
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

Prrtetarf din laaft țările, uniți-văl

bortii
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, vineri, o vizită 
lucru în județul Brașov.

Vizita a constituit pentru 
cuitorii județului Brașov 
nou prilej de a reafirma sen
timentele lor de profundă re
cunoștință, de adincă dragoste 
și aleasă prețuire față de 
secretarul general al partidului, 
pentru tot ceea ce a făcut și 
face spre binele și 
poporului, pentru i 
României socialiste pe 
tot mai înalte de civilizație $1 
progres.

Sărbătorind împreună cu în
tregul popor împlinirea a două 
decenii de Ia Congresul al 
IX-lea al P.C.R., care a ales 
în funcția supremă de condu
cere Pe cel mai iubit și sti
mat fiu al națiunii 
tovarășul

de

lo— 
un

fericirea 
ridicarea 

culmi

„Ceaușescu și poporul !“. „Sti- g 
nu noastră și mîndria, g 
Ceaușescu — România Cei g 
prezent! purtau portretul g 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. g 
al tovarășei Elena Ceaușescu, g 
pancarte pe care puteau fi citi- g 
te urări la adresa partidului, a g 
secretarului său general. g

Secretarul general al parti- g 
dului a fost însotit în timpul g 
vizitei de tovarășii Silviu g 
Curticeanu si loan Avram. g 

Primul obiectiv vizitat a fost g 
COMBINATUL CHIMIC V1C- g 
TORIA, care a cunoscut în g 
ultimele două decenii o pu- g 
ternică dezvoltare. g

Secretarului general al parii- g 
dului i-au fost înfățișate as- g 
pecie din activitatea producti- g_-__ ___________ _ »_
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colectlvul 
importantele g 

îi revin. g
prezentate, io ca- g

noastre, 
Nicolae Ceaușescu, 

oamenii muncii din județ sint 
niîndri de imaginea nouă a o- 
rașelor și satelor brașovene, de 
prefacerile 
avut Ioc în 
activitate.

Venind 
secretarului 
dului, locuitorii județului 
exprimat din adincul i 
cele mai vii mulțumiri pentru 
tot ceea ce s-a înfăptuit și se 
înfăptuiește pentru ei si ge
nerațiile viitoare, au reînnoit 
angajamentul de a acționa cu 
hotărîre pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru a trece cu succes Ia înfăp
tuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIH-Ica 
al partidului.

Acestor ginduri si simțămin
te Ie-a dat expresie, la sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în orașul Victoria. tovarășul 
Ion Radu, prim-secretar al 
Comitetului județean Brasov al 
P.C.R.

Mii de locuitori ai orașului 
Victoria si din localitățile în
vecinate, tineri si vîrstnici. a- 
flati pe platoul unde a ateri
zat elicopterul prezidențial, au 
făcut conducătorului partidului 
Si statului o primire entuziastă.

S-a aclamat îndelung, cu în
suflețire, „Ceaușescu-P.C.R. !*,

innoitoare care au 
toate domeniile de

in întimpinarea 
general al parti- 

! au 
inimii

vă, modul in care 
își înfăptuiește i 
sarcini ce

Au fost 
drul unei expoziții special a- g 
menajate, ' '
realizări in 
producției. Un Ioc aparte îl o- Ș? 
cupă diversele repere din te- 
flon, schimbători de ioni pen- g 
tru tratarea apel, rășini pen- g 
tru turnătorii, pentru industria g 
lemnului și a hirtici. S-a su • g 
bliniat că dezvoltarea in an- g 
samblu a combinatului, lărgi- g 
rea gamei de produse au fest g 
posibile prin înfăptuirea im- g 
portantelor investiții alocate in g 
ultimii ani, prin introducerea g 
noilor tehnologii elaborate de g 
cercetătorii de la ICECHIM, g 
sub îndrumarea tovarășei aca- g 
demician doctor inginer g 
Elena Ceaușescu. g

Apreciind realizările chimiș- g 
tilor din orașul Victoria, con- g 
ducătorul partidului si statu- g 
lui a cerut să se extindă rea- g 
lizarea de produse din teflon, g 
îndeosebi prin asimilarea de g 
piese care intră în componen- g 
ta utilajelor de foraj, pentru g 
alte domenii de activitate. g

Au fost relevate, pe par- g 
cursul vizitei, preocupările spe- g 
cialiștilor combinatului pentru g 
refolosirea diferitelor resurse g 
energetice, evidentilndu-se me- g 
todele adoptate în vederea u- g 
tilizăril gazelor reziduale la g 
producerea de abur tehnologic, g 
a acidului sulfuric rezidual 
__________________________  g
(Continuare in pag. « 1-a}

cele mai recente g 
domeniul înnoirii g- • *"

i

introduccrca g 
elaborate de g

Halterele noastre au mai luat 
— se poate spune — o opțiu
ne pentru faza finală a 
pei Mondiale* 
duită. anul acesta, la 
Carlo, în luna decembrie, 
cest eveniment - s-a 
recent, la Cardiff 
Tării Galilor). în cadrul tradi
ționalului concurs internatio
nal anual dotat cu mult rîvni- 
tul trofeu „Dragonul de argint* 
(aceasta fiind stema Tării Ga
lilor). unde cei patru haltero
fili români (conform protoco
lului. la această competiție 
sint invitați numai patru spor
tivi din fiecare tară. fără 
menționarea categoriilor de 
greutate) și anume Andrei 
Socaci, Nicu Vlad, Petre Be
cherii și Vasile Groapă. au 
cucerit, în întrecere cu sportivi 
din 13 țări, două medalii de 
aur si două medalii 
(premierea se face 
„total").

Desigur, faptul că 
nici unei performanțe de

„Cu-
care va fi găz- 

Monte
A- 

produs, 
(capitala

Dc mlinc, la
In Divizia „A"

Campionatul de caiac-canoe al

SPORTIVI DE LA
PITEȘTI, 20 (prin telefon). 

Timp de 2 zile cea mai nouă 
bază nautică din țară, dar si 
cea mai cochetă, am numit-o 
pe aceea de pe lacul Bascov. 
din apropierea orașului Pitești, 
a găzduit întrecerile de caiac- 
canoe din cadrul campionatu
lui sportiv al armatelor prie
tene. care s-au bucurat de pre
zenta la start a sportivilor mi
litari din Bulgaria. Cehoslova
cia. R.D. Germană. Polonia.

de argint 
numai la

în dreptul
po-

dium nu a figurat nici un re
cord mondial, european sau 
național ar putea să consti
tuie. la prima vedere, o sur
priză... nedorită. Specialiștii, 
însă — așa cum ne-a informat 
interlocutorul nostru, antreno
rul federal Ștefan Achim, 
care i-a însoțit pe cei patru 
sportivi la Cardiff — conside
ră că această „pauză" a recor
durilor este normală, mai ales 
că de la încheierea campio
natelor mondiale (Sodertălje — 
Suedia) s-a scurs foarte puțin 
timp. Andrei Socaci. cu 145 
kg + 190 kg — 335 kg, și Nicu 
Vlad. cu 170 kg + 210 kg — 
380 kg. au cucerit medaliile de 
aur la categoriile 75 kg și, res
pectiv. 100 kg. Petre Becheru, 
cu 155 kg + 200 kg - 355 kg, 
și Vasile Groapă, cu 155 kg + 
190 kg — 345 kg, au cucerit 
medaliile de argint la catego
riile 82,5 kg și, respectiv. 100 
kg. Așadar, pe Vasile Groapă 
l-a învins Nicu Vlad. iar pe 
Petre Becheru — bulgarul A-

sen Zlatev care, cu 170 kg + 
210 kg — 380 kg, a primit nu 
numai medalia de aur. ci si 
trofeul „Dragonul de argint* 
(care, potrivit regulamentului, 
se decerne halterofilului care 
a realizat cea mai valoroasă 
performanță în concurs; în le
gătură cu cele menționate mai 
sus. precizăm că Zlatev a reu
șit acest frumos succes la o 
diferență de 25 kg de pro
priul său record mondial !). 
Cele 10 puncte acumulate de 
Andrei Socacl si Nicu Vlad la 
Cardiff reprezintă pentru cei 
doi halterofili români speran
țe în plus pentru participarea 
la reuniunea de gală de la 
Monte Carlo (unde clasamentul 
se va face nu în funcție de loc, 
ci de performanță, de raporta
rea acesteia la recordul mon
dial). Pînă atunci. însă, ei vor 
mai trebui să atingă noi pra
guri. în special prin interme
diul
din octombrie si a Balcaniadei 
din noiembrie.

campionatelor naționale

Constanța, 
de handbal
28-a a cam-Turul ediției a 

pionatului masculin de hand
bal. Divizia „A", atinge punc
tul de... fierbere. în turneul 
cu nr. 4. pe care-1 găzduiește 
mîine. luni si marți Sala spor
turilor din Constanta. sint 
programate numeroase derby
uri, meciuri hotărîtoare pentru 
ierarhia 
pe ale 
Dintre 
Steaua 
flată in plin mars pentru cu
cerirea celui de 
national — are 
mat dificilă: în 
ne 3 derbyuri...

celor mai bune echi- 
handbalului românesc, 

formațiile fruntașe.
— campioana țării, a-

al 20-lea titlu 
situația cea 
3 zile susti- 
Astfel, ele-

armatelor prietene

STEAUA - ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI
Ungaria. U.R.S.S. si România. 
Se cuvine subliniat Încă de la 
început, că această competiție
— prin valoarea înaltă a spor
tivilor care au compus echipa- 
iele (19 
oionate
— s-a 
cere de 
argument 
rința de 
neri care, 
nou ciclu

medailati la J.O.. cam- 
mondiale si europene) 
constituit într-o Intre- 
niveî mondial, la acest 

adăuglndu-se si do- 
afirmare a unor ti- 
acum, la început de 
olimpic, bat la por-

țile echipelor naționale ale ță
rilor participante. Din această 
luptă a consacraților cu 
din „noul val* s-au 
treceri de un înalt 
nic și spectacular.

Sportivii clubului 
care au reprezentat 
tră în concurs — au

cei 
născut in- 
nlvel teh-

Steaua — 
tara noas-, 
avut com-

• Octavian VINTILĂ

(Cantinuare ta pag 2—J)

Mîine, etapa a 7-a a Diviziei „A" de fotbal

PARTIDA NR. A PROGRAMULUI-ÎN

CAMPIONII: 3 MECIURI-3 DERBYURI!
vii antrenorului Radu Voina 
vor juca mîine cu Politehnica 
Timisoara, luni vor evolua în 
compania lui Dinamo București 
(tinînd seama de forma foarte 
bună a formației pregătită de 
antrenorii Ghiță Licu si Valen-

tin Samungi, acesta este ade
văratul derby al derbyurllor 
campionatului), iar marți vor 
susține o confruntare de ma-

(Cantinuare in vag a 1-a}

In acțiune, Vasile Stingă — unul dintre jucătorii de bază ai 
echipei campioane, Steaua !

DINAMO ÎNTRECE IA LIMITA

(8-7) PE RAPID LA POLO!

• La Rm. Vilcea sosește o 
echipă setoasă de puncte 
(A.S.A. Tg. Mureș) • Sportul 
studențesc in fața „repetițiilor 
generale* pentru Xamax • „U*

CLASAMENT

Cluj-Napoca și noul vîrf de a- 
tac băcăuan, Avădanei • 
F.C.M. Brașov și sprinterii pe 
contraatac din Pitești • Rapi
dul primește vizita liderului •

GIULEȘTI
F.G Bihor se deplasează pe te
renul recordmanei eficacității • 
La Slatina, o misiune aparent 

ușoară pentru gazde.

L STEAUA 6 6 0 0 13- 2 122. „U“ Craiova 6 5 1 0 11- 4 11
3. Dinamo 6 4 0 3 7- 3 8
4. Sportul stud. 5 3 1 1 15- 4 7
5. Gloria Buzău 6 3 1 2 9- 6 7
6. F.C. Argeș 6 3 1 3 5- 5 7
7. Victoria 6 3 3 1 5- 8 7
8. Rapid 8 3 1 2 10-13 7
9. Corvlnul 6 3 0 3 18- 6 6

10. Petrolul 6 2 2 2 7-11 6
11. ,U- Cj.-Nap. 6 2 1 3 6- 8 5
12. F. C. OK 6 2 1 3 5- 8 5
13. Chimia Rm. V. 8 2 0 3 10-10 4
14. A.S.A. Tg. 1*. 6 2 0 4 5- 8 4
15. S.c. Bacău 8 2 0 4 6- 9 4
16. F.C.M Brașov 8 1 1 4 2-12 3
17. F.C. Bihor 6 0 3 3 2-12 3
18. .Poll* Tim. 8 0 0 8 4-15 0

Rm. Vilcea : 
g București :

l

Cluj-Napoca 
Brașov : 
București :

PROGRAMUL ETAPEI
CHIMIA - A.S.A.
SPORTUL STUD. - „POLI*

(stadionul Sportul studențesc)
- S.C. BACAU
- F.C. ARGEȘ
- STEAUA

„u*
F.C.M.
RAPID

(stadionul Giulești)
CORVI NUL
F.G OLT

wwwwwwww

TG. MURES 
TIMIȘOARA

Hunedoara : 
Slatina :

Toate partidele vor începe la ora
Intîlnirea Gloria Buzău - Universitatea Craiova se

disputa marți 24 septembrie, iar meciul Dinamo - Victoria 
a fost amînat pentru Joi 26 septembrie.

- F.G BIHOR
- PETROLUL

17.
va

i

$

1 -------~ — g

Ieri pe o vreme splendidă, in 
piscina din parcul sportiv „Di- 
namo“ din Capitală au continuat 
Întrecerile (etapele a II-a și a 
111-a) primului tur al campiona
tului național de polo, Divizia 
„A*. Numeroșii spectatori pre- 
zonți in tribune au asistat la 
jocuri frumoase, spectaculoase. 
Dintre acestea s-a detașat, cum 
era firesc, cel de dupâ-amlazâ 
dintre eternele rivale bucureștene 
Dinamo și Rapid. La oapătul u- 
nul meci antrenant, dinamovlștil 
au ciștigat, la limită, cu scorul 
de 8-7 (4—3, 2—3, 0—1, 2—0). Me
ciul a început furtunos, tabela 
de marcaj modifieîndu-se după 
numai 45 de secunde : 1—0 pen
tru Rapid (E. Ionescu) J după 
alte 30 de secunde. Rus egalează, 
apoi tot el înscrie : 2—1 pentru 
Dinamo (mih. 4.26), după ce Clo- 
băniuc țintise bara în urma unul 
contraatao. în min. 5.05, Rădu- 
canu, căpitanul dinamoviștilor 
(unul dintre cei mal buni jucă
tori ai meciului), înșeală vigilența 
portarului Simion (șl ed tn zi 
bună), majorlnd la două goluri 
diferența : 3—1. A fost rfndul
rapidișttlor să treacă la cirma 
jocului și după ce Angelescu în
scrie (3—2, min. 5.53, la o bîlbî- 
laU a apărări! dinam! vis te), Chi
tiți aduce egalarea : 3—3 (min. 
6.35). Hagiu, dintr-o aruncare de 
la 4 m, pecetluiește scorul pri
mei reprize; majorat Imediat 
după reluare de Ardelean, tn

superioritate numerică : 5—3
(min. 7 45). Din acest moment, 
in poarta dinamoviștilor intră 
Diaconu, care avea să se achite 
bine de misiunea încredințată 
pină la sfîrșltul partidei. După 
4—5 min. 9.08 (gol înscris de 
E. Ionescu), feroviarii egalează 
printr-un gol de-o frumusețe 
rară, semnat Florincescu : 5—3 
(min. 10.42). Din nou un gol a- 
vans pentru dinamoviștl : 6—5,
Răducanu. min. 11,08, E. Ionescu 
egalînd : 6—6 (min. 13.42), în su
perioritate numerică, prin elimi
narea definitivă a lui Ciobăniue 
pentru injurii aduse arbitrului 
V. Median, care împreună cu V. 
Goian, ambii din București, au 
condus foarte bine o partidă 
spectaculoasă. In repriza a treia 
s-a înscris nu.nal un gol — Ra
gea, min 15.09 profitînd de eli
minarea lui Ardelean, definitivă, 
cu drept de înlocuire pentru al 
treilea fault. Se părea că rapi- 
diștii se vor îndrepta spre o vio- 
torte, dar după ce același Rădu
canu restabilește egalitatea : 7—1, 
min. 23.44, două atacuri suooe- 
sive ale feroviarilor sint irosite 
fără aruncare la poartă. apoi 
Niță țintește șl el bara (min. 
24.52), pentru ca ta mln. 27.OT 
Chiru să înscrie golul victoriei,

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)



^Astăzi, In Capitală

FINALA PE ȚARĂ

A „CUPE! TIPOGRAFILOR"
Ultima dintre finalele t>e 

tară ale „Daciadei" programa
te In această lună, cea dota
tă cu „Cupa tipografilor", va 
avea loc astăzi în Capitală. Pe 
ospitaliera bază sportivă a 
Combinatului poligrafie „Casa 
Scinteii" se vor Întrece. înce- 
pînd de la ora 8. echipele fi
naliste la volei, câștigătoarele 
fazelor de zonă. 4 de fete si 
5 de băieți. Concomitent la 
clubul Combinatului, vor fi de
semnați fruntașii competiției 
Ia șah și tenis de masă. în to
tal. aproape 200 de finaliști. 
„Cupa tipografilor** se înscrie 
printre Întrecerile sportive de 
masă tradiționale si ea este 
așteptată eu mult interes, a- 
lături de muncitori și tehni
cieni de specialitate din Bucu
rești concur!nd și alții din 
Brașov și Iași. Timișoara și 
Craiova, Sibiu și Constanta.

Tot la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni vor avea loc — sub ge
nericul „Daciadei" — o serie de 
alte concursuri și competiții

care rețin atenția iubitorilor de 
sport din întreaga tară. Ast
fel la Ileana — județul Călă
rași sînt programate Întrecerile 
din cadrul „Cupei petrolistului** 
Ia handbal, popice, tenis si vo
lei, iar în municipiul de reșe
dință al aceluiași județ „Cupa 
energeticianuiui** la atletism 
handbal, sah. tenis de masă si 
volei. Un Festival al sportului 
feminin va avea loc la Sîn- 
georz-băi (județul Bistrița-Nă- 
săud) care va cuprinde Între
ceri la atletism, handbal, po
pice. sah și volei. In timp ee 
municipiul Constanta va fi 
gazda întrecerilor pentru „Cu
pa comerțului" la popice, șah. 
și tenis de masă.

Prin urmare, o agendă spor
tivă de mare interes pentru 
oameni ai muncii din dome
nii diferite de activitate si 
— cum ne asigură orga
nizatorii — cu întreceri căro
ra li s-au creat condiții opti
me de desfășurare.

SEZONUL COMPETIȚIILOR ATLETICE,
ÎNAINTE DE FINAL

A ÎNCEPUT „CUPA
LA BASCHET I

„RALIUL DELTEI"-84
Timp de două zile, județul 

Tulcea a găzduit cea de a VI-a 
ediție a competiției automobilis
tice „Raliul Deltei", etapă tn 
campionatul national de raliuri. 
La start s-au aliniat 84 de echi
paje din tară, avansațll trebuind 
să parcurgă 429 km, începătorii 
134 km, Iar camioanele — ta

DE ECHIPAJE LA START
premieră, la Tulcea — 185 km. 
Dificultatea traseului, mai ales 
drumurile de macadam, a triat 
serios concurențil, un număr de 
30 echipaje fiind nevoite să a- 
bandoneze. Intre ele fiind șl cu
pluri favorite: Balint-Zărnescu, 
Urdea-Măeăneață, Cojocaru-Teo- 
dorescu. Victoria a revenit eu-

7IINIC, GIMNASTICA IA IflCiJI DE MUNCA
Program de exerciții (3)

La solicitarea mai multor cititori, majoritatea aotivlști ai 
asociațiilor și cluburilor sportive din diferite județe ale 

că programele de exerciții privind 
la 
în

țării, facem precizarea 
practicarea gimnasticii 
continuare, săptămînal, 
nostru.

locul de muncă vor apare. In 
numărul de sîmbătă al ziarului

A

POZIȚIA INIȚIALA — depăr
tat stînd cu mîinile pe șold.

Extensia trunchiului cu trage
rea brațelor in jos. înclinarea 
trunchiului înainte, cu scuturarea 
brațelor.

Executat: 6X4 timpi.

ih
le. t-2 j*'l

P.I. — stind drepți.
Balansarea brațelor prin înainte 

sus — și jos cu ridicare pe vîr- 
furi șd apoi pe călciie. Se arcu
iește ușor trunchiul și se execută 
respirații profunde.

Executat : 8—8 ori.

P.I. — stînd.
Ridicarea brațelor și ghemuire. 

îndoirea trunchiului cu mîinile 
relaxate, arcuire.

Respirație : la ghemuire — in
spirație și aplecare — expirație.

țele drept, arcuire gi expirație. 
Executat : 4 ori.

Executat : 4 ori

P.I. — depărtat cu mîinile pe
șold.

Arcuire cu inspirație (în spa-
te), brațele sus.

Aplecarea trunchiului ca bra-

— stînd cu mîinile pe șold.
Sărituri ca mingea cu depărta

rea și apropierea picioarelor, in 
același timp întinderea brațelor 
lateral și Înapoi pe șold.

Executat : 15—20”.

P.I. — stînd cu mîinile pe 
șold.

Ducerea brațelor înainte cu In
spirație și ridicare pe virfurt

Revenire lentă cu expirație 
lungă și relaxarea brațelor.

Executat : 6 ori.131
^1-2\3-Av

MÎINE, CRITERIUL DE FOND Șl CEL AL
Singura reuniune din an ta 

care se desfășoară două alergări 
clasice este aceea de mîlne di
mineață, de pe hipodromul din 
Ploiești, tn care se vor disputa 
Criteriul de fond, pe distanța de 
3200 m. șl Criteriul cailor de 2 
ani. Va fl, deci, o reuniune de 
excepție, din care nu vor lipsi 
șl atracțiile pariurilor, cu mal 
multe reporturi, dintre care 
17 957 lei la jocul austriac.

Reuniunea de joi a fost domi
nată de formația antrenorului T. 
Marinescu, care a obținut două

victorii, cu Soarta și Florian, 
ambii prezentați In frumos pro
gres. Soarta șl-a datorat fn bună 
măsură succesul modulul inco
rect cum a fost condus Calbor 
de către G. Marciu. Ne-a impre
sionat in mod deosebit perfor
manța Iul Coran, care prin re
cordul realizat se anunță o mare 
vedetă. Condusă cu mare răb
dare. Portulaca și-a dominat net 
adversarii ta finalul cursei șl a 
realizat un nou record valoros 
de 1:25,9/km. Subotlca, benefi
ciind de apatia adversarilor, a

• Stadionul din Poiana Bra
șov va fi gazdă, in zilele dc 
28 și 29 septembrie, a tradițio
nalei întîlniri între echipele de 
tineret ale României și R.S.S. 
Ucrainiene.
• La 6 octombrie, se va des

fășura la Soci meciul, sl el 
traditional, dintre reprezentati
vele feminine ale R.S.F.S. Ru
se și României.
• Ultimul concurs oficial al 

actualului sezon comnetitional 
este programat la 12 șl 13 oc
tombrie la Sibiu. Este vorba 
de campionatul national de 
senioare — 15 km alergare ne 
sosea, maraton juniori și ju
nioare si 20 km marș pentru 
juniori.
• Atletii veterani continuă, 

cu același entuziasm iuvenil al 
anilor trecuți, să se antreneze 
și să participe la diferite com
petiții rezervate lor. Recent a 
avut loc în Capitală ediția a 
X-a a unei competiții de cros 
sl mars. Competiția s-a 
fă curat pe
lui tineretului. în
C.E.F.S. sector 4. Cîteva rezul
tate: CROS — 8 000 m: băr
bați : cat. 40—44 ani: Em. Ar

senie (Brașov), cat. 45—49 ani: 
Dobre Bănică (Buc.), cat. 
50—54 ani : Ion Urse (Buc.), 
cat 55—59 ani: Aurel Mocanu 
(Buc), cat. 60—64 ani: Șt. Ca- 
tană (Buc.), cat 65—69 ani:
Nic. Soare (Galați); CROS — 
4 000 m: femei: Olimpia Lupu; 
MARS 8 000 m: cat. 45—49 ani: 
At Baltă (Buc.), cat 50—54 
ani C-tin Duță (Plopeni). cat. 
55—59 ani: Gb. Corcodel (Buc.), 
cat. 65—69 ani: Nic. Soare 
(Galati), cat. peste 10 ani: Ion 
Baboe 
(Buc.)
(Buc.) care a concurat imnreu- 
nă cu bărbații I Nicolae D. NI
COLAE, coresp.).

(Brașov), Gh. Nicolae 
și... Aurica Buzatu

Etapa inaugurală a turneului 
Internațional de baschet feminin 
dotat cu „Cupa Olimpia" (com
petiție binevenită înaintea înce
perii Diviziei „A" ; bine ar fl ca 
șl alte cluburi să organizeze ast
fel de întreceri) a programat 
ieri un meci deosebit de dispu
tat și de spectaculos, Intre for
mația Crișul Oradea și Olimpia 
Poznan (clasată pe locul 6 In 
campionatul Poloniei). Oaspetele, 
alcătuind un lot tinăr, cu ridica
te calități atletice șl tehnice, au 
început furtunos șl în mln. 5 
conduceau cu 24—7 (!), iar în 
mln. 13 cu 30—15. Orădencele, 
conduse de antrenoarea de ju
nioare Ilona Ghiță (antrenorul

B

TURNEELE STUDENȚEȘTI DE ȘAH

titular, 
bolnav, 
au ren 
la ritn 
unei f' 
apăra? 
tercepți 
făcut < 
egaleze 
aici și 
urmat 
cheia lă 
Crișuiu 
marcat
D. Perj 
sei 10, 
mai ju< 
gătoare, 
Wrona 
t, Czop 
Merha 
I. Reli

des-
aleile Parcu- 

organizarea

pluiui Ștefan Vasile — Ovidlu 
Scobai, la aproape 11 minute de 
sibieni Costinean-Mazilescu. Pe
nibil: din nou la revizia tehnică 
(după concurs) au existat echi
paje descalificate pentru modifi
cări făoute mașinilor în afara 
celor pe: mise de 
Milu-Bădllă (I.P.A. 
lai — Lado (I.T.A.

încă două runde e-au consu
mat în cadrul turneelor inter
naționale de sah. dotate cu 
trofeul „Politehnica ’85“. care 
continuă in sala Arhitectura 
(str. Academiei) din Canitală. 
încă o victorie și-a adăugat li
derul întrecerii masculine. 
Constantin Ionescu, care 
învins pe Parik Stefanov, 
talizînd acum 3.5 p. La 
punct distantă se află O.

l-a 
to- 
un 

Be-

rechet și italianul M. Sibilio, 
cu cite 2,5 d. Urmează. în cla
sament, după 4 runde, un 
grup de șase jucători cu cite 
2 d: D’Amore (Italia). Sendera 
(Polonia) Marin, Armaș, Ste
fanov și Vasilescu. La femi
nin, maximum de puncte (4) a 
obținut Marina Pogorcvici. iar 
in urma ei sînt clasate Raluca 
Stegăroiu 3.5 p și Edith Koz- 
ma 3 o.

MÎINE, ÎN DIVIZIA A“ DE RUGBY
regulament : 
Sibiu), Sza- 
Harghlta).

Rezultate tehnice:
1. Silasi-Emllia Tacoș (C.J.A.K. 
Sibiu), 2. Grecu-Stan .C.J.A.K. 
Tulcea). 3. Mihăilescu-Pastrama- 
glu (PECQ Ploiești); camioane: 
1. Stlnghic-Nedelcu, 2. Grigore- 
Rugacs, 3. Pîrtoacă-Lupșan (toți 
de la Steagul roșu Brașov); gru
pa „A" — 1. Botezan-Popa (I.P.A. 
Sibiu), 2. Aldea-Zogorean (Elec
tromureș Tg. Mureș), 3. GSldes- 
Seceleanu (Autotransport Bra
șov) ; „C" — 1. Vaslle-Scobai
(LA. „Dacia" Pitești), 2. Costl- 
nean-Mazilescu (I.P.A. Sibiu). 3. 
Bueur-NIreștean (I.P.A. Sibiu); 
clasament general: 1. Vasile-Sco- 
bal, ». Costlnean-Mazllescu, 3. 
Botezan -Popa. Echipe : 1. Unirea 
Tricolor București, 2. Oltcit Cra
iova. 3. I.U.P.S. Sibiu.

începători —

2.

Pompiliu COMȘA, coresp.

Celela: 
Bucureș 
iești 74- 
rele au 
promov: 
tehnica 
reștl — 
(44-31).

întrece 
Olimpia 
ora 9 șl 
cheia pi 
cepe ml

EU
Sportul studențesc dă replica 

unei bune formații din provin
cie, C.S.M. Sibiu, care n-ar fl 
la prima sa victorie ta Bucu
rești (a Învins pe Sportul stu
dențesc In ultima lor confrun
tare, acum doi ani, cu 23—31). 
Interesantă va fl șl replica altor 
echipe din țară (C.S.M. Suceava, 
Rulmentul Bîrtad șl Universitatea 
Timișoara) — care se vor pre
zenta ta postură de gazde — 
dată „trioului" bucureștean de 
frunte, în ordine. Steaua. Grl- 
vlța Roșie (ta seria lntll), res
pectiv Dlnamo (In seria secundă).

• Petroșani: ȘTIINȚA — LOCO
MOTIVA PAȘCANI, teren Ști
ința ora 9.30, M. Vătui (Buc.)

• Cluj-Napoca: UNIV. 16 Febr. 
IND. MIDIA, teren V. 
ora 11, Șt. Kăduicscu

— T.C.
Babeș. 
(Buc.)

Seria a U-»
• Timișoara: UNIVERSITATEA —

DINAMO, teren ' ----  ~
10. Gh. Voinea

• Arad: GLORIA
1 Mal U, 
(Bz.) 
P.T.T.

RUL. 
Tudor 
Buzău 
POLII 
Chimi 
(Buc.) 
Baia 
— I 
ora 
Bucur 
HIDRC 
FOCȘ?

PROGRAMUL ETAPEI 
ȘI ARBITRII

Scria I
Suceava: C.S.M. — STEAUA, 
teren Unirea, ora 8.30, arb. O. 
Ionescu (C-ța)
Blrlad: RULMENTUL — GRI- 
V1ȚA ROȘIE, teren Rulmentul, 
ora 10, C. Stanca (C-ța) 
București: SP. STUD. CON- 
STR. — C.S.M. SIBIU, teren 
Tel, ora 10, Gh. Căldăraru 
(Iași)

: SP. 
C.S.M.

10, <

CAMPIONATUL DE CAIAC-CANOE AL ARMATELOR PRIETENE
(Urmare din pag. 1)

portări deosebite, materializa
te prin 11 locu-i „de podium", 
dintre care 5 au însemnat tot 
atîtea frumoase succese 
probele respective. Eroul 
cestor întreceri s-a cu-ătat a 
Aurel Macarenco, învingător ... 
probele de canoe simplu, atît 
la 500 m cit si la 1000 m. în 
acest fel el a devenit un ade
vărat lider al canoei românești. 
Celelalte victorii românești au 
fost realizate la caiac 2 fete 
500 m prin Tecla Marinescu și 
Agafia Constantin; la caiac 4 
băieți 1000 m cu I. Constantin, 
A. Dulău, A. Velea, N. Fe- 
dosei sl la caiac simplu 500 m 
prin A. Velea.

înainte de a vâ oferi rezul
tatele tehnice, se cuvine să 
subliniem excelenta organizare 
de care s-au bucurat întrece
rile, asigurată de clubul spor
tiv al armatei Steaua. în cola
borare cu C.J.E.F.S. Argeș. Să 
adăugăm că lui Aurel Maca
renco. l-a fost 
..Cupa merfiorială 
vasart".

Tată rezultatele 
1 000 m : 1. F.
garia) 3:32,2. 2. 
nla) 5:53,3, * 
slovacia) 
m: 1. A. 
4:16.0, 2.
4:10,6. 5. I.
C. 1 f. 500

decernată 
Nicolae

In 
a- 
fi 
In

si 
Na-

k. 1 
(Un-

tehnice:
Csl.pes
Vedea (Româ- 
Szabo (Ceho-

e. 1. 1000
A.

3. A.
3:53,6; .. _
Macarenco (România) 
A. Jukov (U.R.S.S.) 
Spelly (R.D.G.) 4:20.5;

m: 1. B. Schmidt

CAILOR DE 2 ANI
ciștlgat ușor, Iar Runcșor și Că- 
mița, conduși foarte bine de To- 
duță și Moise, au realizat noi 
recorduri.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Cămița (Toduță) 1:38,5, 1. 
Stana. Cota: clșt. 2. Cursa a II-a:
1. Subotlca (M. Dumitru) 1:30,1,
2. Hărman. Cota: cîșt. 4, ev. 14. 
Cursa a m-a: 1. Soarta (Mari
nescu) 1:32,3, 2. Calbor, 3. Tru
fanda. Cota: cîșt. ev. 25, ord. 
triplă 301. Cursa a IV-a: 1. Por
tulaca (Solcan) 1:25,9, 2. Delicat,
3. Negruț. Cota: cîșt. 2. ev. 3o,

UN RECORD, MAI DCORAf

(R.D.G.) 2:01,4, 3. T. Marinescu
(România) 3:01,», ». o. Kușna- 
renco (UJLS.S.) 3:18,6 ; k. 2 
1000 m: 1. s. Hodosi — Z. Hor
vath (Ungaria) 3:30,6, 2. I. Con
stantin — N. Fedosei 3:32,4. 3. 
S. Vlszlal — A. Szabo (Ceho
slovacia) 3:36,5: e. 2 1000
m: 1. s. Osace — V. Rosodluc 
(U.R.S.S.) 3:53,1, 2. T. Slmlon — 
G. Haralamble (România) 3:53,7, 
3. I. Spelly — A. Schirmer 
(R.D.G.) 3:54,4; k. 2 t 500 m:
1. Tecla Marinescu — A. Con
stantin (România) 1:52,6, 2. D. 
GrundeJ — B. Schmidt (R.D.G.) 
1:54.9, 3. T. Martinova — E. An- 
donova (Bulgaria) 3:00,7; k. 4 
1 000 m: 1. România 3:06.5, 
î. U.R.S.S. 3:06,9, ». RJJ.G. 3:07,5; 
k. 1 mase. 500 m: 1. A. Velea 
(România) 131,5, 2. Al. Vodova- 
tov (U.R.S.S.) 1:51,», ».
eher (R.D.G.) 132J ;
500 m: 1. A. Macarenco 
nla) 1:56,9, ». A.
(U.R.S.S.) 2:02,3, 3. I. 
(R.D.G.) 2:02,9 ; k. 2 mase,
m: 1. S. Hodosi . _______
(Ungaria) 1:40,0, 3. G. Nițl — M. 
Firfirică (România) 1:40,1, L 
Superata — V. Denisov (UJt.S.S.) 
1:40,8; e. * —
kutl — K.
1:51,3, 2. S. _ ____
dluc (U.R.S.S.) 1:51,8, 3. G. Papke 
— A. Mateja (R.D.G.) 1:52.0:
k. 4 mase. 500 m: 1. U.R.S.S. 
1:29,0, 2. România 1:29,«, 3. Un
garia 1:30,0.

r. yis- 
e. 1 

(Romă- 
Volkov 
Spelly 

500 
Z. Horvath

3. S.
2 500 m : 1. Vas-

Sarusl (Ungaria) 
Osace — V. Roso-

ia clasamentul general pe e- 
Chlpe: 1. ROMÂNIA 104 p„ 2. 
U.R.S.S. 85 p, 3. R.D.G. 79 p, 4. 
Ungaria 71 p, 5. Polonia 61 p. 6. 
Bulgaria 49 p, 7. Cehoslovacia 
« P.

ord. triplă 134. triplu n—m—IV 
335. Cursa a V-a: 1. Runcșor 
(Molse) 1:38,0. 2. Piatra, 3. Ha- 
wal. Cota: cîșt. 2,80, ev. 125, ord. 
triplă 928. Cursa a VI-a: 1. Co
ran (M. ștefănescu) 1:26,5, 2.
Aga, 3. Tufoasa. Cota: cîșt. 3, 
ev. 35, ord. triplă 145. Cursa a 
VH-a: 1. Florian (Marinescu)
1:34,4, 2. Nuveleta. Cota: cîșt. 4, 
ev. 9. ord. 30.

A. MOSCU

Pare Incredibil, dar este 
tare adevărat: Farul a eiștl- 
gat miercuri, la Constanța, 
un meci oficial, de primă di
vizie eu 150—0 II! Echipa Li
toralului, șl așa In cartea Ce 
aur a noii istorii a rugDy- 
ulul românesc, tșl trece astfel 
tn palmares o ispravă de un 
fel aparte, demnă de cartea 
recordurilor, prin rezultatul 
final, prin cel de la pauză 
(76—0). prin numărul eseuri
lor (28). Șl foarte puțin l-a 
lipsit transformerului el, Va- 
slle Ion — o unică... transfor
mare — pentru a face ca re
zultatele celor două reprize 
să fie identice. Acest record 
(aceste recorduri, dacă vreți) 
reprezintă o performanță fără 
precedent In jocul cu balo
nul oval (nu numai de la 
noi!) Intre echipe de aceeași 
categorie (teoretic, cel puțin), 
șl chiar pentru sportul nos
tru ta general, scorul de 
miercuri „tradus" In statisti
cile fotbalului însemnînd cam 
dublul unul neegalat 16—6 ta 
campionat, realizat cu “ ‘ 
ani tn urmă...

Sigur, învingătorului 
cuvin, Întotdeauna, 
formația pregătită de _____
Nara avfad meritul de a fi 
luat partida în serios, de a 
fl jucat-o pînă la capăt, de
monstrând că rămîne o forță 
In rugbyul nostru, în duda

55 de

î se 
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Mihai

descompli 
de efecti’ 
barea: pi 
rull ■ El 
tîlnească 
mișoara, 
aceasta 
numele! 
eunoseuțl 

~ tă: 14 ju 
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titularii < 
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De ce I . 
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ta rugby 
zi tnalnt 
mit echii 
stanța, vr 
meciul ' 
pe care.
Învingem*

Nu știm 
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dar știm 
nea meni 
la ee a d 
Ină ader 
sportului, 
o LIPSA 
de advers 
tă de coi 
chiar tați 
mlșoarei 
tea do i 
tehnician.

ETAPĂ ATRACTIVĂ IN CAMPION,
în campionatul Diviziei „A" de 

popice, azi se dispută etapa a 
n-a a turului, care programează 
— cu toate că este o etapă in
completă — o serie de jocuri 
deosebit de interesante. La fe
minin șe detașează partida din 
Capitală, dintre Gloria șl Voința; 
un meci al ambițiilor, un ©tern 
derby. Gloria, învingătoare să-p- 
tămîna trecută în deplasare, ur
mărește, printr-o «ouă victorie, 
consolidarea poziției fruntașe pe 
care o ocupă, iar Voința, mult... 
șifonată, în ediția trecută, a 
competiției, cînd în turneul fi
nal s-a clasat pe ultimul loc (8), 
dorește să redevină o formație 
bine cotată în campionat. La 
masculin, meciul numărul unu 
par© să fie cel de la Galați, 
unde Constructorul va primi re
plica sextetului campion, Gloria 
București. Gălățenii, cu tot han
dicapul în fața Gloriei, cea mai 
bună divizionară la ora actuală, 
nu vor să figureze în clasament 
cu două eșecuri consecutive (în 
etapa I au pierdut la C.F.R. Con
stanța) ; ca atare va fi un joc de 
mare luptă.

Dintre celelalte întâlniri rețin 
atenția: U T. Arad — Voința 
Tg. Mureș, Metrom Brașov — 
Laromet București (f), Carpați 
Sinaia — Olimpia București și 
Victoria Timișoara — Metalul 
Hunedoara (m).

Jocurile echipelor Electromureș

Tg. Murej 
ele se ? 
Iugoslavia 
hei conți 
avînd țn< 
ren ei.
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cîștiguri : 
192.258 le

© AST 
pentru t 
singura t 
coastă lu 
duminică 
simplă șl 
rianta). c 
numere ( 
gerea ofe 
ticipanțilo 
important 
autoturisr 
poate par 
tate ou c 
Ia sută si 
chitate ti



TRIUNGHIULAR
INTERNATIONAL DE TIR

lind 
■ea), 
lent 
cvat 
tr-o
In- 
re- 
să 
De 

a 
tn- 

a 
Au
14, 

îăe- 
(a 

yin-
31, 

ska 
1 5, 
i și

Intre 25 și 27 septembrie, se 
va desfășura la poligonul bucu- 
reștcan Dinamo.
rul internațional de tir Olim
pia București — 
sztyn (Polonia) 
București. în program, 
pentru arme cu glonț Și 
aer comprimat.

triunghi ula-

Gwardia OI- 
— Dinamo 

orobe 
cu

CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE PARAȘUTISM

Incepînd de astăzi, timp de 
săptămînă. pe aerodromul

ipia 
’lo- 
,oa- 
sre, 
oll- 
cu-
-59

o ________ _____ ___________
sportiv al Aeroclubului ieșean 
„Moldova* se vor desfășura în
trecerile campionatului natio
nal. Programul competiției pre
vede probe individuale de 
punct fix și acrobație, precum 
și proba de precizie grup, or
dinea desfășurării lor urmînd 
a fi stabilită !n funcție de 
condițiile meteorologice.

sala 
la 

In- 
In
i'.)

DIVIZIA „A" DE POLO
(Urmare din pag. 1)
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pe deplin meritată , in Ir-un final 
de meci dominat de dinamovlștl. 
Așadar, au Înscris : Răducanu 
3, Rus 2, Ardelean 1, Hagiu 1, 
Chiru 1, pentru Dinamo, respec
tiv, E. Ionescu 3, Ragea 1, Flo- 
rincescu 1, Angeleseu 1, Chi- 
riță 1.

In primul meci al reuniunii 
de dimineață, Dinamo a întrecut 
Lotul de juniori cu scorul 
12—5 (3—1, 3—1,
Au marcat j Hagiu 
bănlue 2, Ardelean 2,
1, Zaharia 1, pentru
respectiv, R. ~
Bartalis 1 șl Totolicl 1. 
dus bine : B. Băjenaru 
rețti) și A. Soos 
Rapid București 
București 16—10 (4—2,
5— 2). Meci frumos, 
După 5—5 (min. 11.03), feroviarii 
pretau inițiativa șl nu o vor mai 
ceda pînă la Cuierul final al ar
bitrilor V. Burdea (Cluj-Napoca) 
și șt. Karacsony (Oradea), care au 
condus bine o partidă intere
santă. Dacă evoluția rapldiștllor 
era de așteptat, o frumoasă sur
priză au fost elevii antrenorului 
Alexandru Szabo, care se pre
zintă mult mai bine decît în edi
ția precedentă. Păcat de gestul 
nesportiv al lui Ion Ionescu, 
care ți-a părăsit colegii, in mod 
ostentativ, motiv pentru care a 
fost suspendat o etapă. Urmează, 
sperăm, sancțiunea clubului Pro
gresul. Au înscris : Chiriță 1, E. 
Ionescu 3, Ragea 2, Iile 2, R. 
Tufan 2, Niță 2, Arsene 1, Flo- 
rincescu 1, pentru Rapid, Dingu 
5, Tătare 2, Petca 2, Ivănescu 1, 
L. Crețu 1. pentru Progresul. In
tr-un meci al „tinerilor", Steaua
— C.S.U. Construcții T.C.U.M.B. 
2—0 (2—1, 2—2, 2—2, 1—0). 
Au marcat : Fruth 3, B. Tufan
2, Oprișan 2, Ghlță 1, pentru În
vingători, respectiv, Balanov 2, 
Ștefănescu 1, Olaru 1, Ad. Ion 1 
șl Pena 1. Au condus corect : 
V. Median (București) ți B. Nl- 
chita (Cluj-Napoca).

Voința Cluj-Napoca — IX. Ti
mișoara t—S (1—1, 4—1, 1—2, 2—Z). 
Victorie meritată a clujenilor, In
tr-un meci cu puține virtuți 
spectaculare. Au Înscris : Muzs- 
nay 5, Coicerlu 2, pentru Voința, 
Lederer 3, Greeu 1, Tschiltsche 
1, Sterpu I, pentru I.L. Tlm. Ar
bitraj bun: V. Golan (București)
— L. Oravetz (Arad).

în celelalte meciuri de după- 
amiază s-au taregdstrat rezulta
tele : Crișul — Lotul de juniori 
16—6 (4—1. 5—1, 3—1, 6—3), Steaua
— I. L. Timișoara 14—3 (2—1,
6— 1, 3—1 3—0) șl Voința Cluj-
Napoca — C.S.U. Construcții 
T.C.U.MJB. 6—3 (0—0, 2—1, 1—1,
3-1).

Programul de slmbătă. de la 
ora 15 : Crișul — I. L. Tim., Ra
pid — I.Otul de juniori, Dinamo
— C.S.U. șl Steaua — Progresul 
București. Duminică, de la ora 
8 : Voința — Lot. Progresul — 
I. L. Tim., Crișul — Rapid și 

Dlnamo — Steaua.

de 
5—3. 
CiO- 

Cbiru 
Dinamo, 

Dan 1, Stemate 1, 
................ Au con- 

(Bucu- 
(Tg. Mureș). 

Progresul 
4—4, 3—3, 
echilibrat.
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4 a- ir- ne

Și Se e- ită a- 
a.

Fiecare bilet jucat are drept de 
cîștiguri la toate cele 3 extra
geri. Deci nu uitați, numai pînă 
astă-seară, la orele obișnuite de 
închidere, se mai pot procura 
bilete la această tragere.

0 Informăm jucătorii la PRO
NOSPORT că ASTAZI este UL
TIMA ZI și pentru depunerea 
buletinelor la concursul de inli
ne, care cuprinde meciuri din 
prima divizie a campionatului 
nostru și cel italian.

© De astăzi a început vinzarea 
biletelor și la cea de a treia tra
gere a MARILOR CÎȘTIGURI la 
LOTO din acest an, ce va avea 
loc vineri 27 septembrie, la care 
se atribuie mari sume de bani, 
autoturisme „Dacia 1300“, precum 
șl excursii în R. P. Ungară.

© Tragerea LOTO 2 de mîine, 
duminică 22 septembrie, va avea 
loc în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 16.

Billy Bingham și elevii lui au văzut in fotbaliștii
in ajunul rundei" români sigure la Londravictime

r OFENSIVA CONCURENTELOR AFLATE
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IN PIERDERE DE PUNCTE?
Chimia — A.S.A. Tg. Mu-
Marcel Pigulea și forma-reș.

tia pe care o antrenează tre
buie să se aștepte la o partidă 
grea. A.S.A. a fost dîntotdeau- 
na o echipă incomodă în de
plasare. Dar mai cu seamă 
acum, cînd declanșează cursa 
contra acelui minus pa
tru puncte (în „clasamentul a- 
devăiiilui") ea se constituie 
intr-un adversar de care tre
buie să te temi. Ion Czako 
poate utiliza — cu mari efecte 
— tandemul de contraatac Fa- 
nici — Soare.
• Sportul studențesc — Po

litehnica Timișoara. „Calcule
le hîrtiei" instalează o favori
tă netă: 
Fotbalul 
cu ochii 
adversar 
nu mai 
Credem 
de reușită „repetiție generală1 
a „alb-negrilor" in 
marelui examen de la 2 
tombrie.
• „U" Cluj-Napoca — 

Bacău. Iată un ioc care, 
puțin din aprecierile apriorice, 
are un pronunțat echilibru. Si 
asta prin prisma ascensiunii 
pe care o marchează formația 
băcăuană într-o formulă (cu 
Avădanei vîrf) ce prezintă o 
forță ofensivă sporită.
• F.C.M. Brașov — F.C. Ar

geș. Pentru brașoveni, proble
ma nr. 1 rămîne recuperarea

formația bucureșteanâ. 
te învață însă să fii 
în patru tocmai cu un 
care — spun unii — 

are nimic de pierdut, 
totuși, intr-un început 

i“ 
vederea 

oc-

S.C. 
cel

dincit mai multor jucători 
grupul masiv de accidentați. 
Apoi atenția se îndreaptă spre 
performera etapei 
și spre „partitura 
pentru deplasare. Unul dintre 
cele mai echilibrate jocuri ale 
etapei.

• Rapid - 
de afiș" al 
seamă după 
pe Bega. 
partidă s-a 
certă, Steaua, dar ea 
să se aștepte la un iureș ra- 
pidist obișnuit (mai cu seamă) 
ne „scena Giuleștiului".

• Corvinul — F.C. Bihor. 
Va relua echipa antrenată de 
Ion Ionescu avalanșa golurilor 
de chinogramă ? In fată va a- 
vea altă echipă (F.C. Bihor) 
serios zdruncinată de șocurile 
de pe teren propriu. Care insă, 
asemenea Politehnicii Timișoa
ra, de pildă, poate încerca re
cuperarea terenului 
tocmai în casa 
cele mai multe 
te în campionat

• F.C. Olt — 
ieștenii sosesc la Slatina 
un 1—6 care i-a afectat, 
îndoială, moralul și a adus și 
un nou responsabil tehnic prin
cipal (M. Dridea). Greu de 
crezut că prahovenii pot emi
te prea multe pretenții pe un 
teren unde gazdele își joacă 
cu toată convingerea șansele.

precedente 
Halagian"

- Steaua.
„rundei", 
victoria 
interesul 

dublat.

„Capul 
Mai cu 

vișiniilor 
pentru 

Favorită 
trebuie

pierdut 
formației cu 
poluri marca- 
(18).
Petrolul. Plo- 

după 
fără

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• O NOUA CONDUCERE LA 

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI. Ple
nara clubului Petrolul Ploiești a 
aprobat cererea lui Petre Drago- 
mlr de a se retrage de la con
ducerea tehnică a echipei, pe 
motiv de sănătate. Noul antre
nor al formației ploleștene este 
Mircea Dridea. Președinte al clu
bului a fost numit Ion Brujban. 
(O. BALTEANU — coresp.)
• AȘA CUM AM FOST IN

FORMAȚI, biroul secției de fot
bal al C.S.M. Reșița a hotârit 
suspendarea pe timp nelimitat 
din activitatea competițională a 
Jucătorului F. Portik, pentru 
viața nesportivă, dezinteres fa 
pregătire, randament scăzut In 
Jocuri.
• A.S.A. TG. MUREȘ — AR

SENAL CAIRO 3—3 (0—3). Medul

s-a Jucat Joi. Au marcat: G. 
Hanzis (mln. 69 — autogol). Fa
ntei (mta. 85 șl 89) pentru mu
reșeni Mustafa (mln. 34), Amal 
Fald (mln. 38), Bakaglazis (min. 
65), In favoarea oaspeților. (C. 
ALBU — cores p.)
• DE LA CLUBUL RAPID. In 

dorința de a asigura un cadru 
corespunzător meciului Rapid — 
Steaua, așteptat eu Justificat in
teres, clubul organizator a pus, 
din timp, in vînzare biletele la 
casele obișnuite. întrucit biletele 
au fost epuizate, in ziua meciu
lui nu se vor mal găsi de vin- 
zare la casele stadionului.

Creșterea substanțială a șan
selor de calificare a tricolori
lor pentru „Mexic". în urma e- 
galului de pe Wembley, a con
dus. cum era sl normal, la 
sporirea interesului fată de 
meciurile cu Irlanda de Nord 
(la 16 octombrie, acasă) si cu 
Turcia, la 14 noiembrie, la 
Ankara.

Cum joacă Irlanda de Nord 
în deplasare ?

Dar Turcia, pe 
ren ?

Ce potential au 
mentul de fată ?

Ne răspunde la _____ _
trebări jtfof. Grigore Si chit iu, 
metodist al F.R. Fotbal, 
asistînd la întâlnirea 
dintre viitoarele noastre parte
nere de întrecere, desfășurată, 
sâptămîna trecută, la Izmir și 
încheiată, cum se știe, cu un 
rezultat nedecis : 0—0, a prins 
cum se spune, doi iepuri din- 
tr-un singur foc.

— Așadar, stimate Grigore 
Sichitiu — pentru început — 
cum joacă Irlanda de Nord ? 
A satisfăcut-o acest 0—0 ?

— Dat fiind faptul că la Iz
mir l-au lipsit patru dintre cei 
mai buni jucători. Whiteside. 
Hamilton, Stewart și Martin 
O’Neill. ea a părut mulțumită 
cu acest 0—0, fiind convinsă 
— după cum declara conducă
torul echipei — că. peste pu
ține ore pe Wembley, Anglia 
va dispune de România fără 
Prea mari probleme. Astfel 
stînd lucrurile, echipa Irlandei 
de Nord nici n-a intenționat 
să riște prea mult. A închis 
bine căile de acces spre poar
ta lui Jennings, iar în momen
tul posesiei mingii a căutat să 
cîștige teren, folosind 
lungă spre Armstrong 
Quinn, două vîrfuri cu 
excelent joc de cap si care se 
„bat" pentru minge cu o ar
doare tipic britanică. Dar, 
chiar și în aceste condiții de 
joc prudent, fără o dinamică 
amplă, trebuie reținut faptul 
că fotbaliștii irlandezi, ape- 
eulînd la maximum modul de 
așezare — în linie — a apără
rii adverse, și-au creat patru 
mari ocazii de gol. ratate de 
Armstrong, Quinn. Pehny ți 
Whorthinthon.

— Tn concluzie, cum vedeți 
meciul de la 16 octombrie ? La 
ee replică trebuie să se aștepte 
formația noastră ?

propriul te-

ele în mo-

aceste în-

care 
directă

pasa 
ei 

un

Campionatul speranțelor CELE TREI „RECORDURI"
DIN DOSARELE COMISIEI

DE DISCIPLINA
După cum 8-a anunțat, clu-
Dinamo l-a suspendat pe 3• 

bul __ _____ ___ _ __  _ _
etapa pe Stănescu, eliminat de 
Pe teren fa meciul cu F. C. Ar
geș, ta urma comiterii unul act 
nesportiv. Lulnd in discuție aba
terea tal Stănescu, Comisia de 
disciplină a F.R.F. a ratificat 
sancțiunea — promptă ți exem
plară — dictată de clubul Di
namo.
• Meciul dintre divizionarele 

„C" Minerul Rodna șl Unlo Satu 
Mare a trebuit să fie Întrerupt 
fa minutul 78 când mal mulțl 
suporteri ai echipei locale, ne
mulțumiți de... scorul partidei 
(în acel moment 2—-1, pentru 
Oaspeți) au pătruns pe teren, in- 
cereînd să se răfuiască cu con
ducătorul Jocului. El aveau să 
fie identificați mal ttrziu ți a- 
mendațl. Pe de altă parte, sco
rul nu mal este acum 1—2, ci 
0—3, scor fixat, conform regu
lamentului, de către Comisia de 
disciplină. în plus, Minerului 
Rodna 1 s-a ridicat dreptul de 
organizare pe teren propriu pe 
o etapă, ea fiind totodată amen
dată cu 2 090 de lei.

Ctteva scurte considerații după 
prima treime a turului campio
natului speranțelor. • F. C. Ar
geș ctțtlgfatl șl la București, ta 
fața Iui Dlnamo, continuă să de
țină două .recorduri* demne de 
semnalat: este singura echipă 
neînvinsă și tot singura care nu 
a primit goli Spectaculos și 
eficace acest start al elevilor an
trenorului Leonte lanovschi. • Un 
al treilea .record", cei al efica
cității, este deținut de echipe 
pregătită eu marea pasiune a 
omului Îndrăgostit de meseria 
sa, Nlcolae Zamfir — Universita
tea Craiova : 15 goluri înscrise. 
• A urcat in prim-plan și cam
pioana ediției trecute, Steaua, 
echipa pregătită de Radu Troi. 
Aceste trei echipe vor da, pro
babil, tempoul Întrecerii. • La 
capitolul „promovarea Jucători
lor" — scopul competiției — con
duce deocamdată Universitatea, 
ou cei doi Juniori ai ei, Pavel 
Badea șl Gheorghe Popescu, a- 
Junțl să Joace... meci oficial ta 
Cupa cupelor, Împotriva unor

vestiți Internaționali francezi ea 
BeMone. Amoro., Kttori, Anaiani, 
GenghlnL Sigur, acolo, pe Coas
ta de Azur, el au fost dominați 
de emoții. au avu* trec. Craiova 
insă — Ui noi toți — trebuie să 
avem încredere ta talentul ' 
Șl răbdare... (I- D.)

lor.

CLASAMENT
1. F.C. ARGEȘ 1 6 1 6 18- 0 16
3. „U* Craiova 1 4 1 1 10- 4 13
3. Steaua 8 4 • 6 18- 4 13
4. petrolul 1 4 0 2 13- 7 12
S. Corvinul 1 4 8 6 18- 5 12
S. F.C. Bihor 6 4 8 6 11- T 12
1. Victoria 16 12 1- 8 18
a. A.S.A. 8 8 8 3 18-10 4
9. .U" Cj.-Nap. 1311 7- » 8

ie. S.C. Bacău 13 13 4-4 7
ii. Dlnamo 6 3 13 4-6 7
12. Gloria 6 3 13 1»-» 7
13. „Poli* Tlm. 1111 6-3 6
14. F.C.M. Brașov 6 3 6 4 6-11 6
ÎS. Rapid 6 1 3 3 4-6 5
16. F.C. Olt 6 114 >- 7 4
17. Sportul stud. 3 113 6-12 4
18. Chimia Rm. V. 16 14 3-12 1

UN ARBITRU, UN MEDIC, 0 FAPTA UMANA

ANUNȚ
O.N.T. ;,C AB P AȚI* 

BUCUREȘTI anunță că ta 
perioada I—îl octombrie 
1985, zilnic, cu excepția 
duminicilor, între orele 
13—13, face înscrieri de 
candidați, cunoscători de 
limbi străine, pentru exa
menul de selecționare la 
cursurile de ghizi-tater- 
preți. colaboratori externi, 
fa sala Universității cul- 
tural-ștlfațifioe din sir. 
Biserica Amzei nr. 7, sec
torul I.

Condițiile și actele nece
sare stat afișate la sediile 
O.N.T. „Carpațl" Bucu
rești șl Universității cul
tural — științifice, sălile 
Dalles și Amzei.

Recent, din Satu Mare, pe o depeșă 
cu antetul asociației sportive „Unlo* ni 
se relatează fapte demne de toată cin
stea pentru o brigadă de arbitri dta 

__ .__ .___  _______  la centru pe Dragoș Crăciun.
In primul rfnd, semnatarii scrisorii (A. Meszaroț — presed. 

A. S. șt A. Andonde — președ. secției de fotbal) evidențiază 
prestația și corectitudinea amintitei brigăzi la un med de 
Divizia »C", disputat la Băiuț : meci unde Minerul a învins 
pe „Unlo* cu 1—0. Așadar, lată, consemnăm șl cuvinte elo
gioase la adresa arbitrilor venite din partea Învinșilor — ne- 
căuttadu-se... țapi ispășitori, așa cum, din păcate, se mai 
obișnuiește dteodată.

fa partea a doua a scrisorii alte aprecieri, .greu de redat 
ta cuvinte", cum apun semnatarii el, adresate... medicului 
Dragoș Crăciun (profesia clujeanului). Despre ee este vorba. 
In minutul 28 al amintitei partide, mijlocașul sătmărean 
Andrei Balogh, la o ciocnire neintenționată, s-a accidentat la 
maxilarul inferior. Aflat fa plin efort, Jucătorul ți-a pier
dut de îndată cunoștința. In ctteva secunde, arbitrul 
Jocului a devenit medlcul-OM, intervenția sa competentă sal- 
vfad viața lui Balogh.

Un arbitru, un medic, o faptă de mare frumusețe umană.
„Toată admirația, respectul și mulțumirile noastre pentru 

sportivul și medicul Dragoș Crăciun", se spune ta încheierea 
scrisorii.

La care le adăugăm $1 pe ale noastre.
Stelian TRANDAFIRESCU

Cluj-Napoca, avlndu-1

in li- 
vor 

supe- 
Ilroy. 
Izmir

vi
n

o-

— Fiind vorba de un meci 
decisiv, cred că echipa Iui 
Billy Bingham va juca cu to
tul altfel. reintrarea celor 
patru absenți la Izmir permi- 
tînd Irlandei de Nord să folo
sească un ioc și pe atac. In 
plus, cu Martin O’Neill 
nla de mijloc, irlandezii 
sconta ne un randament 
rior 'și din partea lui Mc 
strategul echipei, care la
n-a prea fost utilizat la iusta-i 
valoare. De altfel. Mircea Lu- 
cescu e perfect conștient de 
gradul de dificultate al me
ciului. înarmat cu toate detali
ile referitoare la jocul Irlandei 
de Nord. Lucescu va sti să 
nă cu contramăsurile de 
goare.

— Cum joacă Turcia ?
— Noului antrenor Kosub

zări, care l-a înlocuit Pe un
gurul Meszoly. i-a fost frică, 
se pare, de o înfrînaere la un 
scor categoric. De la acel 0—8 
din toamna trecută, cu Anglia, 
mai toti tehnicienii din Turcia 
se tem acum de echipele bri
tanice. Văzînd cum Derwal a 
„Pierit" pe jocul la ofsaid. O- 
zari s-a gîndit să dejoace alt
fel jocul cu pase lungi, alter- 
nînd apărarea în linie cu fo
losirea liberoului. Cînd au a- 
pelat Ia apărarea în linie, fot
baliștii turci au trecut de pa
tru ori prin mari emoții, 
schimb, atunci cînd 
Sedat 
lucind 
gă a 
lesne.

— Cum joacă formația turcă 
in atac ? N-a căutat golul 
in situația ei de echipă 
probleme de clasament ?

— Si-a făcut, se nare, 
bleme de palmares, urmărind, 
în primul rînd. să nu piardă. 
Scop în care, lăsîndu-1 pe Se
nd ca vîrf izolat, echipa Tur
ciei. o dată aflată în 
mingii, s-a complăcut 
joc combinativ în zona 
de unde, sub presing 
cu... portarul Iasar.

— Ce-au spus, totuși, 
anturajul Irlandei de

în 
libero-ul 

a făcut pasul înapoi, 
la „acoperire", pasa lun- 
fost contracarată mai

nici 
fără

oro-

posesia 
intr-un 
neutră, 
a iucat

cei din 
Nord, 

seara, cînd au aflat rezultatul 
meciului Anglia — România ?

— Că e... Prea tîrziu să-și 
facă reproșuri. Era Iimpeda 
însă, că bine nu le-a căzut.

Gheorghe NICOLAESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
DE MilNE A DIVIZIEI ,,B'

SERIA I : F. C. Constanța — 
Prahova C.S.U. Ploiești: V, A- 
lexandru (București), C.F.R. Paș
cani — F.C.M. Delta Tulcea: 3. 
Grama (București), Chimia Fălti
ceni — Dunărea C.S.U. Galați : 
C. Pădurăriței (Oradea). Minerul 
Vatra Dornel — Politehnica Iași: 
M. Nețu (Oradea), Olimpia Hm.' 
Sărat — Dunărea Călărași: L. 
Frunză (Sibiu), C.S. Botoșani — 
Ceahlăul P. Neamț: A. Grama 
(Bistrița). Metalul Plopeni — 
C.S.M. Suceavă: I. Tărean (Tg. 
Mureș) F.C. Progresul Brăila — 
A. S. Mlzil: Al. Rolea (Bucu
rești), oțelul Galați — Aripile 
Bacău: V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin).

SERIA A H-a : Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Mecanică fină Steaua 
București: M. Salomir (CluJ-Na- 
pooa), Sportul muncitoresc Sla
tina — Flacăra Autotn. Moreni: 
S. Rotărcscu (Iași), I.C.I.M. Bra
șov — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : 
I. Vlrlan (Gh. Gheorghiu-Dcj), 
Electroputere Craiova — I.C.S.I.M. 
București: Cr. Tcodorescu (Bu
zău), Progresul Vulcan Bucu
rești — Chimica Tîrnăveni: Gh. 
Cagula (Baia Mare) — stadionul 
Progresul, C.S. Tîrgovlște — A- 
vtatul Reghin: I. Niculițov (Foc
șani), Automatica București — 
Tractorul Brașov: Gh. Toth (A- 
lud) — stadionul Automatica, 
Gaz metan Mediaș — Muscelul 
Cîmpulu-ng: E. Munteaaiu (Deva), 
Carpațl Mlrșa — 
Tr. Severin: Gr. 
iești).

SERIA A 111-a: 
roș Bala Mape — 
nte: M. Man

A.S. Drobeta 
Ionescu (Plo-

F.C. Maramu- 
Mtaerul Cav- 

__  _ (Cluj-Napoca),
C. I.L. Sighet — C.F.H. Timișoara: 
L Dlma (Sighișoara), C.S. U.T.A. 
— înfrățirea Oradea: C. Druiă 
(Tg. Jiu). Jiul Petroșani — C.S.M. 
Reșița: V. Angheioiu (București), 
Mecanica Orăștle — Metalul Boc
șa: M. Stoenescu (București), 
Mureșul Deva — Strungul Arad:
D. Ciolan (Pitești), Armătura za
lău — Unirea Alba Iulia: C. OI- 
teanu (Drobeta Tr. Severin), 
Olimpia Satu Mare — Aurul 
Brad: R. Matei (București), Glo
ria Bistrița — Minerul Lupeni : 
M. Stănescu (Iași).

Toate meciurile încep la ora 11.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

(Urinare din pag. 1)

pentru obținerea de îngrășă
minte. Un loc important in 
cadrul analizei l-au ocupat pro
blemele reducerii consumurilor 
de' materii prime și energie, 
domeniu in care colectivul 
combinatului a înregistrat o 
serie de rezultate bune. S-a e- 
videntiat că, prin utilizarea 
bioxidului de carbon la fabri
carea metanolului, se dimi
nuează cn 10 la sută consu
mul de gaz metan.

Secretarul general al parti
dului a indicat să fie extinsă 
această metodă, ee si-a dove
dit eficienta economică si la 
combinatul chimie din Craiova. 
S-a cerut, in același timp, 
să se intensifice acțiunile vi- 
zînd sporirea volumului pro
ducției. creșterea mai accen
tuată a productivității muncii.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost salutat cu 
multă căldură de oamenii mun
cii din Combinatul chimic Vic
toria. care si-au exprimat din 
nou. prin vii aplauze si puter
nice ovații, sentimentele lor 
de aleasă dragoste si recunoș
tință ne care Ie poartă condu
cătorului partidului și statului.

în continuare. secretarul 
general al partidului a exami
nat diferite variante de am
plasare a CENTRALEI NU- 
CLEARO-ELECTRICE „VIC
TORIA", important obiectiv de 
investiții cuprins în programul 
de dezvoltare a sistemului e- 
nergetic national.

Tn eursul acestei analize, la 
care au participat Cornel Mi- 
hulccea. președintele Comite
tului national pentru energie 
nucleară, proiectant!. geologi, 
specialiști din alte domenii, au 
fost stabilite orientări privind 
activitatea de cercetare geolo
gică. de elaborare a proiecte
lor si executare a lucrărilor de 
construcții pentru noua centrală 
nuclearo-electrică. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu a cerut să 
se elaboreze soluțiile optime

(Urmare din pag. 1)

re ambiție. cu H.C. Minaur 
Baia Mare. Să amintim si fap
tul că luni sînt programate 
două partide de vîrf: în afara 
meciului Steaua — Dinamo 
București se dispută si întîlni- 
rea H.C. Minaur Baia Mare — 
Politehnica Timișoara.

Alături de derbyurile pentru 
fruntea Ierarhiei să notăm si 
partidele care vor stabili ce

caleidoscop - ÎNVINGĂTORI... ÎNVINȘI (II)
I Prezentăm, ta continuare, cîteva din ta- 

tlmplărlle care au făcut senzație, la tim- 
Ipul lor. despre cîștlgătorl... Învinși I

• O întreagă poveste, mult discutată 
ptnă astăzi, desl au trecut aproape 50 de 
ani de atunci, este cea legată de evoluția 

I călăreților români la Jocurile Olimpice din 
1936. tn perioada aceea, călăreții noștri se 
bucurau de o binemeritată faimă în lumea 

Iechitațlel. tn urma unor comportări re
marcabile tn diferite concursuri de anver
gură de-a lungul șl de-a latul continen
tului. De altfel, marele savant Nicolae 

] targa a scris un articol pe care l-a inti
tulat „Călăreții români” din care spicuim : 
„Pe cînd se speculează șansele nu terii, pe 

Icînd se pregătesc, pe lingă afacerile de 
azi, ispititoarele afaceri de mîine... se gă
sesc tineri care cred că mijlocul cel mal 

Ibun de a-și servi țara e de a se înfățișa 
curagios Înaintea concurentilor de orice 
nație și de a dovedi acestor oameni eu 
tradiții mari că sînt in stare să-i învingă*. 

IEI bine. Intre cele 21 le țări participan
te la competiția olimpică de călărie s-a 
aflat șl România, considerată tatre favo
rite la „Marele premiu al Națiunilor”. Cu 

I toate acestea călăreții noștri n-au cucerit
medalia de aur pe care, cu siguranță, o 
meritau I A fost vorba de miza mare a 
Întrecerii, implicit de o stare de stres 
foarte mare ș.a.

| Concursul a fost cîștigat de echipa Ger
maniei. cu 44 p. urmată de Olanda (51,5 

IP) și de Portugalia (56 p) In timp ce for
mația României, care realizase doar S2’/< 
P a fost... descalificată ! în raportul 
prezentat de maiorul Dumitru Tăutu, de- 

I legatul Federației noastre de specialitate
la J.O.. se arată : „Locotenentul Tudoran 
tn.n. Toma). cu calul Hunter, unul din 
cel mai buni săritori, n are noroc deoare- 

. ce alunecă Ia zid și-l doboară ; călărețul

nu așteaptă declt să se reconstituie jumă
tate de zid și sare pe partea reconstituită. 
Juriul profită de această scăpare de vede
re și elimină pe ofițer, iar echipa germa
nă scapă de una dintre cele mai redutabi
le echipe. Lt. Tudoran care Începuse par
cursul fără greșeală, chiar dacă l-ar fl 
terminat cu două greșeli, echipa româ
nească s-ar fl clasat prima...”

Din echipa noastră căreia l-a trecut, 
printre degete, medalia olimpică de aur, 
au mal făcut parte It. Constantin Apostol, 
cu calul „Dracu știe” (28’/. P penalizare) și 
lt. Henri Rang, cu calul „Delphis” (4 p).
• După ce în etapa a treia a recentului 

tur ciclist al Italiei s-au produs multe șl 
importante modificări, tatre care și aceea 
că purtătorul „tricoului roz”, italianul Giu
seppe Saronnl, a „căzut” de pe primul loo, 
pe 14, a urmat o etapă (Val Gardena — 
Vittoria Veneto) ceva mal liniștită, astfel 
că la finiș, după 225 km. s-a prezentat un 
pluton numeros. Victoria a revenit Italia
nului Roberto Pagnln, autor a! unul sprint 
puternic. Dar nici nu s-au stins aplauzele 
oe-i fuseseră adresate lui Pagnln că, la
tă... „bomba”. Compatriotul său. Emanuele 
Bombini, care se clasase al doilea, a con
testat succesul lui Pagnln, reclamînd ca 
neregulamentar finișul său. Comisarii 
cursei au văzut filmul sosirii șl au remar
cat că, Intr-adevăr, finișul foarte sinuos 
al lui Pagnln i-a stlnlenit pe adversari. 
Bombini fiind Împiedicat să clștige etapa. 
Hotărîrea a fost... retrogradarea Iul Pagnln 
pe locul secund și promovarea pe primul 
loo a lui Bombini. care a avut astfel 
satisfacția de a fl cîștigat o etapă în fai
mosul „II Giro”...

* O tntîmplare absolut identică s-a pe
trecut șl ta Turul Frânte! ’85, în etapa a 
șasea, de la Roubaix la Reims. La capătul 
celor 221,5 km victoria a revenit belgian u-

de amplasare in funcție de a- 
propierea de sursele de ali
mentare cu apă, structura și 
configurația terenului, să fie 
adoptată varianta cea mai e- 
conomică din punctul de ve
dere al costurilor, folosindu-se 
experiența deja acumulată in 
cadrul lucrărilor de proiectare 
si construcție a centralei de la 
Cernavodă.

Secretarul general al parti
dului a vizitat, in continuare. 
COMBINATUL CHIMIC FĂ
GĂRAȘ. unitate reprezentati
vă a industriei brașovene, a 
chimiei românești.

Vizita a prilejuit analiza 
modului in care oamenii mun
cii din combinatul făgărăsan 
acționează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an 
Si pe întregul cincinal, pentru 
sporirea producției șl îmbună
tățirea continuă a nivelului ei 
tehnic și calitativ.

Exprimînd adînca recunoș
tință pentru vizita de lucru e- 
fectuată de conducătorul oarti- 
dului și statului în combinatul 
lor, chimiștii din Făgăraș s-au 
angajai să-și intensifice efortu
rile pentru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor ce le revin din 
hotăririle Congresului al XIII- 
lea al partidului.

Cei prezent! au salutat cu 
deosebit entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au aplaudat 
și ovaționai îndelung. S-au 
scandat cu însuflețire numele 
partidului si al secretarului 
său general.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Pentru vizita efec
tuată in județul Brașov, pri
mul secretar al Comitetului 
județean de partid a dat glas 
hotărîrii comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din unitățile 
economice brașovene de a 
munci cu dăruire și răspundere 
comunistă pentru a-$i aduce o 
contribuție tot mal însemnată 
Ia Înflorirea continuă a patriei 
noastre.

In uralele mulțimii, elicop
terul prezidențial a decolat, 
indrentindu-se spre București.

DIVIZIA „A“ DE HANDBAL
lelalte două echipe ale grupei 
valorice 1—6. la fel de aprige, 
în care sînt angajate echipele 
Constructorul Oradea (una din
tre putinele surprize plăcute 
ale acestui campionat). Dina
mo Brașov. Știința Bacău. 
Constructorul Arad. Universi
tatea Craiova si Independenta 
Carpati Mîrșa.

Programul întrecerilor de 
mîine este următorul : ora 10 i 
Relon Săvinești — Metalul 
Bistrița; 11.15: Constructorul

| După Campionatele balcanice de călărie

SPORTIVII NOȘTRI
| PRINTRE FRUNTAȘII COMPETIȚIEI
0
g: • Ioana David a revenit in virful ierarhiei balcanice • Titel 
s? Răducanu, un evident salt valoric • „Un cai bun face un călăreț
g bun" • Palmaresul
ft La sflrșltul ultimei probe a ce- 
ft lei de a XVI-a ediții a Campio- 

natelor balcanice de călărie, care 
ft s-au desfășurat la baza hipică 

„Altl Spor“ din Istanbul, repre- 
ft zentanții noștri au încheiat com- 
ft petiția Inscriindu-șl tn palmares 
2; o medalie de aur (Ioana David), 

trei de argint (individual Juniori 
prin Titel Răducanu ; echipe ju

ft nlori și fete) și una de bronz 
ft (echipe seniori), devanslnd, ast- 
ft fel, in clasamentul neoficial pe 

națiuni formațiile Turciei (1 aur.
ft 2 bronz), Iugoslaviei (1 argint) 
ft șl Bulgariei (1 bronz), fiind insă 
ft depășiți de cea a Greciei (4—2—2). 
ft Evident, întrebarea care se 

pune este aceea dacă se puteau 
ft obține rezultate superioare celor 
ft consemnate în toile de concurs t 
ft înainte de a răspunde la această 
ft întrebare se cuvin cîteva expli- 
0 cațll, menite să completeze 
ft scurtele informații ale cronicilor, 
ft Exceptînd pe călăreții greet 
ft și turci, ale căror terenuri sînt 

cu nisip, ceilalți partlclpanțl o- 
Sj blșnulțl cu terenuri de iarbă, au 
ft acuzat, fără excepție, terenul de 
ft nisip al bazei, foarte moale șl, 
g deci, deosebit de greu, favorl- 
g zînd desigur caii puternici, de 
ft gabarit, capabili să se „smulgă” 
ft șl să execute săriturile cerute, 
ft La rîndul său, parcursul a fost 
ft compus din obstacole ale căror 
0 bare (foarte subțiri șl ușoare) 
JÎ se sprijineau pe călușl aproape 
0 drepți, fiecare atingere soldtn- 
ft du-se cu penalizări, ceea ce și 
g explică numărul mare de puncte 
ft consemnate tn fiecare probă. De 
S; altfel, este suficient să arătăm 
ft că din totalul de 21« parcursuri 
ft oficiale (2 la individual, 2 la 
ft echipe), doar 24 au fost terml- 
ft nate cu zero puncte. printre 
ft-realizatori afltndu-se șl sportivii 
ft noștri Ioana David (în plus șl cu 
ft un baraj la fel de bun), Titel 
ft Răducanu șl Silvana Todea, un 
g prim argument al bunei pregă- 
ft tiri. Așadar, tn condițiile arătate 
5; au fost favorizați, cu deosebire 

sportivii greci. precum șl cel 
ft turci la seniori, posesori al u- 
ft nor cal irlandezi, foarte puter- 
ft nici, de mare gabarit, deosebit 
g de dotați pentru sărituri, el reu- 
S; șind să treacă peste obstacole 
0 uneori tn ciuda greșelilor tehnl- 
ft ce ale sportivilor.
ft Să facem, deci, mențiunea că 
ft pentru cine a asistat la concurs, 
g cine a dispus de toți termenii 

de comparație, rezultatele sînt 
ft conforme cu valoarea materialu-

Arad — Stiinta Bacău; 14.30: 
Universitatea Craiova — Con
structorul Oradea; 15.45: Dina
mo Brașov — Dinamo Bucu
rești: 17: Independenta Carpati 
Mîrșa — H.C. Minaur Baia 
Mare. 18.15: POLITEHNICA 
TIMIȘOARA — STEAUA.

„TROFEUL SPORTUL-
1. Mihai Zaharia (Relon) 52 de 

goluri ; 2. Măricel Voinea (H.C. 
Minaur) 47; 3. Mircea Grabovschl 
(Dinamo Buc.) 43 ; 4. Adrian 

putea fi mai bogat
lui cabalin, dar nu este mai 
puțin adevărat că, și in aceste 
condiții, sportivii români — sin
gurii care la toate categoriile au 
fost la nivelul solicitărilor, fapt 
subliniat cu pregnanță de specia
liști, de presa și televiziunea 
turcă — au ratat încă trei titluri. 
Cei mal aproape au fost juniorii, 
atlt la individual (Titel Kăduca- 
nu), cît și la echipe, precum șl 
Alexandru Bozan In disputa se
niorilor. Din păcate pe Titel Ră
ducanu doar o bară l-a despăr
țit de locul tatii, iar pe Alexan
dru Bozan o stopare urmată de 
o cădere, situație ta care nu ne 
amintim să-l mai fi văzut vre
odată pe campionul nostru și 
care i-a adus doar locul 9. Din 
păcate, totuși, comportarea de 
ansamblu a fost grevată de evo
luții oscilante (Silvana Todea 
4—20—0—S ; C. Gheorghe 12—23 
3/4—18 1/4—3 ; I. Bucur 21 1/4—18— 
20—4 ; M. Neagu 20—20—13—12 ; 
Ligla Ilta 8—24—12—12), de mijloc 
(A. Constantin 8—12-4—4; G. 
Deac 12 3/4—12—12—8) sau nesa
tisfăcătoare (I. Țlncu — elimi
nat), ceea ce explică, atît pozi
țiile ocupate la individual, cit și 
ratările de la echipe. Dacă, ta 
mare parte, juniorii șl fetele (cu 
mențiuni speciale pentru Ioana 
David, care revine tn virful ie
rarhiei balcanice șl Titel Rădu
canu — un prețios „argint”) 
s-au aflat mereu în prlm-planul 
întrecerilor, trebuie să spunem 
că ne așteptam, totuși, la mai 
mult de la seniori, rezultatele 
din ultima manșă de la echipe 
fiind un argument că puteau 
mai mult.

Așadar, sportivii români s-au 
aflat șl la sftrșitul actualei edi
ții printre fruntași șl fără rată
rile amintite puteau avea un 
palmares mai bogat. Pentru se
niori șl fete există un răstimp 
de doi ani pentru a realiza un 
salt mal pronunțat, juniorii tre
buind să se dovedească, ta ace
eași vreme, că pot fi orlcînd va
loroși înlocuitori. Cîndva, cam
pionul mondial Norbert Koof 
spunea că „un cal bun face nn 
călăreț bun”, un adevăr de
monstrat șl la Istanbul șl pe 
care tehnicienii șl sportivii noș
tri trebuie să-1 înțeleagă la jus
ta valoare șl să-I pună ta apli
care. Numai astfel se opt obține 
șl rezultatele dorite...

Emanuel FÂNTÂNEANU

CLASAMENT
1. STEAUA 5 5 0 0 147-101 15
2. Dinamo Buc. 5 4 10 144-116 14
3. H.C. Minaur 5 3 2 0 123-108 13
4. Poli. Tim. 5 4 0 1 126-123 13
5. Constr. Ord. 5 2 12 102-110 10
8. Știința Bc. 5 12 2 116-117 9
7. Constr. Arad 5 12 2 99-111 9
8. Dinamo Bv. 5 2 0 3 101-115 9
9. Univ. Craiova 5 113 110-133 8

10. Carp ați Mîrșa 5 10 4 111-117 7
11. Metalul B-ța 5 10 4 113-129 7
12. Relon Săvln. 58’4 103-117 6

PENTRU EFICACITATE
Bondar (Știința) 41 ; 5. Vaslle 
Stingă (Steaua) 49 ; 8. Lucian 
VasUache (Constr. Arad) 37.

.Consider sportul drept un factor 
determinant pentru întreținerea sănă
tății, pentru cultivarea unor deprin
deri folositoare ta tot cursul vieții, 
pentru educarea și formarea caracte
relor, a omului, ou acele admirabile 
virtuți ce decurg dintr-o minte sănă
toasă într-un corp sănătos”.

Aurel MOGA, fost academician, 
medio si om de știință

lui Eric Vanderaerden, dar, după studierea 
„materialului documentar” privind finișul, 
în grup, juriul a decis declasarea rutie
rului belgian (care, altfel,- ar fl devenit 
liderul cursei I) șl acordarea victoriei, ta 
etapă, francezului Francis Castaing.

• Al 32-lea campionat mondial de bob 
s-a desfășurat la 5 șl 6 februarie 1966, pe 
pîrtla de la Cortina d’Ampezzo. Din eauza 
temperaturii ridicate, întrecerile au trebuit 
să albă loc dimineața, la ora trei șl ju
mătate atunci cînd pista era, oricum, în
ghețată. După desfășurarea primei manșe 
!n fruntea clasamentului se afla bobul Ita
lia II, avindu-1 ca pilot pe faimosul Gian
franco Gaspari. A început și cea de a do
ua coborîre, etnd, lată, al zecelea echipaj 
s-a prezentat la start ; R.F. Germania I. 
Aceasta a pornit puternic, dar, la un viraj, 
pilotul Anton Pensberger a apreciat gre
șit unghiul și bobul său a fost proiectat 
în afara pîrtiei, direct într-un pom ! Ur
marea a fost accidentarea mortală a lui 
Pensberger, întreruperea cursei șl chiar 
anularea ei. Titlul n-a mai fost decernat, 
dar organizatorii au acordat, totuși, meda
liile de aur sportiviSor j Helmut Wurzer, 
Roland Eberhart, Ludwig Siebert și- pos
tum, Iul Toni Pensberger !.„

Romeo VILARA

VICTORII
ALE PUGiLiȘTILOR 

ROMÂNI
LA BALCANIADĂ

SOFIA, 20 (Agerpres). — In 
prima gală a Balcaniadei de 
box de la Sofia, la categoria 
mijlocie-mică. pugilistul ro
mân Dănuț Lugigan l-a învins 
prin k.o. tehnic in repriza a 
IlI-a Pe iugoslavul Miran Sa
rici. în limitele categoriei se- 
mimuscă. Vlorel Encean l-a 
întrecut la puncte (decizie 

■ 5—0) pe Dragan Zivadovici 
(Iugoslavia). iar la categoria 
semigrea. Vasile Cazacu a câș
tigat prin abandon în primul 
Tund, meciul disputat cu Pa- 
naiotis Paisos (Grecia).

Alte rezultate — categoria pa
nă: Talios (Grecia) b.p. Kono
valov (Iugoslavia) ; categoria 
ușoară: Puzovici (Iugoslavia) 
b.ab.I Kuimidis (Grecia): ca
tegoria mijlocie-mică: Takov 
(Bulgaria) b.p. Duris (Grecia); 
categoria semigrea: Kovaoevicl 
(Iugoslavia) b.p. Krumov (Bul
garia).

•OTBAL
nMindicuM.

• In meciurile tur din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor Africii” au fost con
semnate rezultatele : Far (Maroc) 
— Kaloum Stars (Guineea) 
3—0, Mascara (Algeria) — A.S. 
Billma (Zair) o—o, Black Rhinos 
(Zimbabwe) — U.S. Goree (Sene
gal) 2—0, Vital (Burundi) — Za- 
malek (Egipt) 1—0.
• „Super cupa” Angliei. tn 

meci avans: Liverpool — Sout
hampton 2—1.
• In vederea meciului cu Tur

cia, de la 25 septembrie, ta gru
pa a 3-a a preliminariilor C.M„ 
federația finlandeză a selecțio
nat lotul de 17 jucători din care 
fac parte, tatre alții, Huttunen, 
Europeaus, Lahtinen, Vlrtan, Ll- 
pponen.
• De Ia FJ.F.A. s-a anunțat 

că ediția din 1987 a campionatu
lui mondial de juniori se va 
desfășura ta Chile. Reamintim 
că ta 1962, Chile a organizat șl 
campionatul mondial pentru se
niori.
• Au trecut 21 de luni de etnd 

A.S. Roma nu s-a mai aflat ta 
fruntea campionatului italian I 
Evenimentul a fost primit cu 
mult entuziasm de suporterii e- 
chlpei romane. Din păcate pen
tru A.S. Roma, la meciul susți
nut cu Udlnese, conducătorul 
său de joc, brazilianul Tonlnho 
Cerezo, s-a a!eS cu mina dreap
tă fracturată, ta urma unei cioc
niri cu portarul Brinl. Rolul tul 
va fl interpretat acum de polo
nezul Zbygniew Boniek.
• In urma jocului din campio

natul Austriei, dintre Salzburg 
șl Rapid Vlena (2—3) s-au pro
dus incidente grave Intre su
porterii celor două formații, de 
pe urma cărora unii s-au ales 
cu răni serioase ca, de altfel, 
șl patru polițiști care Interveni
seră să „calmeze spiritele”...
• tn „Cupa U.E.F.A.* a avut 

loc, joi seara, partida dintre 
Boavlsta Porto $1 F. C. Bruges. 
Fotbaliștii portughezi au câștigat 
ou 4—î (I—1).
• „Cupa Libertadores”, tn gru

pele semifinale, la Montevideo: 
Penarol — America Caii 1—1 
(0-0).
• Pe stadionul din Aamaal, ta

cadrul preliminariilor C.E. de 
juniori. Suedia a învins Norve
gia cu 1—0 (0—0). In clasamentul 
grupei a 6-a situația este urmă
toarea: 1. R.D.G. 4 p (3 j), 2. 
Suedia 5 p (4 j). 3. Norvegia
2 p (4 j). 4. Finlanda 1 p (2 J).

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM > Raliul Hong 

Kong — Beijing a fost cîștigat 
de Mikkola, Hertz (Finlanda, 
Suedia), urmați de Torph, Thor- 
zelius (Suedia).

CICLISM • In concursul de la 
Medelin (Columbia), urmărire e- 
chipe : 1. U.R.S.S. (Ekimov, U- 
maras, Krasnov, Sveșnikov) 
4:22,44, 2. Italia (Moser, Grisandi, 
Dazzan, Bidinost) 4:25,30, 3. Po
lonia 4:28,15 ; urmărire individua
lă : Oersted (Danemarca) 4:35,18, 
Ekimov (U.R.S.S.) 4:42,12 ; 500 m 
lansat : Boyer (Franța) 27,65 ; 
cursa Italiană : 1. Polonia, 2. Co
lumbia.

TENIS • tn finală la Salt 
Lake City : Stephanie Rehe — 
Camille Benjamin 6—2, 6—4 • La 
Los Angeles : McEnroe — V. 
Amritraj 6—2, 6—0, Gilbert — 
Freeman 7—6, 6—2 • La Bor
deaux : Clerc — Shaw 6—1, 7—5, 
Agenor — Bockel 6—4, 6—7, 6—0 
<9 La Geneva : Smid — Onger- 
mano 6—1, 6—3, Gunthardt — 
Scanlon 6—2, 6—7, 6—1, Nystrom 
— Bengoechea 6—3, 6—3.

VOLEI • Groningen, meci fe
minin : Olanda — R.F. Germa
nia 2—3 • Praga, meci feminin: 
Cehoslovacia — R. P. Chineză 
1—3.
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