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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 

I general al Partidului Comunist 
* Român, a avut loc, vineri, 10 

octombrie, ședința Comitetului 
Politlo Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politie Executiv a examinat și 
aprobat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA EVOLUȚIA PRETU
RILOR ȘI TARIFELOR IN SE
MESTRUL 1/1986. S-a apreciat 
că indicii de prețuri realizați 
in prima jumătate a acestui 
an se situează la nivelul pre
văzut în planul pe 1986, iar in 
domeniul prețurilor cu amă
nuntul sînt chiar sub limita 
minimă planificată. Aceasta re
flectă o strictă stabilitate a 
tuturor categoriilor de prețuri, 
comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut, ceea ce pune 
în evidență caracterul sănătos 
ai economiei naționale, juste
țea măsurilor adoptate in acest 
domeniu, aplicarea, cu bune re
zultate, a noului mecanism e- 
conomieo-financiar.

Evoluția pozitivă a prețurilor 
a fost determinată de aplicarea 
cu fermitate a indicațiilor con
ducerii de partid și de stat de 
a nu se admite nici un fel de 
majorări de prețuri și tarife 
și de a fi intensificat controlul 
asupra stabilirii lor la toate 
verigile.

La menținerea nivelului ge
neral al prețurilor cu amănun
tul a contribuit și evoluția pre
țurilor pe piața țărănească, care 
au fost mai mici față de *- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, in condițiile creșterii can
tităților de produse agroali- 
mentare vindute populației.

Comitetul Politic Executiv, 
apreciind rezultatele obținute, 
a cerut Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, organelor de 
planificare, financiare și banca
re, tuturor ministerelor, cen
tralelor, întreprinderilor pro
ducătoare, să ia măsuri hotă- 
rite, care să asigure îmbunătă
țirea in continuare a activității 
in acest domeniu, exercitarea 
unui control exigent asupra e- 
voluției prețurilor și tarifelor 
din economie, întărirea discipli
nei in stabilirea și respectarea 
legalității prețurilor, urmărin- 
du-se incadrarea strictă a aces
tora in nivelurile prevăzute. S-a 
cerut, totodată, să se acționeze 
cu fermitate pentru reducerea, 
în continuare, a costurilor de 
producție — și, in mod deose
bit, in proiectarea industrială, 
in construcții —, pentru lichi
darea oricăror tendințe de a 
umfla nejustificat costurile unor 
lucrări.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut un 
PROIECT DE DECRET PRI
VIND CONFERIREA TITLU
LUI DE „EROU AL NOII RE
VOLUȚII AGRARE" ȘI A AL
TOR DISTINCȚII JUDEȚE
LOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI 
UNITĂȚILOR AGRICOLE SO
CIALISTE PENTRU REALI
ZĂRI DEOSEBITE IN SPO
RIREA PRODUCȚIEI AGRI
COLE. Prevederile proiectului

de decret au in vedere stimii- ■ 
larea județelor, unităților agri- ' 
cole socialiste, cadrelor din a- ; 
gricultură, pentru dezvoltarea 
intensivă a producției agricole, ; 
obținerea unor recolte bogate 
pe întreaga suprafață agricolă 
planificată, prin organizarea 
științifică a producției șl a 
muncii, aplicarea de tehnologii 
avansate, de Înaltă productivi
tate, și pentru sporirea, pe a- 
ccastă cale, a contribuției agri
culturii Ia dezvoltarea genera
lă a țării, la creșterea bună
stării poporului. Pornind de Ia 
realizările obținute în acest an 
de unitățile fruntașe, proiectul 
de decret stabilește criteriile și 
nivelurile medii de producție 
care trebuie realizate Ia cerea
le, la principalele culturi de 
eimp — pe județe, unități agri
cole de stat și cooperatiste, sta
țiuni pentru mecanizarea agri
culturii, unități de cercetare '■ 
agricolă — în vederea obținerii ■ 
titlului de „Erou al noii revo- ■ 
iuții agrare".

De asemenea, sînt prevăzute ; 
nivelurile producțiilor medii la ; 
legume de eimp, legume în sere 
și solarii, precum șl la plan
tațiile pomicole și viticole. 
Totodată, sînt stabilite nivelurile 
ce trebuie realizate in zooteh
nie privind creșterea producției 
și realizarea sarcinilor de li
vrare la fondul de stat, spo
rirea efectivelor de animale.

Comitetul Politie Executiv a 
stabilit ca proiectul de decret 
să fie îmbunătățit cu propune
rile făcute in cadrul ședinței 
și să capete caracter de lege.

Apreciind că instituirea titlu
lui de „Erou al noii revoluții 
agrare" are o profundă semni
ficație politică și istorică ce 
marchează rezultatele deosebite 
obținute in înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., Comitetul Politic 
Executiv a dat o inaltă apre
ciere rolului de însemnătate 
excepțională al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in stabi
lirea strategiei generale de 
dezvoltare economico-socială a 
tării și, in acest cadru, in elabo
rarea și fundamentarea con
ceptului, profund științific, pri
vind inf&ptuirea noii revoluții 
agrare în România.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat 
rezultatele bune obținute in 
acest an la producția de cerea
le și, pornind de la aceasta, a 
cerut să se acționeze, in con
tinuare, cu toată hotărîrea, 
pentru ca încă in anul viitor 
să se realizeze și chiar să se 
depășească nivelurile stabilite 
de Congresul al XIII-Iea al 
partidului la producția de 
cereale pentru 1990, ultimul an 
al actualului cincinal. Secretarul 
general 
arătat că 
condițiile 
succes a 
biectiv și
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Miine, In Divizia A de fotbal

O ETAPA CU MULTE MECIURI ECHILIBRATE 
0 In Capitala, Victoria — Dinamo, un meci din plutonul fruntaș 0 La Ploiești, Gloria 
Buzău are o misiune dificilă 0 In „Trivale“ vine singura echipă care a terminat la 
egalitate cu_ campioana 0 La Hunedoara, Klein și Mulțescu, față în față în 
derbyul județului 0 La Galați, un nou examen de maturitate pentru Oțelul, în 
fața formației lui Hagi 0 Campionii, din nou pe gazonul de acasă, după remiza 
din Giulești O La Craiova, Universitatea aleargă după (de necrezut I) prima vie* 
torie 0 La Cluj-Napoca, băcăuanii vin recomandați de un neașteptat loc 3 
0 Acasă, Chimia încearcă reabilitarea după scorul de... handbal de la București

CLASAMENTUL1 1. STEAUA
2. Dinamo

7 6
6 4

1 0 17- 2 13
2 0 23- 4 10

3. S.C. Bacău 7 4 1 2 9- 7 9
4. F.C. Olt 6 4 0 2 9- 5 8g 5. Petrolul 7 3 2 2 8- 4 8

g 6. F.C. Argeș 6 3 1 2 6- 4 7
g 7. Victoria 7 3 1 3 7- 7 7g 8. „U“ Cluj-Napoca 7 3 1 3 7- 8 7g 9. Sportul Stud. 7 2 2 3 11- 7 6
g 10. Oțelul 7 1 4 2 4- 5 6g 11. F.C.M. Brașov 7 3 0 4 5- 7 6g 12. Rapid 7 2 2 3 6- 9 4g 13. Corvinul 7 2 2 3 7-12 6

14. Gloria 7 3 0 4 8-21 6
g 15. Chimia 7 2 1 4 11-17 5g 16. Flacăra 7 2 1 4 5-14 11 17. Univ. Craiova 7 0 4 3 4- 9 4

18. Jiul 6 1 1 4 7-12 3

1

PROGRAMUL JOCURILOR
■

g

București : VICTORIA
(stadion

Ploiești : PETROLUL 
Pitești : F.C. ARGEȘ 
Hunedoara : CORVINUL 
Galați : OȚELUL 
București : STEAUA

(stadion Steaua)
- FLACARA
- S.C. BACĂU
- F.C. OLT

- DINAMO
Dinamo)
- GLORIA
- RAPID
- JIUL
- SPORTUL STUD.
- F.C.M. BRAȘOV

l

Craiova : UNIVERSITATEA 
Cluj-Napoca : „U“ 
Rm. Vîlcea : CHIMIA

Toate partidele vor începe Ia ora 15.
g &

Astăzi, start in turneul final al C. E. de juniori A

ÎN PARTIDA DE DEBUT, ROMÂNIA -R.F. GERMANIA
SUBOTICA, 10 (prin telefon).

A sosit și ziua startului în tur
neul final al celei de-a V-a 
ediții a Campionatului Euro
pean de juniori A. Mîine (n.r. 
azi), la Kula, o mică localitate 
aflată la 80 km de Subotica — 
oraș devenit pentru cîteva zile 
cartierul general al fotbalului 
juvenil de pe continentul nos
tru — reprezentativa României 
va întîlni, tn partida de de
but, puternica formație a R.F. 
Germania. Este un meci extrem 

Ș de important, deoarece forma- 
ția cîștigătoare va accede în 

g semifinalele competiției, etapă 
Ș in care va întilni pe lnvingă- 

toarea partidei Iugoslavia — 
R.D. Germană, obținind, in a- 

g celași timp, și dreptul de par- 
g ticipare la turneul final al 
j; Campionatului Mondial, care se 
g: va desfășura în octombrie anul 
/ viitor, în Chile. Deci, o miză 
g deosebită, pe care și-a pus pe- 
g cetea și noua formulă de des- 
g fâșurare a turneului final, cu 
Ș partide eliminatorii, nu ca pînă 
g acum, 
g erau î_

l

l

al partidului a 
sînt create toate 

pentru realizarea cu 
acestui important o- 
a chemat organele și

(Continuare in pap. a 4-a)

cind echipele finaliste 
împărțite în grupe, în 

s cu fiecare. 
Dar, 'apropo de partenerii ju
niorilor noștri din partida de 
sîmbătă. Aceștia sînt elevii an
trenorului Berti Vogls, fostul 
cunoscut fundaș dreapta al re
prezentativei vest-germane, 
campioană mondială. Ei au de 
partea lor atuul singurului

I

.................... ....._____  
g punctaj maxim din grupa pre-

CANOTOARELE VÎSLESC DIN NOU

O ultima verificare a ambarcațlei înainte de a 
ieși pe unda limpede a tacului Snaqov 

' Foto : ion mihAicA

în Siliștea Snagovului 
e toamnă frumoasă, cu 
cer înalt și soare blind, 
cu oameni harnici ce în- 
tîmplnă dimineața la ca
pătul ariei, grăbiți a 
strînge roadele cîmpiei, 
zoriți a pune în brazdă 
belșugul anului viitor. 
Fîșia apelor e dată în 
chibzuită folosință școli
lor noastre nautice, cu 
drept de-a întreba des
pre recoltă, adică .despre 
medalii, prețuirea' fă- 
cîndu-se în aur, 
și bronz, 
gospodarii 
a înțelege 
țumiți de 
trei medalii de aur, două 
de argint și una de 
bronz cucerite, în au
gust, la Campionatele 
Mondiale de la Nottin
gham. Iar antrenorul 
principal al lotului, prof.

fă- 
argint 

La canotaj, 
locului au dat 
că sînt mul- 

truda fetelor :

Ion Boicu, a dat a în
țelege că se putea și 
mai mult.

Acum, canotoarele vîs- 
lesc din nou pe lacul 
Snagov, ară cu plugurile 
lor lungi, cu cîte 8 ra
me, aria dintre maluri 
și, după străduința lor, 
recolta anului următor va 
fi și mai bogată. Cînd 
se îndreaptă cu schiful 
către soarele dimineții. 
Rodica Arba parcă își 
prinde în păr o mie de 
raze strălucitoare. Iar 
di nd zîmbește reporteru
lui — lucru mare ! — 
e semn de mulțumire că 
acesta nu ia nici ima
gini, nici notițe. E semn 
că din ultimul interviu 
n-a mai rămas decît un

Vasile TOFAN

(Continuare in pap. 2-3)

liminară, 12 puncte din 12 po
sibile, ceea ce spune, credem, 
destui de mult în privința va
lorii de ansamblu a echipei de 
juniori vest-germane. Și nu 
numai din acest punct de ve
dere adversara juniorilor noș
tri se anunță cu adevărat re
dutabilă. Ea joacă — așa cum 
afirmă antrenorul Gh. Staicu, 
care a văzut-o — un fotbal In

forță, de angajament, cu ac
țiuni în mare viteză, cu un 
pronunțat grad de incisivitate. 
Cu toate strădaniile pe care 
le-am depus, nu am putut 
sparge „barajul secretului pro
fesional" și nu am putut ob-

Adrian VASILESCU

(Continuare In vag t-3)

încep Campionatele Naționale de baschet

PREOCUPAREA PENTRU CALITATE
SĂ DEVINĂ 0

Cele 12 echipe de baschet 
masculine și tot atîtea femi
nine, participante la Campio
natele Naționale de baschet, 
își încep astăzi întrecerea, ur- 
mînd ca, în primăvară, după 
desfășurarea a patru tururi 
(cu etape săptămînale duble) și 
a turneelor finale, să fie cu
noscute campioanele, celelal
te premiante, precum și for
mațiile care vor retrograda.

în mod firesc, fiecare echipă 
va lupta pentru a obține un 
loc cit mai bun în clasamentul 
final. Se impune ca actualele 
campionate să se constituie in 
prilejuri de verificare a jucă
torilor și jucătoarelor vizați să 
facă parte din selecționatele 
care vor reprezenta țara noas
tră la competițiile internaționa
le de anul viitor, in primul 
rind la Campionatele Europene 
de seniori, senioare, juniori și 
junioare. Doar în felul acesta 
se va contribui la o bună e- 
voluție a echipelor naționale 
ale României la întrecerile a- 
mintite, ca și la altele, ofi
ciale și neoficiale.

Pe lîngă disputa pentru 
puncte, formațiile divizionare 
A au datoria să depună efor
turi pentru o calitate cit mai 
ridicată a jocurilor, pentru e- 
voluții care să oglindească 
preocupările componenților for
mațiilor și ale antrenorilor 
pentru asigurarea unei pregătiri 
tehnice, tactice și fizice la ni
velul cerințelor baschetului 
modern. Jocuri dinamice, spec
taculoase, desfășurate intr-un 
climat de disciplină ireproșa
bilă — iată ce se așteaptă de 
la cele mai bune echipe de 
baschet ale țării, care debu
tează azi în ediția a 38-a a 
Campionatelor Naționale.

P-ogramul etapei — MASCU- 
t IN, GR'iPA t'4 ; Steaua — Di-

DOMINANTĂ!

O fază care ilustrează spectacu
lozitatea baschetului : B. Bărbu- 
lescu (Dinamo) încearcă să-', ae- 
oăseased pe R. Opșitaru (Steaua) 

Foto : Iorgu BĂNICĂ
namo Oradea. Dinamo București 
— Farul Constanța, Rapid Bucu
rești — ICED CSȘ 4 București | 
GRUPA 7—12 : CSU Balanța Si
biu — RAMIRA Baia Mare. Aca

lmia Militar» Mecanic* rtn* 
București — Universitatea CSS 
Viitorul Cluj-Napoca, Politehnica 
Sportu1 Studențesc București — 
Politehnica csș Unire* lași

FEMININ, GRUPA 1—« : otim-

(Continuare in vag t—3)



ACEȘTI SALVAMONTIȘTI MINUNAȚI 
Șl NOBILA LOR ACTIVITATl

CAMPIONATUl DE AEROMODELE
TELECOMANDATE

La turneul final al ,.?<lațiicnaîelor“ de box
OBL

Primim din partea tova
rășei Eftimia Vasluianu din 
Bucuroșii, str. M. Gorki nr. 
26, următoarele rînduri. 
străbătute de mereu emo
ționanta dragoste părinteas
că, dar și de nobilul senti
ment al recunoștinței față 
de acești oameni minunați 
care sînt salvamontiștii :

„Tn timpul unei excursii, 
efectuate in luna august in 
Munții Făgărașului, fiul 
meu Cătălin, elev în clasa 
a XII-a. a ales, împreună 
cu vărul său, un traseu di
ficil, de-a lungul cascadei 
Capra. Dorind să escaladeze 
o stîneă abruptă, a rămâi 
însă imobilizat pe o mică 
porțiune de brină. La ape
lurile noastre disperate, «- 
dresate Salvamontului de 
la punctul Bîlea-Lae. am 
primit un ajutor prompt,

printr-unul iln membi ii 
săi, Călin Călinescu, Grați* 
Intervenției «ale pline de 
pricepere și de omenie, cu
rajului și abnegației lui, 
băiatul nostru a fost salvat. 
Ca mamă, in numele meu și 
al întregii familii 
să-i mulțumesc • dată in 
plus tovarășului Călin Că
linescu. lui și colectivului 
de salvamontiști de la punc
tul Bîlea-Lac, precum și tu
turor celor care servesc in 
mod dezinteresat nobila cau
ză a acestei activități alpi
ne".

Intrucît, deseori, avem 
știri despre acțiunile Sal- 
vamontului, despre adevăra
te acte de eroism săvlrșite 
in singurătățile muntelui, 
ne alăturăm sentimentelor 
cititoarei clarului nostru si-i 
publicăm scrisoarea...

Ediția din acest an a Campio
natului Național de aeromodele 
telecomandate s-a disputat Ia 
Galați, în condiții meteorologice 
oefavorabile, care au influențat 
substanțial reztiltatele.

lINflt SECȚII DIN TARA SÎNT DINE
PEPRE7ENIATE, ALTELE MAI IHÎȚIN

doresc

.1

CLASAMENTE FINALE — Cla
sa F3A seniori : 1. Vasile Matei 
(CSTT Brașov), 2. Carol Silex 
(AS Mediaș), 3. Ragnar Foith 
(CSTT Brașov) ; echipe : 1. CSTT 
Brașov, 2. Gaz Metan Mediaș, 3. 
Electromureș Tg. Mureș ; clasa 
F3B juniori : 1. Mihai Buta (CSTT 
Brașov), 2. Narcis Ivancea (Ari
pile Brașov), 3. Franclsc Bolonyi 
(Voința Tg. Mureș) ; seniori : 1. 
Gheorghe Iordan (Aripile Bra
șov), 2. Zoltan Boer (Aripile Bra
șov), 3. Constantin Apăvăloaie 
(Aripile Brașov) ; echipe, juniori: 
1. CSTT Brașov, 2. Aripile Bra
șov, 3. Voința Tg. Mureș ; se
niori : 1. Aripile Brașcv, 2. CSTT 
Brașov, 3. Voința Tg. Mureș ; 
clasa F4C seniori : 1. Ladislau
Porkolab (Electromureș Tg. Mu
reș). 2. loan Bereksi (Eleetromu- 
reș Tg. Mureș).

AZI Șl MIINE, IN COMPETIȚIILE NAȚIONALE
MECIURI RUBLE

Campionatul masculin de hand
bal, Divizia A, programează mii- 
ne etapa a X-a, ultima din tu
rul I al competiției. Va fi o 
etapă deosebit de echilibrau, în 
primul rînd pentru faptul că se 
vor disputa derbyurile ambelor 
serii : Steaua — — - - 
mișoar? (A) 
Baia Mare — 
(B). în afara 
fel de 
rit și 
dintre 
și în 
natului, 
sate din fiecare serie vor forma 
o grupă de șase echipe care se 
vor întrece pentru desemnarea 
campioanei. în partida de 1» 
București, studenții timișoreni, 
liderii seriei A, neînvinși, vor 
avea o misiune foarte grea, cu 
atît mai mult, cu cît în fața 
propriilor suporteri ei au reușit numai o ’- - - — - - -

— Politehnica Ti- 
și H. C. Minaur 
Dinamo București 

atracției unor ast- 
interesul este spo-partide,

de faptul că rezultatele 
aceste echipe vor conta 

partea a doua a campio- 
cînd primele trei cla-

MÎRȘA : 
CRAIOVA :
BUCUREȘTI :

victorie Ia Mmitâ în
SERIA

partida cu Steaua (26—25). La 
Baia Mare, In celălalt derby al 
etapei, echipa locală H. C. 
Minaur primește vizita campioa
nei. ambele formații neînvinse 
ordinea in clasament fiind dată 
de numărul partidelor terminate 
la egalitate (una — Dinamo, trei 
— Minaur). Va fi interesant de 
urmărit dacă, după rezultatul de 
egalitate din partida de la Bucu
rești (23—23), ln Sala „Dacia" 
vreuna dintre formațiile amintite 
va reuși vletorla.

Șl celelalte meciuri ale etapei 
se anunță la fel de echilibrate 
prin prisma aceluiași interes pen
tru viitor — acumularea unui 
număr cit mal mare de puncte, 
tn principal ln partidele directe 
eu formațiile care vor proveni 
din aceleași grupe (In perspec
tiva jocurilor pentru locurile 1—8 
sau 7—12 ale acestui campionat). 

Programul etapei cuprinde me
ciurile :
A

Independența Carpațt 
Universitatea 
Steaua

(Sala Floreasca, ora 11) 
S B B I A

BHAȘOV : - Btoamo
Or. Dr. P. GROZA : Constr. Oradea 
(Formației Constructorul 1 s-a 
Oradea timp de două etape) 
BAIA MARE : H. C. Minaur
• In Divizia B de tineret, pati

ne, ln Capitală, sînt programate 
următoarele partide : Progresul — 
Textila Buh uși (f), teren Progrs-

ÎN DIVIZIA A Dl POLO
Astăzi și mîlne se dispută alte 

meciuri duble în Divizia A la 
polo. In prima serie valorică, un 
cuplaj In Capitală, la bazinul 
Dinamo : azi, de la ora 15,30, și 
mîlne de la ora 10, Progresul — 
Rapid șl Dinamo — Voința Cluj- 
Napoca. A treia întîlnire are loc 
la Oradea, unde Crișul primește 

Clasamen-vizita echipei 
tul la zl :

Steaua.
I. DINAMO 7 7 0 0 92- 41 14
2. Steaua 7 6 0 1 87- 59 Ii2
3. Crișul 7 5 0 2 77- 58 10
1. Rapid 7 1 1 5 46- 68 3
5. Progresul 7 1 1 5 52- 87 . 3
6. Voința 7 0 0 7 65-106 0

în seria a doua : Vagonul A-
rad — z Constructorul Tg. Mureș 
și I. L. Timișoara — Progresul 
Oradea

„CUPA FEDERAȚIEI- LA RUGBT

B

— AS A Electro mureș Tg. M.
— Știința Bacău
— Politehnica Timișoara

Dacia Pitești
Metalul Bistrița

ridicat dreptul de organizare la

— Dinamo București 
sul, la ora M, ti Mecanică Fină 
București —................................. ..
teren C.S.Ș.

Olimpia Slobozia (f),
2 Pantelimon.

PUNCT FINAL ÎN DOUĂ CAMPIONATE H MOTOCICLISM
• Pe traseul de la Oradea se 

vor derula mîine ultimele sec
vențe (etapa a 8-a) ale Campio
natelor Republicane individuale 
de viteză la motocicllsm pe Șo
sea.

Programul va fi completat ca 
ln trecerile .Cupei Bihor* — la 
clasele 50, 125 și 250 cmc —, ln 
care vor evolua alergătorii noș
tri și reprezentanții unor cluburi 
din Ungaria. Primul start se va 
da la ora 8,30.
• Campionatul Național de mo- 

tocros pe echipe a ajuna ln faza 
finală (etapa a 5-a), programată 
duminică pe traseul de la Vă
lenii de Munte, tn organizarea 
asociației sportive Locomotiva 
Ploiești. In program figurează 
curse pentru seniori tineret și 
juniori, cu Începere de la ora 10.
• F. R. Motociclism a instituit

„Trofeul Carpați* la motocros, 
primele Întreceri urmînd să fie 
organizate de asociațiile sportive 
IRA Tg. Mureș, Voința Sibiu și 
Torpedo Zărnești, după cum ur
mează : 17 octombrie — la Tg.
Mureș, ÎS octombrie — la Sibiu 
șl 18 octombrie — la Zărnești.

DLTIMA HAPĂ A TURULBI ÎN

Pînă acum și-au anunțat parti
ciparea sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia» R. D. Germană și 
Ungaria,

Campionatul de rugby fiind În
trerupt, pentru a face loc activi
tății internaționale. In acest sfîr- 
șit de sâiptamtnă ..cap de afiș" 
redevine „Cupa Federației" • F.a 
programează muilte partide In 
care tineretul este „vioara intîl" 
(.<» Înțelege că Ia aceste meciuri 
nu iau parte rugbyștil reținuți 
pentru Jocurile echipei naționa
le).

Cei. mal „tari" Intilniri se vor 
disput? In Capitală, ,1a concu
rență*, eSc angrenind cîteva din
tre formațiile puternice, care 
promit spectacole Interesante. Pe 
stadionul Olimpia (ora 8), Dina
mo va Juca cu RC Grlvlța Roșie, 
tn timp ce Steaua va tntflnl pe 
stadionul ei (ora 101 XV-le cam
pion. Farul ; o reeditare, așadar, 
a finalei ultimului campionat, 
prilej de revanșă (peniru gazde) 
j! confirmare (pentru oaspeți).

ÎNTRFCERILF HOCHEIȘTILOR CONTINUĂ LA M. CIUC BUCUREȘTI
Campionatul de hochei al gru- 

-ei vailorice A continuă in aceste 
zUe cu două duble partide, cea 
mal interesantă fiind aceea de la 
Miercurea Ciuc, unde formația 
locală Sport Club IntOnește pe 
Dinamo. In Capitală, revenita de 
la Sofia, unde a intîlnit pe 
T-SJC-A. ta cadrul Cupei Cani- 
plonflor Europeni, Steaua va pri
mi replica echipei gălățene Du
nărea, care vine aureolata de un 
excelent rezultat Înregistrat la 
M. Ciuc : 3—3 cu Sport Club. 
Partidele din Capitală au loc du
minică și luni Ia patinoarul „23 
August*. Ora de Începere : VI.

Cele două jocuri din București 
vor fi precedate de meciuri din 
cadrul! Concursului Republican 
de speranțe- Se vor IntîJn! forma
țiile Steaua (antrenor : D. Var
ga) șl Triumf (antrenor : O. 
Barbu), două cluburi care acor
dă un interes deosebit creșterii 
tinerilor boebeiști. Referitor la

această competiție, ami-ntim că în 
faza Incipientă, de calificare, e- 
chlpele înscrise au fost împărțite 
în trei zone geografice : Bucu
rești — Prahova — Brașov. Ga
lați — Suceava șl parghita — 
Covasna — Mureș. Vor fi organi
zate etape duble, ln deschiderea 
meciurilor de seniori.

CANOTOARELE
(Urmare din pag. 1)

DIVIZIA A DE VOLEI FEMININ
rești (sala Olimpia), în caruselul 
speranțelor de 
ma scenă.

Campionatul 
mează etapa 
grupă valorică 
tonul secund, 
interesantă ni 
tre Dinamo și Explorări Știința 
Baia Mare (derbyul etapei s-a 
jucat În devans : Universitatea 
CFR Craiova — Steaua 2—3). în 
grupa a doua, etapă favorabilă 
gazdelor. Iată programul :

ră minere pe pri-

masculin progra- 
a Ii-a în prima 
și a IlI-a în plu- 
Partida cea mai 
se pare cea din-

Final de tur, mîine, în 
pionatul feminin al primei di
vizii de volei. Cu campioana, 
Universitatea CFR Craiova, neîn
vinsă pînă acum, în prima gru
pă valorică, avînd posibilitatea 
să rămînă astfel și după ultima 
etapă a turului, cînd va înlîlni, 
acasă, formația ieșeană. Meciul 
etapei este programat, însă, în 
Capitală, unde Dinamo va în- 
tilni pe vicecampioană. In gru
pa valorică secundă, dominată de 
Flacăra Roșie București, partide 
importante la Brașov și Bucu-

„ FEMININ, grupa I
București : DINAMO — CSU-IMN GALAȚI (sala Dinamo, ora 10) 
Craiova : UNTV. CFR — PENICILINA IAȘI 
Pitești : DACIA — CSM LIBERTATEA SIBIU

Grupa a n-a
București : FLACARA ROȘIE — OLTCIT CRAIOVA (Sala Dinamo, 
ora 11,30), CALCULATORUL — CHIMIA RM. VÎLCEA (Sala Olimpia, 
ora 10) 
Brașov : GIGCL — FARUL CONSTANȚA
„ MASCULIN, grupa I
București : DINAMO — EXPLDRARI ȘTIINȚA B. MARE (Sala Di
namo, ora 13)
Zalău : ELCOND DINAMO — ASA ELE-CTROMUREȘ TG. MUREȘ

, Grupa a II-a
Timișoara : POLITEHNICA — CSMU SUCEAVA 
P. Neamț : RELONUL SAVINEȘTI — RAPID BUC. 
Brașov : TRACTORUL — CSM DELTA TULCEA

De salutat gruparea mal mat- eașl sală (Dinamo). Sperăm să 
tor meciuri din Capitală In ace- nu fie o excepție I

Campionatele Naționale indi
viduale de box pentru seniori 
stirnesc, așa cum era și de 
așteptat, un mare interes. în 
toate secțiile din țară, pregă
tirile s-au desfășurat cu in
tensitate sporită, pugiliștii do
rind să arate că obținerea ca
lificării pentru ultimul act al 
competiției, care va avea ioc 
începind de luni, la Constanța, 
nu a fost întimplătoare.

Boxerii din Craiova vor fi 
bine reprezentați pe ringul 
constănțean. Astfel, sportivii de 
ia CFB (antrenor — Traian Pa
nă) vin pe malul mării în frun
te cu Pelrică Ștoiu, campionul 
„semiușorilor", și, tot la aceas
tă categorie, eu Constantin Du
mitru, cel care, la faza de zo
nă a întrecerii, l-a învins pe 
campionul mondial de tineret 
Daniel Măeran. Iată, deci, că 
oltenii emit pretenții justifica
te la titlul categoriei, pe care 
și-l doresc din nou pe malul 
Jiului. Colegii lui de sală, Mi
hai Birlan (cocoș) și Vladimir 
Grucv (semimijlocie), vor ve
ni și ei pe Litoral cu gîndul 
la rezultate cît mai bune. Un 
alt craiovean redutabil este și 
fostul campion al „penelor", 
GeorgeL Oprișor, acum legitimat 
la Voința. El urmărește, desi
gur, revenirea în fruntea ierar
hiei.

Destul de slabă este, însă, 
participarea la turneul final a 
pugiliștilor din cele două clu
buri de specialitate din Brăila 
și Galați. Brăilenii îi vor pre
zența la Constanța doar pe 
Costel Cireașă (muscă) și A- 
lexandru Mircea (grea). Să ve
dem ce performanțe va reuși 
antrenorul Petre Ganea cu 
sportivii săi... în aceeași si
tuație se află și Box Clubul 
vecin, care mizează tot pe Io
nel Panaitc — campionul edi
ției trecute la „pană" — și pe 
Sandu Petrescu (muscă).

In schimb, antrenorul
Dascălu (Farul Constanța) ars 
calificați pentru turneul final 
cinci sportivi, printre ei aflîn- 
du-se și campionul de anul 
trecut a! „semimijlociilor", Con-

stan Lin Mihai, care-și propune 
să reediteze performanța. Ală
turi de el, un alt pugilist re
dutabil, component al lotului 
reprezentativ, Ștefan Drișcu. 
Amîndoi sîflt considerați de an
trenorul lor, și nu numai de 
el, favoriți ai acestei categorii 
Faredin Ablalini (semiușoară), 
Mihai Valentin (mijlocie mică) 
și Vasilc Damian (mijlocie) 
sînt ceilalți constănțeni care 
vizează podiumul de premiere.

Cluburile bucureștene Metalul 
ți Rapid, spre deosebire de alte 
ediții ale întrecerilor, nu au 
cine știe ce pretenții la dispu
tele finale din acest an. An
trenorul metalurgiștilor, Virgil 
Badea — la vremea sa un 
boxer cu o frumoasă carieră—, 
ii va asista la actualul turneu 
final pe Alexandru Dinu (se
mimijlocie) și Gheorghe Mihai 
(grea). Antrenorii feroviari Ion 
Vasilov și Constantin Anton îi 
vor prezenta în ringul finalelot 
doar pe Vasile Nisior (pană) 
— un tînăr cu frumoase cali
tăți — și Marcel Bereșoaii 
(mijlocie). După cum se vede, 
prea puțin 
celor două 
prea mulți 
prindeau în 
campioni naționali.

Paul IOVAN

pentru pretențiile 
secții, care cu nu 
ani în urmă cu* 
rîndurile lor și

..Ctipa României" la tenis

dc masă (masculin)

Ilie

R.M. VÎLCEA, 10 (prin telefon). 
In Sala Sporturilor din 
tale au început, 
„Cupei României* 
masă, competiție 
de a Vl-a ediție 
mulă, cu echipe 
jucători aparținînd 
tegoriilor de vîrstă.

Primele două zile au fost 
zervate concursului masculin 
15 echipe participante), încheiat 
cu victoria scontată a formației 
Universitatea A.S.A. Craiova, 
pentru a șasea oară în posesia

locali- 
joi, întrecerile 

la tenis 
ajunsă la 
în noua 
alcătuite 

tuturor

de 
cea 

for- 
din 
ca-

re
leu

KSS

(Urmare din pag. 1)

pta București — Politehnica 
Sportul Studențesc București. 
Voința CSS 2 București — Poli
tehnica csș Timișoara, Univer
sitatea CSȘ Viitorul Cluj-Napocs
— Chimistul CSȘ Rm. Vîlcea ;
CRUPA 7—12 : Rapid-Progre-
sul CSȘ 5 București — Comerțul 
CSȘ Tg. Mureș, Voința Brașov ■
— Robotul IPEP CSȘ Bacău, Mo
bila CSȘ Satu Mare — Crișui 
CSȘ 2 Oradea.

Programul meciurilor din Capi
tală — SALA FLOREASCA, stm- 
băta de la ora 14 : Academic 
MU. — „U“ (m), Politehnica
Buc. — Politehnica Tași (m), Vo
ința — Politehnica Timiș, (f). Di
namo — Farul (m) ; duminică, 
de la ora 8 : Politehnica Buc. — 
Politehnica Iași (m). Voința —

VISIESC DIN NOU

„bumb", nepublicat nici el, 
pînă acum : „Rodica Arba a e- 
galat cel mai prestigios record 
personal la canotaj : valoroasa 
și modesta noastră performeră 
și-a înscris în palmares — a- 
semenea Sandei Toiua — un 
titlu de campioană olimpică și 
două titluri de campioană mon
dială ! Toate trei medalii cu
cerite în trei ani consecutivi!..."

Cind spui Rodica Arba, spui 
2 rame, iar cînd spui 2 rame, 
spui și Clga Homeghi — ca
notoarea noastră cu cele mai 
multe medalii, inclusiv de aur: 
la J.O. și la ultimele C-M. Iar 
despre cele două mari per
formere spui un singur lucru: 
valoare constantă ! Poate sin
gurul echipaj fără probleme in 
voluminosul carnet al antreno
rului Ion Boicu. In dreptul 
Malului Tăiat, profesorul a o- 
prit puțin șalupa, spre a aș
tepta ambarcațiile în drumul 
lor- de întoarcere. Am răsfoit. 

' împreună, doar cîteva file din 
acest carnet : 1937, an preolim- 
pic, cu bogat calendar interna
țional, cu Jocurile Mondiale U- 
niversitare, la care, pentru pri
ma oară, va fi prezent și ca
notajul. Regată mare, deci, și 
în Iugoslavia. Apoi : 1—6 sep
tembrie — C.M. de la Copen
haga. Și subliniat cu roșu : ca
racteristicile pistei din capi
tala Danemarcei — vînt con-

tinuu, valuri. Deci, o mai mare 
duritate în pregătire. Pe urmă, 
tot la capitolul pregătire, dar 
diferite școli : Marinara Popes
cu, anul II la I.E.F.S., cînd în
cheie cu practica pedagogică 
vine la lot ; la cursul de viitori 
antrenori — Elisabeta Lipă, Mi- 
haela Armășescu, Georgeta Is
pas, Adriana 
loja (în anul 
cula, Livia 
Diaconescu,
Doina Bălan, Ana Cionca (a- 
nul I). După aceea : de întoc
mit un studiu pentru un even
tual sezan cu două vîrfuri de 
formă sportivă (de vară, în ve
derea tradiționalelor regate, și 
de toarjină tirzie). Și într-un 
chenar : mai mult sprijin din 
partea factorilor cu atribuții și 
răspundere în sport pentru a 
urca, la C.M., pe primul Ioc în 
clasamentul general pe națiuni, 
în sfîrșit : colaborare perfectă 
cu prof. Dan Popper, noul se
cretar responsabil al F.R.C.Y.

Intr-un tîrziu, „flotila de aur" 
a canotajului nostru revine în 
dreptul pontonului de Ia Baza 
Nouă. S-a încheiat sezonul de 
canotaj, a început sezonul de 
canotaj !... Ceva deosebit ? Poa
te noile promovate la „lotul 
mare", sportivele de la grupa 
de perspectivă. In rest, aceeași 
fiiuncă conștiincioasă, responsa
bilă, același spirit de discipli
nă, aceeași zilnică ambiție de 
autodepășire.

Politehnica Timiș, (.f) ; de la ora 
12,30 : Dlnamo — Farul (m), A- 
eademia Mii. — ,U“ (m). steaua 
— Dinamo Oradea (m) ; luni, 
ora 10 : Steaua — Dinamo Ora
dea : SALA RAPID, simbătă de 
la ora 16,30 : Rapid — Comerțul 
(f), Rapid — ICED (m) ; dumi
nică, ora 10 : Rapid — Comerțul 
(f), ora 13 : Rapid — ICED (m) : 
SALA OLIMPIA, simbătă ora ÎS 
și duminică ora 12 : Olimpia — 
Politehnica Buc. (f).
• Mîine se dispută etapa inau

gurală a Diviziei B de tineret, la 
care iau parte următoarele echi
pe : BA.IF.TI. SERIA I : CSU 
Oțelul Galați, Oțel Inox Tîrgoviș- 
te, ICED CSȘ 4 București, Auto
matica București, URBIS Bucu
rești, Automatica Alexandria ; 
SERIA A n-a : ELBA Timișoara, 
CSȘ Mecanica Mediaș, CSȘ Olim
pia Arad. Metalotehnlca CSȘ Tg. 
Mureș. CSU Brașov, Constructo
rul TAGCM Craiova : FETE, SE
RIA I : CSU Prahova Ploiești, E- 
lectro csș Botoșani, Autobuzul 
CSȘ Focșani. Rapkl-Progre- 
sul H București, Confecția CSȘ 
Călărași. Voința CSȘ unirea 
Iași ; seal A A n-a : Universi
tatea II CSȘ Viitorul CIuj-Napo- 
ca, Voința CSS Sf. Gheorghe. 
Textila CSȘ Gheorgheni, CSS 
Constructorul Arad. Liceul 6 
TAGCM Craiova Metalul CSȘ 
Satanta.

Chelariu, Viorica 
II), Veronica Ne- 
Ticanu, Camelia 
Titie Iordache,

r i 
a 
h 
I

Printr-o 
la începu 
zon de t 
Biroul F 
de Tenis 
care se i 
vreme : 
fruntași - 
ror preze 
mult înt 
peste h'-'' 
țîa să ia 
MUȘI șas 
ne. Din 
constatăm, 
la sflrșituj 
lui, că ace 
vedere a 
Tenis N-A 
fiind evit 
către uni 
tași. Fără 
sînt și sp 
reprobabil 
antrenorii 
rajează 
unei înda 
gulamenta 
văzut — 
ori — ci 
spectatorii 
exemplu 
pa Feder: 
iești), ca 
de foarte 
de a-și v 
luînd, de 
va de la

In acea 
avut Ioc 
în exceler 
zatorice - 
nultimul 
zervat se>

UNIVERS
A 6-a C
troleului, suc- 
acum de V.
E. Florescu -
D. Ciocirlie, 1 
ni ori, M. Pici 
Vitan — cad 
Bălan și M. 
echipei craio 
campioana tăi 
cazul Cupei, 
rioe de ansan 
celor trei eșai 
niori — junio 
tivii prezentaț 
te bine pregăt 
scorurile la 
cîștigat partidi 
cu C.S.Ș. I.P.i 
C.S.Ș. Sticla 
finala cu C.S 

în confrunta 
trițeni, cîștig£ 
lăsat doar doi 
gă — Ciocîrlle 
Bărăgan 2—0). 
fost singurul 
bleme camploi 
cîștigînd primi 
ducînd cu in
tui al doilea, 
din urmă mal 
să-și spun? 
1®, 9).

Echipa C.tS.w 
vorita nr. î r 
curs, a ajuns 
gînd pe rînd 
cu 10—4, Const 
Mureș cu 10—( 
foarte disputa- 
rut rezultat, j 
IJPTPS Consta 

în finală, U 
Craiova a cot 
7—3, după ca 
poca a redus 
Trandafir, Zoi 
tru ca echlllt 
cralovenil să 
ori prin cel m 
lor, S. Crîșan. 
Ignat. Soor 1 
punctat pentru 
rea 3, Crisan, 
I, dubfturiile F 
Ignat, CiocîrKt 
Zoltan 2, He 
Cloca, dublu!!

Cărți noi

IN SPRIJINUL BASCHETULUI
Profesom-antienori ai uni

tăților sportive care au sec
ții de baschet specializate în 
activitatea cu cei mai tineri 
practicanți ai acestui sport 
precum și profesorii cu altă 
calificare decît educația fi
zică, dar care se preocupă 
de răspîndirea jocului cu 
mingea la coș (și sînt des
tul de numeroși aceștia), au 
la dispoziție o nouă lucrare 
menită să-i ajute în munca 
lor : „Baschet la copii și ju
niori*, de fapt un adevărat 
manual, redactat de două a- 
preciate cadre didactice ale 
I.E.F.S. — conf. univ. Aristcia 
Hrișcă și lector univ. Teodora 
Predescu — și de un recu
noscut teoretician șl practi
cian al baschetului — prof. 
Constantin Dîrjan.

Cei trei autori au realizat 
o cuprinzătoare lucrare, care 
pornește de la caracteristicile, 
orientarea și tendințele jo
cului de baschet și continuă

cu aspecte dir. 
gătirii echipele 
de vîrstâ : mii 
cădeți și junic 
tolele includ 
lui, ale echipe 
conținutul și 
tlrii, progra- ii 
documentele 
necesar^ și n 

• zate pentru 
propuse. Lucr 
pletată cu tab 
datele (probe, 
număr de rep< 
de pregătire j 
du-se seama c’ 
tegoriilor de vi

Lucrarea cor 
jin direct dai 
lor care urmă 
jucătorilor și 
chet, de la ni’ 
și pînă la mar 
(D. stancui

♦ Baschet la
— editura „Si
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In Campionatul speranțelor

relor, găzduit de asociația 
Constructorul. In timp ce 
Andrei Dîrzu, Dumitru Hă- 
rădău, Maria Romanov, Coz- 
mina Popescu au fost pre- 
zcnți pe tablourile de 
concurs, alți tenismani frun
tași, deși în această pe
rioadă nu au vreo altă o- 
bligație competițională, s-au 
eschivat, spunîndu-și, pro
babil, că întrecerea de la 
Cluj-Napoca nu este pe mă

sura... valorii lor !
Diane 
Teodora 
Florentina 
ne, Daniela 

absentat 
în

JJ

I
I
I

în etapa a 8-a din prima divizie

CARE VOR FI REPLICILE ECHIPELOR-REVELAȚII ?

1)11 MU LiDLR - IIMLffilIAilA CRAIOVA
r.c. Olt, spodul studeafest și flctorid - chiulii 

superioare ia<«l de edipa prcccdciiLa

Samungi, 
Tache, 
Curpe- 
Moise 

au absentat NEMOTI- 
VAT în pofida faptului 
că asociația organizatoare 
i-a invitat nominal, ei răs- 
punzînd printr-un neaștep
tat refuz scrisorii pe care 
gazdele au încheiat-o atît 
de frumos : „Vă așteptăm 
cu drag" ! Tn aceeași ne
plăcută situație s-au mal 
aflat și Adrian Marcu, Ma
rius Comănescu, Monica Pe- 
eheanu, care, în mod sigur, 
s-ar fi aflat printre favoriți 
datorită performanțelor din 
acest sezon. Nici ei, însă, 
n-au înțeles să-și onoreze 
„cartea de vizită".

De ce o asemenea atitu
dine ? — iată o Întrebare 
Ta care așteptăm răspuns de 
la cei în cauză, urmată și de 
măsuri ale forului de spe
cialitate, dar și ale cluburilor
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Ion GAVRILESCU

L CRAIOVA, PENTRU
JTIV, ÎNVINGĂTOARE

cite 1.
Pentru pozițiile 3—4 ln clasa

mentul final s-au întilnit echi
pele C.S.Ș. Sticla Bistrița șl 
C.S.ș. 2 Știința IJPIPS Constan
ta, ambele in progres față de e- 
diția precedentă cînd s-au cla
sat pe locurile 5—6. Au Învins 
sportivii bistrițeni cu 10—8, In
tr-o partidă ln general echili
brată șl cu un final sub semnul 
Întrebării. Victorii : Creangă 3. 
Totb 2. Bonczldai, Căluș cîte 1, 
Berende 2, dublul Fillpaș, Toth 1 
pentru câștigători, respectiv Si- 
mlon Teodorescu, Dorcescu, Nl- 
colae. cite 1, dublurile Teodores
cu, Popcscu și Simion, Istrate 
cîte 1, Istrate 2.

Cu puține excepții, meciurile 
au fost de factură modestă, dat 
rilnd decalajul valoric mare din
tre echipe, care nu au putut 
alinia formații omogene la toate 
categoriile. Ne-au plăcut dintre 
cei mal mici sportivi Cătălin Ne- 
grilă, Cristian Toi (Pionierul 
Craiova) șl Vasile Dorin Căluș 
(C.S.Ș. Sticla), care s-au deta
șat evident dintre colegii lor 
de generație.

Alte rezultate : Sticla — C.S.M. 
A.S.A. 10—3, Știința — Stirom 
IC—B, C.S.M. A.S.A. — C.S.Ș. Sla
tina 10—8, Constructorul! — Sti
rom 10—4. ,

CLASAMENTUL FINAL I 1. U- 
niversitatea A.S.A. Craiova. 2. 
C.S.M. Cluj-Napoca. 3. C.S.Ș. Sti
cla Bistrița, 4. C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS Constanța, 5—6. Construc
torul I.TGCL Tg. Mureș. C.S.M 
A.S.A. Buzău, 7—8. C.S.Ș. 2 Sti
rom București. C.S.Ș. I.P.C. Sla
tina. 9—12. C.S.Ș. 1 Spartac Bucu
rești. Progresul ITRTTC București 
Pionierul Craiova, C.S.Ș. Tehno- 
utilaj Od. Secuiesc. 13—15. Me
canică Fină București. Voința S. 
Mare, Metalul C.S.S. Rm. Vîlcea.

Sîmbătă șt duminică are loc 
concursul echipelor feminine, de 
la care așteptăm partide mult 
mal bune 
participarea 
un frumos 
țlonal.

valoric, dată fiind 
unor Jucătoare eu 
palmares Intema-

Mircea COSTEA

„PREMIUL DE TOAMNA»
Unuil din ultimele premii clasi

ce, „Premi-ul de toamnă44, se va 
desfășura mline dimineață pe hi* 
podromul din Ploiești. Alergarea 
suscită un viu interes în rîndu- 
rile publicului spectator, mai 
ales că printre protagoniști se 
a£lă și Rarău, deținătorul recor
dului național al cailor de 3 ani 
un produs de excepție al tu rf ului 
românesc, alături de Răsad, de 
Halogen, cîștigătorul Criteriului 
de fond, și alt? vedete ale trăpa
șilor noștri. Programată pe dis
tanța de 2200 m, cursa va avea 
probabil, o desfășurare atractivă 
pi o sosire cu mâi multi co-ncu- 
renți la luptă, handicapeurii așe- 
zînd caii la distanțe ce dau șan
se tuturor.

în reuniunea de joi, formația 
antrenată de N. Nicolae a reușit 
două victorii, cu Amfora în prin
cipala cursă de fond și cu He- 
cneiușa, aceasta din urmă reu
șind să-și găsească ailergarea. 
Am mai remarcat victoria Sadi- 
nei, care, inteligent condusă de 
R. Costică; a produs și surpriza 
zilei. Cu G. Tănase T.n sulky, 
Briza a început să confirme spe- 
canțele puse în ea, reușind cea 
de a doua victorie consecutiv^. 
După o serie de bune performan
țe, Grîndu și-a găsit de aseme
nea alergarea, grație greșelilor
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Cu etapa a 8-a, campionatul 
primei divizii se apropie de a 
doua pătrime a desfășurării 
lui. Cea mai pregnantă obser
vație care se poate face după 
cele 630 de minute de joc de 

.pină acum este mai de mult 
remarcata apariție a unor pro
tagoniste inedite. Lingă Steaua 
și Dinamo nu le mai aflăm pe 
Sportul Studențesc ți Universi
tatea Craiova, ci pe S.C. Ba
cău, F.C. Olt și Petrolul, un 
„trio" al frumoaselor ambiții, 
dar și al unor energii neexpri
mate, neutilizate pînă acum 
Subliniind că pe pozițiile ur
mătoare aflăm și alte concu
rente dornice să joace roluri 
noi (mai cu seamă Victoria și 
„U“ Cluj-Napoca, pentru că 
F.C. Arg«ș rămîne una dintre 
obișnuitele ocupante ale locuri
lor fruntașe), putem, oare, vor
bi despre acea așteptată repli
că a formațiilor care se com
plăceau ln anonimul rol de 
simple însoțitoare ale clasicu
lui (de pînă acum) cvartet 
fruntaș ? Toate semnele . de 
pînă acum duc la răspunsul a- 
firmativ. Să sperăm, tot în fo
losul animării luptei din cam
pionat și al contribuției tutu
ror celor 18 competitoare la 
creșterea valorii competiției, că 
și echipele .rămase în bloc- 
starturi" (cum li s-a spus). 
Sportul Studențesc și Universi
tatea Craiova, vor continua 
(studenții bucureșteni) șau lan
sa (echipa din „Bănie") sprin
turile necesare pentru a ajun
ge pe poziții mai apropiate de 
potențialul lor normal.

Sub asemenea auspicii are 
loc etapa nr. 8, de miine. Un 
„cap de afiș" nu aflăm par- 
curgînd programul. Dar multe 
jocuri de pronunțat echilibru, 
asta da. Iată, de pildă, partida 
de pe stadionul Dinamo, unde 
Victoria, pe care o remarcam 
pentru traseul ambițios de pînă

acum, va da replica dinamo- 
viștilor bucjureșteni. Sau întîl- 
nirea de la Galați, unde gaz
dele vor avea de înfruntat a- 
saltul unei echipe în plină o- 
fensivă spre locurile din frun
tea clasamentului, Sportul Stu
dențesc. — 
mentul 
Oțelului 
(egalul 
anticipa 
chilibru. 
actualei
pe stadionul din Cluj-Napoca : 
elevii a doi merituoși și har
nici antrenori, este vorba de 
Remus Vlad și Nicolae Văta- 
fu, care au cules multe a- 
precieri bune pentru aparițiile 
de pînă acum. O altă concu
rentă care s-a remarcat, F. C. 
Olt, evoluează la Rm. Vîlcea, 
in fața acestei controversate 
formații, Chimia, care a făcut 
salturi de neexplicat de la 6—1 
la 0—7 ! Care îi este adevărata 
față ? Spectatorii piteșteni, că
rora echipa favorită le-a ofe
rit și rezultate bune și me
ciuri spectaculoase, se pregă
tesc să-i urmărească pe elevii 
lui Florin Halagian ln com
pania feroviarilor bucureșteni 
care au demonstrat că știu să 
se regăsească în fața adversa
rilor cu nume (vezi evoluția 
din fața campioanei din trecu
ta etapă). „Calculele hîrtiei* 
ar arăta prima șansă de par
tea gazdelor ln partidele Cor- 
vinul — Jiul (hunedorenii vin 
după un periplu bucureștean 
soldat cu deloc optimistul scor 
general de 0—8). Steaua — 
F.C.M. Brașov, Universitatea 
Craiova — Flacăra Moreni șl 
Petrolul — Gloria. Dar de cîte 
zeci, sute, mii de ori n-au fost 
pur ți simplu spulberate aces
te „calcule ale hîrtiei" ? Așa 
că, să așteptăm acum intere
santele jocuri ale etapei de 
mline.

Dacă amintim argu- 
acelui rezultat bun al 

în etapa precedentă 
de la Moreni), putem 
o partidă de mare e- 

Două revelații ale 
ediții vor fi prezente

Noul lider al campionatului a 
devenit, după etapa disputată 
duminica trecută, foarte tinăra 
și extrem de ambițioasa echipă 
a Universității Craiova. Ea a ob
ținut o frumoasă victorie ta Ba
cău, cu 3—1, pe terenul unei 
echipe care cedează greu puncte 
acasă, clubul băcăuan fiind preo
cupat permanent de creșterea ju
cătorilor de care are nevoie. 
Noua echipă de tineret a Cra- 
lovel este alcătuită din clțiva 
jucători care orlclnd pot apare 
sub culorile divizionarei A, cum 
stnt Stoica, Prună, Dumitra, An
ton, fără a-i mal numi pe O. 
Popescu, Stănescu sau Duml- 
trașcu, acesta din urmă fiind 
plecat cu lotul național de ju
niori In Iugoslavia. Universitatea 
Craiova, Steaua — la ai doilea meci 
egal — șl ,u* Cluj-Napoca s-au 
constituit Intr-un trio puternic, 
care, așa cum s-a prevăzut încă 
din primele etape, vor duce tre
na acestei întreceri. Cuvinte fru

moase se cuvin și unui alt „trio", 
F. C. Olt — Sportul Studențesc — 
Victoria, cu evoluții mult mai 
bune decit în campionatul tre
cut. La polul opus. F. C. Argeș 
— cu un meci mal puțin —, 
care încă nu-și găsește cadența 
din ediția precedentă, eînd și-a 
disputat titlul cu Steaua.

1. Univ. Craiova 7 5 1 1 20- 8 16
2. Steaua 7 4 9 0 26- 2 15
3. „U* Cluj-N. 7 5 0 2 13-13 15
4. F. C. Olt ■ 4 0 2 11-10 12
5. Sportul Stud. 7 3 2 2 12- 8 11
6. Victoria 7 3 2 2 LI- 8 n
7. Dinam- 6 3 1 2 11-10 !0
8. Rapid 7 2 3 2 6- 5 9
9. Oțelu' 7 2 3 2 6- 6 9

10. Glori 7 3 0 4 16-21 9
11. Jiul 6 3 0 3 11-20 9
12. Petrol». 7 1 5 1 Î0-12 8
13. Flacăra- 7 2 2 3 10-11 •
14. Corvlnul 7 2 2 3 5-11 a
15. F.C.M. Brașov 7 2 1 4 10-16 7
16. S. C. Bacău 7 2 0 5 13-20 6
17. Chimia 7 1 1 5 5-16 4
18. F. C. Argeș 6 1 D 5 3- 9 3

PROGRAMUL ȘI ARBITRII 
ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B

Din dosarele Comisiei de disciplină

DOAR DOUA LUNI SUSPENDARE PENTRU LOVIREA ARBITRULUI?
• Fără a uita unele abateri 

și incidente oare au avut loc 
pe terenurile de fotbal, răsfoind 
dosarele Comisiei de disciplină 
am avut, totuși, satisfacția de 
a constata că numărul jucători
lor eliminați a descrescut. In ul
tima ședință, cea de joi, pe .or
dinea de zi* a Comisiei de dis
ciplină nu au figurat dedt 7 
Jucători cărora arbitrii le-au a- 
rătat cartonașul 
așteptăm etape ln 
141 meciuri din 
noastre nu se va 
O ELIMINARE de 
plnă la această zi, pe care o 
dorim ctt mal apropiată (șl nu 
singulară 1) să consemnăm pasul 
înainte făcut pe drumul disci
plinei, al realizării deplinei spor
tivități. In orice împrejurare fot
balul rămîne numai UN JOC, la 
care participă 22 de jucători ! 
Păcat, însă, că tocmai în cam
pionatul speranțelor nu se în
țelege prea bine acest lucru. La 
Ploiești tai meciul eu Petrolul, 
Viorct Nicutae, portarul echipei 
Rapid, după ce a reușit să in
tercepteze mingea în fața unul 
adversar care încercase același 
lucru, l-a lovit pe acesta cu pi
ciorul. De ce a avut nevoie de 
această „satisfacție* suplimenta
ră ’ Oricum, Comisia de disci
plină l-a suspendat pe 3 etape, 
în același meci al .speranțelor*

roșu. Firește, 
care ln cele 
campionatele 

produce NICI 
pe teren, dar,

a mai fost eliminat un jucător 
de la Rapid, Cutlla, care fi-a 
înjurat un coechipier. Ca urma
re, două etape el nu are drept 
de joc. .Bilanțul* negativ al e- 
tapel l-a completat Drago (Cor- 
vlnul), ln partida cu Sportul 
Studențesc. O etapă nu va juca 
nici el.
• In momentul dnd arbitru! 

a acordat o lovitură de la 11 
metri ln favoarea echipei ad
verse, Iul Țăndări, de la Arru- 
bium Măcin (ați ghicit I), l-a să
rit— țandăra și l-a lovit cu pi
ciorul pe conducătorul jocului. 
Două luni de-atd înainte va a- 
vea timp să reflecteze la ceea 
ce a făcut. Dar nouă ni se pare 
că suspendarea este prea mică 
ln raport cu fapta comisă.
• Pentru injurii la adresa ar

bitrilor — injurii aduse chiar de 
către unii conducători al echi
pei, cărora li s-a alăturat an
trenorul Dumitru Dumltriu IU — 
echipa Ceahlăul Piatra Neamț a 
primit un avertisment, urmlnd să 
plătească șl o amendă de 3 800 
de lei. Cu antrenorul D. Duml- 
trin in va discuta, calm. Cole
giul Central al antrenorilor.

Jack BERARIU

HI PI S M
adversarilor săi, iar Straton, 
după niște rezultate mediocre, 
și-a adus aminte că este fiul lui 
Selenar șl a clștigat de o manie
ră ce nu a dat nici un moment 
loc la dubli, performanța sa 
fllno însă contradictorie. Ultima 
învingătoare. Osina, a confirmat 
forma sa din ultima vreme.

REZULTATE TEHNICE ; Cursa 
I î 1. Hem ei ușa (I.T. Nicolae) 
1:30.8 : 2. Rondes. Cota : cîșt. 1. 
Cursa a Il-a : 1. Briza (Tănase) 
1:30,6 ; 2. Rug. Cota : cîșt. 1,20, 
ev. 12. Cursa a m-a : 1. Straton 
CM. Ștefănescu) 1:32,4 ; 2. Gra- 
cian ; 3. Grand. Cota : cîșt. 4, ev. 

40, ord. triplă 870. Cursa a IV-a : 
L Grindu (Solean) 1:39,6 ; 2. Bag
dad : 3. Pericol. Cota : oîșt. 2,40, 
ev 243, ord. triplă 260, triplu II— 
rn—IV 1688. Cursa a V-a : 1. 
Amfora (N. Nicolae) 1:32,7 ; 2. 
Rimeț ; 3. Cailbor. Cota : cîșt. 2,80, 
ev. 30, ord. triplă 471. Cursa a 
Vl-a . 1. Sădi na (Costică) 1:30,1 ; 
2. Simiana ; 3. Trufanda. Co
ta : cîșt. 2,80, ev. 96, ord. triulă 
închisă. Cursa a VII-â : 1. Osina 
(A. Popescu) 1:30.5 ; 2. Sfios. Co
ta : cM 5. ev. 53, ord. 75.

• brigada de arbitri ro
mani LA MECIUL SLAVIA SO. 
FLA — PANIONIOS. La 15 oc
tombrie se va disputa la Sofia 
partida dintre Slavia Sofia și Pa- 
nionlos. din cadrul Cupei Balca
nice intercluburl. Intfln'.rea va 
fi eond-usâ de o brigadă de arbi
tri din țara noastră, avindu-1 la 
centru pe Al. Mustățca, ajutat 
la Italie de M. Niculescu și A. 
Gheorghe.
• CUM SE VOR DISPUTA ME- 

CTURILE ETAPEI A S-a DIN DI
VIZIA A. Pa-tldele Sportul Stu-

A. MOSCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 10 OC
TOMBRIE 1988. Extragerea I : 
31 75 42 34 35 57 58 81 20 ; ex
tragerea a Il-a : 70 32 18 63 40 
72 27 1 14. Fond total de câș
tiguri : 1.091.983 lei, din care 
362.987 lei, report la cat 1.

• ASTAZI este ULTIMA ZI In 
care vă mai puteți procura bile
te cu numerele preferate la a- 
tractiva TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES de mîine, 
duminică 12 octombrie, care pro
mite numeroase satisfacții parti
cipări țHar.

«» TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRON3EXPRES va avea loc in

SERIA t : Poiana Cîmpina — 
Unire.- Focșani : R. dmpeanu 
(Arad), F.C. Constanța — Unirea 
Slobozia : Șt. HaiApu (București) 
C.S. Botoșani — F.E.PA. *74 Bîr- 
lad : I. Caraman (Oradea), Ari
pile Victoria Bacău — C.SM. Su
ceava : I. Vereș (Sf. Gheorghe) 
Minerul Gura Humorului — 
F.C.M. Progresul Brăila : E. oțe
tea (Brașov), C.F.R. Pașcani — 
Steaua Mizil : D. Petrescu (Bucu
rești), Mtanpla Rm. Sărat — Pra
hova C.S.U Ploiești : R. Mușat 
(București). Ceahlăul P. Neamț 
— F.C.M. Dalta Dinamo Tulcea : 
L. lakab (Cluj-Napoca), Dunărea 
C.S.U. Galați — Politehnica Iași : 
V. Alexandru (București) — se 
discută la ora 11.

SERIA A II-* : Autobuzul 
București — Chimica TIrnăveni : 
L. Sălăjan (Satu Mare) — stadio
nul Autobuzul, T.C.I.M. Brașov — 
Gaz Metan Mediaș : C. Coreean 
fReșița). Automatica București — 
Inter Sibiu : M. Ilieș (Odorhei) — 
stadionul Automatica, A.S. Dro- 
beta Tr. Severin — Tractorul 
Brașov : C. Manda (Reșița). Glo
ria Pandurii Tg. Jiu — C.S. Tlr- 
goviște : M. Axente (Arad), Car-

pați Mîrșa — Mecanică Fină 
Steaua București : M. salomnt 
fCliuj-Napoca), Sportul Muncito
resc Slatina — Progresul Vulcan 
București : D. Bucluman (Timi
șoara) I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — 
Electroputere Craiova : I. Moise 
(Buzău), A S.A. Tg. Mureș — 
ROVA Roșiori : M. Ionescu (Pi
tești).

SERIA A IH-a : Olimpia Satu 
Mare — Mureșul Deva : I. Roșu 
(Tg. Neamț). C.S.U.T. Arad — 
Gloria Bistrița : M. Constantlnes- 
cu (București), C.I.L. Sighet — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca : P. 
Iliescu (București). Minerul Cav- 
nlc — Unio Satu Mare : M. Llcă 
(București). F.C. Maramureș Bala 
Mare — Minerul Paroșesii : G. 
Ionescu (București). F.C. Bihor 
— Strungul Arad : AL Renghel 
(V islui . Metalul Bocșa — C.SM. 
Reșița •. V. Mihăilă (Sibiu). Ar
mătura Zalău — Auriul Brad : M. 
Buciumcanu (Tîrgovișbe). Politeh
nica Timișoara — Dacia Mecani
ca Orăștlc : A. Morolanu (Plo
iești).

Partidele, cu excepția celei de 
la GaOațl. vor începe Ia ora 15.

TURNEUL FINAL AL
lUrmarn Im oao h

ține formația pe care Vogts o 
va alinia. De la ziariștii care 
însoțesc echipa vest-germanS 
am aflat, însă, că din acest 
„unsprezece" nu vor lipsi Mo
eller (cel mai bun produs din 
ultimii ani), Spyrka, Luginger, 
Woersdoerfer și Witcczer, cei 
mai valoroși jucători din lotul 
deplasat.

Care este starea de spirit in 
tabăra noastră ?

Una angajantă, pentru reali
zarea obiectivului propus : de
but eu dreptul și un loe la vi
itoarea ediție a Campionatului 
Mondial. Față de problemele 
eu care a fost confruntat cor
pul tehnic (antrenorii Gheor
ghe Staicu și Constantin Fră- 
țilă, medicul Florin Brătilă), 
unele dintre ele au fost rezol
vate, sperîndu-se Intr-o com
portare la nivelul pregătirilor 
efectuate și al talentului pe 
care II au cei mai mulți dintre 
component!! lotului. Vineri au 
avut loc ultimele antrenamente.

C. E. DE JUNIORI
unul tehnico-tactic, altul de 
menținere, ambele efectuate la 
Complexul sportiv Palici, situat 
la 7 km de Subotica, unde se 
află cazată echipa noastră.

„Juniorii din R. D. Germană 
vor fi viitorii noștri adversari 
in semifinale" — crede Daniel 
Sava, căpitanul echipei. Cu- 
vîntul semifinale ne arată că 
acesta este cuvîntul de or
dine al juniorilor noștri.

După ultima ședință de pre
gătire, antrenorul Gh. Staicu 
ne-a comunicat următoarea for
mație : Prunea — Bejenaru, 
Sedecaru, Stroia, Pojar — Cr. 
Sava, Sabău, D. Sava, Dumi- 
trașeu — Jercălău, Nuțâ. Re
zerve : Hristea, D. Petrescu, 
Henika, Henzel. Partida va în
cepe la ora 14 și va fi condusă 
la centru de belgianul Van der 
Vijngaert, la linie fiind J. 
Mandici și M. Maradici, ambii 
din Iugoslavia. Iată și celelalte 
partide ale zilei : Belgia — I- 
talia (la o tușă va oficia L 
Crăclunescn), Iugoslavia — R.D. 
Germană și Bulgaria — Scoția.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI 
dențcsc — Flacăra Moreni, Gloria 
Buzău — Steaua șl „U« Cluj- 
Napoca — Universitatea Craiova 
sfrit programate joi 18 octom
brie ; taitUnlrea F.C. Olt — Victo
ria va avea loc vineri 17 octom
brie. Iar jocurile S.C. Bacău — 
Chimia Rm. Vîlcea, Dinamo — 
Petrolul Jiul — Oțelul Galați, 
Rapid — Corvinul șl F.CJW. Bra
șov — F.C. Argeș se vor disputa

București, ln sala clubului din 
sta-. Doamnei n-r. 2, cu Începere 
de la ora 16. Numerele extrase 
vot fi radiodifuzate la ora 17,25. 
pe programul I, precum șl în re
luare, în aceeași zi, la ora 22,20 
(o dată cu rezultatele la con
cursul Pronosport) șl luni dimi
neața la ora 8,55, pe aceîași 
program.
• Nu uitați că ASTAZI este 

termenul limită și pentru depu
nerea buletinelor la concursul 
PRONOSPORT de mîlne, dumini
că 12 octombrie,
• Săptămîna viitoare progra

mează pentru duminică, 19 oc
tombrie, o nouă TRAGERE LO
TO 2, formulă care întrunește 
sufragii tot mal numeroase ln 
rindul particlpanților. Biletele se 
vor pune în vtnzare inoepînd de 
luni, pînă sîmbătâ 17 octombrie.

Sîmbătă 18 octombrie. Toate par
tidele vor Începe la ora 15.
• O NOUA ETAPA ÎN CUPA 

româniei. Populara competiție 
CUPA ROMÂNIEI — care se 
dispută sub egida DACIADEI 
— programează, joi 23 octombrie, 
o nouă etapă, la startul căreia 
se vor alinia oîștigătoarele eta
pe! precedente (divizionare C șl 
formații „județene"), precum șl 
cele 54 de echipe din campiona
tul Diviziei B, care vor evolua 
în deplasare. Actualele fruntașe 
ale eșalonului secund vor juca 
astfel : F.C. Constanța cu Grani
tul Babadag, A.S.A. Tg. Mureș 
cu Lacul Ursu Sovata (din cam
pionatul județean), iar Gloria 
Bistrița cu Minerul Rodna.
• MIERCURI, LA RUSE, s-a 

disputat o partidă între două se
lecționate de juniori H ale Bul
gariei șl României. Tinerii noștri 
jucători au clștigat întUnlrea cu 
scorul de 2—1 (1—0).
• COPin CRAIOVENI — ÎN

VINGĂTORI LA IAȘI. Săptămîna 
trecută s-a disputat la Iași un 
turneu de mtailfotbal organizat 
exemplar. Iată clasamentul fi
nal : 1. Universitatea Craiova, 
(antrenor P. Stoica), 2. Politehni
ca Iași n (antrenor A. Pascal), 
3. Politehnica Iași I (antrenor
M. Birzan). Jucători evidential :
N. Fascal șl Cr. Moruzl (Poli
tehnica lași), D. Stoica șl T. Gri- 
gore (Urtav. Craiova). In perspec
tivă, organizarea unui turneu ln 
«ală. eu participarea unor echipe 
de copil din străinătate.



EXfCUTIV *1 C.C. Al l'.C.II
{Urmare din pug. 1)

organizațiile de partid, pe toți 
oamenii muncii din agricultură 
să desfășoare o largă întrecere, 
si acționeze cu intreaga răs
pundere, într-un spirit de înal
tă ordine șl disciplină, pentru 
obținerea unor producții agri
cole vegetale și animale i-‘- 
mai mari, la nivelul 
și exigențelor noii 
agrare.

In continuarea . .
Comitetul Politie Executiv a 
examinat REZULTATELE PRI
MEI ETAPE A CONFERINȚEI 
DE LA STOCKHOLM PENTRU 
MASURI DE ÎNCREDERE ȘI 
SECURITATE ȘI PENTRU 
DEZARMARE ÎN EUROPA.

S-a apreciat că documentul 
adoptat Ia Încheierea lucrări
lor contribuie, prin prevederile 
sale, la creșterea Încrederii pe 
continentul nostru, marcind un 
pas important in direcția i»* 
tăririi procesului de edificare 
a securității și dezvoltare a 
cooperării în Europa.

Comitetul Politic Executiv, a 
relevat Însemnătatea deosebită 
pe care au avut-o demersurile 
Și inițiativele 
României, 
Nicoiae Qeaușescu, pentru des
fășurarea și încheierea cu suc
ces a lucrărilor Conferinței, 
pentru apropierea pozițiilor 
statelor participante și găsirea 
de soluții problemelor dezbătu
te, ceea ce a permis realizarea 
unor acorduri corespunzătoare. 
S-a subliniat că soluțiile pro
puse de țara noastră s-au do
vedit juste, realiste și au oferit 
a bună bază pentru realizarea 
înțelegerilor finale. Totodată, 
s-a arătat că încheierea cu re
zultate pozitive a primei etape 
a Conferinței de la Stockholm

_2j toi 
cerințelor 
revoluții

sedinfei.

președintelui 
tovarășul

creează premise favorabile pen- 
tru trecerea la o nouă fază a 
acesteia, ce va fi consacrată 
adoptării unor măsuri de 
dezarmare.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat activitatea depusă in 
eadrul Conferinței de către 
delegația română care, ac- 
ționind în spiritul orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, a adus « 
contribuție constructivă la buna _ 
desfășurate a lucrărilor, la § 
elaborarea documentului final, 
prin prezentarea de propuneri 
șl soluții în conformitate eu 
năzuințele legitime ale popoa
relor europene, ale tuturor na
țiunilor, de a trăi într-un cli
mat de pace, încredere și largă 
colaborare.

CICLIȘTII ROMANI
UNOR ETAPE DIN

0 De la început vrem să spu- 
nem că titlul acestui microin- 
terviu cu antrenorul Ion Ar- 
deleanu, care a condus cicliștii 
români în „Turul Turciei", are 

0 acoperire in datele și cifrele 
oferite de interlocutorul nos- 
tru. • „Fiind o competiție di- 
ficilă de lung kilometraj (pesta 
1200 km, impărțiți in 7 etape), 

g cu un traseu in majoritate cu

I
Apreciind că rezultatele po- 

zitive obținute la Conferința g 
de la Stockholm deschid noi 
perspective procesului de secu- 
ritate și cooperare în Europa, fragiile*
tovarășul Nicoiae Ceaușescu a ,
subliniat hotărîrea României 
de a face totul și de a-și adu
ce întreaga contribuție la des
fășurarea cu succes a apro
piatei conferințe de la Viena, 
astfel incit aceasta — punind 
pe primul plan problemele 
dezarmării, Întăririi încrederii 
și colaborării, dezvoltării rela
țiilor economice, tehnico-științi- 
fice intre toate statele fără 
deosebire de orinduire socială 
— să marcheze noi pași in di
recția opririi cursei înarmări
lor, eliminării armelor nuclea- ~ 
re de pe continent, reducerii g 
armelor clasice, asigurării secu
rității în Europa și in intreaga 
lume, a îmbunătățirii climatului 
politic 'mondial.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

I

I
$

g

profil de deal — ne-a spus ieri 
oaspetele nostru la redacție —, 
echipa României, alcătuită de 
data aceasta din 3 rutieri și 2 
pistarzi, s-a aflat in fața unul 
serios examen, pe care l-a tre
cut cu bine. In Întrecerea eu 
concurenții din Albania. Iugos
lavia, Polonia, Siria și Turcia, 
sportivii noștri au întrunit su- 

_ > multor specialiști și
spectatori prezent! în orașele 
capete de etapă. In etapa a 5-a, 
Edremit — Canakale (130 km), 
Vasile Mitrache a reușit, după 
o evadare solitară, să ciștige eu 
un avans de 20 de secunde fa
ță de grupul urmăritor. în pri
ma etapă, Istanbul — Kocaely 
(130 km). Constantin Cărutașu 
a sosit al doilea, in același 
timp eu invingătorul, polonezul 
J. Swinoga, ciștigătorul turu
lui. în următoarea cursă (Ko
caely — Bursa 140 km), Mitra
che s-a aflat din nou în prim- 
plan, ocupînd poziția a 2-a 
după ce și-a disputat sprintul 
final cu colegul său de evada
re, sirianul S. Abdulnasir. In 
sfirșit, in ultimul episod, Te- 
kirdae — Istanbul (12S km), 
Gh. Lăutaru a ocupat locul se
cund, fiind cronometrat in a-

TURNEUL DE ȘAH DE LA OSTENDE
Turneul internațional de șah 

de la Ostende, organizat de 
federația belgiană de speciali
tate, a reunit la start 160 de 
participant din țări europene 
șl de dincolo de Ocean. Victo
ria . a revenit primului jucător 
britanic, Anthony Miles, cu 7,5 
puncte din 9 posibile. Pe locul

al doilea, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu (6 vic
torii, 2 remize si o singură in- 
frîngere, la Miles), alături de 
I. Farago (Ungaria), S. Kudrin 
(S.U.A.), K. Langeweg (Olan
da), D. King, J. Dunnington 
(ambii Anglia) sl L. Winants 
(Belgia), cu cite T p fiecare.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

IN PRIM-PLANUL fCIIIPA DE POLO SÎEAU/L

„TURUL TURCIEI"
celași timp cu ciștigălorul e- 
tapei — A. Azis (Turcia)** • 
Ce poziții au ocupat cicliștii 
noștri în clasamentul general? 
• „C. Căruțașu — 10, V. Mi- 
traebe — 18, M. Aldulea — 20, 
Gh. Lăuiaru — 29, din peste 
60 de concurenți. O. Celea, su
ferind de a afecțiune stoma
cală, a fost oprit de medicul 
caravanei să mai concureze 
după etapa a 2-a“. • Cum ați 
ajuns la această inedită formu
lă de selecționată î • „După 
Balcaniada din Bulgaria s-a 
renunțat la cei care se consi
derau senatori de drept și am 
promovat ‘ "
angajat 
concurs**.

alergători care «-au 
cu tot sufletul in

Traian IOANIȚESCU

VIC IO IMOASĂ ÎN ITALIA

Poloiștii de la 
rești au susținut 
în Italia, la Ostia. Ei au in- 
tîlnit în ambele 
ționata armatei 
șind să termine învingători de 
fiecare dată. în 
echipa noastră a cîștigat

Steaua Bucu- 
două partida

jocuri Selec- 
italiene, reu-

primul meci,
■ —ț CU 

19—17 (5—3, 5—4, 3—3, 6—7), 
pentru ca in a doua confrun
tare scorul să fie de 14—13 
(1—4, 5—2, 3—4, 5—3). Antre
norul Fr. Crișan ne-a relatat 
că au fost întîlniri frumoase. 
In care s-a înotat mult și s-au 
creat faze rapide, spectaculoa
se, evidențiind prestația lui 
Balanov, Ragea, Nuțu, Fruth, 
Vamoș, Duculeț, P. Lisac.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
La Kaunas, Jalghiris
Alte rezultate ale meciurilor 

retur din cadrul turului I al 
cupelor europene la baschet — 
C.C.E., MASCULIN 5 Jalghiris 
Kaunas — Steaua București 108— 
79 (63—32) — in tur : 107—90 ;
Milan — Murray Edinburgh 
101—83 (52—51) în tur : 83—83 ;
Ostende — Aris Salonic 77—125 
(32—45) — 4n tur : 77—115 ; Ortez 
(Franța) — Tirana 85—82 (40—40) 
— In tur : 73—63 ; Maccabi Tel 
Aviv — Pully (Elveția) 124—112 
(72—68) — In tur : 102—01 ; Real 
Madrid — Manchester 87—65 
(41—31) — In tur : 88—78 ; Den 
Bosch (Olanda) — T.S.V. Lever
kusen 76—86 (38—42) — in tur : 
70—70 ; Levskl-Spartak Sofia —

„SUPORTERI AI ORDINII*
PE STADIOANELE ENGLEZE?

Steaua 108-79
Achilleas (Cipru) 101—55 (52—13) 
— In tur : 129—69 ; Klosterneu
burg (Austria) — r“ 
sinkf 100—87 (52—46) 
80—119 ; TJ.Z. Brno — 
Stockholm 96—98 (34—46)
tur : 110—95 ; Galatasaray 
bul — Sosnowiec Zaglebie 
(45—41) — în tur ; 95—83 ;
RADIVOJ KORACI : Sarria Bar
celona — Vevey (Elveția) 119—9T 
(68—46) — în tur : 106—98 ; C.C.EM 
FEMININ : S. F. Versailles — 
Canoe Madrid 67—52 (33—28) —
tn tur : 82—59 ; Elitzur Tel
Aviv — Sporting Atena 76—67 — 
tn tur : 76—49.

Echipele subliniate au promo
vat în turul TT.

Torpan Ilel- 
i — In tur 1 

Alvik 
— In 
Istan- 
77—88 

CUPA

tnceptnd, ca șl Enzo Be- 
arzot In 1982. r“' “ “
contestat

CICLISM • Din nou „ordine 
trlmă" a rutierilor sovietici ia 
Turul Egiptului 1 Etapa a 5-a a 
revenit Iul Vasidls Sgundon, care 
a acoperit cel 95 km dintre Suez 
«1 Ismaill In 2h27:38. Al doilea 
a fost Marap Ganelen — 21130:07, 
in timp ce liderul cursei, Gln- 
tautas Umaras, s-a clasat al trei
lea — 2h30:i 7 • Tînărul 08 ani)
columbian Josue Lopez a cîștl- 
gat surprinzător prima etapă a 
.Marelui Premiu al muntelui Ca- 
racol**. El a acumulat 40 p, fi
ind urmat de coechipierii săi 
Pablo Wllchez — 35 .p și Reynel 
Montoya — 30 p.

remiză la 
mondială 
Partida a

mutarea 37. Campioana 
conduce acum cu 7—4. 
12-a se va disputa luni.

ȘAH • Cea de-a tl-a partidă 
a medului pentru titlul mondial 
feminin, care se dispută la Bor- 
foml Intre Maia Ciburdanldze și 
Elena Ahmîlovskala. s-a Încheiat

5

_ prin a fl 
________ cu vehemență, 
Carlos Bilardo a terminat, 
după cucerirea titlului 
mondial, tn apoteoză, pri
vit șl ascultat ca un 
„mag**. Numai că „magul- 
nu acceptă să joace acest 
rol șt. tr> loc să se umfle 
tn pene șl să facă pe a- 
totștlutorul. rămine cu pi
cioarele pe pămlnt, sur- 
prinzlnd nrin modestie ș: 
realism.

Intervievat 
pr® Intențiilor 
condițiile în oare contrac
tul cu federația argentl- 
niană ti expiră la 31 de
cembrie 1986. doctorul Bl- 
lardo a specificat că, în 
pofida ofertelor lnspititoa- 
rt venite de la cluburi din 
Italia. Franța șl R.F.G.. ar 
dori să-și mențină postul.

ir Dosarul manifestărilor nespor- 
g Uve din ligile engleze se Îngroașă 
g șl in actualul sezon. Aproape că 
0 nu există etapă care să nu mar- 
g cheze incidente, mal mid sau 
g mal mari, în partidele de cam- 
g plouat sau in meciurile de Cupă, 
g fapt care îngrijorează deopotrivă 
JÎ conducerile cluburilor și pe ju- 
S; cători, ekpușl la acte de vlo- 
g lență din partea așa-zișilor su- 
g ported. S-au făcut șl se fao e- 
g torturi pentru stăvilirea acestor 
g acta nesăbuite, dar soluții efi- 
g clente nu au fost, încă, găsite, 
g Problema a ajuns la nivelul cel 

mal înalt al mișcării sportive 
g engleze. Zilele trecute, ministrul 
g sporturilor din Anglia, Dick Tra- 
g cey, a transmis o drculară clu- 
g burilor care activează In toate 
g ligile, ca in termen de t săp- 

tămtnl să organizeze un „corp 
de suporteri corecți**, care să 

g poată interveni, în timpul jocu- 
g rllor, împotriva acelora care tul- 
g bură spiritul sportiv. Acești mem- 

*--* ---- —*—l „certificate spe-

Dosarul manifestărilor nespor-

TENIS __________
la Toulouse Tulasne
7— 0, 6—2 ; Srejber —
6-7, 6—3, f : , Z_________
Eriksson 7—6, 6—2 ; Forget — Pi- 
mek 6—3, 7—8 ; Meclr — Potier
8— 2. 6—3, Hlasek — Smld 7—6,
6—3. • In turul doi al turneului 
de la Ztlrich, peruvlanca Laura 
Glldemelster a dispus nescontat 
de favorita nr. 3, Manuela Ma
leeva, cu categoricul scor de 
6—0. 6—3. Alte rezultate : McNeil 
— Meier 6—4, 3—6, 6—3 ; Graf — 
Moulton 6—1, 6—0 ; Kim — § bri vor primi „ ______
Garrone 5—7, 7—6, 6—3. • In g claie de bună purtare în spiritul
ziua a treia la Tel Aviv: Mans- g fair-play-ului* șl vor fl răsptn-

— Sznajder 6—4. 6—3 ; Gil- diți In diferite sectoare ale tri- 
bert — Bloom 6—3, 1—6, 7—5. g bunelor, pentru a putea acționa

• .Optimi** de finală
— Brown 
Dl Laura

8—6 ; Gunnarsson —

operativ în momentele oportune. 
Desigur, selecția acestor „supor
teri ai ordinii* va trebui foarte 
riguros făcută...

Problema este de strictă ac
tualitate, nu numai din punctul 
de vedere al Îmbunătățirii at
mosferei pe stadioane. Absența 
echipelor engleze — este adevă
rat — văduvește cupele europene 
de un important punct de atrac
ție. Președintele U.E.F.A„ Jac
ques Georges, declara recent că 
„m-aș bucura ea această ches
tiune atlt de importantă să fie 
rezolvată tn mod favorabil in 
ediția următoare, dar ea depinde 
de comportarea suporterilor en
glezi care-și vor Însoți echipele. 
Deocamdată, veștile pe care Ie 
avem nu sint deloc Îmbucurătoa
re : prea multe acte de huliga
nism se înregistrează tn com
petițiile engleze... Sint convins 
că eforturile făcute de conduce
rile cluburilor pentru .restabilirea 
ordinel vor da rezultatele scon
tate*.

Să vedem...

Ion OCHSENFELD

• LA LAUSANNE, a început ceea ce va 
rămine uc eveniment în dezvoltarea miș
cării olimcice : reuniunea C.I.O.. în care 
cel 89 dt membri al acestui organism .vor 
stabili gazdele Jocurilor Olimpice de vară 
șl de Iarnă din anul 1992. Alegerea făcută 
va deveni cunoscută la 17 octombrie. Re
amintim candidaturile, pentru ediția de va
ră : Amsterdam Barcelona, Belgrad, Bir
mingham Brisbane și Paris, iar pentrti cea 
de iarnă i* Albertville (Franța), Anchorage 
(S.U.A.) Berchtesgaden (R.F.G.), Falun 
(Suedia) Liliehammer (Norvegia) șl Sofia. 
Mai mult sesiunea C.l.O va Începe con
sultări tn privința unor schimbări esențiale 
ale Chiriei Olimpice. • TOM JADWIN, 28 de 
ani, vlcecamplop *>i Statelor Unite la arun
carea suliței tn 1985. nu va mal avea plă
cerea șl ono-re:' de s concura pe un sta
dion atletic tntrucît a fost suspendat pe 
viață din activitatea sportivă pentru uz de 
substanțe dopante. Dacă ar ti fost ultimul 
caz Încă a fl fost bine, pentru că. după 
el. șt Darren Crawford arupcător de greu
tate (membiu al echipei naționale de ju
niori a S.U.A.) a pățit același lucru. Fapt 
grav. aces+« din armă nu are declt 18 ani... 
• TENDINȚA DE COBOBIBE A VIBSTEI 
și in spirtul minții 1 Se pare că da. Pe 
de-o parte Kasparov șl-a cîștigat punctele 
tnvlngătoar tn fața Iul Karpov, aducln- 
du-șl partenerul pe terenuri nedefrișate și 
creînd r>t ipe. la masa de ioc. poziții com
plicate dificile : Iar pe de alta, pe locul 3

tn lume s-a ridicat un alt tlnăr, tot de 23 
de ani. Andr ’ Sokolov, ctștigător in finala 
turneului pretencenților. contra lui Artur 
lusupov, in v’rs*ă de... 28 de ani I O dată 
in plus. Uniunea Sovietică rămine terenul 
inepuizabil al tuturor tendințelor din șahul 
de mar performanță. • MARY-LOU BUT
TON, gimnast campioană olimpică la in
dividual compus a Jocurilor de la

Angeles, și-t. anunțat oficial. retragerea. 
N-a făcut d- fapt dectt să confirme ceea 
ce știa toată lumea și anume că. de vreme 
ce n-e mal concurat cam tot din 1984 nu 
mal avea nici o șansă să redevină ceea ce 
a fost. După doi ani oiinl de publicitate 
de afișe de ztmbete pe micul șl pe marele 
ecran Mary-Lou are acum alte Intenții : 
să participe te vlitoareie Tocuri Olimpice 
in calitate de ziaristă * • RĂSCRUCE IN 
FORMULA 1, după hotărtrea Federației In
ternațional* de Automob'lism de a renunța

treptat, laceplod din anul viitor, la motoa
rele turbo nu numai benzi no fag e. el și pe
riculoase : dg acum înainte, revenirea la 
motoarele „atmosferice- a devenit realitate, 
Honda și Porsche fiind primele firme care 
au șl trecut la cercetări în noul domeniu. 
Era șl timpul » la încercările de ieri pen
tru stabilirea „grilei de start** în Marele 
Premiu a’ Mexicului viteza medic ■ pri
mului clasat brazilianul Senna, a fost de 
aproape 200 kilometri pe oră 1 • PBIN 
PB1SMA BEZULTATELOB ANTERIOARE 
și prin faptu’ ci juca acasă. Cuba șl. res
pectiv. Franța erau favorite tn lupta pen
tru un loc pe podiumul „mondialelor* de 
volei. L-a ocupat... Bulgaria, unul dintre 
secretele acestei reușite fiind, se pare, șl 
masivitatea jucătorilor săi : toți cel 6 com
ponent de bază ai echipei au peste doi 
metri... e DOMINIQUE ROCHETEAU des
pre statutul jucătorului profesionist de 
fotbal : „Totul funcționează pentru ca « 
(profesionistul — n.r.) să nu se ocupe de 
nimic altceva dectt de fotbal, să fie prote
jat, să nu aibă nici o altă constrfngere, 
pentru a se consacra in totalitate sportului. 
Numai că situația devine extrem de riscan
tă : performera' trăiește *ub un clopot de 
sticlă, intr-un mediu Închis, iar cel ce nu 
e atent poate să cadă brutal de la înălți
mea soclului și să-sl încheie, pur și sim
plu, cariera.. *

Radu T1MOFTE

recent asu- 
sale. tn

LECȚIE
DE LUCIDITATE
„Sint insă conștient, a a- 
dâugat el. că îmi va fi de
osebit de greu *să alcătu
iesc o echipă capabilă 
să-și păstreze titlul su
prem peste 4 ani, mai ales 
că. din punct de vedere al 
antrenamentului și al tac
ticii, fotbalul european a 
luat-o înaintea celui sud- 
american. In Mexic, e 
drept, l-am avut pe Mara
dona, dar cine ne poate 
garanta că-1 vom mal a- 
vea, la același nivel înalt, 
șl In Italia, tn 1990 ?«.

Mal lucid declt predece
sorul său (după lzbtnda 
din 1978 Menottl a tot e- 
zitat la alegerea unu! 
drum) BUardo n-a îmbră
țișat un optimism de cir
cumstanță. el a precizat : 
„Ca să rămlnem unde stn- 
tem, va trebui s-o luăm 
de la început. Cu Jucători 
noi. Cu metode noi. Dacă 
nu vom proceda așa, asu- 
mindu-ne riscul unor pri
me rezultate nefavorabile, 
vom ti plerduți*.

Rămine de văzut doar 
dacă fotbalul argentinian, 
deprins de-acum cu gustul 
victoriei, va găsi răbdarea 
necesară să-l asculte pe 
cel care, tnfruntînd atttea 
adversități, l-a dus ptnă 
tn vtrful piramidei.

Ov. IOANIȚOAIA
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