vingerea. cu elanul său 
voluționar. așa cum a 
dicat secretarul general 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în magistrala 
cuvîntare rostită la
rea adunare populară 
municipiul Iași. la
chiderea noului an de 
vățămînt, să învețe cu 
sîrg. să acumuleze cît 
multe cunoștințe, să coreleze 
permanent învățătura cu prac
tica în producție, pentru a de
veni cadre de nădejde ale con
strucției noastre socialiste.

Acesta a' fost și angajamen
tul celor aproape 1 500 de e- 
levi de 
204 din 
Drumul 
pe fete 
trat în clase. în laboratoare. în 
atelierele-școală. Le-am admi
rat zelul cu care au răsfoit 
noile manuale. Le-am sesizat 
bucuria de a participa la pri
mele lecții de educație fizică. 
„Există o adevărată tradiție la 
noi, aceea de a 
învățătura cu 
— ne spunea 
Horomnea. Dc 
rarea strinsă

nicii între conducerea școlii, 
profesorii-diriginți și colectivul 
catedrei de specialitate". Pe 
de altă parte. învățătoarea Ma
ria Trandafirescu, secretara 
organizației de partid, ținea să 
remarce că „orele de educație 
fizică ajută nu numai la men
ținerea sănătății și puterii de 
muncă a copiilor, ci îi și disci-

dra de specialitate (Ilic Florea, 
Rodica Popescu și Mihai Moa
ră) se bucură — împreună cu 
copiii — de condiții optime de 
lucru, sală de sport și spații 
excelent amenajate pentru at
letism și „jocuri". Primele lec
ții de educație fizică alternea
ză cu crosuri care vor fi ur
mate de altele, duminică

la Școala generală nr.
cartierul
Taberei. Le-am 
emoția cu care au in-

bucurestean
citit

mult 
mai

cu

împleti studiul, 
exercițiul fizic 
prof. Yvonne 
aici și colabo-

care s-a stator-

Primele
gărilor de cros...

ore de spcrt din acest an școlar au fost 
Foto :

consacrate aler-
Vasile TOFAN

plinează. lucru foarte impor
tant pentru noi, educatorii, în 
munca de modelare și de for
mare a personalității elevilor".

Asa stînd lucrurile, nu ne-a 
mai surprins de ce la „204", 
cei trei profesori de la cate-

duminică. Paralel sînt programa
te campionate pe clase, chiar în 
acest prim trimestru de $coa-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

înaintea startului in cupele europene la fotbal

V A

CELE PATRU ECHIPE ROMÂNEȘTI SÎNT HOTĂRÎTE
5

SA ȘI VALORIFICE INTEGRAL ȘANSELEa -------
Miine, echipele noastre de club iau startul „europenelor". 

E un moment așteptat 
națională a impus, prin 
mare intensitate.

Startul e pasionant
asta în 
îi așteaptă pe cei de la Vardar.

cu nerăbdare, mai ales de tind echipa 
rezultatul de pe Wembley, o trenă de

Trei dintre echipele noastre sînt la ora 
avion, spre Monaco, Neuchatel și Copenhaga. Dinamo

In actuala ediție, sorții au 
adus în fața echipelor noastre 
adversari care, chiar dacă nu 
sînt un Liverpool sau un Real 
Madrid, reprezintă forțe în as
censiune — ne gîndim în pri
mul rînd la elvețieni și fran
cezi. Spunem în primul rînd, 
pentru că și danezii se află pe 
o asemenea curbă, chiar dacă 
vedetele echipei sînt puține ;

ales prin tehnicitate și fante
zie — meciul e greu, atît la 
Monte Carlo, cît și la Craiova. 
Sigur, la Craiova a plecat 
steagul și Bordeaux, o echipă 
cu un renume mai mare detit 
al formației lui Lucien Muller. 
Miine, insă, va fi necesar ca 
echipa olteană sâ joace la va
loarea „U“-lul de pe vremea 
lui Balati și Țicleanu. Și Cra
iova — trebuie să o spunem — 
are o forță de recuperare ca
pabilă să urce din nou echipa 
pe culmi.

\n Divizia „A‘* la handbal masculin

H.C. MINAUR - DINAMO BUCUREȘTI 23-23 (10-13)
PLOIEȘTI, 16 

fon).
sporturilor 
Ploiești, 
al 
masculine

RELON 
CONSTRUCTORUL ARAD 19— 
19 (8—11). Au marcat : Zaha- 
ria 9. Bursuc 5. Iurea 3. Cos- 
ma 2 — pentru Relon : Vasila- 
che 10, Jenea 5. Cernica 1. 
Robu 1. Andronic 1, Ionescu 1 
— pentru Constructorul.

ȘTIINȚA BACAU — CONS
TRUCTORUL ORADEA 20—20 
(9—10). Constructorul Oradea, 
o formație bine pregătită șl 
decisă în ioc (desigur, meritele 
sînt ale antrenorului Gheorghe 
Ionescu) a condus cu 9—6 în 
min. 21. eu 19—18 în min. 56 
și cu 20—19 în min. 57. Dier- 
zînd copilărește o vlbtorle ne

(prin tele-
Luni a început, în sala 

„Victoria" din 
turneul al treilea 

campionatului Diviziei 
„A" de handbal. 

SAVINEȘTI -

fi meritat-o. Au 
Bondar 5. Berbecaru

care ar 
marcat : _ __
4, Vasilca 4, Zamfir 2. Uzum î, 
Vlad 1. Girlescu 1, Ichim 1 
respectiv Cristache 7. Kapor- 
nay 5. Porumb 4. Haimayi 3. 
Croitoru 1.

METALUL BISTRIȚA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 
21—18 (10—9) 1 Cea mai mare 
surpriză de Dină acum a edi
ției a
Bistritenii. antrenați de 
Palko, au meritat victoria, 
conducînd detașat 
cursul meciului — 
min. 57 — datorită 
și preciziei In atac, i 
celentei nrestatii a 
lui Constantin Pînzaru.

28-a a campionatului, 
loan 

ei 
De oar- 
21-16 în 
insistentei 

dar si ex- 
i Dortaru- 

Au

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

se întreabă 
noastre vor 
turului doi. 
deoarece a- 
urmă rostul 
cit de de-

pe de altă parte, Vardar, re
prezentanta fotbalului iugoslav, 
este o echipă imprevizibilă, ca 
mai toate echipele iugoslave, 
care sînt cotate mai bine după 
meciuri detit In avancronici.

Publicul nostru 
cite din echipele 
rămîne în urna 
întrebare firească, 
cesla este pină la 
cupelor europene ;
parte poți să ajungi sau, ca să 
fie și mai limpede, cine va 
reuși să egaleze sau să depă
șească itinerarul lui Dinamo 
sau al Universității Craiova.

Care ar fi șansele reale ? 
Greu de stabilit o ierarhie a 
acestor șanse.

STEAUA are in aparență ad
versarul cel mai „de trecut", 
formația daneză Vejle nefiind 
un nume mare. Dar Simonsen 
— iată că am și găsit un nume 
mare — și colegii lui ar putea 
fi o generație spontanee, cum 
e de altfel întregul fotbal da
nez. pînă ieri la discreția noas
tră. dar care. iată, a ajuns în 
semifinala Cupei Europei. Să 
sperăm însă că Steaua va 
firma linia sa ascendentă 
ultima vreme și va 
rul doi.

DINAMO 
din tara lui 
nu înseamnă 
s-au și resemnat cu varianta 
de atunci a echipei era io vene. 
Fiind convinși că „F.C. Argeș" 
a fost un simplu accident — 
dovadă și meciul foarte bun 
făcut de dinamoviști în com
pania „naționalei" la Bistrița, 
înainte de Wembley — 
riții noștri, cel puțin în 
manșă, rămîn roș-albii.

are un adversar 
Zeleznicear. Asta 
că dinamoviștii

favo- 
pri ma

STU- 
bine 
rarei 
prin

în sfirsit SPORTUL 
DENȚESC are în față o 
cotată echipă elvețiană, a 
valoare a crescut mult 
transferări și în primul rînd prin
aportul lui Stielike. Dar stu
denții, care au fost ..la un pas 
de Inter", nutresc gînduri mari.

păși in

con-
din 

i tu-

CRAIOVA 
puternică.

UNIVERSITATEA 
înfruntă o echipă 
cu destule nume sonore, dar 
care a luat un start mai puțin 
convingător. Și pentru că. mal 
întotdeauna, echipele franceze 
ne-au produs dificultăți — mai

„Europenele" se află. deci, la 
start. O întrecere cu echipe de 
valoare... europeană, dar o În
trecere care mai are un mo
bil : întrecerea internă a „cvar
tetului", o întrecere care poate 
și trebuie să dea aripi tuturor 
celor patru echipe care pol 
deveni cu adevărat mari numai 
în funcție de nozîtia lor în 
clasamentul Europei.

loan CHIRILA



Finalele campionatelor naționale

CĂLĂREȚII DE LA STEAUA AU DOMINAT

ÎNTRECERILE
La baza hipică a clubului 

Steaua s-au desfășurat zilele 
trecute finalele „Daciadei” și 
ale Campionatului national de 
călărie la dresaj. întrecerile, 
care au beneficiat de o bună 
organizare, au fost urmărite 
cu mult interes, iar evoluțiile 
sportivilor si cailor au fost a- 
plaudate cu căldură de asis
tentă.

Așa cum se anticipa, călăre
ții de la Steaua au dominat 
toate probele din program. Cel 
mai bun s-a dovedit Gheorghe 
Nieolae. care a reușit să se 
claseze de fiecare dată pe lo
cul tntîi dună programe exe
cutate cu multă dezinvoltură 
Si acuratețe. în imediata lui 
apropiere s-au aflat colegii de 
club Anghel Donescu si Dumi
tru Velicu, clasați de fiecare 
dată pe locul secund (Dones
cu în 3 probe si Velicu în

Mircea Romașcanu confirmă și pe pistă:

ADITIUNEA DE PUNCTE-CEA MAI RAPIDĂ
DIN ISTORIA VELODROMULUI!

Ultimele două zile ale finale
lor „Daciadei” și campionatelor 
naționale de ciclism, desfășura
te pe velodromul „Dlnamo”, l-au 
avut în prlm-plan pe Mircea Bo- 
mașcanu. In penultima dintre 
probe, 4 000 m urmărire echipe, 
alergind în echipa a doua a clu
bului Dinamo, el a muncit mult, 
i-a condus și mobilizat exemplar 
pe colegi și a cucerit meritat, 
împreună cu ei. titlul. Ultima 
probă, cea mal spectaculoasă — 
cursa cu adițlune de puncte — 
ne-a oferit (dacă mai era ne
voie) dovada că, si la această 
oră, Romașcanu este — Indis
cutabil — ciclistul nr. 1 al tării, 
într-o cursă pe care a domina- 
t-o de la un cap la altul eva- 
dînd mereu din pluton (singur 
sau însoțit de alti cicliști), dl- 
namovistul șl-a creat tn final 
un avans de 6 ture față de gro
sul plutonului. Permanentele a- 
tacurl pentru Încercări de des
prindere și realizarea turelor a- 
vans sau pentru cîștigarea sprin
turilor au Impus cursei un ritm 
extraordinar, determinind reali
zarea unei medii orare excep
ționale — cea mal ridicată din 
istoria de decenii a velodromu
lui : 47,700 km/h. Primul sprint 
este câștigat de I. Schneider 
(Dlnamo), la fel $1 sprintul cu 
punctaj dublu de la mijlocul 
cursei, după care Începe un du
el permanent intre V. Mltrache 
(4 sprinturi cîștigate). M. Ro
mașcanu (5), Gh. Lăutaru (4), 
precum șl alțl cicliști care au 
cîștlgat de două-trel ori. Sigur 
pe victorie, datorită turelor a- 
vans, Romașcanu nu mai for
țează la sprintul final, cane li 
revine Iul M. Petruș. A fost o 
cursă splendidă șl o bună pro
pagandă pentru ciclism, caldele 
aplauze adresate alergătorilor 
de un public mai numeros ca 
pricind constituind o meritată 
răsplată. După recentul succes 
al lui Mircea Romașcanu în Tu
rul României, maniera tn care

---------- a—■ i —

Dt azi, In Capitală

CAMPIONATUL DE TENIS 
PE ECHIPE AL SENIORILOR
Azi, pe terenurile Progresul șl 

Tenis Club București, începe 
Campionatul național pe echipe 
al seniorilor și senioarelor, com
petiție care reunește la start — 
în grupa valorică 1—6 — urmă
toarele formații : MASCULIN — 
Steaua, Dinamo București, Dina
mo Brașov, Progresul București, 
Tenis Club București și Electri
ca Timișoara. în programul de 
azi : Steaua — Electrica Timi
șoara și Dinamo București — 
Progresul (de la ora 10, la are
na Progresul), șl Tenis Club 
București — Dinamo Brașov (de 
la ora 9, pe terenul de la 
T.C.B.). FEMININ : Steaua
Progresul, Politehnica Bucu
rești, Dinamo București, Dacia 
Galați și Metalul Tirgoviște. In 
programul de azi : Steaua — Da
cia Galați, Progresul — Politeh
nica București și Dinamo Bucu
rești — Metalul Tirgoviște (toa
te meciurile vor avea loc pe 
terenurile de la T.C.B. de la ora 
8). Derby-ul masculin Steaua 
— Dinamo : simbătă, de la ora 
10 pe terenurile Progresul, în 
aceeași zi, tot la Progresul fo
ra 9) fiind programată și întîl- 
nirea feminină Dinamo — Steaua.

DE DRESAJ
una). Cea mai echilibrată pro
bă a fost cea de la catego
ria „Intermediar1* *. în care 
Gheorghe Nieolae cu Licăret 
și Dumitru Velicu cu Garri- 
tano au luptat de la egal pen
tru prima treaptă a podiumu
lui de premiere.

Înscris: Avram 9, Lochncr 4, 
Termure 3, Irimieș 3, Cojoca- 
ru 1, Feier 1 — pentru Meta
lul : Dumitru 5, Marian 4, Ca
ras 4, Giurgiu 2, Prică 1, Aga- 
pie 1, Dobeanu 1 — pentru U- 
niversitatea.

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 28—13 (11—7). Campionii 
și-au surclasat adversarii. 
Debusolată, formația bra- 
șoveană și-a subminat șansele 
prin nenumărate greșeli tehni
ce. Steaua si-a permis. în a- 
ceste condiții, să realizeze faze 
de mare frumusețe, care au 
îneîntat publicul prezent în 
sala „Victoria". Au înscris : 
Stingă 8, Dumitru 7, Berbece 3, 
Petre 3, Mirică 2, Drăgăniță 2, 
Marc 2, Mihai 1 — pentru
Steaua ; Nicolescu 4, Cojocaru 
2, Mintiei 2, Donca 1, Pantili- 
mon 1, Dobre 1, Miele 1, Cian 
1 — pentru Dinamo Brașov.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CARPAȚI MÎRȘA 23—21 
(15—9). Victorie meritată a 
studenților. Partida putea să 
se termine la egalitate, și a- 
ceasta din vina timișorenilor 
care, după ce au condus co
pios (21—15 în min. 48. 23—20 
în min. 56) s-au „jucat" ca 
situațiile, permițînd adversarei 
să se apropie. Au înscris : 
Matei 7, Folker 6, Ionescu 1, 
Dan 2, Timpu 1, Dobrescu 1, 
Giurgea 1, Popescu 1 — pen
tru Politehnica ; Becicheri 6, 
Paraschiv 5, Bărbulescu 3, Tă- 
iaru 2, Cojocaru 2, Iacobi 2, 
Omer 1, Zsurzsa 1 — pentru 
Carpați.

H. C. MINAUR BAIA MA

REZULTATE; cat. „Sf. Gheor
ghe": 1. Gheorghe Nieolae cu 
Licăret, 2. Anghel Donescu cu 
Nufăr. 3. Gheorghe Nieolae cu 
Babilon; cat. „Intermediar I“:
1. Gh. Nieolae cu Licăret, 2. 
Dumitru Velicu cu Garritano 
3. Marius Curțeanu cu Luxor; 
cat. „Intermediar II": 1. Gh. 
Nieolae cu Derbist. 2. A. Do
nescu cu Jimblar, 3. D. Velicu 
cu Garritano; „Marele Pre
miu": 1. Gh. Nieolae cu Der
bist, 2. A. Donescu cu Jim
blar. 3. M. Curțeanu cu Dor. 
Toți călăreții de pe primele 
locuri fac parte din clubul 
Steaua.

a evoluat pe velodromul „Dina
mo” ne face să așteptăm cu op
timism apropiatele Campionate 
Balcanice din Turcia.

REZULTATE FINALE : — 4000 
m. urmărire echipe : 1. Dlnamo 
II (M. Romașcanu, I. Gancea, C. 
Căruțaș u, V. Constantinescu) 
4:40,4 — campioană republicană 
și a „Daciadei”, 2. Dinamo I 
(Gh. Lăutaru, C. Nieolae, V. 
Mltrache, Gh. Kleinpeter) 4:42,4, 
3. Steaua (Oct. Tudorache, M. 
Mărginean, Cr. Neagoe. Ol. Ce
tea) 4:48,1 ; adițlune de puncte, 
100 ture, cu sprint la fiecare 3 
ture : 1. M. Romașcanu (Dina
mo) 42 puncte, 6 ture avans, 
51:21 min, medie orară 47,700, 
campion republican și al ..Da
ciadei”, 2. V. Mltrache (Dinamo) 
43 p. 5 t av., 3. Gh. Lăutaru 
(Dinamo) 40 p, 4 t av., 4. I. 
Schneider (Dlnamo) 37 p, 4 t. 
av., 5. C. Cărutașu (Dlnamo) 16 
p, 4 t. av., 6. Cr. Neagoe (Stea
ua) 35 p, 3 t. av.

Horațiu SIMA

Campionatele naționale de yachting

SPORTIVII BUCUREȘTENI - CÎȘTIGĂTORI 
LA TOATE CLASELE

Ultimele două regate ale Cam
pionatelor naționale de yach
ting pentru seniori și juniori, 
disputate In rada portului To
mis, nu au adus modificări la 
nici o clasă. In regata a cin
cea, cu un vint de 7,5 pînă la 
9 m pe secundă, deci cu o ma
re agitată, de gradul 4, sportivii 
plecați in cursă au avut pro
bleme serioase, multe ambarca
țiuni răsturnîndu-se și, nepu- 
tlnd fi redresate, nu au termi
nat întrecerea. în regata a șasea, 
vînt de 4,5 m/s, o mare priel
nică pentru concurs.

La clasa FD, ambele regate au 
fost câștigate — ca șl cele an
terioare — de echipajul M. Carp, 
M. Butucaru, secondat de Ov. 
Adam, D. Damian. La clasa 470, 
tot un echipaj studențesc, M. 
Radu, M. Făgărășan, s-a impus 
în ambele regate. La clasa Finn, 
regata a cincea a fost ciștigată 
de constănțeanul F. Cotta, ur
mat de C. Tabacu șl C. Luchi- 
an, iar în regata a șasea pe 
primele locuri au sosit C. Lu- 
chian, F. Cotta șl D. Frățiîă. 
La juniori, clasa 470, s-au Im
pus în ambele regate FI. Făgă
rășan șl Al. Soci, urmați de

CURSURI DE GHIZI
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI anunță că în perioada 1—4 octombrie 1965, 
zilnic, între orele 12—18, în Calea Victoriei nr. 100 (în spatele 
cofetăriei „Athenee Palace”), se primesc înscrieri pentru exa
menul de selecționare la cursurile de ghizi-însoțltori pentru 
excursii Interne cu turiști români.

Condițiile pentru selecționarea ghlzilor-însoțitori sînt urmă
toarele : vîrstă 18—65 ani. minimum studii medii, înfățișare 
agreabilă.

Actele necesare : cerere tip, certificat de naștere (copie le
galizată). certificat de cazier (în original), act de studii. (copie 
legalizată), recomandare scrisă de la locul de muncă (pentru 
pensionari și casnice, recomandarea se va da de către aso
ciația de locatari), ultimul talon de pensie șl adeverință din 
care să rezulte retribuția reactualizată, certificat de căsătorie 
(copie pentru casnice), certificat medical (examen neuro- 
psihiatric și O.R.L.), 2 fotografii.

Examenul de selecție va avea loc în perioada 14—18 octombrie a. c.

RUGBYUL - ÎN PLINĂ ACTUALITATE
Campionatul Diviziei „A“ la 

rugby se află între două eta
pe. După cea de duminică, ur
mează „runda” cu numărul 
trei, care se dispută mîine. 
Printre învingătoarele sconta
te de la finele săptămîniî pre
cedente s-a aflat Si Farul 
(36—9 cu Mașini Grele — O- 
limpia. la București). Intere
sant că echipa de pe Litoral a 
susținut această partidă la pu
țin timp de la întoarcerea din-

Concursal republican

al baschetbaliștilor cădeți

ÎNVINGĂTOARE, ECHIPELE

C S. $. 1 CONSTANTA (0)

SI C. S. $. VIITORUL

CLUJ NAPOCA (I)
Terenurile C.S.Ș. din Tulcea 

au găzduit timp de cinci zile, în 
condiții organizatorice ireproșa
bile turneele finale ale Con
cursului republican al baschet
baliștilor cădeți (juniori n, 
16—17 ani). întrecerile au fost 
viu disputate șl au furnizat u- 
nele surprize, printre care neca- 
lificarea în turneul final 1—4 a 
echipei C.S.Ș. 4 București (fostă 
campioană).

Clasamente finale, BĂIEȚI : 1. 
C.S.Ș. 1 Constanța (Olimpiu Di- 
nescu, Laurențiu Coconea. Anto- 
nlu Alexe. Constantin Georgescu, 
Dan Florea Minei Mătăsaru, 
Theo Trandafirescu, Sebastian 
Dragu, Dan Bojescu, Marian Co- 
roamă. Cristian Ghinea ; antre
nor : Mărțișor Hondrilă), 2. 
C.S.Ș. Timișoara. 3. C.S.Ș. Steaua 
București 4. C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 5. C.S.Ș. 4 București, 6, 
C.S.Ș. Mediaș. 7. C.S.Ș. Ploiești, 
8. C.S.Ș. Pitești ; FETE : 1.
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca (Au
rora Dragoș. Tunde Enyedl, De
lla Dragoste. Cristiana Pop, Mi- 
rela Țigănaș, Ildiko Manasses, 
Simona Morar, Margareta Veres; 
antrenor: Horla Pop și Marilena 
Pop). 2. Progresul București, 3. 
C.S.Ș. 1 Constanța. 4. Crișul O- 
radea. 5. C.S.Ș. Tulcea (o fru
moasă performantă a elevelor 
antrenorilor Mlrcca și Mioara 
Kosa), 6. C.S.Ș. 4 București, 7. 
C.S.Ș. Satu Mare, 8. C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe. Coșgeteri: Marius Ște
fan (C.S Ș. Viitorul Cluj-Napoca) 
șl Iulla Alioman (C.S.Ș. 1 Con
stanța).

Pompillu COMȘA — coresp.

D. BIgu șl R. Zitti șl frații L 
șl B. Doară. La clasa Finn, în 
regata a cincea primul a fost
B. Roșea, urmat de T. Iancu, 
în regata a șasea ordinea in- 
versîndu-se.

Clasamente finale : clasa FD :
1. Mircea Carp, Mihai Butucaru 
(C.S.U. Construcții Buc.) 0 p ;
2. O. Adam, D. Damlan (C.S.U. 
Construcții — ASIM Constanța) 
15 p ; 3. M. Șurubiță, N. Glu- 
glea (ASIM) 30,4 p ; clasa 470 :
1. Mircea Radu, Mihai Făgără
șan (C.S.U. Construcții) 5,7 p ;
2. FI. Făgărășan, Al. Soci (C.S.U. 
Construcții) 17,4 p ; 3. A. Pop,
C. Rizescu (C.S.U. Construcții) 
24,7 p ; clasa Finn : 1. C. Lu- 
chian (C.S.U. Construcții) 8,7,
2. C. Tabacu (C.S.U. Construcții) 
19,7, 3. F. Cotta (Știința Con
stanța) 21,7 ; clasa 470, juniori :
1. Florin Făgărășan, Al. Soci 
(C.S.U. Construcții) 0 p, 2. L. 
Doară, B. Doară (C.S.U. Con
strucții) 12 p, 3. A. Bîcu, R. 
Zitti (Electrica Buc.) 25.8 ; clasa 
Finn, juniori : 1. Tibcriu Iancu 
(Electrica București) 3 p, 2. B. 
Roșea (C.S.U. Construcții) 24 p,
3. R. Pîslaru (Electrica) 29,7 p.

C. POPA — coresp. 

tr-un turneu în Italia, unde a 
jucat trei meciuri, terminînd 
învingătoare în toate: 58—6 cu 
C.U.S. Veneția, la Lido, 22—15 
cu Selecționata Venetto si 
32—12 cu C.U.S. Padova, aces
te două întilniri disputîndu-se 
în orașul echipei din urmă. „A 
fost un turneu bun, apreciază 
antrenorul Mihai Naca. urmă
rit cu interes de gazde. Cel 
mai frumos meci a fost eel 
de al doilea, selecționata ad
versă fiind alcătuită pe sche
letul campioanei „Petrarca”. 
S-au remarcat în mod deose
bit Opris (jucătorul numărul 1 
al turneului), Giuglea. Tudor. 
Gh. Florea. Ținea”.
• ÎNTRECEREA pentru 

..Trofeul Sportul” — decernat 
anual de ziarul nostru rugbys- 
tului care înscrie cele*  mai 
multe eseuri într-o ediție de 
campionat (cîștigătorul ediției 
1984—85, Adrian Plloțschi, va 
primi miine cupa, la Constan
ta. cu ocazia meciului Farul — 
Universitatea Timișoara) — 
are în acest moment un lider 
mai puțin așteptat. înaintașul 
Marin Mot (Steaua) cu șase 
reușite. îl urmează A. Lungu, 
M. Zafiescu (ambii Dinamo). 
S. Fuicu (Steaua) — cîte 4. 
St. Constantin. M. Holban (Fa
rul), Șt. Tofan (Dinamo). V. 
David (Steaua) — 3 etc. Dintre 
componentele celor două serii 
ale Diviziei „A”, cele mai mul
te eseuri le-a înscris Dinamo 
— 24. Urmează Steaua 22. Fa

Prima etapa a Campionatului național de motoi

BUNA PREGĂTIRE A SPORTIVILOR. CONFIRMATĂ PRIN DISP
• F. Pop cade, dar revine și cîștigă I • Miilner îl învinge pe Titilencr 
monșă, dar pierde pe a doua prin... pană de benzină aproape de

Duminică, pe traseul din Va
lea Răcădăului (Brașov), mii de 
spectatori au urmărit desfășu
rarea primei etape a Campiona
tului național de motocros pe 
echipe.

Au Începu*  competiția sportivii 
concurențl la clasa 125 cmc. Flo
rian Pop (Steaua) ia conduce
rea imediat după coborîrea gri
lei de start șl își mărește avan
tajul In fiecare tur. In urma Iul, 
Csaba Tompa (Electro Sf. Gheor
ghe), Paul Schmidt (Steaua) șl 
Levente Deneș (St. roșu-Bra- 
șov). F. Pop forțează — greu 
de precizat temeiul acestei tac
tici, avantajul lui fiind substan
țial — șl... cade I Conducerea 
cursei este acum în miinile Iui 
C. Tompa. După cădere, stelis- 
tul face o cursă spectaculoasă, 
reface terenul pierdut și către 
finalul manșei asistăm la o lup
tă acerbă între F. Pop și C. 
Tompa, pentru primele două 
locuri șl între M. Butuza ou P. 
Schmidt, pentru următoarele. A 
cîștlgat F. Pop. Man$a a Il-a, 
la 125 cmc. nu a adus nimic 
nou, ca spectacol. Clasamentul 
etapei (125 cmc) : 1. STEAUA 72 
p (F. Pop — 40 p. P. Schmidt 
— 32 p), 2. St. roșu Brașov 49 
p, 3. Electro Sf. Gheorghe 40 p.

Jumătatea de oră a primei

DIVIZIA „A" LA HANDBAL A
(Drmart din pag. 1) 

rul 16, Politehnica Iași. C.S.M. 
Sibiu — cîte 8. R.C. Grivita 
Roșie, Rulmentul Birlad — 4. 
Știința CEMIN Baia Mare. 
Contactoare Buzău. C.S.U. Con
strucții Sportul studențesc —
3. Universitatea Timișoara. Hi
drotehnica Milcov, Mașini Gre- 
le-Olimpia. Rapid Buc. — 2, 
T.C. Ind. Midia. C.S.M. Sucea
va. Locomotiva Pașcani — 1. 
„U“ 16 Februarie Cluj-Napoca. 
Știința Petroșani. Gloria P.T.T. 
Arad — 0.
• PROMOVAREA unor ti

neri „cavaleri ai fluierului” la 
partidele de pe prima noastră 
scenă competitională se dove
dește. pînă acum cel puțin, 
inspirată. După G. Petrescu, 
duminică a fost rîndul ieșea
nului Aurel Popa. Mereu pe 
fază, uneori chiar prea aproa
pe de „miezul” disputei (a pri
mit la un moment dat o... pa
să). ex-divizionarul moldovean 
a primit calificative foarte bu
ne din partea cunoscuților 
arbitri AI. Carnabel și G. Ef- 
timescu. ti așteptăm si pe al-

Geo RAEȚCHI

• Joi vor începe la Burgas 
întrecerile din cadrul tradițio
nalei competiții internaționale 
rugbystice pentru selecționate 
de tineret, dotată cu trofeul 
„Nisipurile de aur". Tara noas
tră va fi reprezentată la ac
tuala ediție de lotul de juniori 
(25 de sportivi).
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manșe la 250 cmc a ținut pu
blicul cu sufletul la gură, dato
rită disputei dintre favoritul 
probei, Ernest Miilner (Steaua) 
șl Petrișor Titilencu (Torpedo 
Zărnești). Avînd o mașină mal 
puternică, bine pregătită, Titi
lencu ia conducerea după start. 
Bun tactician, Miilner îl urmea
ză îndeaproape, așteptînd. Și a 
avut ce aștepta : după 6 ture, 
Titilencu se dezechilibrează, ca
de șl stelistul la conducerea 
cursei. Dar fostul lider al man
șei nu se Împacă cu situația și 
urmează o cursă palpitantă. Ti
tilencu — fapt dovedit și în 
manșa secundă — nu știe, încă, 
să stea în fața lui Miilner, dar 
știe să-1 urmărească. Intr-ade
văr. în prima manșă, sportivul 
din Zărnești reușeșete să-și a- 
jungă adversarul, să-1 depă
șească, după care cade din nou 
și cîștigă Miilner. In manșa a 
n-a, cam același „scenariu”, a- 
tît doar că Miilner rămîne fără 
benzină în apropierea liniei de 
sosire și, deci, cîștigă Titilen
cu. Clasamentul etapei (250 cmc): 
L_ TORPEDO ZĂRNEȘTI 56 p 
(P. Titilencu — 37 p. D. Titilen
cu — 10 P, V. Carabăț — 9 p),
2. Steaua 52 p, 3. St. roșu Bra-
șov 36 p.
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RE — DINAMO BUCUREȘTI 
23—23 (10—13). A fost un 
med de mare luptă, dîrz, pe 
alocuri foarte dur, la căpătui 
căruia ambele echipe pot re
greta că au scăpat printre de
gete victoria. Dinamo pentru 
că a condus în majoritatea 
timpului iar H. C. Minaur 
pentru că după ce 1 s-a ani
hilat avantajul de la începutul 
meciului (5—2 în min. 9. 6—3 
în min. 3, 7—5 în min. 15) a 
avut în final avans de un gol : 
23—22 în min. 59. Socotim in-

PROGRAMUL DE AZI :
Știința Bacău—Relon Să- 

vinești (de la ora T0), Con
structorul Oradea — Metalul 
Bistrița (11,15), Universitatea 
Craiova — Constructorul A- 
rad (14,30), H.C. Minaur Ba
ia Mare — Dinamo Brașov 
(15,45), Steaua — Carpați 
Mirșa (17). Dinamo București 
— Politehnica Timișoara 
(18,15).
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să că rezultatul este echitabil, 
ambele echipe aruneînd in 
luptă întregul lor potențial. 
Dacă Mircea Petran a cîștigat 
duelul portarilor cu Claudiu 
Ionescu, în schimb Ion Moca- 
nu a avut — în competiție cu 
Doru Porumb — întîietatea în 
cel al pivoților ; Măricel Voi- 
nea și Mircea Bedivan au avut 
contribuții egale. Și dacă di- 
namoviștii acuză arbitrajul lui 
Romeo Iamandi și Traian Ene 
din Buzău, comit o greșeală. 
Este adevărat că cei doi cava
leri ai fluierului n-au mai pu
tut să discearnă, în finalul a- 
prins al acestei partide de ma
re luptă, ceea ce a fost duri
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neanu — 427 de la Gloria șl, res
pectiv, Liliana Dablja — 393.
(C. Popa — coresp.) • VOINȚA 
TIMIȘOARA — VOINȚA CRAIO
VA 2358 — 2202 (5—1). Timișo- 
rencele au dominat tot timpul. 
Craiovencele, care după o absen
tă de cîțiva ani au revenit în 
„divizie", n-au reușit să se a- 
propie de valoarea localnicelor. 
Cele mai mari punctaje le-au 
avut tlmișorencele Emilia Ebel
— 418 și Elisabeta Dragomir —
415. (C. Crețu — coresp.) • VO
INȚA TG. MUREȘ ------- ------
ȘIȚA 2529 — 2290 
MASCULIN • 
MARE — AURUL 
5062 — 5151 (2—4).
o echipă mai omogenă și 
tigat pe merit, avînd în 
(902) cel mai eficace 
De la sătmăreni cel mai 
punctaj l-a avut Biclușcă (873). 
(Z. Kovacs — coresp.). • META
LUL ROMAN — CARPAȚI SI
NAIA 5149 — 5086 (4—2). Joc 
spectaculos, în care ambele di
vizionare au jucat bine. Isciuc
— 910 și, respectiv. Nicoară —
866 au fost principalii realiza
tori. (I. Vega — coresp.). • 
C.F.K. CONSTANȚA — CON
STRUCTORUL GALAȚI 4871 —
4864 (3—3) • OLIMPIA BUCU
REȘTI — CHIMPEX CONSTAN
TA 5190 — 4879 
CA TIRNAVENI 
SIRMEI CIMPIA 
5047 (3,5 — 2,5). 
putată, cîștigată 
au profitat de avantajul propri
ei arene și au avut în Petca
— 895 și Szasz — 883 cei mai 
preciși jucători. De la oaspeți 
s-a impus, in mod deosebit, 
Deac, — 919 1 (I. Ducan — co
resp.) • RULMENTUL BRAȘOV
— LAROMET BUCUREȘTI 5187
— 4871 (6—0). Scorul oglindește
perfect diferența de valoare din
tre cele două formații, cu toate 
că Rulmentul n-a jucat cu omul 
nr. 1. Ioslf Tismănar. S-au re
marcat de la gazde Radu —926 
și Matiș — 893. De la Laromet 
cel mai bun rezultat l-a avut 
Pop — 881. (C. Gruia — coresp.) 
• GLORIA BUCUREȘTI — PE
TROLUL C1MPINA 5302 — 4819 
(6—0). Acest joc a constituit pen
tru campioni un „galop de să
nătate"... Cîmpinenii n-au reușit 
să țină pasul cu valoroșii lor 
adversari. Principalii realizatori: 
Tudor — 925, Stamatescu — 917 
șl, respectiv, Scheftz — 848. La 
Gloria n-a jucat Cătineanu, ca
re de obicei se numără printre 
cel mai eficace. (O. Guțu — co
resp.) • C.F.R. TG. MUREȘ — 
VICTORIA TIMIȘOARA 5075 —
4934 (4—2) • CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 5171 — 5336 (2—4).

Echipele Voința (f) și Tehnou- 
tilaj Odorheiu Secuiesc (m) 
n-au jucat, neavlnd, la ora ac
tuală, piste regulamentare, de 
joc. Meciurile lor au fost ami
nate.

— C.S.M. RE- 
(6-0).

UNIO
BAIA
Aurul

SATU 
MARE 
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(4—2) • CHIMI- 
— INDUSTRIA 
TURZII 5151 — 
Partidă viu dis- 
de gazde, care
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303. 193, 164. 191 $i 169. inițiată 
de purtătorii cravatei roșii cu 
tricolor. Un fel de test în ve
derea fixării loturilor echipe
lor care vor lua parte la com
petițiile organizate de Consi
liul organizației pionierilor din 
sector.

Așadar, un start lansat in 
activitatea sportivă a elevilor 
de la Școala generală nr. 204. 
o dată cu primele zile ale nou
lui an școlar...

STEAUA. în minutul... 91 a! 
meciului cu Petrolul, disputat 
sîmbătă, jucătorii echipei noas
tre campioane și-au îndreptat 
gindurile spre partida. de 
miercuri, din C.C.E., cu echipa 
daneză Vejle B.K. Duminică a 
fost zi de recuperare, cu saună, 
baie și masaj, dar și cu o șe
dință de pregătire teoretică, de 
studiu al adversarului. Luni, 
steliștil au efectuat două an
trenamente. în cursul acestei 
dimineți ei se vor îndrepta, 
pe calea aerului, spre Dane
marca. Vor face deplasarea ur
mătorii jucători : Ducadam și 
Stîngaciu — portari ; _Iovan, 
Bumbescu, Beiodedici, 
Iescu, Weinsenbacher, 
Stoica, Petcu, Boloni,

Bărbu- 
Bălan, 
Balint,

F. C.

I
I
I
I
I
I
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I
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I
I

Lăcătuș, Pițurcă și 
— jucători de cimp. 
la Vejle va începe la 
(20.45 — ora Bucu- 
și va fi arbitrat de 
din R.F. Germania, 

pe Werner

Majaru, 
Radu II
Meciul de 
ora 19,45 
reștiului) 
o brigadă
avîndu-1 la centru
Fockler.

UNIVERSITATEA
De la înapoierea internaționa
lilor după meciul cu Anglia, 
pregătirile- formației craiovene 
s-au îndreptat spre partida de 
miercuri seara, cu Monaco, din 
Cupa cupelor. După meciul de 
campionat, de sîmbătă, cu „U“ 
Cluj-Napoca, duminică toți ju
cătorii au luat parte la un pro
gram de recuperare, avîndu-se 
în vedere, în primul rind, so
licitările nucleului de interna-

CRAIOVA.

tionali care au jucat cu Anglia 
(Lung, Negriiă, Ștefănescu, 
Ungureanu, Cămătaru), după 
care, luni, întregul lot a luat 
parte la două antrenamente, 
dimineața și după-amiaza. Din 
păcate, în meciul de miercuri 
nu pot fi utilizați Irimesfu, 
suspendat de U.E.F.A. pe trei 
etape, și Negriiă, care a acu
mulat -două cartonașe galbene. 
Universitatea va pleca spre 
Monaco, în cursul acestei dimi
neți. cu avionul, pe ruta Cra
iova — Nisa, de unde va con
tinua călătoria cu autocarul, 
pînă la Monte Carlo, unde sea
ra va efectua un antrenament. 
Meciul cu Monaco se va dis
puta de la ora 20,30 (21,30 —

BIHOR: CAUZE
Dumlnlcă la Oradea, pentru 

unii s-a produs o surpriză a e- 
tapei. Pentru cei care au urmă
rit, însă partida, victoria buzo- 
lenilor. după un veritabil reci
tal. a fost lucrul cel mal fi
resc cu putință, singura „surpri
ză" fiind... scorul mic înregistrat 
de echipa antrenată de Gh. Con
stantin și Fl. Dumitrescu. Lău- 
dînd încă o dată jocul modern 
al buzoienilor, aplaudat de ex
celentul public orădean, trebuie 
să ne punem însă întrebarea 
(pe care șl-o pun de altfel mulțl 
suporteri ai echipei de pe Criș): 
ce se întîmplă cu F. C. Bihor 7 
A naufragiat după numai șase 
etape 7

Răspunsul trebuie pornit, fi
rește. de la clasament. In loc să 
obțină prima victorie în campio
nat, duminică, F. C. Bihor a 
„reușit" și prima înfringere a- 
casă. Astfel îneît penultima e- 
chipă a clasamentului are acum 
numai trei egaluri și un gola
veraj semnificativ : 2 (două !)
goluri marcate și 12 primite. 
Adică un 0—5 la București cu

DIVIZIA

EFECTE
Sportul studențesc, 0—0 acasă cu 
Victoria, 0—0 la Pitești, 1—1 a- 
casă cu Petrolul. 0—4 la Bucu
rești cu Rapid șl duminică 1—2, 
pe terenul său. cu Gloria. Cum 
s-a ajuns aici? Privind, dumi
nică. jocul echipei, haotic, fără 
vlagă, fără ambiție, fără idee, 
este logic să te întrebi dacă a- 
ceastă echipă s-a pregătit pen
tru noul campionat. Pentru că 
ea pare o echipă abia acum a- 
dunată, după o vacanță îndelun
gată. Din cîte am înțeles, cauzele 
care au dus Bihorul Ia acest 
neașteptat „naufragiu" sînt mul
tiple, cauze șl cauze care se în
trepătrund. tn primul rind, sus
țin top cei din anturajul echi
pei, pregătirea de vară n-a prea 
fost pregătire. Pentru că Mihuț 
și Dianu au ... .
plecarea prin 
că Tămaș, 
trescu au 
După care 
dctismcle" 1.. . ..
ritabil măr al discordiei. Dianu 
șl Bisok, iar după prima etapă a 
plecat antrenorul V. stănculescu.

fos t cu gîndul la 
alte părți, pentru 
Kiss și Dumi- 

absentat motivat, 
au apărut „ve- 

lui Mihuț, un ve-

Și. atunci, totul devine firesc, 
adică acest joc fără orizont, 
fără periculozitate în fazele de 
atac, fără ambiția de altă dată 
a jucătorilor arădeni. Duminică, 
echipa pregătită de Gh. Dărăban 
și A. Mute a început promițător 
partida cu un prim sfert de oră 
mai bun, după care s-a stins și 
a intrat tntr-o‘ obositoare medio
critate de divizie „B“, pe care a 
încercat să o salveze cu o „cas- 
cadorie" a lui C. Georgescu 
(min. 61) care a cerșit un pe
nalty salvator, însă arbitrul, a- 
tent, nu a căzut în capcană. 
Tot duminică am urmărit, în 
deschidere, șl partida de speran
țe. Șl am remarcat cîțiva jucă
tori care trebuie promovați cu 
curaj în locul „vedetelor" care 
nu au făcut deeît rău echipei 
mari. Ne gîndim la Toderaș, Sl- 
muț șl Harșani.

La F. C. Bihor trebuie între
prins urgent ceva responsabil 
pentru a salva acest centru de 
tradiție din fotbalul nostru !

Mircea M. IONESCU

ora Bucureștiului) și va fi con
dus de o brigadă de arbitri din 
Austria, avîndu-1 la centru pe 
M. Wohrer.

DINAMO. Echipierii vice- 
campioanei noastre au par
ticipat, ieri, la o lecție de pre
gătire desfășurată pe terenul 

-din Șoseaua Ștefan cel Mare. 
Au lipsit de la antrenamentul 
condus de Constantin Cernăia- 
nu și Florin Cheran jucătorii 
Dragnca (entorsă de gleznă. 
care-1 face indisponibil pentru 
meciul de miercuri). Stănescu 
și Augustin, toți trei acciden
tați în jocul cu F.C. Argeș.

Formația oaspete. Vardar 
Skoplje, a sosit aseară in Ca- - 
pitală, pe calea aerului.

Meciul, care va fi găzduit de 
stadionul Dinamo, cu începere 
de la ora 17, va fi condus de 
o brigadă de arbitri din 
U.R.S.S. cu Valeri Butenko la 
centru.

SPORTUL STUDENȚESC. în 
vederea meciului din Cupa 
U.E.F.A., cu Xamax Neuchatel, 
studenții bucureșteni au fă
cut duminică un ultim antre
nament, în compania 
lor de speranțe, pe 
din Regie.

In cursul acestei 
lotul de jucători (din 
parte. între alții. Speriatu. M. 
Mihail Cazan. Iorgulescu. M. 
Popa, Bozeșan, Țicleanu, Hagi, 
Coraș. M. Sandu) va face de
plasarea cu avionul la Ziirich, 
de unde va continua drumul, 
cu autocarul, spre Neuchatel.

Partida de mîine va începe 
la ora 20 (ora locală) și va fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri din Iugoslavia, avîndu-1 la 
centru pe M. Iiievschi.

echipei 
stadionul

dimineți, 
care fac

REZULTATELE ETAPEI A 5-a
• Performera campionatului — Pandurii Tg. jiu : 15 p din tot atitea posibile I • MECON a pre
luat șefia seriei „bucureștene*,  după victoria in deplasare (1-0 la Fieni) • O etapă cu scoruri 
mari : 7-0 (2 jocuri), 6-0 (2) și 5-0 (4) • Meci întrerupt la Rodna - la 1-2 I ! J • Recolta Sa- 

IX-a in camp’onatv! trecut, acum - cea mai slabă din grupălonta, printre fruntașele seriei a

SERIA I

Raionul Săvlnești — Cetatea Tg. 
Neamț 1—1 (0—1), Carpațl Gălă- 
nești — Avlntul Frasin 2—0 (2—0), 
Eleotro-Luceatărul Botoșani — 
șiretul Pașcani 1—2 (0—1), Con
structorul Iași — Danubiana Ro
man 4—1 (3—0). Laminorul Ro
man — Celuloza-Bradul Roznov 
1—0 (1—0), Explorări câmpulung 
Moldovenesc — Zimbrul Șiret 
4—1 (3-0), Cristalul Dorohoi — 
C.S.M. Bucecea 3—1 (0—0), Mi
nerul Gura Humorului — Metalul 
Rădăuți 1—0 (0-0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a V-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 13 p (10—3), 2. Mine
rul Gura Humorului 12 p («—2), 
3. Laminorul Roman 10 p (0—2)... 
pe ultimele locuri : 14. Luceafă
rul Botoșani 3 p (4—6), 13. Celu- 

A-

Mecanica Vaslui — Proletarul 
Bacău 3—1 (1—1), Textila Buhuși 
— Victoria Gugeștl 3—1 (2—0),
Constructorul-Flacăra Odobești — 
Petrolul Moineștl 3—2 (2—0),
Unirea Negrești — Steaua-Meca- 
nlca Huși 6—0 (2—0), Chimia
Mărășești — Partizanul Bacău 

2—1 (0—1), C.S.M. Borzești —
Inter Vaslui 3—1 (1—1), Unlrea- 
Dinamo Focșani — Luceafărul 
Adjud 2—0 (1—0).

Pe primele locuri 
FOCȘANI 10 p "• 
Z«tă CU 2 P, 3. 
0 p (12-0), 3.
9 P (8—10). 
p (7—11)... pe

1. UNIREA 
(13—5) — penali- 
Proletarul Bacău 
Mecanica Vaslui 

Mecanica Huși 9 
.................. ultimele locuri :

15. Luceafărul Adjud 4 p (2—5),
16. Minerul Comănești 3 p («—11).

4.

SERIA A Hl-a

Joza Roznov 3 p (3—12). 16. 
vlntul Frasin 1 p

SERIA A
(2-3).

n-a
Hm. SăratVoința-Petrolistul

Minerul Comănești 3—3 (2—3),

FIDELIO A ClȘTIGAT PRIMA CURSA DE FOND

Petrolul lansa — Granitul Ba- 
badag 4—2 (V—2), Victoria-I.RJÎ. 
Tecuci — Metalul Buzău 3—1 
a-0). Petrolul Berea — S.N.- 
CJS.ș. Tuloea 3—1 (1—0), Progre
sul Isaccea — Chimia Brăila 3—1 
(3—0), laminorul Viziru — An

cora Galați 3—2 (0—1). D.V.A.^ 
Portul Galați — Arrubium Măcln 
1—1 (J—0), carpați Nehoiu — 
F.E.P.A. "74 Bîrlad 1—0 (0—0),

Chimia Buzău

București 9 p (7—9), 4. Flacăra 
roșie București 9 p (9—13)... pe 
ultimele locuri : 13—15. Metalul
Mija 5 p (2—4), Avicola Creve
dia 5 p (4—6). Electrica Tltu 5 p 
(5—7), 16. Constructorul I.A.C.P.B. 
3 p (3—5).

SERIA A Vi a
Progresul Băilești — Dacia Pi

tești 1—0 (0—0), C.F.R. Craiova
— Constructorul T.C.I. Craiova 
0—a (0—0). Progresul Corabia — 
Sportul muncitoresc Caracal 2—0 
(1—0), Viitorul Scomioești — 
Metalul Alexandria 1—1 (0—0),
Automatica Alexandria — Viito
rul Drăgășani 5—0 (1—0), Armata 
Craiova — ROVA Roșiori 1—1 
(0—0). Chimia Tr. Măgurele — 
Electronistul Curtea de Argeș 
6—2 (3—0). Textila Roșiori — Re
colta Stoicănești 1—0 (1—0).
Pe primele locuri : L ROVA 

ROȘIORI 13 p (14—«), 2. Con
structorul Craiova 12 p (13—4), 3. 
Viitorul Scornicești 11 p (9—<)... 
pe ultimele locuri : 14—15. Dacia 
Pitești 3 p (3—8), CJ?.R. Craiova 
2 - ~ — - — ---------------
1

p 
p

(2—7), 16. Recolta Stolcăneștl 
(4-0).

SERIA A VH-a

— Viitorul-I.R.A. Cluj-Napoca 
4—1 (3—1). Unirea Valea Iul Mi
hai — Voința Oradea 0—1 (0—1), 
Minerul Suneuiuș — Industria 
slrmel C. Turzil 0—1 (0—0), Sti- 
cla-Arieșul Turda — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 4—1 (1—0), Re
colta Salonta — Metalurgistul 
Cugir 1—3 (0—1).

Pe primele locuri : 1. STEAUA- 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 10 p (13—4), 
2. Metalurgistul Cugir 10 p 
(10—5). 3. Voința Oradea 10 p
(7—3).,. pe ultimele locuri : 14. 
Unirea Valea lui Mihal 3 p (2—8), 
■' Electrometal Cluj-Napoca 3 

(5—19). 16. Recolta Salonta 1 
(2-14).

15.
P 
P

SERIA A X-a

Luînd un start bun șl atacînd 
în finalul alergării. Fideli© gi-a 
întrecut net adversarii în prima 
cursă de fond a sezonului, T. 
Marinescu dovedlndu-și din nou 
s<pecialitatea în asemenea curse. 
Reuniunea de duminică a 
fost dominată însă de I. Oană, 
care a obținut două victorii, cu 
Viclean, fără probleme șl cu Ro
tunda, o mînză cu frumoase 
perspective. Curea de viteză a 
revenit Iul Sardonic, într-un re-, 
cord, dar Manuo a fost jenat pe 
ultima turnantă de către Trifoi. 
Actualul lider al clasamentelor, 
G. Tănase, șl-a mai adăugat o 
victorie la zestre, cu Deda, a 
cărei performanță merită a fi 
subliniată. Cursa rezervată ama
torilor a revenit lui Secret, V. '

Alexandrescu dovedindu-se din 
zl în zl mai bun. Odoreu, cu R. 
Costlcă în sulky, și-a dominat 
adversarii, producînd prima mare 
surpriză a zilei. Iar Herald, cu 
M. Dumitru, pe cea de a doua, 
fapt care a dus la închiderea 
pariului austriac. In fine. Volni
ca, arătînd un frumos progres, a 
dștigat prima cursă a reuniunii, 
D. Toduță conducînd-o foarte 
bine.

STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
care in- 
>ilete la 
ONOEX- 
itembrle. 
ate UL- 
?ot juca

cu patru variante achitate în cotă 
de 25 la sută. De reținut că, 
indiferent de cota jucată, fieca
re bilet are drept de cîștigurl 
la toate cele trei extrageri a cite 
patru numere, care însumează 
12 numere din 75. Jucați din 
timp numerele dv. preferate 1

75.

A.S.A. Buzău 
1—1 (1-1).

Pe primele 
MIA BRA1LA 
trolul Ianca

locuri : 1—2. CHI- 
10 p (0—2), Pe- 

____ ________ 10 p (10—«), 3. 
Carpațl Ne ho iu 9 p (10—5)... pe 
ultimele locuri : ‘ ‘ - -
lăți 4 p (7—12).
15. " ‘ “
10.

14. Ancora Ga- 
_ „ .. .. — din 4 jocuri,

Laminorul vlziru 4 p (4—11), 
A.S.A. Buzău 2 p (6—8).

SERIA A IV-a

mea, că 
telor și 
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îgura In 
-e oferă 
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lia unor 
autotu- 
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CÎȘTIGURILE 
TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN XI SEPTEMBRIE

Cat. 1:3 v. 
lei; cat. 2: 
17 530 lei și 
4 382 lei; cat. 
2 795 lei; cat. 
cat. 5 : 181 a 
a 40 lei; cat.
cat. 8: 3 811,75 a

2 variante
3
8:
4:

266
7:

1985

a 16 069 
100% a 
25% avariante

17.25 variante a
107.25 a 
lei; cat.
227,50 a
40 lei.

449 lei; 
»: 7 221 
200 lei;

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Volnica (Toduță) 1:40,9, 2. 
Reușit. Cota : cîșt. 1,20. Cursa a 
n-a : 1. Odoreu (Costică) 1:28,9, 
2. m. Cota : cîșt. 15, ev. 110. 
Cursa a m-a :, 1. Secret (Ale- 
xandresou) 1:28,1, 2. Secărlca, 3. 
Relativ. Cota: dșt. 7, ev. 145, 
ord. triplă 675. Cursa a IV-a : 1. 
Fldelio (Marinescu) 1:29,0, 2. A- 
nemona, 3. Tenor. Cota : cîșt. 3, 
ev. 48. ord. triplă 1707, triplu 
I—II—m 487. Cursa a V-a : 1. 
Sardonic (Ionescu) 1:23,8, 2. Ma
nuo. Cota : cîșt. 3. ev. 16. Cursa 
a Vl-a : 1. VMean (Oană) 1:29,7, 
2. Oranița, 3. Janeta. Cota : cîșt. 
5, ev. 15, ord. triplă 701. Curea 
a VH-a : 1. Deda (Tănase)
1:29,1, 2. Hendorf, 3. Sugestin. 
Cota : cîșt. 4. ev. 32, ord. triplă 
închisă, triplu V—VI—VII 1059. 
Cursa a VHI-a : 1. Herald (Du
mitru) 1:29,3, 2. Atena, 3. Sime- 
na. Cota : cîșt. 10, ev. 260, ord. 
triplă închisă. Cursa a IX-a : 1. 
Rotunda (Oană) 1:34,5, 2. Coma
ta. cota: cîșt. 6, ev. închis, 
ord. 60.

F.CJJ.-Dunărea Giurgiu 
I.S.CJJ?. Ulmenl 3—0 (3—0), 
itorul Chimogi — I.M.U.-C.S.Ș. 
Medgidia 1—0 (1—0), Unirea Slo
bozia — Marina Mangalia 5—0 
(1—0), S.N. Oltenița — Voința 
Constanța 4—0 (2—0), Cimentul
Medgidia — Electrica Constanța 
0—0, Unirea Urzicenl — Olimpia 
Slobozia 3—1 (1—1), Portul Con
stanța — Victoria Țăndărel 3—0 
(1—0), Metalul Mangalia — Spor
tul „30 Deoembrie" 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 12 p (11—3), 2. Por
tul Constanța 11 p (11—2), 
Viitorul Qhirnogl 8 p (6—3) 
penalizată ou 2 puncte... pe ulti
mele locuri : 15. Electrica Con
stanța 2 p (2—6), 16. 
Tăndărei 2 P (3—8).

SERIA A V-a

Vi-

3.

Victoria

Voința
Metalul

0—0,

A. MOSCU

Metalul București 
București 5—1 (2—0),
Mija — Avicola Crevedia . .
I.U.P.S. Chitila — Chimia Găești 
1—0 (0—0). Abatorul București — 
Danubiana București 0—0, Flacă
ra roșie București — Viscofll 
București 2—1 (1—0), Constructo
rul I.A.C.P.B. Giurgiu — Elec
trica Tltu 0—0, Autobuzul Bucu
rești — Tehnomeital București 
7—0 (2—0), Cimentul Fienl —
M.E.C.O.N. București 0—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. M.E.C.O.N. 
BUCUREȘTI 10 p (7—4), 2. I.U.P.S. 
Chltlia 10 p (6—4), 3. Voința

Minerul Moldova Nouă — Chi
mistul Rm. Vîlcea 7—0 (2—0),
Gloria-Pandurii Tg. Jiu — Fo
restierul Băbenl 1—0 (0—0), Mi
nerul Mecanizatorul Șimian — 
Minerul Anina 1—0 (0—0), Meta
lurgistul Sadu — Gloria Reșița 
1—0 (1—0), Petrolul Ticlenl —
Metalul Oțelu Roșu 5—0 (0—0),
Minerul Motru ~ “
3-0 
Jiul 
tura 
șart

Pe .
RH TG. JIU 15 p (13—0), 2. Glo
ria Reșița 9 p (13—3), 3. Minerul 
Motru 9 p (11—3)... pe ultimele 
locuri: 16. Jiul Rovinari 4 p (5—10), 
16. Minerul Mătăsari 3 p (4—8).

__ _______ Dierna Orșova 
(1—0), Minerul Oravița — 
Rovlnarl 3—0 (1—0). Armă- 
Strehaia — Minerul Mătă- 

1—0 (1—0).
primele locuri : L PANDU-

SERIA A vni-a
Victoria Călan — C.S.M. Lugoj 

1—0 (0—0), Dacia Orăștie — Mi- 
nerul-știința Vulcan 3—1 (1—0),
C.F.R Slmeria — Rapid Arad 
3—0 (1—0), Șoimii Lipova —
C.S.M. Caransebeș 5—0 (2—0),
C.F.R.-Victoria Caransebeș — 
U.M. Timișoara 1—2 (1—0), Mine
rul Paroșeni — Unirea Sînnico- 
lau Mare 3—1 (1—1), Strungul
Chișineu Criș — Unirea Tomna
tic 4—0 (1—0), Obilid Sînmartlnu 
Sîrbesc — Minerul Certej 7—0 
(2—0).Pe primele locuri : 1. U.M. TI
MIȘOARA 12 p (10—6), 2. Victo
ria Călan 10 p (5—8), 3. Strungul 
Chișineu Criș 9 p (11—5)... pe
ultimele locuri : 15. C.S.M. Ca
ransebeș 3 p (4—0), 10. Unirea
Tomnatic 2 p (1—9).

SERIA A IX-a
Gloria Beiuș — Steaua-C.F.R. 

Cluj-Napoca 1—1 (0—1), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Electro
metal Cluj-Napoca 5—0 (1—0),
Olimpia Gherla — Metalul Aiud 
1—ș (0—0), Mecanica Alba Iulia

CUPROM Baia Mare — Oa
șul Negrești 1—0 (0—0), Minerul 
Baia Sprie — Minerul Băiuț 1—1 
(0—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi
nerul Sărmășag 1—0 (1—0), E-
nergia Beolean — Bradul Vlșeu 
I—0 (1—0), Chimforest Năsăud — 
Chimia Tâșnad 2—0 (1—0), Mine
rul Rodna — Unlo Satu Mare — 
întrerupt în min. 80, la 1—2, 
Chimia-Victoria Zalău — Some
șul Satu Mare l—o (1—0), Victo
ria Cărei — Minerul Băița 3—0 
(2-0).
Pe primele locuri : 1. VICTO

RIA CĂREI 9 p (11—5), 2. Chim
forest Năsăud 9 p (7—4), 3. Lă
pușul Tg. Lăpuș 9 p (4—8)... pe 
ultimele locuri: 15. Someșul Satu 
Mare 5 p (4—3), 16. Minerul Rod
na 5 p (4—5) — din 4 jocuri.

SERIA A Xl-a

Minerul Baraolt — Mureșul Lu
duș 0—0, Inter Sibiu — Electro- 
mureș Tg. Mureș 2—1 (0—0), Me
talul Sighișoara — Viitorul 
Gheorgheni 2—0 (0—0), Mureșul
Toplița — Oțelul Reghin 0—0, 
Carpați Agnita — C.S.U.-Meca- 
nica Sibiu 4^-0 (0—0), Metaloten- 
nioa Tg. Mureș — progresul O- 
dorhei 4—1 (1—0), Lacul Ursu
Sovata — Unirea Ocna Sibiului 
3—1 (1—1). Unirea Cristuru Se
cuiesc — Minerul Bălan 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. INTER
SIBIU 13 p (12—3), 2. Metaloteh- 
nica Tg. Mureș 10 p (16—9), 3. 
C.S.U. Sibiu 9 p (11—7)... pe ul
timele locuri : 14. Unirea Ocna 

5 p (3—6), 15. Mureșul 
5 p (6—11), 16. Minerul 
5 p (2—8).

Sibiului 
Toplița 
Baraolt

14.

SERIA A XH-a
Mobila-Măgura Codlea — pe

trolul F.S.H. Băicoi 1—0 (1—0),
Nitramonia Făgăraș — Victoria 
Florești 6—0 (1—0), Carpați Si
naia — I.P.T. întorsura Buzău
lui 2—0 (1—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Poiana Cîmpina 4—0 
(1—0), Precizia Săcele —-Metro m 
Brașov 2—0 (1—0). Torpedo Zăr- 
neștl — Chimia Brazi Ploiești 
2—1 (1—0), Minerul Filipești —
Cimentul Hoghlz 1—0 (0—0), U- 
tilajul Făgăraș — Electro Sf. 
Gheorghe 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. NITRA
MONIA FAGARAȘ 13 p (12—0), 
2. Minerul Filipești 10 P (7—5), 3. 
Mobila Codlea 10 p (7—7)... pe 
ultimele locuri: 15. Chimia Brazi 
2 p (4—7), 16. Utilajul Făgăraș 
1 p (2—12).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



A LUAT SFIRSIT EDIȚIA A 20-a 
A CE. DE BASCHET FEMININ

BOXERI ROMÂNI LA BALCANIADA DE LA SOFIA

ACORD DE COLABORARE 
Șl hjELEGERE RECIPROCĂ 

ÎNTRE COMITETELE 
OLIMPICE ALE

«. R. S. S. Șl S. 0. A.
WASHINGTON. 16 (Agerpres). 

în orașul Indianapolis a fost 
semnat un acord de colaborare 
și înțelegere reciprocă între Co
mitetele olimpice ale U.R.S.S. șl 
S.U.A., Informează agenția TASS. 
Documentul apreciază că extin
derea legăturilor dintre sportivii 
celor două state. In conformitate 
cu idealurile mișcării olimpice, 
va contribui la Instaurarea unui 
climat de bunăvoință și Înțele
gere reciprocă Intre popoare.

Acordul, precizează agenția ci
tată, a fost semnat de președin
ții Cornițelor olimpice din 
U.R.S.S. șl S.U.A., In prezența 
președintelui Comitetului Olimpie 
Internațional, Juan Antonio Sa
maranch.

Silitră, 
Leontin 
Florian 
Gheor- 
Răcaru. 

Teodor Niculescu

colae Talpoș, Corneluș 
Florian Tîrcomnicu.
Sandu, Dănuț Lugigan, 
Vasile. Vasile Cazacu, 
ghe Preda si Dorin
Antrenori
și Valentin Vrinceanu. medic
— dr. Petre Radovici, arbitru
— Nicolae Mocsar.

a tării noas- 
Sofia (Bulga- 
participa la 
box seniori 

făcut
(A-neva 8. Arbitri: Spreizler 

ustria) și Vitronnik (Israel) 
Alte rezultate: Ungaria — Ce
hoslovacia 103—76 (52—30). iu
goslavia 
(36—31).

(prin telefon), 
a Campionatului 
baschet feminin 

la ..Palazzctto
CU 

în-

TREVISO 
Ediția a 20-a 
european de 
s-a încheiat, 
dello sport" din localitate, 
succesul echipei U.R.S.S.. 
vingătoare pentru a 18-a oară 
în această competiție (au mai 
cîștigat Selecționatele Italiei in 
1938. la Roma și Bulgariei. în 

la Lodz). In finală, bas
chetbalistele sovietice au în
vins cu 103—69 (57—41) echipa 
Bulgariei. Au marcat: Savit
skaia 25. Barei 20. Jakovleva 
13 Semenova 12. Burjakina 11, 
Sukarnova 7. Kitrița 10, Toi- 
maite 2. 
ușova 1 
respectiv 
kova 17.
2. Ivanova 5.

1958.

a

Polonia 76—58

CLASAMENT FINAL :
2. Bulgaria. 3. 
Cehoslovacia. 5.

7. Italia.

1. 
Un- 
Iu-

Shidlauskaite 2. Cea- 
pentru învingătoare, 
Banova 27. Iladjian- 
Spasova 4. Scebanova 

Radkova 6. Ba-

U.R.S.S.. 
garia, 4. 
goslavia, 6. Polonia.
8. Franța. 9. România, 10. Spa
nia. 11. Olanda, 12 Belgia.

Pentru selecționata 
ocuparea 
repetarea 
cătoare de la ediția 
tă a Campionatului 
(Budapesta. 1983) și 
un rezultat inferior 
ților reale ale jucătoarelor care 
au alcătuit lotul.

locului 9 
evoluției

noastră, 
înseamnă 
nesatisfă- 
preceden- 
european 
constituie 
posibilită-

In meciul de șah I. T. B. - Eindhoven

O DISPUTĂ FOARTE STRINSÂ
a

festivități
Duminică a început. în sala 

de festivități de la sediul 
I.T.B. din ,Bd. Dinicu Golescu 
1, intilnirea internațională de 
șah dintre .echipele I.T. Bucu
roșii și S.V. Eindhoven (Olan
da), contînd pentru primul tur 
al ..Cupei campionilor euro
peni", ediția 1985.

Startul șahiștilor noștri a fost 
mai curînd șovăitor, ei fiind 
conduși la un punct diferență, 
după epuizarea primului tur. 
Formația olandeză, care dove
dește omogenitate și o deose
bită forță de joc. a punctat la 
mesele a 4-a și a 6-a, unde 
R. Douvcn l-a învins 
Ștcfanov, iar J. Van 
D, Savin, în ambele 
oaspeții avind piesele 
Scorul a fost redus de 

internațional 
care l-a în- 
a 2-a pe F. 

joc animat, 
tactice.

— M. Pavlov și G. Welling — 
I. Armaș.

Așadar, înaintea partidelor 
turului doi, care încheie astăzi 
întîlnirea, scorul general este 
favorabil oaspeților : S.V. Eind
hoven — I.T.B. 3,5—2,5.

pe P. 
Mii pe 
partide 
negre, 
tînărul

nostru maestru 
Dan Bărbulescu, 
trecut Ia masa 
Kuijpcrs, după un 

momente 
partide din primul 

încheiat

cu intense 
Celelalte 
tur s-au 
ordinea meselor :
— Fl. Gheorghiu.

La zi

CU 1500 ni MAI

SUS DE RECORD!
Cine oare, în copilărie, 

nu a înălțat „zmee“ și nu 
le-a făcut să „joace“ pe 
cer! De la un asemenea 
.,zmeu“ . probabil, s-a a- 
•juns cu trecerea anilor, 
la „planoarele“ de astăzi, 
la tot felul de aparate cu 
care „iearii“ zilelor noas
tre se pot înălța șl pluti 
în aer, timp îndelungat.

Mai deunăzi, la Ilague- 
nau >-n estul. Franței, nu 
departe de Strasbourg, un 
pilot pe iȚume Phillip 
Lecocq (26 ani) a prins să 
zboare cu un planor ultra*  
ușor (,,Ulm“) înzestrat cu 
un mic ihutor. Ei bine, la 
bordul acestui aparat, 
special construit și echi
pat. . Lecocq a prins cu- 
renți de aer care l-au ri
dicat pînă la 7 400 m! Este 
o .........
ui? 
cest 
anterior 
canului 
fusese 
town, 
aprilie 
graful. 
dinea
Derry — 5 900 m. îmbună
tățirea recordului său a 
fost făcută deci, cu exact 
1 590 m. (r. vil.)

Echipa de box 
tre a plecat la 
ria), pentru a 
Balcaniada de
(18—22 septembrie). Au 
deplasarea următorii pugiliști. 
în ordinea celor 12 categorii de 
greutate: Viorel Encean-Pop,
Marin Vișan. Relu Nistor, Ni-

D1NAMOVIADA LA CAIAC-CANOE
Miine, pe lacul Snagov, se 

va desfășura un interesant 
concurs internațional de caiac-

canoe, cu participarea cluburi
lor ’ dinamoviste din Ungaria, 
U.R.S.S, 6 și ‘-România.

actualitatea in atletism
• Reprezentativa noastră putea ciști^a la londra, dar...
9 riaratonlșlil din R. D. Ocrmnnâ pc primele locuri

Meciul de atletism dintre 
reprezentativele feminine ale 
Angliei șl României, desfășurat 
sîmbătă, la Londra, s-a încheiat 
cu succesul formației „insulare", 
dar așa cum s-au desfășurat fap
tele pe teren cîteva Inexactități 
au privat reprezentativa noastră 
de o victorie pe care, cu sigu
ranță, ar fi meritat-o. Dar cum 
nu este primul insucces din a- 
cest an (amintim Balcaniada -.de 
la Stara Zagora șl „Cupa Euro
pei" de la Budapesta), deși echi
pa noastră feminină, teoretic, 
are forța uneia dintre primele

VICTORIILE TENISMANILOR CEHOSLOVACI
La recentele campionate inter

naționale, pe teren de asfalt, ale 
S.U.A. de la Flushing Meadow, 
școala cehoslovacă de tenis a 
repurtat un succes de proporții, 
unul dintre cele mai spectacu-

finalistă a competiției. Iar Lendl 
(25 ani) a mal iucat de trei ori 
In finală la Flushing Meadow, 
culegînd însă abia de această 
dată roadele perseverenței lor. 
„Es e un succes pe carc-1 aștep
tăm de mal multă vreme", a 
declarat Ciril Suk, președintele 
Federației cehoslovace, tatăl ju
cătoarei Helena Sukova.

Fericit de succes, Ivan Lendl 
a mărturisit: „încerc un senti
ment care nu poate fi descris, 
mai ales că am și cîștigat tn 
trei seturi contra lui McEnroe. 
Analizinc' jocul, rețin doi factori 
care au contribuit la obținerea 
victoriei : pe de o parte îmbună
tățirea voleulul și a semivoleu- 
lul pe de altă parte ameliorarea 
sensibilă a jocului la fileu, care 
s-au dovedit foarte eficace. Mă 
folosesc de acest prilej ca să-i 
mulțumesc lui Tony Roche, noul 
meu antrenor, care in numai cî
teva luni m-a ajutat să-mi per
fecționez substantial întreg jocul".

reprezentative de pe continent, 
ne propunem să analizăm aceas
tă situație cu un viitor prilej.

Iată rezultatele întîlnirii de pe 
„Crystal Palace" : 100 m : An
drews (A) 11,96, 2. Dolby (A)
12,11, 3. Roșioru 12,13, 4. Stuart 
(A) 12,14, 5. Voinea 12,31, 6. Mi
litarii 12.41 : 200 m : G. Oladapo 
(A) 23,88, 2. Beckford (A) 24,05, 
3. Keough (A) 24,22 , 4. Roșloru 
24,28 , 5. Militam 24,99. Voinea
25,44 : 400 m : Cook (A) 51,9il,
Joseph (A) 52,52, Piggford (A)
53.56. 4. Rachieru 53,85, 5. Lina 
53.86 . 6. Samungt 54.39 ; 800 m :
Boxer (A) 2:00,80 , 2. Junghlatu 
2:01,59. 3. Edwards (A) 2:02,00, 4. 
Pădurean 2:05,68, 5. Thorpe (A) 
2:05,68. 6. Beclea 2:05.97; 1500 m: 
1. Melinte 4:24,91, 2. Keszeg 4:26.27, 
3. Smyth (A) 4:26,31, 4. Ghlle
4:26.98 . 5. Laughton (A) 4:28,18,
6. Settle (A) 4:28,39 : 3 000 m : 1.
Puică 8:55,05, 2. Fidatov 9:04,37,
3. Peel (A) 9:05,32, ' ~ ’
(A) 9:06.64, " ~
100 mg: 1. 
Năstase
13,80, 4. Hagger (A) 13.92, 5. Jeal 
(A) 13.93, 6. Neder 14,70; 400 mg: 
1. Cojocaru 56.22, 2. Vornicu
57,40, 3, Chick (A) 58,15, 4. Daw
kins (A) 58.28. 5. Mills (A) 58,48. 
6. Drăghia 60,24 ; lungime : 1. J. 
Oladapo (A) 6,75 m, 2. Năstase 
6.58 m. 3. Berkeley (A) 6.58 m, 4. 
Ilcu 6.52 m. 5. Bowie (A) 6.22 m, 
6. Ghioroale 6,05 m ; înălțime : 
1. Cording (A) 1.83 m. 2. Astafei 
1,83 m. 3 Jennings (A) 1.80 m,
4. Mlhalcea 1.80 m, 5. Evans (A)

4.

Bradford 
9:11,27 ;

2.
(A)

4.
5. Beșliu 

Pogăceanu 13,54, 
13 71, 3. Simpson

remize, în
I*. Scheeren
F. Kui.ipers

CAMPIONATE

Hana Mandlikova plmge... 
bucurie: a ciștlgat finala marelui 
turneu de la Flushing Meadow 

Laser-foto: A.P. — AGERPRES

înălțime pare constituie 
record mondial în a- 

domeniu. Recordul 
aparținea ameri- 
Patrick Derry și 

stabilit la Bealle- 
in . Virginia, la 20 
în acest an. 
a înregistrat 
la care . a

Baro- 
altitur 
ajuns

loase din istoria de multe dece
nii a acestui sport. Acum, tei- 
tr-una dintre competițiile majore 
ale tenisului mondial. jucătorii 
cehoslovaci șl-au adjudecat prin
cipalele două probe, cele de 
simplu, prin Hana Mandlikova și 
Ivan Lendl. De asemenea, Helena 
Sukova, făcînd pereche cu Clau
dia Kohde-KUsch, a contribuit 
die plin Ia succesul repurtat în 
proba feminină de dublu, Iar 
la junioare Andrea Holikova a 
evoluat șl ea în finală.

Potrivit aprecierilor comentato
rului agenției ..France Presse", 
succesul Hanei Mandlikova șl 
cel al lui Ivan Lendl „demon
strează. fără nici un dubiu, o 
modificare în joc Uustrind, de o 
manieră strălucită, ciștigul euro
penilor și reculul sensibil al 
americanilor, multă vreme maeș
tri ai tenisului"...

Mai înainte de a fl ajuns acum 
clștigătoare a „Internaționalelor" 
S.U.A.. Hana Mandlikova (23 
ani) a mal fost tn două rtndurl

Ivan Lendl In joc

In Cehoslovacia există 3250 de 
terenuri în aer liber, 141 terenuri 
acoperite. 889 de cluburi de tenis 
cu aproape 50 000 de Jucători le
gitimați. După anii de instruire 
a copiilor. în urma primei se
lecții (la 10 ani) cîteva sute sînt 
reținuți în cele 20 de centre de 
pregătire specială, iar cei 
buni 10'1 de mici jucători, 
mal talentat!, activează în 
drul a sase centre rezervate 
mentelor foarte dotate. _____
centre produc*  anual tineri te- 
nismani care se impun în fel de 
fel de turnee.

Romeo VILARA

mal 
cel 
ca- 
ele- 

Aceste

TELEX TELEX « TELEX
AUTOMOBILISM • tn

maslni
ll-a
garo

TELEX • TELEX • TELEX» TELEX » TELEX » TELEX •

l. 80 m, 6. Năstase 1,00 m ; greu
tate : 1. Loghtn 19,99 m. 2. Oakes 
(A) 17,42 m, 3. Simon 17,17 m, 
4. Augee (A) 16,49 tn, 5. lonescu- 
Lengyel 16.06 m, 0. Hanson-Nor- 
tey (A) 15,42 m ; disc : 1. Cră- 
eiunescu 64,40 m, 2. Costian 62,74
m, 3. Ionescu-Lengyel 62,44 m.
4. Oakes (A) 52,96 m, 5. '
(A) 52,56 m. 6. Pugh (A) 50,3« m , ...
68,04
m,

m, Avis

(A)
55,46

suliță : 1. Whitbread
m, 2. Raduly-Zftrgo

. 3. Gibson (A) 55,20 m, 4.
Lockton (A) 53.28 m, 5. Ivan
52,04 m, 6. Mlhalcea 45,24 ; 
4X100 m : 1. Anglia 44,84, echipa 
României a fost descalificată 
(realizase totuși timpul de 46,02); 
4X400 m : 1. România (Samungl 
— 54,8, Rachieru — 52.4, Cojo
caru — 52,3. Lima — 52,5) 3:31,93, 
2. Anglia 3:33.23.

Scorul final a fost de 155,5—143,5 
tn favoarea echipei Angliei.
• La Roma a avut loc dumi

nică „Cupa Europei" la maraton, 
competiție care a marcat un net 
suoces al atleților din R. D. Ger
mană. clasați pe primul loc în 
toate cele patru clasamente t 
BARB AȚI : 1. Michael Hellmann 
(R.D.G.) 2.11:28, 2. Jacques Le-
frand (Franța) 2.14:16, 3. Jorg
Peter (R.D G.) 2.14:27, 4. Alessio 
Faustlni (Italia) 2.14:30 ; echipe :
1. R. D. Germană 32 p. 2. Franța
36 p, 3. Italia 38 p. 4. Marea Bri
tanic 85 p 5. Spania 99 p';
FEMEI : 1. Katrin DOrre (R.D.G.) 
2.30:11, 2. Gabriela Martins
(R.D.G.) 2.32:23 , 3. Brigit Wein
hold (R.D.G.) 2.33:36, 4. Nadia
Usmanova (U.R.S.S.) 2.33:57 ;
echipe: 1. R.D. Germană 7.36:10,
2. Italia 7.48:50, 3. U.R.S.S. 7.48:53.
4. Finlanda 7.53:16, “
7.59:27.

m,
53.28 m, 5.

Mlhalcea

5. Spania

Fetbal meridian»
IUGOSLAVIA (et. 8): Deși o- 

cupă penultimul oc (17, cu 5 p. 
Înaintea „lanternei" Vojvodina — 
2 p), Vardar Skoplje — parte
nera dinamoviștllor bucureșteni 
în „Cupa U.E.F.A." — pare a-șl 
fi Intrat „în mină", dacă jude
căm după severul 4—0 adminis
trat, acasă, echipei Rijeka. Iată 
celelalte rezultate : O.F.K. Bel
grad — Zeleznlcear Sarajevo 1—1; 
Buducnost Titograd — Dinamo 
Vlnkovici 2—0 ; Sutjeska Cviksio 
— Celik Zenica 1—0; Pristina — 
Vojvodina 2—0; Sarajevo — Par
tizan Belgrad 1—1; Velez — Osl- 
jek 1—0: Hajduk Split — Tuzla 
3—0; Steaua roșie — Dinamo Za
greb 2—0. Pe primele locuri In 
clasament : Dinamo Vlnkovici 11 
p, urmată de Hajduk 10 p (am
bele cu cile 8 jocuri) urmăritoa
rele lor, Velez șl Partizan, avlnd 
10 p (dar numai din 7 partide).

spania (et. 4) : C.F. Barce
lona — Osasuna Pampeluna 2—2; 
Rea Madrid — Santander 1—0; 
Cadlx — Atletico Madrid 2—0 ; 
Hercules Alicante — Athletic 
Bilbao 0—1; Valladolid — Zara
goza 1—I ; Sporting Gljon — Va
lencia 1—0: Real Sociedad — Be
ds Sevilla 2—2; Celta Vigo — 
Espagnol Barcelona 2—1; Sevilla 
— Las Palmas 4—0. Pe primele 
două locuri : ......
Athletic Bilbao 
7 p ; Pe ultimele : 
1 p. IB. Las Palmas

Real Madrid și 
ambele cu cite 

17. Hercules 
I P.

IJ

NAȚIONALE

(et. 7) : Venlo — 
Enschede 1—1; P.S.V» 

Excelsior Rotter-
— Maastricht
- Den Bosch 
Ajax Amstesr-

OLANDA
Twente
Eindhoven 
dam 
2—1: 
2—1; _______ ____ ______
dam 1—8(1); F.C. Groningen 
Sparta Rotterdam 2—2; “ " 
trecht — Neo Nijmegen 4—1 j 
Feyenoord — Haarlem 2—0; Ro-

■ ' ~ ' - - * - up,
la un 
și la 
2 p I

4—0; AZ >CT 
Go Ahead 
Heracles —

F.C. U-

da J.C. — Sittard 2—3. Cu 
Feyenoord conduce, urmată 
punct de P.S.V. Eindhoven 
2 p de Sittard. Cu numai 
Venlo și Heracles.

CEHOSLOVACIA (et. 5) : Du
kla Banska Bistrica — Dukla 
Praga 1—1; Slavia Praga — T.J. 
Vltkovlce 0—0; Banik Ostrava — 
Bohemians 2—1; Sparta Praga — 
Z.V.L. Zilina 3—0; Dunjska Stre- 
da — Spartak Trnava 2—0; Dy
namo Ceske Budejovice — Sig
ma Olomouc 1—1; Inter Bratis
lava — Tatran Presov 1—0; Cheb 
— Lokomotiv Kosice 1—0. Sig
ma Olomouc, singură, în frunte, 
ou 8 p (2. Dukla Praga 7 p), 
Spartak Trnava încheie plutonul, 
cu 2 p.

BELGIA (et. 7) : Lierse - 
Cercle Bruges 1—0; Beerschot - 
R.W.D.M. 1—1 • Charleroi - 
Llăge 2—1: La Gantoise — 
Courtral 3—0; Waregem — Stan 
dard * " ....................
werp

C.E. de 
proba a 
la ' No- 

dominată de 
automobilele ..Rover" clasate pe 
primele trei locuri, fiind condu
se de -Percy — Walkinshaw (M. 
Britanie) medie orară de 126,922 
km. Soper — Schlesser (M Bri
tanic. Franța) si Hahne — Allan 
(RFG — M. Britanie).

CĂLĂRIE o Englezul Nick 
Skelton a cîștigat probele de să
rituri de. la Calgary (Canada) • 
Brazilianul Nelson Pesoa a ob
ținui victoria in nroba de în
chidere de la Rio de Janeiro • 
..Marele premiu" de la Plovdiv 
a revenit vest-germanului He- -

de turism.
desfășurată 

a fost 
.Rover'

sselman 35,3 s, înaintea sovieti
cului Zigmantas 36,35 • Cam
pionatul european de juniori la 
Drobă completă, la Lion d'An- 
eers (Franța) a dat clștlg de ca
uză călăreților britanici : Clalre 
Oseman șl echipei Marii Brl- 
•anii.

CICLISM •
?tapa a 
zin. 168 
(Fran(a) 
(Belgia) _ ______
nikov (URSS) 3.58:05. Clasamen
tul general : 1. Martin Ramirez 
(Columbia) 41.53:24. 2. Eric Sa
lomon (Franța) la 1:00. 3. Samu
el Cabrera (Columbia) la 1:32 • 
..Marele bremlu Eddy Merckx".

,Tour de l’Avenlr", 
12-a (Tarbes — Mauve- 
Itm) : 1. Charles Mottet 
3.56:23. 2. Nlco Emonds 
3.56:37. 3. Vladimir Rul-

la Bruxelles (contra-tlmp pe 64 
km) : 1. Erlk ■
(Belgia) 1.18:31, 
bosch (Olanda) la 
Anderson (Australia) la 2:05 
..Marele premiu Isebergues".
Pas de Calais (199 km), a reve
nit olandezului Adrl Van der Po- 
el tn 5.00:05. urmat la 5 s de 
francezul Gilbert Duclos-Lasalle 
• Concurs de pistă la Medelin 
(Columbia) : 500 m lansat : Ni
kolai Kovce (URSSî 28.13 kei
rin : Philippe Boyer (Franța), 
urmărire individuală : Guintau- 
tas Umaras (URSS) 4:40,15. ur
mărire pe echipe : U.R.S.S.
4:21.72.

ȘAH • Runda a 13-a la Tll-

Vanderaerden
2. Bert Ooster- 

1:13. 3. Phlt
• 
la

TELEX » TELEX • TELEX
burg: Korcinoi — Romanișin 1—0. 
Ljubojevlci — Timman 1—0. po- 
lugaevskl — Miles 1—0, Hiibner 
— Dzindzișavill 1—0. Clasament t
1—2. Miles și Hiibner 7,5 p. 3. Lju- 
bojevici 7 p, 4. Korcinoi 6,5(1) etc.

TENIS • Turneul de la Stutt
gart : finale : Ivan Lendl — 
Brad Gilbert 6—4, 6—0. 
Smld — Kohlberg, 
3—6. 6—4 6—2.

TENIS DE MASĂ • La Singa
pore. In 
dlh R.P. 
finalele : 
Zhimin
10, 10). simplu bărbați:: 
Ldngcan
(-19. 15. 18, 13).

Lendl,
Soarea

„Cupa Aslei“. jucătorii 
Chineză șl-au disputat 
simplu femei : Jlao

• NI Xialian 3—0 (13
Chen

Jlang Jlaliang 3—1

0—1; Waterachei — Ant- 
2—1; Anderlecht — Malines 
Club Bruges — Beveren 
Seralng — Lokeren 1—2. 

Bruges devansează, cu 11 p.
' - • • și La Gahtolse,

Club
pe Andeiiecht __ ________
ambele cu cite 10 p (Standard 
pe locul 0, cu * 
lerol Courtral, 
lines. încheie 
avlnd cite 4 p

8 p). Iar Char- 
R.W.D.M. șl Ma- 
lerarhla, fiecare

3) : SalzburgAUSTRIA (et.
Rapid Vlena 2—3; Elsenstadt — 
Linz 1—0; Austria Viena — Aus
tria Klagenfurt 2—0; Voest Linz 
— Graz A.K. 0—0; Donawitz — 
Innsbruck 2—5: Sturm Graz — 
Admira Wacker 2—1 Rapid Vlo- 
na si Austria Vlena conduc con
fortabil cu cite 15 P (locul 3. 
Graz A.K. : 10 p!) In timp ce 
Salzburg a rămas tn coadă cu 
doar 2 p (Admira Wacker, care 
se află pe penultimul loc, are 
6 p).
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