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La sfirșitul

acestei sâptămlnt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat luni, 15 sep
tembrie, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o- vizită de 
lucru în Capitală și a partici
pat la festivitățile prilejuite de 
deschiderea noului an de învă- 
tămînt.

La această nouă întilnire a 
conducătorului partidului și 
statului nostru cu colective de 
oameni ai muncii, eu cadre di
dactice, studenți și elevi bucu- 
reșteni au 
Emil Bobu, 
Constantin 
Ceaușescu, 

Ursu, Silviu
Statornicită în perioada care 

a trecut do la cel de-al IX-Iea 
Congres al partidului ca o fru
moasă și semnificativă tradi
ție, inaugurarea fiecărui an de 
invățămînt s-a desfășurat sub 
semnul dialogului fructuos de 
lucru pe care secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl poartă 
cu cadre didactice, specialiști 
din producție și institute de 
cercetare și proiectare, cu ti
neretul studios. în scopul per
fecționării și modernizării con
tinue a invățămîntului de toate 
gradele, legării mai strînse a 
procesului instructiv-educativ 
de sarcinile curente si de pers
pectivă ale producției, conectă
rii sale organice la imperati
vele majore ' '
multilaterale a 
socialiste.

Simțămintele 
goste și prețuire față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
și-au găsit o elocventă expre
sie in atmosfera sărbătorească, 
plină de entuziasm, care a do
minat tot parcursul vizitei.

Vizita a începui la INSTI
TUTUL AGRONOMIC „NICO
LAE BALCESCU", cea mal 
veche instituție de invăță
mînt superior agricol din ța
ra noastră, care, in ultimele 
două decenii, prin grija parti
dului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a cunoscut o puternică dezvol
tare și perfecționare.

Coloana oficială de mașini s-a 
îndreptat, apoi, spre ÎNTRE

PRINDEREA DE UTILAJ CHI
MIC „GRIVIȚA ROȘIE", uni
tate reprezentativă a indus
triei noastre constructoare de 
mașini, puternică citadelă a 
economiei Capitalei, cu vechi 
și bogate tradiții revolu
ționare. Detașamentul muncito
resc a. „Griviței Roșii" a fă
cut, ca de fiecare dată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
primire entuziastă, manifestîn-

participat tovarășii 
Nicolae Constantin, 

Olteanu, Nicu 
Petru Enache, Ion 
Curticeanu.

ale dezvoltării 
patriei noastre

de aleasă dra- 
prețuire 
Nicolae

dindu-și bucuria de a-i avea 
nou în mijlocul lui.

In continuare s-a vizitat__
CEUL INDUSTRIAL „GRIVIȚA 
ROȘIE". Elevi și profesori 
i-au înconjurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu deosebită 
dragoste și căldură, exprimîn- 
du-și, astfel, sentimentele de 
mulțumire și profundă recunoș
tință pentru condițiile de viață 
și învățătură asigurate.

Următorul obiectiv al vizitei 
a fost FACULTATEA DE E- 
LECTROTEHNICA A INSTI
TUTULUI POLITEHNIC DIN 
BUCUREȘTI, prestigioasă insti
tuție de invățămînt superior 
românesc, care va Împlini anul 
acesta 65 de ani de activitate. 
Mii de studenți și cadre 
didactice au făcut o călduroa
să primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, manifestindu-și bucu- 
ria de a-i avea din nou In 
mijlocul lor.

Eficiența integrării invăță- 
mintului superior eu cercetarea 
și producția, in scopul realizării 
unor produse noi, de mare per
formanță, necesare economiei 
naționale, a fost pusă în evi
dență șl de vizita la ÎNTRE
PRINDEREA DE APARATE ȘI 
UTILAJE PENTRU CERCETA
RE, situată pe platforma Insti
tutului Politehnic, creată din 
initiative secretarului general 
al partidului.

In încheiere, a fost vizitată 
expoziția : „DEZVOLTAREA ȘI 
PERFECTIONAREA ÎNVĂTA- 
MÎNTULUI ROMANESC ÎN E- 
POCA NICOLAE CEAUȘESCU", 
organizată la Institutul Poli
tehnic.

După 
tovarășul 
tovarășa ____ _____
luat parte la adunarea populară 
consacrată deschiderii anului de 
invățămint 1986—1987, conferind 
acestui important eveniment din 
viața școlii, a întregii națiuni, 
o inaltă și profundă semnifi
cație.
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încheierea vizitei, 
Nicolae Ceaușescu, 

Elena Ceaușescu au

Desfășurată pe platoul din 
fata Institutului Politehnic 
bucureștean, adunarea a reunit 
zeci de mii de cadre didactice, 
cercetători, studenți, elevi, pre
cum și oameni ai muncii din 
unități economice, social-cultu- 
rale ale Capitalei. împreună cu 
toți cetățenii patriei, partici- 
panții au reafirmat în această 
tradițională zi de septembrie, 
care marchează momentul săr
bătoresc, emoționant, al înce
perii cursurilor școlare și uni
versitare, sentimentele de fier
binte dragoste față de secreta
rul general al partidului

(Continuare in pag. a 4-a}
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A ÎNCEPUT campionatul de tenis
O vreme superbă, de auten

tică vară. T-a readus, luni di
mineață, pe terenurile din bă- 
trînul și frumosul parc sportiv 
Progresul din Capitală, pe iu
bitorii tenisului. Campionatul 
Național individual al seniori
lor și senioarelor — competiție 
de tradiție a toamnei sportive 
bucureștene — reunește la 
start peste o sută de tenis- 
mani și tenismane, dintre a- 
ceștia nelipsind campionii en- 
titre : steliștii Adrian Marcu și 
Daniela Moise care, desigur, 
vor încerca să-și apere titluri
le. Florin Segărceanu, conside
rat — pe bună dreptate — ju
cătorul nr. 1 al țării, colegii săi 
component! ai reprezentativei 
de „Cupa Davis". Andrei Dîr- 
zu și Mihai Vanță figurează și 
ei printre favoriți pe tablourile 
probelor de simplu, alături de 
juniorul Adrian Popovici, Do- 
rel Pop, Florin loan șl alții.

Va fi interesantă de urmărit 
Si întrecerea feminină, cam

pioana națională de junioare 
Diane Samungi (17—18 ani), 
precum și deținătoarea titlului 
la 15—16 ani, Mădălina Voinea 
(ambele de la Dinamo Bucu
rești) ajungînd la o maturitate 
a jocului care le permite să se 
..bată" — cu șanse de cîștig — 
cu senioarele.

în primul tur al probei mas
culine de simplu s-a și înre
gistrat o surpriză, George Co- 
sac (CSȘ 2 Constanța) dispu- 
nînd cu 6—4, 0—6. 6—4 de fa
voritul 4, dinamovistul bucu- 
restean Marius Comănescu,

Alte rezultate din turul Inau
gural: Dascălu — Lacea 3—6 
7—6 6—1. Hărădău — Matache 
6—0. 6—1. D. Pop — Voinea 6—0. 
6—4. A. Popovici — Florea 6—4.
6— 4. Leonte — Hari 6—1, 3—6
7— 5, Gjrgan — Utlmie 7—5. 6—3.
Enache — Brăguș 6—2. 6—2, A. 
Vlzlru — Zaoopceanu 7—6, 7—6. 
Dragu — Crlstescu 6—1, 6—1,
Dobre — Itu 6—3. 6—4, Porumb
— Nlslparu 6—3. 6—2. Niculescu
— Florescu 3—6. 6—4, 6—2, Hăr-

După ce a intrat in posesia titlului de campion (cu un nou re
cord republican de juniori) la 400 m., Petre Tobias (Steaua) a 

cîștlgat și cursa de 800 m
Foto : Aurel D. NEAGU

ÎNTRECERILE

REPUBLICANE

DE

LA

SENIORI

HALTERE
piuă duminică. la.

încet, încet (am fi tentați să 
spunem, chiar pe nesimțite...) 
calendarul competițional intern 
își scutură filele și iată că, in- 
trați în toamnă, ne și gîndim 
la concursurile de sală. Deo
camdată, însă, sîmbătă si du
minică, pe cel mai mare sta
dion atletic din țară, „23 Au
gust" din Capitală, s-au desfă
șurat Campionatele Naționale 
ale juniorilor I, iar la sfirșitul 
acestei săptămîni, la Poiana 
Brașov, o dată cu finalele re
publicane de tineret 
semna ultimul mare 
intern pe pistă.

Sintetic exprimată 
mul este, prin excelență, 
sport al cifrelor), ediția 1986 a 
Campionatelor Naționale de 
juniori mari a însemnat 36 de 
finale încheiate doar cu 2 noi 
recorduri republicane ale aces
tei categorii de vîrsiă (Petre 
Tobias — Steaua la 400 m — 
47,78, vechiul record 48,14 și
Costel Grasu — Dinamo la
greutate — 17,20 m, vechiul re
cord 17,15 m) si succesal nota
bil al acestor doi tineri atleți 
care au și urcat de rite două 
ori pe treapta cea mai inaltă a 
învingătorilor (primul și la 
800 m, celălalt la disc), așa 
cum au mai făcut-o, de altfel, 
și Marincla Lazăr — C.S.Ș. 5 
Rapid» la 100 și 200 m, Gabriel 
Pop — C.S.S.A. Cluj-Napoca la 
1500 și 5000 m, Marius Visarion 
— Dinamo la lungime și triplu- 
salt.

Valorife, însă, această ediție 
nu a strălucit, deși ne-am fi 
așteptat ca în anul frumoaselor 
succese de la premiera Cam-

pionalelor Mondiale si a con
tinuării rezultatelor promițătoa
re Ia Concursul Prietenia, fi
nalul sezonului să fie pe mă
sură. Or. a sosit vremea... re
fluxului ? Dincolo, însă, de ase
menea așteptări si semne de 
întrebare am remarcat destule 
absențe. Dintre medaliatele de 
la C.M., de exemplu, doar să- 
ritoarea în înălțime Alina As
ta f ei (Steaua) a onorat compe-

Paul SLAVESCU

vom con- 
concurs

(atletis-
un

AL SENIORILOR

(Continuare In pag. 2-3)

De joi _ 
Cluj-Napoca. vor avea loc în
trecerile Campionatelor Națio
nale de haltere — seniori. Est« 
cea mai mare competiție in
ternă a anului, care va reuni 
la start pe cei mai buni spor
tivi ai țării. Disputele vor a- 
răta In ee stadiu de pregătire 
se află componenții lotului re
prezentativ. care se pregătesc 
pentru Campionatele Mondiale; 
programate in noiembrie. la 
Sofia.

Iubitorii acestui sport din o- 
rașul de pe Someș (centru cu 
vechi tradiții in haltere) rot 
putea urmări timp de trei zile, 
în Sala Sporturilor, pe cunos- 
cutii medaliat! olimpici, mon
diali. europeni, balcanici,, la 
seniori și juniori. Nicu Vlad, 
Andrei Socaci, Dumitru Ne- 
greanu, Liviu Muntean. Aurel 
Sirbu, Atilla Czanka. Alexan
dru Kereki și alții, care s-au 
afirmat in ultlmud timp.

Se știe că în perioada care 
a trecut de la J.O. 1984, de la 
Los Angeles, halterofilii noștri 
au avut comportări remarcabi
le în marile întreceri interna
ționale. incit spectatorii se aș
teaptă și cu acest prilej la 
dispute pasionante, de înaltă 
valoare tehnică

„Cupa Păcii și Prieteniei44 la automobilism

UN FRUMOS SUCCES ROMÂNESC:
LOCUL I ÎN ETAPĂ !

nuț — Dumitru 6—0, 6—2, Onllâ
— Teodorescu 6—0, 7—5, Vanță
— Chiru 6—1, 6—3, Hnat — Ves- 
pan 6—1. 6—2, loan — Nltu 6—3. 

.5—7, 6—3, Ursuleanu — Chiteș
6—2, 6—3. Pavel — Stănescu 6—4. 
6—0. Dobrescu — Opreanu 6—4. 
6—1, Kadar — Iliescu 6—4. 6—4. 
Toma — Țlntaru 6—1, 6—0. Pîn- 
dichl — Dicu 6—3. 6—1, Pantelin
— Cismaș 6—3. 6—3, Tr. Badiu —
Răducu 6—3. 6—2. Teușdea — A- 
vram 3—6 6—4. 6—3. B. Badiu
— Moro^an 6—2. 3—6, 6—3.

Iată sl primele rezultate din 
turul I fem'nin: Moise — Toto- 
ran 6—0. 6—1, Precup — Gonța 
6—1. 6—1, L. Pop — Dumitru 6—1. 
6—2. M. Romanov — Mitrică 6—3. 
6—1. Ivana — Popescu 6—3, 
6—3, O. Pop — Rădulescu 6—1 
6—1, Buciu — Roman 6—1 6—2.

Azi. de la ora 8.30 pe tere
nurile din parcul Progresul au 
loc meciuri din turul doi de 
simplu (masculin și feminin), 
programul continuînd cu întil- 
niri de dublu seniori și dublu 
mlxi (după-amiază de la ora

Ion GAVRILESCU

Grigoraș, la citeva secunde după ce l-a depășit pe Katzay 
Foto : Petru FUCHS, Reșița

Trebuie început cu circuitul 
pe care — la Reșița — s-a 
desfășurat cea de-a 6-a etapă 
a Concursului internațional de 
automobilism-vileză în ca
drul „Cupei Păcii și Priete
niei". Lung de 3,367 km — pe 
străzile orașului, prelungit și 
pregătit special în timp record 
(avea doar 2,300 km) — cir
cuitul a oferit condiții bune de 
concurs pentru automobiliștii 
participanți din Bulgaria, Ce
hoslovacia. R.D. Germană. Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S. Fe
licitări. deci, resitenilor pentru 
pasiunea lor automobilistică (in 
plus : „organizarea a fost ex
cepțională. ireproșabilă", ne-au 
spus toti oaspeții).

Simbătă și duminică, orașul 
a fost al automobilismului. Pe 
străzi, borduri vopsite, măsuri 
de protecție pentru eventualele 
„ieșiri în decor". Sîmbătă. două

ore pentru recunoașterea tra
seului, după-amiază alte două 
pentru stabilirea (în funcție da 
timp realizat) a locului de ple
care, a „grilei". Toate urmărite 
de mii și mii de spectatori, 
„Toată Reșița-i Ia cursă !“ spu
nea crainicul duminică. Sîmbă
tă seara, la parcul de mașini 
se lucra intens : „încă între
rupe"...........Frînele, frînelc !...“,
„Dăm motorul jos și-I schim
băm" (afirmație ce se face 
simplu, ca și cum ai zice 
„schimbăm bujiile"). „Căpița- 
nul-nejucător" al echipei Ro
mâniei. să-i spunem așa reșl- 
țeanul W. Hîrschvogel. maestru 
al sportului, răsfoiește niște în-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. a 4-a)



DOAR Iktl ECHIPE ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE! VIGORII LA LIMITĂ Șl MULTE REZULTATE
A incepui ediția 1986/87 a Cam 

oionatului Diviziei A la popice 
sîmbătă disputîndu-se etapa I 
Rezu. ațele au fost în general 
favorabile gazdelor, doar o echi
pă feminină (Voința Timișoara» 
și două masculine (Un io Satu 
Blare și C.F.R. Constanța) reușind 
victorii în deplasare. Dar iată 
rezultatele :

FEMININ • VOINȚA BUCU 
REȘTI — GLORIA BUCURE^T' 
2412—2285 pd (scor individual 5—1) 
Acest derby al Capitalei a fos» 
dominat de Voința, net superioa
ră tot timpul. Cele mai mar 
punctaje le-au obținut Elena An- 
dreescu — 419 și resnectiv Ana 
Petrescu — 402. (A. Soare —
coresp.). • VOINȚA TG. MURES 

DERMAGANT TG. MUREȘ 
2509—2357 (6—0). Elisabeta Albert 
de la învingătoare, a stabilit un 
nou record al arenei cu 471 pd 
din 100 lovituri mixte- S-a ma1 
remarcat de la Voința Tldiko 
Szasz — 447. (I. Păuș — coresp.). 
9 METROM BRAȘOV - VOINȚA 
PLOIEȘTI 2341—2242 (5—1). • RE
CORD CLUJ-NAPOCA — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2173—2223 (3—3) • 
HIDROMECANICA BRAȘOV — 
VOINȚA ORADEA 2472—2414 
(3—3). Partidă echilibrată, cîști-

gată pe merit de brașovehce, care 
au avut tn Adriana Andraș și 
Mariana Constantin cele mal 
precise jucătoare, cu 431 șl, res
pectiv 426 p De Ia orădence s-a 
evidențiat Edit Bagdi — 424 p.
(C. Gruia — coresp.). • RAPID 
BUCUREȘTI — VOINȚA GALAȚI 
2488—2368 * (4—2). Meci viu dispu
tat, primele jucătoare fiind Cio- 
banu 432 și respectiv Pilaf — 
33 o. (P. Ienatencu — coresp.).
• DACIA PLOIEȘTI — PETRO
LUL BAICOI 2322—2119 (4—2).
Formația ploieșteană, nou pro
movată în campionat, a dispus 
ia un scor destul de concludent 
de experimentata echipă din 
Băicoi. Principalele realizatoare : 
Doina Stelian — 436, respectiv
Aura Tudor — 385. (I. Tănăsescu
— coresp.). • LAROMET BUCU
REȘTI — MUCAVA-MOLID VAMA 
(Suceava) 2361—2357 (4—2). Joc
spectaculos, cîștigat de gazde la 
numai patru „bețe* diferență, 
ceea ce dovedește forma bună a 
echipei sucevene, promovată anul 
acesta în campionat. Cele mai 
mari rezultate le-au avut : Boboc
— 415 și. respectiv, Bălan — 407 p 
(N. Costache — coresp.).

MASCULIN • OLIMPIA REȘI
ȚA — VICTORIA TIMIȘOARA

^4:'1...................——

RAPID BUCUREȘTI A ClȘTIGAT TITLUL 

DE CAMPIOANĂ LA POLO-juniori I
La Oradea s-a desfășurat tur

neul final al Campionatului po- 
loiștilor juniori I. Dintre echi
pele calificate pentru această 
fază au participat Rapid. Dina
mo, CSȘ 1, steaua-csș Triumf, 
toate din București. Volnța-Viito- 
rul Cluj-Napoca. Vagonul Arad 
și Crișul Oradea, absentînd Mu
reșul Tîrgu Mureș.

După partide echilibrate și pe 
alocuri atractive, titlul de cam
pioană a fost cuceri» de echipa 
Rapid București, performanță 
pentru care merită felicitări atît 
clubul, cît și antrenorul Valeria 
Tăranu și jucătorii Cristian Bă
lă soiu. Cristian Popescu, Dine! 
Stemate, Cătălin Lupescu, Emil 
Abril, Gheorghe Zamfir, lonuț 
Angelescu, Victor Grigorescu, 
Marian Ștefănescu, Cristian Ra- 
coveanu. Dan Radu. Ovidiu Ene, 
Răzvan Tomoșoiu. Tinerii polo- 
Isti feroviari au dlsntis în meciul 
dmislv de Dinamo București cu 
n—7 (2—1. 2—0. 2—3. 5—3). prin 
«olurile marcate de Lunescti 6, 
Areelescu, Stemate. Zamfir. Ște- 
fănescu și Grigorescn, pentru 

arii de întrece»**» punctînd 
Tnwînrhe 2. Toth 2. GSvrus. Ga-

lcnco, Nemoianu. Rapid a ter
minat victorioasă și în celelalte 
întîlniri disputate : 14—7 cu Cri
șul, 8—6 cu CSȘ 1 București, 
19—6 cu Vagonul, 13—5 cu Steaua- 
CSȘ Triumf. 16-6 cu Voința-Vii- 
torul.

Pe locul 2 s-a clasat Dinamo 
(antrenor S. Niculescu), care a 
cîștigat patru partide : 12—9 cu 
Vagonul, 12—5 cu Voința-Vlitorul, 
15—7 cu Crișul, 12—5 cu Steaua- 
CSȘ Triumf, terminînd la ega
litate, 11—11, cu CSȘ 1. Această 
din urmă formație, pregătită d? 
E. Georgescu, a ocupat poziția 
a treia în clasamentul final, după 
victoriile obținute în fața echipe
lor Voința-Viitorul (9—6), Vago
nul (10—5), a egalității, 7—7, cu 
Steaua-CSȘ Triumf, .cîștigînd me
ciul din ultima etapă prin nepre- 
zentarea Crișului Oradea (fapt 
care a nemulțumit profund, lipsa 
de preocupare a antrenorului V. 
Băjenaru, a secției trebuind să 
constituie un prilej de analiză 
temeinică din partea conducerii 
clubului bihorean). în continua
rea clasamentului : 4. Vagonul. 
5. Steaua-Triumf, 6. Crișul, 
7. Voința-Viitorul.

Hie GHTȘA — coresp.

5149—4960 (5,5—0,5). Popicarii reși- 
țenl, care au promovat anul a- 
cesta In divizie, au jucat foarte 
bine, cîștigînd pe merit. Cel mal 
preclși jucători au fost Cadar — 
«96, Prunea — 879 de la Olimpia. 
Mato — 876 de la oaspeți. 4P. 
Fuchs — coresp.). • GLORIA 
BUCUREȘTI — RULMENTUL 
BRAȘOV 5355—4939 (9—0). Echipa 
bucureștean* a fost net superi
oară de Ia primul șl pînă la ju
cătorul nr. 9, obțintad o victorie 
lejeră. O comportare remarcabi
lă a avut Marian Andrei, com
ponent al lotului național, care 
din 200 lovituri mixte a doborît 
935 de popice. L-a urmat ta... 
clasament Stamatescu — 896. De 
la brașoveni un singur jucător a 
făcut față, multiplul campion 
Iosif Tismănar — 886 pd. (O. Guțu
— coresp.). • METALUL RO
MAN — CARPAȚI SINAIA 4383— 
4921 (3-3). Partidă echilibrată, 
localnicii mal buni la „izolate" 
au cîștigat pe drept, ei avînd în 
Covăsală — 874 șl Isciuc — 872 
cei mai productivi concurenți. De 
la sinăieni s-a evidențiat Nicoară
— 841 p (1. Vega — coresp.). •
CHIMICA TÎRNAVENI — IN
DUSTRIA S1RMEI CIMPIA TUR- 
ZII 5150—4922 (4—2). • CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ — 
UNIO SATU MARE 5155—5225 
(2—4). Performerul reuniunii a 
fost sătmăreanul I. Biciușcă, un 
Jucător trecut de prima tinerețe, 
care a punctat 924. Cel mai mare 
rezultat de la gazde : Horvath
— 882 (P. loan — coresp.). • AU
RUL BAIA MARE — PROGRESUL 
ORADEA 5374—4934 (5—1). Oră-
denli, debutanțl în campionat, 
n-au rezistat jocului impus de 
către, campioni, care au avut în 
Naszodl — 1000. Boarlu — 940 șl 
Slnkulicl — 926 — jucători de 
excepție. (Ov. Nemeș — coresp.). 
• FLACARA BRAȘOV — PE
TROLUL CIMPINA 4814—4766 
(3—3). • VOINJA BUCUREȘTI
— CHIMPEX CONSTANTA 4863—
4673 (5—1). * OLIMPIA BUCU
REȘTI — C.F.R. CONSTANTA 
4944—4651 (4—2).

Dumii.*:ă a-aa desfășurat întrecerile ultimei etape a returului 
Diviziei A la lupte libere. Cu puține excepții, an fost înregistrate 
rezultate «contate. Au predominat, insă, victoriile obținute la limită 
«I „egalurlle". Acum se cunosc echipele care vor participa la tur
neul final (dup* Campionatele Mondiale) șl cele care an retrogra
dat. Urmează omologarea oficial*. lat* clteva amănunte de la 
aceasta etapă.

BUCUREȘTL Reuniunea găz
duită de Sala Electra merită o 
notă bună pentru nivelul teh
nic ridicat al lnttlnirilor. pentru 
dtrzenla cu care șl-au apărat 
șansele luptătorii angajați In 
Întrecere. Situăm In prim-plan 
meciul dintre Nicollna Iași și 
Progresul Brăila. Duelul de la 
cat. 49 kg, L Fron — M. Stoica 
a-a încheiat repede, printr-un 
tuș frumos realizat de brăllean. 
In continuare, la .92 kg-, C. A- 
marlel Învinge, tot înainte de 
limită, dar prin superioritate 
tehnică (12—0). ta partida cu 
c. Menu. Așadar, 1—1. Ieșenii 
n-au avut concurent la .57 kg- 
și... din nou în avantaj brăile- 
nil: 2—1. Progresul își mărește 
avantajul (3—1) după ce P. Stoi
ca a cîștigat la puncte (6—6. 
brăileanul a avut un procedeu 
tehnic de 3 puncte) în fața lui 
C. Lelzeriuc, la „62 kg“. La ca
tegoria următoare, 68 kg, ieșea
nul I. Puiu l-a dominat net 
(13—5) pe V. Bănică și Nleolina 
reduce handicapul: 2—3. Dar, la 
.74 kg-, brăileanul M. Cușulschl 
obține victoria prin tuș ta parti
da cu I. Puiu (acesta conducea 
cu 4—0) șl... 4—2, pentru Pro
gresul. La celelalte categorii în
să. luptătorii de la Nicollna n-au 
mai pierdut nici un punct: D. 
Coztriuc b p. (3—1) P. Soare, la 
„82 kg-, I. Taciuc cîștigă fără 
adversar, la „90 kg-, P. Hodoro- 
geanu b.p. (8—0) P. Negoiță, la 
„160 kg-, și N. Bueătaru b.t. Gh. 
Coman (brăileanul conducea cu 
4—0 în acel moment I). Astfel, 
rezultatul final a devenit 6—4 
pentru Nicollna.

Sub semnul unul oarecare e- 
ehllibru a stat șl lntîlnlrea din
tre Progresul șl C.S. Sătesc Bră- 
nerti — IMov. Formația brăllea- 
nă, una dintre divizionarele A 
cu vechi state de activitate nu 
putea să piardă tn fața tinerel

In sala Floreasca din Capitală

STfAUA-lEGIA VARȘOVIA IA BASCHET MASCUUN
Sala Floreasca din Capitală 

va găzdui marți (ora 17), joi 
(16) si vineri (17) întîlnirile in
ternaționale de baschet mascu
lin dintre campioana tării noas-

tre. Steaua București, și forma
ția poloneză Legia Varșovia, 
care Întreprinde un tiirneu în 
România.

echipe sătești Hlcătultă din 9 Ju
niori doi dintre el ta vîrstă de 
numai 16 ani. Progresul a cîștl- 
?at însă, doar, la limit* (6—4). 

n cele mal frumoase meciuri: 
P. Vărzaru (C.S. Sătesc) l-a în
vins, la puncte (12—4). pe C. 
Menu, în limitele categoriei 52 
kg, P. Stoica (Progresul) b.t. 
D. Slăvușcă, la „57 kg- șl Gh. 
Coman (Progresul) b.t. D. Oîtea- 
uu, la „130 kg".

Partida Nicollna — C.S. Sătesc 
a luat sfîrșit repede, formația 
Ieșeană !mpunlndu-se categoric: 
8—2. Cu același rezultat s-a în
cheiat și lntîlnlrea dintre Hidro
tehnica Constanța șl Electra 
București,

Mai consemnăm arbitrajele 
bune prestate de Paul Vatrlcl, 
Vasiîe Coman (București). Ste
lian Șerban (Craiova) șl Aurel 
Șandragan (Gelati).

Costin CHIRIAC

CALARAȘl. Din cele 5 meciuri 
disputate nu mai puțin de trei 
s-au încheiat cu rezultate de e- 
gal’tate. Su-prinde faptul că Vul
can București — situată detașat 
pe primul loe In serie — n-a pu
tut să treacă nici de C.S. Onești, 
nici de Dunărea Galați (5—51. 
Mai mult, formația bucureștea- 
nă a fost depășită (4—5) de 
C.S.M. Oțelul Călărași ! Celelalte 
rezultate: Oțelul — C.S. Onești 
6—4 și Dunărea — C.S. Onești 
5—5. (N. CONSTANTINESCU —
coresp.)

BRAȘOV. Cele două divizio
nare A din localitate, Dinamo și 
Steagul Roșu, au fost în această 
etapă gazde. Dinamo, cum era 
de așteptat și-a dominat net ad
versarele: 9—1 cu Constructorul 
Hunedoara șt cu Mureșul Tg. 
Mureș, 7—3 cu Comerțul Tg. Mn- 
r'ș. Pe o altă saltea de concurs 
steaeul Roșu ’ învins pe Lem
narul O 'orhei cu 6—4 șl a ter
minat la egalitate. 5—5, cu Vi
itorul Gheorgheni. lntîlnlrea 
Lemnarul — Viitorul: 6—4. (C.
GRUIA — coresp.)

ZALAU. Multipla campioană a 
târli, formația clubului Steaua, a 
fost tinută tn șah ta ambele 
partide pe care le-a disputat în 
localitate în compania echipelor 
UNTO Satu Mare (6—2) șl mai 
ales, Armătura Zalău (5—4) 1. 
Victorii la limită și în alte două
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PROBELE ATLETICE FEMININE l

La hochei pe gheață

PARTIDE ECHILIBRATE IN GRUPA A DOUA
MIERCUREA CIUC, 14 (prin 

telefon). Pe patinoarul din lo
calitate s-a dat startul în se
zonul competițional 1986—87 la 
hochei pe gheată. Debutul l-au 
făcut echipele din Divizia A. 
grupa a Il-a valorică, cu Darti- 
ciDarea Lotului de tineret (20 
de ani) Lotului de iuniori (18 
ani) și formațiilor Progresul 
M. Ciue. C.S.U. Construcții 
București. IMASA Sf. Gheor- 
ehe si Viitorul Gheoreheni.

Rezultate, ziua I :
LOTUL DE TINERET — 

C.S.U. CONSTRUCȚII 7—4 
<1—0. 2—2. 4—2). Autorii golu
rilor : Zaharia si Dima — cîte 
2 Radu. A. Csaba Hunceag 
— rite 1 resnectiv Mandica. 
Ruse Jinga si Paraschfvoiu — 
cîte 1.

LOTUL DE JUNIORI — VI
ITORUL 1—1 (0—0. 1—0. 0—1). 
Au marcat Simon (min. 25) 
pentru Lot si a egalat Csata 
(min. 47).

PROGRESUL — IMASA 6—4 
(2—0. 3—0. 1—4). Marcatori : 
Sandor 2. Lămpi. Z. Antal 
Rneșțș Petres — cîte 1. res
pectiv Ugron 2. V. Sandor si

Lajos — cîte 1. Progresul a 
c-ndus în min. 45 cu 6—1, dar 
după nouă minute Petres (Pro
gresul) a fost eliminat pe 5 
minute, iar hocheistii de la 
IMASA au înscris de trei ori.

Ziua a II-a :
LOTUL DE JUNIORI — 

IMASA 8—6 (4—2, 2—4, 2—0). 
Au înscris : Gali 3, Csiki si 
Ganea — cîte 2, Popovici 1 
pentru Lot si Csoti 3. BaHo. 
Sandor si Golumban — cite 1. 
în min. 36 scorul era egal 
(6—6). dar în continuare Ju
niorii au luat inițiativa si au 
cistigat meritat.

VIITORUL — C.S.U. CON
STRUCȚII 11—2 (3—1, 3—0,
5—1). Au marcat : Gergely 3, 
Tfike 2. Ambrus. Andras, Be- 
nedek. Kacso. Korpos si Csata 
— cîte 1. respectiv Jinga si 
Andreescu.

LOTUL DE TINERET — 
PROGRESUL 7-4 (3—1. 2—2, 
2—1). Punctele au fost reali
zate de : Radu 3. A. Csaba si 
Dima — cîte 2 pentru Lot, res
pectiv Salamon 2. Sandor si Z. 
Antal — cîte 1.

Vaier PASCANU — coresp.

ȘTIINȚA BACĂU CONDUCE DETAȘAT
IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

In întrecerea masculină, patru echipe nu au cunoscut Infrlngerea
După consumarea a cinci eta

pe, tn clasamentul Diviziei A la 
handbal feminin pe primul loc 
se află știința Bacău, neînvinsă, 
cu un golaveraj excelent (+53), 
ceea ce înseamnă că studentele 
și-au șl depus o serioasă can
didatură pentru un nou titlu. In 
zona „fierbinte", promovatele — 
C.S.M. Sf. Gheorghe șl Construc
torul Bala Mare — stat secon
date de bucureșteana Confecția.

In Campionatul masculin, pa
tru eehfee nu au cunoscut în- 
frlngerea dup* primele trei eta
pe — Steaua șl Politehnica Ti
mișoara (seria A), Dlnamo Bucu
rești șl H.C. Mlnaur Bala Mare 
(ta seria B). Clasamentele arată 
astfel:

SERIA

(Urmare din pag 1)

tiția. In schimb, cu totul de 
neînțeles, forfaitul in bloc 
(sportivi si antrenori !) al pu
ternicului nucleu de alergătoa
re din Deva (C.S.S.
Evident că asemenea 
au impietat atît asupra 
mantelor obținute, cît 
pra planului

1.
2.
3.
4.
3.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Știința 5 5 0 0 140- 87 15
Hidrotehnica 5 4 0 1 S3- 82 13
Chimistul 5 4 0 1 120-108 13
Rulmentul 5 3 11 102- 96 12
Mureșul 5 3 0 2 119-111 11
Rapid 5 3 0 2 103-102 11
Dorobanțul 5 2 0 3 90- 97 9
CSM Sibiu 5 2 0 3 84-104 9
TEROM 5 113 110-106 8
Confecția 5 10 4 09- 96 7
CSM Sf. Gh. 5 10 4 96 7
Constructorul 5 9 9 5 106-140 5

L Steaua
2. Politehnica
3. Carpați
4. —‘
5.
8.

Știința Bacău 
Universitatea 
Efect romureș

119 2 99-71 
9 19 2 68-76
1 1 8 2 64-73 
3 9 6 3 66-83

SERIA 
Dlnamo Bue.

2. H.C. Mlnaur
9. Dacia
4. Dtnamo Brașov
8. Metalul Bistrița
6. Constr. Oradea

1.
B
3 3 8
111
110
111_____
lit! 66-74 
10 0

0 82-66 
0 69-51
1 57-91
1 67-66

3 42-65

9
8
7
6
3
3

TROFEUL „SPORTUL"
FEMININ: 1. Esztera Laszio 

(Mureșul IMATEX Tg. Mureș) 49 
de goluri; 2. Mariana Tîrcă (Ști
ința Bacău) 46; 3. Mariana Stan 
(Constructorul Baia Mare) 43; 4. 
Maria Verigeanu (Chimistul Rm. 
Vtlcea) 37; 5—6. Larisa Cazacu 
(Hidrotehnica Constanța) șl Ele
na Mocanu (Textila Dorobanțul 
Ploiești) 35; 7. Vasilica Dobre 
(Rapid) 34; 8. Rodlca Grigoraș 
(Confecția) 33; 9. Rodlca Cova- 
liuc (TEROM laș!) 31; 10. Cris
tina Tache (Rulmentul Brasov)

PENTRU EFICACITATE

RARĂU A STABILIT UN
Cursa din reuniunea de dumi

nică rezervată ”edetelor turfului 
a revenit ’ui Rarău. care cu a- 
ceastă ocazie a îmbunAtățlt re
cordul national al cailor de 3 
ani. valoarea realizată (1:22.3/km» 
fiind nivel international. Un
nare merit »n acest seni îl are 
antrenorul g. Tănase care l-a pr.o-,„n,a. in marp fOrmS De ait- 
fel form-tia !u1 G Tănase a 
mr raijgjț durr’n’rA înc^ trei 
victorii c’ D°da — medaliata 
d’^antpi dp _
la fn*O«raflp -»u 4 ”a fdpatneaț)
șl Cn Vpr'cfpriu dar

«l-est; d’n ntțr
^rinlij i'*'» nat ’n r,nnd:ra’" 

font «a pun* re n-• 1-ț’-n

record (1:28.0/km). Prezentat in

umh»*a rj’HT-
fn*’ ne- F’n«* ’a

de d'-u’»
«țevii I rd rg»n -- -■ i’

’'«rf <1 el »n no»! ii Pr'tmoc

NOU RECORD NATIONAL
orogre de formă de M. Ștefă- 
nescj. Răsad a reușit prima vic
torie din acest an. beneficiind 
de galopul 'uat le Melinte în 
preajma sosirii. Formația M. 
Stefănesc a mai învins cu He
min. afla și -1 la prima sa vic
torie din acest an. tînărul 
Schiopuiescu cîștigînd în valoare. 
Cursele cailor de 2 ani au re
venit lui Pitoresc și Granit, cel 
de ai doilea, prin valoarea rea
lizată (1:33 ozkm) fntrînd în ria
dul speranțelor generației.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: I Pic/re’f (Solcan) 1:41,4, 2. 
Sndtu Cota: rtșt. 3. Cursa a 
'T-a: 1 Dedt (Grigore) 1:2».4: 2. 
"orei. Co+a dst. 2.C0. ev. S. 
Cursa a niv i. Aga — Recrut 
'G-vrilă - Grigore) 1:28.8 —
I -Ș7 ■> co»n ctst. 5 șl 5 ev. S 
•• s Cur a a »V-a: 1. Finit (Oa
ră' i-2"0: 2. Rișa: 3. Saffron. 
Cota: els’ 8. ev. 17 șl 9. ord.

HI P I S M
triplă 217. Cursa a V-a: 1. Rarău 
(Tănase) 1:22,3; ‘ *
cișt. 2, ev. 6, 
265 șl 52. Cursa 
(M. Ștefănescu) 
șon; 3. Rulbist. ____ _. ...
15 ord. Mplă 278. Cursa a VII-a; 
1. Verig’riu (Tănase) 1:24.6; 2. 
Kaius; 3. Valea. Cota: cîșt. 1,60, 
ev. 8, triplu V—VI—VII 33, ord. 
triplă 103. Cursa a VIII-a: i. 
Hemta (Șchlopulescu) 1:29.4; 2. 
Anin; 3. Daciana. Cota: cîșt. 12, 
ev. AS, ord. triplă Închisă. Cursa 
a »f-a: 1. Granit (Marinescu) 
1:33,0, 2. A get. Cota: ctșt. 2,60, 
ev. 72, ord. 12. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 14 216 Iei 
șl a fost cîștigat de 8 buletine 
eu 7 cal șl 40 combinații la 
6 cai.

2. Soneta. Cota: 
triplu m—IV—V 
a Vl-a: 1. Răsad 
1:27,0; 2. Corni- 
Cota: clșt. 5, ev.

A. MOSCU

T7; U—12. Irtna cămui 
tehnica constanta) «1 _____
Furtun* (C.SJU. Sf. Gheorghe)

MASCUUN: Marleel Volnea
(H.c. Mtaaur Baia Mare) 31 de 
goluri; 2. Tudor Roșea (Dtnamo 
Brașov) 29 ; S-5. OHmpiu Flan- 
gea (Dlnamo București). Vaslle 
stingă (Steaua) șl Dumitru Ber
bece (Steaua) 20; 6—8. Marian 
Gabriel (Universitatea Craiova), 
Alexandru Matei (Politehnica Ti
mișoara) și Alexandru FBlker 
(Politehnica Timișoara) 17; 9.
Mlrcea Bedivan (Dlnamo Bucu
rești) 15; 10—12. Vaslle Avram 
(Metalul Bistrița), Remus Chlrl- 
lă (Știința BacSu) șl Petre Coz- 
ma (Dada Pitești) 14.

Rubrică redactată de 
Mihail VESA

(Hidro- 
Marla

Cetate), 
absențe 
perfor- 
și asu- 

spectacular, în 
cele două zile de întreceri.

Fără să se fi Încheiat cu re
zultate deosebite, probele fe
minine de alergări au dat cu
loare concursului, jncepind cu 
cele de sprint (dublul succes al 
rapidistei Lazăr a fost realizat 
în fața principalei favorite, Co
rina Roșioru, la 100 m și a 
campioanei la 400 m, Lăcră
mioara Andrei), continuînd eu 
gardurile (din nou constănțean- 
ca Lenuța Bîrzu a întrecut 
tandemul „Viitorului" : Neaga 
— Neder la 100 m.g.) șl termi- 
nind cu semifondul și fondul 
ti uni oara mică Denisa Ză velei, 
din Slatina, a întrecut-o Ia 800 
m, printr-un finiș spectaculos, pe 
campioana la 1500, Doina Hom- 
neac, din Fălticeni, iar la 3000 
m, în absenta favoritelor, s-au 
impus net reprezentantele Cra- 
iovei și Piteștiului, toate aces
tea fiind speranțe autentice).

Rezultate tehnice: FETE — 100 
m : 1. Marllena Lazăr (CSȘ 5 Ra
pid Buc.) 11,81, 2. Corina Roșioru 
(CSȘ 2 Galați) 11,84, 3. Elena 
Constantinescu (Viitorul Buc.) 
12,07 ; 200 m : 1. M. Lazăr 24,33, 
2. Lăcrămioara Andrei (CSȘ Ro
man) 24,39, 3. E, Constantinescu 
24,49 ; 400 m : 1. L. Andrei 53,50, 
2. Liliana Tonlță (Metalul Buc.) 
54,44, S. Elena Solcan (CSȘ Su
ceava) 55,93 ; 800 m : 1. Denisa 
Zâveîc* (CSȘ Voința Slatina) 
2:03.75, 2. Doina Homneac (CSȘ 
Fălticeni) 2:04,61, 3. Mlrela Borțoi

(CSM 
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Iova) 
9:33,05 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 10 SEPTEM
BRIE 1986

Cat. 2 : 2 variante 100% a 19.954 
let șl 4 variante 25% a 4.989 lei ;

3
4
9
6
7
8

cat. 
cat. 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

: 18,75 variante a 3.193 
: 77,09 variante a 777
: 248,50 variante * 241
: 6.914,00 variante a 40
: 157,25 variante a 200 
: 3.110,50 variante a 40

lei; 
lei ; 
lei; 
Iei ; 
lei;
lei.

Report Ia categoria 1 : 142,731 lei.

• Informăm participant» că 
ASTAZl, MARȚI, este ultima zi 
pentrv procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de mîine, miercuri 17 sep
tembrie. Mal multe bilete, mal 
multe șanse de cîștig 1
• VINERI, 19 SEPTEMBRIE, 

va avea fee TRAGEREA „ILARI
LOR CÎȘTIGURI" LOTO, tragere 
ec reprezintă un nou prilej de 
mari cîștlgurl In bani, autotu
risme „DACIA 1300“ șl excursii 
ta R.P. Bulgaria. Se efectuează 
3 extrageri In două faze cu un 
total de 27 numere. Ciștlgurile

ta autx 
(cat. A 
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IN CUPELE EUROPENE

DINAMO PLEACA AZI LA TIRANA

DINAMO BUCUREȘTI este 
singura dintre echipele româ
nești care va lua startul de 
miercuri în deplasare, urmînd 
a susține, la Tirana, un dificil 
med în compania echipei al
baneze „17 Nentori", în cadrul 
„Cupei Cupelor". Tn vederea 
acestui meci, începînd de joi. 
tind s-au reunit jucătorii săi 
răspindiți pe la loturile repre
zentative, formația dinamovistă 
s-a pregătit intens la Cîmpina. 
Duminică, dinamoviștii au ju
cat la Băicoi. iar ieri au efec
tuat un ultim antrenament la

deSăftica. In cursul dimineții 
azi ei vor pleca pe calea aeru
lui spre Tirana, unde după- 
amiază vor face un antrena
ment de acomodare pe stadio
nul care va găzdui mîine, în
cepînd de la ora 17,30, partida 
oficială cu „17 Nentori".

tn afara lui Orac, care
va putea juca la Tirana, avlnd 
de efectuat o suspendare pen
tru cartonașele primite anul 
trecut, sub semnul întrebării 
este si prezența în formație a 
lui Moraru, accidentat în par
tida cu echipa Austriei.

nu

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl NOUL SĂU START

MI£»0-REP0RTAJ P10IEȘHAN
Lume multă, din mediul fot

balului, la Ploiești, printre cel 
care au luat loc In tribună — 
Angelo Niculescu, Mircea Luces- 
cu Ion Alexandrescu, Emerlch 
Jenei, doi observatori ciprioțl, ob
servatorul federal C. Drăgușln. 
întreaga echipă a Iul Dinamo.

„TRIO“-ol TINEREII!
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• „Pină la urmă, n-a fost 
chiar atît de rău acest 0—0 
cu Corvinul"... — ne spunea 
după joc un suporter al olte
nilor. Să sperăm că această 
motivație, pe care am fi pre
ferat să nu 
contribui la 
pei conduse 
lescu • Se 
lui Irîmescu, __._____locul terenului. • în

o înregistrăm, va 
mobilizarea echi- 
de Mircea Rădu- 
anunță refacerea 
important Ia mij- 

cursul

zilei de Ieri craiovenii au efec
tuat două antrenamente, iar 
apoi au studiat casetea video 
a ultimei partide susținute de 
Galatasaray (2—2 cu Geneler- 
birligi, cu iugoslavii Simovici 
și Prekazi în formație). • Me
ciul cu Galatasaray este privit 
cu mare Interes în Cetatea Bă
niei, craiovenii fiind convinși 
că el marchează noul start in
ternațional al echipei.

SPORTUL STUDENJESC, LOT COMPLET
• SPORTUL STUDENȚESC 

anunță un lot complet, inclusiv 
Munteanu II, ușor acidentat la 
Ploiești • Alb-negri; Iși conti
nuă pregătirile la Snagov • 
Din lot va lipsi Cazan, două 
cartonașe O OMONIA NICO
SIA a sosit în Capitală Încă de 
duminică ; fotbaliștii cipriot! au - 
făcut — imediat după sosire — 
un antrenament pe stadionul

Sportul Studențesc. • Ieri, 
Omonia a efectuat două antre
namente pe stadionul Progre
sul ; astăzi, echipa cipriotă se 
va antrena pe același stadion. 
• Antrenorul Athanasie Dima 
a urmărit la Nicosia ultimul 
meci de campionat al Omoniei 
(4—0 cu Hapoei, campioana Ci
prului !).

IE CAMPIONATELOR DE JUNIORI
>00 m : 
Rodica 
4:21,40, 

00 m : 
v. Cra- 
oroianu 
l (CSȘ
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) 13,85,
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Viitorul 
a 48.10' 
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1. Do. 
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1.RTICI-
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misiune 
•n. cu 
n fond 
cîștiguri

Arad) 22.47, 3. Micșunel Crețu
(ASA Breaza) 22,60 ; 400 m s L 
Petre Tobias (Steaua) 47,78 —
nou record republican, 2. D. Mu- 
reșan 48,11, 3. Leonard Mirza
(CS Brăila) 48,66 ; 800 m : 1. P. 
Tobias 1:50,28, 2. Gabriel Fllip
(URBIS Buc.) 1:51,22, 3. Llviu
Mocanu (CSȘ M. Eminescu, Iași) 
1:51,43, 1500 m : 1. Gabriel Pop 
(CSSA Cj.-Napoca) 3:55.10, 2. Pe
tre Dubovan (CSM Reșița) 3:55,56, 
3. Viorel Nichlfor (Metalul Buc.) 
3:55,94 ; 3000 m : ' 
(Viitorul Vaslui) 
Lavric (Dinamo 
Nicolae Dărăban 
ța) 8:22,95 ; 5000 
14:59,40, 2. P. Dubovan 
3. Marin Iordache (CSȘ Buzău) 
15:00,38 ; 110 mg : 1. Marius Cîr- 
ligeanu (Viitorul Buc.) 14,70, 2. 
Mircea Oaidă (CSȘ 4 Buc.) 14,88, 
3. Mugur Călineac (CSSA Cj.- 
Napoca) 15,53 ; 400 mg : 1. Con
stantin Popescu (CSȘ Rm. Vn- 
cea) 53,52. 2. Ionel Duțlcă (Stea
ua Buc.) 53,92, 3. Mugur Mate- 
escu (CSȘ 4 Buc.) 54,93 ; 2000 m 
obst. : 1. Constantin Gavrilă
(Steaua Buc.) 5:50,45, 2. Petru
Bota (CSȘ Cj .-Napoca) 5:53,99. 
3. Emil Rusz (Gloria Bistrița) 
5:54,00 ; lungime : 1. Marius VI- 
sarion (Dlnamo Buc.) 7,49 m, 2. 
Dan Rotarlu (CSM Iași) 7,35 m; 
3. Ion Botezatu (Steaua Buc.) 
7,29 m ; triplusalt : 1. M. Visa- 
rion 15,52 m, 2. Cătălin Barbu 
(Victoria Buc.) 15,10 hi, 3. Lau
rențiu Antonescu (Petrolul Plo
iești) 14,76 m ; tn&lțime : 1. Ga- 
hltiel lencu (CSȘ 4 Buc.) 2,00 m, 
2. Bogdan Bihîlțea (CSȘ 4 Buc.) 
2,00 m, 3. Octavian Cincă (CSȘ 4 
Buc.) 1,95 m ; prăjină : 1. Cos- 
tel Dragomir (CSȘ 4 Buc.) 4.40 m,
2. Bogdan Tudor (CSȘ 5 Rapid 
Buc.) 4,30 m, 3. Nicolae Răduca 
(CSȘ 4 Buc.) 4,30 m ; greutate :
l. Costel Grasu (Dlnamo Buc.) 
17,20 m — nou record republi
can, 2. Mircea
Buc.) 16,12 m. 3. Gheorghe Gușă 
(CSM Zalău) 16,09 m ; disc : 1. C. 
Grasu 53,30 m, 2. Ion Gluglea 
(Dinamo Buc.)' 45,70 m. 3. Mihai 
Halmaghi (CSȘ Șoimii Sibiu) 
44,60 m ; suliță : 1. Jan Ungu
reanu (CSȘ 7 Dinamo Buc.) 63.62
m. 2. Valentin Jula (CSȘ Ploiești) 
63,12 m. 3. Florin Schuster (CSȘ 1 
Baia Mare) 60,38 m ; ciocan : 1 
Elenilor Roșea (CSSA Craiova) 
64,70 m, 2. Carol Bradski (CSȘ 
Arad) 59,66 m, 3. Gabriel L. Ion 
(Viitorul Buc.) 59,10 m ; 10 km 
marș î 1. Daniel Despa (CSȘ 
Reșița) 44:45,6, 2. Laurențiu (Mus
celul C. Lung-Musc.) 
Ion Olaru (Muscelul
Mușc.) 45:13,8 ; 4x100 m : 1. CSȘ 
Arad 43,10, 2. CSȘ 4 Buc. 43,16,
3. Viitorul Buc. 43.55 ; 4x400 m : 
1. Steaua Buc. 3:21,32, 2. CSȘ 4 
Buc. 3:21,85, 3. CSȘ 5 Rapid Buc. 
3:23,20.

• Clubul Sportul Studen
țesc anunță că biletele pen
tru meciul cu Omonia Nicosia 
din cadrul 
pot fl 
agențiile 
(de p ____
Nord), Steaua (din Str. Bre- 
zolanu) șl agenția Loto-Pro- 
nospor. din Calea Văcărești 
(colț cu Piața Decebal).

Cupei U.E.F.A. 
procurate de la 
cluburilor Rapid 

peronul Gării de

2.

1. Ștefănel Țipu 
8:18,66. 2. Ionel 
Buc.) 8:18.86, 3.

(Gloria Bistrl-
G. Pop 
14:59,82,

m : 1.

2.

2. Călln (Steaua

44,50,6, 3.
C. Lung-

DIVIZIA C

La Cluj-Napoca s-a disputat 
nul dintre meciurile -------
ale etapei, 
președin ele ______  . . ___
Vlad, antrenorul principal al e- 
chipei. erau circumspecțl Înaintea 
fluierului de Începere, amlndoi 
afirmînd In linii mari același lu
cru : Brașovul este o echipă care 
șl-a Însușit foarte ’ bine lecția a- 
părării. ca și Argeșul, ca și Pe
trolul sau Bacăul. „Dacă vom 
cîștiga, vom ciștiga foarte greu, 
ca și anul trecut, cînd golul vic
toriei a venit abia în ultimele 
minute...".

într-adevăr, partida a fost foar
te grea pentru „șepcile roșii*. Șl 
a fost foarte grea din două mo
tive esențiale. Mal intil, pentru 
că (așa cum era de așteptat), 
F.C-M.-ul s-a apărat organizat, 
cu un Costică ștefănescu foarte 
calm In centrul compartimentu
lui defensiv, fapt care a dat o 
notă tn plus de Încredere elevi
lor, de duminică coechipierii săi. 
tn plus, oaspeții au avut șl clteva 
surprinzătoare ieșiri din „tranșee
le* lor, șarjînd foarte periculos 
Îndeosebi prin Cadar ș! Kramer, 
ultimul ratînd șl două mari po
sibilități de a deschide scorul. 
Dar meciul a mai fost greu pen
tru clujeni și pentru că el Înșiși 
șl l-au făcut greu, RATÎND ; ra
tînd din marginea careului, ra
tînd din careu, ratînd ptnă șl de 
la numai “ ‘ ‘ ‘
cazul lui 
cundă.

Dincolo, 
goluri irosite nepermls de ușor, 
am desprins din evoluția echipei 
gazdă t 1. o Imensă dorință de 
victorie a tuturor jucătorilor și 
2. o pregătire fizică fără cusur 
care ne-a amintit de proverbia
lul elan al vechil echipe studen
țești de pe Someș. In meciul de 
duminică, „ll“-le pregătit de Be
ings Vlad șl Alexa Utfăleanu a 
avut și un trio ai tinereții, Me- 
zaroș — Pojar — Sabău, In mare 
formă, care a ridicat deseori 
tempo-ul angajării tor la valen
țele unei avalanșe greu de oprit. 
Este in afara oricărui dubiu că 
„U* se află acum Intr-o evidentă 
ascensiune. Depinde numai de ea 
să și-o continue...

Laurențiu DUMITRESCU

u-
interesante

Remus Cîmpeanu. 
clubului, și Remus

3—4 metri, cum a fost 
Fîșlc în repriza se-

Insă, de toate aceste...

venită special de la Cîmpina. lo
tul Stelei din Mizll și alții.

Care să fi fost atracția ? Cel 
mal mulți erau de părere că ma
joritatea celor prezențl au venit 
pentru Hagi. S-ar | ' 
așa, deși au mal 
motive...

Meciut a plăcut, 
dențesc a marcat 
„puncte tehnice*, 
luptat cu mult elan, 
că studenții sînt ___
chiar dacă ciprioții nu au părut 
impresionați <Cu atif ma’ hlnei.

L

putea să fie 
fost sl alte

Sportul Stu- 
mal multe 
Petrolul a 

Important e 
în revenire

#4», 
s-a încheiat:t 
comentariile' 

continua
Din tabăra Petrolului ne-am fi 

așteptat mal mult de la Nuță. Se 
pare, insă, că internaționalul ju
nior e convins că pentru el... nu 
mai există secrete In fotbal. Ta
lentatul Mocanu a fost șl el sub 
valoarea sa obișnuită, deși nu a

jucat rau. A existat și 
ment-Cheie in acest joc. In se
cundele premergătoare executării 
penalty-ulul. Mocanu s-a tndrep- 
tat spre „pata de var". Atunci. 
Mircea Dridea s-a catapultat de 
la locul lui șl a strigat : „Butu- 
fei !• Stoperul-căpltan s-a con
format șl a marcat imparabil. 
„De ce, Mircea Dridea ?• ..Pen
tru că Mocanu era obosit, tră- 
se cornerele, obținuse penalty-ul 
și ml «-a părut că seria ar fi 
fost prea lungă*. „Tl-ai luat o 
mare răspundere in fața publi
cului — a adăugat Angelo Nicu
lescu. Inchipuie-ți că Buturei 
ar fi ratat*... „Nu vreau să mă 
gindese, nea Angelo, dar in clipa 
aceea mi-am spus să așa trebuie 
să fac*.

Hagi a făcut un joc de... tran
ziție. A slalomat de vreo două 
ori în stilul său personal, a tras 
foarte bine o lovitură liberă și 
n-a ripostat niciodată la marca
jul foarte strlns — dar șl foarte 
sportiv — al inimosului Paul 
Gușe. Spre sfîrșlt. Hagi l-a in- 
tins lui Gușe mingea pentru o 
aruncare de la margine. Gestul 
nu a scăpat tribunei care l-a 
aplaudat. Un jucător, oricît de 
talentat, nu poate urca fără re
lații bune cu tribuna. La termi
narea meciului. Întreaga tribună 
l-a aplaudat pe „spectatorul* Că
mătarii. care se îndrepta spre 
autocar. Meciul cu Austria stă
ruia în memoria tuturor...

loan CHIRILA

ACUM, PRIVIRILE SPRE MECIUL CU GAIATASAIIAV
Înaintea meciului de slmbătă 

de la Craiova, dintre Universi
tatea șl corvinul, Denisli Mus
tafa, secundul lui Jupp Derwai 
la Galatasaray, adversara de 
miercuri cralovenilor tn Cupa 
U.E.F.A.. ne-a rugat să-l dăm 
clasamentul la zl al Diviziei A. 
A cobori cu privirile și a găsit-o 
tocmai pe locurile 14—17. A dat 
Încurcat din cap. I-am spus că 
s-au Jucat doar trei etape, dar. 
ce mal, intre no! fie spus, star
tul luat de echipa craloveană e 
eu mult sub așteptări și posi
bilitățile de azi. chiar dacă se 
află tn reconstrucție. A pierdut 
la Buzău, a făcut egalul acasă, 
cu F.C. Argeș si a reușit remi
za prețioasă de pe terenul Iul 
Dlnamo care mal descrețise 
frunțile

A v=nit Insă meciul cu Corvi
nul șl clnd în față se aflau 
Kleln, Mateuț. Gabor se bănuia 
că partida nu va fl ușoară, și. 
lată, n-a fost. N-a fost prin 
prisma rezultatului pentru că 
desfășurarea jocului !-a fost fa
vorabilă. Universitatea ■ domi
nat, a tras 31 (!) de șuturi la 
poartă, dar nu a marcat nici un 
gol șl la al doilea meci pe te
ren propriu, al doilea punct 
pierdut lucru eu care jucătorii

— șl spectatorii — nu prea erau 
obișnultl. De aici șl starea de 
nervozitate din rlndurile lor. E- 
ehfpa a vrut, a alergat dar nu 
a putut 1 Nu a avut... sansă la 
cele două șuturi tn bară dar a 
și ratat mult (Ungureanu. Bleu, 
Cirțu, Biță — ultimul, totuși cel 
mai periculos Jucător).

Meciul acesta a trecut si tre
buie doar analizat cu calm cu 
luciditate (mai ales finalizarea), 
fără a arunca vina (nefondată) 
pe arbitru de pildă. Universi
tatea trebuie să se mobilizeze, 
jucătorii săi, tn special cei din 
„vechea gardă", care trebuie să 
revină in prim-plan pentru me
ciul de miercuri cu Galatasaray, 
pot mal mult dectt au arătat 
sîmbătă. Universitatea a dovedit 
de atitea ori resurse nebănuite 
tn momente ma! dificile cum ■ 
fost cazul în returul cu Mona
co. clnd a făcut adevărate mi
nuni șl de la 0—2. la Monte 
Carlo a ajuns ta acel 3—0 de 
la Craiova. Iar spectatorii, pen
tru tot ce le-au oferit acești iu- 
eători, au datoria ca miercuri să 
fie lingă echipă s-o ajute cu 
pasiunea lor recunoscută.

Constantin ALEXE

REZULTATELE ETAPEI A IlI-a
SERIA I

Explorări Cîmpulung Moldove
nesc — Relonul Săvineștl 1—1
(0—1), TEPRO Iași — Electro Bo
toșani 2—1 (1—0), Zimbrul 
— Minerul Vatra Dornei 
(1—0), Metalul Botoșani — 
tul Pașcani 0—0, Chimia 
cenl — Avîntul Frasin 4—1 
Carpați Gălăneștl — Constructo
rul Iași 3—1 (1—0), Cristalul Do- 
rohol — CSM Bucecea 4—0 (2—0), 
Cetatea Tg. “ '_2
Rădăuți 1—0 (0—6).

Pe primele locuri : L ȘIRETUL 
PAȘCANI 7 p (5-0), 2. Relonul 
Săvineștl 7 p (5—2). 3. Cristalul 
Dorohol 6 p (7—3)... pe ultime
le locuri : 15. Electro Botoșani 1 
p (3—5), 16. Constructorul Iași 0 
p (2—6).

SERIA A n-a
Laminorul Roman — Mecanica 

Vaslui 2—0 (1—0). Letea Bacău — 
Metalul Roman 3—1 (1—0), Inter 
Vaslui — Proletarul Bacău 1—0 
(0—0), Gloria Galați — Vlctorla- 
IRA Tecuci 1—0 (0—0), Unirea 
Negrești — DVA-Portul Galati 
2—1 (1—0), Minerul Comănești — 
Partizanul Bacău 2—0 (2—0). Pe
trolul Moinesti — CSM Borzestl 
2—1 (1—1), Textila Buhuși — 
Steaua-Mecanica Huși 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TEXTI
LA BUHUȘI 5 p (8—0), 2. Inter 

Vaslui 9 p (6—1), 3. Petrolul Moi
nesti 
locuri 
(2—5). 
(3-6).

Slret
2—0 

Slre- 
Făltl- 
(4-0),

Neamț — Metalul

T p (4—1)... pe
15. Proletarul Bacău

16. Partizanul Bacău

ultimele
3 P
1 D

SERIA A IlI-a
Petrolul Ianca — Metalul__

zău 3—2 (1—1'. Chimia Brăila — 
Arrubium Măcin 3—0 (2—0). E- 
nergîa Mărășești — Progresul 
Isaccea 3—0 (1—0). Carpați Ne- 
hoiu — Laminorul Viziru 3—0 
(1—0), Petrolul Berea — Lucea
fărul Adjud 1—0 (0—0). Granitul 
Babadag — ȘN-CSȘ Tulcea 2—1 
G—1). Chimia Buzău — Minerul 
Mahmudia 3—0 (0—0). Construc- 
toruI-Hidrotehnica Focșani — 
Victoria Gugești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL BERCA 7 p (8—2), 2. Con
structorul Focșani 7 p (4—2). 3—4. 
Carpați Nehoiu 6 p (6—2). Chi
mia Buzău 6 p (5—1)... pe ulti
mele locuri : 15—16. Minerul Mah
mudia 1 p (3—8). Laminorul VI- 
ziru 1 p (1—6).

SERIA A IV-a
Sportul .30 Decembrie" — Pe

trolul Roata de Jos 3—2 (1—0).
ISCIP Uimeai — FCM-Dunăreana

Bu-

Giurgiu 3—1 (3—0), Oțelul Călă
rași — Victoria Țăndărei 5—0 
(3—0), Olimpia Slobozia — Meta
lul Mangalia 3—0 (1—0), Cimentul 
Medgidia — Unirea Urzicenl 5—1 
(2—0). Viitorul Chlmogi — Voin
ța Constanta 3—2 (2—0), Victoria 
Lehllu — ȘN Oltenița 1—0 (0—0). 
Portul Constanta — IMU-CSȘ 
Medgidia 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 7 p (11—5), t. 
Portul Constanța 6 p (6—3). 3,
Olimpia Slobozia 6 p (4—2)... pe 
ultimele locuri : 15. Dunăreană
Giurgiu 2 p (5—7). 16. Unirea Ur
zicenl 1 d (3—8).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Cimen

tul Ficni 1—0 (0—0). Chimia Gă- 
ești — IUPS Chitite 2—1 (2—0). 
Minerul Șotinga — Danubiana 
București 2—0 (1—0). ICSIM Bucu
rești — Metalul București 1—S 
(0—1). CFR-IACP București — 
Electrica Titu 5—0 (2—0). MECON 
București — Abatorul București 
4—1 (0—1). Metalul Mija — Avi
cola Crevedia 1—0 (1—0). Voința 
București — Viscofll București 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L META
LUL MIJA 7 p (7—3), 3. CFR-
IACPB 6 p (8-1). 3. IUPS Chl- 
“ ‘ - - ultimele

Bucu- 
Bucu- 
Bucu-

tila • p (6—4).„ 
locuri :

3
3
3

. . P«
14—16. Danubiana 
p a—5). ICSIM 
p (2—6), ------- *
p (4—8).

SERIA
Textila Roșiori 

găsani 1—0 (1—0). Muscelul Clm- 
pulung — Sportul Muncitoresc 
Caracal 1—0 (0—0), IOB Balș — 
Chlmia-Victoria Tr. Măgurele 
6—1 (0—0). C.F.R. Craiova — Da
cia Pitești 1—2 (0—1). Progresul 
Corabia — Automatica Alexan
dria 2—0 (1—0). Lotru Brezol — 
Constructorul-TCI Craiova 3—0 
n—0' Progresul Băilești — Re
colta Stolcăneștl 2—2 (i—1). Con
structorul Pitești — Electronistul 
Curtea de Argeș 2—1 (1—0)

Pe primele locuri : 1. LOTRU 
BREZOI 7 p (4—0), 2. Chimia Tr 
Măgurele 7 p (4—1), 3. Textila 
Roșiori 6 p (4—1)... pe ultimele „ _ .. . .. j

n

resti 
restl 

. rest!
Abatorul

A Vl-a
- Viitorul Dră-

15. Recolta Stolcăneștl
1

locuri
p (S—6) 16. C.F.R. Craiova
(1—5).

SERIA A Vn-a
Minerul Moldova Nouă — 

măgura Strehaia 3—0 (0—OK
canizatorul Simian 
nina 1—1 (1—0).

Ar- 
Me- 

— Mlnernl A- 
Minerul -Mătă-

sari — Dierna Orșova 2—1 (1—0), 
Metalurgistul Sadu — Energia- 
Minerul Rovinari 3—o (2—0), Glo
ria Reșița <— CFR-Victorla 
ransebes 3—2 (1—2), Metalul 
țelu Roșu — Minerul Oravlța 3—2 
(2—1), C.S.M. caransebeș 
trolul Tlclenl 1—0 (1—0). 
rla-Inalnte VInju Mare — 
rul Motru 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
RUL MOTRU 7 p (9—2), 
nerul Mătăsari 7 p (5—3), 3. Glo
ria Reșița 6 p (6—3)... pe ulti
mele locuri : 15. Energia Rovi
nari 1 p (3—7), 16. Armătura
Strehaia 1 p (2—8).

SERIA A VHI-ă
Mincrul-Știința Vulcan — U.M. 

Timișoara 3—1 (1—1). Obllld Sîn- 
martlnu SIrbese — C.F.R. Slme- 
rla 2—0 (0—0), Strungul Chlșineu 
Cris — Minerul Ghelar 3—0 (1—0), 
Progresul Timișoara — Unirea 
Tomnatic 3—1 (0—0). Unirea Sln- 
nlcolau — C.F.R. Timișoara 1—0 
(1—0). Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Lugoj 3—1 (1—0). C.S.M.
Vagonul Arad — Minerul Lupeni 
4—1 (1—1). Șoimii Llpov» — Vic
toria Călan 2—0 (2—0).

P* nrimele locuri : 1. UNIREA 
SÎNNICOLAU 9 p (7—2), 2. Vago
nul Arad 7 o (7—2). 3. C.F.R. Ti- 

~ - pe ultimele 
D 
P

Ca-
O-

- Pe-
Victo-
Mine-

MINT.- 
». Ml-

mlsoara 6 p (S—1) 
locuri : 15. Victoria Călan 
(1—0), 15. Minerul Gbelar
o—s>.

1
I

SERIA A IX-a
Tîrnavele Blaj — Metalul 

1—3 (0—2 Industria Sîrmei 
pla Turzll — Otelul Or. dr. Pe
tru Groza 3—0 (0—0). Unirea Va

lul Mihai — Motorul-IRA 
_ 2 : ~ 7. Recolta
înfrățirea Oradea 6—2

Aiud 
Cîm-

lea __
CIuj-Napoca 2—1 (O—OK 
Salonta __
(0—1). Minerul Suncuius — Sticla- 
Arlesul Turda 0—4 (0—2). Mine
rul Or. dr. Petru Groza — Uni
rea Alba lulia 1—0 (0—0) Meca
nica Alba lulia — Bihorean» Mar- 
ghlta 2—0 (0—0) Gloria Beius — 
Olimpia Gherla 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD » p (6—2). 2. Sticla
Turda 6 o (3—31. 3. înfrățirea
Oradea 6 n <8—41... ne ultimele 
locuri : 15. Minerul Suncuius 3 p 
(1— 16. Bihoreana Marehlta 1
n (2—51.

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Minerul Sâr

mă sag 3—0 (2—0). Someșul Satu 
Mare — Chimia Zalău 1—0 (0—01. 
Laminorul Beclean — Chimia 
Tășnad 1—1 (1—0). Minerul Bala

Surie — Minerul Rodna 3—0 (2—0). 
Minerul Băiuț — Chlmforest Nă- 
săud 2—0 (1—0). Bradul Vișeu — 
Minerul Borșa 3—1 (2—0). Silva- 
nia Cehu Silvaniel — Oașul Ne
grești 2—0 (0—0). Mecanica- 
Progresul Bistrița — Minerul 
Băi ta 4—0 (0—0).

• în meci restanță, din etapa 
I: Mecanica-Progresul Bistri
ța — Chlmforest Năsăud 2—3 
(0—2).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL BAIA SPRIE 6 p G—2). 2. 
Victoria Cărei 6 p (7—3). 3—4.
Silvanla Cehu Silv. 6 p (5—3).
Minerul Băiuț 6 p (4—2)... pe ul
timele locuri : 15. Minerul Săr- 
mășag 3 p (3—6). 16. 
Borșa 1 p (1—5).

SERIA A Xl-a
Electromureș Tg. Mureș 

Sibiu 2—0 (0—0), Metalul
— Unirea Cristuru Secuiesc 5—0 
(3—0) Mureșul Ljiduș — Metalul 
Sighișoara 3—0 (1—0), Unirea Oc
na Sibiului — Avîntul 
1—4 (0—3). Mecanlca-CSU
— Carpați Agnita 2—0 
Automecanlca Mediaș — Minerul 
Bălan 1—1 (1—1). Otelul Reghin
— Mctalotehnica Tg. Mures 2—1 
(1—0). Viitorul Gheorgheni — 
Progresul Odorhel 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎN
TUL REGHIN 3 p (9—2). 2. Me
talul Reghin 7 p (7—1), 3. Meca
nica Sibiu 6 p (7—3)... pe ulti
mele locuri : 15. IPA Sibiu 0 p' 
(1—6). 16. Unirea Crlstur 0 d 
Q—B).

Minerul

— IPA 
Reghin

Reghin 
Sibiu 

(0—0).

SER1A A XlI-a
Minerul Baraolt — Torpedo 

Zărnești 2—0 (1—0). Petrolul
Băicoi — Nltramonia Făgăraș — 
nu s-a disputat, Carpați Sinaia
— Precizia Săcele 2—1 (1—1), Me
talul Tg. Secuiesc — I.P.T. tn- 
torsura Buzăului 3—0 (2—0). ASA- 
Chimia Ploiești — Metalul Plo- 
penl 1—2 (1—0), Mobila-Măgura
Codlea — Unlrea-Neptun Cîmpi
na 1—1 (0—1). Cimentul Hoghiz
— Electro Sf. Gheorghe 2—0 
(1—0). Minerul Fillpești — Victo
ria Florești 4—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 7 p (6—1). 2. Me
talul Tg. Secuiesc 7 p (6—2), 3—4. 
Carpați Sinaia 6 p (6—4). asa 
Chimia Ploiești 6 p (5—3)... pe 
ultimele locuri : 14—15. Măgura
Codlea 1 p (1—5). Torpedo Zăr- 
nești 1 p (1—5), 16. I.P.T. întor- 
sura Buzăului 0 p (2—10).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



TOVARĂȘUL «IICOlAf CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUSESCU, A EFECTUAT 
O VIZITĂ DE LUCRU ÎN CAPITALĂ 
Șl A PARTICIPAT LA FESTIVITĂȚILE
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PE RINGUL
Mîine, incep
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CAMPIONATELE BALCANICE DE CICLISM

PRILEJUITE DE DESCHIDEREA
NOULUI AN DE ÎNVĂJĂMÎNT $

(Urmare din pag. 1)

președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea neobosită ce o de
dică, cu pasiune revoluționară 
și patriotism înflăcărat, înflo
ririi continue a patriei și bi
nelui poporului român.

In același timp, s-a dat ex
presie alesei stime și prețuiri 
lată de tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru modul strălucit în care 
îndrumă întreaga activitate din 
cercetarea științifică și învăță- 
mint din țara noastră, domenii 
de însemnătate hotărîloare pen
tru progresul multilateral al 
patriei.

Aceste calde simțăminte și-au 
găsit o impresionantă manifes
tare în primirea entuziastă 
făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu la sosirea in tribuna 
adunării.

Intr-o deplină unitate de cu
get și simțire, zecile de mii de 
participanți au aclamat eu în
flăcărare pentru gloriosul nos
tru partid comunist și secreta
rul său general, pentru eroicul 
popor român, constructor vic
torios al socialismului și comu
nismului, pentru patria noas
tră liberă, demnă și în
floritoare. S-a scandat, mi
nute în șir, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — tinerii !", 
„Ceaușescu — Pace !“.

In această atmosferă însufle
țită, tovarășul Constantin 
Olteanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secrctar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., a deschis adunarea, in 
cadrul căreia au luat apoi 
cuvîntul : tovarășul Titus Cru- 
du, director al întreprinderii de 
Utilaj Chimic „Grivița Roșic“, 
tovarășa Laurența Savin, pre
ședinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din Institutul Agronomic 
„Nicolae Bălcescu", și tovarășul 
Tache Voicu, rectorul Institu
tului Politehnic București.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu

i-a fost adresată, cu deosebit 
respect, rugămintea de a lua 
cuvîntul.

Intimpinat cu multă căldură, 
cu cele mai vibrante sentimen
te de dragoste ți prețuire, a luat 
cuvintul, in încheierea adunării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarca conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit inte
res, cu profundă satisfacție $1 
mindrie patriotică, cu deplină 
aprobare, fiind subliniată, în 
repetate rinduri, eu vii și în
delungi aplauze, urale și ovații.

Marea adunare populară 
luat sfîrșit 
înălțătoare, 
ziasm. S-a 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu — Face !“. Forma
ții corale au interpretat cîntece 
închinate partidului, patriei 
noastre socialiste.

însuflețiți de mobilizatoa
rele îndemnuri adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
slujitorii școlii au reafirmat ho- 
tărîrea de a face totul pentru 
transpunerea neabătută in via
tă a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, pentru realizarea unui în- 
văiămînt de înaltă calitate, de 
a-și îndeplini in mod exemplar 
nobila misiune ce le revine de 
a forma și pregăti tînăra ge
nerație, de a o educa în spirit 
revoluționar, patriotic. La ria
dul lor, studenții și elevii au 
exprimat angajamentul entu
ziast de a-și însuși cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane, de 
a se pregăti temeinic pentru 
muncă și viață, de a servi În
totdeauna cauza măreață a În
floririi patriei în care s-an năs
cut, trăiesc și se vor realiza 
plenar ca specialiști, ca oameni 
și cetățeni de nădejde ai 
României socialiste.

_ _ a
inlr-o atmosferă 
de puternic entu- 
scandat, din nou, 

— P.C.R. !“,
și poporul !“,
— România !“,

Pe velodromul din orașul 
Kazanlîk și pe șosele din îm
prejurimi vor începe mîine 
Campionatele Balcanice de ci
clism. Competiția va reuni aler
gători (seniori și juniori) din 
Albania. Bulgaria. Grecia. Iu
goslavia. România și Turcia.

Echipele reprezentative 
României vor participa la toa
te probele din program, 
cliștii noștri, supusi mai mul
tor trialuri. si-au încheiat pre
gătirile 
trecute, 
ultimele 
disputat

ale

Ci-

la sfîrșitul săptămînii 
cînd au luat parte la 
teste. Pistarzii si-au 
întîietatea ne velodro

mul Dinamo din Capitală. în 
primele trei probe ale Cam
pionatelor Republicane, tinerii 
rutieri și-au verificat potenția
lul în cadrul „Cupei orașelor”, 
desfășurată la Brăila, iar Tu
rul României a constituit crite
riul după care a fost alcătuită 
echipa seniorilor.

După aceste teste, specialiștii 
federației au stabilit următoa
rele loturi : șosea, seniori — 
V. Constăntinescu. St. Bulărea- 
nu, Ol. Celea, Cr. Neagoe. C. 
Paraschiv. N. Aldulea. 
rosz, C. Popa, antrenor 
delean : juniori — P. 
N. Pătrașcu. L. Suciu.
tană, S. Anton. A. Balazs. M. 
Tîrlea, F. Zorilă, antrenor — 
N. Grigore, velodrom — C. 
lei. G. Ion, M. Mărginean
Lăutaru, L. Kovacs. V. Mitra- 
che, D. Răcășan, P. Mitu. an
trenor — I. Vasile.

M. O- 
I. Ar- 
Șan ta, 

D. Ca-

| ASTĂZI, MECI INTERNAȚIONAL 
( DE RUGBY ÎN PARCUL COPILULUI

Echipa de rugby a Universității 
din Cardiff susține astăzi după- 
amiază în parcul Copilului, tnce- 
ptnd de la ora 10, ultima partidă 
din cadrul turneului întreprins In 
țâre noastră. Rugbyștli galezl. 
foarte tineri, dar nu lipsiți de 
acele calități care caracterizează 
rrni toate echipele britanice, vor 
totilnl In ultimul lor meci o com
binată Grivița Roșie — Sportul 
Studențesc, din care nu vor lipsi 
O. Morariu, A. Pongracz. I. Stroe. 
C. Calafeteanu, V. Ilcă, V. Năs- 
tase, D. Cojocaru, M. lonescu, A. 
Stanciu.
• S-a întors din Italia echipa 

noastră campioană, Farul, care 
la invitația echipei divizionare A 
din Sulmona, oraș înfrățit cu 
Constanța, a luat parte la o com
petiție doțată cu trofeul „Mauro 
di Ciccio*. Tată rezultatele rug- 
byșttlor constănțenl : 16—0 cu R.C. 
Sulmona, 6—9 cu Scavolli.nl L’A- 
quila șl 18—S cu R.C. Sondrio 
(C. popa coresp.).

i

C. M de șah

KASPAROV CIȘTIGA
DIN NOU

Pe programul disputei pen
tru titlul mondial de șah. care 
opune pe actualul său deținător 
Garri Kasparov salangerului 
Anatoli Karpov, a figurat, ieri 
la Leningrad, cea de-a 16-a 
partidă. După 5 ore de ioc și 
efectuarea a 41 de mutări, 
partida s-a încheiat cu vic- 
toria lui Kasparov. Scorul 
meciului a devenit acum 9,5—

sj 6,5 în favoarea campionului 
mondial, care mai are nevoie 

g de 2.5 p din următoarele S 
§ partide, pentru a-și păstra titlul.

l

$

CUPA PĂCII Șl PRIETENIEI** LA AUTOMOBILISM
(Urmare din pag. 1)

semnări : „Grigoraș are timpi 
buni in probe. Mîine poate ba
te. Oricum, în primele 3 locuri**. 
Ieșeam din parc la ora 22,30. 
în preziua concursului si a- 
proane peste tot se lucra.

Duminică — concursul. Primul 
start, la ora 10. Deci : românii 
pe Dacia 1310, sportivii din 
Cehoslovacia, ne Skoda 130 LS, 
iar cei din R.D. Germană, Un
garia Și U.R.S.S. pe Lada 1300. 
Consultăm clasamentul general. 
Atît la grupa ,.A“. cit și la 
„E“ (mașini tip formulă. “Eas
ter". cu motoare de 1300 cmc. 
construite în țări socialiste), 
sînt toti fruntașii primelor 5 
etape de pînă acum.
‘Ora 9,55. Grupa „A", la start 

29 de automobile. Se pleacă. 
După patru ture, plutonul „se 
așează". în fată Katzay

(U.R.S.S.), Grigoraș (România), 
Vanicek și Tomasck (Ceho
slovacia) — ultimul — lider al 
competiței. Grigoriev (U.R.S.S.). 
cîștigătorul de acum doi ani. 
tot la Reșița. Media orară : 
104,098. Se mai schimbă între 
ei doar primii doi — Katzay 
și Grigoraș —. care fac*o cursă 
excelentă, entuziasmantă. Pe 
parcursul a 20 din cele 28 de 
ture, Grigoraș trece în frunte 
— mașina „ține“ — și repre
zentantul nostru pștigă locul 
I. Primul de cind* aleargă în 
această competiție !

Sucoesul său ajută la clasa
rea echipei (Grigoraș, Nicoară, 
Ciucă) pe locul II. La grupa 
„E“ (cu siluete de formula I, 
unde noi avem o oarecare ex
periență în construcție și de 
concurs, din turul 8 se așează 
la conducere sovieticul Kozan- 
kov, care cîștigă detașat, după 

o interesantă luptă cu alergă-

torii din R.D. Germană și Ce
hoslovacia. Media orară: 116,570 
km (superioară grupei „A“).

Gr. „A“ — 1. Grigoraș, 2. 
Grigoriev, 3. Katzay, 4. Egorov 
(toți trei U.R.S.S.». 5. Bold, 
6. Mahanek (ambii Cehosloya- 
cia), ... 10. Nicoară.,. 12. Ciucă... 
17. Dinu (toti România). Echi
pe — 1. U.RjS.S. 130 p, 2. Ro
mânia 118 p. 3. Cehoslovacia 
117 d. 4. Bulgaria 100 p 5. 
Ungaria 62 p. Gr. „E“ — 1 
Kozankov. 2. Siegert (R.D.G.), 
3. Micanek. 4. Vesely (ambii 
Cehoslovacia)... 10. Gecjeon... 13. 
Ponta. 14. Kulpinski (toți Ro
mânia). Echipe : 1. Cehoslova
cia, 2. R.D. Germană. 3. Un
garia, 4. România.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 0
atletism • Pentru a 11-a 

oară în acest sezon, Stefka Kos- 
tadinova (Bulgaria) a sărit pes
te 2 m I Cu 2.06 m. recordmana 
lumii a cîștigat duminică la Ca
gliari, depășlnd-o net pe Sara Si
meon! (1,85 m). In același con
curs, proba masculină de 1 500 m 
a revenit marocanului Aoulta, 
• La Ovledo, în Spania, Steve 
Ovett (Anglia) a terminat învin
gător pe o milă. 4:01,10, depășln- 
du-i pe Peter Elliot (Anglia) și 
Steve Scoți (Statele Unite).

AUTOMOBILISM • Prima e- 
tapă a Raliului Hong-Koag — 
Beijing a dat cîștlg de cauză pi
lotului suedez Stig Blomquist, pe 
„Aud! Quattro". Urmează, la 14

secunde, un alt suedez, Bjorn 
Waldegaard, pe ,,Toyota-.

BASCHET • Echipa sovietică 
Jalghiris Kaunas, vicecampioană 
europeană, și-a adjudecat, la 
Buenos Aires, finala celei de a 
20-a ediții a Cupe! „William Jo
nes" : 84—78 cu Ferrocarril Oeste 
din Argentina. Pentru locul 3 : 
Clbona Zagreb (Iugoslavia) a dis
pus de Corinthians (Brazilia) cu J I p_ pg •

călărie • Hanke Luther 
(R.F.G.) a devenit campion eu
ropean la obstacole (tineret. 
18—21 de ani), la echipe medalia 
de aur revenind Belgiei. întrece
rile s-au desfășurat la Reims 
(Franța).

In localitatea Broendby (Da
nemarca) au început luni între
cerile din cadrul celei de-a 
IX-a ediții a Campionatelor 
Europene de box pentru ju
niori. La această importantă 
competiție participă și 7 spor
tivi români : 
(semimuscă), 
(muscă). Daniel 
(pană), Marian Dumitrescu (se- 
miușoară), Francise 
(ușoară). Petre Buliga 
mijlocie) și Vicențiu 
(grea). Ei sînt însoțiți 
trenorul Rclu Auras si 
bitrul Dumitru Banciu. 
mințim că boxul din țara noas
tră a foist reprezentat la toate 
edițiile de pînă acum ale com
petiției, tinerii pugiliști români 
numărîndu-se printre protago
niști șj cucerind 8 titluri de 
campioni continentali. Le dorim 
mult succes și celor 7 juniori 
care ne reprezintă la actuala 
ediție.

Nicolae Aliuță 
Sorin Timofte 

Dumitrescu

V aș tag 
(semi- 

Anghel 
de an- 
de ar- 

Rea-

Fel bal meridiane
MÎINE, ETAPA INAUGURALĂ ÎN CUPELE EUROPENE

Zi lungă, mîine, de după-amla- 
ză pînă noaptea tlrziu, în cele 
mal mari competiții continentale 
intercluburi : etapa inaugurală
In cupele europene. Desigur, pe 
prlm-nlan sînt evoluțiile repre
zentantelor țării noastre : Dinamo 
la Tirana cu 17 Nentorl in Cupa 
Cupelor. Sportul Studențesc — 
Omonia Nicosia șl Universitatea 
Craiova — Galatasaray, ambele in 
Cupa U.E.F.A. Steaua, clștlgătoa- 
rea ultimei ediții a C.C.E., este 
calificată direct în turul al doi
lea. așa că mai avem de aștep
tat pînă vom afla care va fi ad
versara ei In medul de debut.

Dintre zecile de partide din

CAMPIONATE

prima manșă, multe se anunță 
deosebit de atractive. Să enume
răm doar cîteva. tn C.C.E. Eind
hoven — Bayern Miinchen, Beroe
— Dinamo Kiev, Young Boys — 
Real Madrid, Paris St. Germain
— Ostrava ; în CUPA CUPELOR: 
Rapid Viena — Bruges, Roma — 
Zaragoza, Stuttgart — Spartak 
Trnava, Vasas Budapesta — Ve
lez Mostar ; în CUPA U.E.F.A. : 
Lens — F.C. Dundee, Bilbao — 
Magdeburg, Atletico Madrid — 
Bremen, Pecs — Feyenoord, Nan
tes — Torino, Legia Varșovia — 
Dnlepr, U er dingen — Jena, Fio
rentina — Boavista, F.C. Tirol — 
Sredeț, Napoli — Toulouse etc.

NAȚIONALE
BULGARIA (et. 5). Pleven — 

Vrața 2—0, Cernomoreț — Slavia 
Sofia 2—4, Varna — PIrin 1—0. 
Sredeț — Etîr 2—0, Trakla Plov
div — Lokomotiv Sofia 1—1, Sli- 
ven — Dlmltrovgrad 5—1, Akade- 
mlk — Beroe 1—1, Vltoșa — Lo
komotiv Plovdiv 4—2. Pe primele 
locuri : Sredeț 9 p, Slavia șl VI- 
toșa cu cite 8 p ; pe ultimul 
loc : 16. Dlmltrovgrad 1 p.

SCOȚIA (et. 7). Aberdeen — 
Midlothian 0—I, Dundee United — 
Celtic 2—2, Falkirk — Hamilton 
0—0. Glasgow Rangers — Clyde- 
bank 4—0, Hibernian — St. Mir
ren 0—1, Motherwell — F.C. Dun
dee 0—0. Pe primele
Dundee United 12 
11 p ; pe ultimul : 
1 P-

p.
12.

locuri :
Midlothian

Hamilton

(et.
2—0,

R. D. GERMANA
— Brandenburg 
werda — Lokomotive 
0—J, Magdeburg — Aue 
namo Berlin
8—1 !, Cottbus 
Marx Stadt -

5). Jena 
Blschof- 

Lelpzlg 
2—1, Dy-

- Union Berlin
- Riesa 1—0, Karl 
Dynamo Dresda

2—2, Frankfurt/O. — Erfurt 0—3. 
Pe primele locuri : Dynamo Ber
lin 8 p, Jena 
zig eu cite 
13—14. Riesa 
cite 2 p.

șl Lokomotive Lelp-
7 p : pe ultimele : 
șl Union Berlin cu

AUSTRIA
Sportklub — F.C. 
Eisenstadt — Sturm 
Admira Wacker — 
1—0, Grazer A.K. - 
5—1, Austria Viena — Voest Linz 
3—0, L.A.S.K. — Rapid Viena 1—1. 
Pe primele locuri : Austria Viena 
17 p, F.C. Tirol 17, L.A.S.K. 16 p: 
pe ultimul loc 12. Klagenfurt 3 p.

(eL 11). Wiener
Tirol 1—1.
Graz 0—0, 

First Vienna 
- Klagenfurt

ELVEȚIA (et. 7). St. Gall —
Servette 2—0, F.C, Zlirich <— La -

Contrapunct

Chaux de Fonda 3—1, Sion — 
Grasshoppers 4—1, Lucerna — 
Young Boys 1—2, Vevey — Bellin
zona 1—0, Wettingen — Aaraa 
o—1, Neuchâtel Xamax — Basel 
2—1, Locarno — Lausanne 5—1. 
Pe primele locuri : Neuchâtel 
13 p, Sion 11 p, Grasshoppers 
10 p ; pe ultimul loc : 16. La 
Chaux de Fonds 0 p.

U.R.S.S. (et. 24). Donețk — Di
namo Kiev 3—3, Zenit — Dinamo 
Moscova 0—0, Kutaisi — Torpedo 
Moscova 1—0, Harkov — Dnlepr 
1—0, Baku — Cernomoreț 3—1, 
Dinamo Tbilisi — Alma Ata 2—0, 
Erevan — Dinamo Minsk 0—0, 
Vilnius — Spartak Moscova 1—1. 
Pe primele locuri : Spartak Mos
cova, Zenit, Donețk șl Dinamo 
Moscova cu cite 27 p.

16.

SPANIA (et. 4). Sabadell — 
F.C. Barcelona 1—1, Real Madrid 
— Zaragoza 3—1, Mallorca — At
letico Madrid 4—3, Cadiz — San
tander 3—0, F.C. Sevilla — Osa- 
suna 1—1, Bilbao — Real Socie- 
dad 1—1, Valladolid — Betis 2—1, 
Espanol — Gijon 0—0, Murcia — 
Las Palmas 1—0. Pe primele 
locuri : F.C. Barcelona, Real 
Madrid și Mallorca cu cite 6 p ; 
pe ultimele : 17. Murcia 2 p, 18. 
Santander 1 p.

IUGOSLAVIA (et. 6). Subotița 
— Skoplje 1—1, Nlș — Nikslcl 
1—1. Hajduk Split — Steaua Ro
șie 1—1, Velez — Priștina 3—1, 
Sarajevo — Osijek 0—1, Partizan 
Belgrad — Dinamo Zagreb 1—2, 
Titograd — Rijeka 2—0. Tuzla — 
Zenița 5—0. Pe primele locuri : 
Skoplje 8 p, Nlș, Split, Tuzla, 
Osijek, Subotița cu cite 7 p. 
Cu puncte In minus, mai sînt 
penalizate : Rijeka șl Zenița cu 
cite 2 p și Sarajevo 4 p.

REGULĂ E PENTRU TOTI !
înfrfnt, ‘med din turul 1 al pro

bei de simplu, John McEnroe urma să continue 
întrecerea, la Flushing Meadow, în concursul de 
dublu, alături de Peter Fleming. Cum erau de 
urmărit, pe de-o parte, reacția unui McEnroe 
încercînd să-și etaleze, jie și la dublu, o va
loare de-acum contestată, ca și, pe de alta, jo
cul unui cuplu atît de „blazonat", în 4 rinduri 
cîștigător al „internaționalelor" Statelor Unite, 
publicul s-a grăbit spre terenul pe care, intr-un 
meci care, teoretic, era fără probleme, foștii 
campioni mondiali urmau să intîlnească o pere
che cvasi-necunoscută. Numai că, spre stupe
facția generală, meciul na mai avut loc ! Mo
tivul ? Constatând o întârziere (față de graficul 
de prezentare a jucătorilor) de 6 minute, dato
rată dificultăților de trafic rutier acuzate de 
Fleming, arbitrii au dictat, înaintea unor amenzi 
usturătoare, nici mai mult, nici mai puțin decît 
eliminarea din competiție a cuplului american !

■i
Cum, între timp, cei doi iși făcuseră apariția 
pe court, spectatorii au cerut îngăduință, dar 
arbitrii au rămas impasibili: „Outu ! Au urmat, 
firește, protestele și contestațiile de rigoare, dar 
nici ele n-au ajutat la nimic...

Adăugind că. recent, campionul mondial de 
automobilism Alain Prost a fost descalificat pe 
circuitul de la Monza, observindu-se (după 26 
de ture I) că a încălcat regulamentul, schtm- 
bînd mașina în momentele premergătoare star
tului, deducem lesne „morala" comună a în
tâmplărilor mal sus evocate. Regulamentele sînt 
aceleași pentru toți competitorii, indiferent de 
numele și reputația acestora, iar respectarea lor 
cu strictețe ține de o etică a sportului ce nu 
poate fi, sub nici o pavăză, ignorată.

Ovidiu IOANIȚOAÎA
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