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ELENA CEAUȘESCU,
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Tovarășul Nicolae Ceauș eseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarăș* 
Elena Ceaușescu, a continuat, 
vineri dimineața, vizita de lu
cru ia județul Prahova, intil- 
nindu-se eu colective de oameni 
ai muncii din municipiul Ploiești.

Secretarul general ai parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Constantia Dăscălescu. Emil 
Bobu, Nicolae Constantin. Silviu 
Curticeanu.

Cea de-a doua zi a dialogului 
purtat eu oamenii muncii din 
județul Prahova s-a desfășurat 
in aceeași atmosferă entuziastă, 
plină de bucurie, specifică ie
ftinirilor conducătorului parti
dului $1 statului nostru eu co
lectivele de muncitori, de pu
ternică angajare, de manifesta
re a hotăriril tuturor de a ac
ționa, strins uniți in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, pentru realizarea pre
vederilor de plan la un nivel 
superior de ealitate si eficien
ță, pentru Îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin 
din hot&rîrile Congresului al 
XIII-Ies al partidului.

Primul obiectiv vizitat a fost 
COMBINATUL PETROCHIMIC 
BRAZI.

Mii de oameni ai muncii au 
Inlîmpinat eu dragoste, eu 
profund respect pe secretarul 
general al partidului, tovarășa] 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului, luptătorul 
neînfricat pentru înfăptuirea 
scumpelor idealuri de liberta
te națională șl socială ale na
țiunii noastre, de progres mul
tilateral al patriei, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic si savant de largă re
cunoaștere Internațională, mili
tant neobosit pentru înfăptuirea 
politicii partidului de înflorire 
* tării.

In fața unor sugestive 
machete și panouri, ea și prin 
intermediul unei cuprinzătoare 
expoziții, reunind cele mai 
reprezentative prodnse realizate 
aici, directorul Combinatului, 
ing. Alecu Popa, a înfățișat e- 
voluția acestui important com
plex industrial, care, în ultimii 
21 de ani, a cunoscut o amplă 
dezvoltare și modernizare, si- 
tuîndu-se, în prezent, printre 
centrele de primă mărime din 
cadrul ramurii de profil.

Actualmente, combinatul dis
pune de un apreciabil potențial 
de producție la export. Aici se 
realizează mai bine de • sută 
de produse petrochimice, care 
acoperă o arie largă de cerințe 
ale economiei naționale, parte 
dintre ele fiind* cunoscute și 
apreciate in zeci de țări de pa 
toate continentele.

în continuare, au fost vizitate 
Instalațiile pentru producerea 
cauciucului poliizoprenic și poli

1
butadienic, creații da mare efi
cientă economiei ale anul ee- 
lectiv de cercetători si 
specialiști al ICECH1M, 
sub îndrumarea tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceausescu.

Adresind felicitări puternicu
lui colectiv muncitoresc al 
combinatului prahovean pentru 
rezultatele obținute piuă acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat asupra necesității per
fecționării permanente a orga
nizării Întregii activități pro
ductive, ridicării continue a 
nivelului calitativ al produselor, 

■ in vederea obținerii unei efi
ciente cit mai înalte.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA J MAI* DIN 
PLOIEȘTI, specializată la fa
bricarea de utilaj petrolier.

Dind glas celor mai sincere 
sentimente de dragoste, de 
caldă mulțumire pentru tot ceea 
ee conducătorul Iubit și stimat 
al partidului și statului a făcut 
și face in vederea dezvoltării 
si modernizării acestei unități, 
constructorii de mașini au 
intimpinat pe tevarășal 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu eu cele mal 
alese sentimente de stimă si 
prețuire, le-au .oferit, eu dra
goste, frumoase buchete de 
fldri.

Tovarășului 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
in cadrul 
machete, 
dinamica 
a cărei i 
crescut in perioada 
de SA ori, modul eum au fost 
realizați principalii 
tehnlco-economld in 
perioadă.

Dialogul tovarășului 
Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu eu reprezentanții 
ministerului de resort, eu ca
drele ' de conducere. ale în
treprinderii, eu specialiștii șl 
muncitorii uzinei a continuat 
in principalele sectoare de 
fabricații

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu 
muncitori. interesîndu-ee de 
modul eum lși îndeplinesc sar
cinile de producție, tndemnin- 
du-l să-și sporească eforturile 
pentru ridicarea continuă a ca
lității produselor, să-și 
ționeze în permanență 
rea profesională.

Luîndu șl rămas bun 
acest destoinic colectiv muncito
resc, care 1-a înconjurat eu 
multă, dragoste șl prețuire pe 
tot timpul vizitei, secretarul 
general al partidului a adresat 

. cele mai calde felicitări pentru 
rezultatele obținute pînă acum, 
împreună eu urarea de a in-

Nicolae 
, tovarășei Elena 
le-au fost Înfățișate, 

unei expoziții eu 
grafice *i panouri, 
dezvoltării unității, 

producție marfă a 
1965—1988

Indicatori 
această

Nicolae
Elena

perfeo- 
pregăti-

de la

(Continuam in pag. 4)
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Etapa a 6-a a. Diviziei A de fotbal
ț

STEAUA ÎNCEARCĂ DESPRINDEREA.
• „Victoria* — cu gîndul la ambele puncte • La Hunedoara, Corvinul speră să reia 
„norma* celor trei goluri' ® La Buzău, F.G Olt nu mai • doar un outsider @ La 
Rm. Vilcea, un meci in care ambele echipe fug de zona „lanternei*-. 0 La Ploiești, 

Rapid va încerca „șahul etern** • Ieri, la Cluj-Napoca, .U* — Dinamo 0—0
PROGRAMUL ETAPEI CiMâiiMAW'â;
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București i

București i

ASTĂZI *
STEAUA JIUL

(stadionul Steaua)
VICTORIA - F.C.M. BRAȘOV

(stadionul Dinamo)
CORVINUL - FLACĂRA MORENIHunedoara:

Meciurile vor tncepe la ora 17.

Rm. Vîlcaa i 
Bacău i 
Ploiești l

MÎINE
CHIMIA
SPORT CLUB
PETROLUL

- GLORIA BUZĂU
- F.G OLT •
- RAPID 

Partidele vor începe la ora 16.l____
UH PIKIUST JUNIOR DIN REȘIȚA.

LIDERUL CAMPIONILOR CONTINENTALI

I

I

I

Fără Îndoială, puțini dintre 
dtiloril ziarului nostru știau, 
cu zece zile in urmă, dne ee- 
te și ee sport practică ttn&rul. 
reșițean Franci» Vaștag. A- 
cum. insă, dnd numelui său 
i s-a adăugat titlul de cam
pion european de juniori 
la box, lucrurile s-au schim
bat ei devenind 
nu _ numai pentru
și ''pentru iubitorii
lui din întregul 
Ieșirea lui din 
s-a petrecut după < 
duminica trecută, 
Să&i Sporturilor din localita
tea daneză Broeadby, unde 
Vaștag a cucerit medalia de 
aur la .europenele mid**, la 
capătul nnei dispute In care 
au fost angrenați alți 134 de 
colegi de generație din 25 de 
țări. Dintre toți acești .copil 
teribili** ai continentului nos
tru. care vizau titlurile de 
campioni ai Europei, doar 12 
au reușit să-și 
plinit printre 
du-ee acum al 
lor reșlțenl 
Francisc Vaștag.
român • atras In mod deosebit 
atenția specialiștilor prezențl 
in jurul ringului campionate-

cunoscut, 
noi, d 
sportu- 

contineni. 
anonimat 

cum stitt, 
pe ringul

vadă visul im- 
aceștia aflln- 

fiul mundtorl- 
Paraschlva și . 

Pugillstul

VALOAREA INTERNAȚIONALĂ - IATĂ . ETALONUL
DE APRECIERE Șl ÎN TENISUL NOSTRU

Notafii dupâ Campionatele Naționale ale seniorilor
Comentînd ediția recent încheiată a Campiona

telor Naționale de tenis ale seniorilor si seni
oarelor, vom privi din două unghiuri evoluția 
sportivilor noștri fruntași : taportlnd-o la activi
tatea internă, apoi la cerințele internaționale ale 
acestei discipline.

concursuri 
tării, „na- 
cotă call- 
joc mai 
tenismanl

lor europene prin tehnica și 
exemplara sa putere de luptă. 
Urmarea : a fost desemnat de 
juriul A.IJB.A. drept lider al 
celor 12 campioni. 
du-i-M .Cupa Emile 
maux*. acordată, la 
ediție. celui mal 
boxer al competiției—

Și lată-L tuni seara, 
mai complet boxer* ol Cam
pionatelor Europene din Da
nemarca din nou acasă, pe ae
roportul Otopeni, alături de 
ceilalți componențl al lotului 
României. Un băiat de nici 18 
ani (ti va Împlini la 26 no
iembrie). de-a dreptul uluit 
81 ușor jenat de primirea care 
I se făcea. Era clar că nu ee 
așteptașe să fie Intlmplnat eu 
flori, să fie felicitat, Îmbrăți
șat si sărutat de cunoscuti Si 
chiar de necunoscut!. Cind a- 
tentta s-a îndreptat șl spre 
„medaliile* de argint «1 de 
bronz, m-am apropiat de cam
pion cu o întrebare :

— Cum a fost I
— La început a fost foarte 

grea. Pe armă a mers—
— La Început T Vrei să spui 

că meciul cu elvețianul Meu- 
ret—

— Da, meciul ea elvețianul 
a fost cel mai grea dintre 
toata Băiat tare ea stînca și 
știa șl box. Sc bloca extraordi
nar. de nici na aveai unde 
să-| lovești, apoi venea peste 
tine șl—

— Ai dștigat, totuși, ca 
5—01

— Da, dar numai ea știa 
prin ee am trecut. 11 auzeam 
pe maestrul Relu Auraș din 
colț ea pe an ecou Îndepărtat—

Teiche ? 
mondial

decernln- 
Gre- 

tlecare 
complet

P« .cel

i

PEWMMANJE

t

Francisc Vaștag

epuizați atnindoi... Am 
tot cu 5—0.

— Pe podium cum
— Atunci am avut

ciștigat

Este cert că. față de precedentele 
menite să-l desemneze pe campionii 
{ionalele* — 1980 s-au ridicat la o 
tativă superioară. Am asistat la un 
ofensiv, procedeele tehnice ale unor ________
s-au diversificat șl s-au îmbunătățit. Aceasta pe 
de o parte. Pe de altă parte, este de datoria 
noastră să consemnăm că doi tineri sportivi 
Aii cu pași fermi, cu destulă maturitate : 

Mihai Vanță, celălalt grăbindu-se... Încet. . dar 
puterea de muncă și talentul conflrmind că el 
este o autentică valoare : George Cosac) si-au 
făcut loc sigur In echipa țării, ei trebuind să 
fie aduși acum LÎNGA Florin Segărceanu. Să 
începem cu Mihal Vanță. Nu doar faptul că tî- 
nărul dinamovist a ajuns in finala probei de 
simplu (deși meritul lui este incontestabil) ne 
îndeamnă să apreciem că Vanță a devenit acum 
tenismanul.hr. 2 al tării. Ceea ce ni se pare 
deosebit de meritoriu este că Vanfă a practicat 
un tenis modern, adesea ofensiv, etalind o ga
mă întreagă de procedee tehnice, pe care și le-a 
însușit destul de bine (deși este încă destul toc 
de perfecționare). Antrenorul echipei naționale. 
Ștefan Georgescu, a văzut șl și-a notat multe.

. .......................................deja o strategie pen- 
„Cupa Davis". Păre- 
Vanțâ

și probabil că șl-a alcătuit 
tru
rea

viitoarele meciuri din 
noastră este că Mihai — desigur, cu

Diane Samungi (în prim-plan) și Teodora Tache
— campioane naționale în proba de dublu senioare 

_ Foto : Iorgu BĂNICA

Ion GAVRILESCU
(Continuam in pag. t-3)

— Dar finala cu 
Știai că este campion 
de juniori ?

— Știam. Dar după ce tre
cusem in semifinală de sovie
ticul Arzin eram hotărit să 
mă bat, nu glumă, in finală, 
cu oricine. Nu spun că nu 
mi-a fost un pic teamă. După 
prima repriză insă, inițiativa 
a fost de partea mea tot tim
pul. Știu că spre sfirșit eram

a fost T 
emoții. 

Cînd s-a cintat Imnul mă gin- 
deam acasă, la ai mei, la pă
rinți, la fratele meu, la maes
trul Vasile Bala, 
la Reșița, la 
gindeam ce vor 
fost ca un vis 
iată, este realitate.

— Și cupa asta mare si fru
moasă pe care ai primit-o.

antrenorul de 
prieteni— Mă 
spune ei— A 

frumos... Dar,

Petre UE NT

(Continuare în pag ?-3)
-L

La stlrșltul acestei sfiptfimlnl. in comuna Ghcrâeștl

TURUL DOI AL FINALEI CAMPIONATULUI DE OINĂ
Finala Campionatului repu

blican de, oină. ediția 1986 
continuă, azi și mîine. cu tu
rul II, programat în comuna 
Gherăești (jud. Neamț).

-Dintre cele 10 echipe alini
ate la startul primei runde, de 
la Slatina, doar 5 formații au 
mai rămas In cursa pentru ti
tlu. campioana tării reușind 
să termine neînvinsă țntrece-

.P.- Bucu-
T1 p. 1

1
4.

La-

rile inaugurale : 1. C.'. 
rești „Casa Scînteii** ! 
Dinamo București 25 
AS.A. Constanta 23 
I.M.P. București 21 p. 
.minorul Roman 19 p.

Aceste echipe se. vor rdn- 
tllni. astăzi după-amiază și 
mîine dimineață. tntr-un a- 
tractiv turneu simplu.

p 
p
5.

/

8TBA.UA
tenismanul.hr


AZI ȘI MÎINE, ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE frumoase Întrece

OIIIM* [TAPĂ ÎHIIIil SEÎONIiLOI IITiMAjUIAl IE BOGBY HBIIOIiHIIU (I)
lN CADRUL „FESTIVALUL

Campionatul de rugby programează, mltae, etapa a șaptea, aștep- 
tată cu un interes sporit, fiind ultima dinaintea celor patru par- 
tide Internaționale ale „tricolorilor'' "
ciur! de real interes, inclusiv 
pliată, in 1’arcul Copilului șl la

Seria I
București :

Programul cuprinde multe me- 
două (mult dorite) etnUaje ta Ca- 

Stadionul Steaua.

„CAP DE AH$“ LA HANDBAL
Joc echilibrat la Craiova: UNIVERSITATE/— „POLI" TIMIȘOARA (m)

Birlad :
Cluj-Napoca :
Constanta :

Seria a Il-a
București :

— C-S.M. SIBIU
______ ora I ; arbitru Gh. voinea (Buzău) 

R.C. GRIVITA ROȘIE — ȘTIINȚA PETROȘANI
Parcul Copilului, or» ÎS ; Gh. Huș tiu (București) 
RULMENTUL — IAMT ORADEA

Stadion Rulmentul, ora 2,30 ; Gh. Prisăearu (Iași) 
„U“ 14 FEBRUARIE — C-S.M. SUCEAVA

stadion V. Babeș ora 11 ; M. Vltul (Buc.).
T.C. IND. — SPORTUL STUDENȚESC

Stadion Badea Clrțan. oua S ; M. Vota* (Brașov) ■

STEAUA 
Ștadlon Steaua,

— GLORIA BUCUREȘTI 
ora I ; Gh. Rășcanu (Timișoara) 

— POLITEHNICA IAȘI
MAȘINI GREEK

Stadion Olimpia,
DINAMO

Stadion Steaua, ora 14,30 ; G. Petrescu (Buc.) 
RAPID — „U* TIMIȘOARA

Parcul Copilului, ora 1L30 ; S. Marin (BucJ 
FARUL — ȘTIINȚA CEMIN B. MARE

Stadion Farul, ora 10 : FL Dudn (Buc.) 
P.T.T. Arad — Contactoare Buzău a fost amtnat

Divizia A de handbal (mascu
lin șl feminin) programează mH- 
ne etapele a VH-a ti. respectiv, 
a vm-*. In Întrecerea băieților, 
ta sorta A, eet mai echilibrat 
med va avea ioc ta Craiova. In
tre studenții din Bănie ti cel din 
Timișoara. Departe de a fl un 
joc „ta familie*, ‘ 
anunță 
blțlllor 
rled și

_ . la Craiova se 
o disputa aprigă, a am- 
tinereștl. Intre lidera ae- 
o formație eu evoluții este următorul

Seria

Constanța :
Medul Gloria 

pentru 6 noiembrie.

CEL MÂI LCHILIBIIAI MECI

A
TG. MUREȘ : 
MtRȘA :
CRAIOVA : 

Seria B
BUCUREȘTI :

CJSJH. Eleetromureș 
independenta Carpațl 
Universitatea

știința Bacău 
Steaua
Politehnica Timișoara

A fost frumos...
A început pe platoul Halei 

Obor din Capitală, unde _e- 
rotaele* — automobile de e- 
poeă (construite între 1928— 
1940) — erau gata de plecare, 
una Engă alta, ea intr-o ve
ritabilă expoziție. Rotii, gal
bene, negre, albe, cu vopseaua 
proaspătă și eu ornamentele 
nichelate strălucind în «oare. 
Adevărate bijuterii, unele. în
tre tie un -Flat produs ta 
1919, un Steyer — 1927, an 
Citroen — 1928, un Berllet — 
1925, nn Ford — 1932'. Siluete
le automobilelor, de tot ftiuL 
înalte ti dreptunghiulare: 
înalte, dar eu o formă rotun
jită deasupra (in față ti ta 
spate) ; mici-joase, decapota
bile; eu un port-bagaj 
spate care, deschis, scoate 
Iveală tncă._ două locuri; 
cauciucurile de rezervă pe

din minu 
Ie unora 
■tlrnese 
Pălării nr 
mei j lav 
troane «1 
tume de 
oadei de 
mașini 
unii care 
tu urmi 
alții — d 
prletarl 
mașini de 
me: 3—1 
de îngriji 
la buni 
efcn dup! 
fără a «i 
gale. Ie i 
girate ea 
șeaua Bu 
te H a pa 
tare. Una! 
pe oră. a

Duminică, o nouă etapă — a 
tnela — in cadrul Campionatului 
Național feminin de volei. Tre- 
tlnd în revistă partidele ve se 
vor disputa ta cadrul primei 
grupe valorice, apreciem că In 
două partide prima șansă o au 
gazdele : Universitatea CFR Cra
iova (eu «n lot puternic ta aceas
tă ediție șl într-o bună formă) ta 
partida cu Dacia Pitești șl Dina
mo cu CȘM Libertatea Sibiu

Grupa I valorică : 
Iași : 
Craiova : 
București :

Grupa a n-ă valorică 
Em. Vîlcea ; 
București :

FEMININ DE VOLEI, LA IAȘI
(care nu mal este cea de anul 
trecut), in timp ce penicilina 
Iași (neînvinsă piuă acum) va 
avea o misiune mal dificilă in 
comoania vlcecampioanei, CSU- 
IMN Galați.

în eea de a doua grupă va
lorică, de asemenea partide In
teresante, ta frunte cu cea din
tre Flacăra roșie 
stanța singurele 
acum.

ți Farul Con- 
nelnvlnse plnă

București :

PENICILINA 
UNIVERSITATEA 
DINAMO (sala

— C.S.U. IMN GALAȚI 
CFR — DACIA PITEȘTI

— CSM LIBERTATEA SB.
Dinamo — ora 10), _

CHIMIA 
FLACĂRA

— OLTCrr CRAIOVA
— FARUL CONSTANTA 

MIU, ora 9,30)
— GIGCL BRAȘOV 

Ofimpia, ora 10,30).

SItAUA
După disputarea turneului de Ia 

București, campionatul echipelor 
din prima grupă vslor'.ca va con
ținu" — conform regulamentu
lui — sub forma etapelor aiptâ- 
mlnale, eu meciuri duble, ca ti 
anul trecut Iată programul :

2722SJX„ București : Steaua — 
Dlnamo București ; 3/4.X, M 
Clue : Sport Club — Dunărea 
Galați ; llVn.X„ M. Oue : Sport 
Club — Dlnamo București ; 1Z1 
13.X., București : Steaua — Du
nărea Galati; 17/18.X., București : 
Dlnamc — Dunărea Galați ; 18/ 
18.X.. Bucin-ești : steaua — Sport 
Club M. duc ; Î4/25.X.. Galați s 
Dunărea — Sport Club M. Clue : 
26/27.X., București : Dlnamo — 
Steaua București ; 31.XA JCT„
Galați: Dunărea — Steaua
București ; n.XJLXL, Bucu
rești : Dlnamo — Sport Club 
M. duc ; 7/8.XI., Galați 1
Dunărea — Dlnamo București ; 
7/8.XI., M. Ctae : Sport dub — 
Steaua București,

In total M de partide, startul 
fiind dat ta Capitală, la patinoa
rul „23 August* cu meciul 
Steaua — Dinamo, programat ta 
două manșe, azi fora 14J0) șl 
mtlne (ora 17).

Iată clasamentul înaintea par
tidelor din Capitală
1. steaua
2. Sport Club
3. Dlnamo
4. Dunărea
• SE APROPIE 

DIN C.C.E. Abia 
precedenta ediție a Cupei Campio
nilor Europeni (cu victoria for
mației ȚJSJCA. Moscova, neîn
vinsă in turneul final, disputat 
ta R. F. Germania), șl alta ta- 
eepe. De data asta va participa 
șl campioana noastră. Steaua 
București. Conform tragerii la 
abrtl, adversară ti va fl campi
oana Bulgariei, formația T.S.K.A. 
Sofia. Meciurile vor avea, ioc ta 
1 octombrie, ta București, ti * 
octombrie, la Sofia.

iniint
1 2 t 1 11- 1 4
I 1 « 1 13-12 4 
2*43 4-20 0

meciurile
s-a Încheiat

a-

Rapld

handbalistele lo- 
vizlta. camploa-

Rulmentul
TEBOM
Chimistul
Mureșul IMATEX 
C.SJW. Independența

BAIA MARE : 
ORADEA :

feminin este do-

— Metalul Bistrița 
Floreasca. ora 10)

— Dinamo Brașov
— Dacia Pitești

(Sate 
H.C. Mtaanr 
Constructorul

Dlnamo

CICLIȘTI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
»Cu-

re-

Campionatul __ _
minat de două partide deosebit 
de atractive : la Rm. Vîlcea se 
tntîlnesc echipele vecine în cla
sament, Hidrotehnica (2) șl Chi
mistul (3) lntr-un autentic derby. 
La Tg. Mureș, 
calnice primesc

nelor, un med al dorințelor _ 
certe pentru victorie, cu ații mal 
mutL cu cit studentele nu au cu
noscut tatrlngerea. In celelalte 
patru partide gazdele pornesc 
favorite. Jocurile ee vor desfă
șura după următorul program :

BUCUREȘTI :

BRAȘOV :
LAȘI :
RM. VÎLCEA :
TG. MUREȘ : 
SIBIU : ,

. PRIMELE PARTIDE

— Constr. Bala Mare
(Sala Rapid, ora 11.30)

— C.SJW. Sf. Gheorghe
— Confecția București
— Hidrotehnica Constanța
— Știința Bacău
— Dorobanțul Ploiești

După turneul inaugural al 
campionatului Diviziei A — seria 
I valorică $ Ia polo, astăzi șl mîi- 
ne are loc „premiera* meciurilor 
duble. Sînt jocuri în care echi
pele clasate pe primele trei 
locuri — Dinamo, Steaua, Crișul 
— pornesc favorite.

DUBLE LA POLO ■
In. Capitală, cuplaj, în ambele 

zile la Ștrandul Tineretului: azi, 
de la ora 16,30, mîine de la ora 
10, Steaua — Voința Cluj-Napo
ca si Dlnamo — ProgresuL La 
Oradea, echipa campioană, Crl- 
sul. primește vizita formației 
bucureștene Rapid.

CONSTANȚA, 26 (prin tele
fon). Ultimele etape ale 
pei orașelor* la ciclism, 
zervată juniorilor, 6-au desfă
șurat pe șosele din zona lito
ralului. La startul etapei a
15-a, care a avut loc pe ruta 
Constanța-Mangalia și retur
(78 km), s-au aliniat 67 de a- 
lergători din Brașov, Brăila, 
București. Cluj-Napoca, Plo-. 
iești, Tg. Mureș, 
Cîmpulung-Muscel. 
Neamț și, bineînțeles,

Craiova.
Piatra 

Constan-

ETALONUL DE APRECIERE ÎN TENISUL NOSTRU
(Urmata din pag. I)

• pregătire șj mai serioasă în perioada ce ur
mează, asigurindu-^^se un calendar corespunză
tor — Întrunește acum multe <Hn cerințe pentru 
■ deveni titular, alături de Florin Segărceanu. In 
meciurile de simplu ale competiției „Salatierei 
de argint*. George Cosac, la riadul său, a ln- 
trat — fără nici o îndoială — în „grupul nr. 1* 
de tenismani. L-au adus aici o serie de calități 
pe care de mult nu le-am văzut la un tlnSr 
tenlsman : lovitură de serviciu eficientă. stil 
ofensiv de jpc, inteligență tactică. El trebuie aju
tat în privința pregătirii psihologice, capitol la 
care s-a dovedit (mal ales Ia ultimele două im
portante concursuri, Balcaniadă si „naționale*) s 
fi destul de labil. Andrei Dîrzn, Adrian Mareo, 
Marius Comănescu — cu stagii mal vechi în 
echipa națională, ca și juniorii Daniel ~ 
Adrian Popovid, Silviu Gorgan, Răzvan __
S forma un lot lărgit care, după repetate te

ii de selecție să fie treptat restrîns, in 
11 calității.

Dobre, 
Itu,

fo—

Puntea de legătură între valoarea tenisului in
tern șl cel internațional o face — deocamdată — 
DOAR Florin Segărceanu. El a dovedit in nenu
mărate rlnduri (mal ales în meciurile de „Cupa 
Davis") că rămîne SINGURUL tenlsman eu va
loare internațională confirmată. La actuala edi
ție a Campionatelor Naționale, oricine ar fi 
jucat jn finală cu Segărceanu nu ar fi avut sorți 
de lzbindă. Pe talentul lui Segărceanu s-a gre
fat bine experiența sa competlțională internațio
nală. Sțngur, Segărceanu (cum s-a văzut ti în 
toamna lui .1985, in finala zonală „A* a „Cupe! 
Davls*. România — Danemarca) nu poate forma 
O.„ echipă, și, deci, posibilitatea reprezentativei 
României de a reveni in elita mondială nu este 
nici pe departe o certitudine. Eliminarea tenis- 
manilor noștri la actuala ediție, de cel austrieci, 
trebuie să dea !n continuare de gîndit, trebuie

să Îndemne la eforturi și mal mari, la o muncă 
(1 mal susținută. Este limpede că nu se poate 
vorbi de VALOAREA tenisului nostru atîta 
timp cit jucătorii noștri sînt.. zmei acasă, iar 
la competiții internaționale oficiale se situează 
mult sub limita admisă, nu-și Îndeplinesc obiec
tivele, pierd din primul tur sau. In cel mal bun 
caz, In cel secund. La acest capitol sînt chemați 
Bă lucreze mult și cu folos federația, antrenorii 
echipei reprezentative, tehnicienii de la cluburi.

Considerente similare cu cele privind evoluția 
băieților stau și la baza aprecierilor despre te
nisul nostru feminin. Valoarea Iul internă a 
crescut. Teodora Tache, in primul rînd. s-a pre
gătit si a izbutit să cucerească invidiatul titlu 
de campioană a țării. Daniela Ivana, Diane Sa- 
mungi, Midăiina Voinea (aceasta din urmă o 
foarte plăcută apariție) — ele fiind junioare, 
apoi Florentina Curpene (la vîrsta seninratulul. 
dar destul de tânără pentru a nu-și fl spus ul
timul cuvlnt). Daniela Molse — toate sînt ca
pabile să-și Îmbunătățească jocul, să „urce* pe 
scara valorii mondiale. Deocamdată. Insă, con
statăm, cu părere de rău. Că echipa noastră re- 
£rezentativă este departe de ceea ce se cere de 

i ea : COMPETITIVITATE INTERNAȚIONALĂ. 
Faptul că la ediția din acest an a „Cupei Fede
rației*, formația ' reprezentativă a ieșit prematur 
din cursă, obligă biroul, federal la adoptarea de 
măsuri dt njai grabnice și eficente.

Cohcluzia este una singură : o clasare supe
rioară In campionatul Intern nu conferă, auto
mat. gi valoare internațională. Aceasta din urmă 
este dată de obținerea unor rezultate cit mal bune la 
turneele individuale, pe dc o parte, și la competițiile 
oficiale la care ,iau parte echipele noastre repre
zentative, pe de altă parte. C5nd tinerii tenismani 
campioni ai țării vor obține poziții bune si In 
clasamentele mondiale — Intre cei mai buni 
jucători ai lumii — abia atunci vom putea vorbi 
(ti scrie) despre revirimentul „sportului alb* de 
la noi.

ța. Fiind un traseu plat, 
tonul a rulat compact, 
susținut. Sprintul final a 
cîștigat de St. Anton (Bucu
rești), cronometrat cu lh 
56 :10 (medie orară — 40,320 
km), urmat în aoelași timp de 
P. Șanta, N. Păirașctr, A. 
Ivan (toți din București), F. 
Zorilă (Brașov), L Bîrloale 
(Cîmpulung-Muscel). C. Păun 
(Ploiești).

Etapa finală, a 16-a, s-a des
fășurat pe un circuit ales in 
stațiunea Mamaia. Insumind 
34 km. învingător — P. Stoica 
(București), urmat de M. Voi- 
noiu (București), C. Păun 
(Ploiești), SL Anton (Bucu
rești), I. Piritei (Cîmpulung- 
Muscel).

CLASAMENTELE GENE
RALE FINALE : individual — 
1. C. Păun
20 :59. 2. L. Suciu 
25h 22:01, 3. P. Șanta (Bucu
rești) 25h 24 : 24, 4. F. Zorilă 
(Brașov) 25h 24 : 44, 5. A. Niri 
(Cluj-Napoca) ?5h 24:53, 6. M. 
Țîrlea (Ploiești) 25h 26 : 33 ;
echipe — 1. București 79h 
13:11, 2. Ploiești 79h-18:01, 
3. Brașov 79h 19:45, 4. Cluj- 
Napoca 79h 41 :52, 5. C.S.$.
2 Bucueștl 80h 40:03, 6. Brăila 
83h 07 :10, 7. Tg. Mureș 85h 
39 :16.

• Tinerii cicliști participă 
de azi la „Criteriul juniorilor* 
care se desfășoară tot în Ju
rul municipiului Constanta.

C. POPA-eoresp.

...Cum se opreau mașinile, in jurul lor se stri 
prim-plan, un automobil Citroen 1928

ripi. In exterior; cu farurile 
și claxoanele in exterior; roți 
subțiri ca de 
spițe de 
avertizare 
te...

La ora
start In Raliul București-Sina- 
ia. Ca ta orice Întrecere seri
oasă, „concurentele* pleacă

motocicletă, cu 
lemn ! ; mijloace de 

sonoră — trompe-

12,01 se dă primul

UN INTERESANT RALIU FEMININ

(Ploiești) 25h
(Brașov)

- Azi. o nouă finală pe tară ta 
cadrul competiției naționale Da- 
clada, .Raliul femeii-, acum la 
cea de a 7-a ediție, Actuala edi
ție a raliului se va desfășura ta 
județul Buzău șl va fi organiza
tă de Federația A.C.B. șl — - - 
Județean de automobilism 
ting.

La startul Întrecerii vor 
zente echipajele calificate 
zele pe județe. Comisia de orga
nizare sl de desfășurare a con
cursului va fl formată numai 
din femei. Startul primului e- 
chlpaj, azi la ora »,<tt (se 
pomi din minut In minut) 
fata Sălii sporturilor Dacia, de 
unde se va pleca pe traseul Ver- 
neștt — Măgura — Ciolanu — 
Zorești — Sărata Monteoru — 
Pietroasa — Mere! — Buzău. So
sirea. ta jurul orei 14. ta poligo
nul auto din Bariera Ploiești.

Clubul 
*1 kar-

fl pre
ta fa-

va 
din

ECHIPA DIN BRAȘOV A CiȘTIGAT
CUPA ROMÂNIEI LA PARAȘUTISM

PERFORMANTE IN TOPUL ACTUALITĂȚII
(Urmare din paj. 1)

gtil eă a mai fost la Bucu
rești 7 — l-am Întrebat refe
ri ndu-mă la trofeul „Emile 
Gremaux*.

— N-am știut, dar am vă- 
«n* apoi că, pe plăcuțele e« 
numele boxerilor care au pri- 
mit-o, mai figurează un ro-

mân : Daniel Radu (1973). A- 
eum vor fl doi—

— Ce H-ai propus să faci 
în continuare î

— Nu m-am gindit incă la 
asta. Mă duo acasă. Ia Reșița, 
la maestrul meu, Vaslle Baia. 
Știe el cum să ■« pregătim 
mal departe—

— Te gindești la rivalitatea 
ta cu Mihal Leu 7

— Da, și la asta. îndeosebi 
la asta...

I-am urat succes și m-am 
gîndit că, in urmă cu nu prea 
multi ani. la categoria proas
pătului campion european de 
juniori Francisc Vaștag și a 
lui Mihai Leu. era 
nostru o altă mare 
cea dintre Calistrat 
Paul Dobrescu, doi 
eștri ai ringului... 
nostru n-a avut decît de ctști- 
gat

în boxul 
rivalitate. 
Cuțov si 
mari ma-

S1 boxul

Aeroclubț^ sucevean „Șoimii 
Bucovinei* a fost, anul acesta, 
gazda osDitalieră a Cupei 
României' la parașutism, des
fășurată in a doua decadă a 
lunii septembrie. Competiția, 
ultima programată în acest 
sezon (facem abstracție de 
salturile de noapte, cu un 
specific aparte, care vor ur
ma oeste citeva zile) a reu
nit la start 7 formații repre- 
zentînd aerocluburi fruntașe, 
care aduc o contribuție sub
stanțială la alcătuirea loturi
lor naționale.

Condițiile meteorologice op
time au permis efectuarea ce
lor 4 manșe necesare stabili
rii câștigătorilor la 
acrobație și a celor 
bei de aterizare la _____  ___
în concordantă cu rezultatele 
obținute la celelalte întreceri 
din aceet an. echipa brașovea-

proba de 
6 ale pro- 
punct fix.

nă (Marta Hosu, Crisiinel Po
pescu, Grigore Bof, Ștefan 
Firăstrău. antrenor — Emil 
Leiter) s-a clasat prima la a- 
mindouă disputele. Reprezen
tanții - - - -
certe 
cui 2 
bație, _ _
valoric efectuat In ultimii «ni. 
Dintre celelalte formații, Bucu- 

doua la 
cu cea 

fix. le-au 
pe frun-

Buzăului, formație cu 
posibilități, obținlnd lo- 
la precizie si 3 la acre
au confirmat progresul

reștiul, cu poziția a 
acrobație, și lașul, 
de-a treia la punct 
talonat îndeaproape 
tașe. Clasamentul general con
semnează victoria echipei din 
Brașov, urmată in ordine de : 
Buzău, București, Iași, Plo
iești, Suceava, Cluj-Napoca.

In aceeași perioadă. aero
dromul sucevean a găzduit în
trecerile probei de punct fix, 
tot-pe echipe, la care alături de 
formațiile amintite mai lnaln-

prind si 
tă este P 
pretutinde 
selei — 1 
fara lor 
meni can 
dă. copil, 
clndu-1-se 
apiaudindi 
du] in ea 
na stime? 
. Se ajun 
de, cu r 
la ad-4 
Echipa je.,, 
cită lume 
lor. SI se 
Unele mo 
Posada, n 
■ se răci, 
fanfară i 
Un concti 
printre 
muzant 
cularea

Ja
Si

1

• AZI. 
pentlnele < 
va desfăși 
etapă a C 
de viteză

te au lnt: 
zentativele 
Mare, Dc 
Tg. Mure 
trei loot 
Iași, a r! 
bată.

Avlnd i 
cu o senr 
intllnirea 
veterani 
românesc, 
cerea Fee 
Române ‘s 
a prilejuit 
nant, reun 
de la pioT 
la actuali

8

INTI
Tnaintea 

situația ta 
ale turneel 
dentești de 
doi lideri, 
na Jalowle 
de puncte, 
turneului r 
tlgat derby



SITE EXPOZIȚII

care, firesc, mii de oameni a- 
flati la odihnă le admiră. Per
manent in jurul lor. furnicar. 
De nenumărate ori a^im În
trebarea : „Ne permiflL si ne 
fotografiem și noi lingi ea ?“. 
Să nu uităm : au venit mașini 
de epocă nu numai din Bucu
rești, ci și din alte părți ale 
țării : Mediaș, Arad, Timișoa
ra. Focșani, Sibiu, Iași ș.a.

Evident, ca In orice mani
festare sportivă a Dacladel, 
fi de data aceasta, tn cadrul 
Festivalului automobilelor de 
epocă, s-au făcut premieri. Au 
contat In clasamente: timpii 
realizați, indemlnarea. vechi
mea mașinii, originalitatea ei 
ș.a. „Marele Trofeu al orașu
lui Sinaia** a fost ciștigat de 
echipajul A. Roșea — A. Kiss, 

Ford 1932), următoarele 
locuri revenind cupluri

lor : L ti Elena Popa (DKW

I

ii -

'BILELOR DE EPOCA
După cele două meciuri de

I iNIRE CAI DUDA PUBLICULUI DIN MINUTUL
Șl DtlAȘARtA DIN FINAL

I Intre căldura pe care o ema
nau tribunele ta jurul forma
ției favorite la Începutul par- 

i acestora in 
dti Întreaga 

desfășurare a medului de joi, 
* din Bănie, dnd Universitatea 

1 o ocazie de a-și 
_________ clasament prima

Itidei gi detașarea 
final ae putea

Idin Bănie, 
a mal ratat 
înscrie in

I victorie.
Un fapt trebuie insă reținut, 

ca premisă a viitorului apro
piat : atlt conducerea 
lui. dt *1 marea masă * su
porterilor 
criminat ■ 
adeseori 
tril sau i 
și. mai 
necesar 
comunicare cu 
evident, trece printr-o perioa
dă dificilă.

Succint, Iată cauzele semie- 
șeculul Universității, dup* pă
rerea noastră : 1) pe. fondul

clubu-

cralovenl n-au ta- 
cum se întlmplă 

■ adversarul, arbl- 
alțl factori exteriori 
ales, n-au considerat 

să ridt<^ punțile de 
echipa care.

așa cum te vede in imagine. In 
Foto : Horia MANTA — Sinaia

1

mal 
____ tn 
dinamicii

unei capacități de efort 
reduse au ieșit pregnant 
evidență carențele 
de joc (demarcări, sprijinirea 
purtătorului balonului, acțiuni 
Individuale etc.) și, mal ales, 
cele din finalizarea fazelor 
din apropierea buturilor ad
verse ; 2) neinspirata schim
bare din linia fundașilor cen
trali, aducerea lai Săndoi tn 
locul lut ntlhol dereglînd *1 
jocul Hbero-ului Rada.

Evident, nu poate fl omisă 
replica Oțelului, echipă care, 
se vede, a deprins conștiin
cios cursul de „A", dar răs
punde Încă prea timid exami
natorului. Acțiunea tăioasă 
prin care a egalat a fost sin
gulară În 90 de minute, deși 
— paradoxal — raportul de 
cofnere a fost favorabil oas
peților.

Paul SLAVESCU

MARCAJUL SEVER Șl CUPA PRIELNICA...

Ieri, la ciul-Napoca, o nona partida din etapa a d-a

AU LIPSIT GOLURILE, NU ȘI SPECTACOLUL
CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te

lefon). Iubitorii fotbalului din 
acest frumos oraș transilvănean 
au simțit ci vor asista la o 
partidă deosebit de interesantă 
și au venit in număr mare la 
stadion. Și intr-adevăr, cei care 
au luat loc în tribunele deve
nite neincăpătoare au vizionat 
un joc foarte bun, disputat, cu 
piuite situații de gol la cele 
două porți, desfășurat tntr-un 
ritm tot mai viu cu cit minu
tele se scurgeau.

Mai bine au început studenții, 
ei combinînd frumos, cum a- 
veau s-o și facă tot timpul, dar 
bucureștenil, mai experimen
tați, s-au dovedit a fi mai peri
culoși in fața porții lui Iașko. 
In min. 6 Cămătaru a acționat 
ca in partida cu Austria, a de
marat pe stingă, a centrat, dar 
Mihăescu nu a venit prompt 
la Întâlnirea cu balonul. Un mi
nut mai tirziu a fost rlndul lv’ 
Damaschin I să irosească o 
bună situație de gol. Prima ac
țiune periculoasă a gazdelor o 
notăm in min. 15, Mujnai șu
tind cu boltă, de la 35 m., de 
puțin peste poartă. Un șut al 
lui Mihăescu (min. 17) a fost 
deviat miraculos în corner de 
portarul clujean. A executat 
Orac șl Damaschin I de Ia numai 
2 m. a ridicat mingea peste poar-

„U* CLUJ-NAPOCA 0
DINAMO Q

Stadion Municipal; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
24 000. Șuturi: 7—16 (pe poartă: 
2—6). Comere: 5—11.

,U* CLUJ-NAPOCA: Iașko — 
Mezaroș, CIOCAN, POPICU, Po
jar — Feșnlc, MUJNAI, SABAU, 
Bucur — Cîmpeanu n, BIRO.

DINAMO: Mbraru — REDNIC, 
Movilă, NICOLAE, Varga —Drag- 
nea, Andone, MH1AESCU — Da
maschin I (min. 58 Bălăci), CA- 
MATARU, ORAC.

A arbitrat corect C. Gheor
ghe; la linie: Gh. Pop (ambii 
din Suceava) și I. Velea (Cra
iova).

Cartonașe galbene: FEȘMC, 
BIRO, MIHĂESCU.

La speranțe: 3—1 (2—0).

ti! O altă mare ocazie dinamo- 
vistă a fost ratată de Varga și 
Damaschin I, in min. 36

După pauză, jocul e la fei 
de disputat, de alert dar 
continuă și s?ria ratărilor. „Des
chizător pi.tie“ — Biro
(min. 48), apoi irosește o exce
lentă ocazie și Dragnea. Și tot 
așa pînă in final fazele de 
poartă alternînd cînd la butu
rile Iui Moraru, cînd la cele ala 
hii Iașko, dar nu se va înscrie 
nici un gol.

Mircea TUDORAN

m- 
ace 
•o- 
a-

□a- 
va- 
fă- 
:al. 
no- 
iși-

1939), P. și V. Bruteanu (Aero 
1937). In Raliul București-Si- 
nala pe primele 
situat 
Rotea 
mona
X A. 
1932).
(al celorlalte

locuri s-âu 
N. 

(DKW 1938), £ A și 81- 
1940),

1. D. Strujac

I

-Deși au trecut ceva ani de 
atunci, de la Worid-Cup 
'66, una din figurile de prim- 
plan, ta felul ei, ale competi
ției — l-am numit pe Noble 
Stiles — rămlne vie în amin
tirea tuturor celor care au ur
mărit respectivul turneăi final; 
prin jocul Iul sobru, exclusiv 
TACTIC, el respectind cu. stric
tețe unica misiune primiți de 
la antrenorul său, aceea de a 
se fixa „paznic*, gen omul si 
„umbra**. al Jucătorului cel 
mal valoros din echipa adver
să. așa cum a fost de exem
plu, la portughezi, Eusebio.

Ce anume ne reamintește, 
acum, de fidelul „jandarm* al 
ltd Alf Ramsey? Nimic alt
ceva decit modul In care — 
In interval de numai 4 xfle, 
cite au trecut de 
ptnă Joi — Ivan, de 
ua, si Bănuți, de la 
geș — doi jucători 
nionatului nostru, an

în- 
ări, 
tie* 
de 

nil 
da.
pe 

tru 
de 

a... 
ire,
a- 

:al- 
tn

Cristescu (Aero
Roșea — A. Kiss (Ford 
Raliul de concentrare 

v-*— orașe) • 1. V.
Mare — H. Popescu din Me
diaș (Ford Eifel 1940), X Gh. 
ti Maria Bularca din Timișoa
ra (Berliet 1925), X M. și Ma
riana Sălăgean, tot din Medi
aș (Flat 1100. din 1940). Pre
mii speciale ; originalitate, 
H. Militară — V. Dodan (DKW" | 
1934) ; vechime,, locurile 1—2 : 
E. Sîrbn — Gh. Moeann (Ford 
1919) șl S. Rădueuți — 8. Pa- 
tanl (Flat 1919).

Total concurențl : 58. dintre 
care 43 din București.

duminică 
la Stea- 
T.C. Ar
ai eana- 

„________ ______ ___ Interpre
tat rolul Jucat, cu 20 de ani In 
urmi, de englezul Stilet. Atlt 
„elevul** lui Em. Jenei, rft flI____

Icel ăl lui Fl. Halaglan an pri
mit sarcina si-1 marcheze În
deaproape pe Bagi, onrod nr.

1, indiscutabil, din formația 
Sportului Studențesc. Si a- 
mîndoi și-au făcut pe deplin 
datoria (spre meritul lor — 
unul In plus), evoluind in li
mitele regulamentului, ale ti
pul fair-play care le face 
etaste.

Ce-a fost a— trecut, pentru 
Hagi și al lui coechipieri ur
mează manșa a II-a cu* for
mația cipriotă Omonia Nico
sia, med tn care valorosul 
jucător al Sportului Studen
țesc și al echipei noastre na
ționale va Încerca să-și aducă 
din plin contribuția la succe
sul final al formației sale. Va 
trebui, lasă, să fie ceva mal 
mult Înțeles si ajutat de coe
chipieri. ta sensul ca aceștia 
«ă-i acorde un plus de atenție, 
jucindu-I ta clipa (destule pe 
parcursul celor 90 de minute) 
ta care el ee sustrage marca
jului strict Joi, la Pitești, au 
fost asemenea momente eind 
Hagl, scăpat din strlneoare si 
servit oportun la picior, a ee- 
mănat panică ta careul lui 
FX!. Argeș...

Gheorghe N1COLAESCU

Din dosarele Comisiei de disciplina

Modesto FERRARIN1

AUTOMOBILISM
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făcutbillsm. Ieri, vineri, s-au ___
Înscrierile șl verificările 'tehnice, 
iar azi, tacepind de la ora 2 di
mineața, are loc concursul (pre
cedat de antrenamente).
• O APROPIATA PREMIERA 

BUCURBȘTEANA : in zilele de 
14—13 octombrie. Clubul munici
pal" de automobilism șl Mailing 
București Împreună cu A. S. 
Unirea Tricolor vor orgșnlza ta 
Capitală cea de *a treia etapă 
a Campionatului Național de 
autocros pentru . mașini Dacia, 
Oltclt, ARO șl camioane. Traseul 
pe care se vor desfășura cursele 
se află in cartierul Balta Albă 
(bd. Liviu Rebreanu), lingă lac.

NUMEROȘI JUCĂTORI PE TUȘA
dar sancțiunile pot fi mai mari

I
I
I
I
I
I

• IN ZILELE de 6—8 ociom- . 
brie, prin țara noastră vor trece 
concurențil .(circa 60 de echi- | 
paje) ce vor lua startul ta Ra
liul internațional „Turul Euro- | 
pel* (7 000 km). Intre echipajele 
înscrise în. acest raliu se află și I 
reprezentanții întreprinderii de 
Autoturisme „Dacia* Pitești : Ba- I 
Unt — Zămescu, Vasile — Sco- 
bal, Grigoraș — Banca. (M. fr.)

I

*• Cartonașul galben primit 
pentru lovirea eu mingea a unul 
jucător de la Petrolul »a-a avut 
darul de a-1 calma* pe Vaneea 
(Jiul Petroșani). El avea să co
mită. mal tirzlu, o abatere șl 

| mal gravi, aduetnd Injurii gro- 
| noiane arbitrului ion Crietaaee- 

eu, și aceasta ta condițiile ta 
care arbitrajul a tom notat eu 
+2 de observatorul federal, fos
tul arbitru International Gbeor- 
ghe Limona. Recidivist fiind, 
Vaneea a fost suspendat pe • 
etape. Este al doll 
Jiului suspendat ti 
pionat care se afli 
spune, la început, 
îl de etape...

e Un alt jucător 
. arbitrul: Bălan, de

ca București. Aceasta s-a tatim- 
plat spre finalul meciului ea 
Gloria Pandurii Tg. Jiu. Patru o- 
tape nu va mal avea de-a face 
nici eu fotbalul, nici cu arbitrii, 

| fiind suspendat pe această peri
oadă. Un coechipier, Ionescu, va 

I nlătl un preț și mal mare — 4 
luni de suspendare — pentru ln- 

I sultele aduse observatorului fe
deral. Șl Gloria Pandurii Tg. Jta

eare Înjuri 
la Automati-

o-a ales cu un jucător suspen
dat. Este vorba d« Trlfu, jucă
tor eare fusese Înlocuit, ceea ee 
na l-a împiedicat si reintre ta 
teren. ’* un moment dat, ehl- 
purllo pentru a potoli spiritele. 
Sancțiunea? O suspendare pe • 
etape. Nu era mal bine dacă ri- 
mtaea pe banca de rezerve? A- 
eolo, de fapt. M era șl loeuL

• La Chlrnogi, o scenă rari 
pe terenurile noastre de fotbal: 
nemulțumit de o dedzle a ar
bitrului. Crețu (Voința Constan
ța) s-a repezit la acesta st l-a 
lovit CU CAPUL IN GURA! Un 
act huliganic, fată de eare 
conducerea echipei Voința n-a 
mai așteptat hotărfrea Comisid 
de dlsdpltaă, șl a anunțat că 
l-a suspendat pe Crețu pe < luni. 
Comisia de dlsdpllnă a-a de
clarat de acord cu această sanc
țiune. Dar — credem noi — pe
deapsa nu e pe măsura faptei 
comise de Crețu. Aceasta, fără a 
aduce ta discuție șl amănuntul 
ei din cele t luni de suspenda
re, 2 tint luni de... vacanță fot
balistică I

Jack BERARIU

TUDENȚEȘTI DE ȘAH
ide, 
mte 
5tu- 
eei 

ali- 
1SU1 
i a 
dș-

conduce detașat cu 8,5 p, nemaipu- 
tlnd scăpa victoria. La fete polo
neza Jalowiec a ciștigat la Mo
nica Sorescu, in timp ce Elena 
Gavrilă nu a reușit dcclt un re
zultat de egalitate eu Lavinia 
Popescu. Lideră este Jalowiec eu 
I p, urmată de Gavrilă. cu 7 p.

I
I
1
I
I
I
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• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 26 SEP
TEMBRIE 1986. Extragerea I: ÎS 
61 « 60 62 71 77 45 11; extragerea 
a U-a: 40 16 79 58 63 24 7 25 14. 
Fond total de ciștlgurl : 1A25.S12 
lei din care 500.000 
cat. 1.

a CÂȘTIGURILE 
„I OTO 2- DIN n 
1986. Cat. 2: 1 variante 100% a 
14.293 lei si 12 variante 25®/„ a 
3.573 lei; cat. "" ----- ----- --

83.50 a OM lei 
200 lei; cat. 6: 
Report la cat. 1

lei report la
TRAGERII 

SEPTEMBRIE

3: 20,75 a 3.444 lei; 
cat. I: 

1.734,75 a 
141.44»

cat. 4:
229.75 a 
IOT lei. 
lei.• numai astAzi vă mal pu
teți juca numerele preferate la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO-

TO de milne, duminică, 22 sep
tembrie. Tot astăzi este șl ter
menul limită pentru depunerea 
buletinelor la concursul Prono
sport din această săptămtaă.

n Tragerea Excepțională Loto 
de milne. duminică, va avea loc 
ta București, ta sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. cu Începere 
de la ora 18. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate la ora 17,45, 
ta pauza transmisiilor 
pe programul I, precum 
luare, ta aceeași zi, la 
(o dată cu rezultatele 
cursul Pronosport) și _
mlneata. la ora 8,55, pe același 
program."
• Săptămina 

mează o nouă 
Este vorba de 
tlonală Loto 2 
octombrie 1988.

sportive, 
șl ta re- 
ora 22.26 
la con- 

luni di-

viitoare progra- 
formulă tehnică. 
Tragerea Excep
ție duminică, I

Campionatul speranțelor

SE CONTUREAZĂ TRIO-UL CARE VA DUCE T^ENA ?
• Universitatea Craiova ți tineretul ei ambițios • „U“ Cluj-Napoca 
- o revelație • Steaua, cu două meciuri mai puțin, caută să revină

Universitatea, echipa aflată 
Dină in actualul campionat in 
componenta .cvartetului** de care 
«-a vorbit șl a-a acria mereu ta 
termeni laudativi, ae afli acum 
tatr-a situație dificilă. Aceasta 
este, intr-adevăr, o problem*. 
Dar nu la ea vrem a* ne refe
rim ta aceste rtnduri, ei la „so
ra* el mal mică, echipa de spe
ranțe pe eare am 
duminica trecută, 
ta derbyul etapei, 
panla lui F. C.

urmărit-o, 
evoluind 

ta com- 
Olt. Cre-

deam ei va fl a partidă 
strlnsă. echilibrată. N-a fost. SI 
asta pentru că tinerii jucători
cralovenl au luat de la Început 
jocul pe cont propriu, au atacat 
ta valuri, intr-un tempo debor
dant. au marcat cinci goluri sl 
au ratat tacă multe altele. Cine
va spunea după meciul echipe
lor .mari** ei daci pe stadionul 
central ar fi jucat .tineretul* 
Cralovd, partida nu »-ar fi pier
dut eu 4—2. E o prezumție, fără 
tadoiali. Cert rămlne insa faptul 
ei acest tineret, pregătit eu pa
siune si tenacitate de un antre
nor... bolnav de fotbal. Nlcolae 
Zamfir (trecut ta această săptă- 
mtni la echipa intui, a ajuns la- 
riti sâ-ti dispute primele tacuri 
ale acestui campionat el va avea, 
ta continuare, un euvtat greu de 
spus, DACA jucători ea Duml- 
trascu, Pruni, Dumitra Si cei
lalți component! ai echipei VOR 
EVOLUA cu seriozitatea 
MAXIMA din partida eu F. C. 
Olt. Craiova are nevoie mal 
mult ea orlctad de talentul *1 
seriozitatea acestor speranțe...

Alituri de tinerii jucători era- 
iovenl. o subliniere si pentru e-

„CUPA ROMÂNIEI44
Iată o parte din rezultate Înre

gistrate ta etapa disputată joi 
tn .Cupa României*, competiție 
ce se desfășoară sub egida „Da- 
dadel*:

Cimentul Hoghiz — Unirea 
Crlsturu Secuiesc 4—4 (1—0), Ce
luloza Urnești — Nltramonla 
Figăraș 1—1 (2—1), Metrom Bra
șov — Precizia Săcele 4—1 (3—0), 
Unirea Urzlcenl — Chimia Bu
zău »—1 (0-4). CJJS. Victoria 
Caransebeș — C.S.M. caransebeș 
J—0 (9—9). Gloria Belus — înfră
țirea Oradea 9—1 (0—1), Minerul 
Mahmudla — Granitul Babadag 
2—0 (1—0, 1—1), Chimia Găești — 
Electrica Tltu 0—T (2—2, 2—3),
Progresul Corabia — Chimia Tr. 
Măgurele 2—4 (1—0), Lacul Ur
au' Sovata — Avtntul Reghin 2—6 
(0—0), Carpațl Neholu — Metalul 
Buzău 5—4 după executarea lovi
turilor de la 11 m, Viitorul Chlr- 
nogl — Ș.N. Oltenița 1—1 (0—0, 
1—1), Recolta Salonta — Vagonul 
Arad 0-4 (0—2), Petrolul Roata 
de Jos — MECON București 1—0 
(0-0). I.R.A. Tg. Mures — Mure
șul Luduș 2—1 (0—1. 1—1), Chi
mia Zalău — Minerul Sărmisag 
0—7 după executarea loviturilor 
de la 11 m. Olimpia Slobozia — 
Otelul Călărași 4—1 (2—2), A. S. 
Mecanica Bistrița — Minerul Rod- 
na 0—1 (0—0), Energia Minerul
Rovlnari — Minerul Mătăsari 0—4 
O—1). Chimistul Tg. Jiu — Me
talurgistul Sadu 2—1 (1—0),
Compref Constanța — Cimentul 
Medgidia 1—0 (1—0), Luceafărul
Adiud — Minerul Comănești 1—0 
(0—0), Voința Oradea — Minerul 
Oraș dr. P. Groza 1—0 (0—0),
Mecanica C.S.U. Sibiu — I.P.A. 
Sibiu 1—S (0—1), Motorul LR.A. 
Cluj-Napoca — Sticla Ariesul 
Turda 2—4 (0—1), Unirea Ne
grești — Metalica Vaslui 2—1 
(2—1), Victoria Tecuci — Steaua 
Mecanica Huși 3—0 (2—0), Tnd.
slrmel C. Turzll — Unirea Alba 
Julia 1—0 (0-0).

ehipa de speranțe a .șepcilor 
roșii**. După comportarea sub
mediocră din ediția trecută. 
*ll*-le pregătit de Porațchl, pini 
mal ieri component al primei e- 
ehlpe a lui .U*, are ta acest ta- 
eeput de campionat o evoluție 
toarte bună, formtad Împreună 
ea Universitatea Craiova șl 
Steaua (două meciuri mai puțin 
jueate) trip-ul eare va duce tre-
aa actuale! ediții. (L.D.).

1. „U« cj.-Nap. S 5 C 1 13-10 15
2. Unlv. Cv. 6 4 1 1 17- 7 13
3. Jiul 5 3 0 2 11- I •
4. Steaua 4 2 2 0 0-1 S

4— 4. Flacăra 5 2 2 1 10- 8 8
Sp. Stud. 6 2 2 2 10- 8 1

7. Rapid 5 2 1 2 4- 3 7
B. Dinamo 5212 10-10 7
». F.C.M. BV. 5203 15-11 «

1». Pțelul 6 13 2 0-6 6
11. Petrolul 5 13 1 7-0 6
M. TJC. Olt 4 2 0 2 6-0 6

13—14. Gloria 5203 12-16 6
S.C. Bacău 5 2 0 3 11-15 6

13. Corvlnul 4 12 1 8-4 9
16. Victoria 5 1 2 2 3- 5 1
17. Chimia 1113 0-14 4
14. F.C. Argeș 6105 3-9 3

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI x 

DE MlINE A DIVIZIEI B
SERIA I: Poiana Cîmpina — 

F.CJd. Progresul Brăila: I. Tăr- 
ean (Tg. Mureș), F.C. Constanta 
•- F.E.P.A. *74 Blrlad: L. Pantea 
(Bucureșt'i), C.S.-Botoșani — Po
litehnica Iași: D. Petrescu (Bucu
rești), Aripile Victoria Bacău — 
Unirea Focșani: M. Ionescu 
(Tlrgoviște), C.F.R. Pașcani — U- 
nlrea Slobozia: T. Bone (Ora
dea), Olimpia* Rm. Sărat — 
C.S.M. Suceava: V. Alexandru 
(București), Ceahlăul P. Neamț 
— t caua Mizil: G. Ionescu 
(București), F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — Prahova C.S.U. Plo
iești: T. Chelu (Giurgiu), Dună
rea C.S.U. Galați — Minerul Gu
ra Humorului: D. Drăcea (Cra
iova).

seria A H-*t: Autobuzul 
București — C.S. Tlrgoviște: FI. 
Popescu (Ploiești) — stadionul 
Autobuzul, I.C.I.M. Brașov —
F. C. Inter Sibiu: Gr. Macavei 
(Deva). Automatica București — 
ROVA Roșiori: Gh. Ptrvu (Con
stanta) — stadionul Automatica, 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Chi
mica Tlrnăvenl: I. Igna (Timi
soara), Carpați Mîrșa — Gaz 
Metan Mediaș: N. Gogoașe (Bu
zău), Sportul Muncitoresc Slati
na — Tractorul Brașov: 1. Bă
lan (Agad), I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe — Mecanică Fină Steaua 
București: O. Ștreng (Oradea), 
Electronutere Craiova — Progre
sul Vulcan București: I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vilcea), A.S.A. Tg. 
Mures — Gloria Pandurii Tg. Jiu:
G. Cagula (Bala Mare).

SERIA A IlI-a: Politehnica Ti
mișoara — Gloria Bistrița: C. 
Gheorghe (Suceava). Metalul 
Bocșa — F.C. Maramureș Bala 
Mare: R. Petrescu (Brașov), Au
rul Brad — Dacia Mecanica O- 
ristle: I. Toma (P. Neamț), C.S.
U. T. Arad — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca: M. Doneea (București), 
F.C. Bihor — Unlo Satu Mare:
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin), 
CJ.L. Sighet — Minerul Paro- 
»enl: I. Nlstor (Sf. Gheorghe), 
Armătura Zalău — Mureșul De
va: N. Tenea (Drobeta Tr. Se
verin), Olimpia Satu Mare — 
Strungul Arad: T. Badea (Bucu
rești), Minerul Cavnic — C.S.M. 
Reșița: N. Voinea (București).

Toate meciurile vor începe 1» 
on M.



VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

împreună cu tovarășa

IN JUDEȚUL PRAHOVA
(Urmare din pag. l)

deplini in eele mai bune condi
ții planul pe aeest an, de a 
asigur* • continuă îmbunătă
țire a calității, a nivelului teh
nic al produselor, ridicarea 
competitivității lor pe piața 
externă.

în continuare s-a vizitat în
treprinderea DE UTILAJ 
CHIMIC, al cărei cplectiv mun
citoresc a făcut tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire deo
sebit de călduroasă.

Pe parcursul vizitării prin
cipalelor secții și sectoare de 
producție, au fost prezentata 
• serie de utilaje și instalații 
tehnologice, cu un grad ridicat 
de complexitate, produse in 
ultimul timp, care reflectă 
potențialul tehnic ridicat 
colectivului întreprinderii.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu muncitorii, s-a 
interesat de condițiile lor de 
muncă și de viață,

Transmițînd calde felicitări 
colectivului întreprinderii pen
tru rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului 
a trasat sarcina să se acționa
se in continuare in direcția ac
centuării procesului de moderni
zare a tehnologiei de fabricație, 
de extindere a liniilor automa
te de producție, printr-o colabo
rare mai strinsă intre specialiș
tii întreprinderii si cei ai in
stitutelor 
lectare in

acestui vechi și puternic centru g 
muncitoresc, toți oamenii mun- g 
cil prahoveni, asemenea tuturor g 
cetățenilor patriei, te poartă g 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, g 
conducătorului sțimat al parti- g 
dului si statului pentru g 
grija deosebită față de dezvol-g 
tare* echilibrată, armonioasă a ÎS 
tuturor zonelor țării. pentru Z 
preocuparea permanentă de a« 
asigura ridicarea continuă a ni- g 
velului de trai material și «pi- g 
ritual al întregului popor, creș-g 
torea prestigiului international g 
*i României socialiste. g

Marea adunare populară a 
fost deschisă de tovarășul 
Virgil Cazaca, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
*1 P.C.R.

ELENA CEAUȘESCU

al

prode cercetare si 
aceste domenii.

★
de lucra pe

Nieolae Ceaușescu. 
cu t s n r i i»

cureVizita 
tovarășul 
Împreună 
Elena Ceaușescu, a efectuai-o ia 
județul Prahova s-a încheiat eu 
9 mare adunare populară, ears 
a avut loc pe platoul din piața 
centrală a municipiului Ploiești.

Au participat zeci de mii de 
locuitori ai orașului și ai altor 
așezări învecinate — petroliști, 
chimiști. constructori de mașini, 
țărani cooperatori, intelectuali, 
oameni ai muncii din alte do
menii de activitate — tineri și 
virstniei. Ei purtau portrete ale 
tovarășului Nieolae 'Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, 
steaguri roșii si tricolore, pan
carte pe care erau înscrise cu
vinte ce simbolizează unitatea 
dintre partid și popor, dragostea 
fierbinte și înalta prețuire față 
de secretarul general al parti
dului : „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul „Sti
ma noastră și mindria —• 
Ceaușescu — Rdmânia !“, 
„Ceaușescu — eroism. România 
— comunism !“, „Ceaușescu — 
pace !“.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinati in momentul 
apariției Ia tribuna adunării 
printr-o i entuziastă manifestare 
de dragoste și bucurie. Puter
nice urale și îndelungate ovații 
au dat glas sentimentelor ■ de 
Înaltă stimă pe care locuitorii

infimpinat cu îndelungi aplau- 
ze, at însuflețite urale și ova
ții, a luat cuvintul tovarâșul 
NiCOLAE CEAUȘESCU, secretar | 
genera! al- Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. §

Cuvintare* tevarlșuluig 
Nieolae Ceaușescu * fost urmă- g 
rtiă ca via Interes, ed prezenți g 
subliniind tn repetate rinduri^ 

aplauze, eu entu- 
și aclamații apre- 

derile secretarului general al 
partidului, indicațiile date eu 
aeest prilej. El și-au exprimat, g 
astfel, hot&rirea de a nu-și Z 
precupeți eforturile pentru a dag 
viați orientărilor și îndemnuri-g 
lor trasate de tovarășul g 
Nieolae Ceaușescu, de a mundg 
susținut pentru realizarea obiec- g 
tivelor Congresului al XIII-lea g 
al P.C.R., a prevederilor ae- g 
tualului cineinal, pentru inf&p- 
tuirea neabătută a programului^ 
de edificare a sodetățH soda- 
Hste multilateral dezvoltate »i 
Înaintare a României spre co- 
munlsm.

Marea adunare populară ding; 
municipiul Ploiești a luat sfîrșit g 
intr-o atmosferă entuziastă, deg 
puternică vibrație patriotică. Z 
Zecile de mii de partidpanțl au g 
aplaudat din nou eu deosebită g 
însuflețire, an ovaționat in-g 
delung pentru partid și g 
secretarul său general, tovarășul g 
Nieolae Ceaușescu. g

După marea adunare popu-^ 
Iară a avut loc ceremonia ple- g 
■"~'i oficiale din Județul g 

a tovarășuluig 
Ceaușescu si a g 

tovarășei Elena Ceaușescu. g
Zed de mii de oameni ai g 

muncii, prezenți pe platoul din g 
fața Comitetului Județean de g 
partid, i-au salutat din nou cu 
dragoste și prețuire, exprimîn- 
du-și deplina satisfacție față de 
rodnicul dialog de lucru menit 
să dea un nou impuls, și mai 
puternic, dezvoltării orașului 
lor, a întregului Județ. S-a ova
ționat cu- putere pentru parti
dul comunist și secretarul său 
general, pentru patria noastră 
socialistă.

căril 
Prahova* 
Nieolae
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C. M. de volei (m)

MEDALIATELE EOIJIEI PRECEDENTE, IN VERVA
»

în ziua a doua a 
riîlor C.M. de volei 
care se desfășoară 
alte trei meciuri 
rezultate vor conta 
următoare a competiției — 
turned e semifinale) au reținut 
tn mod deosebit atenția. Si 
de data aceasta favoritele au 
confirmat ' pronosticurile, dar 
surprinde mai ales maniera 
categorică in care medaliatele 
ediției trecute (UJLSJ3.. Bra
zilia si Argentina) s-au impus 
tn fata unor formații cu mart

preiimina- 
(masculin) 

la Franța, 
(ale eăror 
si ta faza

posibilități de replică. Rezulta
tele 1 Italia — Venezuela 3—0 
(10, X 10). Franța — R. P. 
Chineză 3—0 (8, 6, 5) tn gru
pa A (Montpellier) ; Cuba — 
Taiwan 3—0 (7, 2, 9). U.R.SJ8.
— Poldfb S—0 (7, 2, 4), tn gra
pa B (Tourcoing) ; Cehoslovacia
— Egipt 3—0 (5, 10. 7), Brazilia
— Bulgaria 3—1 (14, —11, 6, 4) 
tn grupa C (Clermont-Fer
rand) ( Argentina — Japonia 
3—0 (8, 13, 4) si S.U-A. — 
Grecia 3—0 (8, T, 4). tn grupa 
D (Orleans).

MECIURILE PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH
LENINGRAD. Partida a 20-a 

dintre Garri Kasparov și Ana- 
toB Karpov a fost amtnată pen
tru kmi. Karpov a făcut uz de 
ultimul său timp de odihnă 
gulamentar. Acum, amindoi 
cfitoril au epuizat dreptul 
„time-cut*. Scorul meciului 
mine In continuare 9,5—9.5.

io
te 
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SOFIA. Campioana mondială 
Biata Ciburdanidze sl șalange- 
ra aa Elena Ahmtlovskala au 
Încheiat prima jumătate a 
confruntării. Deținătoarea ti
tlului. care a etatizat a S-a 
partidă, conduce detașat cu 
6—X Următoarele 8 partide ae 
vor desfășura ta Bor jomi 
(RJ3J3. Gruzină).

ACADEMIA SPORTIVA 
DE LA HARARE

HARARE (Agerpres). — La Ha
rare (Republica Zimbabwe) a 
fost inaugurată recent o Acade
mie de educație fizică și sport, 
avtnd ea sarcină principală pre
gătirea unor tehnicieni ce se vor 
ocupa de perfecționarea măiestriei 
sportivilor fruntași. De aseme-

■ ne*, viitorii profesori vor con
tribui prin activitatea lor la 
dezvoltarea sportului in toate re
giunile tării.

Portarul echipei R.D.G., Renă Miiller, s apărat excelent miercuri, 
la Oilo, păetritul un tcor alb ta meciul Norvegia — RJJ.G. din 
preliminariile C.E., grupa a III-*. IaU-l talvind un gol ca fi 1icvt J ----------------•>'

ISLANDA CONDUCE
Revenita azi. așa cum am pro

mis. asupra medului de la
Reykjavik, Încheiat la egalitate, 
î—i a—î). ■ •
ujlsjs„ in 
preliminare 
trenate de 
vest-german ______
aliniat formația Slgurdsson — B. 
Jonsson. Gislarsson, Edvaldsson, 
A.M. Jonsson, Torfarsson, SL 
Jonsson, Margelrrsson, Slgurvln
sson. Gudjonsson, Petursson, ne
schimbată fată de partida cu 
Franța (0—0 la 10 septembrie), in 
timp ce sovieticii au folosit 
garnitura Dasaev — Sulahvelldze, 
Kuznetov, Besonov, - Demianenko, 
Larionov (mln. 80 Litovcenko), 
Rat. Aleinikov. Hldlatulta. Zava- 
rovx Blohln. A arbitrat Aschen- 
bacher (R.F.GJ. Au asistat 0 370 
de spectatori.

Rezultatul (stabilit de Gudjon
sson. min. 23, și Sulahvelldze. 
min. 43) a fost apreciat drept e- 
chltabll deși, după meci, antre
norul Lobanovskl l-a contestat, 
afirmlnd că „arbitrul le-a ofe
rit islandezilor un punct!*. Cert 
e că. survenind după 0—0 cu 
campioana ărf titre a Europei, a- 
ceastă nouă egalitate dovedește 
ce era... dovedit! Anume că. 
mergtnd parcă pe urmele Dane
marcei. cu multi jucători peste 
hotare, tn campionate puterni
ce. echipa de azi a Islandel a

latre Islanda ei 
cadrul grupei a Ht-a 
a C.E. Gazdele, an- 

fostul internațional 
Siegfried Held, aa

Telefoto : A P. — AGERPRES

ÎN GRUPA A IM-A!

1

Încetat să mal fia. măcar pe te
ren propriu, e .pradă ușoară*, 
punind mail probleme oricărui 
adversar. Ca I .străini* răspln- 
dtti tn < campionate (Slgurdssoa 
St S. Jonsson ta Norvegia, Ed- 
valdsson *1 Slgurvlnsson ta 
kr.G, Margelrrsson si Gudjon- 
sson in Belgia. Torfarsson in 
Elveția. SL Jonsson in Anglia sl 
Petursaon ta Spania), islandezii 
au dominat net prima parte a 
intllnlril. sovieticii fortind abia 
ta final. Oricum, după două me- 
citul. Islanda (i p) conduce in 
clasamentul unei grupe din care 
mal face parte Franța, U.R.S.S„ 
R.D.G. șl Norvegia, toate cu cite 
1 p (e drept, după o singură 
partidă). Fotbalul european actu
al — ideea se conturează tot 
mal clar — nu mai acceptă nici 
învingători dinainte, nici „victi
me* sigure. Totul se joacă!

ALTE REZULTATE, ȘTIR) •
• In Campionatul european 

rezervat echipelor de tineret s-au 
Înregistrat următoarele rezultate: 
Islanda. — Cehoslovacia 0—4; El
veția — Liechtenstein 3—0 (ta, tur 
10—0), Suedia — Elveția 4—0: 
Norvegia — RJ). Germană 0—4.

a Au continuat meciurile din 
Cupa Llbertadores. La Bogota: 
F. C. „America Call a dispus 
de echipa boliviana Bolivar eu

0 BECKER CONTRA BECKER I Cunoscu- 
tul tenisman intenționează să-4 dea in 
judecau pe un oarecare Christoph iMafer . 
din Friedrichshafen (R.F.G.), care, semă- 
ntndu-1 uluitor ia chip, tot face declarații 
și acordă autografe in numele lui 1 încă nu 
e nimic a comentat careva, să vedem ce 
se va întlrn-la ctad Maier va Împrumuta 
bani 1b contul xciștigătorului Wlmbledonu- 
lui ! 0 ÎN JAPONIA, sportul cel mal răs- 
plndlt nu e. cum v-ațl aștepta, voleiul sau 
judo ci baseballul 1 Handicapat de talia 
redjsă (prin comparații), voleiul a pierdut 
mult din popularitate In ultimii ani 0 
RECORDMANA MON0IALA la 100 mg. 
Iordanka Donkova e și o redutabilă sări 
toare. creditstă eu 6.33 m la lungime și 
1,78 m la înălțime ! Născută la Doini Bo- 
gro, lingă Sofia Donkova împlinește mîine 
25 de ani. * DEZAMĂGIT de pierderea tit
lului mondial al semigreilor, boxerul gha- 
nez Mamah Mohammed s-a întors In țara 
sa de baștină, moștenind de la tatăl său 
(decedat de eurînd) conducerea tribului 
Dagumba. Presat de »ot felul de probleme 
dacă nu chi ir depășit de ele, Mohammed a 
revenit repede la box. declarînd că, oricum 
e mai ușor in... ring. • NOI DATE tn 
conf.lcîul Barcelona — Schuster. La o oră 
la care clubul catalan * solicitat federa- ' 
ției spaniole suspendarea temporară a fot
balistului vest-german (cu contract semnat 
pînă la 30 iunie 1988). invoclnd „o stare fi
zică precară- Bernd a (ucat excelent ta- 
tr-uin meci am cal la Tarragona, mareînd 
3 goluri I „Schuster si Nunez no*. a scan-

dat publicul din Tarragona, ceea ce. fi
rește, l-a enervat șl mal tare pe președin
tele „Barței* (Nunez) care continuă să-i 
prefere tn echipă pe britanicii Hughes șl 
Lineker, campionatul spanlbl neacceptind 
decit doi străini. • PENALIZAT cu 88 de 
minute (I) pectru că a tntirziat, la .New
port, la Inspecția obligatorie a ambarcațiu
nilor Înaintea startului ta înconjurul soli
tar al lumii marele favorit al cursei, fran
cezul Phlllpr Jeantot, n-a prea pus la 
suflet decizi? organizatorilor. .Nici nu-1 de

mirare intru cit. aa să ciștige ediția 1982 a 
competiției lut Jeantot l-au trebuit 159 de 
zile I • FARA COMENTARII : Internațio
nalul galez de rugby David Bisnop a fost 
condamnat recent la o iună de Închisoare 
(cu suspendare) pentru că. in timpul par
tidei PontyDOO' — Newbridge, l-a lovit 
„brutal și c Intenție* pe Chris Jarman. 
El a fost definitiv exclus din națională. • 
CANADIANUL Benjamin (,.Ben“) Johnson 
e socotit sprinterul nr. 1 ai sezonului, fie 
șl pentru aceea că l-a întrecut de trei ori 
anul acesta pe „Imbatabilul” Carl Lewis

(San Josă Moscova șl Zilrich). Creditat eu 
un excelent ».S5 la Moscova („cel mai ra
pid alergător die toate timpurile la nive
lul mării”) Johnson a surprinde pe spe
cialiști șl prlntr-o tehnică de start inso
lită : c poziție curioasă a mtlnllor pe li
nia de plecare, .cu brațele foarte desfăcute 
șl cu. corpul ghemuit, cu (măcar) 30 de 
oentimetr! n.al aproape de pămlnt decit in 
mod obișnuit. Ctnd al valoare... ® IN

VIRSTA de '6 snț Peng Zhaoqin a deve
nit cep mal ttnără maestră internațională 
de șah din RP Chineză. Nu demult ea 
și-a adjudecat tn med strălucit 7 victorii 
șl 6 remize turneul de la Xlnyang, la care 
au luat parte (cu excepția lui Llu Shilan) 
cele mai bune 50 de jucătoare chineze. 0 
MARADONA TATA 7 Cristiana. Slnegra. o 
secretară dlr Napoli tn virată de 33 de ani, 
a declarat stmbăta trecută la televiziunea 
italiană, că fiul său tocmai născut este 
copilul celebrului fotbalist argentinian 
Diego Maradona, oare joacă, se știe, )a 
Nanoil I Asaltat de ziariști, „Dlegulto* s-a 
arătat stupefiat : „Nu mal înțeleg nimic, 
totul mi se pare o poveste de nebuni T !“. 
• UN „LIBERO* DE 43 DE ANI I EvOlutnd 
miercurea trecută In meciul Waterford — 
Bordeaux (1—2 in Cupa Cupelor), irlande
zul Al Flnvcane, tn vtrgtă de 43 de ani 
a dobortt recordul de longevitate in cupele 
europene, deținut (cu 41 de ani) de Dino 
Zoft fostul, portar al Juventusului Torino.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Fotbal
ImendioMe

>—1 <S—1). Intr-o altă grupă. 
River Plate (Argentina) a Între
cut cu 4—1 (4—0) formația Bar
celona (Ecuador). In această 
grupă au mal rămas de jucat 
două partide: River Plate — Ar
gentines Juniors si Argentinoa 
Juniors — Barcelona. In clasa
ment conduce Elver Plate cu S o. 
urmată de Barcelona 2 p și Ar- 
gentinos Juniors 1 p.

ARBITRII ECHIPELOR 
NOASTRE IN CUPELE 

EUROPENE
După cum se știe, 

miercuri. 1 octombrie, vor 
avea loc partidele retur 
din prima manșă a cupe
lor europene. Partida de 
la București, dintre Dina
mo st 17 Nentori, din Cu
pa Cupelor, va fi condusă 
de Afxentlou (Cipru). In 
Cupa n.Z.f.A. medul din
tre Omonta Nicosia șl 
Sportul Studențesc va fi 
arbitrat de Voustras (Gre
cia). iar cel dintre Gala- 
tasaray sl Universitatea 
Craiova de Lo BeUo-junior 
(Italia). Jocul de la Nico
sia se va desfășura tn 
nocturnă, iar cel de la Is
tanbul după-amlază.

• După mal multa tentative 
eșuate, anul viitor se va desfă
șura pentru prima oară in Ca
nada un campionat național. 
Participarea selecționatei cana
diene la turneul final al „Cupei 
Mondiale* din Mexic a contribuit 
in mare măsură la împlinirea a- 
eestui vechi deziderat al iubito
rilor sportului cu balonul ro
tund din această țară. In pre
zent, in Canada fotbalul 
practicat de circa 250 000 de ‘ ju
cători.

esto

• T£L£X O T£L£X ®
BASCHET * In manșa a dou« 

a meciului dintre formațiile 
Honved Budapesta șl T.P. Hel
sinki. din turul preliminar al 
„Cupei Campionilor Europeni* la 
baschet masculin, Honved a ob
ținut victoria cu scorul de 77— 
70 (38—33), dar In continuare s-a
calificat echipa finlandeză, care 
tn partlda-tur cîștigase cu scorul 
de 36—W.

CICLISM 0 Francesco Moșer 
(34 ani) a stabilit un nou record 
mondial al odei (la nivelul mării), 
acoperind in 60 minute 48,543 km. 
intr-o tentativă efectuată vineri 
pe velodromul Vigorelll din Ml- .
lano. Vechiul record era de 48,144 '
km șl aparținea danezului H. 
Oersted. Așa cum se cunoaște 
Francesco Moser deține șl recor
dul mondial aj orei la altitudine 
stabilit la Ciudad de Mexico cu 
performanța de 51,151 km.

PATINAJ ARTISTIC a Proba 
feminină din cadrul concursului 
internațional de patinaj artistic 
de la Richmond (în apropiere de 
Londra) s-a încheiat cu victoria 
sportivei canadiene Elisabeth 
Manley urmată de J. Trenary 
(S.U.A.) șl I. Gauter (R.D. Ger
mană).

tenis • în cadrul turneului 
international masculin de tenis 
de la San Francisco, Jimmy Co
nnors l-a eliminat cu“ 0—1, 7—0, 
pe Dan Goldie, iar John McEn
roe a dispus cu 6—2, 6—2 de 
Broderick Dyke. a în turul 
secund al turneului Internațional 
feminin de tenis de la Tulsa 
(S.U.A.), Wendy White a eliml- 
nat-o cu 3—6, 6—1, 6—3 pe Pat 
Medrado. Mary Lou Platek a 
dispus cu 0—4, 7—5 de Betsy 
Negelsen. lar Lori McNeil a In- 
trecut-o cu 4—3, 6—3 de Cammy 
Mac Gregor.
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