
TOVARĂȘUL
HICOLAE CEAUSESCU

I'l l Hill l LUA PAIUL
IA CONSFĂTUIREA

STATflOII PARTICIPANTE
(A TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat, luni, în R.P. Bul
garia, pentru a lua parte la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo.’ia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Con
stantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Poîitic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minislru 
al guvernului, Constantin 
Ollcanu, membru al Comitetului 
Poîitic Executiv al CIC. al 
P.C.R.. ministrul apărării na
ționale, Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. a! 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a fost salutat la plecare de 
membri și membri supicanți ai 
Comitetului Politic Executiv a! 
C.C. al P.C.R.. secretari ai Co
mitetului Centrai al partidului, 
de membri ai “ ~ 
ai Consiliului 
guvernului, de 
unor instituții 
nizații de masă și obștești.

Un grup de pionieri au ofe
rit cu dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Erau de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București și 
membri ai ambasadei.

La ora 15, aeronava preziden
țială a decolat de pe aeropor
tul Otopeni, îndreptinciu-se spre 
Sofia.

C.C. al 
cerilor 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., ministrul apă
rării populare, de alți conducă
tori de partid și de stat bulgari.

Au fost prezenți ambasadorul 
țării noastre la Sofia și mem
bri ai ambasadei.

Pionieri bulgari au oferit flori. 
Au fost intonate imnurile de 

stat ale Republicii 
România și “ 
Bulgaria.

Tovarășul 
însoțit de 
Jivkov, a 
garda militară aliniată pe ae
roport in onoarea sosirii sale.

Numeroși locuitori ai Sofiei, 
aflați pe aeroport, au făcut 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu o 
caldă manifestare de' prietenie, 
ovaționind pentru 
legături tradiționale ce 
partidele noastre 
cele două țări și popoare ve
cine și prietene.

P.C.B., ministrul 
externe, Dobri Djurov.

Socialiste
Republicii Populare

Proletari iln toate tărtleunifl-vS I
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Deschiderea anului sportiv universitar
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„Tei" a trăit duminică un moment cu 
marcat de entuziaste intreceri in cadrul

Nicolae Ceausescu, 
tovarășul Todor 

trecut în revistă

trainicele 
unesc 

comuniste,

C.C. al P.C.R., 
de Stat și ai 
reprezentanți ai 
centrale, orga-

pre
stat

Ș în ambianța me- 
Jî reu atrăgătoare a 
$ Complexului cul- 
$ tural-sportiv de la 
placul Tei, studenții 

din Capitală au 
S; luat startul în noul 

an sportiv univer- 
$ sitar și 
f tire a 

pentru 
patriei.

< dintre 
proape

î? tineri 
care 

ț, cele 11 institute de 
învățămînt supe- 
rior (37 de facul-

$ tăți) au asigurat 
$ acestui moment de

de pregă- 
tineretului 

apărarea 
Peste 2 000 

cei a-
45 000 d<.
și tinere 

studiază in

Complexul de Io 
adevărat sărbătoresc. 

Anului Internațional al Tineretului

O convingătoare repriză a reprezentanților I.E.F.S. Foto : Aurel D. NEAGU
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referință 
§ pentru sportul universitar un 

succes net. relevînd în același 
S; timp marile disponibilități ale 
-5 acestui eșalon al tineretului 

nostru studios în practicarea 
exercițiului fizic organizat sis- 
tematic sub însemnele „Dacia- 

g; dei", la nivel de masă sau în 
cadrul celor 5 cluburi de per- 

g; formanță.

Modul cum a fost întocmit 
programul (din inițiativa comi
siei de resort a Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul univer
sitar București și a Consiliului 
municipal București pentru E- 
ducație Fizică și Sport) a de
pășit toate așteptările. Fru
moasa ținută a plutoanelor da 
pregătire militară și a gărzi-

lor patriotice, cu o paradă care 
a îneîntat întreaga asistență 
— rodul 
însuflețite la care 
ticipat activiști sportivi, an
trenori. profesori de educație

pregătirilor asidue
au pat-

Tiberiu STAMA
i

(Continuare in pag 2—3) .

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
luni după-amiază.
pentru a lua parte la Consfă
tuirea Comitetului Politie Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Pe aeroportul internațional al 
capitalei bulgare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat de tovarășul Todor Jiv- 

, kov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, 
Filipov. membru al 
Politic al C.C. 
ședințele 
niștri al 
Todorov, 
Populare, 
membru

tovarășul 
a sosit. 

Ia Sofia,

de Grișa 
Biroului 

al P.C.B., pre- 
Consiliului de Mi- 

R.P. Bulgaria, Stanko 
președintele Adunării 

Petăr Mladcnov, 
al Biroului Politic al

Tovarășul Nicolae Ccaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
aflat Ia Sofia pentru a parti
cipa la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante Ia Tratatul de la 
Varșovia, s-a întîlnit, luni 
seara, cu tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general a! 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, 
ședințele Consiliului de 
al R. P. Bulgaria.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au exprimat deose
bita satisfacție de a se reve
dea și de a putea avea un 
schimb util de păreri in pro
bleme. importante care privesc 
stadiul actual și perspectiva 
relațiilor dintre cele două țări 
și popoare, precum și situația 
politică mondială. S-a subli
niat că economiile celor două 
țări oferă largi posibilități pen
tru adîncîrea si diversificarea 
raporturilor româno-bulgare. 
In același timp, a fost expri
mată hotărîrea de a se ac
ționa pentru dezvoltarea lor 
eontinuă, spre binele si în fo
losul celor două țări socialiste 
vecine si prietene.

în cadrul convorbirilor au 
fost abordate unele aspecte 
ale vieții internaționale și. în 
mod deosebit, probleme legate 
do intensificarea activității pen
tru dezarmare și apărarea păcii.

întrevederea a decurs in
tr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă nrietenie.

$
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CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
DIN NOU ÎN ACTUALITATE

Săptâmîna aceasta 
turului al doilea din 
bal. Reprezentantele 
Universitatea Craiova,

STEAUA SE

este dominată de meciurile 
cupele continentale la fot- 
țârii noastre. Steaua 

, se vor întrece cu i

ÎN VEDEREA
AFLA LA
MECIULUI

Ș BUDAPESTA. 21 (prin țele- 
fon). Steaua a sosit în cursul 
serii în orașul Iul Honved, în 
vederea partidei din C.C.E. 
Lotul — complet ; Indisponibi- 

Ș lități nu sînt.
Ș Echipa noastră campioană e 
J; conștientă de faptul că o aș- 
^teaptă un meci greu, in corn- • 

pan la unei formații de renume.

GIMNASTELE NOASTRE FRUNTAȘE PREGĂTESC CU GRIJĂ 
CAMPIONATELE MONDIALE DE LA MONTREAL

Zile de muncă intensă, de e- 
forturi susținute și căutări, de 
perfecționări și cizelări în sa
la de pregătire din Deva a lo
tului reprezentativ de gimnas
tică feminină. Le vezi la lucru 
— între altele — pe Ecaterina 
Szabo, Daniela Silivaș, Camelia 
Voinea, Celestina Popa, Euge
nia Golea, Dana Dumitru, Lau
ra Cutina, Lenuța Rus, Maria
na Tudor sau Mădălina Tânase 
și îți dai imediat seama — din 
febrilitatea cu care se antre
nează; din ambiția și dorința 
cu cate vor să facă totul cît 
mai bine, cît mai aproape de 
litera regulamentului — că toa
te aceste fete se află. în preaj
ma unui mare și important exa
men. într-adevăr, au rămas pu
ține zile pînă la startul celui 
mai însemnat eveniment com- 
petițional al anului — Campio
natele mondiale de~ gimnastică 
de Ia Montreal — și echipa 
noastră feminină pare decisă să 
continue acolo șirul frumoase
lor succese din ultimii doi ani. 
cînd — se știe — la Campio
natele mondiale de la Buda
pesta și la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles a cricerit 
prețioase locuri pe podium.

In ciuda tinereții sale (doar 
cu .doi ani în urmă a debutat 
în întrecerile de senioare), Eca
terina Szabo a devenit lidera 
reprezentativei noastre. toate 
celelalte fete, evident mai ti
nere, gravitează acum, la antre-

namente și con
cursuri, in jurul 
ei, se consultă cu 
ea. Cu calm și 
răbdare, cu matu
ritate și competen
ță, Cati se bucură 
că le poate ajuta 
pe colegele de e- 
chipă, experiența 
atîtor întreceri 
dure, de mare res
ponsabilitate. fiin- 
du-i de mare folos. 
Le-am văzut sîm- 
bătă și 
pe 
noastre la Deva și 
a fost 
constatăm că 
alcătuiesc un 
lectiv unit, 
armonizat pe 
planurile — psihic, 
tehnic, fizic —, că 
acționează ca o 
veritabilă echipă, 
atît în sălile 
antrenament 
concurs, cît 
tora.

Antrenorul ___ _
lotului. Adrian Goreac, pare să 
pună punctul pe „î“ în acest as
pect important al formării unei 
echipe competitive, subliniind : 
„Pentru mine și colegii Maria 
Cosma și Octavian Belii, omo
genizarea formației a .fost un 
obiectiv prioritar și ae-am stră-

duminică 
gimnastele

plăcut

i Și 
două

dintre prestigioasele cluburi din Europa, Honved 
Budapesta și Dinamo Kiev. In ajunul partidelor 
de la Budapesta și Craiova, vă prezentăm vești 
din cele patru tabere.

BUDAPESTA
CU HONVED

a furnizat recent nuAceasta 
mai puțin de șase jucători „na
ționalei", care a învins Țara 
Galilor, la Cardiff, cu un scor 
net : 3—0.

Cele două echipe au obținut 
in ultima etapă rezultate ne
concludente. care sugerează mai 
mult faptul că dominanta lor 
a fost tot meciul de miercuri. 
Steaua a învins cu 1—0, dar a 
avut destule alte ocazii. Hon
ved a reușit doar un 0—0 cu 
Pecs, la capătul unei partide 
aspre. în care a avut, de ase
menea, ocazii de gol. nefructi
ficate. (Ambele echipe au fost 
urmărite pe viu în jocurile 
disputate în etapa trecută. La 
București s-au aflat trei obser
vatori din partea lui Honved.

loan CHIR1LA

(Continuare in pag 2-3)

bine 
toate

de 
și 

și in

ULTIMELE
PREGĂTIRI

LĂ CRAIOVA
oraș care a intrat 
circuitul fotbalului 

se pregătește

Craiova, 
demult în 
internațional, 
pentru o nouă întîlnire de mare 
importanță. Universitatea e- 
chtpa care s-a afirmat convin
gător în ultimele sezoane pe 
scena marilor competiții inter- 
cluburî europene, primește vi
zita altei formații de renume 
de pe continent, Dinamo Kiev. 
Ambele formații au intrat în 
turul al doilea al „Cupei cu
pelor*. după eliminarea unor 
adversari cu excelente „cărți 
de vizită" : Monaco și, respec
tiv, Utrecht.

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, jucătorii ambelor formații

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

cupelor" la polo

INTRATA SPECTACULOS IN SEMIFINALE,
DINAMO PRIVEȘTE ACUM Șl MAI DEPARTE.

Ca și în urmă cu două săptă- 
mlni, poloiștii de la Dlnamo 
București se întorc cu fruntea 
sus de la un turneu contind 
pentru „Cupa cupelor". De astâ- 
dată de la Sofia, unde a avut 
loc una dintre cele două grupe 
din sferturile de finală ale im
portantei competiții europene. 
Pînă acum, la Belgrad și In ca
pitala Bulgariei, jucătorii antre
nați de I. Capșa și D. Popescu 
au mers din victorie in victorie 
In cele șase partide susținute, 
obținind astfel dreptul de a fi 
prezenți In semifinale. Iar aceas
ta (amănunt sugestiv) prlntr-un 
golaveraj total excelent : 91—16. 
Unele amănunte despre ce a fost, 
glnduri pentru viitor, aflăm de 
ia antrenorul principal Iullu 
Capșa :

— La Sofia, primul nieci ne-a 
adus in bazin cel mai dificil 
adversar, De Bobben, din Olan- 

Două reprize rezultatul a 
pînă la 7—6, etnd

da. 
tost string, 
am reușit desprinderea, remar- 
cindu-se pofta de gol a lui Ha
giu (a înscris de șase ori), in
trările eficace ale lui Răducanu, 
pasele bune și finalizarea lui 
Molceanu, ca șt obținerea unor 
eliminări ale adversarilor, ta 
centru, de către V. Rus, contra
atacurile Iui Ciobăniuc și V. Șer- 
ban. Toate au concurat Ia un 
concludent' 17—1# (mat puțin aș
teptat prin proporțiile scorului

Geo RAETCHI

Celestina Popa, in plină ascensiune...

duit să-l realizăm ia un nivel 
cît mai ridicat.

Ne-am străduit să alcătuim o 
formație cît mai puternică, cu 

exerciții cit mai valoroase, din 
nota maximă. Ia toate apara
tele. Tinerețea echipei este oa-

afara aees-

coordonator al

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag a 4-a) (Continuare In pag. a 4-a)



CAMPIONII DE BOX PE ANUL 1985 NUMEROASE SURPRIZE ÎN
A DIVIZIEI „A" L

Campionii fârii la box, in ordinea categoriilor. Semimuscă : D. 
Șchiopu (Steaua) ; muscă : C. Tițoiu (Dinamo) ; cocoș : R. Nistor 
(Steaua) ; pană : I. Panaite (Box Club Galați) ; semiușoară : P. 
Stoiu (C.F.R. Craiova) ; ușoară : FI. Țircomnicu (Dinamo) ; semi- 
mijlocie : C. Mihai (Farul Constanța) ; mijlocie mică : D. Lu- 
gioan (Dinamo) ; mijlocie ; V. Florian (Steaua) ; semigrea : G. 
Daniei (Box Club Galați) ; grea : Gh. Preda (Steaua) ; supergrea :
D. Răcaru (Dinamo) Fotografii de Aurei D. NEAGU

IN DIVIZIA DE POPICE, MULTE SUCCESE REALIZATE IN DEPLASARE
în campionatul Diviziei „A“ 

de popice s-a disputat etapa a 
6-a, în care s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

FEMININ • VOINȚA CONS
TANȚA — VOINȚA BUCUREȘTI 
2291—2512 p d (scor individual 
1—5). Echipa bucureșteană în 
formă excelentă, cu cinci jucă
toare care au obținut punctaje 
de peste 420, a întrecut ușor și 
La un școr concludent formația 
gazdă. Principalele realizatoare 
au fost Elena Andreescu — 431
de la învingătoare și Maria Ches- 
noiu — 403 de la învinse. (C. 
Pcpa-coresp.) • ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2495—2468 (4—2). JOC 
foarte disputat (după două 
schimburi conducea Voința cu 6 
„bețe44), dar vicecam pi canele Eu
ropei au refăcut handicapul și 
au câștigat partida. El-ectromuineș 
a avut în Doina Tegean — 437
și Aurelda Serdean — 436 jucă
toare cu un mare randament. 
De La Voința s-a remarcat Eli- 
aabeta Albert — 421. (I. Păuș— 
coresp.) Q PETROL!’L BAICOI— 
METR OM BRAȘOV 2494—2344 
(4,5—1,5). Cea mai Drecâsă jucă
toare a fost Steluța Bucur, de la 
Petrolul : 100 de lovituri mixte 
a doborît 465 de popice ! De la 
brașiQvence s-a impus doar Emma 
Istvan — 443, iar cele două ju
nioare din echipă au evoluat 
foarte slab. (S. Brânzea—coresp.) 
• GLORIA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2451—2361 
(4—2). • CONSTRUCTORUL
GHERLA — VOINȚA TIMI
ȘOARA 2279—2317 (2—4) • RA-
PID BUCUREȘTI — VOINȚA 
GALAȚI 2481—2388 (4—2). Gălâ-
țencele au jucat foarte bine la 
tneeipu>t, la jumătatea meciului 
au condus cu 58 p, dar ferovia
rele au foot mai precise în final 
și au câștigat la o diferență des- 
tihl de mare. Cele mai bune ju
cătoare : Elena Anton — 445 și,

’ ’ H I P I S M
Desfășurat fcl.tr-o trenă rapidă, 

..Premiiul de toamnă" a dat efiș- 
> de cauză lui Tenor, antreno
rul D. Toduță avtnd mari merite 
în modul cum și-a prezentat și 
condus penșilonaruL Un alt an- 
trenor care merită cv dentiat este 
N. NicoLae, el obținând (două 
victorii, cu Hendorf. a cărui va
loare este remarcabila, și cu 
Hăiîșn'nș în cursa rezervată ama
torilor (H. Șerbam eosiceptad © 
frumoasă curfă de dozare a e- 
forbului). După o suliță de va
lori bune, Ilăiman a reașît să 
»îștige în fața Iui Robust, lan- 
^*t pree d< vreme la atac, C. Du- 
jmi=tre®cu făsfind din nou dovada 
unui bun driver. Am mai re-

respectiv, Carmen Pilaf. 421 p. 
(N. Ștefan—coresp) • VOINȚA 
PLOIEȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 2604—2515 (4—2). • U. T.
ARAD — VOINȚA ODORHEI 
2408—2369 (3—3) • VOINȚA ORA
DEA — VOINȚA CRAIOVA 2401— 
2114 (5—1) • HIDROMECANICA
BRAȘOV — C.S.M. REȘIȚA 2499— 
2427 (3—3).

MASCULIN • INDUSTRIA SÎR- 
MEI CIMPIA T URZII — AURUL 
BAIA MARE 5213—5423 (1—5).
Băimăirenii au evoluat excelent, 
oiști gîn<d în deplasare la un scor 
mare. Cei mai productivi au 
fost : Bice — 943. Gerge’.y — 928 
și, respectiv, Balog — 914. (P.Țone—coresp.) • LAROMET 
BUCUREȘTI — CHIMPEX CONS
TANȚA 5220—5309 (2—4). Echipa 
gazdă, cu un singur jucător de 
valoare — Pop. 965 pd — n-a 
putut face față formației cons- 
tănțene care a fost mai omoge
nă și a avut în Don06 — 923 și 
MihăUescu — 922 coneurenți bine 
pregătiți (D. Brănoiu — coresp.) 
• C.F.R. TG. MUREȘ — META
LUL HUNEDOARA 5037—4946 
(4—2) • CONSTRUCTORUL TG. 
MUREȘ — UNIO SATU MARE 
5050—5028 (4—2) • VICTORIA TI
MIȘOARA — ELECTROMURES 
TG. MUREȘ 4807—4900 (2—4). Mu
reșenii au jucat mult mai bine 
și au obținui o victorie meritată, 
cei mai preciși jucători fiind 
Farkas — 842 și Silvestru — 829. 
De la gazde s-a evidențiat Popa
— 044. (C. Crețu—coresp.) ©
CARPATI SINAIA — CONSTRUC
TORUL GALAȚI 5045—4876 (5-1). 
Cu jucători mai 1n formă decât 
în primele etape, formația loca
lă s-a impus de la Început. Prin
cipalii realizatori au tas-t Nilcoară
— 890. Iriminescu — 850. respec
tiv Ivan — 868 și Lebădă — 847 
(V. Feldman—coresp.) • CHIMI
CA T1RNAVENI — TRHNOUTI- 
LAJ ODORHEI 5331—4930 (6—0).
Jucătorii din Tîmăveini au fost 

TENOR A CÎȘTIGAT .PREMIUL DE TOAMNĂ
marcat victorie le realizate de S.u- 
fpesitin, a doua conaecufcvă (C. 
Chiș aducîndu-1 la atac în mo- 
mentîift decisiv), Tuffeșoara, be- 
netfictara greșckd-lor adversarilor 
săi, AiUbinița. la mare lupul ea 
Draga, Grand, un cal de 2 ani ce 
promite o frumoasă carieră, și 
Strat on, fiul lui Selenar. Lmpre- 
•tonftnd prin trap și acțiune.

REZULTATE TEHNICE : €ur«a 
18 1. Grand OC. Iorga) 1:36;î, 2. 
Oehna. Cota : câșt. 3. Cursa a 
n-a : 1. Strai on «Sandu) 1 :X>, 
1. Sado van. Cota : rișt. 1», ev. 
M. Cuiva a IH-a : 1. H&rmmm 
(Dumîtreecu) 1:30,7, î. Robust. >. 
Halogen. Cota : c4ș*. 3. ev. 17, 
ord. tripCă 516, triplu I-H-III 966. 
Cursa a IV-a : 1. Tenor (Todu-

In „runda" a doua a diviziei de hochei

ECHIPELE BUCUREȘTII - VICTORII PE TOATĂ INIA
La București, pe patinoarul 

.,23 August’* 1 * *, hoche știi de La Di
namo au reușit o dublă victorie 
asupra echipei c'.asate pe locul 
secutnd in precedentul campionat. 
S.C. Miercurea Ciuc, luindu-și 
astfel o... dublă revanșă pentru 
înfrângerea suferită în turneul de 
calificare (0—3). Sîmbătă jocul a 
debutat cu o repr ză anostă, cu 
multe greșeli — în special la 
preluarea paselor — de ambele 
păirți, în care s-a șutat rar și 
imprecis la poartă și s-a pati
nat cu puțin folos. După pauză, 
echipa pregătită de Ed. Pană și 
Gh. Herghelegiu a deschis sco
rul printr-un șut de la linia al
bastră ăl fundașului D. Popovici 
(.min. 24 — in superioritate),

fizică de la catedrele de spe
cialitate și. masiv, studenți ți 
studente — s-ă repetat și in 
cadrul parăzii sportivilor, al 
demonstrațiilor de gimnastică 
sportivă și ritmică modernă, de 
aero și rachetomodele, de judo 
și scrimă, de culturism si pati
naj cu rotile, de haltere etc. 
De mare interes s-au bucurat, 
de asemenea, cursa ciclistă de 
urmărire (după fiecare tur de 
pistă ieșea din concurs cite un 
alergător), simultanul de șah 
susținut de sportivi de frunte 
ai tării, printre care și marea 
maestră internațională Marina 
Pogorevici, cursele de caiac- 
canoe și yachting care au brăz
dat apele lacului Tei și, număr 
cu totul inedit în program, de
monstrația unor automobile de 
epocă (modele 1923—1940). asi-

t®> 1:26,8, 2. ExcetaH, 3. Mac.ur. 
cota : cișt. 1,40. ev. 40, ord. 
tr:.plă 73. Cursa a V-a : 1. Su
gestie OCtiiș) 1:30,2, 2. Oranit®. 
c<»ța : dș», to, ev. 16. Cursa a 
Vl-a : 1. Hăiimas (Șerban) 1:32,2, 
5. Seeăr'.ca, 3. Felcer. Cota : cîșt. 

.10, ev. 58. ord. trt-plă 305. Cursa 
a VM-a : 1. Tulișoara (Popa)
1 .i* 3, 2. Samalia, 3. Samba II.
CoKa clșt. 4, ev. >0. ord. triplă 
1*0. Cursa a VlII-a : 1. AJbUiița 
(Suflau) 1:20,0, 2. Doaga, 3. Hi- 
poJit. Cota : elșt. 5, ev. 10, ord. 
triplă M. Cursa a IX-a : 1. Hen
dorf (M'ha’l 1:30,0, 1. Cobadln.
Certa : olșt. S, ev. 9. ord. 27. Pa
riul aue’riac s-a rul'.cat ta suma 
de 20.156 tei și s-a închis.

A. MOSCU

pentru ca apoi — în decurs de 
42 de secunde — să mărească di
ferența La trei puncte, prin două 
goluri „lucrate44 de Kemenes și 
finalizate de Lukacs (min. 28). 
Replica hocheiștilor harghiteni a 
venit în min. 36 — într-un mo
ment In care se aflau în infe
rioritate numerică pe gheață ! — 
prin I. Antal, după care s-«a.u 
înregistrat pînă la -sfirșltul re
prizei — multe faze de hochei 
de calitate cu atacuri rapide de 
la o poartă la alta. în primele 
secunde ale ultimei reprize, Pi
sării a urmărit un puc „rătăcit*4 
în zona de apărare a oaspeților 
și a înscris din apropiere. După 
5 tninute a fost 5—1 pentru 
bucureșteni, datorită abilității lui 
Kemenes, care a „furat* ’ pucul 
de lingă goal-keeper-ul Sport 
Clubului și l-a trimis în plasă, 
în min. 51, o neatenție a dina- 
moviștilor (aflați în inferioritate 
numerică) 1a un angajament, i-a 
facilitat lud Gydrgycze înscrierea 
ultimului gol al partidei. De no
tat că min. 53 Gh. Huțan a apă
rat un șut de penalitate („tras* 
de Z. Nagy) acordat do arbitrul 
St. Enciu, care a condus meciul 
ajutat de A. Balint și M. Dinu. 
Scor final : Dinamo — S.C.M. 
Clue 5—2 (0—0 ; 5—1 ; 2—1).

întfflnirea de duminică a înce
put promițător, cu contraa
tacuri spectaculoase — ca și ce) 
din min. 6, dind I. Bartalis a 
înscris din viteză — dar a ve
nit min. 14.49 în care arbitrul 
principal ,A. Ba’înt nu a între
rupt jocul la atingerea plasei 
(din spatele porții lui Barta) de 
către puc și nici nu a „fluierat* 
o infracțiune asupra unui jucă
tor din-amovist aflat în atac, pe 
contraatacul declanșat, Gereb 
marcând ușor. Au urmat protes
tele dlnamoviștaJor. arbitrul a 
fost bruscat, părăsind apoi tere
nul de joc, iar pe gheață au avut 
loc altercații. Partida s-a în

net superiori, ob intrid o victorie 
la o diferență ... astronomică 
Petca — M5 și Szasz — 942 au 
fost cei mai productivi jucători. 
Be la oaspeți oaie mal multe 
popice le-a doborît Mathe — 836. (I. Ducan—coresp.) • RULMEN
TUL BRAȘOV — PETROLUL 
CtMPINA 5204—4818 (6—0) a ME
TALUL ROMAN — GLORIA 
BUCUREȘTI 5100—5120 (3—3). Per
formerii celor două echipe au 
fost Cătineanu — 91l <G) si Co- 
văsală — 905 (M). (M. Chiriac — 
coresp.) • OLIMPIA BUCUREȘTI 
— C.F.R. CONSTANTA 5128—4963 
(5-1).

UN START REUȘIT Al STUDENȚILOR
(Urmare din pag. I)

trerupt peste 20 de minute, 
răstimp în care activul federației 
a liniștit spiritele, după care 
jocua a fost reluat sub condu
cerea celor doi arbitri de linie — M. Dinu și St. Enciu — care 
s-au achitat excelent de greaua 
misiune ce Ie-a revenit. în con
tinuare, jucătorii din sos. Ștefan 
cel Mare au evoluat foarte bine, 
răsțurnînd situația prin șase go
luri consecutive marcate de Pi
sării (min. 19), Bejan (min. 25 
și 38), Eros (min. 26). Csata 
(min. 30 — în superioritate) și 
Costea (min. 46 în inferioritate 
numerică !). în ultima repriză, 
oaspeții au acționat mai lucid și, 
cu combinații rapide în fața por
ții. au redus din handicap, prin 
I. Bartalis (min. 41) și Baricz 
tmin. 49). în final am înregistrat 
o meritată — în special pentru 
mobilizarea exemplară din re
priza secundă — victorie a dina- 
movi^tiăor cu scorul de 6—4 (1—2.; 
5—0 ; 0—2).

Andi VILARA

Pe patinoarul d:n Miercurea 
Ciuc s-au disputat cele două 
parti de dintre echipa locală 
Progresul și Steaua. Am asistat 
la meciuri spectaculoa.se. în ritm 
alert, dar și la destule ratări 
(unele incredibile) de ambele 
părți. Mult mai experimentați, cu 
un lot mai valoros, campionii au 
cîștigat și sîmbătă și duminică, 
cu 6—2 (2—0. 1—1. 3—1) și 5—4
(1—0, 4-t1, 0—3). După cum se
vede și din cele două rezultate, 
gazdele au confirmat, mai ales 
în a doua zi, forma bună din 
acest sezon, ca șl posibilitățile 
câtorva jucători de valoare. Au 
marcat. în primul meci : Chiri tă 
(min. 42 și 58), Gerczu’y (3), C. 
An tal (7), C-a zăcu (27) și B-mrada 
(49). pentru oaspeți, Petres (34) 
și E. Antal (57), pentru gazde : 
în partida a doua : Cazacu (28, 
39, 31), Nistor (2, 24), respectiv 
Buzsas (23), Sandor (42), Lămpi 
(54) și Todor (55). Au arbitrat 
I. Becze. N. Snac-he și Gh. Micu.

Valeriu PAȘCANU — coresp.

A XX-a EDIȚIE

A „CUPEI ROMÂNIEI"

LA CĂLĂRIE
După două zile de pauză, la 

baza hipică din Sibiu se reiau, 
astăzi, întrecerile concursurilor
de călărie, de această dată spor
tivii prezentindurse la startul 
celei de a XX-a ediții a „Cupei 
României". Pînă !n prezent tro
feul a fost cîștigat de trei echi
pe — Steaua (10), Dinamo (5). 
C.S.M. Sibiu (4) —, dar este de 
așteptat ca, de această dată, 
să-și pună candidatura și alte 
formații. Totuși, avind in vede
re modul cum s-au comportat 
călăreții ce'or trei echipe frun
tașe tn cadrul recentelor finale 
ale campionatului national, pio- 
nostlcurile se îndreaptă tot sure 
una dintre aceste formații. Cine 
va cîștiga ?

Competiția, care începe astăzi 
(ora 15) și se încheie joi, cu
prinde probe de cot. ușoară, 
contracronometru. forță și 
echipe.

gurată cu concursul Clubului 
municipal de automobilism șt 
karting și al inimosului său 
președinte. Radu Donciu. Din 
acest bogat și dens program 
n-au lipsit și o serie de între
ceri la atletism, volei, tenis, 
canotaj și fotbal, care au inau
gural „Cupa U.A.S.C. Bucu
rești". competiție inițiată in 
cinstea Anului Internațional al 
Tineretului. Și. ca de obicei la 
acest moment de start a acti
vității sportive studențești din 
Capitală. în program au fost 
incluse și citeva acțiuni cul
turale, prin participarea for
mațiilor Centrului universitar 
București, laureate ale Festiva
lului artei și creației studen
țești F.A.C.S., a unor cariea- 
turiști de frunte ele.★

Nu vom prezenta o cronică 
detaliată a tuturor întrecerilor 
sportive care au angajat sute 
de studenți și studente. Vom 
consemna doar succesul fotba
liștilor de la I.E.F.S. (in finala 
cu I.M.F.), al voleibaliștilor de 
la Institutul politehnic, al vo
leibalistelor de la A.S.E., al 
atleților de la Universitate, 
A.S.E., Institutul politehnic și 
I.M.F.. de la Institutul de con
strucții, al canotorilor de la In
stitutul politehnic și Universi
tate. Vom consemna, totodată, 
faptul că la această festivitate 
de deschidere a noului an spor
tiv universitar și dc P.T.A P. 
s-a făcut și bilanțul activității 
desfășurate in anul de invăță- 
mint precedent,, prilej cu care 
au fost evidențiate și răsplă
tite cu diplome colectivele de 
profesori, anixenori și sportivi 
de la Institutul politehnic (res
ponsabil, conf. 1. Bulugieiu)

Etapa a II-a a Diviziei „A“ 
de judo a fost marcată de 
mari surprize : Nicotină Iași, 
Constructorul Miercurea Ciuc 
și Spartac C.S.Ș, 1 București — 
formațiile gazdă âle celor trei 
grupe — au fost invinse pe 
„teren propriu" de echipe care 
nu se aflau in fruntea clasa
mentului I Alte echipe valoroa
se au pierdut surprinzător ! 
Iată iczultatele complete și 
citeva amănunte.

BUCUREȘTI. In sala de atle
tism de la complexul sportiv 
.,23 August" cele două mari fa
vorite. Dinamo București și 
Steaua, și-au apărat cu succes 
șansele în fața adversarelor 
care le-au fost opuse in aceas
tă etapă. Dinamo a dispus in 
ordine de Metalul Plopeni 
(7—0). Spariac C.S.Ș. 1 (6—1), 
C.S.M. Borzești (6—0) și de 
Petrochimistul Pitești (4—1). 
Scorurile nete obținute de di- 
namoviștii bucureșteni ne scu
tesc de alte comentarii. Dintre 
ei s-au remarcat Dan Mureșan 
(cat. semiușoară), Liviu Cim- 
peanu (semimijlocie). Adrian 
Clinei (semigrea) și Valentin 
Bazon (grea). La rîndu-i, Steaua 
a întrecut Petrochimistul (6—0), 
C.S.M. Borzești (6—1), Metalul 
(6—1) și pe Spartac C.S.Ș. 1 
(4—1). S-au evidențiat George 
Ciuvăt (ușoară). Dan Rad (se
mimijlocie). Marian Grozea 
(semigrea) și Ion Pușcasu 
(grea).

Celelalte echipe din această 
grupă au prilejuit. în meciu
rile lor directe. întreceri deo
sebit de disputate, echilibrate 
și... o mare surpriză : Spartac 
C.S.Ș. 1 București a fost în
vinsă la scor (2—5) de Petro
chimistul. formație promovată 
anul acesta în Divizia „A“. 
întîlnirea dintre C.S.M. Bor
zești si Metalul Plopeni a fost, 
pe drept cuvînt. ieșită din co
mun. La capătul meciurilor de 
la cele 7 categorii de greutate 
rezultatul a fost egal atit la 
numărul de victorii (cite 3). cit 
și la cel al punctajului teh
nic : 30—30 ! Tn această situa
ție, conform regulamentului, 
s-a disputat pentru a doua oa
ră partida dintre semimijlocii 
Adrian Papanicu (C.S.M.) și 
Tudor Dră-an (Metalul), care 
se încheiase la egalitate, si
tuație pentru care. în cadrul 
competiției pe echipe, nu se 
acordă nici un punct. Dar și 
a doua oară meciul s-a ter
minat tot la egalitate 1 Numai 
că, de astă dată, Papanicu a 
primit decizia de învingător 
prin yusei-gachi (un punci) și 
astfel C.S.M. a cîstigat la punc
tajul tehnic : 31—30.

Celelalte rezultate : C.S.M. — 
Petrochimistul 3—2 și Spartac 
C.S.Ș. 1 — Metalul 3—1.

Notăm. în încheiere, exce
lenta organizare asigurată de 
secția de judo Spartac C.S.Ș. 1 
și arbitrajele corecte prertate 
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clasat pe locul I în întrecerea 
declanșată pe centrul universi
tar, Academia de științe eco
nomice (lect. univ. Sonia Iovan) 
locul II și Institutul medico- 
farmaceutic (conf. univ. Octav 
Bănățan) — locul III. Au fost 
conferite, de asemenea, diplome 
unor cadre didactice care au 
avut o contribuție substanțială 
la impulsionarea activității 
sportive de masă și de perfor
manță a studenților din Capi
tală. Printre acestea Elena Sima 
si M. Solomon (I.E.F.S ), Eliza 
Nedcf și Valentina Bănățan 
(Universitate), Elena Leuștean 
(Construcții). O măsură bine
venită, un mod de a recunoaște 
capacitatea profesională și spi
ritul de dăruire ale unor das
căli dc sport și, în același timp, 
de a stimula și pe alții să le 
urmeze exemplul. Cu o fru
moasă diplomă a fost răsplă
tit, de către C.M.E.F.S., Con
siliul U.A.S.C. București, pen» 
tru rodnica și neobosita activi
tate a comisiei sale de resort 
(responsabil, asist, univ. Ion 
I.ador), in organizarea „Cupei 
anilor I“. a campionatelor u- 
niversitare, a seriei studențești 
din categoria „Onoare", care 
cuprinde — în 6 ramuri de 
sport — aproape 80 de echipe, 
a unor întreceri pe speciali
tăți — Politehniada, Agrono- 
miada, „Cupa dr. Carol Da
vila" și „Cupa dr. Iuliu Hație- 
ganu" (pentru medicinițti), 
„Cupa Anghel Saligny" (pentru 
constructori). Patrulaterul fa
cultăților de drept etc., compe
tiții sportive de masă care an
grenează anual peste 15 000 de 
Phtdenți și studente.

Studenții bucureșteni au luat 
un start reușit In activitatea 
lor sportivă. îi așteptăm în alte 
Si alte întreceri, sub genericul
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TIMIȘOREAN
La sfîrșitul primelor 45 de mi

nute de joc, miile de spectatori 
atlați pe stadionul .,1 Mal" din 
Timișoara (eu excepția grupului 
de suporteri dinamoviști) erau 
pe deplin mulțumiți. Pentru că 
tabela de marcaj indica un a- 
vantaj consistent (2—0), ‘
în urma unei pozitive 
de ansamblu. Motive i 
deci, la 
tele, subiective, ca 
rinta ca ju-câtorli 
dovedească în fata 
fruntașe că au un 
potențial decît cel 
„lanterna roșie". Satisfacție care 
s-a menținut și după ultimul 
fluier al arbitrului, chiar dacă 
scorul nu s-a mai modificat, iar 
„Poli“ n-a mai jucat după pauză 
la nivelul primei reprize. Cele 
două puncte puse în ioc apar
țineau Politehnicii, și aceasta în
seamnă acum ceva!

Care a fost sîmbătă atuul c- 
chipci timișorene, preluată, chiar 
în săptămîna trecută, de antre
norul Robert Cosmoc? Travaliul 
intens al liniei mediane — Vlă- 
tănescu, Sabou, Rotariu, Giu- 
chici, aceștia patru dominîndti-si 
adversarii printr-o judicioasă a- 
șezare în teren, în funcție de 
faza de atac sau apărare, prin 
luciditatea lansării și relansării 
jocului, precizia și inventivitatea 
paselor. Un reputat tehnician 
îmi spunea recent că diferența 
între eșaloanele fotbalului nos
tru o dă, în. fapt, eficiența pa
selor. Sintetică, această 
cuprinde un mare 
meciul pe care-1 
elevii antrenorului 
pasat mu.lt mal bine 
versarii lor. Procentajul reușite
lor a scăzut. însă, atunci cînd 
ritmul impus în prima repriză 
și-a spus cuvîntul, vivacitatea și 
precizia nemaiavînd în repriza a 
doua aceeași cotă. Cînd pregăti
rea fizică va putea egala „știin
ța" așezării în teren. „Poli" Ti
mișoara va putea să răspundă 
pe deplin speranțelor miilor săi 
de suporteri.

Paul SLAVESCU

obținut 
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REALISMUL FOSTEI DIVIZIONARE „B"

STEAUA SE AFLĂ LA BUDAPESTA
(Urmare din oag 1)

Pe de altă parte, antrenorul 
lordănescu a urmărit meciul 
Honved — Pecs, un fel de 
derby al momentului, dat fiind 
că echipa din Pecs șe află pe 
locul doi.)

Aici, la Budapesta, antrenorul 
principal Komora e în conti
nuare de părere că Steaua re
prezintă un adversar dificil, pe 
care ar fi preferat să nu-1 aibă 
în drum în această fază a com
petiției. Antrenorul Jenei, * fără 
să fie atît de tranșant, e con
vins că Honved este o echipă 
puternică, chiar și fără funda
șul central Garaba (care nu va

juca, in urma cumulai > car
tonașelor galbene) sau, even
tual, Nagy Antal, care a jucat 
o singură repriză, la Cardiff, 
ca urmare a unui traumatism 
la nas.

Steaua a deplasat un lot de 
16 jucători (lipsește doar Pet- 
cu), fotbaliștii noștri urmînd 
să facă un antrenament in 
cursul zilei de marți, „dvpă-a- 
miază, la ora meciului, pe sta
dionul Vasas. unde se va dis
puta partida, deoarece terenul 
echipei Honved este în repa
rație.

La Budapesta este o vreme 
foarte frumoasă, temperatura 
+ 10 grade.

poziția e- 
clasament, 

convins
Intîmplătoare 
Petrolul In.
jocuri. Ne-am 
adevăr, o dată în plus, 
la Brașov, unde ex- 

„B“ s-a comportat 
remarcabil, pe linia 
ei de pînă 

In jocurile 
și Oradea.
reușită a Petrolului 

primul rînd.

Deloc 
ehipei 
după s 
de acest 
sîmbătă, 
divizionara 
din nou 
prestațiilor 
precădere 
la Slatina

Și noua 
se datorează, In

acum, cu 
susținute

CȘ- 
va 
lo
de 
că

S'3 încheiat 
comentariile.

continuă
»\\\\\\\\\\\\^
realismului de la care pornește 
in alegerea concepției tactice 
pentru un joc desfășurat In con
diții de deplasare. Anticipînd 
dorința de reabilitare a parte
nerei de întrecere, sub forma 
unui avțntat joc ofensiv, forma
ția ploieșteană a pus, firesc, ac
centul pe o defensivă grupată, 
menită să Închidă căile de ac
ces 
cest 
ților 
jln 
trail 
dat

eind a recurs la o inutilă in
tervenție neregulamentară), ca și 
a cvartetului median, pe care
— dacă și-ar fi adus o contribu
ție substanțială (în planul 
construcției) și la faza de atac
— l-am fi apreciat altfel în 
seta tehnică. Cînd O. Grigore 
reveni In linia de mijloc, iar 
cui lui, în față va fi luat 
un vîrf veritabil, credem
randamentul Petrolului se va si
tua la un nivel șl mal bun.

Replica ordonată și hotărîtă a 
Petrolului nu explică însă întru 
totul prestația mediocră a for
mației gazdă care, timp de mal 
bine de o oră, n-a fost. In stare 
să-și creeze o fază realmente 
periculoasă. Intr-atît de modestă 
i-a fost exprimarea în teren în 
absolut toate liniile, incapabile 
să se articuleze în vederea pre
stării unui joc cît de cît coerent.

Urmînd după o infrîngere, pe 
propriul teren, semieșecul sufe
rit sîmbătă de formația brașo- 
veană îl agravează poziția în 
Ierarhia divizionarelor „A“. Ori
cum F.C.M.-ul poate ieși din a- 
eeastă situație critică doar prin- 
tr-o pregătire mult îmbunătăți
tă, lntr-o ambianță prielnică, de 
calm șl încredere, nu extrem de 
tensionată, cum se află în mo
mentul de față șl din pricina 
atitudinii conducerii clubului,

ULTIMELE PREGĂTIRI LA CRAIOVA

spre poarta lui Jipa. In a- 
sens, goalkeeper-ul oaspe- 
a primit un serios spri- 

din partea fundașilor cen- 
Pitulice și Butufel (hazar- 

doar la faza din min. 86,

Gheorghe N1COLAESCU

(Urmare din pag. 1) 

efectuează ultimele pregătiri. 
Craiovenii reveniți acasă vi
neri. îndată după jocul cu Ra
pid, și-au desfășurat cu exac
titate programul antrenamente
lor. Singura indisponibilitate 
rămîne Cămătaru.

Antrenorul Mircea Rădulescu 
făcea următoarele aprecieri a- 
supra întîlnirilor cu Dinamo 
Kiev : „Vom avea in față cea 
mai puternică echipă sovietică, 
virtuală campioană. Ii cunoaș
tem punctele forte și sperăm 
că vom fi capabili să ne punem 
în valoare argumentele noastre 
de joc. Contez pe dovedita do
rință de afirmare și pe ambiția 
„noului val" și, se înțelege, pe 
aportul experimentaților. A- 
propo de aceștia, trebuie să ex
plic că am înțeles să nu-i uti
lizez pe Ungureanu și Negrilă

in jocul cu Rapid tocmai pen
tru a le da posibilitatea să re
cupereze după partida cu Ir
landa de Nord, ămindoi fiind 
puternic marcați și psihic. Pe 
de altă parte, am oferit o nouă 
oeazie de a evolua în campio
nat tinerilor noștri jucători și 
cred că nu am greșit".

Lotul fotbaliștilor sovietici a 
sosit ieri dimineață (cu avio
nul) la București, de unde, și-a 
continuat drumul, cu autoca
rul, spre Craiova. în partida 
cu Spartak Moscova (2—1), Di
namo Kiev a utilizat formația : 
Mihailov — Besonov, Baltacha, 
Kuznețov, Demianenko — Ieri- 
miciuk, lakubcnko, Rat. Zava
rov — Belanov, Evtușenko. Blo- 
hin și Bal au fost menajați in 
vederea întilnirii de mîine. 
După sosirea la Craiova, fot
baliștii sovietici au efectuat un 
prim antrenament.

I
| F.C. BIHOR Șl DORINȚA SA DE VICTORIE

DIVIZIA „C“

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

„Dacă am fi jucat acest meci 
cu trei săptămîni în urmă l-ara 
fi pierdut!*, afirma duminică 
seara, după meciul F. C. Bihor 
— „U“ Cluj-Napoca, ing. Horia 
Cosma, președintele de onoare 
al clubului orădean. Realitatea 
este că într-adevăr. F.C. Bihor 
s-a desprins foarte greu de ad
versara sa. după un penalty 
foarte ușor acordat și după 
gol. al doi’ea. Înscris cu 
•cursul (nedorit, firește) al 
dașului Dobrotă, același 
în min. 38 adusese egaliratea pe 
tabela de marcaj. Dar echipa în
cepe să arate ceva în plus fată 
de etapele disputate pînă acum. 
$1 aceasta în special în ceea ce 
privește dorința de victorie, an
gajarea la efort, antrenorul C. 
Teașcă transmitîndu-?e jucători
lor ceva din temperamentul său. 
Sigur, mai sînt multe de făcut 
pentru ca F.C. Bihor 
să fie cu adevărat o 
primul" eșalon, dar 
este că începutul s-a 
rul 
rii 
pe

un 
con- 
fun- 
care

să înceapă 
echipă din 

important 
- ... ___ „___ ___ făcu*. Ae-
proaspăt l-au adus si iîne- 

jucători, dornici de afirmare, 
care C. Teașcă. credincios

crezului său. l-a titularizat. Și 
ne gîndim nu numai la Bucico 
(21 ani), mal de mult in „11 “-Ie 
de bază al echipei, dar și la Ov. 
Lazăr (19 ani), Cigan (21 anD 
sau Harșani II (17 ani), cu totii 
prezenți pe teren. Iar pe banca 
rezervelor se' mal aflau Sorin 
Pop șl Sălăjan, 
18 ani.
cundulul Al. 
noaste pe acești tineri, 
că multi dintre el au trecut 
„mina” Iul. este deosebit 
prețios.

De partea cealaltă, „U“ a 
luat ca o echipă matură, 
mal bine decit am văzut-o noi 
jucînd la Cluj-Napoca, cu F.C.M. 
Brașov șl Sport Club Bacău. 
Fără să neglijeze faza de apăra
re, „U“ a atacat viguros cînd s-a 
Ivit ocazia (așa s-a șl marcat 
golul egalizator). De altfel și an
trenorul Remus Vlad a jucat 
mal mult pe „cartea atacului”, 
înloculndu-1 in min. 74 pe 
Bucur, nu pentru că acesta ar fi 
jucat slab, cl pentru a introduce 
un înaintaș (pe Boeru).

Mircea TUDORAN

Sorin 
amîndol avlnd 

Sigur, sprijinul se- 
Muta, care 11 cu- 

pentru 
prin 

de
evo- 
mult

Astăzi, la Ploiești, In meci-restanță

PETROLUL - DINAMO
Astăzi, la Ploiești va avea loif 

partida restantă, din etapa a 
8-a a campionatului Diviziei 
„A", dintre echipa locală Petro
lul șl Dinamo București. Ploieș- 
tenil anunță formația completă, 
cu Iamandi apt de joc. La Di
namo vor reintra Nicolae, Var
ga șl Stănescu care au fost sus
pendați pentru cumul de carto
nașe ga’bene.
* Intilnirea se anunță interesan
tă. finind seama atît de configu
rația clasamentului (Petrolul —

LA CICLISM JUNIORI
Brașovului - merituoși învingători

Urna etapă, cu un profil predo
minant montam : Zărnești, Bran, 
Fundata, Cheia, Rîșnov, zărneștt, 
82 km. Pe primele serpentine ale 
urcușului, la ducere, spre Bran, 
din grupul masiv de cicliști se 
desprind V. Grosu. Z. Lorincz, 
(ambii Brașov), D. Dăuceanu 
(Brăila) și N. Pătrașcu (Bucu
rești) .ei rulează constant, se În
țeleg bine ia tremă și nu mai pot 
fl ajunși pînă la final, în ciu
da eforturilor deosebite _ 
de liderul de p<nă atunci al com
petiției, Gh. Nehillu, care va 
aosl cu circa 2 min. 
Clasamentul etapei : 1. D. 
eeanu 2.h 09 3)3, medie 
37,200 km, 2. N. Pătrașcu, 
Grosu. In urma acestei 
euloase evadări, V. Grosu și se
lecționata Brașovului au devenit 
câștigători ai ediției 1085 a „Cupei 
orașelor”. După succesul de luna 
trecută al un Z. Lorincz in „Cri
teriul juniorilor", acesta două noi 
victorii ata elevilor antrenorilor 
Martie Ștefănescu și Mircea Bă
diță vin să confirme seriozitatea 
ta pnegăttae șl progresele Jnre- 
gistn-ate de c’cflștH brașoveni.

CLASAMENTE GOWKRALE :
Individual, 1. V. Gresn (Brașov), 
campion de mare fond și clști-

depuse

hvUrziere. 
Dău- 
orară 
3. V. 

apecta-

locul 0, eu 10 puncte; Dinamo — 
12 puncte), cit și 
rezultate ale celor 
(dinamoviștil au 

surprinzător, la Tl- 
„Poli", in timp ce

locul 4. cu 
de ultimele 
două echipe 
fost învinși, 
mlșoara, de .. . .
ploieștenll au obtlnut un pre
țios punct, la Brașov, In fața 
F.C.M.-ulul).

Meciul va Începe la ora 15 și 
va fl arbitrat de I. Tărcan (Tg. 
Mureș), ajutat la linie de S. 
Necșulescu (Tlrgovlște) șl P. Ca- 
dar (Brașov).

gfttor al finalelor „Dactadel”, 81 
li 45:51, 2. Gh. NefUu (București) 
Ia 2:09 min., 3. D. Răcășan (Mus
celul CImpulung) Ia 7:36 min. 4.
V. JilSveanu (Ploiești) la 10:36 min. 
1. D. Dăuceanu (Brăila) la 18 S6 
mln., t. Gh. Gheorghiu (Bucu
rești) la 30:14 min. ; echipe L 
Selecționata Brașov (V. Grosu, Z. 
Lorincz, Fl. Zorii», Fl. Pușcaș,
W. Gross, D. Hanner, L. Suclu) 
— câștigătoare a .Cupei orașe
lor” și a finalelor „Daciadei* — 
66 li 36:58, 3. Selecționata Plo
iești la 16:36 min. 3. Selecțio
nata București ia M:43 mim., 
Munodlui CftncnEung la 1 h C at, 
* Setecțiemata Cluj-Napoca la

33:42, 6. Selecționata Brăila 
3h 44:37.

min. 3.
4.

5.

ta
Horațiu SIMA

SERIA I
Constructorul Iași — Cristalul 

Dorohoi 2—0 (1—0), Danubiana 
Roman — Șiretul Pașcani 1—3 
(0—2), Celuloza-Bradul Roznov
— Minerul Gura Humorului 0—1 
(0—0), Carpați Gălănești — C.S.M. 
Bucecea 4—0 (3—0), Zimbrul Șiret
— Avîntul Frasin 3—1 (1—0), Me
talul Rădăuți — Relonul Săvlnești 
3—1 (2—0), Explorări CImpulung 
Moldovenesc — Laminorul Ro
man 2—0 (1—0), Cetatea Tg. 
Neamț — Electro-Luceafărul Bo
toșani 3—2 (0—2).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a X-a: 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 25 p (23—7), 2. Mine
rul Gura Humorului 24 p (11—4), 
3. Explorări Cîmpulung 19 p 
(24—8), 4. Laminorul Roman 19 
p (16—5)... pe ultimele locuri: 15. 
Luceafărul Botoșani 6 p (10—15), 
16. Avîntul Frasin 5 p (6—20).

SERIA A n-a
Partizanul Bacău — Minerul 

Comănești 7—0 (2—0), Voința-Pe- 
trolistul Rm. Sărat — Chimia Mă- 
rășești 2—0 (2—0), Mecanica Va
slui — Constructorul-Flacăra O- 
dobeștl 2—1 (1—1), Proletarul Ba
cău — Victoria Gugești 3—0 (1—0), 
Luceafărul Adjud — Inter Vaslui 
1—1 (1—0), Unlrea-Dinamo Foc
șani — Petrolul Moinești 5—0 
(2—0), C.S.M. Borzești — Steaua- 
Mecanlca Huși 2—0 (1—0), Unirea 
Negrești — Textila Buhușl 1—0 
(1-0).

Pe primele 
FOCȘANI 22 
Borzești 20 p 
slui ÎS p (20—11), 
~ ' 18 p (16—15)... pe ultimele

15. Voința Rm. Sărat 8 p
16. Minerul Comănești 7 p

locuri: 1. UNIREA 
p (27—9), 2. C.S.M. 
(24—9), 3. Inter Va- 

Mecanica
Vaslui 
locuri: 
(7-26), 
(0-23).

4.

SERIA A III-a
Arrubium Măcln — Petrolul 

Berea 1—0 (0—«), Victoria Tecuci
— FEPA 74 Birlad 1—1 (0—1), An
cora Galați — Chimia Brăila 2—2 
(2—1), DVA-Portul Galați — Me
talul Buzău 0—0, Ș.N.-C.S.Ș. Tul- 
cea — A.S.A. Buzău 2—0 (2—0), 
Progresul Isaccea — Laminorul 
Vlzlru 1—0 (0—0), Chimia Buzău
— Granitul Babadag 3—1 (1—0), 
Carpati Nehoiu — Petrolul lanea 
3—0 (i—0).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
BRĂILA 20 p (20—8), 2. FEPA 74 
Birlad 19 p (19—10), 1. Petrolul 
lanea 10 p (16—0)... pe ultimele 
locuri: 15. Granitul Babadag 10 p 
(11—34), 16. A.S.A. Buzău i p
(13-16).

SERIA A IV-a
Ș.N. Oltenița — olimpia Slobo

zia 3—0 (1—0), Victoria Țăndărel
— Marina Mangalia 4—1 (3—0),
Unirea Slobozia — Electrica Con
stanța 5—1 (4—0), Metalul Man
galia — Viitorul Chlmogl 4—3 
(3—3), ISCIP Ulmeni — Unirea 
Urzlcenl 5—1 (4—1), I.M.U.-C.S.Ș. 
Medgidia — Cimentul Medgidia 
2—0 (1—0), Portul Constanța —
Sportul „30 Decembrie” 1—0 
(6—0), F.C.M.-Dunăreana Giurgiu
— Voința Constanța 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 21 p (27—9), 2. ISCIP 
Ulmeni 20 p (26—8), 3. I.M.U. Med-

REZULTATELE
gidia 18 p (20—3), 4. Portul Con
stanța 18 p (15—7)... pe ultimele 
locuri: 15. Marina Mangalia 4 p 
(8—26), 16. Electrica Constanța 3 
p (6-22).

SERIA A V-a
MECON București — Danubiana 

București 2—1 (1—0), Tehnometal 
București — Constructorul IACPB 
Giurgiu 2—1 (1—0), Metalul Mija 
— Viscofil București 3—2 (2—2), 
Flacăra roșie București — IUPS 
Chitită 0—6 (0—2) I, Abatorul
București — Electrica Titu 1—0 
(1—0), Avicola Crevedia — Me
talul București 1—1 (1—1), Voin
ța București — Cimentul Fleni 
1—0 (0—0), Chimia Găești — Au
tobuzul București 0—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 23 p (20—3), 2. 
IUPS Chltila 23 p (22—7), 3.
MECON București 22 P (19—12)... 
pe ultimele locuri: 15. Electrica 
Titu 8 p (14—16), 16. Constructo
rul IACPB Giurgiu 6 p (10—17).

SERIA A Vl-a
Metalul Alexandria — Sportul 

muncitoresc Caracal 0—0, Viitorul 
Scornicești — Chimia Tr. Măgu
rele 1—0 (0—0), Viitorul Drăgă-
șani — Textila Roșiori 1—0 (0—0), 
C.F.R. Craiova — Electronistul 
Curtea de Argeș 2—1 (2—1),
ROVA Roșiori — Constructorul- 
T.C.I. Craiova 1—0 (1—0), Recolta 
Stoicănești — Progresul Băilești 
3—0 (0—0), Armata Craiova — 
Automatica Alexandria 0—0 — s-a 
jucat la Caracal, Dacia Pitești — 
Progresul Corabia 6—1 (4—1).

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 25 p (24—10), 2. Auto
matica Alexandria 21 p (20—1), 
3. Viitorul Scornicești 17 p 
(16—14)... pe ultimele locuri: 14. 
Armata Craiova 10 p (16—20), 15. 
Textila Roșiori 10 p (10—16), 16. 
C.F.R. Craiova 8 p (7—14).

SERIA A VH-a
Gloria Reșița — Minerul Oravița 

3—0 (1—0). Minerul Motru — Pe
trolul Țlclenl 1—1 (0-0), Chimis
tul Rm. Vllcea — Armătura Stre- 
haia 1—0 (0—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Dierna Orșova 3—0 (3—0), 
Minerul Anina — Minerul Mol
dova Nouă 4—3 (4—1), Jiul Ro- 
vinari — Minerul-Mecanlzatorul 
Șimlan 1—0 (0—0), Metalurgistul
Sadu — Forestierul Băbenl 2—0 
(0—0), Minerul Mătăsari — Glo- 
ria-Pandurii Tg. Jiu 1—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. PANDU- 
an TG. JIU 22 p (20—5), 2. Glo
ria Reșița 18 p (18—5), 3. Mine
rul Moldova Nouă 18 p (34—13)... 
pe ultimele locuri: 15. Forestierul 
Băbenl 10 p (11—23), 16. Minerul 
Mătăsari 7 P (12—21).

SERIA A VIII-a
C.S.M. Lugoj — Unirea Sinnl- 

colau 1—0 (0—0), Minerul Certej 
— U.M. Timișoara 2—2 (1—2),
C.F.R.-Vietoria Caransebeș — Mi
nerul Paroșeni 2—0 (0—0), Uni
rea Tomnatic — Rapid Arad 1—0 
(0—0), Obllici Sînmartinu Sîr- 
besc — Șoimii Llpova 5—0 (2—0), 
Strungul Chișineu Cris — C.F.R. 
Simerla 0—0, Dada Orăștie — 
C.S.M. Caransebeș 3—0 (1—0),
Victoria Căian — Mlnerul-Ști- 
ința Vulcan 0—0.

ADMINISTRAȚIA DE SUI LOTO-PRONOSPOHT INFORMEAZĂ
• ASTĂZI, MARTI, este UL

TIMA ZI pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită PRO- 
NOEXPRES de mîine. miercuri 
al octombrie a.c. Frocuratl-vă 
din timp biletele!
• Așa cum am mai informat, 

duminică 37 octombrie va avea 
loc o nouă tragere EXCEPȚIO
NALĂ LOTO. In cadrul a 7 ex
trageri, in două faze, cu un to
tal de 66 numere, parttdpanților 
U se oferă, in continuare, posi

bilități multiple de a Intra in 
posesia unor Importante clștiguri 
ta autoturisme „DACIA 1300“ 
da ambele faze ale tragerii), 
mari sume de Bani, precum «1 
excursii In R. P. Ungară. La 
acest gen de trageri se eîștlgă 
*1 cu 3 numere din ÎS sau 14 
extrase, datorită „legării" extra
gerilor atît la faza I. cit și Ia 
faza a n-a. Participați din vre
me la aceasta atractivă tragere. 
Amănunte suplimentare din 
prospectul tragerii.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 1« OCTOMBRIE: 
cat. 1 : 1 variantă 25«/„ — autotu
rism Dada 1300 (70.000 lei); cat. 
1: 5 variante 25’4 a 13.475 ld; 
eat 3: 23,50 variante a 2.867 lei; 
eat. 4 : 75,50 variante a U3 lei; 
cat. 5: 203,75 variante a 331 tel; 
cat. f: 7.295,25 variante a 40 lei; 
eat. 7: 107,75 variante a 200 lei; 
cat. I: 3.712,00 variante a 40 lei. 
Report categoria 1: 140.515 lei.

Autoturismul Dacia 1303 a fost 
obținut de Popa Gheorghe din 
Brăila.

ETAPEI A X-a
Pe primele locuri: 1. STRUN

GUL CHIȘINEU CRIȘ 19 p (17—7), 
3. U.M. Timișoara 19 p (10—14), 
3. Minerul Paroșeni 17 p (18—11)... 
pe ultimele locuri: 14. Unirea
Tomnatic 11 p (11—12), 15. C.F.R. 
Caransebeș 11 p (11—17), 16. C.S.M. 
Caransebeș 10 p (9—17).

SERIA A IX-a
Industria slrmei Cîmpia Turzii

— Steaua-C.F.R. Cluj-Napoca 2—1
(3—1), Gloria Beiuș — Minerul 
Șuncuiuș 5—1 (2—0), Otelul Or.
dr. Petru Groza — Mecanica Alba 
Iulia 3—1 (2—0). Electrometal
Cluj-Napoca — Metalul Aiud 1—0 
(1—0), Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Or. dr. Petru Groza 2—0 
(2—0), Recolta Salonta — Viito- 
rul-I.R.A Cluj-Napoca 3—2 
(2—0), Sticla-Arieșul Turda — 
Voința Oradea 4—1 (2—1), Unirea 
Valea lui Mihai — Olimpia 
Gherla 1—o (0—0).

Pe primele locuri: 1. STICLA 
TURDA 22 p (29—13), 2. Meta
lurgistul Cugir 19 p (19—9), 3.
Metalul Aiud 19 p (12—7)... pe ul
timele locuri: 14. Recolta Salonta 
10 p (11—22), 15. Electrometal
Cluj-Napoca 10 p (10—24), 16. Mi
nerul Șuncuiuș 7 p (10—22).

SERIA A X-a
Oașul Negrești — Unio Satu 

Mare 2—1 (1—1). Minerul Bălța
— Chimia Tășnad 4—1 (2—0),
Chlmforest Năsăud — Minerul 
Rodna 6—1 (3—0), Someșul Satu 
Mare — Minerul Sărmășag 1—0 
(0—0), Victoria Cărei — Energia 
Beclean 4—0 (1—0), Chimia-Vic-
torla Zalău — Lăpușul Tg. Lăpuș
3— 0 (1—0), Minerul Baia Sprie — 
Bradul Vișeu 3—0 (2—0), CUPROM 
Baia Mare — Minerul Băiuț 3—0 
(3-0).

Pe primele locuri: 1—2. UNIO 
SATU MARE 18 p (23—11), VIC
TORIA CĂREI 18 p (20—8), 3.
Chlmforest Năsăud IS p (21—11)... 
pe ultimele locuri: 15. Minerul 
Rodna 11 p (12—19), 16. Minerul 
Sărmășag 10 p (5—13).

SERIA A Xl-a
Metalotehnica Tg. Mureș — Mu

reșul Luduș 1—0 (1—0), Progre
sul Odorhei — Minerul Baraolt
4— 0 (3—0). Inter Sibiu — Mu
reșul Toplița 1—0 (0—0), Electro- 
mureș Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorghem 2—0 (2—0), Minerul 
Bălan — Unirea Ocna Sibiului 
2—0 (2—0), Oțelul Reghin — Uni
rea Crlsturu Secuiesc 2—0 (1—0), 
Lacul Ursu Sovata — C.S.U.-Me- 
canica Sibiu 0—3 (0—1), Carpați 
Agnita — Metalul Sighișoara 2—1 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. METALO
TEHNICA TG. MUREȘ 22 f» 
(26—14), 2. Inter Sibiu 20 p (17—0), 
3. Progresul Odorhei 20 p (18—9)... 
pe ultimele locuri: 14. Minerul 
Baraolt 9 p (5—15), 15. Lacul Ursu 
Sovata 9 p (9—23), 16. Unirea
Cristur 7 p (11—20).

SERIA A XH-a
Nitramonia Făgăraș — Metalul 

Tg. Secuiesc 5—0 (1—0), Chimia 
Brazi Ploiești — Petrolul F.S.H. 
Băicol 2—1 (1—1), Mobila-Măgu-
ra Codlea — Torpedo Zărneștl 
1—0 (1—0), Victoria Florești — 
I.P.T. întorsura Buzăului 3—2 
(1—1), Electro Sf. Gheorghe — 
Cimentul Hoghlz 2—0 (0—0), Uti
lajul Făgăraș — Poiana Cîmpina 
4—1 (1—1). Minerul Filipeștl —
Metrom Biașov 2—1 (1—0), Pre
cizia Săcele — Carpați Sinaia 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. Poiana 
Cimpina 21 p (18—14), 2. Nitra
monia Făgăraș 20 p (21—5), 3. Me
talul Tg. Secuiesc 17 p (15—13)... 
pa ultimele locuri: 15. Chimia 
Brazi 10 p (10—10), 10. Metrom 
Brașov 9 p (10—13).

Rezultatele ne-au fost transmi- 
ae de către coreipondențu noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



Carnet extern

GRADINA PROPIttt
TURNEUL CANDIDATILOR

LA ȘAH
MONTPELLIER. în runda a 

șasea a turneului candidatilor la 
șah au fost Înregistrate urmă
toarele rezultate: 
Rlbll 0—1 
șl 58 de 
Korclnoi 
Cernln 
Smîslov 0—1, Nogueiras — Soko
lov 0,5—0,5. Partidele Vagantan 
— Spasski. Tal — Short șl lusu- 
pov — Beliavski au fost Între
rupte. Clasamentul: 1. lusupov 
(URSS) 4 p, 2. PortlSCh (Unga
ria). Smîslov șl Tal (ambii 
URSS) 3,5 p, 5. Timman (Olan
da) 3 p(l), 6. Nogueiras .Cuba), 
Selrawan (SUA), Short (M. Bri- 
tanic), Beliavski șl Sokolov (am
bii URSS) 3 p, 11. Vaganlan 
(URSS). 2,5(1).

Portlsch —
(19 mutări într-o oră 

minute!), Timman —
0,5—0,5, seirawan —
0,5—0,5, Spraggett —

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ROMÂNIEI

VA PARTICIPA LA „TROFEUL ELVEȚIEI0
Reprezentativa masculină de 

handbal a României, care se 
pregătește pentru turneul final 
al campionatului mondial. a 
plecat ieri In Elveția pentru a 
participa la un puternic turneu 
internațional (23—27 octombrie). 
Delegația, condusă de antreno
rul federal Nicolae Nedef (an
trenori : Lascăr Pană și Cezar 
Nica). cuprinde următorii spor
tivi : Alex. Buligan, M. Petran, 
Ad. Simion — Gh. Covaciu, 
Alex. Folker, V. Stingă, I. Bo- 
roș. M. Voinea, I. Mocanu, C. 
Petre. D. Porumb, G. Dogăres- 
cu, P. Janto, M. Dumitru și 
Bondar. Selecționata României

va susține, în ordine, întîlniri 
cu Suedia, Islanda. Elveția, El- 
veția-tineret, R.D. Germană.

TURNEE DE TENIS

Gh.

CURSE SPECTACULOASE IA OIRT-TR ACK Șl MOEOCROS
Azi, o nouă Intilnire România - Bulgaria, pe stadionul

Metalul die Capitală

• Turneul de la Tokio, fina
le : Gabriela Sabatini — Linda 
Gates 6—3. 6—4 ; Scott Davis — 
Jimmy Arias 6—1, 7—6 ; Belin
da Cordwell, Julie Richardson 
— Laura Gildemeister, Beath 
Herr 6—4, 6—4; Davis, Pate — 
Giammalva Holmes 7—6, 6—7, 
6—3.
• La Basel, finala la dublu : 

Tim și Tom Gullikson — Mark 
Dickson. Tim Wilkinson 4—6, 
6—4, 6—4.

• In sală, la Sydney, ultimul 
act al dublurilor : John Fitz
gerald. Anders Jarryd — Mark 
Edmondson. Kim Warwick .6—3, 
6—2.
• Turneul de la Tel Aviv : 

Brad Gilbert — Amos' Mansdorf 
6—3. 6—2.

După dezbateri îndelun
gate și în pofida unei pu
ternice opoziții, Federația 
de tenis de masă din R.F. 
Germania a adoptat. în ca
drul unui amplu 
măsura 
1987/'88 
străin să nu mai 
în ligile superioare _ „ 
pionatului vest-german, dacă 
nu renunță la participarea 
în competiții Internaționale 
din calendarul federației 
tării sale. Președintele fe
derației din 
H. Gab. și 
E. Scholer, 
ței măsuri, 
că jucătorii 
mai pentru 
(circa 50 la 
sări și din 
nute de cluburi de la fe
derație). dar nu ajută eu 
nimic tenisul de masă din 
această țară, împietînd pro
movarea cadrelor proprii de 
sportivi. „S-a terminat cu 
atitudinea de comoditate a 
cluburilor — a spus H. Găb 
— care în loc să promoveze 
jucători crescuți de ele, »-

ca din 
nici un

program, 
sezonul 
sportiv 

activeze 
ale cani-

R.F. Germania, 
vicepreședintele 
Inițiatorii aces- 
au argumentat 
străini vin nu- 
a cîștiga bani 
sută din Încă- 
fondurile obți-

duc sporiivi de peste hotare. 
Măsura 
un pas 
calității 
masă".

Intr-adevăr. în numeroase 
cluburi din ligile I și a Il-a 
au fost angajați cu contract 
jucători renumiți din străi
nătate. campioni naționali și 
continentali, cu -galoane în 
ierarhia internațională, prin 
care s-a căutat r'dicarea co
tei spectacolului sportiv șl, 
implicit, a încasărilor. Dar, 
așa cum era firesc, a fost 
neglijată... grădina proprie, 
de unde și reacția conduce
rii federației.

Deși noua regulă va a- 
fecta interesele a numeroase 
cluburi, care folosesc in 
prezent 53 de jucătoare și 
jucători renumiți din 23 de 
țări, președintele și vice
președintele au fost realeși 
în funcțiile lor. Semn că, 
pînă la urmă, s-a înțeles că, 
în fața oricăror alte consi
derente, primează necesita
tea creșterii tinerilor spor
tivi din propria țară.

Mircea COSTEA

adoptată va însemna 
inainle In creșterea 
tenisului nostru de

în pofida norilor amenințători 
(a plouat înainte de start) șl a 
frigului, aproximativ 5000 de 
spectatori au venit duminică di
mineața pe stadionul Municipal 
din Brăila pentru a asista la 
prima din cele 3 întâlniri inter
naționale de dirt-track dintre e- 
chlpele României șl Bulgariei 
(următoarele confruntări vor a- 
vea loc astăzi — de la ora 15 — 
pe stadionul Metalul ddn . Capi
tală șl joi pe pista stadionului 
I.P.A. Sibiu). Au concurat for
mații de 6 alergători șl o rezer
vă, în 15 manșe, cu adițlune de 
puncte.

Afiațl la un test în premieră, 
reprezentanții țării noastre au 
opus o dîrză rezistență unei se
lecționate redutabile — care are 
în palmares mal multe victorii 
tater-țări — reușind să-și tină în 
șah puternicii adversari ptnă In 
ultimele manșe, cînd motoclcllștli 
bulgari s-au detașat în învingă
tori cu scorul de 48—42 p, la 
capătul unei atractive reuniuni. 
Avînd de înfruntat o echipă cu '

N. Manev, 
spe-

UN FRUMOS SUCCES
ÎN „CUPA MOBRA“

mai mulți lideri 
A. Eftlmov, O. Ianachlev 
clallști de primă mărime al ge
nului, motoclcllștli români au 
condus cu 4 p. La jumătatea con
cursului, oaspeții reușind să ega
leze (33—33) abia ta manșa a 
11-a. Alergătorii noștri n-au 
avut suficiente resurse fizice și 
au cedat în final, D. Gașpar, S. 
Postolache, M. Șoaită, N. Pura- 
veț și chiar M. Gheorghe (care 
a adus echipei prețioase puncte) 
n-au mal putut stăptal „caii pu
tere” al mașinilor tn derapajele 
controlate din turnante, comițtad 
și unele erori tactice, ta momen
tele decisive. Singurul nostru 
motoclcllst care a făcut față rit
mului alert a fost campionul Io
nel Pavel (autor al celui mal bun 
timp al zilei : 1:15,8), care după 
un start greșit, s-a impus clar, 
reușind să-l învingă ta cursele 
directe pe principalii realizatori 
bulgari.

Au evoluat următoarele forma
ții : ROMANIA — I. Pavel 12 p, 
M. Gheorghe 10 p. M. Șoaită 7 p, 
St. Postolache 6 p, N. 
4 p și D. Gașpar * 
RIA — N. Manev 
nachiev 14 p. A. 
G. Mitev 5 p. T. 
Z. Zahariev 2 p.

Traian lOANIJESCU

Puraveț
3 p. BULGA- 
14 p, O. Ia- 

Eftimov 10 p. 
Alexei 3 p șl

ȘTEFKA KOSTANDINOVA - ATLETA NEÎNVINSA IN 1985 !
în galeria marilor performeri 

al atletismului internațional in
acest sezon al anului 1985 ue
Înscrie, indiscutabil, șl sărltoarea 
tn Înălțime bulgară Ștefka " 
tandinova. intr-adevăr, ea 
parte dintre 
ve — le poți 
unei singure 
știut oe este 
concursurile

Kos- 
_________ face 
acele puține sportl- 
număra pe degetele 
mîinl I — care n-au 
înfrângerea tn toate 

__________  anului '85. Iar nu
mărul lor este de-a dreptul Im
presionant : peste 25 I Din acest 
punct de vedere se spune, pe 
bună dreptate, că Ștefka este o... 
IoLandă Balaș-Soter “____ * j~
față !

Am văzut-o pe 
în acest sezon, la 
cursuri, pe care le-a dominat, ca 
de altfel pe toate, cu autoritate. 
La Balcaniada de la Stara Zago- 
ra, iintrixidu-se cu întrecerea ta 
noapte și cum stadionul nu avea 
instalația de nocturnă Încă mon
tată. ar ft fost de presupus ca 
ea să renunțe, căci tot era ciș- 
tigătoare șl cu 1,94 m. S-a găsit, 
Insă, un om întreprinzător șl la 
lumina... farurilor a două ma
șini aduse special pe pistă, 
Ștefka șl-a continuat concursul 
șl a sărit 2.00 m ! Ulterior, la 
Moscova ta finala grupei „A” a

a orei de

Kostandinova 
două con-

Ajunsă la a 12-a ediție, „Cupa 
Mobra" a reunit duminică, pe 
traseul de la Zărnești, alături 
de cei mai buni motocrosiști din 
tara noastră. 20 de alergători 
din Bulgaria, R.D. Germană, și 
Ungaria. întrecerile s-au desfă
șurat pe ploaie, traseul extrem 
de alunecos supuntndu-1 pe con- 
curențl la un dificil examen. în 
cursele celor mai puternice ma
șini s-au impus reprezentanții 
clubului Steaua (antrenor — 
maestrul emerit al sportului 
Gh. Ioniță). ~ ~ “ -----
ner treclnd 
sire la 125 
cmc. Iar la 
localnicii.

Steaua 
emerit al _ ______

FI. Pop șl E. Mill- 
victorloșl linia de so- 
cm șl, respectiv, 250

80 cmc au dominat

cmc — 
37 p. i.

(R.D.G.) 35 p, 3.

„CUPA CUPELOR" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

CLASAMENTE: 250 
E. jHulner (Steaua) 
Mathias ~ 1 " ..
Grigorov (Bulgaria) 32 p; 
cmc — 1. Fl. Pop (S) 37 p, 2. 
Miller (R.D.G.) 37 p. 3.
Schmidt (S) 24 p; 80 cmc 1. 
Dorr (Torpedo Zărnești) 43 p, 
I. Bogdan (Torpedo) 32 p, 3. 
Nagy (Ungaria) 32 p; clasa na
țională 50 cmc 
(IRA Tg.

p.

1. 
E.
D.
125
N.
P.E.
2.

F.
1. p. 

_ Mureș) 34 p.
Feraru (S) 20 p, 
(TRA) 18 p.

Gagy
2. M.

3. S. Lorencz
George POPA 
tn 

pe 
la Sf. Gheorghe: 50 
Feraru (Steaua); 80 

Nagy (Ungaria) 
Muler (R.D.G.); 
Grigorov (Bulgaria'.

• învingătorii i 
desfășurat sîmbătă 
deM.
F.
N. 
D.

12:1
250

concursul 
traseul 
cmc — 
cmc — 
cmc — 
cmc —

— n.n.). în cea de a doua intil- 
nire, cu francezii de la Charen
ton, băieții au demonstrat o deo
sebită seriozitate in tratarea jo
cului, tavlngtnd, cu 17—5, deci la o 
diferență mai rar intllnită in
tr-o competiție continentală. In 
fine, Ț.S.K.A. Sofia, echipă ee 
reprezintă 90 la sută naționala 
Bulgariei, a evoluat curajos in- 
tr-un meci decisiv pentru ea, dar 
handicapată și de absența unul 
titular (eliminat fără " 
înlocuire in partida 
Robben) — nu a putut 
formației noastre, care 
intreg efectivul, cîștlgind 
13—9.

— Cum ați caracteriza, pe an
samblu, comportarea echipei ?

— Cred că se poate vorbi des
pre o maturitate superioară tn 
joc față de anii trecuți (deși, 
culmea, media de vîrstă a scă
zut — n.n.). Formația e mal o- 
mogenă, cu un bun echilibru in
tre compartimentele de apărare 
și atac, are un moral deosebit 
și o mare dorință de afirmare 
(deschidem o nouă paranteză, 
amintlndu-ne că, după mediul de 
debut al dinamoviștllor la So-

drept de 
cu De 

tace tați 
a rulat

Cil

Ha, cronicarul ziarului „Naroden 
Sport* exclama : „Dinamo este 
cea mai bună echipă de aici, 
joacă modern, tn mișcare” — 
n.n.). In privința evidențierilor, 
notați... echipa : Sptnu — Rădu- 
canu, Rus, Hagiu. Moiceanu, Șer- 
ban, Ungureanu, la care s-au a- 
dăugat Clobănluc, Dan, sau tinâ- 
rul de 17 ani Găvruș.

— Ce-și propune Dinamo după 
intrarea tn cvartetul de elită al 
Cupei cupelor 7

— Să meargă mai departe 1 In 
semifinale avem un adversar va
loros Vasas Budapesta, a doua 
clasată la Pescara, formația 
ungară avind o deosebită expe
riență conipetițională, o frumoa
să carte de vizită, din rindul ei 
desprinzlndu-se internaționalii 
Budavari, Kuncz și Kenesz. Dar 
și noi avem atuurile noastre și 
tragem nădejde să le valorificăm 
in dubla intilnire de la 3 și 10 
noiembrie. Deocamdată, ne reîn
toarcem Ia campionatul diviziei 
„A” — a șasea săptămînă com- 

consecutivă pentru 
cu gîndul menținerii 
preocupați de reface- 
finisarea procedeelor 

fazelor fixe atac-apă-

„Cupei Europei”, 
aUeta bulgară a să
rit 2,06 m și a În
cercat apoi, ca și 
cu alte prilejuri, să 
treacă de cel 2,07 m 
al recordului mon
dial. Ptnă acum, 
tentativele sale 
n-au izbtadlt, dar 
credem că nu-1 va 
mal trebui mult 
timp pînă la reuși
tă. ea fiind ac 
fel, săritoarea 
mal autorizată 
acest sens.

Kostandinova 
născut la Plovdiv, 
la 5 martie 1965. 
Are 180 cm șl 60 
kg. Este studentă 
în educație fizică. 
Antrenor: Niko

lai Petrov, dar prima care 
îndrumat .pașii tn acest sport a 
fost mama et. și ea antrenoaire 
de atletism. Apropo de aceasta, 
o mică poveste cu un 
tâlc. tn anul 1980. la un concurs 
de juniori la Plovdiv, organi
zatorii au cerut permisiunea să 
înscrie. în afară de concura, o 
mică săritoare ta înălțime. Toți 
au fost, bineînțeles, de acord și 
acea mică săritoare — Ștefka 
Kostandinova — a obținut atunci 
tun rezultat mal bun declt cel 
al cîstigătoarel oficiale a com
petiției

Evoluția rezultatelor el : 1977— 
1,45 m. 1978—1.66 m. 1979—1,75 tn. 
1980—1,94 m. 1981—1,86 m. 1982— 
1,90 m 1983—1.83 m (ta sală). 
1984—2.00 m. 1985—2,06 m.

Anul acesta ea a ctștlgat, Intre 
altele. Jocurile mondiale .,indoor” 
de la Paris-Bercy (1,97 m). tlt- 
lul european ta sală la Atena 
(1,97 m), finala „Marelui premiu 
IAAF-Mobil” la Roma (2.00 m) 
și, „Cupa mondială* de la Can
berra (2,00 m).

Va fi oare Stefka Kostandinova 
prima săritoare care va trece 
2.10 m 7

anume TELEX • TELEX
HOCHEI PE IARBA « „Cupa 

Intercontinentală*, la Barcelona : 
locurile 1—2: Spania — Noua 
Zeelandă 2—2 (9—7 după penal- 
ty-uri). 
Canada
Londra: locurile 1—2 Olanda — 
URSS 3—0, locurile 3—4 Anglia 
— India 2—1.

locurile 3—4: Polonia —
2—1 • Turneul de la

BUGET • La 
Grande, Franța B 
Iilor B 30—13 (3—9).

Salnte-Foy-la- 
— Tara Ga-

Chaux-de- 
celor șapte

petițională 
noi... —, 
„ritmului”, 
re sau de 
tehnice și 
rare.

GIMNASTELE NOASTRE SE PREGĂTESC PENTRU CM ■

(Urmare din pag. I)

recum compensată de arzătoa- 
rea dorință de afirmare a tu
turor fetelor, marea lor majo
ritate debutante la o competi
ție de asemenea anvergură, și 
nu este nici 
Montreal — 
Comaneci a _________________
Înalte culmi gimnastica româ
nească — ne vom apăra cu în- 
dîrjire șansele pe care le

'm la locurile fruntașe, 
să fim prezent! cit 

’Usputcle pentru

un secret că la 
aeolo unde Nadia 
dus pe cele mai

a- 
unm 
mai 
m?-

Ne-am convins, simbătă și 
duminică, că aceste aprecieri 
ale antrenorului au acoperire 
în fapte. Urmărind concursul 
demonstrativ desfășurat în Sala 
sporturilor de la Deva, în fața 
unui numeros public, am con
statat că sportivele din lot au 
făcut, în ultimele săptămînl, 
acumulări semnificative,, pro
gramul impus a fost prezentat 
la o cotă competitivă mai ridi
cată (atenție, totuși, la detalii 
căci micile nereușite pot avea 
consecințe mari !). semn că 
atit antrenorii, cit si sportivele 
realizează importanța „impuse
lor" in ansamblul evoluțiilor de

c

la campionatele mondiale. Fi
rește. atit exercițiile impușe, cit 
și cele liber alese trebuie acum 
perfecționate zi de zi și oră 
de oră

Obținerea de medalii și locuri 
fruntașe la apropiatele campio
nate mondiale va fi posibilă 
numai printr-o mobilizare exem
plară a întregului potențial tac
tic, tehnic, fizic și psihic al e- 
chipei feminine, printr-o pres
tație fără cusur a fiecărei gim
naste. Aceasta trebuie să fie — 
se înțelege — deviza reprezen
tativei noastre care va parti
cipa la campionatele mondiale 
de la Montreal.

SCRIMA • La La 
Fond (Elveția), turneul 
națiuni la spadă a fost clștlgat, 
la tușaveraj. de Franța care a 
totalizat, ca și Ungaria, 12 p. Au 
urmat : 3. Polonia 10 p, 4. Elve
ția 7 p, 5. italia 6 p, 5. Suedia 
3 p. Individual : Bolsse (Franța) 
17 V, 2. Kolonczay (Ungaria) 18 V.Romeo VILARA

MiiNE, ETAPA A DOUA A 
CUPELOR EUROPENE

Miercuri, din nou o zl bogată 
ta activitatea fotbalistică de pe 
continent: meciurile din etapa a 
doua (tur) tn cupele europene.

Etapa programează multe par
tide echilibrate: In „C.C.E.rC.F. 
Barcelona — F.C. Porto, Verona 
— Juventus; in „CUPA CUPE
LOR”: Benfica Lisabona — Samp- 
doria, Dukla Praga — A.I.K. 
Stockholm; In „CUPA U.E.F.A.”: 
Lokomotiv Sofia — Neuchâtel 
Xamax. Torino — Hajduk Split 
F.C. Llăge - Athletic Bilbao, 
P.S.V. Eindhoven — Dntepr. 
A.S.K. Linz —Internazionale, Par
tizan Belgrad — F.C. Nantes șa.

CAMPIONATE, CUPE
AUSTRIA (et. 14): Rapid — 

Klagenfurt 4—0. Grazer A.K. — 
A.S.K. Linz 0—2. Admira Wacker

— Innsbruck 5—2. Voest Linz — 
Sturm Graz 2—2, Salzburg Elsen- 
stadt 1—1. Donawitz — Austria 
Vlena 1—4. Pe primele locum: 
Rapid Vlena și Austria Viena cu 
cite 25 p; pe ultimul loc: Salz
burg 6 p.

ANGLIA: tn meci restant (et. 
13): Coventry — Tottenham

R.D. GERMANA (et. 8) : 
namo Berlin — Brandenburg 
F.C. Karl-Marx-Stadt — 
Berlin 2—2. Aue — Riesa 
Magdeburg — Jena 1—1. Rostock
— Frankfurt/O. 3—1. Lokomotive 
Leipzig — Zwickau 2—0 Dyna
mo Dresda — Erfurt 1—1. Pe

2—3. 
Dy- 

. 3—1. 
Union

2—0

primele locuri: Dynamo Dresda 
și Dynamo Berlin cite 13 p: pe 
ultimul loc: 14. Frankfurt/O. 3 p.

R.F. GERMANIA (meciuri de 
Cupă, etapa a doua, tur): Kai
serslautern — Koln 4—1 (d.p.),
Schalke — Monchengladbach 3—1, 
Numbers — Stuttgart 0—1, Dus
seldorf — Bochum 1—1 (d.p),
Saarbrilcken — Bayern Miinchen
1— 3. Treves (echipă de amatori) 
— Bayer Uerdingen 0—0 (d.p.). 
La două dintre meciuri, unit 
spectatori au avut comportări 
huliganice. Este vorba de par
tidele Schalke — Mdnchenglad- 
bach șl Saarbrilcken 
la care, in 
mal mulți 
spitalizați, 
numeroase

SUEDIA. 
Ielor ... _______ _______
Oergryte Gdtebora — Kalmar FF 
4—2 (2—1) șl IFK GSteborg —
Malmoe FF 2—1 (1—1).

UNGARIA (et. 14): Honved— 
Pees 0—0:
2— 0: Raba Eto 
Debrețin 
Vasas —
Bekescsaba 1—2; Csepel — 
laegerszeg o—0: Tatabanya 
VolaiF“2—0. Honved (22 p), deta
șată in frunte (2. Pecs 19 p. 3. 
Tatabanya 16 p) Siofok are 9 
p. iar Csepel 7 p.

• Amical la Cairo: Egipt — 
Mexic 2—1 (0—0). Marcatori:
Flores (54) pentru Mexic res
pectiv Mayhoub (56) șl Mohamed 
AH (83).

urma unor 
spectatori 

Iar poliția 
arestări. 
Rezultatele 

campionatului

— Bayern, 
„ciocniri”, 

au fost 
a operat
semiflna- 
national s

MTK
2—2J 
o—o;

Videoton — 
Dozsa 

Ferencvaros 
Haladas 0—0; Siofok —

Za-
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