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AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂNT
Comitetul Politic Executiv al G.C. al P.C.R. întru- ’ 

nit, marți, in ședință, sub președinția tovarășului | 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului j 
Comunist Român, a hotârît convocarea Plenarei J 
Comitetului Central pentru ziua de 22 octombrie a.c. I 
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„Cupa Anul international al Pâcii * Mîine, la patinoarul

„23 August" (ora 17)

STEAUA iNTÎLNE$TE
Sub președinția tovarășului PE PARTIZAN BELGRAD

NICOLAE CEAUȘESCU l CU ZECI DE CAIACURI Șl CANOE IN C.C.E. LA HOCHEI

Lacul îâ 
a găzduit 

Ș frumoase 
I

Lacul Herăstrău din Capitală 
una din cele mai 

frumoase regate ale acestui se
zon nautic : „Cupa Anul Inter
național al Păcii" la caiac-ca- 
noe. întrecerea, cuprinsă in am-

Triumf, Locomotiva și Aeronau
tica. A fost un concurs cu mulți 
competitori, cu serii gi finale 
ambițioase, cu organizatori — 
ca de fiecare dată — la înăl
țime.

Marți 14 octombrie a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

La ședință au participat, ca 
invitați, prim viceprim-miniș- 
tri și viceprim-miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți conducă
tori de organe centrale, precum 
și președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat Decretul privind in
stituirea titlului de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" din 
Republica Socialistă România.

Potrivit decretului, titlul de 
'.Erou al Noii Revoluții Agra
re" se conferă județelor și uni
tăților agricole de stat și coo
peratiste care realizează pe toa
tă suprafața agricolă planifi
cată sau 
animale 
mari, la 
revoluții 
noastră.

De asemenea, titlul de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" se 
conferă activiștilor de partid și 
de stat, conducătorilor de uni
tăți agricole socialiste, altor ca
dre din agricultură, care au un 
aport deosebit în realizarea 
unei agriculturi moderne, de 
înaltă productivitate, in obți
nerea unor reeolte cit mai mari 
pe întinse suprafețe de tere
nuri.

în ierarhia distincțiilor de 
stat _ ale Republicii Socialiste 
România titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" ocupă un loe 
egal cu titlul de .Erou al Mun
cii Socialiste".

Consiliul de Stat a dat • 
înaltă apreciere rolului hotărî- 
tor al tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în elaborarea și 
realizarea grandiosului Pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare • României spre 
comunism, contribuției sale 
esențiale adusț lă dezvoltarea 
agriculturii, la înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare in 
tara noastră, la ridicarea bună
stării întregului popor.

In continuare. Consiliul de 
Stat a dezbătut $1 adoptat De
cretul privind stabilirea criteri
ilor de conferire a titlului de 
„Erou al Noii Revoluții Agra
re" șl a altor distincții județe
lor și unităților agricole socia
liste pentru realizări deosebite 
in sporirea producției agricole.

Ia întregul efectiv de 
planificat producții 

nivelul cerințelor noii 
agrare din tara

Prevederile decretului asigură 
o stimulare mai accentuată a 
județelor, unităților agricole so
cialiste, cadrelor care lucrează 
nemijlocit in agricultură, pen
tru obținerea unor recolte cit 
mai bogate pe mari suprafețe 
de terenuri, pentru sporirea 
contribuției agriculturii la dez
voltarea generală a țării, 
concordantă cu cerințele 
revoluții agrare.

In vederea realizării unei 
gospodăriri unitare și superi
oare a tuturor pădurilor și ve
getației forestiere, Consiliul de 
Stat a adoptat Decretul privind 
transmiterea unor păduri și 
terenuri forestiere și a unor 
plantații șl perdele forestiere 
în administrarea directă a uni
tăților silvice din subordinca 
Ministerului Silviculturii.

In continuare. Consiliu! de 
Stat * adoptat Decretul pentru 
convocarea Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a examinat 
și ratificat : Convenția intre gu
vernul Republicii Socialiste 
România ȘI guvernul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste 
cu privire la colaborarea in 
domeniul gospodăririi apelor de 
frontiera ; Convenția Intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia pentru evitarea 
dublei Impuneri eu priviro 
la impozitele pe venit șl pe 
avere ; Acordul Intre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Turcia pentru evitarea 
dublei Impuneri cu privire Ia 
Impozitele pe venit și pe avere.

Toate decretele și tratatele 
internaționale menționate au 
fost examinate, în prealabil, și 
avizate favorabil de către co
misiile permanente de specia
litate ale Marii Adunări Națio
nale, precum și de către Con
siliul Legislativ.

în continuarea ordine! de zi. 
Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat: Raportul Comisiei pen
tru analiza activității de solu 
ționare * propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate Con
siliului de Stat în semestru! I 
1988 și Raportul Consiliului de 
Miniștri privind activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și cereri
lor adresate organelor centrale 
ale administrației de stat, în se
mestrul I 1986.

Consiliul de Stat a soluționat 
apoi unele probleme ale acti
vității curente.

de
In proba de caiac 4, sportivele de 
au ocupat locul I, după o cursă

la C.S.U. Construcții București 
rară frumusețe.

Foto T. VASILE

piele și numeroasele manifes- 
g țări cultural-sportive organiza- 
gȘ te sub acest generic, a reu- 
g nit tineri și tinere din clu- 
g burile șl asociațiile sportive 
g bucureștene Steaua, Dinamo, O- 
g lîmpia, C.S.U. Construcții,

Duminică, a<șadar, cu soare 
mult, cu probe numeroase, cu 
zeci de juniori dornici de afir
mare. Către ora 8 dimineața,

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

CSștigind, așadar, și cel de-ai 
doilea joc eu campioana Bul
gariei, Ț.S.K.A. Sofia (reamin
tim : 14—0 la București și 6—I 
la Sofia), Steaua s-a calificat 
pentru turul următor al Cupei 
Campionilor Europeni — „Tro
feul Citizen", în care va in ti lnl 
joi, cu începere de la ora 17, 
la patinoarul „23 August" din 
Capitală, pe campioana Iugosla
viei, Partizan Belgrad. înainte 
de a face o scurtă prezentare 
a viitoarei adversare a Stelei, 
iată dteva amănunte despre 
partida de la Sofia. Steaua a 
început bine și in min. 10 con
ducea cu 2—0 prin golurile 
marcate de Șofron și Nistor, 
dar în min. 25 scorul a devenit 
2—2, Ț.S.K.A. Înscriind în a- 
oest minut prin Hristcv și Di
mov. Chiriță (min. 40) readuce 
pe Steaua în avantaj, pentru ca 
în ultima treime a intilnirii 
bucureștenii să demonstreze un 
hochei de calitate și să .nscrie 
de trei ori prin Șofron (min. 
48), Hălăucă (min. 50) și Bu- 
rada (min. 53). Deci : 6—2
(2—0, 1—2, 3—0). De remarcat 
că poarta campioanei noastre a 
fost tot timpul apărată de J. 
Stanciu, Netedu resimțindu-se 
după o accidentare mai veche.

Să sperăm că și miine, în

(Continuare in oao i—3)

La încheierea turului I al Campionatului masculin de handbal

{ACELEAȘI ECHIPE DOMINĂ 
g S-a încheiat prima parte a 
g celei de-a 29-a ediții a Cam
'S pionatului masculin de hand- 
g bal. Divizia A. Mai condensat 
g decât în alte ediții, turul I al 
g întrecerii celor mai bune echi- 
g pe a reliefat o anume greutate 
g a majorității echipelor de a 
g face față unui ritm accelerat 
g al efortului competițional. Poa- 
g te această lacună ar fi trecut 
g mai pu(in observată dacă o 
g astfel de condensare a. campio- 
g natului nu ar fi fost dictată 
g de pregătirile ce se impun în 
g vederea participării la întrece- 
g rile Campionatului Mondial 
g grupa B (primele două echipe 
g urmînd să obțină dreptul de 
g participare la Jocurile Olimpi- 
g ce din 1988), precum și pre- 
g zentarea corespunzătoare la 
g Campionatele Mondiale Univer- 
g sitare. care vor fi găzduite de 
g țara noastră în primăvara anu- 
g iui viitor.
g Desfășurat în două serii, cam- 
g pionatul a scos și mai preg- 
g nant în evidență diferența de 
g valoare intre cele patru echipe 
g— Steaua, Politehnica Timișoa- 
g ra (seria A), Dinamo București, 
g H. C. Minaur Baia Mare (seria

B) — care de ani de zile con
duc „plutonul", și celelalte for
mații, al căror scop principal 
11 reprezintă menținerea în 
prima divizie și nimic mai 
mult.

în seria A, Steaua (antrenori 
Radu Voina și Stefan Birtalan), 
cu toate accidentările și pro
cesul firesc de întinerire, rămî- 
ne un punct serios de sprijin 
al handbalului românesc, dar

ÎNTRECEREA...
care — trebuie s-o recunoaș
tem — reprezintă mai puțin de- 
cît nucleul sudat de altădată. 
Semnele unei ordonări tactice, 
ale susținerii concepției de joc 
în viteză pe fondul cărora să 
fie valorificată forța de arun-

Mihail VESA

(Continuare tn pag 2—3)

Campionatele Naționale de box

PARTIDE ATRACTIVE
D. Ilie, P. Stoiu și M

IU ZIUA A DOUA
Ciubotaru, învingători

in paginile 2-3

LOVITURI-

EȘALONUL

• INTRE VESTIAR Șl GAZON

• REVALORIZAREA 
LOR DE COLȚ

• PRIVIRI SPRE 
SECUND

Portaru băcăuan Arvinte se uita 
consternat la balonul care po
posește tn plasă. Este cel de al doi
lea gol al meciului „U“ Cluj-Na- 
poca — S.C. Bacău, marcat im
pecabil de Cimpeanu II dintr-o 

lovitură liberă directă.
Foto : loan LESPUC

CONSTANȚA, 14 (prin tele
fon). Deși cursa Campionatelor 
Naționale de box este abia la 
început, tacticile antrenorilor 
sînt gata să dea peste cap pro
gramul galelor. Astfel, marți, 
două dintre meciurile care pro
miteau spectacole interesante 
nu au mai avut loc, doi dintre 
competitori cedînd prin... ne- 
prezentare, deși sînt aici, pe 
malul mării 1 Este vorba de 
steliștii Florian Hîrcea (semi- 
muscă) și Dănuț Nicolae (ușoa
ră), care au cedat fără luptă în 
favoarea colegilor lor de club 
Marian Gîndac și, respectiv. 
Viorel Mihăilă. Dar, dincolo de 
aceste mici reacții la adresa... 
tragerilor la sorți, partidele din 
cea de a doua zi a întrecerilor 
au avut darul de a satisface a- 
sistența. Aceasta, mai ales că 
pe ring au urcat și cițiva din
tre „veteranii" competiției, pri
mul fiind multiplul campion 
Dragomir Ilie (Dinamo). Ad
versarul său, Vasile Grad (ASA 
Ploiești) a fost o surpriză plă
cută pentru spectatori, dar nu 
și pentru dlnamovist. Curajos, 
cu un box curat. Grad a atacat

decis, făcîndu-i multe clipe 
grele lui Ilie. Se părea chiar că 
ploieșteanul se îndreaptă spre 
victorie, mai ales după rundul 
secund, cînd cu o directă de 
dreapta și-a expediat adversa- 
sul la podea. Ilie sesizează pe
ricolul de a pierde meciul și 
în ultima repriză, punîndu-șt 
în valoare forța și precizia lo
viturilor își temperează adver
sarul expediindu-1 și la podea 
cu un minut înainte de final, 
în vădită dificultate, Grad re
ia lupta, dar este salvat de..., 
cronometror, care a bătut gon
gul cu 60 secunde mai devre
me I Ilie obține decizia cu 5—0.

La „mijlocie mică", constăn- 
teanul Valentin Mihai a avut 
o misiune foarte grea în fața 
bătăiosului Dumitru Ene (Car- 
pați Mîrșa). Ambii s-au anga
jat într-un schimb prelungit de 
lovituri, multe fără țintă 
neregulamentare, 
de ring Grigore 
tervenit prompt

— ------ șl
dar arbitrul 

Dăncilă a in
și a limpezii
Petre HENȚ 

Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)



După 10 ani de căutări fi eforturi „Sâptămîna Sporturilor Olimpice"

SE-SCHIAZĂ, TOT ANUL, LA PITEȘTI! 0 INIȚIATIVĂ INSPIRATĂ, 0 REUȘIT
. Vara, schiorii europeni caută 
Zăpada fie pe vreun ghețar din 
Munții Alpi, £ie în continentul 
sud-american ori în Australia, 
unde este iarnă plină. Tehni
cianul Ștefan Ciortan a cău
tat-o timp de vreo zece ani și... 
a găsit ceva asemănător la 
subsolul blocului său din Pi
tești. Acum se află aici, fru
mos aranjate în rafturi, clă- 
pari, bete, schiuri de toate mă
rimile, căști si altele, toate al
cătuind acel arsenal absolut 
trebuincios lunecării la vale.

Sigur, lucrurile nu stau chiar 
așa neaua nu cade în iulie în 
casa tehnicianului proiectant 
argeșean și nici măcar nu se 
păstrează, de cu iarnă, acolo, 
în schimb, și-a construit în 
două încăperi care însumează 
vreo 40 de metri patrați, un 
adevărat laborator de învățare, 
pc uscat, a schiului si chiar de 

’’perfecționare — susține acest 
mare iubitor al schiului — a 
eelor ce știu deja să schieze. 
Cu toții își mențin pe tot par
cursul anului prospețimea fizi
că și mai mult, își cîștigă re
zistența specifică în condiții 
foarte apropiate de schiul 
real î „Am reușit, mai tatii — 
afirmă el — cu propriul meu 
copil, Octavian, apoi cu alti 
vreo 70—80 de copii din Pi
tești să scurtez substantial tim
pul de învățare a schiului : 
după aproximativ 200 de ore 
pe uscat si doar trei săplămîni 
de lucru pe zăpadă mi-am în
scris elevii în concursuri. N-au 
cîștigat, e adevărat, dar nici 
nu s-au făcut de rîs. Vreau să 
spun eă n-au cîștigat tNCA..." 

în această vară, „șcgala de 
schi" piteșteană din blocul în 
care locuiește Ștefan Ciortan a 
funcționat fără întrerupere, 
cursanțîi — vreo 20 de băieți 
ți de fetite — muncind pe 
rupte și odihnindu-se apoi, căci 
există aici, deși cam pretențios

spus, un „circuit de refacere", 
aflat in a doua încăpere a 
„complexului". Reporterul a 
avut curiozitatea de a asista la 
o ședință de antrenament, pen
tru a se convinge — mai întâi 
pe el. apoi pe cititori — că 
intr-adevăr, se poate „schia" 
cînd afară termometrul își urcă 
povara mercurului pînă spre 30 
de grade Celsius. Și n-a avut 
ce regreta : a văzut 10 copii 
lucrînd intensiv pe SIMULA
TOR, căci — ați ghicit ! — 
despre un asemenea aparat 
este vorba, o instalație visată, 
gîndită. concepută si construită,

REPORTAJUL

în întregime, de-a lungul unui 
deceniu, de tehnicianul proiec
tant Ștefan Ciortan. Aparatul 
poate efectua absolut toate miș
cările (stînga-dreapta, sus-jos, 
mișcări ondulatorii regulate sau 
nu), oferind schiurilor montate 
pe el si implicit picioarelor 
sportivilor, un adevărat „tra
seu" montan, pe care este 
„montat" un slalom special, cu 
hopuri cu tot. de diferite difi
cultăți și înclinații, în îuncție 
de dorința profesorului și de 
capacitatea performerului. „IJ- 
nul dintre avantajele simulato
rului de schi — continuă gazda 
— este că, puțind efectua trei 
viraje pe secundă și pînă la 
700 de viraje unui după altul 
(ceea ce înseamnă 10 manșe 
de cite 70 de porți — n.red.) 
un copil depășește cu mult so
licitările impuse de un traseu, 
adevărat. El se pregătește ast
fel în condiții mai grele decît 
pe teren, ori nu e aceasta una 
dintre cerințele performanței 
moderne, ca antrenamentul să 
fie mai dificil decît concursul ? 
Mai mult, cel ce intră pe si
mulator, poate trece încă de

Ia început la învățarea unei 
tehnici de virf, iar dacă vrea, 
chiar pe piciorul din interior 
in ocolire. In orice caz, prac
ticarea schiului pe simulatorul 
nostru duce la ciștigarea unei 
mai mari libertăți pe schiuri".

Reporterul transcrie fidel a- 
firmațiile interlocutorului, ră- 
mînînd în seama specialiștilor 
sarcina de a verifica practic 
valabilitatea principiilor afir
mate de tehnicianul piteștean. 
De fapt, cea mai veridică de
monstrație a tuturor celor sus
ținute de cel care se zbate — 
și reușește — să întemeieze o 
..școală de schi" specific arge- 
șeană va fi concursul pe ză
padă adevărată, în iarnă. Vor 
face, oare, micii performeri 
Mircea Cristca, Mihaela Maier, 
Gabriel șl Ionuț Pîrlici și co
legii lor care au transpirat în 
plin sezon estival în „atelierul 
de schi" al tehnicianului Ștefan 
Ciortan dovada valabilității ce
lor susținute de profesorul lor, 
clasîndu-se printre fruntașii vi
itoarelor concursuri ? Ne-ar 
place să credem că da — re
zultatele din sezonul anterior 
au fost bune — cu atît mai 
mult cu cît, de curînd, iată, ve
nind în întîmpinarca dorinței 
practicanților schiului din Pi
tești — numeroși, în ciuda apa
rențelor — federația de spe
cialitate a aprobat afilierea 
secției de schi de la Progresul 
a întreprinderii de Piese 
Auto Pitești. Să nu uităm, însă, 
că ideea asociației sportive de 
astăzi s-a născut, de mult. încă 
de acum zece ani și s-a impus 
prin eforturile, prin dragostea 
pentru schi și — de ce să n-o 
spunem ? — prin perseverența, 
în ciuda unor greutăți și neîn
crederi .pe care le-a întîmpinat 
adeseori, ale fostului proiectant, 
actualul instructor de schi Ște
fan Ciortan.

Radu TiMOFTE

Așa cum este firesc, de la 
bun început să acordăm com
petiției — „Săptămîna Sportu
rilor Olimpice" —> și organiza
torilor ei — CEFS sector 3, 
respectiv clubul Metalul — 
ceea ce li se cuvine : meritul 
de a fi reușit să aducă In' are
nă timp de mai multe zile o 
bună parte dintre 
sportului bucureștean 
fi încununat acțiunea 
inspirată duminică 
sportivă (dacă vreți, tot o idee 
olimpică. Jocurile unind prin 
tradiție sportul cu arta...). As_l- 
fel, „Anul Internațional al Pă
cii", sub egida căruia s-au des
fășurat întrecerile, a fost mar
cat printr-o manifestare de ți
nută. Demonstrațiile de ansam
blu, originale, bine puse la 
punct, au alternat cu aparițiile 
aplaudate ale dansatorilor ama-

fruntașii 
și de a 
printr-o 

cultural-

. j w, 1 ova" ?-—-r .«y

PARTIDE ÎN DIVIZIA A DE VOLEI

ale actorilor 
la teatrul „C. 
din probele de 
demonstrațiile 

ca și meciul de 
satis-

tori ori cu cele 
profesioniști de 
Tănase". Sosirile 
cros și ciclism, 
de dirt-track, 
fotbal (pentru deplina 
facție a celor prezenți gazdele, 
deci jucătorii de la Metalul, au 
învins pe Electrica Titu cu 
4—1, Divizia B mijind din nou 
Ia orizont...) au ținut însă să 
reamintească tuturor că ideea 
centrală rămîne. totuși, spor
tul.

Despre dimensiunea participării 
vor grăi cel mai bine clasamen
tele. Volei feminin : 1. Dinamo
2. Calculatorul 3. Flacăra Roșie 
4. Rapid. Volei masculin : 1. Di
namo 2. Calculatorul 3. Steaua 4. 
Rapid. Handbal feminin: 1.1.T.B. 
2. Mecanică Fină 3. Progresul 4. 
Centrul de handbal sector 3. 
Baschet feminin : 1. Politehnica 
2. Voința. 3. Ranld. 4. Olimpia. 
Ciclism : 1. Marian Mărginean

rsteaua). 
lina Cloi 
teg 11—1 
lescu si 
Carmen 
(15—16 a 
C. Cristi 
trecerile 
număr, 
tîona no 
nioare I 
du in pr

Corr.pt 
lele urn 
baschet 
Iată, ași 
dura de 
nu poati 
tiunii, a 
Capitală

C.C.£

LA ZI, IN CAMPIONATUL DE POPICE

Ieri, la București și Sibiu 
«-au desfășurat do-uă partide 
din campionatele primei divizii 
de volei, Steaua — Explorări 
Știința B. Marc (m), în de- 
vans, și C.S.M. Libertatea — 
CSU-IMN Galați (f), restanță.
• SATISFĂCĂTOR DOAR 

IN ATAC. Era de așteptat ca 
acest meci dintre campioni și 
băimăreni să fie cîștigat de cei 
dinții. Și pronosticurile s^au 
Împlinit, Steaua obținind victo
ria intr-o oră de joc : 3—0 (9, 
11, 5). Ne așteptam, însă, și la 
un meci bun pe plan tehnic și 
spectacular, de luptă. Dar n-a 
fost așa, pentru că ambele e- 
chipe au evoluat fără angaja
ment, preocupate mai mult de 
atac, compartiment în care cî- 
teva combinații steliste au mai 
dat ceva culoare întîlnirii. în 
rest, am reținut două-trei serii 
de servicii bune ale lui Dascălu, 
iar la băimăreni unele încer
cări ale lui- Manole de a-și 
scoate coechipierii din apatie, 
în schimb, am constatat și la 
Steaua și la Explorări Știința 
cvasi-totala lipsă de preocupare 
pentru apărarea în linia a doua, 
execuții de bază greșite cu se
ninătate, tonus scăzut. Arbi
traj : V. Arhire — E. Cos- 
toiu (A. B.).
• vicecampioana, în

VERVA. în restanța de la Si
biu, studentele gălățene au 
obținut o victorie rapidă, în 50 
de minute : 3—0 (5, 14, 4), în 
fața gazdelor, inferioare fi
zic și tehnic. De reținut doar 
că în setul secund sibiencele 
au condus cu 13—6. Remarca
te : Speranța Gaman, Ileana 
Bcrdilă, și Crina Răuță de la 
învingătoare. Arbitri : V. Ran- 
ghel — O. Manițiu. (I. IO- 
NESCU, coresp.).
• In etapa a 5-a a campiona

telor diviziei secunde de volei 
s-ar înregistrat rezultatele :

feminin, seria I : CSM Oțe
lul Tîrgoviște — Chimia Tr. Mă
gurele 3—1. știința Bacău — Metal 
33 Buc. 3—0, Confecția Buc. — 
Comerțul Constanța 0—3, ITB E- 
lectra — ASSU Craiova 3—0, 
CSU-IEFS Buc. — Chîmnex Con
stanța 0—3, Ceahlăul TCMRIC P. 
Neamț — Confecția Suceava 2—3: 
seria a TI-a: Braîconf Brăila — 
Armătura Zalău 0—3, Explormin 
Caransebeș -e Politehnica Timi
șoara 1—3, „U" Cluj-Napoca — 
Maratex Baia Mare 3—1, Spanac 
Buc — Toplitana Toplița 3—1, 
Olimpia Oradea — Metalotehnlca 
Tg. Mureș 3—2. Rapid Buc. — 
CSM Lugoj 3—0.

MASCULIN, seria I : Prahova 
IPG Ploiești — Metalul Tîrgoviște 
3—1, SARO Tîrgoviște — Calcula
torul Buc. 3—2, IPC Slatina — 
ASA Buzău 3—2, CSU Galați — 
Viitorul TC Bacău 0—3, MG Buc. 
— IATSA Dacia Pitești 1—3, 31-

tul Rm. Vîlcea — Gloria Tulcea 
2—3 ; seria a n-a : Metalul 
nedoara — CFR Arad 3—2, 
plorărl Știința II B. Mare — 
lui Oraș dr. p. Groza 3—1, 
can Buc. — Voința Zalău 
Tractorul II Brașov — Electro
tehnica Bistrița 0—3. CSU Oractea 
— CSM Caransebeș 3—0, PECO
Ploiești — Voința Alba Iulia 3—0.

Următoarele etape se desfășoa
ră în sală, din 16.XI.

Corespondenți : N. Mateescu, O. 
Guțu. Gh. Lazăr, M. Avanu, I. 
lancu, N. Costin, N. Magda, M. 
Radu, I. Ghisa, O. Bălteanu, C. 
Bughea, T Siriopol, I. Vlad, N. 
Dănuț, C. Gruia.

Hu- 
Ex- 

Oțe- 
Vul- 
3—2,

Simtătă s-a disputat etapa a 
V-a a campionatului Diviziei A 
de popice, o confruntare cu me
ciuri mai puține, deoarece uneie 
formații au fost angajate In com
petiții Internationale, ca de e- 
xempiu, echipele campioane — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ (f) 
și AURUL BAIA MARE (m), care 
după cum se știe, au obținut un 
trumoj succes, cîștlgînd ta Un
garia, la Szeged, turneele finale 
ale C.C.E.

FEMININ n C.S.M. REȘIȚA — 
CONSTRUCTORUL GHERLA
2381—2277 p.d. (scor individual 
s—1*. Meci atractiv în care per
formera reuniunii a fost o jucă
toare oaspete. Rodica Luca care 
din 107 lovituri mixte a doborit 
425 de popice. De la gazde s-a 
remarcat Rodica Fulga cu 417 p.d. 
(P. Fuchs — coresp.). A RECORD 
CLUJ-NAPOCA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 2336—2313 (3—3). Meci de 
mare luptă în care victoria a fost 
decisă la ultimele bile. Cele mai 
productive jucătoare : Ileana 
Varga — 393 p șl. respectiv, Ell- 
sabeta Albert — 404 p. (R. Mir
cea — coresp.). (P> VOINȚA PLO
IEȘTI — PETROLUL ' BAICOI 
2441—2413 (2—4). Joc interesant, 
în oare echipa oaspete a avut 
ma muie victorii individuale. 
Celv mai bune rezultate le-au a- 
vtrt Aura Tudor (P) — 432 și Mi- 
nela Mihăilă (V) — 424. (O. Bâl- 
teanu — coresp.). e MFTJtOM 
BRASOV — RAPID BUCUREȘTI 
2494—2395 (5—1) Inttlnirea ta care 
majoritatea competitoarelor au 
reușit punctate de neste 400, In 
frunte situîndn-se Viorica Bote
zatei — 442. Mariana Ghițeseu — 
446 de ia învingătoare, respectiv. 
Elisabeta Clobanu — 420 șl Elena 
Anton 4M. (C. Gruia — coresp.). 
• VOINȚA BUCUREȘTI — DA
CIA PLOTESTT 2431—2284 (6—6) • 
LAROMET BUCUREȘTI — VO
INȚA GALATI 2439—2409 (3—3) • 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — 
DERMAGANT TG. MUREȘ 
2566—2471 — meci disputat în
cursul săptămtnil. • VOINȚA O-

DORHEi — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2397—2454 (3—3).

MASCULIN ® C.F.R. 
STANȚA — CHIMPEX 
STANȚA 5086—4843 (4—2).
byiil local a revenit la o 
rentă apreciabilă feroviarilor, 
care au avut în Silvestru princi
palul realizator cu S00 p.d. De la 
învinși cel mai mare punctaj l-a 
avut Tomescu — 835. (C. Popa
— coresp.). « PETROLUL CIM- 
PINA — CARPATI SINAIA 
5074—4966 (4—2). Cei mai buni 
jucător: au fost Șlai — 895 șl, 
respectiv, Dvidiu — 890. (C. Vîr- 
ioghie — coresn.) A INDUSTRIA 
S1RME1 CTMPIA TURZII — U- 
NIO SATU MARE 5142—5174 
(3—3) <A FLACARA BRASOV — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 4856—5032 
(2—4) © OLIMPIA REȘIȚA — 
C.F.R. TG. MUREȘ 5209—5040 
(3—3) VICTORIA TIMIȘOARA
— PROGRESUL ORADEA 4920—
461! (5,5—0,5) «i CONSTRUCTO
RUL TG. MUREȘ — ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 5204—5084 
(4—2).
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ACELEAȘI ECHIPE DOMINĂ ÎNTRECEREA

AL REVISTEI
FIZICĂ Șl SPORT“

„EDUCAȚIE

EDITORIAL.:In cuprins : •_____________
„Congresu’ al in-lea al oa
menilor muncii — eveniment 
de importanță istorică In dez
voltarea economlco-socială a 
României socialiste* ; „Con
gresul științei șl tnvățămta- 
tului — generator de noi di
recții tp înfăptuirea hotărl- 
rilor Congresului al xm-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân" (autor : N. N.
Ceaușescu) ® TEORTE-STU- 
Dn-CERCETARI : „Fenome
nul lateralitâții în fotbal (II). 
Metode de testare și apreciere 
a lateralitâții picioarelor" (au
tor : Gh. Dumitru) ; „Stadiul 
unor calități motrice de bază 
șl valorile lor funcționale în 
două licee bueureștene fi)" 
(autor • Sorts Grigorovicl) • 
EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPOR
TUL IN tNVATAMINT : 
„Cuprinderea elevilor în prac
ticarea sistematică a exercițll- 
lor fizice șl sportului — sar
cină primordială" (autor i 
Mircea Boțol) ; „Program de 
exerciții acrobatice pentru 
serbările școlare" (autori ; 
Lucia Nîgulescu șl Gheorghe 
Vlșan) ; „Factorii șt cauzele

care Lavorizează apariția acci
dentelor în lecția de educație 
fizică. Forme șl metode de 
prevenire a accidentelor" (au
tor : Dan Gutlu) • TEH- 
NICA-METODICA-ANTRENA- 
MENT : „Antrenamentul șco
larilor șl juniorilor în jocul de 
oină" (autor: Octavian Lupei) 
A sport-recreație-sana-
TATE : „Studiu privind mij
loacele de extindere a activi
tății sportive de masă în în
treprinderile în care lucrează 
numeroase femei" (autori : 
Mariana Cojoearu șt Mircea 
Cojocarul ® OPINII-C (INSUL
TAȚI! : „Experiența celor
mal buni — la tndemtna tu
turor specialiștilor" (autor : 
Nlcolae Postolache) ; „Pen
tru luorări sportive de tip en
ciclopedic riguros Întocmite și 
atrăgător prezentate" (autor : 
Victor Bănciulescu) ; „Jurnal 
de antrenor" (autor : loan 
Vintnă). Reamintim că cel 
mai sigur mijloc de procurare 
A revistei ..EDUCAȚIE FIZICA
ȘI SPORT" rămîne tot ABO
NAMENTUL !
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(Urmare pag 1)
-----  --------- -——........ *___
care de Ia distanță a lui Vasile 
Stingă, Marian Dumitru, Cris
tian Ionescu există, dar prac
tic, numai dubla partidă cu 
Politehnica Timișoara, un ad
versar capabil să fie etalon de 
măsură, nu ne permite mai 
mult decît consemnarea acestor 
semne. Referindu-ne tot la 
atac, este îmbucurătoare reve
nirea lui Dumitru Berbece la 
cotele valorii reale. La fel de 
evidente au fost însă și fluc
tuațiile (prea mari) în dirija
rea acțiunilor ofensive ale lui 
Adrian Ghinieș și randamentul 
scăzut al pivoțiior. Apărarea, în 
general, este punctul cel mai 
slab al echipei Steaua, fără să-i 
includem în acest calificativ pe 
portarii Nicoiae Munteanu și 
Tudor Vasile, cu evoluții bune 
și foarte bune.

A doua clasată în serie, Po
litehnica Timișoara (Constantin 
Jude și Roland Gunesch) își 
continuă ascensiunea, dovadă 
că pregătirea este corespunză
toare, lotul numeros creînd o 
anume „concurență", în sensul 
cel mai propice performan
ței. Oamenii de bază ai echi
pei rămîn, în continuare, por
tarul Alexandru Buiigan și 
Alexandru Folkcr, ultimul, par
că, mergînd cu motoarele la tu
rații medii.

Universitatea Craiova (Geor
ge Burcea), și ea pe podiumul 
de premiere al seriei, și-a în
deplinit obiectivul propus, dar 
diferentele de comportare de la 
un meci la altul trebuie să con
stituie punct important intr-o 
analiză exigentă.

Pe primul loc în seria B, 
campioana en-titre. Dinamo 
București (Ghijă Licu și Va
lentin Samungi), a fost și ea 
handicapată de numeroase ac
cidentări, desele schimbări ale 
formulei de echipă, cu multi 
tineri chemați la rampă, seă-

!•••
zîndu-i randamentul. Apărarea 
avansată a dinamoviștilor a 
creat cele mai multe probleme 
adversarilor, este drept mai 
modești, cu excepția handbaliș- 
tilor de la Minaur. Multe mingi 
recuperate în apărare i-au pus 
pe campioni în poziții clare de 
contraatac, suplinind astfel 
„construcția jocului", mai de
ficitară. Dintre jucătorii dina- 
moviști selecționabili. George 
Dogărescu, Cornel Durau, Ion 
Mccanu, parțial (fiind acciden
tați o vreme), Mircea Bedivan 
și Mircea Grabovschi au avut 
cele mai constante prestații. O 
notă bună pentru tînărul por
tar Dănuț Ionescu și revenirea 
mai vîrstnicului coleg Claudiu 
Ionescu.

H. C.
(Lascăr Pană și Petre Avra- 
mescu)
care nu a cunoscut infringerea. 
Este fără îndoială una dintre 
formațiile 'fruntașe ale handba
lului românesc, dar rămine tri
butară jocului în deplasare și 
în mare parte dispoziției de 
joc (firești pentru orice jucă
tor) a lui Măricei Voinea, gol- 
geterul campionatului, cu 95 de 
go Juri (medie 9,5). dar care — 
de pildă — în etapa a Vl-a a 
înscris doar de 4 ori, pentru 
ca în a IX-a să stabilească re
cordul actualei ediții — 17 (Pe
tre Cozma — Dacia Pitești — 
se află pe locui doi cu „dublu" 
15 goluri înscrise intr-o par
tidă).

O ultimă constatare . referi
toare la prima parte a cam
pionatului este cea a diferenței 
dintre numărul golurilor în
scrise și cele primite, un indi
ciu asupra randamentului, in 
general, al echipei : Steaua 
(+67), Dinamo București (+52), 
H. C. Minaur (+43), „Poli" 
(+34), Dinamo Brașov (+1) și 
Universitatea (—16). numind nu
mai cele șase formații dintre 
care se va desemna campioana.

Pe velodromul Dinamo din 
Capitală s-a desfășurat ieri una 
din cele două probe rămase de 
disputat din cadrul Campiona
telor Naționale ale seniorilor 
(întrerupte pentru participarea 
la Balcaniada de la Kazanlik) 
— 4000 metri urmărire echipe. 
Deși a fost soare, temperatura 
a fost de numai 10 grade, ceea 
Ce a impietat asupra rezulta
telor. Seriile s-au alergat con
tratimp prilejund următoarele 
rezultate : Dinamo II — 4:45.6, 
Steaua — 4:57,6, IMGB — 5:00,5 
și Dinamo I — 4:57,6.

în finala locurilor 3—4 s-au 
Intilnit echipele DINAMO I (M. 
Romașcanu, Val. Constantines- 
cu, C. Paraschiv, C. Căruțașu) 
și IMGB (P. Miiu, S. Oprescu,

0 FINALĂ PIERDUTĂ,

Minaur Baia Mare

este singura echipă

Cu ocazia desfășurării, la 
Galați, a finalei „Cupei 
U.T.C." la tenis de cimp, 
delegatul județului lași și-a 
pierdut intr-una din zile 
portmoneul in care avea, pe 
lingă acte, o apreciabilă su
mă de bani.

Nu mică i-a fost bucuria 
cînd, nu după multă vreme, 

aîn camera sa de la hotel

Un minut 
dcETICA

primit vizita elevului_____   L.
Bereș din Gheorgheni, parti
cipant la turneul amintit, 
care i-a inmînat delegatului 
ieșean portmoneul pierdut, 
pe care îl găsise în zona 
complexului de tenis „Con
structorul". Un gest care îl 
onorează pe elevul de la Li
ceul industrial din Gheor
gheni și, deopotrivă, pe pă
rinții și pe educatorii săi.

Profităm de prilej pentru 
a preciza faptul că L. Bereș 
este în vîrstă de 14 ani și, 
ca jucător de tenis, se dove
dește a fi un real 
el califieîndu-se in 
competifiei amintite, 
foarte aproape de a o 
in fata constănțeanului 
Popescu, Și-a cîștigat 
dincolo de teren, un i 
bun...

talent, 
finala 
fiind 
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REVALORIZAREA LOVITURII DE COLȚ
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Atâtea meciuri prezintă, la 
casetele tehnice, la raportul de 
cornere, cifre ca acestea : 12—0, 
16—1, 14—2. Iar rezultatul este 
adeseori un 0—0. Cîte relatări 
ale colegilor noștri de la parti
dele primei divizii nu sînt in
titulate „în ciuda numeroaselor 
lovituri de colț...“ sau „Zeci 
de cornere și nici un gol“. 
Multe comentarii vorbesc des
pre desuetudinea in care a că
zut această fază fixă, odinioa
ră fructificată de specialitatea 
unor jucători în a o executa. 
Ne amintim, în decursul anilor, 
ca despre excelenți autori ai 
loviturilor de colț de Turcuș, 
I. Palfi, Suru, P. Moldoveanu, 
a ta cânți care, fie că au marcat 
multe goluri direct din corner, 
fie că au știut să-și pună în 
valoare coechipierii prin mă-

iestria lor de a plasa, din a- 
semenea faze fixe au ridicat 
cota de calitate a cornerelor. 
Acum, putem vorbi despre reu
șitele lui Boloni 
mai

în materie, 
ales cînd execută loviturile
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partea dreaptă. Și Gabor are 
cîteva reușite î-n acest domeniu, 
una chiar la C.M. de juniori 
din Australia. în general, însă, 
eficacitatea cornerelor lasă 
mult de dorit.

Cu atît mai mult merită să fie 
semnalată reușita Petrolului în 
această privință înregistrată în 
jocul cu Gloria Buzău. Două

dintre goluri s-au realizat din 
faze de corner. Unul, chiar 
direct din lovitură de colț, au
tor Mocanu. Altul, din balon-ul 
venit din corner, autor Drăgan. 
Din modul de dispunere a fot
baliștilor prahoveni la aceste 
faze fixe, ca și din însăși ten
dința de trimitere a balonului, 
în zona cea mai convenabilă 
fructificării (între careul mic 
și punctul de 11 metri) ne-am 
dat seama că posibilitatea fruc
tificării loviturii de colț se află 
in preocuparea antrenorilor și 
fotbaliștilor Petrolului. Ei au 
avut, duminică, satisfacția unor 
reușite înregistrate de tabela 
de marcaj. Iată un subiect de 
acțiune pentru orice echipă și 
orice antrenor.

STÂ3IONUL 
DIN PITEȘTI a în
ceput să cunoască 
o . afluență de pu
blic ca pe vremea 
cînd juca Dobrin. 
Echipa merge iar 
bine și spectatorii 
sînt aproape de ea. 
Veniturile clubului 
s-au îmbunătățit, 
după ce situația nu 
era deloc roză la 
acest capitol. Deci, 
iată, o legătură di
rectă între jocul e- 
chipei și planul de 
venituri, © Jucăto
rul rapidist Ivan, 
cel care jucase bine 
în meciul cu Stea
ua, a lipsit dumi
nică din echipă. El 
a fost operat 
menise 
medicul 
Tomescu.
tință 
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UNDE SlNT SIMIONAȘ Șl ROMILĂ?
Dunărea Politehnica lași 2-0 (0-0)

Duminica trecută, pe stadio
nul „Dunărea" din Galați, cu o 
jumătate de oră înaintea meciu
lui ,.de B“ Dunărea — Politeh
nica Iași erau in tribună vreo 
cinci sute de spectatori. Oare
cum dezolant pentru un meci în 
care se înfruntau două foste di
vizionare 
frumoasă 
tre timp, 
start, au ...
mii. (Organizatorii ne-au spus că 
fără concurența derbyului Oțe
lul — Sportul studențesc s-ar fl 
putut conta pe cel puțin 10 000).

Ca să intrăm direct în atmos
feră, să vă prezentăm formațiile 
care s-au aliniat la fluierului ar
bitrului bucureștean V. Alexan
dru :

nuNAntA : stamate — Popes
cu, Teohari,' IFRIM, Cleminte — 
BORALI, Manolache, LUPU — O- 
prea (Avarfu). Ragea, Chivu.

A, pe un stadion cu o 
linie arhitectonică. în

spre momentul de 
mai venit vreo două

POtiTEHNlCA : Cîmpeanu — 
Munteanu, Agache, Frîncu, CIO- 
CÎRLAN — Gheorghiu, Cănănău 
(V. Radu), Florean — Mazilu, R. 
Mircea. Stăncioiu.

Jocul care a urmat a fost sub 
așteptări. „Dunărea"* deși cu 
mulți jucători tineri, fără nume, 
a atacat mai mult, impulsionată 
de acest foarte talentat „decar" 
Lupu, un jucător cu pasul afh- 
plu, dar cu dribling scurt, care 
așteaptă atacul adversarului pînă 
în ultima fracțiune de secundă, 
pentru a-1 croșeta apoi cu o a- 
nu-me ușurință. In general, echi
pa gălățeană, antrenată de Spi
ridon Niculescu, fostul secund al 
lui Nunweiller III, a muncit mult, 
a trudit, am spune, dar golul a 
venit greu, după pauză. Am mai 
reținut evoluția mai curată a 
„bătrînilor" Borali și Ifrim, din 
vechea gardă. „Dunărea" a meri
tat victoria, ceea ce face cu atât

mai puțin expii-cabilă înfrîngerea 
pe care a suferit-o cu o dumi
nică în urmă, pe teren propriu, 
în fața modestei echipe din Gura 
Humorului, care avea să fie în
vinsă apoi pe teren... propriu.

Ieșenii au deziluzionat. Așa 
cum ne spunea cineva din antu- 
raiul echipei. Politehnica are cel 
mult 60 la sută din 
acum un an, ca să 
bim de ,,1.1 “-le lui 
Romilă. Echipa are 
cători din formația 
dificilul duel cu Oțelul „pentru 
A" : cu toate acestea, ea ne-a 
părut lipsită de nerv, deși antre
norul Francisc Zavoda este un 
tehnician ..care pune biciul". Se 
paie, însă, că nu

Poate că ieșenii 
voca neșansa de a 
la situația de 0—0, 
tul nu prea stă în picioare, mai 
ales că anonimii „Dunării" s-au 
dovedit superiori teritorial șl au 
reușit să concretizeze de două 
ori, prin Ragea și Manolache, pe 
fondul unei dominări fără echi
voc.

valoarea de 
nu mai vor-
Simionaș șl 

vreo opt ju- 
care a dus

e suficient.
ar putea ln- 

fi avut o bară 
dar argumen

Ioan CHIRILĂ

„REMIZA" ECHITABILA
Sportul Muncitoresc Slatina Progresul Vulcan București 0 0

ratare... Dar, in 
(min. 88 și 89), 
trecut chiar pe 

‘ ‘‘ două 
contraatacuri inițiate de 

La prima fază, portarul 
în

Gazdele, aflate în neplăcuta 
postură de deținătoare ale „lan
ternei roșii", rămase * ’
trenor prin plecarea 
blemeneo la Craiova 
conducerea tehnică a 
tă din „mers" de C.___ . __
teau cu ardoare victoria pentru 
a-și îmbunătăți situația și a 
părăsi ultimul loc al clasamen
tului. Pe de altă parte, Progre
sul Vulcan (pregătită de tande
mul P. Poipescu — M. Moraru) 
dorea la rîndul său să-șl păs
treze blazonul de formație ne
învinsă (alături de liderul seriei, 
fosta divizionară A, A.S.A. Tg. 
Mureș), dar și cu glndul (așa 
cum ne-a declarat înaintea par
tidei președintele clubului, N.

și fără an- 
lui Ion O- 
(între timp, 
fost prelua- 
Deliu), țin-

Mureșanu) de revenire pe 
scenă, tn acest context, a 
tat un meci cu o mare încărcă
tură fizică și nervoasă. Sportul 
Muncitoresc a dominat majorita
tea timpului (exercitând o pre
siune șl mal accentuată după 
justa eliminare a lui Marinescu, 
în min. 68, pentru lovirea adver
sarului cu pumnul) și a avut o 
sumedenie de ocazii de a înscrie, 
dar inhibarea, pripeala și. în ul
timă instanță, imprecizia la fina
lizare, au privat-o de victorie. 
Cea mai mars ocazie a meciului 
a fost ratată de Păun (min. 80), 
care, de la numai 2—3 m, eu 
poarta goală în față, în loc să 
„pună" latul, a vrut să „sparga" 
plasa și a șutat peste „transver-

prima 
rezul-

sală- ! î Mare 
finalul partidei 
bucureștenii au 
lîngă victorie, ratând, la 
iuți
Dună. ...... . .
Diescu a scos in extremis, 
corner, iar la a doua. în loc să 
paseze unui coechipier liber în 
careu a preferat șutul de la dis
tanță, dar și la... mare distanță.

A arbitrat foarte bine D. Bu
ci uman (Timișoara) formațiile :

SPORTUL MUNCITORESC !
ILIESCU — PREPELIȚA. Vlad, 
NEGOIESCU. A saftel — Vărzaru, 
ȘT. LETA. Păun — Țîțu (min. 80 
Voicu), RADUȚ. Strîmbeanu 
(min. 45 Comănescu).

PROGRESUL VULCAN : Bîzoia- 
nu — Popa, Marinescu, 
A. MINCU — Biriaru 
V Ene). BOLBOREA.
— DUNA. PETRESCU, 
(min. 46 G. Dumitru).

Aurel PĂPĂDIE

de 
de către 

Dumitru 
o cunoș- 

veche în lii- 
fotbaluluî, și 

i Ivan se atia 
convalescență, 

dorim revenire 
grabnică pe gazon. 
© în tribunele sta
dionului din Pitești 
s-au aflat și cîteva 
sute de suporteri ai 
Rapidului. Aceștia, 
sportiv și civilizat, 
și-au încurajat tot 
timpul echipa, ceea 
ce l-a făcut pe 
Constantin Cîrstea, 
președintele lui F.C. 
Argeș, să ne spună 
după meci : „Feli
citări suporterilor 
rapîdiști pentru fru
moasa lor compor
tare din tribună. 
Ei ne-au dat o ade
vărată lecție de fe
lul cum se încura
jează o echipă". @ 
Jucătorii rapidiști au 
uitat de... proba a- 
devăruluî, șutul la 
poartă. Rapid a ju
cat frumos la Pi
tești, a alergat 
mult, a dat o re- 

- plică puternică, dar 
cu numai 4 șuturi la 
poartă și doar unul 
pe spațiul porții 
(Dumitru, de la 35 
m., în repriza se
cundă) nu se poate 
schimba tabela de 
marcaj. • Surprin
de pe mulți com
portarea modestă a 
echipei de speranțe 
a lui F.C. Argeș. 
Trebuie să se știe 
însă că aproape 
toată echipa 
speranțe de 
trecut a fost dată 
Daciei Pitești, cu... 
speranța ca aceasta 
va ' promova în ,.B“. 
Duminică, însă, Da
cia a pierdut, sur
prinzător, jocul pe 
teren propriu,

o 
la .
Oricum, 

redare

eare mai frumoase. 
Acolo, pe 
conducerii 
echipei 
tare, un 
trenor *.
mijlocașul 
al lui 
care 
secției 
Li viu 
s” unea 
rele: 
tare harnic, modest, 
echilibrat, exact 
ceea ce se cere u- 
nui antrenor. O să 
facă o frumoasă ca
rieră, o să vedeți..." 
® La sfîrșitul par
tidei seniorilor, pri
mul sosit la cabina 
arbitrilor era antre
norul lui S.C. Ba
cău, Nicolae Vătafu. 
Evident că el era 
afectat, înainte de 
toate, de jocul 
practicat de echipa 
sa, dar aceasta nu 
l-a împiedicat să 
mulțumească brigă
zii de arbHrl 
oficiase la 
Sportivitate de 
10 !

banca 
tehnice a 
universi- 

tînăr an- 
Porațchi, 
de... ieri 

„U“. despre 
președintele 
de fotbal.
Maior, ne 

următoa- 
„Este un băiat

de 
anu!

cu 
altă 
pro-

Muscelul, 
candidată 
movare.
stagiul de 
pentru tinerii jucă
tori e necesar 
binevenit.

și

I.A

TEXTILIȘTII - ATAC CONTINUU...
Gloria Bistrița 2-0 (2-0)

La ora meciului, tribunele co
chetului stadion U.T.A. erau în
țesate de spectatori (circa 12.000). 
încă din primele minute arădenii 
lșl arată Intențiile ofensive, con
struind cu mult calm și lucidi
tate atac după atac, astfel că, în 
min. 7, o acțiune energică pe 
partea dreaptă se soldează eu un 
corner executat de omniprezen
tul Bubela și mingea este lovită 
cu... mîna, tn propria suprafață 
de pedeapsă de către Moga : 
>,11" m clar, executat impecabil 
de MANEA șl 1—0 pentru U.T.A. 
Presiunea la poarta Gloriei creș
te, ocazii mari sînt irosite hi 
minutele 10, 12, 15, 16 și, mai 
ales, în min. 18, cînd talentatul 
Cheregi „croșetează" cițlva ad
versari șl, de pe dreapta, (,arun-

că“ o minge ideală la Țîrlea, lo
vitură cu capul a acestuia, dar, 
miraculos, Nilați scoate mingea 
cu piciorul de pe linia porții. 
In următoarele minute, același 
aspect al jocului, atacuri bine 
lucrate de echipa U.TA., înche
iate spre dezamăgirea spectato
rilor cu tot atâtea ratări. în min. 
36, Manea face o cursă de toată 
frumusețea, lasă în urmă 2—3 
adversari, șutează de la 30 m, 
la vinclu, dar Nilați își salvează 
echipa de Ja un nou gol. Aceas
tă fază prefațează acțiunea din 
min. 43, care duce la majorarea 
scorului : după o combinație în
tre Manea și Cheregi, mingea a- 
junge la BÎTEA, acesta șutează 
din plin fuleu, puternic și min
gea, deviată de un apărător bls-

r?3

RNATIONAL AL PĂCII
afară de antrenori, bineînțeles. 

Intîiul start s-a dat la ora 9.
La caiac simplu junioare I a 
cîștigat Maria Dragomir — 
foarte bine ! —, dar putea la 
fel de bine să obțină victoria 
Denuța Dragnea, tot de la 
C.S.U. Construcții și bot eleva 
antrenorilor Mihai Doară și 
Cristian Iordache, lupta pentru 
Jntîietate, chiar în cadrul ace
luiași club, fiind extrem de 
strînsă. în final, însă, cel mai 
mult au punctat juniorii de la 
Olimpia, apoi caiaciștii și ca- 
noiștii de la Steaua și Triumf.

Iată cîștlgătorli : JUNIORI
n — caiac simplu — M. 
Zamfir (Locomotiva Buc.) ;

au 
Jăr- 
îele 
arii 
>rin 
! zf, 

pe 
eau 

■ în 
icu- 

la 
lică. 
ntra 

de 
ju- 

mea
In

caiac dublu — M. Apostol, M. 
Sandu (Olimpia) ; caiac 4 — O- 
limpia (M. Apostol, M. Sandu, 
M. Burcică, A. Stanciu) ; canoe 
simplu — A. Tronaru (Locomoti
va) ; canoe dublu — I. Gugiu, 
L. Barbu, (Steaua) ; JUNIOARE 

caiac simplu — Mădălina Do- 
Construcții) ; caiac 
Miclea, R. Zamfir 
caiac 4 — Triumf ;
caiac simplu - 
(Aeronautica) ; 
V. Dragomir, 

(Dinamo) ; caiac 
canoe simplu — M. Gă- 

dublu — 
(Steaua) ; 
simplu —

n : 
rogan (CSU 
dublu — E.
(Triumf) ; 
JUNIORI I : 
Dumitrașcu 
iac dublu — 
Cristea 
Steaua ;
van (Steaua) ; canoe 
V. Toma, M. Găvan 
JUNIOARE I : caiac 
Maria Dragomir (CSU Construc
ții) ; caiac dublu — Elvira Tufă, 
Fănlca Drăgușin (CSU Construc
ții) ; caiac 4 — CSU Construcții 
(F. Drăgușin, E. Tufă, M. Dra
gomir, L. Dragnea).

■ M. 
ca- 

Gh.
4 —

BELDIE, 
(mim. 46 
Cr. Niță 

zamfir

4
trîțean, se duce ta plasa porții 
lui Nilați, care rămîne „fixat" pe 
linia porții : 2—0 pentru U.T.A.

Repriza a doua are în general 
același aspect, cu atacuri Insis
tente ale gazdelor și rare con
traatacuri ale oaspeților. In min. 
68 — acțiune de mare spectacol, 
mingea circulă pe traseul Bu- 
bela -j*. Cheregi — Lucaci, ulti
mul șutează năpraznic, din Inte
riorul careului de 16 m al Glo
riei, la vinclu, portarul bistri- 
țean este depășit, dar mingea lo
vește bara.

A arbitrat foarte bine Mircea 
Constantînescu (București) urmă- 
torele formații

C.S. U.T. ARAD : Lovas — BU- 
BELA, Csordaș, Filip, Bogdan — 
CHEREGI (min. 78 Teodorescu), 
MANEA, Bîtea, LUCACI — Țîr- 
lea, Vuia (min. 73 Negrău).

GLORIA BISTRIȚA î NILAȚI — 
Roman, Hurloi, Cervenschi, Baglu 
— COSTIN, Nicolae, Florea, K6r- 
tesi (min. 48 Voica) — Moga 
(min. 55 Coman), Dănilă.

Alexandru POPESCU

• ATENȚIE 
MUJNAI ! Blondul 
mijlocaș al „șepcl- 
k>r-roșii“ este într-o 
frumoasă ascensiu
ne de formă, de ia 
o etapă la alta. Du
minică. alături de 
Cîmpeanu n, el a 
dat un adevărat re
cital în meciul cu 
Sport Club Bacău, 
fiind și coautor al 
golului trei marcat 
de Bucur. Poate că 
selecționerii 
vor... ocoli, 
propo de 
Dimineața, 
renul 
din 
tor 
riana , .
amintitului jucător) 
a fost una dintre 
artizanele victoriei 
lui „U" în derbyul 
de volei cu Mara- 
tex Baia Mare, am
bele formații fiind 
principalele candida
te la promovare in 
prima divizie. Cum 
s-ar spune a fost... 
ziua familiei Bucur 
• Foarte spectacu
los a fost meciul 
dintre „speranțele" 
clujene șl cele bă
căuane. Faze 
fotbal cursive, dis
putate într-un tem
po ridicat și trei 
goluri ale „aTb-ne- 
grilor". care de

de 
„Parcul 
Babeș", 

Bucur

nu-1 
Dar a- 
Bucur. 
pe te- 

voiei
Vic- 
Ma- 

(soția

ae

Perechea de fundași I 
centrali Trandafir I 
— P. Stoica a trăit 1 
mai mult din efor
turile celui de al I 
doilea. Iar cuplul I 
vîrfurilor. FI. San
da . — Profir, s-a 
văzut mai puțin de- 
cît a doua pereche. 
Timiș — Mai’cu 
care a intrat în te
ren doar în ultimele 
15 minute. © „Dacă 
înaintea partidelor 
cu adversarii de 
marcă singure nu
mele acestora aten
ționează întregul 
Iot, în fața partide
lor cu așa-zișii ad
versari mai slabi 
trebuie să duci o 
adevărată luptă de 
mobilizare a jucăto
rilor. Mijloacele de 
a-i aduce la dorita 
concentrare nu dau, 
adeseori, rezultatele 
scontate. Abia cînd 
se simt lucrurile pe 
propria piele, adică, 
spre exemplu după 
o primă repriză di
ficilă, fiecare Ișî 
dă seama că, în 
fapt, 
tidă 
s-au 
tăzi 
noi", 
norul 
după 
Gloria. Și are per
fectă dreptate. • 
Disputat, cu multe 
faze frumoase, me
ciul formațiilor de 
speranțe. Cu o'sec
vență de o deose
bită spectaculozi
tate : golul oaspeți
lor. reușit de fun
dașul central Teo
dorescu, internațio
nal de juniori.

care 
joc. 

nota

antrenamente.

• STELISTULTU- 
DOREL STOICA, 
accidentat ușor, nu 
a fost folosit în me
ciul cu F.C.M. Bra
șov Aceasta în sco
pul unei ‘
grabnice 
utilizarea 
meciul de 
xelles, cu 
lecht. de la 
tombrie, din 
fiind cît se 
de necesară 
meciul cu 
Brașdv. lini 
mijloc a
Steaua a jucat sub 
randamentul obiș
nuit, eforturile lui 
BSloni nefiind sus
ținute șl de ceilalți 
component! din a- 
cest compartiment. 
După pauză intro
ducerea lui 
a revitalizat 
echipei. Și

cit mai 
refaceri, 
lui în 
la Bru- 

Ander- 
22 oc- 
C.C.E., 
poate 
• In 
F.C.M. 

la de 
echipei

Bălan 
jocul-

___ ___  astfel 
Steaua a reușit, în 
partea a doua a 
întâlnirii, să înscrie 
de două ori ® Bra- 
șovf*5'______ A^ărlan'eî

a evoluat foarte 
bine, cu precădere 
în prima repriză, 
cînd pătrunderile 
lui pe flancul drept 
au clătinat în cîteva 
rînduri masiva a- 
părare a echipei 
noastre campioane. 
Ce păcat însă că 
mingile centrate de 
Avădanei n-au găsit 
pe nimeni la... în
tâlnire • Introdus 
în teren în minutul 
71 al meciului, bra
șoveanul Mandoca 
s-a „remarcat" prin 
cîteva intrări foar
te dure. Jocul lui 
neregulamentar a 
culminat cu o „tal
pă" aplicată pe 
coapsa lui Bălan. 
Urmarea ? Stelistul 
a trebuit să pără
sească terenul, tă
ietura profundă 
produsă de cram
poon e făcînd in
certă prezența mij
locașului echipei 
noastre campioane 
în jocurile viitoare.

O ÎNREGISTRA
SEM, CU O OARE
CARE SURPRIN
DERE, o scădere a 
interesului spectato
rilor ploieșteni pen
tru echipa lor. Du
minică am consta
tat, cu ochi proprii, 
o netă contrazicere 
a părerii noastre : 
stadion plin la un 
meci care nu adu
cea în arenă un 
nume de prima mă
rime a campionatu
lui. Nu, ploleștenii 
n-au pierdut nimic 
din recunoscuta lor 
pasiune pentru fot
bal. pentru Petrolul. 
• Gloria Buzău, 
fără M. Sandu, Co- 
mănescu, Mircea, a 
întâmpinat destule 
dificultăți pentru a 
alcătui formația.

HDMINISTRATIÂ DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 12 OCTOMBRIE 

1986
Cat. 1 (13 rezultate) : 25 variante 25% a 13.314 lei. ;
Cat. 2 (12 rezultate) “ ' . —. . . .

25% a 499 Iei ;
Cat. 3 (11 rezultate) :

25% a 67 lei.

: 27 variante 100% a 1.994 lei și 835

343 variante 100% a 267 lei și 10.346

Pronoex-0 Tragerea obișnuită 
astăzi, miercuri 15 oc- 
va avea loc în Bucu- 
sala clubului din str. 
nr. 2, cu începere de la

preș de 
tombrie, 
reștl, în
Doamnei _ ...
ora 15,50. Transmisia desfășurării 
tragerii se va face la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate, 
de asemenea, la ora 18,55, pe 
programul II, la ora 23, pe pro
gramul I, precum și mîine di-

la

variante

variante

mineață, în reluare, 
tot pe programul I.
• Nu uitați că, 

săptămînă, pe lîngă 
bișnuită Loto de vineri, 17 oc
tombrie, va avea loc și o nouă 
TRAGEREA LOTO 2, anunțată 
pentru duminică, 19 octombrie. 
La acest gen de tragere se oferă 
mari avantaje, existând posibili
tatea de a cîștiga și cu 2 nu
mere din 4.

în această 
tragerea o-

fiecare
____ că4 

nu există par- 
ușoară. Așa 
întîmplat șl as- 
lucr urile cu
afirma antre- 
Mircea Dridea 

meciul cu

• „AVEM 
COMPLEX... 
Olt, ne 
președintele Chimiei, 
Gh. Udrea. în ulti
mele șase partide, 
doar două egaluri 
și patru înfrîngeri". 
Adîncim sondajul 

în campiona- 
1980/1981 : 

alte șapte 
doar două 
(ambele cu 
Satisfacție 
în tabăra 
F.C. Olt. în 
după meci, 
dispoziție, 
toti odată.

spunea

X
ta 

partide, 
victorii 
1—0) • 
firească 
echipei 
cabină, 

bună 
vorbesc 

figura

antrenorului 
stantin care încear
că și el să se facă 
auzit, 4 radioasă. La 
începutul partidei, 
ne spusese : „Am 
încă greutăți cu li
nii în ceea ce pri
vește efortul cerut 
Ia
Dar o să fie bine. 
Văd
așa se poate

ci că numai 
face 

ceva...* • Crlșan 
altă piesă forte a 
echipei, după o o- 
parație, și-a reluat 
antrenamentele O 
Cîte speranțe s-au 
pus la Rm. Vîlcea 
în Mangalagiu (gol- 
getef în Divizia B, 
la Focșani), venit 
de la Bacău! „Poa
te-! vîrful de care 
avem nevoie". Pă
cat că în loc să 
joace cît mai bine, 
s-â gîndlt să mal... 
achite șl el ceva 
socoteai pe teren și 
a primit cartonașul 
roșu. Un tren ptei- 
dut... Vine altul ?
• SPECTATORI 

DESTUL DE PU
ȚINI, duminică, la 
Hunedoara, la der
byul județean al 
Diviziei A. „Stat 
supăr ați după cel© 
două 0—4 de la 
București, cu Stea
ua și cu Sportul 
Studențesc. Să spe
răm că astăzi echi
pa va juca bine, că 
vom cîștiga, readu- 
cînd astfel și publi
cul în tribune", ne 
spunea antrenorul 
Corvinului, Octavian 
Cojocaru, înaintea 
partidei cu Jiul. In 
mare măsură, cele 
anticipate de tehni
cianul hunedorean 
s-au realizat. Mal 
urmează ca la me
ciul din 26 octom
brie să se umple si 
tribunele

1
1
I
1
l

• Avind în vedere calendarul 
special din această săptămînă al 
echipelor din campionatul națio
nal A, concursul Pronosport de 
duminică, 19 octombrie, 
mează 
rele A 
precum 
(dintre 
divizia 
nostru __ ,_____ _____,____, ___ ,
figurația completă a concursului!
I. Ascoli — Juventus ; 2. Brescia
— Udinese ; 8. Como — Fiorenti
na ; 4. Empoli — Milan ; 5. In
ter — Sampdoria ; 6. Napoli — 
Atalanta ; 7. Torino — Roma ~
8. Verona — Avellino ; 9. FCM
Brăila — Politehnica laș! ; ÎS. 
CSM Suceava — FC Constanța :
II. IMASA — ASA Tg. Mureș:
Aurul — „Poli* : —
Gloria Bistrița — FC B*ae.

progra- 
întâlniri dintre diviziona- 
ale campionatului italian, 
și o serie de întâlniri 

cele mai Interesante) din 
secundă a campionatului 
național. Iată, Insă, con-



Prîndpala întrebare la meciul cu rugbyștiî portughezi, de slmbâti

PE CINE CONTĂM
PENTRU PARTIDA CU.. FRANȚA?

Pentru rugbyu) 
nostru, această sta
giune internaționa
lă de toamnă are 
o încărcătură deo
sebită. Dacă me
ciul de deschidere 
a sezonului a în
semnat prilejul re
vanșei după ma
rea, neplăcuta sur
priză din primă
vară —- cit de lung 
e drumul de la 
15—17 la Tunis la 
37—9 de la Con
stanța, cu aceeași 
echipă a Tuni
siei 1- —, slmbătă 
vă fi rîndul li
nei pa. tide în 
care, nepunîndu-se, 
practic, problema 
învingătoarei, _ se 
va juca cu gîndul
la perspectiva imediata, inul- 
nirea cu reprezentativa Portu
galiei, de la Bîrlad (acest pu
ternic centru al rugbyului ro- 
mânesc se menține pe drept în 
circuitul internațional),, trebuie 
să ofere cristalizarea ideii de 
joc și o formulă de echipă 
pentru 25 octombrie, când ur
mează unul dintre meciurile so
cotite între cele „mari" în lu
mea sportului cu balonul oval, 
România — Franța. Iar în pri
ma zi de noiembrie tricolorii 
noștri evoluează în Irlanda, pe 
același Landsdowne Road unde 
lăsau, acum șase ani, o atît 
de frumoasă impresie, termi- 
nînd la egalitate (13—13) cu 
una din forțele de prim rang 
ale jocului în 15.

La Bîrlad, un stadion exce
lent pus la punct, printre cele 
mai frumoase din țară, va pri
mi sîmbătă echipa noastră na-

10101 RUGBYȘTILORIRLANDEZI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

Lotul rugbyștilor irlandezi 
care se pregătesc în ve
derea meciului-test cu XV-le 
României (1 noiembrie, la 

Dublin), cuprinde 30, de Ju
cători preselecționați: Mac- 
Neill și Raincy (fundași) ■; 
Ringland, O’Reilly, Crossan, 
Haycock, Mullin, Kiernan, Ir
win (treisterturi) ; Dean, 
Ward, Keyes, Bradley, Doyle 
(mijlocași) ; Orr, Langbroek, 
C. Fitzgerald, Harbison, D. 
Fitzgerald, McCoy, Lenihan, 
Anderson, Francis Holland, 
Carr, Matthews, Sexton, Col
lins, Spillans și Morrow (îna
intași).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. l)

lupta care a fost cîștigată de 
V. Mihai, cu o decizie în una
nimitate. Tot la această cate
gorie, la 30 de ani, Mihai Ciu
botarii (AEM Timișoara) în
cearcă să recucerească titlul de 
campion național. Elevul an
trenorului Patru Cojocaru s-a 
impus clar (5—0) în fața tî- 
năruluî și talentatului Cristian 
Dumitru (Steaua). După cum 
se vede, reduta veteranilor re
zistă deocamdată asaltului ti
nerilor.

Un meci așteptat cu mult in
teres a fost cel dintre campio
nul ,. semi ușorilor", Petrică Sto- 
iu (CFR Craiova), și Giani 
Gogol (CSM Iași), vicecampion 
mondial de tineret. Disputa lor 
a fost palpitantă, k.o.-ul a 
p.utît tot timpul deasupra rin

9 TELEX • TELEX
atletism Q Maratonul de Ia 

Melbourne a revenit elevețianu- 
lui Richard umberg, cronometrat 
în 2h 17:21. La femei, prima a 
fost Tanl Ruckle (Canada) — 2h 
36:O6 a Cursa de 10 km de la Bos
ton (3 ooo de concurente) a fost 
cîștigată de norvegianca Ingrid 
K .stiansen cu 31:40.

automobilism • cea de-a 
13-a ediție a Raliului Antibes, 
conftnd pentru C.B., s-a încheiat 
cu succesul francezului Dld’er 
Auriol.

CICLISM • Rutierii columblenl 
Bu dominat „Marele Premiu a! 
muntelui Caracol- : Israel Cor-

Echipa națională de rugby așteaptă ca 
Ghcorghe . Caragea (cu balonul) — 30 de 
tricouri de internațional — să-?i valorifice 

marea experiență.

țională lansată în refacerea te
renului pierdut in primăvară 
(cînd incheia prima jumătate a 
competiției de sub egida FIRA 
în a doua parte a clasamen
tului, la egalitate de puncte 
cu... Tunisia). O echipă, prac
tic, nouă. Pentru că jocurile 
din această toamnă — fiecare 
cu însemnătatea sa și, nu în 
ultimul rînd. gîndite prin pris
ma tot mai apropiatei Cupe 
Mondiale — se încadrează în- 
tr-o perioadă de reconstrucție 
din mers...

La Constanța au fost patru 
debuturi. Trei înaintași și un 
jucător de „treisferturi". Un ti- 
nâr de 20 de ani, loan Doja, 
altul de 23, Nicolae Vcreș, o 
aripă, Cornel Popescu, de 23, 
un flanker, Florin Nistor, de 
27. Dintre ei, Popescu părăsea 
bobul și intra pe terenul stră
juit de „hașuri" abia cu un an 
în urmă... Sigur, cu Tunisia au 
apărut și rugbyști cunoscuți, a- 
preciați nu numai la noi. Mir
cea Munteanu, „uns" căpitan 
de echipă în luna cînd a îm
plinit 34 de ani, Ghcorghe Ca
ragea, Adrian Lungu și chiar 
Laurențiu Constantin, care e 
deja un „consacrat" la- 23 de 
ani.

Meciul cu Portugalia va re
prezenta, probabil, ocazia unor 
alte încercări. Antrenorul . Va- 
leriu Irimcscu (care e ajutat 
de Ion Tuțuianu) ne vorbea 
despre posibile soluții la ni
velul liniei a treia, a „mijlo
cului" sau fundașului. îi aștep
tăm și noi, din actualul lot, 
pe frații Florea. pe Dumitraș 
sau Seceleanu. Vrem, cu toții, 
să știm pe ce contăm pentru 
Franța, pentru Irlanda, pen
tru— Cupa Mondială !

Geo RAEȚCHI

gului, dar experiența olteanu
lui s-a dovedit superioară, el 
reușind la capătul celor trei 
reprize să-i determine pe pa
tru din cei cinci judecători să-1 
declare învingător. Alte rezul
tate : semimuscă: A. Amzăr
(Dinamo) b. ab. 1 V. Burcă 
(Nicolina Iași) ; ușoară : M. 
Grues'cu (Timpuri Noi Buc.) 
b.p. I. Caraman (Steaua), L. 
Vîrnă (Nicolina Iași) b.p. (foar
te bună intervenția juriului de 
apel) T. Munteanu (CSM Si
biu) ; mijlocie mică : D. Lugi- 
gan (Dinamo) b.ab. 1 V. Butnaru 
(Voința P. Neamț). M. Gavrilă 
(Dinamo) b.p. C. Lihăceanu 
(Oțelul Galați) ; semi ușoară : F. 
Âblalin (Farul) b.p. C. Dumi
tru (CFR Craiova). E. Preda 
(Metalul Rm. Vilcea) b.ab. 2 
Fl. Barna (Motorul Arad), C. 
Robu (Oțelul Tîrgoviște) b.p. (!) 
I. Cernat (S.C. Bacău).

Miercuri au loc din nou două 
reuniuni, de la orele 15.30 și 18.

• TELEX • TELEX
redor 128 p, Pablo Wilches 124 p, 
German Castillo 113 p. © Etapa 
a 2-a a Turului Australiei a re
venit reprezentantului gazdelor, 
Andrew Logan, care se află a- 
cum la 3 sec. de liderul cursei, 
suedezul Lars Wahlqvist.

HANDBAL • In C.C.E. (f) : At- 
hinalkos Atena — Maccabl Tel 
Avlv 14—15 (8—8). Pentru turul
secund s-a calificat, insă, forma
ția elenă. învingătoare în primul 
meci cu 18—15.

SCRIMA o Turneul de floretă 
de ta Strasbourg a fost cîștțgat 
de vest-germanul Volker Flschor. 
care l-a invins în finală pe fran-

Peste două zile, C. I. O. va desemna gazdele J. O. 1992

SOFIA Șl FALUN, DOUĂ DINTRE CANDIDATE.
La 17 octombrie, forul de con

ducere al mișcării olimpice. Co
mitetul International Olimpic, va 
decide care dintre cele 7 candi
daturi depuse pentru organizarea 
celei de a 16-a ediții din 1992, a 
J.O. de iarnă va căpăta Învesti
tura ofidală de gazdă. Un fapt 
Interesant atrage atentia : dintre 
cele șapte țări cu orașe care 
și-au depus candidatura, doar 
două — Bulgaria si Suedia — 
nu s-au mal numărat printre 
gazdele Olimpiadelor albe, ta 
tlmD ce restul, S.U.A. (de trei 
ori). Franța (de două ori). Nor
vegia șl R.F.G., au mai primit 
onoranta Învestitură. Iată șl mo
tivul pentru care prezentăm a- 
cur.i cite o succintă imagine a 
orașelor Sofia si Falun (acestuia 
din urmă alăturîndu-i-se Are), 
asa cum rezultă din înseși acre
ditările respectivelor oficialități.

„UN ORAȘ IN MUNTE 
Șl UN MUNTE IN ORAȘ"

Intr-atît de organică este le
gătura între Sofia sl muntele 
Vitosa. la poalele căruia este 
situată capitala Bulgariei, Inc» 
definiția „un oraș in munte și 
un munte ta oraș" a depășit 
sfera unei simple figuri de stlL 
devenind o imagine sintetică și 
caracteristică pentru străvechea 
așezare soflotă. Frumusețea pei
sajului muntelui se acordă cu 
cel al urbei moderne. ambele 
îmbogățite prin munca șl hărni
cia celor peste un milion de lo
cuitori al Sofiei, multi dintre ei 
iubitori șl practicantl ai spor
tului. Și. așa cum pe bună drep

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH...
...In viziunea lui kasparov

— Nu nii-am pierdut nici o 
clipă încrederea — a declarat 
corespondentului A.P.N. al 13- 
lca campion mondial de șah, 
Garri Kasparov, imediat după 
câștigarea meciului-revanșă cu 
Anatoli Karpov, la Leningrad. 
Aceasta, chiar cînd pierdusem 
trei partide la rînd. de la a 
17-a la a 19-a, venind după 
exact trei puncte avans avute 
înainte. Realitatea este că în 
acel moment mă relaxasem, 

considerînd în mod eronat că 
meciul nu mai e decit o for
malitate. Am fost pedepsit pen
tru aceasta... Mai ales cu acea 
înfrângere în partida a 18-a, în 
care dominasem clar, dar am 
•greșit de două ori înainte de 
întrerupere. Iar la reluare, a- 
veam asigurată remiza, așa cum 
au dovedit analizele ulterioare. 
Pentru acest motiv, nu sînt to
tal mulțumit de rezultatul meu 
sportiv, deși victoria în med 
și păstrarea titlului sînt, fi
rește, subiect de satisfacție.

— Cum apreciați, în an
samblu, desfășurarea me
ciului ?

— In precedentul meci, pre
gătirea mea în deschideri a fost 
mai bună. De această dată, 
Karpov a fost acela care a in-

• TELEX ® TELEX
cezul Henri cu 10—6. In proba pe 
echipe. R.F. Germania — Franța 
8—7.

TENIS $ Finale de dublu : 
Toulouse : Mecir, Smid — Hlasek, 
Slozil 6—2, 3—6 6—4 : Scottsdale: 
Lavalle. Leach — Davis, Pate 
7—6, 6—4 • In primul tur al tur
neului de sală de Ia Sydney, aus
tralianul Pat Cash l-a întrecut 
cu 6—3. 6—4 pe compatriotul său 
Craig Miller

TENIS DE MASA • In opti
mile de finală ale Cupei Europei 
(m), ATSV Sarrenbrtick (R.F.G.) 
— B.T.K Falk^nberg (Suedia) 
6—3.

tate se relevă, atât medaliile șl 
recordurile obținute de sportivii 
bulgari de-a lungul participării 
lor la Jocurile Olimpice (înce- 
Dtad cu prima ediție modernă de 
la Atena), cit si depunerea can
didaturii Sofiei pentru J.O, de 
Iarnă *92. reflectă atașamentul 
mișcării olimpice bulgare fată de 
Idealurile umanistice, constructi
ve. de pace, ale Olimplsmulul. ca 
sl dinamica socială si economi
că a Bulgariei in anii socialis
mului.

Simbolic, una dintre principa
lele artere ale capitale! Bulga
riei se numește Bulevardul Vito
sa. ea legînd centrul Sofiei (un
de se află marile hoteluri, pre
cum sl Palatul Culturii Ludmila 
Jlvkova. unde ar urma să fie 
Centrul de presă) de muntele 
Vitosa (unde se găsește Comple
xul sporturilor de iarnă). Local
nicii mi-au spus că dacă iei 
drent Dunct de reper Orășelul 
olimpic, care urmează să ființe
ze ta centrul studențesc de lin
gă Mallnova Dolina, acolo unde 
se află Stadionul de gheată (des
tinat patinajului sl hocheiului sl 
unde s-a disputat în plină vară 
CJd. de scrimă), toate activități
le se vor circumscrie unul peri
metru de 20 kilometri, chiar da
că vel dori să ajungi cu teleca- 
bina la Aleko Complex, pentru 
schiul alnin. la Zlatnl Mestove. 
pentru schiul nordic. sau la 
pistele de bob și sanie, la tram
bulina de sărituri pe schiuri, 
aflate între ele și legate, toate, 
cu mijloace moderne de trans
port (cu □ lungime de aproape 7 
km).

trodus variante noi și amelio
rate. Din cele 5 partide cîști- 
gate de mine, una singură poa
te fi pusă pe seama unui a- 
vantaj obținut încă din deschi
dere. O caracteristică interesan
tă a fost preponderenta jocu
lui cu albele, exprimată prin ci
fra statistică de 8—1 în favoa
rea acestora. Dovadă că încă 
nu se poate vorbi despre o 
„neutralizare" a culorilor în 
șah. Unii comentatori preziceau 
că meciul va epuiza literal
mente resursele intr-o serie de 
deschideri. N-a fost așa și con
sider aceasta încă o dovadă a 
posibilităților Infinite pe care 
le oferă disciplina noastră.

— A fost mult comenta
tă mutarea 41. Cd7, dată la 

- întreruperea partidei a 22-a, 
cu care practic ați cîștigat 
meciul. Ați găsit-o repede ?

— Pentru mine, poziția nu 
mai ridica semne de întrebare. 
Cam în două minute mă și fi
xasem asupra acestei mutări, 
dar fiind ultima dinainte de 
control, pe care trebuia s-o în
scriu în plic, nu m-am grăbit 
cu ea. Am mai stat cîteva mi
nute. în total 17, verificînd în 
minte variantele posibile, iar 
apoi am închis plicul.

— Care vă sînt proiecte
le din viitorul apropiat 7

— In primul rînd Olimpiada 
de șah, care se va desfășura la 
Dubai. Apoi, pînă la sfîrșitul 
anului, voi evolua la un super- 
turneu cu 6 participanți, la 
Bruxelles. în februarie, joc în 
S.U.A., la Seattle. Iar în apri
lie este programat un alt tur
neu important. în care mă voi 
reintîlni cu Karpov. între timp, 
acasă, mă voi alătura vechiului 
meu profesor, fostul ’campion 
mondial M. Botvinnik, la cursu
rile școlii de șah pe care o con
ducem acum împreună. De ase
menea, voi avea de lucru la 
clubul „Computer" din Baku, 

1 orașul meu de baștină, unde
popularizăm tehnica șahului e- 
lectronic în rîndul școlarilor. 
Clubul va avea filiale la Tbi
lisi, Tallin și Novosibirsk. Am 
un program destul de încărcat 
pînă anul viitor, în septembrie, 
cînd urmează un nou meci pen
tru campionatul mondial.

— Cine va fi adversarul, 
Karpov sau Sokolov ?

— în meciul pentru desem
narea șalangerului. consider că 
prima șansă o are Karpov.

Text transmis 
de Agenția de presă 
„Novosli" — Moscova

UN RECORD 
AL PERSEVERENȚEI

Speranțele suedezilor pentru 
J.O. *92 se localizează In provin
cia Dalarna. din mijlocul tării, 
al cărei principal oraș. Falun — 
veche vatră de foc in siderurgia 
—, Împreună cu localitatea Are, 
din nordul provinciei, sînt, par- 
că. menite să le materializeze, ta 
sflrslt, după două Încercări eșua
te. Avînd mandatul de rlgoara 
Înaintea Olimpiadelor albe de la 
Sarajevo *84 șl Calgary *88, can
didatura suedeză n-a Întrunit 
sufragiile necesare la sesiunile 
CJ.O. din 1978 și 1981. Asa tnctl 
acum, sportul suedez — la toa
te edițiile J.O. de iarnă, a do- 
blndlt 32 de medalii de aur. 2S 
de argint șl 29 de bronz — rele
vă un adevăr care nu poate fi 
contrazis sl care are o pondere 
ce nu poate fi neglijată : trei 
candidaturi succesive — record 
al perseverentei 1

Suedezii sl-au probat capacita
tea organizatorică în întreceri de 
Înalt nivel, cum ar fi Campio
natele Mondiale de schi nordic 
(de două ori la Falun), de schi 
alpin (la Are), de patinaj vite
ză sl artistic, hochei, blatlon si 
sanie. Adică, excepttnd bobul, 
elita sportului de iarnă si-a mă
surat forțele pe bazele pregătite 
acum pentru a Intra în circuitul 
întrecerilor olimpice. Iar după 
părerea gazdelor. Complexul spor
tiv Lugnet. din Falun este cea 
mal concentrată suprafață din 
lume CU amenajări pentru spor
turile olimpice de iarnă. toate 
fiind amplasate la distante ac
cesibile mersului pe ios. Cit des
pre Are. noua pistă de schi al
pin. inaugurată în iarna 1986. 
este considerată de experti drept 
una dintre cele mai bune din 
lume.

Paul SLĂVESCU

POPICARII ROMÂM 
au cucemT „trofeul sofia**

Participînd la a 8-a ediție a 
„Trofeului Sofia" la popice în 
compania unor sportivi valoroși 
din Bulgaria, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia și Ungaria, 
Margareta Cătincanu și Ilie 
Hosu au dominat cele două 
zile de concurs, clasîndu-se pe 
primele locuri în ambele pro
be : dublu mixt — 1. Marga
reta Cătineanu — 398 + Ilie
Hosu — 860 = 1 258 pd, 2. II- 
diko Hudomit + L. Nagy (Un
garia) 1245, 3. Elisabeta Ciola- 
kovska + Al. Atanasovici (Iu
goslavia) 1194 ; individual (f) 
— 1. Cătineanu 809 (3901-411), 
f. Hudomit 806, 3. Sofia Koteva 
(Bulgaria) 800 ; (b) — 1. Hosu 
1744 (860—884), 2. Nagy 1694,
3. P. Schonolube (R.D.G.) 1637.

Astăzi, program bogat in me
ciuri oficiale și amicale. Din 
punctul nostru de vedere, două 
partide vo'r fl ta centrul atenției. 
Unul oficial, tn preliminariile 
C.E. din grupa 1 (din care face 
parte și România), dintre repre
zentativele Austriei și Albaniei, 
care va avea loc în nocturnă, la 
Graz, șl jocul amical, de la Ha- 
iiovta, unde viitoarea noastră ad
versară în C.E.. selecționata Spâ
nei, va prim! replica finalistei 
C.M., R.F. Germania.

Pe agenda C.E. mal figurează 
și alte jocuri. In grupa a 4-a, 
Iugoslavia — Turcia, cu gazdele 
mar: favorite și Irlanda de Nord
— Anglia. Tn grupa a 5-a : 
Ungaria — Olanda șl Polonia — 
Grecia. In grupa a 6-a, Cehoslo
vacia primește replica formație! 
Finlandei, Iar în grupa a 7-a : 
Irlanda — Scoția șl Luxemburg
— Belgia.

CAMPIONATE NAȚIONALE
IUGOSLAVIA (et. 10). Cîteva 

rezultate : Subotica — Hajduk 
0—1, Vinkovicl — Niksici 1—1, 
Tuzla — Osijek 0—1, Partizan — 
Steaua Roșie 2—0, Sarajevo — 
Skoplje 1—0, Rijeka — Dinamo 
Zagreb 3—0. Pe primele locuri : 
Skoplje 11 p. Dinamo Zagreb 
șl Hajduk eu cite 10 p ; pe ul
timele locuri : 17—18. Sarajevo șl 
Pristina cu cîte 2 p.

bulgaria (et. 9). Cîteva re
zultate : Vitoșa — Cernomoreț 
8—1 I Akademlk — Slavia 1—1, 
Sredeț — Pirln 3—0. Pleven — 
Lokomotiv Sofia 1—3, Vrața — 
Lokomotiv Plovdiv 2—0. Pe pri
mele locuri : Vitoșa 14 p, Slavia 
13 p, Sredeț 14 p ; pe ultimul — 
Snart'ak Pleven 4 p.
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