
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
Proletari din toate fările, unifi-ot I

NICOLAE CEAUSESCU,
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
IN JUDEȚUL BUZĂU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al' Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Rsmânia, 
a efectuat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, luni, 
22 septembrie, o vizită de lucru 
în județul Buzău.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu, Nicu Ceaușescu, Silviu 
Curticeanu.

Noul dialog de lucru al 
conducătorului partidului și sta
tului cu făuritorii de nouă civili
zație materială si spirituală din 
această zonă a țării s-a desfă
șurat în atmosfera de puterni
că angajare în care colectivele 
muncitorești din întreaga (ară 
acționează pentru traduce
rea în viață a vibrantelor 
chemări adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribu
na recentului Congres al oa
menilor muncii.

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu a constituit 
un prilej de aprofundată ana
liză, împreună cu organele lo
cale de partid si de stat, cu 
cadre de conducere d;n econo
mie, cu specialiști și muncitori 
din unitățile de producție, in 
spiritul democrației noastre 
muncitorești revoluționare, a 
stadiului Îndeplinirii sarcinilor 
pe acest an și pe întregul cin
cinal, a luminoaselor obiective 
stabilite de Congresul al XIII- 
lca al partidului. Au fost 
examinate, la fața locului, căi 
și măsuri de perfecționare a 
activității în cele mai diferite 
domenii, de sporire a forței 
economice a județului, de 
creștere continuă a calității 
vieții oamenilor care trăiesc și 
muncesc in această parte a 
țârii.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
județul Buzău a început Ia 
Rimnicu Sărat.

Pe stadionul „23 August", 
unde a aterizat elicopterul pre
zidențial, in numele comuniș
tilor, al tuturor celor ce tiăiesc 
si muncesc în întregul județ, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost adresate cuvinte de bun 
venit de către primul secretar 
al Comitetului județean 
partid. Simion Cotoi.

O formație alcătuită 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul.

Miile de cetățeni ai orașului 
au făcut o caldă primire con
ducătorului iubit si stimat al 
partidului și statului. S-a ova
ționat îndelung, s-a scandat cu 
putere „Ceaușescu — P.C.R. !*, 
„Ceaușescu si poporul „Stima 
noastră si mîndria — Ceaușescu, 
România !“, 
Pace !“.

Tovarășul 
și tovarășa 
răspuns cu 
entuziaste manifestări.

Primul obiectiv economic vi
zitat la Rimnicu Sărat a fost 
ÎNTREPRINDEREA TURNA
TORIA DE PIESE DIN FONTA 
PENTRU MAȘINI-UNELTE.

Muncitorii acestei tințre uni
tăți au făcut tovarășului

Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire en
tuziastă, exprimind, prin ovații 
și urale, sentimentele lor de 
stimă si profundă recunoștință 
față de secretarul general al 
partidului.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cu muncitori și specialiști 
asupra modului in care iși în
deplinesc sarcinile de plan, 
urindu-ie noi succese in în
treaga activitate.

S-a vizitat, în continuare. 
ÎNTREPRINDEREA DE OR
GANE DE ASAMBLARE pen
tru industria electrotehnică, si
tuată pe aceeași platformă in
dustrială.

Și aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost pri
miți cu aceleași sentimente de 
stimă Și prețuire.

Dialogul purtat de secretarul 
general al partidului cu oa
menii muncii din agricultura 
județului Buzău a avut loc la 
COOPERATIVA AGRICOLA DE 
PRODUCȚIE SMEENI.

Secretarul general al partidului 
a fost invitat să viziteze expo- 

agriculturii 
precum și

ziția „Dezvoltarea 
județului Buzău", 
sectorul zootehnic al unității.

In continuare, s-a vizitat o 
cuprinzătoare EXPOZIȚIE DE 
ANIMALE, reprezentativă pen
tru dezvoltarea zootehniei ju
dețului.
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„Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au 
prietenie acestor

★
în municipiul Buzău, primirea 

tovarășului "" " ~
și tovarășei 
a avut, 
atmosferă 
entuziasm, 
unde a 
prezidențial, era împodobit săr
bătorește. cu drapele ale țării 
și ale partidului. Zecile de mii 
de buzoieni au intimpinat cu 
sentimente de aleasă dragoste 
și recunoștință pe conducătorul 
partidului și statului nostru 
exprimindu-și deplina satisfac
ție față de acest dialog de lu
cru, menit să dea un nou im
puls dezvoltării întregii vieți 
economico-sociale a orașului 
lor, a întregului județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor de prețuire și recunoștin
ță ale celor aflați pe stadion, 
indreptindu-se apoi, intr-o ma
șină deschisă. Spre marea plat
formă industrială din zona dc 
est a Buzăului.

Pe întregul traseu străbătut 
de coloana oficială, numeroși 
locuitori ai orașului au expri
mat distinșilor oaspeți senti
mentele lor de profundă dra
goste și aleasă stimă, bucuria 
de a-i primi din nou, cu deo
sebită căldură, în mijlocul lor.

O expresie elocventă a dez
voltării rapide și modernizării 
industriei buzoiene o constituie 
ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJ TEHNOLOGIC, prima din
tre unitățile vizitate in muni
cipiul reședință de județ.

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 

loc in aceeași 
insuflețită, plină de 
Stadionul orașului, 

aterizat elicopterul

(Continuare In pao a 4-a)

JUCĂTOARELE NOASTRE
DE TENIS DE MASA

ÎNVINGĂTOARE IN BULGARIA
La Primorsko (Bulgaria) s-a 

desfășurat un concurs interna
țional de tenis de masă, la 
care au luat parte jucători șl 
jucătoare din Bulgaria, R, D. 
Germană, Polonia. ■ România, 
Ungaria. Reprezentativa femi
nină a țării noastre, alcătuită 
din Carmen Găgcatu și Cris
tina Enulescu, s-a situat pe lo
cul întîi, în timp ce în probele 
de simplu Mircea Nicorcscu a 
ocupat poziția secundă, iâr Cris
tina Enulescu — locul 3.

La Campionatele Balcanice de lupte

FRUMOASE VICTORII ALE
TINERILOR SPORTIVI ROMANI
In localitatea Sombor din Iu

goslavia s-au desfășurat Între
cerile Campionatelor Balcanice 
de lupte libere și greco-romane 
pentru tineret (sportivi în 
virstă de pină la 20 de ani), 
la care au fost prezenți sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România si Turcia, țări in 
care sportul luptelor are o va
loare ridicată. Tinerii noștri re
prezentanți s-au comportat re

La dublu masculin, Florin Segărceanu jt Andrei Dîrzu (Dinamo 
București) și-au adjudecat titlul Foto : I. BĂNICA
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marcabil, dovedindu-și buna 
pregătire, și au reușit să cu
cerească șapte locuri I, dintre 
care patru la lupte greco-ro
mane și trei la „libere'".

La întrecerile de „greco-ro
mane" au ieșit învingători 
sportivii Radu Strubert (Dina
mo București), care a concurat 
la o categorie superioară de 
greutate (52 kg), Petre Onciu 
(C.S.Ș. Steaua).la 57 kg, Petre 
Cărare (Dunărea Galați) la 68 
kg și Anton Arghîra (Muscelul 
Cimpulung) la 74 kg.

în competiția de „libere", 
dintre luptătorii români s-au 
remarcat Dumitru Drăghici 
(Steaua) la cat. 48 kg, Gheor- 
ghe Mîțu (Dinamo Brașov) la 
82 kg și Alexandru Koteleș 
(înfrățirea Oradea) la cat. 90 
kg. în afara acestor succese, 
reprezentanții noștri au ocupat 
și alte locuri fruntașe în cla
samentele pe categorii de 
greutate.

In Campionatul de oină
ECHIPA C. P. B

55

S-au încheiat „naționalele" dc tenis ale seniorilor

INCA DOUA SUCCESE
PENTRU DiNAMOVIȘTII BUCUREȘTENI

Proba de dublu mixt a revenit jucătorilor clubului Steaua
La arena- Progresul din Ca

pitală s-a încheiat, luni după- 
amlază ccmpetitia-maraton a 
Campionatelor Naționale indi
vidual de tenis rezervate se
niorilor și senioarelor. Au fost 
opt zi e de întreceri utile „spor
tului alb“. numărul mare de 
spectatori prezenți zilnic în tri
bune nivelul ridicat al unor 
dispute finale și semifinale de- 
monstrind că tenisul dispune 
încă de rezerve, depinzind de 
tehnicienii cluburilor, de cei 
care pregătesc reprezentativele 
țării, dar și dc federația de re- 
soit &> aceste "resurse să fie 
astfel valorificate. îneît o dis
ciplină atît de îndrăgită să re
intre, cu un grad corespunză
tor de competitivitate. în cir
cuitul internațional al valorilor

Luni a fost o zi plină, rezer
vată in exclusivitate finalelor 
de dublu. După ce în ajun cei 
doi reprezentanți ai săi. Florin 
Segărceanu si Teodora Tache 
intraseră în posesia titlurilor 
de campioni in probele lndivi-

duale, în ultima zi a întrece
rilor clubul Dinamo București 
a cîștigat. prin Florin Segăr-

în Concursul Internațional de câlârie de la Lugoj

COMPORTARE BUNA A REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
Al. Bozan (România) cu Bilbo- 
t 010 p (93,0 s), 2. Fl. Georgescu 
(România*) cu Solario 1010 p 
(95 s), 3. M. Pehlivanov (Bulga
ria) cu Memfis 970 p ; „Premiul
1. A.S. Lugoj" — 1. P. Georgiev 
(Bulgaria) cu Delikatna 0 o (33,0 
s), 2. Fl. Georgescu (România) 
cu Solario 0 p (35,3 s), 3. R. 
Pașfcovschi (România) cu Blaj 0 p 
(35,7) ; „Premiul Federației" — 1. 
G. Magath (Ungaria) cu Irak + 
P. Georgiev (Bulgaria) cu De
likatna 40 p, 2, G. Georgiev (Bul
garia) cu Hindus + Ov. Podaru 
(România) cu Bizanț 39 p (111 s), 
3, D. Suvadjcl (Iugoslavia) cu 
Silvia + A. Constantin (Româ
nia) 
s) ;
goj" 
nla)
2. P.

1

Daniela Molse și Adrian Marcu 
(Steaua) clștigătoril finalei de 
dublu mixt Foto: I. Bănică

„CASA SCÎNTEII“

Baza hipică din Lugoj s-a 
dovsdit neincăpătoare pentru 
cei care au dorit să asiste la 
întrecerile din cadrul Concursu- 
lu Internațional de călărie — 
obstacole, competiție la startul 
cărc’a '-au prezentat sportivi 
din Bulgaria, Iugoslavia, Unga
ria și România. Timpul foarte 
bun a permis ca disputele să 
se desfășoare intr-un cadru 
ambiant deosebit, călăreții ofe
rind evoluții de calitate, dovadă 
că ce e mai multe dintre probe 
s-au încheiat la egalitate de 
punoe penalizare. învingătorii 
fiind desemnați la cronometru. 
Sportivii români au avut o com

portare bună, ei cîștigînd trei 
. dintre cele cinci probe si situ- 

îndu-se, în același timp, pe 
locuri fruntașe la toate catego
riile în prim-plan 8-au aflat

Gruia Deac, Alexandru Bozan, 
Albert Constantin care s-au si
tuat pe primul loc. dar eviden
țieri se cuvin și călăreților 
Florin Georgescu, Romulus 
Pașcovschi, Ovidiu Podaru, Mir
cea Neagu ș.a. oare s-au aflat 
prihtre protagoniștii competi
ției.

Să subliniem, de asemenea, 
eforturile organizatorilor care 
s-au străduit să asigure condi
ții deosebite de concurs. Lugo
jul reînscriindu-se In circuitul 
competițiilor internaționale de 
echitație cu mult succes. Feli
citări.

REZULTATE TEHNICE : „Pre
miul C.S.M. Lugoj" — 1. G. Deac 
(România) cu Matroz 0 p (72,9 s). 
2. Al. Bozan (România) cu Bil- 
bor 0 p (73,0 s), 3. M. Pehllvanov 
(Bulgaria) cu Memfis 0 p (77,8 s); 
„Premiul C.J.F.E.S. Timiș" — 1.

cu Mult Iubit 39 p (119,2 
«Premiul municipiului Lu- 
— 1. A. Constantin (Româ- 
cu Mult Iubit 4 p (74,8 s), 

. Georgiev (Bulgaria) cu De- 
likatna 4 p (78.6 s). 3. M. Neagu 
(România) cu Fidelio 4 p (85 9 s).

cea nu — 
Samungi 
că d. u?

Audrei Dîrzu, și Diane 
— Teodora Tache, în- 
cununi de lauri. la

Ion GAVRILESCU

(Continuare in oao 2-3)

ȘI-A ONORAT TITLUL
întrecerile rundei întîi a fi

nalei pe țară a Campionatu
lui Național de oină, ediția 
1986, au continuat pe două din 
terenurile stadionului „1 
din Slatina, în mijlocul 
interes major, generat de 
fruntările decisive dintre 
didatele la primele cinci locuri, 
care dau drept de calificare 
în turul doi al competiției 
programat sîmbăta și duminica 
viitoare pe baza sportivă din 
comuna Gherăești (jud. Neamț).

Deținătorii titlului, oiniștii de 
la C. P. București „Casa Scîn- 
teii", au susținut sîmbâtă cele 
mai importante jocuri, 
tîi, tipografii s-au aflat 
față cu ambițioasa 
A.S.A. Constanța. Puși 
te mari, militarii au ținut per
manent „în șah“ pe campioni, 
care, fără ă mai străluci ca 
altădată, au realizat doar trei 
puncte suplimentare la „bătaia" 
mingii prin A. Burcică, Gh. 
Gruianu și I. Anton, scorul fi- 
indu-le nefavorabil la pauză 
(3—6). în schimb, la „prinde
rea" mingii, bucureștenii s-au 
mobilizat exemplar și au lovit 
șase adversari, obținînd in ex
tremis o victorie la limită : 
15—14. Cele opt puncte ale 
militarilor din „bătaia" mingii 
au fost realizate de I. Turcu- 
leț, I. Dumitrescu, El. Ciobanu 
și S. Purice, dar ele s-au do
vedit a fi insuficiente. Ajutat 
la tușă de C. Drăghici (Dr. Tr. 
Severin) și NEAJUTAT de I- 
Alexandru (Tîrgoviște), arbi
trul A. Sigmireanu (Toplița) a 
comis cîteva greșeli care au creat 
justificate nemulțumiri în rîn- 
dul ambelor echipe.

Așteptată cu viu interes, în
tâlnirea dintre C. P. București

Traian IOANIȚESCU

Mai" 
unui 
con- 
can-

Mai în- 
față în 
echipă 

pe fap-

(Continuare In va o 2-3)

în C.N. de hochei, seniori A I

G01IIII1 MULTE IN MECIURILE DE IERI
in cea de a doua zi a pri

mului tur al Campionatului 
Național de seniori la hochei 
— grupa A I am asistat la alte 
două partide, diferite sub ra
portul scorului, dar avind a- 
celași numitor comun în lipsa 
de organizare a Jocului, mai 
ales pe Înaintare, de unde

multe goluri datorate întîm- 
plării.

STEAUA 
(1—0, 5—0, 
a luat prea

— DUNĂREA 9—2 
3—2). Inițial, Steaua 
ușor .meciul și lipsa

Mirceu COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)



DIVIZIA A LA HANDBAL
DUPĂ PRIMELE DERBY URI
Știința Bacău (f), „Poli" Timișoara, Dinamo București

și H.C. Minaur Baia Mare (m) nu au cunoscut Infrîngerea
Dună prima jumătate a tu

rului Campionatul feminin de 
handbal, Divizia A. o primă 
constatare-: Știința Bacău, cam
pioana en-titre. nu a pierdut 
nici un punct. Este secondată 
de Hidrotehnica Constanta, care 
a luat un start foarte bun în 
actualul campionat, si de Chi
mistul Rm. Vîlcea (ambele cu
acela-i număr de puncte). O 
trumcasă surpriză — Mureșul 
IMATEX Tg. Mureș, pe poziția 
a patra, La periferia clasa
mentului. aceleași trei forma
ții; în ordine : Confecția. C.S.M. 
Sf. Gheorghe si Constructorul 
Baia Mare, ultima fără nici o 
victo-ie.. După șase etape, cla
samentul «e prezintă astfel : 
'1. știlnta
2. Hidrotehnica 

-3.-Chimistul
4. Mureșul 
B. Rapid 
(. Rulmentul 
1. TEROM Iași 
o.-------- - —
9.

1(.
12 Constructorul 0 0 0 0 129-Î73 6

( 0 0 0 153- 97 13
-----  112- 97 16 

145-131 10 
147-134 14 
119-110 14 
110-112 13

ISI1 
(501 
0 4 0 1
• 4(0
• 311
<213 143-129 11 
(264 100-110 10 
( 1 0 4 99-123 10

___ II 0 S 112-124 0
C.S.M. Sf. Gh. « 1 0 3 02-121 2

Etapa a Vil-a programea
ză, joi 25 septembrie, meciu
rile ; Dorobanțul — Rapid. Ști
ință — C.S.M. Sibiu, Hidroteh
nic:. — Mureșul, Confecția — 
Chimistul, C.S.M. Sf. Gheorghe 
— TEROM și Constructorul — 
Rulmentul.
• S-au încheiat jocurile tu

rului primei faze a Campiona
tului masculin de handbal. Tn 
etapa de duminică s-au dispu
tat primele derby-uri în serii. 
După rezultatele înregistrate. 
Politehnica Timișoara va abor
da returul fără învingere. în 
seria A. ca și Dinamo Bucu
rești ș’ H.C. Minaur Baia Mare, 
In serici B. Dacă In seria A 
ocupantde locurilor 4—6 sînt 
despărțite de un singur punct. 
In •ena B. pe ultimul loc. 
Constructorul Oradea (fără nici 
o victorie sau meci egal) se

Dorobanțul 
C.SM. Sibiu 
Confecția

C.N. DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

de mobilizare a jucătorilor săi, 
realmente mai valoroși, a dus 
la unicul său gol in prima 
repriză. Dunărea nu lăsat 
prea mult invitată si a asaltat 
poarta bucureștenilor, dar lipsa 
de precizie a gălățenilor a 
făcut să se irosească trei ocazii 
dintre cele mai bune. Spre 
deosebire de prima zi. Dunărea 
nu a mai accelerat In repriza 
secundă și a primit 5 goluri, 
unele de la linia albastră. 
Ultima repriză a fost ceva mai 
echilibrată, poate și pe fondul 
automulțumirii steliștilor. Au 
marcat : Hălăucă (min. 10, 24), 
Gliga (24. 29), Nistor (34), Io- 
niță (39), Chiriță (48. șut de 
penalitate). Dala (51) și Dra- 
gomir (53). pentru Învingători, 
respectiv Dinu (43) și Mocanu 
(55).

Foarte bun arbitrajul prestat 
de St. Enciu, M. Dinu, D. 
Trandafir.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
DINAMO 4—5 (1—1. t—2, 1—2). 
O partidă de mare luptă, di
namică, echilibrată, in care 
toată lumea a fugit de-a valma 
după puc. Pisăru deschide 
scorul pentru Dinamo (min. 14) 
și egalează Gereb (19), care 
avea să înscrie toate cele 4 
puncte ale echipei din Miercu
rea Ciuc. Orban readuce a- 
yantajul dinamoviștilor (24), 
egalează din nou Gereb (30), 
Lukacs (34) ridică scorul la
2— 3, Gereb egalează iar (40), 
înscrie iar Orban (47) și e
3— 4. II imită Bejan (53) și 
scorul devine 3—5. în min. 56 
reduce din diferență același 
Gereb, iar colegul său Baricz 
are ocazia de a egala in min. 57. 
dar irosește o fază bună de gol.

Arbitri FI. Gubernu, I. 
Becze, M. Presneanu au condus 
foarte bine.

Astăzi, de la ora 15, Dinamo 
— Dunărea, Iar de la ora 17,30 
Steaua — S.C. Miercurea Ciuc.DE LA I. D. M. S

Mag. Buc. 
Mag. Pitești

I-D-M-s- livrează plnă la 30 sept. 1986 auto- mS* DACIA 1300 cumpărătorilor programați după cum ur-

ATLETII AU LUAT VACANȚA
PREA DEVREME

din
In- 

găz-

In întrecerile popi

LA FEMININ CAMPIOA

pare că-1 va părăsi cu greu.
Clasamentele se prezintă ast-
fel :

SERIA A
1. Politehnica S 4 1 0 133-115 14
2. Steaua S 4 0 1 148-115 13
3. Universitatea 5 2 12 116-115 10
4. Carpați 5 113 110-120 8
8. Știlnta 5 113 110-132 8
8. 'ectromureș 5104 114-137 7

SERIA B
1. Dinamo Buc. 5 4 1 0 132-111 14
1. H.C. Minaur 5320 120- 90 13
3. Dlnamo Bv. 5221 119-115 11
4. Dacia 5212 95-111 10
8. Metalul 5104 115-122 7
8. Constructorul 5005 82-114 5
• Etapa a Vl-a (joi 25 sep-

tembrie) cuprinde locurile : 
Politehnica — Electromurcș, 
Știința — Carpați $1 Steaua — 
Un’versltatea. In seria A. Dacia 
— Dinamo Buc.. Metalul — 
H.C. Minaur și Dinamo Bv. — 
Constructorul, tn seria B.

TROFEUL „SPORTUL* 
PENTRU EFICACITATE

FEMININ : 1. Esztera Lasțjo 
(Mureșul) 62 de goluri ; 2. Ma
riana Stan (Constructorul) 55 ; 3. 
Mariana Tlrcâ (Știința) 50 ; 4.
Maria Verlgeanu (Chimistul) 44 ; 
5—7. vasilira Dobre (Rapid). E- 
lena Mocanu (Dorobanțul) șl Ro- 
dica Grigoraș (Confecția) 40 ; 9. 
Larisa Cazacu (Hidrotehnica) 
3t ; 9. Rodica Covaliuc (TEROM) 
31 ; 10—11. Cristina Tache (Rul
mentul) șl Denisa Romete (Chi
mistul) 28 ; 12—14. Daniela Pas- 
tiu (C.SM. Sibiu), Irina Cămui 
(Hidrotehnica) șl Angela Haidău 
(TEROM) 27.

MASCULIN : 1. Măricel -Vol- 
nea (H. C. Minaur) 44 de go
luri ; 2. Tudor Roșea (Dinamo 
Bv) 43 ; 3. Olimpiu Flangea (Di
namo Buc.) 39 ; 4. Dumitru Ber
bece (Steaua) 35 ; 5. Vaslle Stin
gă (Steaua) 31 ; 0. Alexandru 
FOlker („Poli") 29 : 7. Gheorghe 
Covaeiu (H. C. Minaur) 26 ; 8— 
11 Marian Gabriel (Universita
tea), Remus Chirilă (Știlnta), A- 
lexandru Matei („Poli") șl Petre 
Cozma (Dacia) 24 ; 12. Marian 
Dumitru (Steaua) 23.

FORMAȚIA G. SUDITU —
Formația celui mal tînăr an

trenor, G. Suditu, a realizat trei 
victorii, de o manieră care a 
impresionat ca stil de condus 
șl mod de prezentare a cailor 
din antrenament. Astfel, Halo
gen, pregătit - cu minuțiozitate 
pentru această cursă șl foarte 
bine condus, și-a învins adver
sarii In finalul Criteriului de 
fond. De notat, de asemenea, că 
Visarea, prezentată In mare pro
gres, a cîștlgat cel de al doilea 
premiu semlclaslc al zilei, Cri-

plnâ la nr. 12.000/1935
ptnă la nr. 800/1985

și 100/1988
pentru cumpărătorii din jud. Sibiu transferați de la magazinul 

 Brașov
Mag. Brașov 
Ma*. Bacău plnă la nr. 100/1986

plnă la nr. 1.100/1985
Sl 12.000/1985

pentru cumpărătorii din jud. Brăila șl Tulcea transferați de 
 la magazinul București

Mag. Bala Mare 
Mag. Reșița plnă la nr. 100/1985

plnă la nr. ' 850/1985
Șl 7.500/1984

pentru cumpărătorii din jud. Hunedoara transferați de la ma- 
____  Bazinul Timișoara

Mag. ciuj-Napoca 
Mag. Craiova 
Mag. Timișoara 
Mag. lași

pin ă la nr. 
plnă l» nr. 
plnă la nr. 
ntnă la nr.

1.100/1935 
800/1985 

7.500/1984 
1.250/1984

la tragerea din trim, n/1986 se pot pre- 
autoturismelor DACIA de Ia magazinele 
arondării teritoriale comunicate prin fi-

Ctștigătoril C.E.C. de 
zenta pentru ridicarea 
auto I.d.m.S. conform ________ -
Halele-C.E.C. la data programată.

Vînzărlle se efectuează in funcție de stocul de autoturisme 
șl capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

informați! suplimentare la telefon 11.39.50 — tot. 121 și 179.
Sw

Iată că a căzut și cea 
urmă filă a calendarului 
tern ’86. Poiana Brașov, 
duind. sîmbătă și duminică, ul
tima competiție cu caracter na
țional pe pistă : Concursul Re
publican pentru tineret.

întrecerile, care s-au desfă
șurat pe cochetul stadion de 
atletism străjuit de brazii din 
vecinătatea telecabinei, au avut 
un dublu scop, bine determi
nat : acela de verificare și ul
timă selecție a echipei repre
zentative de tineret, care ur
mează să susțină (în deplasa
re) tradiționalul meci anual cu 
R.S.S. Ucraineană, precum și 
acela de a oferi atleților aflați 
în primii ani de seniorat (bă
ieți născuți în anii 1965—66, 
fetele — în 1966—67) posibili
tatea de a lua un nou start, 
de a avea, cît mai multe con
cursuri „în picioare". Din a- 
ceastă cauză, ureînd în „Poia
nă". ne Așteptam să întîlnim 
„toată floarea cea vestită" a 
atleților din categoria tineret 
(și, de ce nu, și pe cei mai 
buni performeri din rîndurile 
juniorilor, care aveau drept de 
participare) și - * ""
mul rind I — 
de valoare să 
Dar. pe măsură 
concurs soseau

- nu în piti
ca rezultatele 
nu lipsească, 
ce foile de 

la secretariat, 
am constatat cu stupoare că 
așteptările noastre s-au dove
dit simple... iluzii : probe cu 
cite 2—3 participant. altele 
nedisputate din lipsă de concu
renți, absențe in bloc ale frun
tașilor sau chiar ale unor aso
ciații cu pretenții (ce se în- 
tîmnlă oare cu alergătoarele de 
Ia C$S ~ '
declarat 
cursuri 
tate de 
Oare antrenorii au uitat cu to
tul de acest concurs, pe care, 
în rerietate rîndurl, la diferite 
consfătuiri, l-au solicitat cu tă
rie ? Oare unii atleți nu mai 
au nevoie de „starturi" și in
tră în vacantă de la jumă
tatea verii? Noi credem că 
performanta se face în con
cursuri, prin Cit mai multe 
concursuri. Dar lăsînd Ia o 
parte pe atleții care au ab
sentat sau pe cei care venind, 
totuși, au „scos" rezultate ca 
vai de lume, ne întrebăm ce 
fac componenții lotului în pre
gătirile comunp, din moment ce 
unele probe sînt total desco
perite ca valoare. Se impun 
măsuri urgente din partea Fe
derației, care să îndrepte a- 
ceastă stare de fapt.

în acest context, de nemul
țumire totală, trebuie să amin
tim totuși noile recorduri de 
juniori realizate de Petru To-

bias (Steaua) în proba (necla- 
șică) de 600 m : 1:18,38 (2. ’ 
Mîrza, C.S, Brăila 1:18,52) 
Costel Grasu (Dinamo) la 
runcarea greutății : 17,26 m 
treilea record 
său). Deci se pot 
formanțe bune și 
sezon ! Ce ziceți, 
trenori ?

Citeva rezultate :
m : I. Nagy (Steaua) 10,98 ; 200 
m : L. Costinescu (Voința) 22,66 ; 
800 m : S. Opriș (CAM Reșița) 
1:53,09 ;1 500 m : I. Elena (Steaua) 
3:52,38 ; 5 000 m: Elena 14:21,68; 
10 000 m : G. Popa (Tirnavele 
Blaj) 32:01,78 ; HO mg : L. Vlad 
(Victoria) 14.43 ; 400 mgPetcu . . ~ -
obst. : 
9:36,17 ; • n,.
(Voința) 2,00 : prăjină : 
(CSS 5 Rapid) 4,50 m ;

D. Rotarlu (CSM Iași) 
triplusalt : C. Jacotă (CSM Univ. 
Craiova) 15,00 m ; disc î M. Țîrle 
(CSM Zalău) 56,24 m ; ciocan :
E. Roșea (CSSA Craiova) 65,84
m ; suliță : J. Ungureanu (Di
namo) 63,08 ; FETE : 100 m : Ml- 
rela Dulgheru (Prahova Ploiești; 
12,11 ; 200 m : Lăcrămioara An
drei (CSȘ Roman) 24,71 ; 400 m : 
Andrei 54,78 ; ■ 800 m : Tudorița 
Chidu (Olimpia Slobozia) 2:04,32 ; 
1 500 m : Elena Iile (Voința Tg. 
Jiu) 4:35,93 ; 3 000 ms Florica
Cârbunaru (CSM Drobeta Tr. Se
verin) 9:40,42 ; 400 mg : Lumi
nița Romaniuc (CA Roman) 60.19; 
înălțime : Ortensla Iancu (Da
cia Pitești) 1,78 m. Camelia Cor- 
nățeanu (Dacia Pitești) 1,78 m ; 
lungime : Gabriela Senchea (CSȘ 
Bacău) 6.19 m ; greutate : Olga 
Uhliuc (Dinamo) 16,74 m ; disc : 
Floarea Vleru (CSM Univ. Cra
iova) 53,76 m ; suliță : Aurica 
Bufniță (Dinamo) 50,88 m.

LA MASCULIN

Cetatea Deva, care au 
forfait la ultimele con- 
republicane !?). rezul- 
nivelul juniorilor mici.

PERFORMERA REUNIUNII

H I P I S M
terlul cailor de 2 ani, intr-un 
nou șl valoros record (l:30,2/km). 
iar Anin, condus șl el de un 
nume nou, N. Nlță, a fost adus 
cu precizie la sosire. D. Toduță, 
care în anul trecut ataca titlul 
de campion, a obținut șl el două 
victorii frumoase, cu Samir, în 
cursa de semifond, și cu Cămita, 
care a realizat un record de 
prestigiu (1:24,0/km), ce o aduce 
pe locul doi In clasamentul ge
nerației. Am mal remarcat vic
toriile izbutite de Lanterna, ce 
anunță o frumoasă perspectivă, 
Cornișon, energic susținut în fi
nalul cursei de B. Baicu. Jeni, 
al cărui mers a cam lăsat, to
tuși, de dorit la sosire, și Co
rint. care cu V. Moise în sulky 
a arătat o cu totul altă valoare 
(1:29.6/km).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : Lanterna (Grigore) 1:36.1 : 2. 
S‘ejerel. Cota : cîșt. 3. Cursa a 
n-a : 1. Cornișon (Baicu) 1:31,7 ;
2. Sonetlst. Cota : cîșt. 2,80, ev.
17. Cursa a IH-a : 1. Cămița
(Toduță) 1:24.0 : 2. Rotunda : 3. 
Aga. Cota : clșt. 12, ev. 14, ord. 
triplă 214. Cursa a IV-a : 1. Sa
mir (Toduță) 1:28,8 ; 2. Cobadin ;
3. Hălmaș. Cota : cîșt. 2, ev. 4. 
ord. triplă 283. triplu II-III-IV 83. 
Cursa a V-a : 1. Halogen (Su
ditu) 1:28.3 : 2. Formidabil. Cota: 
cîșt. 3, ev. 14. Cursa a Vl-a : 1. 
Anin (Niță) 1:30,l ; 2. Bazna ; 3. 
Ghirlanda. Cota : cîșt. 3, ev. 30. 
ord. triplă 226. Cursa a VII-a :
1. Visarea (Iorga) 1:30.2 : 2. Vadu: 
3. Ager. Cota : cîșt. 28, ev. 78. 
ord. triplă închisă, triplu V-VI- 
vn 1 855. Cursa a Vin-a : 1. 
Jeni (M. lonescu) 1:26.6 ; 2., Su
ditu : 3. Kaius. Cota : cîșt. 5, 
ev. 103, ord. triplă 486. Cursa a 
ix-a : 1. Corint (Moise) 1:20,6 :
2. Sică. Cota 1 cișt. 5. ev. 31. 
ord. 16.

A. MOSCU

L.
Si 

a- 
(al 
alconsecutiv 

obține per
la sfîrșit de 
tovarăși an

BĂIEȚI : 100

(Voința) 55,00 ; 
D. Vasiloaie 
înălțime : M.

A.
3 000 m 

(Dinamo)
Bradacs 

B. Tudor 
lungime : 
7,30 m ;

Andi VILARA

COMPETIȚIILE
• CAMPIONATELE NAȚIO

NALE pentru juniori la pen
tatlon modem, s-au desfășurat 
săptămîna trecută în Capitală, 
victoria revenind stelistului 
Laurențiu Mosor, care a avut 
o comportare constant bună în 
cele cinci probe, el avînd un 
minim avantaj în fața colegu
lui de echipă Comeliu Isac. De 
notat că, datorită numărului 
mic de concurenți, nu s-a pu
tut alcătui și un clasament pe 
echipe, formații complete avînd 
posibilitatea să alinieze doar 
clubul Steaua. Deci, ce se în- 
tîmplă ? Cîștigătorii probelor : 
călărie — Sorin Faur 1 100 p, 
scrin'ă — Corneliu Isac 961 p

mânu.1

u

In Campionatul Diviziei A de 
popice, o rundă cu multe me
ciuri viu disputate. Iii final, e- 
tapa a II-a a fost favorabilă e- 
chipelor feminine gazdă, care au 
obținut victoria pe toată linia, 
iar în confruntările masculine, 
localnicii au fost nevoiți să se 
incline în fața oaspeților în 3 
partide. Iată rezultatele :

FEMININ • GLORIA BUCU
REȘTI — METROM BRAȘOV 
2 518—2 416 p.d. (4—2). Joc de 
bună factură tehnică, brașoven- 
cele acomodîndu-se mai greu cu 
particularitățile pistelor. Princi
palele realizatoare : Ana Petres
cu (G) — 457 și Viorica Botezatu 
(M) — 435 (O. Guțu, coresp.) • 
VOINȚA ORADEA — ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 2 384—2 333 
(5—1). Campioanele au pierdut la 
mare luntă, joc în care s-au re
marcat Ibolya Mathe (V) — 405 
si Aurelia Serdean (E) 434. (I.
Ghisa, coresp.). * C.S.M. RE
ȘIȚA — RECORD CLUJ-NAPOCA 
2.452—2 339 (4—2). Gazdele a.u do
minat autoritar, avînd în Maria 
Zsizsik o jucătoare in vervă 
deosebită — 450 De la oaspete 
s-a impus atenției Rodica Sălă- 
gean — 424. (P. Fuchs, coresn.). 
• RAPID BUCUREȘTI - DACIA 
PLOIEȘTI 2 440—2 247 (5%—1/2).
Tnvincîndu-șl direct pe 5 din 
cele 6 adversare rapidislele au 
înregistrat o victorie lejeră. Cele 
mai 
438. 
sl 
388.

eficace : Elena Anton (R) — 
Elena Ciobanu (R) — 426

resnectiv. Rodica Drăsfan —
IN. Costache, coresn.). •

CONSTRUCTORUL GHERLA — 
VOINȚA ODORHEIUL SECUIESC 
2 233—2 219 (4—2). Rezultat Incert 
nînă la ultima pero"he. Cele mai 
bune rezultate individuale : Ro- 
diea Taica (C) — 388 st Ft’sa- 
be-ta Fărcaș 'Vi — tns. n; Szoho. 
coresn.). muc A V s-Mor.rn
VAMA — VOTNTA BUCUREȘTI 
2 372—2 352 (3—3). • DERMA-

GANT 3 
TIMIȘO? 
VOINȚA 
PLOIEȘT 
VOINȚA 
MEC ANI' 
(3-3).

MAS CI 
REȘ — 
5 114—5 31 
onorat ti 
succes îi 
955, E. C 
sodi — 
autori 
coresn.). 
C. TURS 
4 933—5 0: 
ținut pu 
evidenția 
marca ti 
(P. Ton, 
BUCURE 
REȘ TI 1 
tuind o 
oaspeții 
Cei mal 
dulescu 
neanu (< 
resn.l. 4
— MET/ 
(4-2). J 
A. Tudo 
(M) — I 
publicul: 
• ELEC
— VICT
4 944 (5— 
SOV -
5 306—ă 1.
STANTA 
NA 4 94 
GiwniL 
TORUL 
(5—1). « 
CWTMTC ‘ 
(4-2). 
CHIMPE 
4 620 (5- 
ră, Olin 
pe C.F. 
4 651 (4-

PENTA TLONIȘTILOR
(19 v), inot — Laurențiu Mo
sor 1312 p (3:15,2), tir — Ma
rian Stoide 1 000 p (194 p), 
cros — Corneliu Isac 1 164 p 
(9:46,6).

Clasament final : 
țiu Mosor (Steaua) 
2. Corneliu Isac 
5 301 p, 3. Marian 
limpia) 5 040 p. 
Vladu (Steaua) 5 035 p, 6. Lu
cian Mirică (Politehnica I. L 
Timișoara) 4 754 p.

• O DISPUTĂ interesantă 
au oferit sportivii angrenați în 
întrecerile de biatlon modern, 
victoria revenind lui Alexan
dru Frumușeanu (Olimnia 
București), în timp ce C.S.Ș.

1. Lauren- 
5 303 p, 
(Steaua) 

Stoide (O- 
4. Bogdan

NAȚIONALELE" DE TENIS ALE SENIORILOR
(Urmare din pag I)

dublu bărbați și, respectiv, du
blu senioare. Adjudecîndu-și 4 
titluri din totalul de 5 puse în 
joc, dinamoviștii bucureșteni, 
împreună cu tehnicienii care îi 
pregătesc, Aurel Segărccanu — 
antrenor emerit, Gheorghe Boa- 
ghe și Constantin Cozmescu •— 
antrenori, secția de tenis, con
ducerea clubului merită feli
citări. La rindul lor, reprezen
tanții clubului Steaua, Daniela 
Moise — Adrian Marcu au de
venit campioni de dublu mixt, 
antrenorii lor fiind Eleonora 
Dumitrescu și Dumitru Viziru.

Dacă timp 
seturi finala 
— probă în 
sportiv poate 
demonstrat — 
și pentru că doi dintre prota
goniști. Segărceanu și Vanță, 
erau obosiți după finala lor de 
simplu), ultimele două au fost 
foarte disputate. Segărceanu — 
Dîrzu le-au pierdut pe primele 
două 
4—6) și aceasta pentru 
nerii Mihai Vanță — 
Comănescu au jucat 
bine, retururile ambilor 
du-i în vădită dificultate pe co
legii lor de club. .Setul al trei
lea — cel mai palpitant — a-

de aproape trei 
de dublu bărbați 
care spectacolul 
fi prin excelentă 

■ a trenat (poate

destul de ușor (2—6, 
că ti- 

Marius 
foarte 

punîn-

nunța o victorie facilă a pere
chi’ Vanță — Comănescu. 
conducînd cu 4—0 și 5—3 
ghemuri. De aici 
(Dîrzu și-a intrat 
au întors soarta 
cîștfgat cu 7—6
adivdecîndu-și 
dou? seturi.
Andrei Dîrzu, Florin Segărcea
nu — Mihai Vantă, Mar:"s Co- 
măne-eu (toți de la D’namo 
București) : 2—‘6, 4—6. 7—6,
6— 3 6—2.

Cuplul Diane Samungi — 
Teodora Tache a întrecut, în 
finală cu 6—4. 6—4 perechea 
Florentina Curpene — Monica 
Radu (cvartetul fiind de la Di- 
namc București), la capătul u- 
nei dispute în care cîstigătoa- 
re'.e au fost net superioare în 
ambele seturi.

Tn ultimul act al probei de 
dublu mixt au cîstW-t stelist’i 
Daniela Moise — Adrian Marcu 
(ei au fost campionii tării la 
simplu), cu 6—2. 6—1. învingă
torii au jucat foarte bine, vic
toria fiind pe deplin meritată, 
ganvi lor tehnică dovedi.ndu-se 
mul+ mai eficace. în semifi
nal : Mn’se, Marcn — Teodora 
Tarhe Mihai Vanfă. 6—2. 6—1 
șl Samungi. Segărceanu — Flo
rentina Curpene, Andrei Dîrzu
7— 6, 6—2.

ei 
la 

adversarii lor 
bine în mină) 
meciului, au 

(tie-break), 
și ultimele 

Rezultat final :

ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘTIGURILE TRAGERII MUL

TIPLE PRONOEXPRES DIN 14 
SEPTEMBRIE 1986 : FAZA I : 
Cat. 2 : 1 variantă lOO’/o a 12 414 
Iei șl 5 variante 25% a 3103 lei ; 
cat. 3 : 16,50 a 1 693 lei ; cat. 4 : 
39,50 a 707 lei ; cat. 5 : 93 50 a
299 lei ; cat. 6 : 3 119,75 a 40 lei ; 
cat. 7 : 125,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
1 628,50 a 40 lei. REPORT LA 
CATEGORIA 1 : 170 662 lei. FAZA 
a II-a : Cat. A : 2 variante 25% 
a 42 615 lei ; cat. B : 2 variante 
100% a 26 224 lei, din care o 
excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
și diferența în numerar și 5 va
riante 25% a 6 556 lei : cat. C : 
22,75 a 3 746 lei ; cat. D : 93.25
a 914 lei ; cat. E : 262,25 a 325

Polilehn 
gat proi 

Clasau 
— 1. / 
(Olimpii 
Leca (< 
p, 3. An 
litchnic: 
Cheia (' 
P, 5. C 
pia) 1 8 
(C.S.Ș.
• CA 

modern 
cea Las 
care și 
3 053 p, 
situîndu 
Politehn 
Matiaș 
2 810 p.

C
fi

și fosta 
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pecer, i 
prins ai 
netrabil 
opt din 
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puncte 
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elevii i 
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STAT LOTO-PRONOSPORT
lei; cat. F : 7 386,75 a 40 lei ; 
cat. G : 243 a 200 lei ; cat. H : 
T 596,50 a 40 lei.
• Anunțăm pe toți amatorii 

participant la sistemul LOTO că, 
începind de ieri, au fost puse 
în vînzare biletele la TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO de du
minică, 28 septembrie 1986. For
mula acestei trageri se anunță 
deosebit de generoasă, prin fap
tul că se efectuează 7 extrageri, 
în două faze, cu un total de 
nu mai puțin de 66 numere. Am
plitudinea gamei numerelor ex
trasa permite parti cipanțil or să- 
obțină cîștiguri și cu 3 numere 
din 18 și, respectiv. 24 extrase.

Paleta 
și varie 
nea, o 
cîștiguri 
13 catej 
turisme 
sume c 
U.R.S.S. 
25 lei v 
bele fa 
prin ur 
tegoriile
• Nu 

24 sept» 
obișnuit 
mai ast 
ma opți 
numere]
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>ariu — 
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au ob-

| DE LA „STILUL
Derby-ul Sportul Studențesc — 

I Steaua readuce în discuție ideea 
că echipele de prim rang nu se 
pot îndepărta prea mult de pro- 

Il’ilul tactic al „curții" lor Așa 
se face că Steaua de astăzi, în 
pofida trecerii anilor, cultivă 
jocul avîntat care a fost carac- 

Iteristic „bătrînului" C.C.A, Țîș- 
nirile lui Lăcătuș, moment esen
țial în desfășurarea atacurilor, 
sînt țîșnirile lui Cacoveanu, e
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CASEI" LA... HAGI
adevărat — cu *tot ce a adus în
tre timp fotbalul — de la schim
bul de locuri, la pressing și la 
jocul de apărare al extremei. în 
aceeași situație se află și Pi- 
țurcă, ale cărui plecări pe tra
see mai pu^in previzibile au ceva 
din încrucișările lui Tătaru I, 
toate acestea fiind conduse — 
în general — de succesorul lui 
Constantin și Bone, adică de BQ- 
13ni, responsabilul operativ cu 
ideile în angrenajul de astăzi al 

™ roș-albaștrilor.
Stilul avîntat, am putea spune, 

este „stilul casei" la Steaua, iar 
observația este valabilă și în ca
zul altor sporturi, ca de exem
plu baschetul, unde a existat în
totdeauna o demarcație între 
„stilul direct" al Stelei și cel 
mal elaborat al - dinamoviștilor.

Acestea fiind zise, să facem o 
observație de circumstanță. în 
jocul de duminică a apărut la 
Steaua un jucător cu profil ine
dit în angrenajul echipei Iul Je
nei șl Iordănescu. Este vorba de 
Ivan, un fel de Gentile Ia Ma
radona, care și-a îndeplinit ro
lul cu o rîvnă demnă de admi
rat. Din păcate, acest rol (la 
Hâei) a amînat «evaluarea ca
lităților de ansamblu ale bistri- 
teanului, calități care vor trebui 
probate în viitor. în orice caz, 
ideea cu Ivan „la om* este in
teresantă în perspectiva unei e- 
ventuale prime manșe C.C.E. în 
declasare, cînd — ca urmare a 
absentei celor trei „nentru car
tonase* — nu este exclusă nece
sitatea ținui om soecial ..la măr
eai*. fSă menționăm, totuși, că 
o dată eu Intrarea Iul Maiaru

rajhdieiat 
comentavule 
, conținuși

Unul dintre numeroasele momente ofensive ale partidei din 
^Ciulești : Damaschin II reia balonul, cu capul, spre poarta apă

rată de Nițu Foto : Gabriel MIRON

SCHIMBUL DE ȘTAFETĂ BĂLĂCI - LUPESCUspectacolul nu a avut decît de 
ciștigat.)

+
Două vorbe despre Hagl, pe 

care l-am remarcat pentru golul 
de artă pe care l-a marcat șl 
pentru cele cîteva lucruri bune 
dc-alungul partidei. Cred că e- 
ehipa studenților a ajuns in faza 
tn care nu mai trebuie să aș
tepte totul de la Hagi, ci să-l 
angreneze Intr-o- formulă tactică 
In cadrul căreia, cum se spune 
In familie, „să se mai ducă și 
după pline", așa cum a procedat 
Bilardo cu Maradona în finală, 
cînd l-a „ascuns" In grămadă pe . 
cel mal bun jucător al Mundia- 
lulul, prileiuindu-1 o partidă de 
un înalt altruism, pasa la Bumi- 
cltaga fiind cea mal sugestivă 
din toate. în acest sens, comen
tatorii argentinieni au subliniat 
că cea mal bună, cea mai densă 
partidă a Iul Maradona a fost 
finala. De ce n-am prelua din 
Ideile marilor eebine ?

loan CHIRILA

• MÎINE, LA RM. VILCEA, va 
avea loc partida Chimia — Ra
pid, restanță din cadrul etapei 
a 4-a a Diviziei A. Meciul va 
începe la ora 17 și va fi con
dus de o brigadă avîndu-1 la 
centru pe Ad, Porumboiu, iar 
la linie pe A. Ranghel (ambii 
din Vaslui) șl Al. Mustățea (Pi
tești).
' • CUM SE DISPUTA MECIU
RILE ETAPEI A vi-a A DIVI
ZIEI A. Partidele etapei a Vl-a 
a Diviziei A, care preced Întâl
nirile din cupele europene ale 
formațiilor noastre (Dinamo. 
Sportul Studențesc șl Universi
tatea Craiova) au fost nro«ra ma
te astfel : JOI 25 SEPTEMBRIE : 
Universitatea Craiova — Otelul 
si F. C. Ames — Sportul Stu
dențesc ; VINERI 26 SEPTEM
BRIE : ,U“ Clut-Napoca 
namo ; - - -
BRIE : Corvinul 
reni și Steaua ___ ,
NICĂ 28 SEPTEMBRIE : 
Bacău — F. C. : , 1 
Vîtcea — Gloria, Petrolul

r ,___ Dl-
SIMBATĂ 27 SEPTEM-

— Flacăra Mo- 
— Jiul ; DUMI- 
-------- ... : S. C. 
Olt, Chimia Km. 

____------------- j _  Ra
pid șl Victoria — F.C.M. Brașov. 
Restanța Steaua — Corvinul (din 
etapa a Il-a) a fost reprograma- 
tă MARȚI 30 SEPTEMBRIE.
• MASURI DISCIPLINARE ALE 

COLEGIULUI CENTRAL AL AN- 
TRENORILOR. Comisia de disel- 

• plină a Colegiului central al an
trenorilor, luînd în discuție aba
terile săvîrșite de unii antrenori 
cu ocazia unor jocuri oficiale, a- 
baterl care contravin dispozițiilor 
F.R.F., și Colegiului central al 
antrenorilor, a luat următoarele 
măsuri : -

— interdicția de a Intra In in
cinta terenului de joc ne 3 etane 
nentru antrenorii T. Szekelv (Nl- 
tramonia Făgăraș) si M. Jamai- 
schl (Constructorul Iași).

— Interdicția de a Intra în In
cinta terenului pe 2 etape ncn- 
-tru antrenorii Gh. Dungu (ROVA I Roșiori) și Gh. Rotaru (Voințe
București).

- Colegiul central al antrenorilor 
reamintește tuturor- tehnicienilor I obligația de a resnecta eu stric
tețe disciplina și - sportivitatea, el 
fiind primii care au datoria de 
a reprezenta un exemnlu nentru I sportivii de a căror pregătire și 
educație răspund.

I
I
I
I
I
I
I

COR VINUL A IN VĂT AT LECȚIA JOCULUI ÎN DEPLASARE’ . 3

Și după a doua deplasare con
secutivă Corvinul a revenit a- 
casă cu un punct. De astă dată, 
„remiza" a realizat-o la Galați, 
eu Oțelul, o formație -ambițioa
să, dornică de a obține ambele 
puncte și care s-a „bătut" tot 
timpul (de remarcat că aceasta 
a făcut-o în limitele regulamen
tului de joc) pentru a termina 
învingătoare. Oțelarii și-au creat 
cîteva situații favorabile,, dar 
Antoni. Rotaru, Burcea și 
Ralea au șutat imprecis- sau, 
■de cele mai multe ori,- portarul 
Ioniță, în formă maximă, a avut 
intervenții salutare, respingînd 
sau deviind „bombele" localni
cilor.

In repriza secundă, în min. 53, 
Oțelul a fost la un pas de 2—0, 
cînd balonul a poposit In plasă, 
insă arbitrul I. Igna n-a vali
dat golul. Ce s-a întîmplat în

acest minut 7 Burcea, de pe 
partea dreaptă, a centrat înalt 
la 3—4 m de poarta Corvinulul, 
Ioniță a sărit să rețină balonul, 
Antohl a sărit, de asemenea, l-a 
faultat, hunedoreanul a căzut și 
mingea a intrat în poartă. Ar
bitrul.' pe fază, l-a sancționat pe 
Antohl pentru fault în atac, con- 
slderînd, conform ultimelor dis
poziții, că portarul nu poate fi 
atacat în „careul mic" (așa cum 
ne-am obișnuit să-1 spunem) 
deoarece aceasta este suprafața 
de protecție a portarului.

Corvinul, plecînd șl de la Ga
lați cu un punct, demonstrează 
că, în actuala ediție, spre deo
sebire de precedenta, a învățat 
și știe să aplice cu eficiență 
lecția jocului In deplasare. Su
porterii el speră că vor veni șl 
alte confirmări.

Pompiîiu VINTILA

Minutul 68 al partidei Dinamo 
— S.C. ■ Bacău. Crainicul stadio
nului din șos. ștefan cel Mare 
anunță o nouă schimbare în e- 
chipa gazdă : „Iese jucătorul cu 
nr. 8. Bălăci, și intră jucătorul 
cu nr. 17, Lupescu".

...Acum ■ 13 ani, la Petroșani. 
Intr-d partidă cu Jiul, Iile Balacl, 
atunel în vîrstă de 17 ani. de
buta în Divizia A, sub culorile 
clubului unde făcuse primii pași 
în fotbal, ca pitic. Universitatea 
Craiova. Un start sub bune auspicii, 
micul jucător de atunci ajungînd 
repede în eșalonul marilor spe
ranțe ale fotbalului românesc; 
speranțe împlinite prin evoluția 
spectaculoasă a acestui real ta
lent. Hie Balacl a susținut pînă 
acum peste 306 meciuri pe scena 
primei divizii, lmpunîndu-se prin 
valoare drept cel mal bun fot
balist român In anii 1991 șl 1982, 
îmbrăcînd tricoul echipei repre
zentative de 69 de ori, ultima

dată recent, in part:da eu Aus
tria. din preliminariile C.E.

...Duminică după-amiază. pe 
gazonul terenului principal — a- 
colo unde, atrași ca un magnet 
ochii piticilor dinamoviști „văd" 
consacrarea lor în ..echioa mare" 
Iacă de la orlrnul contact cu ba
lonul pe terenurile Centrului de 
copil si iuniori — debuta în for
mația Dinamo câ jucător divi
zionar A. Ion Lupescu. Tot la 
17 ani ea și cel pe eare-> înlo
cuia acum. Produs al nepinierei 
din șos. Ștefan cel Mare, ca e- 
lev al fostului International Iosif 
Varga șl băiat al altui reputat 
fost international. Nicolae Lu
pescu. foarte tînărul miilocaș a 
pășit eu sfială, dar cu încredere, 
în marea performanță.

Să sperăm că, asemenea Iul 
Die Balacl. sub bune auspicii.

Paul SLĂVESC U

PARADOXURILE „BALONULUI ROTUND**
„La Slatina și Ia Cluj-Napoca 

am jucat bine, dar am pierdut. 
Acum, cu Chimia, jocul a fost 
mai modest. insă am ciștigat. 
Sînt paradoxurile fotbalului". 
Declarația lui D. Dragomir, pre
ședintele lui F.CJW. Brașov, are 
mult adevăr în ea. An> văzut șl 
noi echipa brașoveană evoluînd 
în deplasare șl ea a lăsat 0 
bună impresie prin organizarea 
jocului. Duminică, însă, cu Chi
mia, pe stadionul ei de lîngă 
Tîmpa, formația brașoveană a 
depus multe eforturi pentru a-și 
aprepria victoria. Este știut, se 
cîștigă mai greu acasă, dar pen
tru aceasta echipele trebuie să 
fie mal bine pregătite. F.CJM. 
Brasov a dominat (parcă vedeam 
meciul Sportul Studențesc — O- 
monla Nicosia), dar din pripea
lă. din dorința de a transa cît 
mal repede în favoarea sa, a 
greșit mult iar tînărul Cadar a 
fost un adevărat campion al ra
tărilor. Ca să nu înscrii de la ( 
m, cu poarta goală, nu mal ține 
de tactică, ci de psihologia ju

cătorului 1

Apropo de tactică, toată luirca 
a remarcat pînă acum contribu
ția Iul C. Ștefănescu la restruc
turarea jocului lui F.C.M. Bra
șov. Dar duminică s-a greșit 
pentru că foarte multi jucători 
îl căutau pe liberoul-antrenor cu 
pase, pvnîndu-1 uneori chiar în 
dificultate. In momente de sune- 
rioritate, ștefan, de pildă, s-a în
tors eu mingea din terenul ad
vers șl l-a pasat lui ștefănescu. 
Așa ău făcut șl Șulea. și Avăda- 
nei. ceea ce a dus la confuzie, 
la dereglările din mecanismul o- 
fensiv, permlțînd adversarilor re
gruparea în treimea lor. Iată, 
deci, orlcît respect s-ar purta nou
lui lor antrenor și coleg, dinamica 
incului cere alt mod de a acțio
na șl nicidecum ca un „libero" 
să vămuiască toate baloanele. 
Iată de ce acel raport de șuturi, 
.17—7, a rămas doar de domeniul 
statisticii, pentru că. în conjune 
tura descrisă, finalizarea a lăsa; 
de dorit.

Constantin ALEXE

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A IV-a
\TUL DE OINĂ
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SERIA I
Minerul Vatra Dornei — Cris

talul Dorohoi 6—9, Relonul Să- 
vinești — TEPRO Iași 4—2 (1—1), 
Avîntui Frasin — Explorări Cîm- 
pulung Moldovenesc 0—0, Șiretul 
Pașcani — Electro Botoșani 3—1 
(0—0), Constructorul Iași — Chi
mia Fălticeni 2—1 (0—0), Metalul 
Rădăuți — Zimbrul Șiret 2—0 
(1—0), Metalul Botoșani — Ceta
tea Tg. Neamț 2—1 (2—0), CSM
Bucecra — Carpațl Gălăneștl 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 10 p (8—1), 2. Relonul 
Săvinești 10 p (9—4), 3. Metalul 
Rădăuți 9 p (6—2)... pe ultimele:
15. Zimbrul Șiret 3 p (3—7), 16. 
Electro Luceafărul Botoșani 1 p 
(4-8).

SERIA A Il-a
Partizanul Bacău — Textila Bu- 

huși 2—3 (1—0), Steaua Mecanica 
Huși — Minerul Comănești 3—1
(1—0), Mecanica Vaslui — Inter 
Vaslui 0—1 (0—0), Proletarul Ba
cău — Laminorul Roman 4—0
(2—0), Petrolul Moinești — Vic
toria IR A Tecuci 1—0 (1—0), DVA 
Portul Galați — Gloria Galați
1—0 (0—0), Metalul Roman — U- 
nirea Negrești 4—2 (1—0), C.SJW. 
Borzeștl — Letea Bacău 3—1 
(2—1).

Pe primele locuri : 1. TEXTILA 
BUHUȘI 12 p ni—2), 2. Inter 
Vaslui 12 p (7—1), 3. Petrolul
Moinești 10 p (5—1)... pe ultimele: 
15 Laminorul Roman 3 p (3—9),
16. Partizanul Bacău 1 p (5—9).

SERIA A III-a
Laminorul Vizlru — Granitul 

Babadag 4—0 (2—0), Metalul Bu
zău — Constructorul Hidrotehnica 
Focșani 3—0 (1—0). Victoria Gu- 
gești - Carpați Nehoiu 3—1 
(2—1). Arrubium Măcin — Ener
gii Mărăsești 1—2 (1—2). Ș.N. 
CSȘ Tulcea — Chimia Brăila 
1—0 (0—0) Minerul Mahmudia — 
Progresul Isaccea 2—0 (2—0). Pe
trolul Ianca — Petrolul Berea 
1—0 (1—0' Luceafărul Adjud — 
Chimia Buzău 2—0 (1—0).

•e primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 9 p (7—6), 2. Petro
lul Berea 7 p (8—3) 3. Victoria
Gugesti 7 n (7—4)... pe ultimele :
15. Arrubium Măcin 3 p (4—7).
16. Progresul Isaccea 3 p (2—7).

SERIA A IV-a
Voința Constanta — Cimentul 

Medgidia 1—3 (0—1), Viitorul 
Chirnogi — Victoria Lehliu 1—0 
(0—0) Metalul Mangalia — Por
tul Constanța 1—0 (0—0). Ș.N. 

Pltenlța — ISCIP Ulmenl 2—0 
(1—0) FCM Dunăreană Giurgiu — 
Olimpia Slobozia 3—0 (2—0), Pe
trolul Roata de Jos — Oțelul Că
lărași 0—0, IMU-CSȘ Medgidia
— Sportul „30 Decembrie" 3—0 
(1—0) Victoria Tăndărei — Uni
rea Urziceni 2—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 10 p (14—6), 3. 
Metalul Mangalia 9 p (3—3), 3—4.
I.M.U.  Medgidia 7 p (7—3) șl 
Oțelu1 * * * * Călărași 7 p (8—4)... pe 
ultimele : 15. Victoria Lehliu 3 p 
(2—7). 16. Unirea Urziceni 1 p 
(3—10).

(dinamoviștii realizaseră opt 
puncte din „bătaia" mingii), pe
culoarul de întoarcere se afla 
doar căpitanul echipei Dinamo, 
N. Păsărică, care, în pofida e- 
forturilor depuse, a fost lovit 
în plin printr-o fulgerătoare e- 
xecuție. a mărginașului II, tînă
rul O. Popa. Scor final : 26—24 
pentru campioni, care, onorîn- 
du-și titlul, au terminat primul 
tur neînvinși. Au evoluat for
mațiile : C.P.B. — A. BURCI- 
CĂ (2), A. Putinței. A. Geor
gescu, I. Șerban (2) (A. Anton), 
M. Stănescu (2), I. PAULES- 
CU, N. PAULESCU, I. Anton
(O. Popa), G. Gruianu, M. SI- 
MOIU (2), Gh. Drăghici (2) ; 
DINAMO — M. Andrușcă, Gh. 
Chițu, FI. Dincă, P. Stoian, A. 
Burbulia (2), M. Mironiuc, C. 
OANCEA, T. Sîrbu (2), I. Fun- 
dățeanu (2), D. Răsărit, N. PĂ
SĂRICĂ (2). în paranteze — 
punctele suplimentare. Cu mai 
multă autoritate în sancționa
rea repetatelor proteste, arbi
trul V. Comșa (Călărași) ar fi 
avut o excelentă prestație.

Pentru celelalte două locuri 
în turul următor și-au dispu
tat întîietatea trei echipe. Iată
rezultatele directe : I.M.P. Buc. 
— Viață Nouă Olteni (jud. Te
leorman) 23—8, I.M.P. — La
minorul Roman 18—12, Lami
norul Roman — Viață Nouă 
Olteni 17—11.

CLASAMENTUL: 1. C. P. Buc. 
27 p, 2. Dinamo 25 p, 3. A.S.A, 
Constanta 23 p. 4. I.M.P. Buc. 
21 p, 5. Laminorul Roman 19 
p, 6. Viață Nouă Olteni 17 p. 
7. Avîntui Frasin 13 p. 8. Re
colta Apoldu de Sus (jud. Si
biu) 13 p (punctaveraj mai 
slab). 9. Unirea Tricolor Dăbu- 
leni (jud. Dolj) 13 p. 10. La
minorul Beclean 9. Primele 5 
echipe se mențin în cursa pen
tru titlu.

SERIA A V-a
Danub'ana București — ME- 

CON București 2—0 (2—0), Visco
lii București — Abatorul Bucu
rești 4—1 (2—1), Minerul Șotînga
— Cimentul Flenl 4—2 (0—2), A- 
vicola Crevedia — Chinda Găeștl 
1—0 (0—0), Metalul București — 
CFR IA CP București 1—0 (0—0), 
TCSIM București — Tehnometal 
București 1—2 (0—0). IUPS Chi
tită — Metalul Mija 2—0 (1—0), 
Electrica Titu — Voința Bucu
rești, amlnat.

Pe primele locuri : 1. IUBS 
CHITILA 9 p (8—4), 2. Tehno
metal București 9 p (6—5), 3—4, 
Avicola Crevedia 7 p (4—1) si 
Metalul Mija 7 p (7—4)... pe ul
timele : 15. ICSIM București 3 p 
(3—8). 16. Abatorul București 3 p 
(4—131.

SERIA A Vl-a
Constructorul TCI Craiova — 

Muscelul Cîmpulung 2—1 (0—0). 
Viitorul Drăgăsanl — C.F.R. Cra
iova 1—3 (0—2), Automatica A- 
lexandria — Lotrul Brezol 3—1 
(1—0) Recolta Stoicănești — IOB 
Balș 2—0 (0—0). Electronistul
Curte- de Argeș — Sportul Mun
citoresc Caracal 3—1 (1—1). Chi
mia Victoria Tr. Măgurele — 
Constructorul Pitești 4—0 (1—0) 
Dacia Pitești — Progresul Cora
bia 4—0 (0—0). Progresul Băilești
— Textila Roșiori 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR MĂGURELE 10 p (8—1). 2. 
Lotrul Brezoi 7 p (5—3). 3. Pro
gresul PăPest) 7 p (7—6)... pe 
ultimele : 15. Progresul Corabia 
4 p (6—12' 16 Sportul Muncito
resc Caracal ’ p (4—5).

SERIA A VII-a
Minerul Oravifa — Gloria Re

șița 2—1 (1—1). Dierna Orșova — 
Metalurgistul Sadu 4—2 (3—1) 
C.F.R. victoria Caransebeș — Mi
nerul Moldova Nouă 2—1 (0—1). 

Petrolul Tlclenl — Victoria îna
inte Vînju Mare 3—0 (1—0), Mi
nerul Motru — Metalul Oțelu 
Roșu 3—0 (1—0), Armătura Stre- 
hala — Mecanizatorul Șimian
2—1 (1—1), Minerul Anina — Mi
nerul Mătăsari 5—0 (1—0), Ener
gia Minerul Rovinarl — C.SJd. 
Caransebeș 3—0 (2—0).

Pe primele locuri s 1. MINE
RUL MOTRU 10 p (12—2), 2. Mi
nerul Anina 8 p (11—4). 3. C.F.R. 
Victoria Caransebeș 7 p (9—6)... 
pe ultimele : 14—15. înainte Vînju 
Mare 4 p (3—8) șl Armătura 
Strehaia 4 p (4—9), 16. Mecani
zatorul Simian 2 p (3—7).

SERIA A VHI-a
Minerul Lupenl — Obilici Sîn- 

martinu Sîrbesc 4—0 (3—0), Vic
toria Călan — Strungul Chișineu 
Criș 3—1 (2—1), C.S.M. Lugoj — 
Progresul Timișoara 2—3 (2—2), 
Unirea Sînnicolau Mare — Meta
lurgistul Cugir 2—0 (0—0), C.F.R. 
Simeria — C.SÎM. Vagonul Arad
1— 1 (0—0). U.M. ' Timișoara — 
Șoimii Lipova 2—1 (2—0). Mine
rul Ghelar — Unirea Tomnatic
2— 0 (1—0), C.F.R. Timișoara — 
Minerul Știința Vulcan 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SÎNNICOLAU MARE 12 P (9—2),
2. C.F.R. Timișoara 9 p (8—1),
3. Progresul Timișoara 9 p (6—4)
...pe ultimele : 15. Obilici Sîn-
martinu Sîrbesc 3 p (3—8). 16. 
Minerul Ghelar 2 p (4—9).

SERIA A IX-â
Mecanica Alba Iulia — Unirea 

Valea lui Mihai 4—1 (2—0). Mo
torul IRA Cluj-Napoca — Tîrna- 
vele Blaj 3—0 (0—0), Metalul
Aiud — Minerul Șunculuș 2—0 
(3—0). înfrățirea Oradea — In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii 3—0 
(1—0) Oțelul Or. dr. Petru Groza
— Recolta Salonta 0—1 (0—1). Bi
horeana Marghita — Gloria Beiuș 
1—0 (1—0) Sticla Arieșul Turda
— Unirea Alba Iulia 6—1 (2—0).
Olimnia Gherla — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 4—1 (2—1).

”e primele locuri : 1. META
LUL AIUD 12 p (9—2). 2. Sticla 
Arieșul Turda 9 p (14—4), 3. în
frățirea Oradea 9 p (11—4),.. pe 
ultimele • 14—15. Minerul Or. Dr. 
P. Groza 3 p (3—8) și Tirnavele 
Blaj 3 p (4—9). 16. Minerul Șun- 
cuius 3 n n—9).

SERIA A X-a
Chimia Zalău — Mecanica Bis

trița 3—1 (0—0). Minerul Rodna
— Laminorul Beclean 1—0 (1—0) 
Chimforest Năsăud — Minerul

Baia Sprie 3—2 (1—1), Minerul
Borșa — Minerul Sărmășag 3—0 
(1—0), Minerul Băița — victoria 
Cărei 3—1 (2—0). Chimia Tășnad
— Oașul Negrești 2—1 (1—0), Bra
dul Vișeu — Someșul Satu Maro 
0—2 (0—1). Silvania Cehu Silva- 
niel — Minerul Băiuț 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. SILVA
NIA CEHU SILVANIEI 9 p. 
(8—3). 2. Scmeșul Satu Mare 9 p 
(7—4), 3. Chimforest Năsăud 9 p 
(7—6)... pe ultimele : 15. Meca
nica Bistrița 3 p (9—9). 16. Mi
nerul Sărmășag 3 p (3—9).

SERIA A Xl-a
Oțelul Reghin — Avîntui Re

ghin 2—5 (0—3) Progresul Odorhel
— Unirea Ocna Sibiului 3—0, 
(1—0). Unirea Cristuru Secuiesc
— Mecanica-CSU Sibiu 2—0
(1—0), Metalul Sighișoara — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 0—1 (0—1).
Minerul Bălan — Metalul Reghin
2— 1 (0—1). Carpațl Agnita — Mu
reșul Luduș 1—0 (1—0). I.P.A. 
Sibiu — Automeeanica Mediaș
3— 0 O—0). Metalotehnlca Tg. 
Mureș — Viitorul Gheorghenl
4— 1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 12 p (14—4), 2. Electro- 
muteș Tg. Mureș 9 p (4—1). 3. 
Progresul Odorhel 8 n (8—1)... 
pe ultimele : 14. Unirea Cris
turu Secuiesc 3 p (3—8). 15. Me
talul Sighișoara 3 p (2—8), 16. 
Unirea Ocna Sibiului 3 p (5—12).

SERIA A XlI-a
Unirea Cîmpina — ASA Chimia 

Ploiești 2—0 (2—0). Victoria Flo- 
resti — Mobila Măgura Codlea 
2—0 (2—0) Precizia Săeele — ”e- 
talul Tg. Secuiesc 3—0 (2—0), 
Metan,’ P epeni — Petrolul BSjeoi 
4—1 (1—1). Toroedo Zărnesti —
Cimentul H-ighiz 1—0 (0—01. E-
lectro Sf. Gheorghe — Minerul 
Baraolt 2—0 (1—0) Nitramonia
Făgăraș — Minerul Filipesti 1—0 
(1—0). I.P.T. ’ntorsura Buzăului
— Carnati sinaia 3—0 (1—m. Par
tidă resta"tă • Petrolul Băicoi — 
Nitramonia Făsăras 3—1 (1—11.

Pe primele tocuri : 1. META
LUL P'.OPFNT 10 D (10—21 2.
Unirea Cimdina 3 n 14—1> 3.
Precizia Săoele 7 n <8—41. <. Me
talul Tg. Secuiesc 7 n (6—51... 
pe ultimele : 14. Toroedo Zărnosti 
4 o (2—5) 15. I.P.T. Tntorsnra Bu
zăului > n (5—10) 16. Mobila Mă-, 
gura Codlea 1 n <1—71

Rezultatele au fost comunicate 
de corespondenții noștri volun
tari.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

VÎmpreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL BUZĂU
(Urmare din pag. 1)

In continuare a fost vizitată 
ÎNTREPRINDEREA DE GEA
MURI. cea mai mare unitate 
de acest gen din țară.

Gazdele l-au informat pe 
tovarășul Nioolae Ceaușescu că 
indicațiile date 
cedentei vizite 
ceastă unitate. 
Iile atunci cu 
buna folosire a___  _
ducțic au fost integral îndepli
nite.

S-a vizitat, in continuare, ÎN
TREPRINDEREA DE SIRMA 
SI PRODUSE DIN SÎRMĂ 
BUZĂU.

Pretutindeni, in secțiile vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați și ovaționați cu 
profund respect și nețărmurită 
dragoste pentru grija ce O 
poartă oamenilor muncii, între
gului popor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat 
cu muncitorii, s-a interesat de 
munca lor, de problemele per
sonale, le-a strins miinile.

Vizita s-a încheiat într-o at
mosferă vibrantă, sărbătorească, 
miile de muncitori exprimîn- 
du-și profunda bucurie de a-1 
fi avut in 
mai iubit 
român.

cu prilejul pre- 
de lucru în a- 
sarcinile stabi- 
privire ta mai 

spațiilor de pro-

mijlocul lor pe cel 
fiu al poporului

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a 
luni după-amiază, cu 
Biroului Comitetului 
Buzău al P.C.R.

In cadrul intilnirii a 
nalizat modul in care se acțio
nează pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului ai XIII-lea 
at partidului, a sarcinilor de 
plan pe anul in curs și pe în
tregul cincinal, a programelor 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a județului.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu 
Elena Ceaușescu 
luni după-amiază 
adunare populară 
loc in municipiul

intilnit, 
membrii 
județean

fost a-

tovarășa 
au participat 

la marea 
care a avut 
Buzău.

In piața „Dacia", din 
municipiului, zeci de 
oameni ai muncii din 
economice buzoiene, 
ai ogoarelor, tineri și 
au fost prezenți la 
tă emoționantă intilnire

centrul 
mii de 

unitățile 
lucrători 
vîrstnici 

aceas- 
cu

TURNEUL DE TENIS
DE LA’ LOS ANGELES

20 in clasa- 
A.T.P., cam-

Coborit pe locul 
samentul mondial 
pionul american John McEnroe 
a marcat o strălucită reintrare 
după eșecul de la Flushing 
Meadow cind, reamintim, a fost 
eliminat incă din turul I de 
Paul Annacone. Participînd la 
un mare turneu Internațional 
la Los Angeles. McEnroe a lă
sat o impresie deosebită, cîști- 
gind net finala susținută cu 
suedezul Stefan Edberg, nr. 4 
mondial : 6—2. 6—3.

CICLIȘTII NOȘTRI LA BALCANIADA
MEDALII DE ARGINT Șl BRONZ PENTRU

conducătorul partidului și statu
lui.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu ta tribuna a- 
dunării a fost salutată eu în
delungi și puternice ovații, a- 
plauze și urale, cu însuflețite 
aclamații pentru patrie, popor 
și partidul comunist, pentru 
conducătorul său încercat, pen
tru pace și înțelegere in lume.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Simion 
Cotoi, prim-secretar al Comite- g: 
tului județean Buzău al P.C.R. S;

în proba de urmărire indivi- 
duală din cadrul- Campionatelor 

g Balcanice de ciclism, care se 
g desfășoară la Kazanlik (Bul- 
g garia), sportivul român V. 
g Mitrache a avut o frumoasă 
0 comportare, cucerind medalia 
g de argint. învingător a fost 
g bulgarul S. Stancev, iar pe locul 
g3 s-a clasat G. Kanelopoulos

(Grecia).
g

g AGENDA ATLETICA
SPARTACHIADA U.R.S.S.

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 
La Tașkent. în cadrul Sparta- 
chiadei U.R.S.S. la atletism, 

... n..»rn*..a Animi. Robert Emmian a ciștigat pro-Int mpmot cu puternice oplau- lungime Cu
« TSEk. t !| rezultatul de 8,37 m, Mihail
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, g Medved a terminat învingător 
secretar general al partidului, g la decatlon, cu 8 315 puncte, 
președintele Republicii Socialiste g iar Rustam Șaghiev a trecut 
România. primul linia de sosire la ma-

£ raton, parcurgînd 42,195 km In 
Urmărită cu deosebită atenție, ^2h24:10. 

cu viu interes și deplină aproba- g Rezul 
re, cuvîntarea conducătorului g cursul 
partidului și statului L 
subliniată, in repetate rin- 
duri, de cei prezenți cu vii și 
puternice aplauze, cu îndelungi 
ovații și urale, expresie a ade
ziunii fierbinți la politica în
țeleaptă a partidului și statu
lui nostru, a unității de

Rezultate înregistrate în con- 
______ ______ 1 feminin : săritura în 
a fost g înălțime : Olga Turceak — 2,00 

g m ; maraton : Olga Șcervakova

La rîndul său. D. Răcășan a 
obținut medalia de • bronz, el 
terminînd cursa de 1 000 m cu 
start de pe loc in 1:11,20. după 
bulgarii S. Petrov 1:09,15 și 
P. Mihov 1:10,73.

★
întrunită cu prilejul Întrece

rilor de la Kazanlik, Confe
rința dclistă balcanică a dis
cutat probleme legate de 
colaborarea țărilor balcanice 
în dezvoltarea sportului cu 
pedale. A fost examinat, de 
asemenea, calendarul între
cerilor pentru următorii ani, 
hotărindu-se ca probele de 
velodrom și, respectiv, șosea 
să se organizeze în locuri șl 
la date diferite (in lunile iu
nie și, respectiv, septembrie).

Desfășurate la. Florența, Cam
pionatele Europene de gimnas
tică ritmică s-au încheiat, du
minică, cu exercițiile cu obiec
te. în condițiile în care, ca si 
la individual compus, întrece
rile au fost dominate de spor
tivele din Bulgaria și U.R.S.S., 
o comportare apreciată a avut 
Florentina Butaru, care s-a 
clasat de trei ori pe locul 5 și 
o dată jTe locul 6. La exerci
țiile cu panglica, Florentina a 
acumulat 19,725 p, titlul reve
nind sovieticei Galina Belogla
zova (20 p), sportiva noastră 
terminînd a cincea și la exer
cițiile cu măciuci (campioană, 
Bianca Panova, Bulgaria), și la 
cele cu mingea (campioană. 
Adriana Dunavska, Bulgaria). 
La exercițiile cu coarda, cîști- 
gate de o altă sportivă din 
Bulgaria, Lilia Ignatova. Flo
rentina Butaru a terminat 
șasea. Locul 1 pe echipe a re
venit Bulgariei, urmată 
U.R.S.S.

a

ÎN PROGRAMUL C.E. DE MÎINE
Mîine seară slnt programate 

pionatului European. In grupa 
ția, iar in grupa a 3-a au loc 
Norvegia — R. D. Germană.

alte partide din preliminariile Cam- 
a 2-a, se întilnesc Suedia cu Elve- 
două partide : Islanda — u.R.S.S. șl

2h51:31.
RECORD MONDIAL 

LA ARUNCAREA SULIȚEI 
ROMA, 22 (Agerpres). — 

prilejul unui concurs desfășu- 
Ș rat în orașul italian Como, 
g sportivul vest-german Klaus 
g Tafelmeier a stabilit un nou 
g record mondial la aruncarea 

suliței cu rezultatul de 85,74 m. 
ș Precedentul record era de 85,38 
g m și aparținea americanului 
g Tom Petranov.
| OVETT, ÎNVINGĂTOR

MADRID, 22 (Agerpres). — 
g Proba de o milă de la San- 
$ tander (Spania) s-a încheiat cu 
g victoria atletului britanic Steve 
g Ovett, cronometrat cu 4:03. Pe 
g locurile următoare s-au situat 
g Jose Manuel Abascal (Spania) 
g și Ross Donahue (S.U.A.), am- 
g bii cronometrați cu timpul de 
g4:04.

nezdruncinat a întregului nostru g 
popor in jurul partidului, al 
secretarului său general.

Marea adunare populară din 
municipiul Buzău s-a 
intr-o atmosferă de 
entuziasm și angajare 
că, in uralele zecilor 
de participanți.

După marea adunare popu
lară, zeci de mii de locuitori, 
aflați pe traseul străbătut de 
coloana oficială pină Ia stadionul 
municipal, au venit să salute pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
plecarea din județ.

Pe stadion, unde a avut 
ceremonia plecării oficiale, 
desfășurat o amplă manifesta
re populară, ilustrind elocvent 
sentimentele de aleasă dragoste 
și stimă, de profundă recunoș
tință cu care locuitorii jude
țului, asemenea întregului nos
tru popor, îl înconjoară pe 
conducătorul partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In aplauzele și uralele 
miilor de cetățeni prezenți 
la ceremonia plecării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu au 
bordul elicopterului 
țial care a decolat, 
du-se spre București.

încheiat 
puternic 
patrioti- 
dc mii

la

loc 
s-a

Cu

CONCURSUL DE LA 
SAO PAULO

DE JANEIRO, 22 
în concursul 
de la Sao Paulo, 
Robson

RIO ! 
gerpres). 
ternațional 
brazilianul 
a ciștigat probele de 100 m și 
200 m plat in 10,44, respectiv 
20,51. In competiția feminină

(A- 
in-

Caetano

Ș -------- --- ---------------------
americanca Evelyn Ashford s-a 

^-clasat prima la 100 m în 11,30
’1 timp ce Ștefka Kostadi- 

t (Bulgaria) a terminat 
îndreptîn- învingătoare la săritura tn 

înălțime cu 2,00 m.

tovarășa 
urcat la g în 
preziden- g nova 

■ nrl««Av>lîn_ ‘g’ îrtxrin

Campionatul Mondial de șah

TIME-OUT PENTRU DEJINATORUL TITLULUI
A 19-a partidă a meciului 

pentru titlul mondial la șah a 
fost amînată pentru miercuri, 
la cererea lui Kasparov. Cam
pionul mondial a apelat astfel 
la al treilea si ultimul timp 
de odihnă permis de regula
ment. Reamintim scorul : Kas
parov — Karpov 9,5—8,5.

treriiptă in avantaj pozițional 
pentru Iusupov, Sokolov s-a 
recunoscut învins fără să mai 
reia jocul.

CAMPIONATE NAȚIONALE
FRANȚA (et. 10). Metz — Au

xerre 0—1, Nice — Lens 3—1, 
Nantes — Paris St. Germain 0—1, 
Rennes — Nancy 0—0, Bordeaux 
— Le Havre 3—0, Sochaux — 
Toulouse 1—1, St. Etienne — 
Brest 1—1, Racing Paris — La
val 1—1,* LiUe — Marseille 2—2, 
Toulon — Monaco 1—3. Pe pri
mele locuri : Marseille și Bor
deaux cu cite 15 p, Paris St. 
Germain 13 p ; pe ultimul loc : 
Toulon 4 p.

SPANIA (et. 5). Betts — Real 
Madrid 2—6 1, F. C. Barcelona — 
F. C. Sevilla 1—0, Atletico Ma
drid — Las Palmas 1—1, Santan
der — Sabadell 3—0, Real So- 
cledad — Valladolid 1—2, Zara
goza — Espanol 0—0, Gijon — 
Murcia 4—1, Osasuna — Athletic 
Bilbao 0—1, Mallorca — Cadiz 
0—1. Pe primele locuri : F. C. 
Barcelona și Beal Madrid cu 
cite 8 p, Valladolid 7 p.

PORTUGALIA (et. “ 
zlm — Rio Ave 1—0, Funchal — 
Chaves 0—2, Boavista — Bele- 
nenses 3—1, Elvas — Benfica 0—2, 
Farense — Guimaraes 1—4, F. C. 
Porto —. Salgueiros 4—0, Braga — 
Academica 0—0, Sporting — Por- 
tlmonense 2—0. Pe primele locuri: 
Sporting 9 p Belenenses șl Ben
fica cu cite 8 p.

SCOTIA (et. 8). Celtic — Hi
bernian J=-l, Clydebank — Aber
deen 1—3, F. C. Dundee — Glas
gow Rangers 1—0. Hamilton — 
Dundee United 1—5, Midlothian — 
Motherwell 4—0. St. Mirren — 
Falkirk 1—0. Pe primele locuri : 
Dundee United 14 p. Midlothian 
13 p ; pe ultimul loc : Hamil
ton 1 p.

CEHOSLOVACIA (et. 6), Spar
ta Praga — Zilina 5—1, Bohe
mians — Cheb 7—0 1 Preșov — 
Budejovice 4—0. Vltkovice — Du- 
najska Streda 2—0, Banska Bys
trica — Slavia 1—3, Trnava — 
Ostrava I—0, Olcmouc — Dukla 
Praga 1—0, Nitra — Plsen 3—0. 
Pe primele locuri : Sparta Praga 
10 p. Bohemians 9 p. Cheb 8 p ; 
pe ultimul loc: Dukla Praga 3 p.

5). Var-

BELGIA (et. 4). La Gantoise 
Courtrai 2—1, Berchem — Se- 
raing 1—1, Malines — Standard 
0—1, Ware gem — Racing Jet 4—1, 
Antwerpen — Lokeren 0—1, Ltege
— Beerschot 1—1, Cercle Bruges — 
F. C. Bruges 1—2, Anderlecht 
—' Charleroi 5—0, Beveren — Klo- 
lembeek 3—1. Pe primele locuri : 
F. C. Bruges, Anderlecht și Stan
dard Liăge cu cite 7 p ; pe ul
timul loc : Molembeek 1 p.

UNGARIA (et. J). Vasas — 
Honved 2—1, Szombathely — 
Gydr 1—0, Videoton — Eger 0—1, 
Bekescsaba — Dunaujvaros 4—0, 
Debrețin — M.T.K. 0—2, Ferenc- 
varos — — Uj pești Dozsa 0—0, 
Tatabanya — Pecs 0—1 , Zalae- 
gerszeg — Șiofok 1—1. Pe pri
mele locuri : Ferencvaros și Pecs 
icu cîte 10 p.

AUSTRIA (et. 12). Viena 
Admira Wacker 1—0, Klagenfurt
— Grazer A. K. 1—3, F. C. Ti
rol — Wiener Sportklub 3—2, 
Voest Linz — Austria Viena 1—1, 
Rapid Viena — L.A.S.K. 7—1 !, 
Sturm Graz — Eisenstadt 0—0. 
Pe primele locuri : F. C. Tirol 
19 p, Austria Viena 18 p. Rapid 
17 p ; pe ultimul loc : Klagen
furt 3 p.

c.

UN NOU INCENDIU 
LA BRADFORD !

nouă acțiune nesăbuită 
englezi, sâmbătă, 

unde echipa locală

O 
huliganilor 
Bradford,

a 
la 
a 

întilnit, în cadrul ligii secunde, 
pe Leeds United. La scorul de 
2—0 pentru gazde, un grup de 
huligani din Leeds au provocat 
un incendiu, meciul fiind între
rupt cu 10 
final. Din fericire, nu s-au pro
dus victime și nici pagube 
prea marî, pompierii și organete 
cte ordine intervenind prompt. 
Numeroși huligani au fost ares
tați. Reamintim că, anul trecut, 
tot la Bradford, a avut loc un 
Incendiu provocat tot de așa-zișil 
„suporteri*, tribunele arzînd a- 
proape complet, iar 50 de per
soane pierzîndu-și viața !

minute înainte., de

La Riga, în finala pretenden
telor la titlul de campion al 
lumii : Tusupov — Sokolov
5,5—3.5. In partida a 9-a, în-

ARRIVEDERCI, SARA!

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • „Marele 

premiu** al Portugaliei la For
mula 1, desfășurat pe circuitul 
de la Estoril, s-a încheiat cu 
victoria britanicului Nigel Man
sell (pe „Williams Honda*), cro
nometrat pe 300.450 km cu tim
pul de lh 37:21,900.

BASCHET • în prima eta
pă a campionatului masculin al 
U.R.S.S.. deținătoarea titlului, 
Jalghiris Kaunas, a întîlnit pe 
teren propriu formația S.K.A. 
Kiev. Baschetbaliștii de la Kiev 
au obținut o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 91—72 (43—37). 
Intr-un alt meci, Ț.S.K.A. Mos
cova a dispus cu 88—84 (45—0) 
de R.T.I. Minsk.

CICLISM • Competiția inter
națională „Turul provinciei La
zio*' a revenit rutierului elvețian 
Urs Zimmermann, cronometrat pe 
237 km în 6h 34:15,0.

tenis @ Finala turneului in-

ternațional masculin de la Ham
burg, competiție înscrisă în pro
gramul .Marelui premlu“, a fost 
câștigată de jucătorul francez 
Henri Leconte, care a dispus cu 
6—2, 5—7, 6—4, 6—2 de ceho
slovacul Miloslav Meclr. Au a- 
sistat peste 11 000 spectatori. • 
In semifinalele turneului inter
național feminin de la Sofia, Si
monds (Italia) a eliminat-o cu 
3—6, 6—I, 6—0 pe compatrioata 
sa Golarasa, iar Vandentore (O- 
landa) a întrecut-o cu 6—7, 7—5, 
6—0 pe Hoffman (R. F. Ger
mania).

YACHTING 
Mondial la clasa 
iat cu victoria ____ ____  ..
ricanl Vince Brun și Hugo Schrei
ner, urmați de italienii Giuseppe 
Milone și Roberto Mottola, me
dalia de bronz revenind unui alt 
cuplu din S.U.A., Ed Adams și 
Tom Olsen.

(R. F.

• Campionatul 
„Star" s-a inche- 
sportlvilor ame-

Socotită cea mai mare atle
tă italiană din toate timpu
rile, Sara Simeoni și-a anun
țat retragerea. „îmi pare rău, 
a declarat ea, dar se pare că 
pentru mine, la 33 de ani, zi
lele cu soare s-au dus și șta
cheta nu mai poate urca". 
Comentată cu firească tris
tețe in peninsulă, decizia a 
survenit săptămina trecută la 
Cagliari, la capătul unui con
curs pe care, cu 2,06 m, Stef
ka Kostadinova și l-a adju
decat în fafa unei Sara Si
meoni rămasă, vai, la 1,85 m ! 
Nici măcar vorbele frumoase 
ale actualei recordmane mon
diale, „Sara a fost întotdeauna 
idolul și modelul meu", n-au 
avut darul s-o îmbuneze pe 
campioana de altădată, care a 
adăugat că hotărirea ei e 
fără apel.

Născută la 19 aprilie 1953, 
la Rivoli Veronese, Sara Si
meoni a ciștigat, intr-o ca
rieră prestigioasă, aproape tot

ce se putea cîștiga, repurtind 
nenumărate victorii in lupta 
cu adversarele, cu gravitatea 
ți, pină la urmă, cu sine în
săși. A fost de 21 de ori re
cordmană a. Italiei și de 15 
ori campioană. A urcat, la 
Moscova (1980), pe cea mai 
inaltă treaptă a podiumului 
olimpic. A dobindit un titlu 
de campioană europeană in 
aer liber (Praga, 1978) și pa
tru indoor. A ciștigat două 
Universiade, ultima oară, in 
1981, la București. Azi. profe
soară de sport la Bologna, 
Sara și-a dobindit dreptul 
de a intra in istoria și in le
genda atletismului, mai ales 
prin aceea că, la 4 august 
1978. a devenit prima femeie 
care a depășit granița celor 2 
metri, ridicînd recordul lumii 
la 2,01 m.

După atitea și atitea izbînzi, 
a venit și rîndul eșecurilor 
(iptre care necalificarea in 
finala C.E. de la Stuttgart),

care au determinai-o să spu
nă „basta" ! O retragere care, 
prin prisma anilor, trebuia să 
se întîmple, dar care, dacă nu 
greșim, restringe universul ma
rilor campioni și ne face să 
ne simțim parcă mai nos
talgici.
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