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Sub președinția tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, < octombrie, a 
avut loo ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat și aprobat PROPU
NERILE PRIVIND PLANUL PE 
TRIMESTRUL IV 1983 SI 
ÎNTREGUL AN, precum și 
RAPORT CU PRIVIRE LA 
SIGURAREA FONDULUI 
MARFĂ PENTRU EXPORT 
ANUL 1986.

In cadrul ședinței, a-a subli
niat că numeroase unități in
dustriale din toate sectoarele 
economiei naționale, precum și 
o serie de județe au Încheiat 
eu bqne rezultate planul pe 
primele nouă luni ale anului. 
S-au obținut depășiri de plan 
Ia o serie de produse indus
triale, fiind, totodată, recupera
te unele rămtaerl in urmă. Cu 
toate acestea, realizările nu se 
situează la nivelul prevederilor 
de plan, in anumite ramuri im
portante ale economiei naționa
le inregistrindu-se ta continu
are restanțe.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
apreciind ca nesaiisfăcâtor me
dul in care conducerea unor 
ministere s-a preocupat de în
deplinirea planului, a cerut gu
vernului, ministerelor, centrale
lor industriale, tuturor unități- 
lor economice să acționeze ea 
întreaga răspundere pentru În
lăturarea lipsurilor și defici
ențelor manifestate, pen
tru aplicarea eu fermitate 
a măsurilor stabilite prin re
centul Decret privind retribui- 
rea in raport nemijlocit de fe- 
felul cum se realizează sarci
nile de producția, asigurin- 
du-se astfel toate condițiile 
pentru înfăptuirea, la toii in
dicatorii. a planului pe tri
mestrul IV și pe Întregul an.

Apreciind eă există condiții 
pentru Înfăptuirea planului pe
1985 și pe întregul cincinal, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
cerut tuturor factorilor de răs
pundere dta economie, colecti
velor de oameni ai muncii dta 
toate domeniile să acționeze eu 
hotărire pentru Îmbunătățirea 
radicală a Întregii activități, 
pentru a obține rezultate rft 
mal bune ta vederea treeerii eu 
rucees Ia realizarea obiective
lor dezvoltării economice si 
sociale a tării stabilite de Con
gresul al XlII-Iea 21 partidu
lui pentru perioada 1986—1992.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a Indicat să se treacă do în
dată Ia defalcarea planului pe
1986 ne centrale șt Intrevrin-

1 
dori, la clarificarea. intr-un g 
timp seuri. a tuturor proble- g 
melor legato de Îndeplinirea 
M tn cele mal bune condițlunl, ■A 
astfd tacit, la 15 octombrie, g 
dnd vor inoepe adunările ge- 
serale ale oamenilor muncii g 
dta Întreprinderi, flecare co- g 
leotiv să știe precis ce are de g 
făout și să poată discuta ta g
mod concret felul cum va tre
bui să acționeze pentru rea
lizarea producției prevăzute 
Si, îndeosebi, a sarcinilor de 
export

Comitetul Politie Executiv a 
examinat șl aprobat RAPOR- g 
TUL PRIVIND SITUAȚIA DE g 
MATERII PRIME MINERALE g 
SI ENERGETICE LA 1 IA-g 
NUARIE 1985, precum și PRO- g 
GRAMUL GEOLOGIC DE g 
CREȘTERE A REZERVELOR g 
IN CINCINALUL 1986-1998. S-a g 
apreciat eă programul, elaborat g 
tn spiritul si pe baza indicați- g 
Ilor date de tovarășul Nieolae g 
Ceaușescu. eu prilejul analize- s? 
lor efectuate ta cursul anului § 
1985 eu specialiștii din dome- g 
niile geologie șl extractiv, si g 
ta lumina hotăririlor Congre- g 
sulul al XIII-lea al partidului. g 
asigură baza de materii prime g 
necesare realizării in bune g 
condițlunl a planului unie de g 
dezvoltare eeonomico-socială a g 
tării ta nerioada 1986—1990. In g 
slrînsă legătură cu acest pro- g 
gram. Comitetul Politie Exe- g 
cullv a examinat apoi PRO- g 
GRAMUL DE CERCETARE g 
TEHNOLOGICA IN VEDEREAg 
STABILIRII POSIBILITĂȚI- g 
LOR DE VALORIFICARE Ag 
REZERVELOR DE PERSPEC-g 
TIV A. S-a apreciat eă acestg 
program trebuie perfecționat. g 
ta continuare, ta sensul ea ei g 
să stabilească măsuri si tehno-g 
lorii corespunzătoare pentru g 
valorificarea completă a iutu-g 
ror substanțelor utile existente g 
ta minereuri, asigurlndu-se. pe g 
această eale. lărgirea bazei de g 
materii prime si energetice ne-g 
oesare economiei naționale. g

Comitetnl Politie Executiv a g 
examinat sl aprobat PROGRA-g 
MUL SPECIAL PRIVIND g 
DEZVOLTAREA INDUSTRIEI g 
DE CONSTRUCȚII AERO- g 
NAUTICE PE PERIOADA g 
1986—1992. Programul are tn g 
vedere satisfacerea cerințe- g 
lor economiei naționale si 
a prevederilor acordurilor de g 
cooperare încheiate eu parte- g 
nerf externi. Comitetul Politic g 
Exeeutfv a apreciat eă Infăp- g 
tatrea programului creează po- g 
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Duminică, pe Stadionul tineretului din Capitală

MII DE ELEVI LA REÎNTÎLNIREACU SPORTUL...

La crosul de pe „Voinicelul*, aleile complexului au fost, pur și simplu, Inundate de copii, duminica 
trecută, la deschiderea anului sportiv școlar tn sectorul 3 al Capitalei... Foto : Aurel D. NEAGU

tine-Activitatea sportivă a __
retului școlar reintră pe făga- 
șurile obișnuite. Pentru 
bucureșteni, ampla manifestare 
— programată miine dimineață 
pe Stadionul tineretului, tn or
ganizarea organelor sportive 
municipale ta colaborare eu 
ceilalți factori cu atribuții — 
se constituie tntr-o nouă invi
tație, după cea de duminica 
trecută, la nivelul sectoarelor, la 
practicarea exercițiilor fizice, 
sportului și turismului, la de-

elevii

clanșarea frumoaselor și înde
obște populatelor competiții de 
masă șt de performantă din 
școli. Este vorba de, deschi
derea anului sportiv școlar și 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, ampli ac
țiune la nivelul Capitalei, la 
care vor lua parte peste 2 000 
de iubitori ai mișcării din toa
te sectoarele, școlari și șoimi 
ai patriei. Alți circa 2 500 da 
elevi vor lua loc in tribune și, 
de buni seamă, din riadul tor

multi vor deveni 
in numeroasele întreceri 
vor organiza tn unitățile 
vățămint pe parcursul 
an școlar—

Participanta la această ____
festare vor deschide activitățile 
la ora 10, tn program figurină, 
după obișnuita defilare, reprize 
de gimnastici, demonstrata, a- 
legorii, crosuri, meciuri de fot
bal, baschet, volei, handbal, 
rugby, oină...

competitori 
ce se 

de tn- 
nsnlid

mani-

Astâzi ți miine in Divizia „A" de fotbal

MECIURILE INTER BUCUREȘTENE DOMINĂ ETAPA
# Clujenii primesc o echipă (Poli) aflată la minus 5 la 
.adevăr” £ La Slatina, echipa locală are de recuperat 
puncte pierdute acasă # La Craiova, după .episodul 
Monaco”, gazdele favorite 0 Băcăuanii, avertizați de 
prima victorie bihoreana • Meci greu pentru mureșeni; 
vine recordmena eficacității I • Performera ultimei eta
pe primește replica unei specialiste în— deplasare
# Ploieștenii știu că piteștenii sint maeștrii in contra
atac 0 Pe Dinamo, un meci al frumoaselor tradi-

Cupa Davis — finala zonei europene „A"
diții # In Ghencea. un der
by sub .semnele* 1, X, 2

2. Chimia «m. 
2. „U* CluJ-N.

12. Victoria
11. Petrolul
12. Rapid
12. * '
14. 
1».
14.
n.
12.

S.C. Bacău
F.C. OK
F.C.M. Brașov 
F.C. Bihor
A.S.A. Te. M. 
.Poli* Timiș.
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TENIS ROMÂNIA-DANEMARCA

din

C.Oflțeru (Buc,) șl

51

TIMIȘOARA
București) 

BUCUREȘTI

Stoenesou (Buc.) 
Mii ne

RAPID
(top sin București)

CHIMIA RM. VILCEA 
I. Igna (Tim.) — Gh.
PETROLUL PLOIEȘTI
V. Antohl (Iași) — 14.

g

g

In „C. C. E." t

VICTORII ÎMPĂRȚITE (1-1) ÎN PRIMA ZI
A MECIULUI DE

Tenismanii României și Da
nemarcei și-au împărțit victo
riile, ta ziua inaugurală a ta- 
t finirii lor, contlnd ca finală a 
zonei europene „A*, ta cadrul 
actualei ediții a .Cupei Davis*. 
După două partide de simplu 
disputate cu dîrzenie, la un a- 
preciabil nivel tehnic și spec
tacular, tabela de scor Indică 
egalitate: 1—1. Oaspeții au în
scris primul punct, prin Peter 
Bastiansen, care l-a Învins pe 
Adrian Marcu, după o partidă 
ta care acesta din urmă dă
duse impresia, ta primele sec
vențe, că se va desprinde ta 
cîștigător. Imediat, insă, punc
tul egalării l-a adus Florin 
Segărceanu, superior la toate 
capitolele în fața lui Michael 
Tauson.

Așadar, decizia in meci va 
fi stabilită de ultimele partide 
ale acestei întreceri cu adevă
rat pasionante, de frumoasă ți
nută sportivă. Azi se dispută 
partida de dublu (ora ’.2.30) in
tre cuplurile Iile Năstase. Flo
rin Seeărccanu — Peter Bas
tiansen. Michael Mortensen. 
Duminică tde la ora 10.45). ul
timele două simplurli Segăr
ceanu — Bastiansen șt Marcu 
— Tauson.

Autor al unei frumoase victorii. Florin Segărceanu a adus repre
zentativei țării noastre punctul egalizator. Foto : Iorgu BĂNICA

MARCU - BASTIANSEN 
6-1, 4-6, 1-6, 2-6

final cu totul deceptionant. 
Dacă un spectator pleca din 
tribuna Progresului la scorul

Debutul l-a făcut o partidă 
care ne-a oferit momente de 
real spectacol, ta prima sa 
parte, ca apoi si scadă vizi
bil dta Intensitate, pînă la un

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare ta peg. ■ 4-dJ

„U* CLUJ-NAPOCA - „POLI*
R. iutei — V. Aagheiota șl F. Dlescu (toți din
F.G OLT - VICTORIA
R. Petrescu (Brașov) — V. Onu (Predeal) șt șt. Rotărescu (lași)
UNIVERSITATEA CRAIOVA - -------- ------------
L Tărcan (Tg. Mureș) —

atantln (Rimnlcu
S. G BACĂU
D. Buciumau (Tim.) — M. Axente
A.S.A. TG. MUREȘ
Al Must&țea — A. Ntcoleecu (ambii

(București)

- ' F.C.M. BRAȘOV
A.. Porumboiu (Vaslui) și Gh, Con- 

‘ VTIcea)
F.G BIHOR 

(Arad) și J. Grama (Buc.) 
CORVINUL HUNEDOARA 

Pitești) șl M. Nlculescu

GLORIA BUZĂU 
Gheorghe (Suceava)

F.C. ARGEȘ 
Gr Ma cavei (Deva)

DINAMO
O. Petrescu — V. Alexandru șl L. Pantea 

(stadionul Dinamo)
STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC
ML Neșp (Oradea) — I. Ghergheli (Baia Mare) și I. Cot (Ploiești) 

(stadionul Steaua)
Toate partidele vor Începe la ora 15. g

l

I

HONVED BUDAPESTA - STEAUA BUCUREȘTI
In „Cupa cupelor":

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO KIEV
(Citiți hi pagina a 4-« programul complet al meciurilor)



„Daciadei" la gimnastică sportivă

$ LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN CONCURSUL PE ECHIPE
• La individual compus

REȘIȚA, 4 (prin telefon). Fi- 
nalele „Daciadei" și ale cam
pionatelor republicane de gim
nastică sportivă pentru maeșlii 
■u continuat, vineri după-a- 
«niavă în Sala polivalentă din 
localitate, cu exercițiile impuse 
prezentate de echipele femi
nine. Prezența în competiție a 
numeroase campioane și me- 
daliate olimpice, mondiale, eu
ropene și balcanice a atras în 
tribune un mare număr de 
spectatori, dornici să le vadă 
Iu lucra pe Ecaterîna Szabo. 
Daniela Sillvaș. Simona Păucă. 
Laura Cutina, Camelia Voinea, 
Mlhaela Stănuleț, Cristina Ze- 
lenca. Eugenia Golea, MădăU- 
na Tănase sau Mariana Tudor. 
A fost, fără îndoială, un spec
tacol incomparabil mal palpi
tant decît cel al băieților, de 
o valoare tehnică superioară, 
care a arătat că gimnastele 
noastre fruntașe se află lntr-un 
stadiu avansat de însușire a 
programului obligatoriu din 
cedru] viitoarelor mari Între
ceri. Dat fiind faptul că juriul 
concursului a aprobat ca spor
tivele din lotul reprezentativ 
al țării — indiferent de clubu
rile la care sînt legitimate — 
să alcătuiască o echipă unică, 
pentru a fi mai bine urmărite 
la aparate atît de spectatori, 
cit și de tehnicienii care le 
pregătesc, deși a fost mai di
ficil de urmărit evoluția sco
rului ta întrecerea pe echipe, 
totuși a fost mult mai ușor 
de văzut disputa la individual

conduce ECATERINA SIADO
compus dintre cele mai bune 
gimnaste ale țării.

Debutând la paralele, compo
nentele lotului au manifestat, 
ta general, o bună pregătire. 
Conform previziunilor, Ecateri- 
na Szabo s-a Instalat chiar de 
la Început in frunte cu un 9,85 
obținut la prima execuție, iar 
la următorul aparat — blrna
— ea a fost notată si mai bine
— 9,90. O execuție precisă și 
sigură la soi a fost apoi no
tată cu 9,80, iar la sărituri, ul
tima probă din concurs, ea a 
obținut 9,85, devenind lideră 
individual compus.

In Imediata apropiere 
Ecaterinei Szabo s-a aflat 
permanență Daniela Sillvaș 
9,60 — 9,80 — 9,(0 — 9,40 
aceeași i 
Dar evoluții 
au avut, de 
Cătina, Camelia Voinea. Euge
nia Golea, Celestina Popa.

La finele primei zile, pe e- 
chlpe conduc CSȘ Cetate Deva 
gl Dinamo București eu 114,50 
p, urmate de CSS 2 București 
cu 112,50 p, iar lș individual 
compus, pe primele trei locuri 
ale clasamentului se află Eca- 
terina Szabo (CSS Cetate De
va) 39,50, Daniela Sillvaș (CSȘ 
Cetate Deva) 38,55. Celestina 
Popa (Petrolul) 38,55.

întrecerea de atmbătă, eu e- 
xercițiile liber alese, atit la fe
te, cit și la băieți, se anunță 
deosebit de atractivă. -

la

In

ta 
ordine • aparatelor, 

bune și aplaudate 
asemenea, iAur*

Constantin MACOVE1

NOI ȘI ATRACTIVE 
ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ

Luna octombrie a debutat eu 
noi și atractive competiții spor
tive de masă înscrise sub ge
nericul „Daciadei". Printre a- 
eestea. Dinamoviada de înot, 
Întrecere găzduită excelent de 
municipiul Arad.

La finele acestei săptămîni 
sint programate alte Întreceri 
de larg Interes, unele cu faze 
finale pe țară, ca, de pildă, 
„Cnpa U.T.C." la înot, Între
cere care va avea loc în noul 
bazin olimpic din municipiul 
Pitești. Iau parte tineri și ti
nere din toate județele (băieți 
&fete în virstă de 14—15 ani), 

concurs, probe de 50 m și 
100 m liber. Tot eu fază finală 
pe țară se vor desfășura și 
întrecerile pentru „Cupa de 
toamnă" la karting (Galați).

La nivel local consemnăm 
Întrecerile pentru „Cupa co
merțului" (Bistrița) la șah, 
popice, tenis de masă, atle
tism (cros) și un concurs de 
lndeminare, Festivalul sportiv 
Toamna humoreană (Gura Hu
morului). ediția’ -a 2-a, la atle
tism. handbal. popice, volei,

minifotbal, tenis, șah și tenis 
de masă, „Cupa CENTRO- 
COOP“ (Aiud) la tenis de ma
să, Cupa lucrătorilor din agri
cultură și industria alimentară 
(Constanța) la popice și volei.

Să notăm și faptul că du
minică va Începe șt Festivalul 
sportului feminin teleormănean, 
cu etapele pe asociații «1 loca
lități și care ae va Încheia pe 
27 octombrie.

START IN

SALT VALORIC IN CAMPIONATUL NATIONAL OE POLO>
• Tinăra generație — asalt continuu la porțile

consacrării • Arbitraje inegale

mai

Campionatul national de polo. 
Divizia „A" — seria I. și-a 
consumat primul tur. Divizată 
tn cele două turnee — de la 
București si Băile Felix — 
prima parte a celei de-a 41-a 
ediții a Întrecerii celor
bune echipe a marcat un salt 
valoric, ca o continuare — fi
rească. am spune — după re
intrarea In elita continentală.

Saltul valoric de care amin
team a-a datorat în special e- 
chipelor si jucătorilor din par
tea de mijloc a clasamentului: 
Steaua, Progresul București. 
Voința CluJ-Napoca și CJ3.U. 
Construcții T.C.U.M.B., In evo
luția cărora plusul de exper
iență. după încă un an com
petitions] al jucătorilor tineri, 
s-a simțit clar. Ne referim in 
special la Fruth, Geantă. Du- 
eulet. D. Ghiță, Nuțu. B. Tu- 
fan. L. Creta. Tătara. Sab&u. 
Fircaș. Balanov. B. Slefănes- 
eu. Dacă acestei liste ti adău
găm si pe Găvrus. Angel eseu. 
Ragea, Lupescn vom avea o 
imagine suficient de edifica
toare asupra „noului val", care 
— acum — bate tot mai insis
tent la porțile consacrării. A- 
ceasta — considerăm — este 
principala constatare favorabilă 
si din acest punct de vedere 
este absolut necesar ca acțiunea 
de întinerire să continue. An
trenorii primelor echipe divi
zionare au. deci, datoria să 
urmărească atent creșterea va
lorică a tinerilor pe care li au 
tn pregătire, să le acorde mai 
mult credit,

A doua constatare ce referă la 
faptul că „podiumul de pre
miere". ocupat In aceeași or
dine ca la 
tulul trecut 
Rapid —. a 
minimă la
care aminteam^ Există, cu si
guranță. motive întemeiate : 
tn primul rind. solicitarea lu

ai acestor 
reprezenta- 
de seniori, 
cele două

mai mult de la Fejer, Rai, 
Ciobăniuc. Hagiu, Moiceanu, 
Zaharia, Spînu, Jianu. H. Nită 
și lista poate continua...

In schimb salutăm revenirea 
spectaculoasă a unor jucători 
din vechea gardă, ta primul 
rind a portarului Scurei, a lui_ 
Răducanu. un autentic lider, 
precum sl menținerea la un 
nivel ridicat a lui Cosirăs, 
Gordan. Garofeanu, Simion si 
alții.

Primul tur al campionatului, 
în special turneul bihorean, a 
scos ta evidentă jocul aproape 
ta exclusivitate cu „centru 
fix", o excepție constituind-o 
tinăra formație Steaua, care a 
arătat mult mai mult 
lelalte partenere de 
în ceea ce privește 
viteză, 
tic. In 
pentru 
ber" la

decît ce
tii trec ere 
Jocul in 

de direc- 
mlșcare.

omului li-

fluierat prea mult uneori 
fragmentindu-se neiusti ficat
jocul. Se impune deci ca fede
rația. Colegiul arbitrilor. să 
aibă mai multă fermitate pen
tru impunerea unei linii uni
tare in arbitraj, conformă cu ( 
cerințele competițiilor interna- ‘ 
tionale de anvergură.

Si încă ceva : secretariatul 
unui campionat national (ca 
de altfel al oricărei competiții), 
este si mai ales trebuie să 
devină ceva serios care să 
servească și să ajute dezvol
tarea Doloulul. Aviz. deci, ce
lor interesați- După cum orga
nizarea unui turneu al primei 
divizii trebuie să fie acordată 
doar unor centre capabile să 
ofere cu adevărat cele mai 
bune condiții, cu baze 
utilate corespunzător, 
propagandă locală mai 
pentru competiție. Or. 
cest punct de vedere, 
bihorean a șchiopătat, 
a fost organizat 
campioană, 
fost vorba 
cidente.

de
Să sperăm

sportive 
cu o 

intensă 
din a- 
turneul 
deși el 
echipa 
că a

doar de simple ac

RAP

sfirșițul campiona- 
— Crlșul. Dinamo, 
avut o contribuție 
saltul valoric de

cu schimbări 
permanentă 

obținerea 
finalizare. Nu se poate

afirma că jocul cu „centru fix" 
ar trebui abandonat, dar nici 
că folosirea lui. în exclusivi
tate. ar fi o soluție fericită.

In ceea ce privește faza de 
apărare, se poate spune 
ea a fost destul de bine 
zolvată, persistînd însă, 
păcate, o mai veche lacună : 
tntîrzierea în momentele recla
mate de schimbarea jucătorilor 
la fazele fixe. Or. această la
cună tine tot de sporirea vi
tezei de deplasare, aceeași ce
rință si pentru atacul surprin
zător.

Sub aspect disciplinar, nri- 
a 

o desfășurare normală, 
două-trei cazuri de pre

ia deciziile arbitrilor 
izolate, după cum pără- 
băncii de rezerve a lucă- 

singu- 
a fost

că 
re- 
din

Mihail VESA
CLASAMENTUL DUPĂ PRIMUL

nelndepllntrea normetor.

TUR
1. Crișul 8 7 10 106- 51 15
2. Dinamo 8 7 0 1 95- 46 14
3. Rapid 8 6 0 2 87- 55 îl
4. Steaua 8 4 2 2 80- 59 10
5. Progresul 8 3 14 «2- 11 î
8. Voința*) 8 3 0 5 55- 60 4 (~2)
7. C.S.U.*) 3 2 15 42- 85
8. Lot jun. * 1 1 6 O- 95 3
8. I.L. Tim. 8 0 0 8 4T-M4 •

•) Echipe penalizate pentru
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cătorilor de bază 
formații In loturile 
tive. in special cel 
Exprimarea lor In 
turnee de ptnă acum a fost 
sub cota cerințelor. Așteptam

mul tur al campionatului 
avut 
cele 
teste 
fiind 
sirea 
torului Ion Ionescu 
rul caz mai grav 
prompt sancționată de clubul 
bucurestean „Progresul" cu 
suspendare pe timp de o lună. 
Pentru că am amintit de arbi
traj, se cuvine să menționăm 
că puține Jocuri au beneficiat 
de „brigăzi" cărora să le a- 
cordăm calificativul foarte bi
ne si aceasta pentru că s-a

„TROFEUL SPORTUL" PENTRU 
EFICACITATE

1. Dorin Costrăș (Crlșul) 83 de 
goluri; 2. Vlad Hagiu (Dinamo) 
28; 3. Cornel Gordan (Crlșul) 27;
4. Dorin Coloeriu (Voința) 22;
5. Daniel Ghiță (Steaua) 21 ; 6.

■ Eugen Ionescu (Rapid) 11; 7—10. 
Llvlu Chirlță (Rapid), Emil Tă
tara șl Eugen IvAnescu 
greșul), Marian Sterpu 
Tlm.) 13; 11. Daniel
(Steaua) 12; 12—13. Dorel
băniuc (Dinamo) șl Bogdan Tu- 
fan (Steaua) 11.
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48 DE GOLURI FRUMOASE,

rfCUPA ROMÂNIEI ' LA RUGBY
Participă toate formațiile din prima divizie
Duminică, formațiile divizionare 

de rugby vor lua startul ta
ta-o nouă ediție a „Cupei Româ
niei", cea de a doua competiție 
autohtonă republicană, după 
campionatul divizionar.

Iată programul primei etape :
In seria I, Știința Petroșani — 

Universitatea Timișoara, stadion 
Știința, ora 11, arbitru. Drago?

Grigorescu 
ța CEMIN 
sitatea 1* Februarie CluJ-Napoca, 
teren Recea, ora 11, arbitru L 
Galanda — București. Echipa 
Gloria P.T.T. Arad va sta.

ta seria a n-a, A.S. Contac- 
toare Buzău — T.C. lud. Mi
dia Năvodari, teren Chimia, ora 
11, arbitru A. Popa — Iași, șl

— București, șl Ștlin- 
Baia Mare — Unlver-

ZILNIC, GIMNASTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

Rapid București — M.G. Olimpia, 
stadion Olimpia, ora 11,30, arbi
tru, V. Popescu (București). E- 
chipa Farul Constanța va sta.

In seria a IlI-a, C.S.M. Suceava
— Politehnica Iași, teren Unirea, 
ora 8,30, arbitru I. Vasilică — 
București, șl Locomotiva Pașcani
— Rulmentul Btriad, teren Gru
pul școlar, ora 10, arbitru, M. 
Sabin — București, Echipa Hidro
tehnica Milcov Focșani va sta.

In fine, In seria a IV-a, Steaua
— C.SJML Sibiu, stadion Steaua, 
ora 10, arbitru E. Stoica — Bucu
rești, șl Dinamo — R.C. Grivîța 
Roșie, stadion Olimpia, ora 10, 
arbitru, V. Chirondojan — Con
stanța. Echipa ST), studențesc- 
Construcții va sta.

• Azi, zi de pauzâ • Duminică, un 
Dinamo - Sp. Club Mie

Ou toate că și m etapa de 
ieri a Întrecerii celor mal bune 
echipe de hochei din țară 
s-au înregistrai 
prinzăitoare, totuși 
meciuri au tost 
momente de suspens, momente de 
interes care au ridicat 
lorică a disputelor. Din 
numărul spectatorilor a 
nou redus, asta si 
faptului că la patinoar 
xistă nici măcar un panou de 
afișai cu programul jocurilor 
pentru ca spectatorii, care trec 
prin fața acestui „palat de ghea- 
tă“, să afle că acolo se dispu
tă o competiție de hochei !

Campioana tării, Steaua, și-a 
trecut în cont Încă o victorie la 
scor, demonstrând că are nu nu
mai lotul cel mai valoros, dar 
și cel mai bine pregătit : M—2 

2—1, 4—1) cu Progresul 
Miercurea-CIuc, de la care se 
aștepte, totuși, mal muiit, țtoftnd 
seama că aliniază o formație 
completată cu cltiva dintre bu-

nu 
rezultate sur

cele patru 
punctate cu

cota va- 
păcate 

fo&t din 
datorită 
nu e-

Program de exercifii (5) Concursul republican pentru Juniori la tenis de masâ

âcîi li
^4 I 3 3

0 REUȘITA COMPETIȚIE A „SPERANȚELOR"

inițială — sttnd de-Poziția 
părtat.

Arcuire
T: 1 Inspirație. Arcuire cu 
mîini întinse oblic în sus T : 
2 — (ispirația se continuâ). 
Aplecarea capului înainte cu 
brațele în jos, expirație pre
lungită — 2;

Executat :

cu miini la ceafă
P. L — sttnd — drepți.
Ducerea pictorului sting la

teral șl mina stingă sus eu 
1 arcuiri revenire. Aceeași șl 
spre partea dreaptă.

Executat : < ori.

depărtat eu

revenire — 4. 
S ori. ’

P. I. — sttnd 
mllnl la ceafă.

îndoiri laterale _ ____
șl inspirație la stingă șt 
dreapta.

După execuție revenirea ae 
tace cu expirație profundă. 

Executat : • ori.

cu arcuire
la

Recent, la CluJ-Napoca, Intr-o 
organizare toarte bună, s-a des
fășurat finala Concursului repu
blican pentru Juniori II și copil 
la tenis de masă, competiție În
scrisă In calendarul .JDaciadel*.

CLASAMENTE : junioare H — 
1. Juventus MILMC IMGB (A- 
drlana Năstase, Marla Cocoș, An- 
toaneta Rizolu, Adriana Stinlon ; 
antrenor : V. Dumitrescu), 1. 
C.S .M. CluJ-Napoca, 3. C.S.S. 1 
Știința IJPIPS Constanța, 4. 
C.S.M. Buzău, 5. C.S.S. Rovine 
Craiova, S. Constructorul Tg. 
Mureș, 7. C.S. Arad. 8. Sticla 
C.S.S. Bistrița ; Juniori H — 1.
C. SJU. CluJ-Napoca (Z. Zoltan,
D. Cloca, T. Hettman, C. Matei ; 
antrenori : F. Paneth, M. Ble- 
dea), 2. Universitatea Cratova, 3.

C.SJJ. Buzău, 4. C.S.M. lași, S. 
Pionierul Craiova, 6. Voința S. 
Mare. 7. Metalul CJS.S, Rm. VTl- 
cea, 8. C.S.S. Gloria Arad ; fete 
10—12 ani — 1. Eternii Oradea I 
(Emețe Szabo, „Emeșe Marton, 
Klara Vitoș ; antrenor : L. Sift) 
2. C.S.M. Buzău. 3. Metalul 
C^.S. Rm. Vîlcea, 4. Eternit Ora
dea H, 5. Juventus MILMC IMGB, 
6. C.S.S. Rovine Cratova, 7. Fal- 
mar B. Mare, 8. C.S.M. Iași ; 
băieți 10—12 ani — 1. Sticla 
C.S.S. Bistrița (M. Berende, O. 
Sidor, G, Ioni ță, I„ Stagcorzan ; 
antrenori : Gh. Bozga, C. Schus
ter), 2. Pionierul I Cratova, L 
C.S.M. CluJ-Napoca, 4. C5.M.
Iași, 5. C^.S. Buzău, 6. Elrond Za
lău. 7. CJS.M. Buzău, 8. Pionierul 
II Craiova.
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l£i MIINE ULTIMA PROBĂ CLASICĂ

3

P. I. — sttnd depărtat 
mîlnl pe șold.

Răsucirea
2 arcuiri, șl 
sting lateral 
revenire.

Aceeași pe 
Inspirație T : 
T: 3—4.

oa
eatrunchiului 

ducerea brațului 
cu o arcuire —
partea dreaptă.

1—a, expirație

Executai : * ori.
P. I. — sttnd drepți.
Săritura ca mingea cu du

cerea simultană a brațelor șl 
picioarelor lateral. T : 1 și 
revenire ta poziția inițială 
T: 1.

Executat : 15—25'.

P. I. — sttnd drepți.
Ducerea brațelor lateral in 

sus. Inspirație T : 1—â. Reve
nire cu expirație T : 3—4.

Executat : 5 ori.

Mîine dimineață, pe hipodro
mul din Ploiești Se va desfășura 
Ultima probă clasică, rezervată 
tinerel generații. In care se vor 
Întrece pentru victorie cel mal 
buni cal de 1 ani, in frunte cu 
Samir, Onuca ți Dlnga (va lipsi 
doar Rarău, campionul tor, șl nu 
înțelegem de ce), alături de frun
tașii cailor de 3 ani (Suria, A- 
tena. Daciana șl alții). Mal re
marcăm din program „Premiul 
Ramura*, pe distanța de 2600 m, 
In care vor concura, printre al
ții, Trudin, cîștigătoruS Criteriu
lui de fond, Răsad, Excelent gl 
alțl trăpași de valoare.

Din reuniunea de Joi am re
marcat dublul succes al ttnărulul

Costeanu. care a confirmai din 
nou că posedă un frumos bagaj 
de cunoștințe. El a realizat două 
victorii, cu Hadeș șl Formosa. 
Slplcă, prezentat in frumos pro
gres de D. Toduță, a realizat un 
nou record al carierei <ttSS,7J. 
Condusă la dștlg de această 
dată, Altina a reușit victoria, 
care insă este in contradicție eu 
ultimele el performanțe.

REZULTATE TEHNICE t Cursa 
I : 1. Virtutea (M. Dumitra) 
1 :34,3. X. Jenei. Cola : cîșt. 1- 
Cursa a n-a : 1. Altina (R. I. 
Nlcolae) 1 ri8A 2. Tușina. Cota : 
cișt. 1,60, ev. 20. Cursa a nt-a : 
1. Hadeș (Costeanu) 1:30,7, S. Su
giuc, 3. Spic. Cota : ctșt. 1.40. ev.Ai



la baschet masculin
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Miliăilescu 15, Boișteanu 10, Ta- 
Jsacs 4, Tonca 3 și Anton 2.

FARUL CONSTANTA — CSU 
SIBTU 85—84 (37—37). După un
joc cu captivante răsturnări de 
soor, con stăn țenii și-au valorifi
cat tradiționala coeziune și au 
cîștigat la limită grație celor 
două aruncări libere fructificate 
în final de Băiceanu. La CSU am 
apreciat faptul că antrenorul 
FI. Stoica a menținut perma
nent în teren patru jucători de 
2 m, care nu și-au valorificat 
insă avantajul de talie deoarece 
nu au dominat panourile așa 
cum ar fi fost normal. Au 
marcat : Băiceanu 25, Moldovanu 
18 (o remarcă pentru acest ju
cător care în sfîrșit și-a găsit 
locul în echipă). Mănăilă 14, 
Spinu 13, Pașca 8, L. Cemat 5, 
Șerban 2, Ilucă 2 pentru învingă
tori, respectiv Gh. Dăian 23, 
Palhegy 17, Chirilă 16, Herbert 
15, Bleahu 5, Bretz 8. Au fost 
fructificate 12 aruncări de la 6,25 
m (6—6).

CELELALTE REZULTATE : Di
namo Oradea — CSU Galați 
89—73 (44—30). Dinamo București
— Academia Militară București 
104—98 (62—46).

Noua promovată în Divizia 
Comerțul CSȘ Timișoara, 

și-a încheiat activitatea ta cam
pionatul țării... înainte de a • 
începe ! Intr-adevăr, deoarece 
conducerea secției nu s-a îngrijit 
ea lotul să cuprindă minimum 
trei jucători de 2 m (fără de 
care participarea la „Divizia 
A“ nu este regulamentară), e- 
chipa a fost exclusă din compe
tiție. urmlnd ca aceasta să se 
desfășoare cu 11 formații. Este 
de dorit ca forurile diriguitoare 
ale sportului din Timișoara să 
analizeze cauzele care au dus la 
această nedorită „premieră* ta 
baschetul nostru masculin șl să 
la măsurile cuvenite.

In ui ti meii e două zile ale tur
neului din sala Koreas ca se vor 
disputa următoarele meciuri : 
sttabătă, de la ora 11 : Politeh
nica Iași — Dinamo Oradea, 
CSU Sibiu — ICED, Rapid — A- 
cademia Militară. Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj-Na
poca, Steaua — Farul ; dumini
că, de la ora 8 : Academia Mili
tară — „U“, ICED —. Steaua, 
Dinamo Oradea — Dinamo Bucu
rești, Farul — CSU Galați. Rapid
— CSU Sibiu.

Paul IOVAN
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DE VITEZĂ SI MOTOCROS»
Pe agenda competițională a 

sportului cu motor figurează 
miine trei importante con
cursuri, dintre care două slut 
finale de campionat
• Pe circuitul de la Oradea 

se var desfășura Întrecerile 
ultimei etape (a 7-a) a cam
pionatelor de viteză pe șosea, 
în urmg cărora var fl desem
nați laureații celor 7 clase pe 
anul 1985. Primul start se va 
da la ora 9,30.
• Orașul Moreni va găzdui 

actul final (etapa a 4-a) al 
campionatelor de motocros pe 
echipe. In program figurează 
curse pentru seniori, tineret șl 
Juniori, care vor începe de la 
ora 9.
• Campionatul individual de 

dixt-track. rezervat seniorilor, 
va continua cu etapa a S-a, 
programată de la ora 14. pe 
pista stadionului I.P.A. din 
Sibiu.
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DIVIZIA ,,A“
în campionatul divizionar de 

popice se dispută azi etapa a 
IV-a, care, avînd ta program o 
serie de jocuri importante pen
tru alcătuirea clasamentelor, 
este așteptată cu mult interes de 
iubitorii acestei populare disci
pline. tn campionatul feminin 
cele mal disputate partide se a- 
nunță : Voința Ploiești — Rapid 
București, Petrolul Băicoi — La- 
romet București, Voința Oradea
— Voința Tg. Mureș, U.T. Arad
— Voința Craiova și Constructo
rul Gherla — Electr om ureș Tg. 
Mureș. In confruntarea formații
lor masculine rețin atenția, jocu
rile : Carpați Sinaia — Gloria 
București, Metalul Roman — O- 
limpla București, Victoria Timi
șoara — Aurul Baia Mare și 
C.F.R. Tg. Mureș — Unio Satu 
Mare. începînd din această etapă 
vor intra în competiție și echipele 
Voința Odorhei (f) și TehnoutUaj 
Odiorhel (m), care au avut meciu
rile aminate în primele trei etape 
deoarece arena lor nu este încă 
pusă la punct. Echipa feminină 
va juca pe terenul adversarei, 
Ia Reșița, cu CJS.M., tar cea mas
culină, confirm programului, la 
Cîmpia Turzil, cu Industria sîr- 
meL Federația a dat un ultim 
termen H9 octombrie) celor două 
echipe și dacă nici pînă 3a aceas
tă dată ele nu vor avea arenă 
regulamentară toate partidele din 
tur le vor juca în deplasare.

în meci restanță din etapa a 
m-a (f) : Hidromecanica Brașov
— Electromureș Tg. Mureș 2445— 
2415 p.d.

Iată și minidasamontele înaintea 
etapei de azi : FEMTNTN — seria 
Sud : 1. Gloria București 6 p

I LUNI SE ÎNTRUNEȘTE LOTUL „A“
1 PENTRU MECIUL CU IRLANDA DE NORD

Luni, la ora 10, la sediul Federației române de fotbal este 
* convocat lotul pentru meciul cu Irlanda de Nord : I Portari 's Lung, Moraru, Cristian

Fundași : Negrilă, lorgulescu, Iov an, Belodedici, Ungureanu, 
Andone, Zare

I Mijlocași : Rednic, Boloni, Klein, Hagi, Mateuț, Irimescu, Ba- 
Unt

Înaintați : Geolgâu, Gabor, Coraș, Pițurcă, Damaschin I.

IDin acest lot lipsesc Ștefânescu (suspendat pentru două 
cartonașe galbene) ți Cămâtaru (accidentat).

ISPIR A TRECUT ÎN FRUNTEI 
I 
I 
I
I 
I
I

Medul Sportul studențesc — 
AJS-A. Tg. Mureș, disputat sîm- 
bătă ta „Regie", ta cadrul etapei 
a 8-a a Diviziei „A“4 va rămfne 
o frumoasă amintire pentru Că
pitanul echipei mureșene, Florea 
ispir. El a jucat atunci al 455- 
lea său med pe scena primei 
divizii, total eu care îl depășește 
pe fostul lider al prezențelor, 
Comei Dinu. Este o meritată În
cununare a abnegației și devota
mentului de care a dat și tacă 
dă dovadă acest exemplar jucă
tor care este Florea Ispir, cu a- 
devărat căpitan de echipă, șl nu 
numai atît, el fiind șl un auten
tic stup al apărării echipei din 
Tg. Mureș. Iar acest moment im
portant din viața sa de fotbalist,

I „Trofeul fair-play Sportul"

UN PODIUM CU TREI LIDERI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Campionatul primei noastre di
vizii a parcurs aproape un alert 
din totalul celor 34 de etape ale 
actualei ediții. Să încercăm o 
auccdntă privire asupra celor 13 
divizionare prin prisma dis
ciplinei, aspect na o dată negli
jat și care — In consecință — a 
operat uneori (botărttosț asupra 
evoluției șl • rezultatelor. Cea 
mai fidelă oglindă este oferită 
de clasamentul „Trofeului fair
play Sportul*, aflat ta a treia 
ediție, și in care criteriile de 
departajare sflnt cunoscute: I 
puncte scăzute pentru fiecare 
cartonaș galben primit, 13 pen
tru flecare etlminara. tată acest 
clasament Înaintea etapei • t-a :

1— 3. VICT. BUC. 
„U* CLUJ-N. 
F. C. BIHOR

G» R) F) 
• — 33«
4 — 37S
ș — «re

*— 4. Univ. Craiova 7 - M5
SjC. Bacău 7 — 20
petrolul « 1 MS

7—4«- A5.A. Tg. M. 1 — 30
Rapid 
Chimia 4 — MB
F.CJd. Brașov < 1 00

11. f£. Olt Ș — 30
13—13. Steaua • 1 2

^>oll* Timiș. 4 5 «
14—IA Fd. Argeș id •“ MS

Sportti fftud. n — ms
CMorta » 1 Mi

17. Corvinul • 8 23#
1». Dinamo 81 3 Ml

•JO — eartonațt paltumt, R —
eartcnaș9 roșii, F —jp•vruJtaf.

D® remarcat pozlțase fruntașe
aSc celor douA ecixlipti nou pro-

DE POPICE
(«05 popice doixwlte in Jocurile 
din deplasară, 3. Laromet Bucu
rești < P (2391). «- Rapid Bucu
rești 4 p (S4SO)._ ». Metrom Bra
șov t p (C3Ș), W. Voința Con
stanța » p (2344) ; «aria Nord i 
1. OSJK. Beșlța 4 p (MB), Z 
Voința Timișoara 4 p (2«T), 3. 
Voința Tg. Mureș 4 p (»M1)_ *• 
Voința Craiova ( p (MIB). >•- 
Voința Odortxsl t P- MASCUXXN 
— seria Sud : 1. Gloria București 
4 p (S170), 1. Olimpia București 
I p (Stil). 3. Metalul Roman 4 p 
(SOBS), t. Carpați Sinaia I p 
(Mea), IB. Petrolul Clmplna • p 
(seis) ; seria Nord : 1. Aura! 
Baia Mare 4 p (10434). 3. CJJt 
Tg. Mureș 4 p (5070). L Chimica 
Tlrnăveni 4 p (4935)_ I. Metalul 
Hunedoara 0 p (041), 14. Tdt- 
noutfiaj odorbet t p.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 4 OCTOMBRIE 1985
Extragerea 1 : 26 5 90 66 29 

23 42 28 11
Extragerea a D-a : 68 75 72 

70 55 4 62 43 51.
FOND TOTAL DE OȘTlGURi: 

830.264 lei din care 129.803 lei 
report la categoria 1.
• ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor M 
TRAGEREA SPECIALA LOTO 2

Ispir l-a trăit din plin, a fost 
emoționat. însă a jucat la fed 
de bine, așa cum a făcut-o tot 
timpul sub culorile echipei cu 
care a cunoscut multe împliniri. 
Încă o dată, felicitări, Florea 
Ispir, și drum bun spre... „cota 
sar.

Iată ordinea primilor jucători 
divizionari în clasamentul 
prezențelor ta Divizia trA“ :

ISPIR 155
Dinu 454
Ștefânescu 447
BSJfcnl 417, Dobrin 40S. Dumi

tru și Cazan 405, Vigu 404, Anto
nescu 400, O. Ionescu 389, Dem- 
brovschi 386, Sameș 385, Hajnal 
381. M. Sandu 380, Mulțescu 371, 
Simionaș 367, Luces cu 360 etc.

movate — Victoria București șl 
„U" Cluj-Napoca —, care Îm
preună cu F.C. Bihor ocupă pri
mele trei. locuri, adică podiumul 
disciplinei, fiind la egalitate de 
puncte. Pentru bucureștenl me
rittie stnt cu atît mal mari cu 
eh el se află pentru prima oară 
In postură de divizionari ^A*. Le 
dorim in continuare același dis
ciplinat traseu, asemănător re
zultatelor obținute șl a evoluției 
lor de ansamblu. Șl cealaltă nou 
promovată. Petrolul Ploiești, o- 
cupă un loc aproape de podium, 
ea remaretndu-se prin cel mal 
mic număr de cartonașe galbene, 
doar t, depunctarea el fiind mă
rită de un cartonaș roșu. Apropo 
de cartonașele roșii, iată că hu- 
nedoreanul Nlcșa s-a șl instalat 
In deloc invidiatul fotoliu de li
der al eliminărilor, cu două a- 
semenea „performanțe* la activ, 
tn etapa a 4-« ji a 7-a. Atenție, 
Nlcșa, la culoarea roșie I (Ad. V.).

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• După cum se știe, Sahou 

(Politehnica Timișoara) l-a acci
dentat grav pe Pușcaș (Rapid), 
M o Încercare de a intra in po
sesia mlnglf. Este adevărat că 
atlt arbitrul, observatorul federal 
ctt șl Pușcaș, care a trimis o 
scrisoare in acest sena, au men
ționat că atacul lui Sahou n-a 
fost făcut cu intenția de a-l lovi, 
de a-l scoate din joc pe fotba- 
hstul de la Rapid. Dar, oricum, 
a fost vorba de un atac violent, 
necalculat șl, deci, periculos. E- 
ttmlnat de pe teren tn urma a- 
oestul fapt, Sabou a fost suspen
dat pe 3 etape de către Comisia 
de disciplină. Dar, dincolo de a- 
ceastă sancțiune, accidentul de 
la Timișoara trebuie să ducă la 
o gtnrtlre mult mal lucidă din 
partea jucătorilor ta legătură eu 
consecințele pe care le poate a- 
vea Jocul violent pentru adver
sari șl chiar pentru el înșiși.

p Conducerea echipei Corvinul 
Hunedoara l-a suspendat pe 
Nlcșa pe 3 etape, pentru atitu
dine necuviincioasă față de ar
bitru. iar Comisia de disciplină 
a ratificat această sancțiune. 
Este pozitivă atitudinea din ul
tima vreme a unor echipe de a 
trece ele singure la sancționarea 
unor jucători care au fost elimi
nați de pe teren pentru diferite 
abateri. Dar șl mal bine ar fi 
dacă s-ar pune tot timpul accen
tul pe munca educativă, evttln- 

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ee va avea loc miine duminică 
4 octombrie, la care se atribuie 
AUTOTURISME „DACIA 1300“, 
mari sume de bani de valori 
fixe (25.000 lei, 5.000 id. etc.) șl 
variabile, precum șl excursii In 
RJ>. ‘ Ungară. Se efectuează 7 
extrageri tn 3 fane, cu un total 
de 33 numere extrase. Cîștlgurile 
se acordă pe 18 categorii. Extra
geri „legate* în cadrul fiecărei 
faze, atrfbulndu-se tiștiguri șl 
pentru 1 numere din t extrase. 
Deci, numai pînă astă seară, la 
orele obișnuite de închidere, se 
mal pot procura bilete la această 
atractivă tragere.

Puncte de vedere

SEMNE DE ÎNTREBARE, 
DUPĂ MECIURILE CU XAMAX
Meciurile de campionat din 

ultima vreme, ca și cele din 
Cupele europene intercluburi, 
le-am privit nu numai cu op
tica impusă de importanța lor 
intrinsecă, ci și prin prisma 
marelui examen al echipei na
ționale, de la 10 octombrie. 
Partida Sportul studențesc — 
Xamax. de joi. intră ți ea In 
această categorie, firește, și — 
din păcate — nu cu cele mai 
îmbucurătoare concluzii. după 
părerea noastră.

La „albi-negri“ au evoluat 
trei titulari de „națională*: 
Hagi, lorgulescu șl Coraș, Pri
mul a fost — e părerea una
nimă — excelent. Am putea 
chiar spune că In fața lui 
Stielike (care, la un moment 
dat, văzîndu-se depășit, a a- 
bandonat duelul, lăslndu-l pe 
Hagi In marcajul lui Perret), 
tânărul nostru jucător ne-a În
trecut previziunile, făcînd cel 
mai bun meci al său din ulti
ma vreme.

Nu la fel stau lucrurile, din 
păcate, cu ceilalți doi titulari 
ai „naționalei* din teamul stu
dențesc. Și, in primul rînd, eu 
lorgulescu. El străbate o pe
rioadă de declin da formă 
sportivă, se pare — în princi
pal — pe fondul unei pier
deri de condiție fizică. Ca fun
daș central, a comis greșeala 
capitală de la golul lui Luthl, 
dar a avut și alte puncte sla
be ; ți nici tind a trecut, mij
locaș n-a dat un randament 
mai bun. Departe de perioa

PRGGRAMUL 

ETAPEI DE MÎINE
SERIA I : F.C. Constanța — 

C.FJt. Pașcani : D. Busuioc (Cra
iova), Minerul Vatra Dornei — 
Dunărea Călărași : T. Dcmian 
(Zalău). Ceahlăul P. Neamț — 
Prahova C3.U. Ploiești : M. Don
ees (București), Olimpia Km. 
Sărat — Metalul Plopenl : M.
lonescu (Pitești), Steaua Mizll — 
Dunărea C.S.U. Galați : R. Cim- 
peanu (Arad), C.S. Botoșani — 
Aripile Bacău : Al. Ganea (Slo
bozia), Politehnica lași — Chimia 
Fălticeni : L. Săl&Jan (Satu 
Mare), F.C. Progresul Brăila — 
FXIJd. Delta Tulcea : D. Avrl- 
geanu (București), Oțtiul Ga
lați — C.S.M. suceava : G. Io- 
nescu (București).

SERIA A n-a : Chimica Tlr- 
năvenl — Gaz metan Mediaș : 
C. Pădurărițel (Oradea). Flacăra 
Automecanica Moreni — Avîntul 
Reghln : T. Cruceanu (Tecuci) 
— »e dispută astăzi, la ora 15, 

du-se astfel orice act nesportiv.
• După ce a văzut cartonașul 

galben ta meciul cu F.C. Argeș, 
Moldovan (F.C.M. Brașov), contl- 
nulnd să încalce regulamentul, 
l-a văzut și pe cel roșu. El a 
fost suspendat pe o etapă.
• in urma abaterilor comise 

ta meciul cu FEPA *74 Btrlad, 
nu mal puțin de 3 jucători de 
la Carpați Nehoiu au fost sus
pendați : Peneș șl Mureșan pe 
cite < etape, iar portarul Drăgol 
pe 3 etape, ta ceiașl timp, echi
pei Carpați Nehoiu 1 s-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe o etapă.

Jack BERARIU

• La meciul dintre Granitul 
Babadag șl FEPA *74 Birlad. u- 
nele persoane, CARE NU AVEAU 
ACEST DREPT, au intrat ta in
cinta terenului șl la cabina ar
bitrilor. încălcarea regulamentu
lui de organizare a activității 
fotbalistice nu s-a oprit alei, per
soanele ta cauză aduetnd injurii 
șl treetnd la amenințări Împo
triva arbitrului de centru șl a 
observatorului federal. Așa se 
lntîmplă, uneori, clnd ciștigă oas
peții (3—fl pentru FEPA *74). tn 
consecință, comisia de disciplină 
a ridicat echipei Granitul Baba
dag dreptul de organizare pe o 
etapă

• Tragerea specială Loto 1 de 
miine I octombrie, va avea loc 
ta București, In sala Clubului 
din str. Doamnei nr. 3, eu Înce
pere de la ora 17.

• TOT ASTĂZI, SIMBĂTA. este 
ULTIMA zr șl pentru depunerea 
buletinelor la concursul PRONO
SPORT de mîine C octombrie.

LOTO 

dele sale bune, Coraș ridică, și 
el, semne de întrebare

lorgulescu și Coraș sînt, în 
continuare, în lot, de unde se 
vede că Mircea Lucescu are, 
mai departe, încredere în ca
litățile și capacitatea lor. îi 
dorim lui Lucescu să aibă suc
ces în încercarea de a-i aduce 
tit mai aproape de forma ne
cesară unei bune evoluții în 
națională.

Problemele Sportului studen
țesc, la ora actuală, nu sînt însă 
numai cele legate de randa
mentul jucătorilor săi de lot. 
Această echipă, nu de mult 
Impenetrabilă în apărare, în
cepe să plătească tribut tocmai 
slăbiciunilor acestui comparti
ment. Cele 7 goluri primite de 
la Xamax sînt concludente ! 
S-a ajuns aici, desigur, în bu
nă măsură, din cauza lungii 
indisponibilități a lui Muntea- 
nu II. dar nici ceilalți apără
tori (mai ales M. Mihail) nu 
mai ating standardul anterior. 
Apoi, însăși adoptarea unor 
formule ale liniei de fund va
riabile de la un meci la altul 
dovedește nesiguranță, neîncre
dere. Cu Pologea sau cu M. 
Mihail, fundaș dreapta ? Cu 
Munteanu I sau cu Burchel, 
pe stingă ? Cuplul central a 
devenit și el fluctuant: Cazan, 
lorgulescu, Popa. Pană, pentru 
două locuri. Ceea ce implică 
șl discutarea liniei de mijloc...

Destule (și nu ușoare...) pro
bleme, deci, pentru Constantin 
Ardeleana.

Radu URZICEANU

Șl ARBITRII

A DIVIZIEI r,B"
Progresul Vulcan București — 
Mecanică fină Steaua : N. Voinea 
(București), I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
glie — Sportul muncitoresc Sla
tina : D. Pura (Dej), Tractorul 
Brașov — I.C.I.M. Brașov : M. 
Callstru (Botoșani), C.S. Tîrgo- 
viște — C.S. Drobeta Tr. Seve
rin : M. Salomir (CTuj-Napoca). 
Muscelul Cîmpulung — Carpați 
MIrșa : Gh. Pirvu (Constanța), 
Șoimii I.P.A. Sibiu — Electropu- 
tere Craiova : p. Buhatău (Gh. 
Gheorghiu Dej) — se dispută la 
ora 15, Automatica București — 
I.C^J.M. București : P. Balaș 
(București).

SERIA A IlI-a : Minerul Lu- 
peni — Jiul Petroșani : E. Mun
teanu (Deva), Minerul Cavnic — 
CJJL. Sighet : C. Popa (Iași), 
înfrățirea Oradea — C.F.R. Ti
mișoara : N. tfenea (Drobeta Tr. 
Severin), Armătura Zalău — 
FX3. Maramureș Baia Mare : I. 
Crăciun eseu (Rm. Vîlcea), F.C.M. 
U.T.A. — Strungul Arad : D. Va- 
gfle (București), Metalul Bocșa — 
Aurul Brad : L. Ciucu (Bucu
rești), Olimpia Satu Mare — Glo
ria Bistrița : A. Gheorghe (Pia
tra Neamț). Mecanica Orăștie — 
Mureșul Deva : V. Dobrescu 
(București), Unirea Alba Iulia — 
C.S.M. Reșița : N. Dinescu (Rm. 
VUcea).

ȘTIRI ® ȘTIRI
• ÎN CADRUL EDIȚIEI 1985/tt 

A .CUPEI ROMÂNIEI*. Joi, 10 
octombrie, se dispută o nouă 
etapă, prima în care evoluează 
șl divizionarele „B< ' Au loc în 
total 56 de jocuri, competitoare 
fiind formații din campionatele 
diviziilor „B“, „C“ șf Județene, 
care au reușit să se califice ta 
această etapă superioară a com
petiției ; ele fiind In număr de 
10. Divizionarele „B“ bucureștene 
susțin următoarele partide : Pro- 
gresul-Vulcan la Alexandria, cu 
Automatica, Automatica la Cara
cal, cu Sportul muncitoresc, 
I.C.S.I.M. la Chlmogi, cu Viitorul 
șl Mecanică fină Steaua la Bucu
rești, cu Danubiana. Jocurile în- 
oep ha ora 14.
• UN NOU ANTRENOR I.A 

F.C. BIHOR. Așa cum ne-a in
format conducerea clubului biho
rean, antrenorul Constantin 
Teașcă a preluat responsabilita
tea tehnică a formației divizio
nare „A* F.C. Bihor.
• O NOUA CONDUCERE TEH

NICA LA C.S.M. REȘIȚA. Așa 
cum ne-a Informat Aurel Mitrea, 
președintele clubului, la C.S.M. 
Reșița a fost numită o nouă con
ducere tehnică : D. Firițeanu — 
principal șl C. Oțil — secund, 
care-1 Înlocuiesc pe E. Dembrov- 
»chl șl P. Epure.
• LUNI 7 OCTOMBRIE, ora 14, 

ara loo ședința biroului F. R. 
Fotbal.
• PENTRU MECIUL STEAUA 

— SPORTUL STUDENȚESC, care 
■e va desfășura pe stadionul din 
bd. Ghencoa, duminică, de la 
ora 15, biletele s-au pus ta vln- 
zare ia agenția C.C.A., C.N.E.F5, 
stadioanele „S3 August*. Steaua, 
Rapid, precum și ta sediul clu
bului. Sînt valabile legitimațiile 
C.NEJJS. roșii. verzi, pentru 
antrenorii șl maeștrii emerlțl al 
sportului. Legitimațiile eliberate 
pentru tribunele 0 șl I vor fi În
soțite de tlcbet.



(Urmare din pag. 1)

sibiliiăji pentru modernizarea 
permanentă a producției avia
tice, asimilarea de noi aerona
ve, motoare și echipamente ba
zate pe tehnologii avansate, 
care să conducă la creșterea 
calității, a fiabilității și perfor
manțelor acestora, la nivelul 
realizărilor înregistrate pe plan 
mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
* cerut să fie intensificate preo
cupările pentru introducerea 
unor noi tehnologii de realiza
re a aeronavelor, a elemente
lor , componente ale motoarelor 
și echipamentelor specifice, 
precum și pentru creșterea 
gradului de integrare a produ
cerii acestora în țară.

în continuare. Comitetul Po
litie Executiv a examinat și a- 
probat PROGRAMUL SPECI
AL PRIVIND DEZVOLTAREA 
CONSTRUCȚIILOR NAVALE 
IN PERIOADA 1986—1990.

Tornind de la creșterea im
portantă a- volumului total al 
transporturilor noastre mariti
me de mărfuri, programul pre
vede sporirea de aproape două 
ori. in cincinalul viitor, a ca
pacității flotei maritime româ
nești. De asemenea, se are fn 
vedere creșterea 
flotei fluviale, 
astfel mărirea 
transporturi de 
proape 1.9 ori. 
nîrea în bune 
«inilor în acest însemnat sec
tor al economiei naționale, prin 
program se stabilește ea acti
vitatea de producție să fie »- 
rlentală cu precădere către *- 
■imilarea și fabricația de nave 
de mare complexitate, desti
nate transporturilor specializa
te. concomitent eu ridicarea 
nerformantelor si moderniza
rea tipurilor de nave pentru 
transportul mărfurilor generale 
și de masă. Totodată. este 
prevăzută creșterea eficientei în 
exploatare prin îmbunătățirea 
randamentului de propulsie al 
navei și prin scăderea consu
mului de combustibil al mo
toarelor. Ia nivelul mondial ac
tual. în același timp, nu fost 
elaborate măsnri pentru asigu
rarea sectorului naval eu ma
teriale și componente realiza
te în țară. Ca nrmare, gradul 
de integrare, pe tipuri de na
ve. se va ridica. în 1990. la 
97—IM ia sută.

în cadrul ședinței, au fost, 
de asemenea, dezbătute o se
rie de probleme nrîvlnd 
STRÎNGEREA SI EVALUA
REA RECOLTEI DIN ACEST

capacității 
asigurîndu-se 

volumului de 
acest tip de a- 
Pentru îndcpli- 
condiții a sar-

AN. ÎNDEOSEBI A RECOL
TEI DE PORUMB. S-a subli
niat eă, ta general, avem o 
recoltă bună și eă este nece
sar să st ia — in toate ju
dețele și ta țoale unitățile a- 
gricole, de stat și cooperatiste 
— măsurile necesare pentru a 
se asigura strîngerea la timp 
(1 fără pierderi, precum și 
depozitarea in eele mai bnne 
eondițiuiki • întregii recolte, 
predarea in Întregime la fon
dul de stat 
bUite.

Ia eadrul __ . .
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
O INFORMARE ASUPRA VI
ZITEI OFICIALE DE PRIE
TENIE PE CARE A FACUT-O 
IN TARA NOASTRĂ, ÎN PE
RIOADA 16—19 SEPTEMBRIE. 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 
INDONEZIA, SUHARTO. Co
mitetul Politie Executiv a 
apreciat eă noul 'dialog româ- 
no-indonezian la nivel înalt 
se Înscrie ea un moment de 
seamă ta evoluția bunelor re
lații dintre cele două țări. Co
mitetul Politic Executiv a rele
vat rezultatele deosebite ale con
vorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Suharto, care iții gă
sesc expresie ta Declarația co
mună adoptată Ia încheierea 
vizitei, document ee pune tn 
evidență voința României și 
Indoneziei de a întări conlu
crarea dintre ele, pe bara de
plinei egalități, a stime! șl res
pectului reciproc. în acest ca
dru, a fost subliniată însemnă
tatea Înțelegerilor convenite de 
cei doi președinți privind dez
voltarea mai accentuată a schim
burilor comerciale dintre Româ
nia și Indonezia, a cooperării 
economice într-o serie de dome
nii de interes reciproc. S-a a- 
preeiat că extinderea colaborării 
româno-indoneziene, pe o bază 
trainică, de lungă durată, este 
ia folosul ambelor țări și po
poare, al progresului și prospe
rității lor, al eauzei păcii, înțe
legerii și cooperări! între 
țiunL

Aprobînd documentele șl 
eluziile la care s-a ajuns 
prilejul vizitei, Comitetul 
Htle Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, celorlalte or
gane centrale să ta toate mă
surile pentru realizarea, in 
bune condiții, a înțelegerilor 
convenite privind dezvoltarea

a cantităților sta-

gedinței. tovarășul

na-

I
I
I

PROGRAMUL COMPLET AL ETAPEI A DOUA

I
I

IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Iert, la Zurich, s-au efectuat tragerile M 

sorți ale meciurilor etapei a doua dta Ca
pete europene. în „C.C.K.* sl in „Cupa cu
pelor* vor avea toc jocurile din optimile de 
finală. In timp ce în „Cupa Ufr.A.' cete 
din 18-lml. Partidele tur slnt programate la 
23 octombrie, iar ode din retur, la I no
iembrie.

Iată 
mele

programul complet al toitStalrtlor, prV 
formațll fiind gazde ta prixna manșâ.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Vă prezentăm adversarele
echipelor noastre

Honved Budapesta

II
I

I
§

... I
colaborării și cooperării romă- ă

con-

Po-

no-lndoneziene.
Comitetul Politie Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme eurente ale activității de 
partid $i de stat. I

.CUPA CUPELOR

CUPA U.E.F.A.

— Dtnlepr
— Osasuna
— Lokomotive Leipzig
— Partizan Belgrad
— A.S.K. ton
— F.C. KMn
— Vardar Skoplje
— Cemomoroț Odtasa
— Spartak Moswv*
— Legla Varșovia
— Hammarby
— Bor. MOnchenglad.
— Xamax NeucbAteâ
— Athletic Bilbao
— Hajduk Split
— Dinamo Tiran*

Una dintre echipele eu o 
frumoasă carte de vizită 
ta campionatul Ungariei. 
A cucerit, plnă acum, de 
șapte ori campionatul (ti 
de două ori „Cupa Unga- 
rtetr. f» ediția trecută a 
campionatului a ctștigat 
tUlul la o diferență de U 
puncte față de cea de a 
doua clasată (Raba GyOr), 
marclnd 53 de goluri fi 
primind doar 25. Formația 
budapestană este, la ora 
actuală, lideră a campio- 
naiulsti, eu 17 puncte, după 
11 etape. Echipa militară, 
antrenată de Imre Komora, 
are nu mal puțin de opt 
Internaționali : Andrusch
(portar). Varga. Sallal. Ga-

’ Dinamo
Este una din echipele 

renumite ale fotbalului so
vietic. In cel aproape se 
de ani da existență, a cu
cerii de e ori campionatul 
și de S ori „Cupa U.R.SS.-. 
Pe plan internațional s-a 
afirmat tn 197S, dnd a dș- 
tlgat finala „Cupei cupe
lor- (3—8 eu Ferencvaros 
Budapesta), precum și 
„Supercupa Europei", cu 
Bayem MUnchen (2—1 și 
3—1). De mulțt ant, Dinamo 
Kiev furnizează numeroși 
jucători echipei reprezen
tative. Ea are, tn prezent, 
șase jucători In selecțio
nata U.RS.S„ tn frunte eu 
Blohln, urmat de Besonov, 
Demianenko, Bal. Evtușen-

raba (fundași), Dajka, A. 
Nagy. Bodonyl șl Detail 
(mijlocași șt înaintași). Din
tre aceștia, „omul de pol* 
este Detarl. Slinbătă, ta 
derby-ul cu FerencvaroS, 
el a marcat ambele goluri 
(i—ă). In prima etapă < 
„C.C.E.*, Honved a elimi
nat pe Shamrock Rover* 
(2—0 pe teren propriu și 
3—1 In deplasare). In aceri 
ultim meci, golurile învin
gătorilor au fost înscrisa 
de Deferi (!) șl Cseh. Iată 
și formația care a evoluată 
Andrusch — Satlal, A. 
Nagy, Cseh — GyIm esf 
Garaba, Filo», Detari — 
Bodonyl, Dalks, Kovaca. 
(Ion OCHSENFELD).

Kiev
ko și mal tinirul Zavarov. 
La actuala ediție a cam
pionatului, echipa pregătită 
de antrenorul Lotianovski 
ocupă primul toc. cu 3» 
de puncte, după 2Ș d* 
etape. Iată formația da 
bază : Mihailov — Beso- 
nov, laremcluk, Kur.nețov, 
Demianenko — Raț, laku- 
benko. Bal — Zavarov, 
Evtușenko (Belanov), Bls>- 
hln.

In primul tur, Dinamo 
Kiev a eliminat pe F. C. 
Utrecht cu l-—i și 4—1. In 
meciul retur. golurUe au 
fost marcate de Blohln, 
laremcluk. Zavarov și Ev
tușenko. (Traian MURZEA)

„CUPA MONDIALA** LA ATLETISM
CANBERRA, 4. Pe stadionul 

din această localitate, situată pe 
coasta de sud-est a Australiei, 
Intre Sydney gd Melbourne, au 
Început întrecerile celei de a pa
tra ediții a .Cupei mondiale* ia 
atletism. După desfășurarea pro
belor din prima zi clasamentele 
slnt următoarele: BARB AȚI: L 
S.U.A. N p, 8. U.RA.S. si Afri
ca 34'0, 4. B.D. Germană *2 p, 
5. America 38 P. 4. Europa 27 p.

iNTiLNIREA DE „CUPA DAVIS" ROMÂNIA - DANEMARCA
(Urmare din pag. 1)

de 1—9 la seturi și <—3 (break) 
In setul doi, pentru tenisma
nul român, ca si revină dnd 
■e juca setul trei mu patra, 
•r fi putut spune, pe buni 
dreptate, ci vede alt med._ 
Atlț de mult se schimbase în
treaga sa fizionomie.

Momentul de cotituri a foot 
tocmai acesta, clnd Adrian 
Marcu, evolulnd foarte bine 
plnă atunci, se afla la un pas 
de cîștigarea a două seturi și 
— probabil — de victorie. Pe
ter Bastiansen. primul jucător 
danez, fusese destul de 
dominat, In special la 
prin acțiunile conduse 
teză de partenerul său. 
tezle șl dexteritate, 
greu să le facă față, 
măsese, Insă, lu! Bastiansen, o 
armă redutabilă. Aceea a unei 
mai bune stăpîniri a lovituri
lor de la linia de bază. Ele
ment important, la care s-a a- 
dăugat șl o putere de con
centrare mal mare, mai multă, 
experiență competitională. Ra-

clar 
fileu, 

In vi- 
cu fan- 

put’nd 
11 ră-

„C.C.E.» LA BASCHET
Rezultate înregistrate In 

•C.C.E.* la baschet, masculin B 
Honved — Frlburg 84—80: Solna
— Den Bossb BS—93; Bratislava
— Kaunas 97—123: Milan — Du- 
delange 118—481 Leverkusen — 
Salonlo 78—93; Limoges — Osten
de 87—78 5 feminin: Northamp
ton — Lahti 47—83; Beslktas — 
Partizan Belgrad >4—89; Tungs
ram — Bruxelles 88—64; Blank 
Star — UBL Vlena 8S—88: Hoy- 
braesten — va Fraga 99—78; 
Canoe Madrid — St. Franoalr 
Versailles 84—SL

tind posibilitatea unei desprin
deri' In setul al doilea, Marcu 
a alunecat pe panta descura
jării, a dibit vizibil. Sl ta o- 
celașl timp, danezul căpătase 
parcă forțe noi, sprlntind k«- 
ztsttbH spre cucerirea punctu
lui.

Fără Îndoială, un punct la 
care nu puteam spera, ta 
.calculul htrtiel*. Dar care, 
prin aspectul jocului. păruse 
ta un moment dat foarte a- 
proape. Este fi motivul pen
tru care Adrian Marcu, acest 
tenisman atlț de talentat, tre
buie să capete mai multă În
credere, să-fi pună ta valoare 
bunele sale atuuri, ta partid» 
viitoare, din ultima ri. Cea 
care poate avea o pondere 
deosebită in stabilirea rezulta
tului final al întregii întîlnlri.

SEGARCEANU - TAUSON 
6—3, 6—1, 6—3

Florin Segărceanu, „omul de 
echipă* — cum spunea despre 
el, dndva. Iile Năstase — ca
pabil să puncteze, atund dnd 
este mai multă nevoie, in fața 
oricărui adversar, a făcut din 
nou dovada uneî puteri supe
rioare de luptă dar mal ales 
a unei voințe exemplare. Cu 
18 ghemuri dșlgate și doar 7 
pierdute, Segărceanu a readus 
echilibrul tn scor, atlt de ne
cesar reprezentativei noastre.

în primul set, 8egărceanu 
mal mult și-a studiat adversa-

★ ★

ral' pentru a-i găsi punctele 
vulnerabile. Deși serviciul hd 
Tauson a foot destul de pu
ternic, tenismanul român a 
reușit să-l „smulgă* acestuia 
nu mai puțin de 3 break-uri. 
Deși pfnâ la 2—2 la ghemuri, 
tenismanul danei a putut sl 
țină pasul, se vedea dar că 
el găsește, din ce In ce mai 
greu „replici* pentru returu
rile bine plasate ale lui Se- 
gfirceanu, mal ales pentru cele 
de rever trimise în lung de li
nie.

Tauson impune setului secund 
un ritm mult mai ridicat, dar 
această armă se întoarce Îm
potriva sa. Intru cit Segărcea- 
nu acceptă un asemenea duel. 
Dovadă, fapul că 
versatului 
ghem 1

Inițiativa 
celui de al _____
avea să fie și ultimul

L Oceania M p, 8. Asia 7 
FEMEI: L R.D. Germană St 
L UJLSdS. M ». 3. Europa 39 
4. Oceania 88 p, 8. America 
p, 8—7. S-UJk, șl Asia 21 p, 
Africa 18 p.

Clteva dintre _____
joi: BArbatI: in m: 
son (Am. — Canada) 
Imoh (AL — Nigeria) 
Baptiste (S.U.A.). 18,17, 
melman (R.DX3J 18,17, 
8. Koskd (AL — Kenya) 1:45,15. 
V. Kallnkln (UJRJ5.9.) 1:45.72. A. 
Guimaraes (Am. — Brazilia) 
1N9J1; m mg: A. Phllllpi 
(3.UJL) 48,43, A. VasdMev
(V.R.S.S.) 48,88, H. Schmidt (Eu.
— R.F.GJ «.M. A. DI* Ba (Af.
— Senegal) <3,98; triplu: W.
Banks (S.UA.) 17,58 m. O Prot- 
șenko (0X8.8.) 17.N m, K.
Markov (Eu. — Bulgaria) 18,N; 
FEMEI: 2W m: M. Koch (R.D.G.) 
31.91, G. Jaokaoe (Am. — Ja
maica) 31,81. M. Jlrova (V.RJS.S.) 
13,81; 15N m: H. Koraer (R.D.G.) 
4 rit.»!. R. Agletdinova (U.R.S.S.) 
4:11 AL D. Meltate (Eu. — Româ
nia) 4:19,88: 8X888 *: R.D.G. 
3:19,88, UJt.SB. 3A8X1, Europa 
3rtf,<8; Înălțime: S. Kostadlnova 
(Eu. — Bulgaria) 1.N m, T. Bt- 
kova (U.R.S.S.) 1J7 m, S. Helm 
(R.D.G.) 1,97 m; snHță: P. Fetke 
(R.D.G.) K,31 m, O. Gavrilova 
(UJt.S.S.) 89,34 m, F. Whitbread 
(Eu. — Anglia) 99.13 tn.

Pi 
P. 
p. n 
s.

derezultatele
B. John- 
’8.00. C. 
19,18, K. 
F. Em- 
8W tn:

Internațional ..open* 
de la Ostende (Belgia) a 
la actuala ediție. 145 oon- 

dtn 17 țâri. Victoria a
tul A. Mlles (Anglia) și 
(Olanda), eu cite 7 puncte " " “ ■ do

zece

său
II Iasă ad
un singur

la Începutul 
care 

____________ ......... .. • de 
partea tenismantdui danez, tn 
primele trei ghemuri (începe 
Segărceanu) se realizează tot 
atftea break-uri, apoi Tauson 
se distanțează ia 3—1 printr-un 
joc bine studiat, așezat, clntă- 
rtadu-și fiecare retur, din care 
punctează mult Dar Segărcea- 
nu 1st trimite acum pe... teren 
mingile scurte, crosurile, î?l 
înăsprește serviciul, ceea ce-i 
permite să egaleze, șl apoi să 
cîștige net cu 8—3.

După prima zi. România — 
Danemarca 1—L

Alte rezultate primite plnă la închiderea ediției i
JAPONIA — SPANIA 0—2 (Casai - Shiraishi 4—6 7—5 8-3 

6—3 ț Sanchez — Fukui 7—5 6—1, 6—2) ț
NOUA ZEELANDA — COREEA DE SUD amlnat din cauza 

ploii.
R.F.G. — CEHOSLOVACIA 1—0 (Becker — Meclr 6—3 7—5 

8—4) ;
ITALIA — CHILE 1—1 (C. Panatta — Fernandez 6—2, 7—5,

8—1 | Acuna — Caneelottl 6—3 6—3 4—6 2—6 7—5).

trece, 
treilea set

• Mtlne, la SocL va avea loc 
o nouă ediție a InlHnlril tradi
ționale dintre reprezentativele 
feminine ale R.S.F.S. Rusă și 
României, Din echipa noastr* 
fao parte. Intre altele: Corina 
Roșloru, Mitica Junghlatu, Vio
leta Bedea. Margareta Kesreg, 
Liliana Wăatase, Marleta Ren, 
Mlhaela Logbln, Florența Crăciu- 
nescu.

Turneul 
de ean 
reunit, 
curent! 
revenit
H. Ree_______ _______ . . _
din 9 posibile, L» Jumătate 
punct distantă s-au Clasat ___
jucători, printre oare partlripan- 
til români M. Ghindă. Fi. Gheor
ghiu st Th. Ghtțescu.

TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM « Clasamen

tul final al raliului de la Son 
Remo, probă contind pentru 
C.M.: 1. Rohrl — Gelsdorfer 
(.Audi Quatro*) 7nl0:l9, X. So- 
lonen — Harjanne (.Peugeot*) 
la 8:33; 3. Tolvinen — Pllronen 
(.Martini Landa*) la 7:Șî. In 
urma acestor rezultate, lată șl 
clasamentul mondial al piloțllorl 
1. Salonen 124 p, 8. Blomqvist 
79 p, 3. Rohrl 89 p. 4. Vatanen 
S ft 1. Biaston 28 p. 8. Saby 
33 p eto.

HANDBAL • In .Cupa cam
pionilor europeni* (m): Borao 
-Banja Luka — Maccabl Ris- 
hon Le Zlon 18—33, tn med re
tur. Cum prima partidă revenise 
hd Maccabl doar cu 23—22, Ban
ja Luka s-a calificat pentru to
rul următor.

HOCHEI PB GHEAJA » Cam
pionatul mondial (grupa B) sa 
va desfășura In perioada 20—23 
marile 1988 tn orașul olandei 
Eindhoven.

TENIS • tn turul doi al tur
neului de Ja Fort Lauderdale c 
Navratilova 
8—0. 8—0; Graf 
8—1; Gadusek — Klm 7—8 5—31 
Louie — Jo Fernandez 2—8, 
8—1, 8—4; Fromholtz-Balesirat — 
Fairbank 8—9. 5—4; Kehe — So- 
dupe 8—4. 8—2.

Cedlta Fernandes 
Krapl «—4,

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
In Campionatele europene de 

void (feminin sl masculin) au 
început Intreoerila «Un cadrul 
turneelor finale. La masculin, 
după rezultatele: Franța — Po
lonia »—1 (18, M. —7, 8),
U.R.S.S, — Cehoslovacia 8—8 
(8. 10. 14), Bulgaria — Italia »-2 
(8. —13. 11. —13 8) șl Olanda — 
Spania f—f (—8, 8. 8, —8. 4),
Grecia — România 3—1 (7, —10, 
14. 17), Suedia — Iugoslavia >—fl 
(8. 7. 7) riasamentele arată ast
fel: 1—t. Franța 4 p (8:1)
UB.S.S. 4 p f8:l). 8. Cehoslova
cia 3 p. 4. Bulgaria 8 p, 9. Ita
lia I p, 8. Polonia 8 p șl 7. O- 
landa 4 p M^), 8. Creola 4 p 

8. Suedia 8 o (9:3). ».

România 3 p (4:4). 11. Spania
1 p, 12. Iugoslavia 3 p.

Rezultate la feminin: Cehoslo
vacia — R.F.G. 3—S (—11, 14, 18, 
—9, 10). R.D. Germană — Italia 
3—0 (14. 11, 3), U.R.S.S. — Olan
da 3—1 (—13, —8, 8, 9, 8) și Un
garia — Bulgaria 3—3 (11, —18, 
18. —10. 13) Polonia — Grecia
3—0 (5, 7, T) Franța — România 
3—1 (11, —10 2, —13, 7) șl clasa
mentele:’ 1. R.D. Germană 4 p 
(8:1). 9. U.R.S.S. 4 p (8:2), 3. O- 
landa 3 p. 4. Cehoslovacia 3 p, 
5. R.F.G. » p. 8. Italia 3 p șl 
7. Polonia 4 p (8:0), 8. Unge- a 
4 p (8:3) 8. Bulgaria 8 p, 10.
Franța 3 p. 11. România 2 p. 
li. Greda S p.
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