
SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
ÎNALTULUI TITLU DE „EROU 
AL NOII REVOLUȚII AGRARE"

TOVARĂȘULUI
N9COLAE CEAUȘESCU
La Palatul Consiliului de 

Stat a avut loc, vineri, 17 oc
tombrie, solemnitatea înmînării 
înaltului titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

I,a solemnitate au luat parte 
membri și membri supleanti ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al Partidului, 
membri ai Consiliului de Stat, 
ai Guvernului Republicii So
cialiste România și ai Biroului 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
2 s-a conferit titlul de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" prin- 
tr-o IIotărîre-Decret a Comi
tetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român si Consiliului 
de Stat al Republicii Socialisto 
România, în semn de deosebi
tă prețuire pentru contribuția 
sa determinantă la dezvoltarea 
intensivă si modernizarea con
tinuă a agriculturii noastre so
cialiste, la elaborarea unei con
cepții științifice, de largă per
spectivă. privind rolul și 
funcțiile acestei importante ra
muri a economiei naționale, la 
fundamentarea și înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agra
re, la progresul multilateral al 
patriei si ridicarea permanentă 
a nivelului general de viață și 
de civilizație al satului româ
nesc, al întregii țări.

Hotărîrea-Decret a fost citi
tă de tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

Participant^ la solemnitate 
au primit cu profundă satisfac
ție conferirea acestui înalt titlu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Conducătorul partidului si sta
tului nostru a fost felicitat 
călduros, cei prezenți la solem
nitate dorindu-j multă sănăta
te și putere de muncă, noi și 
strălucite împliniri în activi
tatea de mare răspundere pe 
care o desfășoară, ani mulți de 
viață pentru a conduce cu a- 
ceeași înțelepciune, clarviziune 
și cutezanță revoluționară des
tinele țării, ale națiunii. pe 
calea luminoasă a socialismului 
și comunismului.

Mulțumind pentru înaltul 
titlu ce i-a fost conferit, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului si statului nostru a 
fost urmărită cu viu interes și 
subliniată cu puternice și în
delungi aplauze.

în încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial și s-a foto
grafiat cu cei prezenți.
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PREMIERA

O nouă apariție în public, 
astăzi, a rugbyștilor tricolori. 
A doua în acest plin sezon, 
după care vor urma partidele 
cu Franța și Irlanda. După

Constanța, unde a avut loc 
meciul cu Tunisia (37—9). acum 
e rîndul altui centru de seamă 
al sportului nostru cu balonul

portul
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Astăzi, la Birlad, în Campionatul European

ROMANIA - PORTUGALIA, LA RUGBY
găz- 

partidă 
repre- 
Bîrla- 
despre 

municipiu

SPORTIVII NOȘTRI AU PltCAT IA C.M. Of LUPTE TIBERE
Miine, la Budapesta, încep 

Campionatele Mondiale de lupte 
libere. Această ediție prezintă 
o importantă deosebită pentru 
toți participanții nu numai în 
vederea stabilirii noilor ierarhii 
mondiale ale celor 10 categorii 
de greutate, ci si pentru de
semnarea luptătorilor cu drept 
de participare la Jocurile 
Olimpice din ’88. Ieri au ple

cat la Budapesta și cei 
șase concurenți din țara noas
tră : Nicu Hîncu (categoria 52 
kg), Bănuț Profit (cat. 57 kg), 
Măricel Popa (cat. 62 kg),
Claudiu Tămăduianu (cat. 74
kg), Gheorghe Mîțu (cat. 82
kg) si Ciprian Radu (cat. 90
kg). Ei sînt însoțiți de antre
norul Nicolae Pavel și de dr. 
Nicolae Lazăr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Franja 
Romania 
U.R.S.S. 
Italia 
Tunisia 
Portugalia

C.E. — F.I.R.A., 
CLASAMENT LA ZI

5 5 0 0
6 3 0 3
5 3 0 2
5 3 0 2
6 2 0 4
5 0 0 5

"Miine, duminică, începînd de 
la ora 9,30 — în organizarea 
Clubului municipal de automo
bilism si karting — in Capitală 
se va organiza un concurs au
tomobilistic în premieră : cea de 
a patra etapă a Campionatului 
Republican de autocros. Pe 
traseul de întrecere (un circuit 
pe teren accidentat, cu pante 
de 45—60’) se vor întrece au
toturisme ARO, camioane și 
autoturisme Dacia și Oltclt.

Circuitul (1,200 km) se află 
în cartierul Balta Albă (pe 
malul lacului — str. L. Rebrea- 
nu).

organizarea

oval să 
duiască o 
a XV-lui 
zentativ. 
dul, căci 
acest 
din județul Vaslui 
e vorba, îi primeș
te după ceva mai . 
puțin de un an 
și jumătate pe 
tricolori, de la a- 
cel 30—3 cu Tu
nisia, de atunci 
lotul nostru națio
nal suportînd mul
te modificări. Pen
tru caldul public 
din orașul Rul
mentului va fi, 
deci, o binevenită 
ooazie de a vedea 
la lucru o echipă 
cu multe noutăți.

Sînt noutăți, 
chiar față de me
ciul de acum două 
săptămîni. Ast
fel, în căutarea 
formulei ideale, 
pentru întîlnirea 
cu Franța, antrenorii îi titula
rizează în partida cu Portuga
lia, dintre componenții lotului 
care nu au jucat la Constanta, 
pe Gheorghe Florca, ca fun
daș, pe Sorin Seceleanu, ca 
mijlocaș <la grămadă (debut în 
națională), pe Haralambie Du
mitraș, ca flanker, Ioan Bucan 
reintrînd și el în formație — 
unul din pilieri, iar Marcel 
Toader trecînd, de astă-dată,

Mircea Munteanu, căpitanul echipei noas
tre, este același- jucător ele mare travaliu

pe aripă. Iată cum va arăta, 
prin urmare, formația României 
în jocul de astăzi : Gh. Florca
— C. Popescu. Lungu. Tofan, 
Toader — N ăst ase, Seceleanu
— Dumitraș, L. Constantin, Do- 
ja — Caragea. Veres — Bucan, 
Munteanu. C. Gheorghe. Rezer-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in vag 2—3)

Reportaj la lotul de caiac-canoe

KILOMETRU DUPĂ KILOMETRU,
MÎINE, In capitală, start

IN ANUL SPORTIV UNIVERSITAR
PE APĂ Șl PE... SIMULATOR

După tineretul studios din 
școli ,și licee, iată că este rîn
dul celui universitar de a lua 
startul duminică, de la orele 
9,30. în noul an sportiv studen
țesc. Cu acest prilej. Comple
xul „universitarilor" bucureș- 
teni, de la lacul Tei, va găzdui 
un atractiv program de acțiuni 
cultural-sportive susținut de

• Gazdă ospitalieră — Complexul studențesc Tei
reprezentanții tuturor institute
lor de învătămînt superior din 
Capitală. Cei prezenți (și nu 
ne îndoim dă vor fi foarte 
mulți, respectînd o statornică 
tradiție...) vor putea urmări 
demonstrații de gimnastică 
sportivă și ritmică, concursuri

Campionatele Nafionale de box

ȘI ACUM,
CONSTANȚA, 17 (prin tele

fon). Maratonul prilejuit de 
turneul final al Campionatelor 
Naționale de box s-a apropiat 
de... sosire. Duminică diminea
ța, de la orele 10, în Sala Spor
turilor din localitate, vor avea 
loc întrecerile finale. Pentru a 
pătrunde în grupul celor 24 de 
sportivi, care își vor disputa 
titlurile, vineri au urcat în 
ring semifinaliștii de la cate
goriile muscă, cocoș, pană, se- 
ihigrea, grea și supergrea.

Deși gala a debutat cu par
tidele pugiliștilor de la muscă 
— Marin Vișan (Oțelul Tîrgo- 
viște) și Florin Manea (Dina
mo Buc.) — aceștia au boxat 
ca niște grei autentici. Si Ma-' 
nea, și Vișan s-au urmărit, de 
ta început, cu lovituri de k.o., 
reușind să țină spectatorii în 
tensiune de-a lungul celor 9 
minute. Cel care a punctat pri
mul a fost Manea ale cărui 
lovituri l-au surprins pe Vi- 
săn numai in prima repriză, 
cînd dinamovistul acumulase 
avantaj. Din rundul secund 
însă, ripostele lui Vișan îl pun 
pe dinamovîst în dificultate ș< 
acesta răspunde tot mai rar și 
mai fără adresă. Finalul este ca
tegorie în avantajul lui Vișan, 
care primește decizia cu 5—0. 
în celălalt meci, caracterizat

FINALELE!
printr-un duel de directe, 
Cristian Morea (Steaua) l-a 
întrecut la puncte pe Nicolae 
Iancu (IMASA Sf. Gheorghe).

Nicolae Craiu (Ș. N. Tulcea) 
l-a înfruntat la '„cocoș" pe 
campionul mondial de tineret 
Marcelică Tudoriu (Steaua). 
Sarcina a fost prea grea pen
tru tulcean, Tudoriu obligîn- 
du-1 să abandoneze în repriza 
secundă. Celuilalt semifinalist 
al clubului Steaua la această 
categorie. Ionel Tănase, i-au 
trebuit doar 90 de secunde pen
tru a-1 face să abandoneze pe 
Cristian Dedu (Prahova Plo
iești).

Dumitru Krestyn (AEM Ti-, 
mișoara) a cules aplauze la 
scenă deschisă pe ringul con- 
stănțean îndeosebi pentru abi
litatea cu care a știut să pla
seze contrele de dreapta. Ad
versarul său. „pana" Vasile 
Nistor . (Rapid Buc.) a scăpat 
— cum se spune — ca prin 
urechile acului de k.o. in pri
ma repriză, cînd a fost nu
mărat de două ori fiind sal
vat de gong. Nistor a încercat 
să recupereze terenul pierdut.

Petre HENT 
Paul IOV4N

de aeromodele, rachetomodele, 
ciclism, box, judo, haltere și 
culturism, un simultan de șah 
la 100 de mese — printre cei 
ce îl vor susține vor fi frun
tași ai eșichierului de la C.S.U. 
Politehnica — și finalele „Cupei 
U.A.S.C.B.“, acum la a doua e- 
diție cu întreceri la tenis, te
nis de masă, canotaj, fotbal, 
volei si șah. Este prevăzută, de 
asemenea, prezentarea unor 
automobile de epocă.

O noutate la nivelul centrulu' 
universitar din primul oraș al 
țării : evoluția studenților de 
la I.E.F.S. cu un program ori
ginal de gimnastică ritmică, 
acrobatică si de dansuri mo
derne în cadrul căruia, printre 
protagoniști, se vor afla sporti
vele fruntașe Lavinia Agache 
și Cristina Grigoraș; alături de 
absolvenți ai institutului, care- 

. au atins consacrarea în per
formantă.

Citi au aruncat o privire din
colo de „podiumul de premie
re" al caiacului și canoei ro
mânești ? Să vadă cită muncă, 
cîtă ambiție, cît angajament și 
cită responsabilitate se ascund 
in spatele său ? 
Iată, după strălu
citul succes de la 
Montreal (Campio
natele Mondiale), 
„bucătăria" perfor
manței s-a încins 
iarăși și noi îi 
ușa, in vechiul 
pe malul Lacului Snagov. Doar 
25 de zile, atît a durat vacan
ta...

Flotila e din nou pe apă. De 
departe, ambarcațiile par niște 
frunze ale acestei toamne, că
zute pe luciul lacului. Vin spre 
mal, în ritmul motoarelor băr
cilor, în care antrenorii biciuie 
liniștea din jur cu comenzile 
lor ferme. în bază, un singur 
om, unul din marii anonimi 
frumoaselor performanțe. E 
năr. subțirel, agil, el însuși 
alură sportivă. Un obișnuit

Știința in sprijinul sportului

deschidem 
ei sălaș.

al 
tî- 
cu 
al

(Continuare în pag 2-3)

atletismului l-ar recunoaște 
ușor. Un cunoscător al bobului 
ar ști și el ‘ de unde să-l ia. 
Este fostul sprinter Constantin 
Obreja, care și-a încheiat car 
riera sportivă în bobul de 4 al 
tării noastre, la J.O. de iarnă 

de la Lake Placid. 
Inginerul Obreja. 
absolvent al facul
tății de automati
că și calculatoare, 
s-a decis, încă de 
pe băncile univer- 
devină. In per-sjtare, să

fectă cunoștință de cauză, ceea 
oe el numește un „translator 
între sport și tehnică". Să aju
te. cu alte- cuvinte, sportul, cu 
mijloace inginerești capabile 
să-l potențeze, punîndu-i la în- 
demînă aparatura cea mai a- 
decvată în procesele de pregă
tire. A fost, de la început, un 
obsedat al caiacului și canoei, 
așternîndu-și ideile în însăși lu
crarea sa de dipiomă. care, la

Ion CUPEN
- 'Conținnare in nan 2—3'

, in Divizia A de fotbal

CINCI JOCURI CU IMPLICAȚII PENTRU CLASAMENT
• La Bacău, un examen foarte greu pentru Chimia... • Pe

un meci de... podium : Dinamo Jlocul 2)_- Petrolul (locul 3) • La Petroșani, Jiul se gindește 
știu că nu va fi ușor... •victorie în fața Oțelului • In Giulești, Dumitru și coechipierii săi 

Brașov, se pregătește „antidotul" pentru contraatacul... pitețtean

stadionul din șos. Ștefan cel Mare, 
' ' la 

La

■AAAAAAAAA

Bacău :
București :

Petroșani :
București :

Brașov :

PROGRAMUL MECIURILOR aaaaaaaaaaaaa

SPORT CLUB - CHIMIA
DINAMO - PETROLUL
(Stadionul Dinamo) (

JIUL - OTELUL GALAȚI
RAPID - CORVINUL
(Stadionul Giulești)

F.C.M. - F. C. ARGEȘ

Toate meciurile vor începe la ora 15.

Partida F. C. Olt - Victoria a fost aminată.
w-»-.-A.-.-»-.-.-.-A.-^.-rfVS*WAAArWVS-.WWWWW*W.*WWWWWW^*

LA ZI

■

CLASAMENTUL
1. STEAUA 8 8 1 0 22- 3 17
2. Dinamo 7 4 3 0 24- 5 11
3. Petrolul 8 4 2 2 11- 4 10
4. Sportul Stud. 9 4 2 3 14- 8 10
5. F.C. Olt 7 5 0 2 11- 6 10
6. F.C. Argeș 7412 7-4 9
7. „U“ CJ.-Nap 9414 11-10 »
8. S.C. Bacău 8 4 1 3 9-10 9
9. victoria 8 3 2 3 8- 8 8

10. U. Craiova 9243 9-10 8
11. Corvinul 8 3 2 3 10-12 8
12. Oțelul 8 14 3 4-6 6
13. F.C.M. Brașov 8 3 0 5 5- 9 6
14. Rapid 8 2 2 4 6-10 6
ÎS. Gloria 9306 9-27 6
16 Chimia 8215 12-19 5
17. Flacăra 9 2 1 6 6-19 5
18. Jiul 7 115 7-15 3



întrecerile finale de gimnastică ale maestrelor Campionatul National și Concursul TROFE

DISPUTA DE MARE SPECTACULOZITATE
International „Pistonul de aur" LA

DEVA, 17 (prin telefon). Un 
public numeros și entuziast le-a 
primit vineri, după-amiază, pe 
cele 36 de finaliste ale Campio
natelor Naționale de gimnasti- 

( că .pentru maestre, reunite aici 
în cea mai importantă întrece
re a calendarului compeftrțional 
intern. Au fost înscrise în con
curs 7 echipe de club, precum 
și 8 Sportive individuale- de la 
diferite- unități de performanță 
din țară. în prima zi, gimnas
tele au prezentat exercițiile 

pentru . simbătă 
sînt programate

impuse, iar 
după-amiază 
cele liber alese. Fără a fi fost 

I de mare spectaculozitate, aceas
tă primă reuniune a finalelor 
a fost, to-tuși, interesantă, de
oarece ne-a oferit prilejul să 
urmărim modul în care noul 
program 
în 1988
executat__a__________ ______
fruntașe. Cum era și de aștep
tat, notele cele mai ridicate 
le-au primit fetele din lotul 
care se pregătește la Deva, 
mărturie a faptului că aici, în 
„orașul gimnasticii*, colectivul 
de antrenori s-a. preocupat bine 
de aoeastă latură a pregătirii. 
In prima serie, de 
Mariana Tudor (CSȘ 
a debutat cu 9,75 la 
fost cea mai bună și 
lalte aparate : 9,65 la
9.60 La paralele și 9,70 la bîrnă, 
ea confirmînd, astfel, evoluțiile 
bune din uhe’e întreceri inter
naționale. Mădălina Tănase (Di-

namo București) și Dana Dumi
tru (CS Arad) au avut și ele 
prestații aplaudate și bine a- 
preciate de arbitraj.

Adevărata luptă pentru situa
rea pe un loc fruntaș încă din 
prima zi s-a dat, cum era și 
firesc, în seria a doua, cînd 
au intrat în concurs' echipele 
CSȘ Cetate Deva I, Stoaua- 
CSȘ nr. 2 București și Petrolul 
Ploiești, toate cu șanse apre
ciabile la locul I, precum și 
Viitorul București, iar la indivi
dual — Camelia Voinea, Mi reia 
Sidon și Gabriela Potorac.

După o dispută de mare

spectaculozitate, palpitantă, 
Daniela Silivaș Ecaterina Sza
bo, Celestina Popa, Eugenia 
Golea, Lenuța Rus, Augustinâ 

■ Badea, Camelia Voinea 
impus în cele din urmă.

UN AMPLU Șl REUȘIT FESTIVAL
s-au

Si-
(am-

INDIVIDUAL : Daniela 
livaș și Ecaterina Szabo 
bele de la C.S.Ș. Cetate Deva) 
39,30, “ “ " ‘
38,90 ; 
Deva
nr. 2
111.00.

Camelia Voinea (Farul)
ECHIPE : C.S.Ș. Cetate 
115,65, Steaua — C.S.Ș. 
București 115,30, Petrolul

Constantin MACOVEI

AL CONSTRUCTORILOR DE AUTOMODELE

modul în caire noul 
impus — valabil pînă 
— este interpretat și ’ 
de gimnastele noastre

exemplu, 
Focșani) 
sol și a 
la cele- 
sărituri,

Etapa a ll-a .a Diviziilor A de baschet

PARTIDA RAPID DINAMO, UN DERBY?
Majoritatea meciurilor pro

gramate în cadrul etapei a do
ua a Campionatelor Naționale 
de baschet se dispută azi și 
miine intre echipe de valoare 
apropiat'ă, ceea ce crează pers
pectiva unor întreceri 
brațe, atractive, cum 
că vor fi. de pildă, partidele 
masculine Dinamo Oradea — 
ICED, Politehnica București — 
Academia Militară și cele 
minin'e Olimpia București 
Voința București, Mobila 
tu Mare — Voința Brașov.

echili- 
credem.

fe-

Sa-
Mai

în Divizia A (m) de volei

MECIUL ZILEI, LA BAIA MARE
Miine,-c nouă etapă în Cam

pionatul masculin al Diviziei A 
de volei, a treia în grupa I va
lorică si a patra în grupa se
cundă. Dintre partidele progra
mate se detașează cea de la 
Baia Mare, unde se întilnesc 
două vechi rivale la treapta P 
treia a podiumului, Explorări Ști
ința si Universitatea CFR Cra
iova. Dar si meciul din Capi
tală poate oferi o dispută in
teresantă. în plutonul secund, 
toate cele 3 jocuri se anunță 
echilibrate, terenul propriu pu
țind avea cuvîntul decisiv în- 
stabilirea' câștigătoarelor. Un 
meci din prima grupă valorică, 
ASA Electromures Tg. Mureș 
— Dinamo, a fost amînat, de
oarece echipa bucureșteang se

află 
nia.

la Dictam o via dă, în Polo- 
Iată programul - etapei :

Grupa I. valorică

Baia Mare : EXPLORĂRI 
ȘTIINȚA — UNIVERSITATEA 
CFR CRAIOVA ; București : 
STEAUA — ELCOND DINAMO 
ZALAU (sala Agronomia, ora 
10).

Grupa a ll-a, valorică

Suceava : CSMU
DELTA TULCEA ;
RAPID —----------
ȘOV (sala 
misoara :
RELONUL

— CSM 
București : 

TRACTORUL BRA- 
Rapid, ora 12) ; Ti- 

POLITEHNICA >- 
SĂVINEȘTI.

opinăm (deși do regulă forma
ția Dinamo București a învins 
la diferențe apreciabile echipa 
Rapid) că si întilnirea respecti
vă, poate fi echilibrată, cu 
condiția ca feroviarii să abor
deze meciul cu deplină încre
dere în posibilitățile lor, 
ambiția de a se ridica la 
velul dinamoviștilor. Do-ar 
felul acesta partida va fi 
derby, așa cum s-ar cuveni 
tre ocupantele locurilor 2 (Di
namo) și 3 (Rapid) în ediția 
precedentă a Diviziei A.

Programul etapei : MASCU
LIN, grupa 1—6 : Steaua — 
Farul (sala Florească, simbătă 
ora 17,30. duminică ora 9). Di
namo Oradea — ICED CSS 4 
București, Rapid — Dinamo 

wBucurești (sala Rapid, simbătă 
la ora 17,30, duminică la 
10;30) ; ’
sitatea CSȘ Viitorul Cluj-Na
poca — CSU Balanța Sibiu, 
Ramira Baia Mare — Politeh- 
nica CSȘ Unirea Iași, Politeh
nica Sportul Studențesc Bucu- 

• reșli _ — Academia Militară 
Mecanica Fină București (sala 
Floreasca. orele 16 și 10,39) ; 
FEMININ, grupa 1—6 : Olimpia 
București —- Voința București 
(sala Ol’mpia. erele 18 și 11), 
Politehnica CSȘ Timișoara —• 
Universitatea - CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca, Chimistul CSȘ 
Rm. Vilcea — Politehnica Spor
tul Studențesc București ; grii- 
paT 7—12 : Robotul IPEP CS3 
Bacău — Rapid-Progresul CSȘ 
5 București, Comerțul CSS Tg. 
Mure-; — Crișul CSS 2 Ora ci ea, 
Mobila CSȘ Satu Mare — Vo
ința București.

cu 
ni- 
în 
un 
în-

o-ra
grupa 1—12 : Univer-

în prima jumătate a lunii sep
tembrie. pe pistele pentru auto- 
modele ale bazei sportive Semă
nătoarea din Capitală, s-au des
fășurat -întrecerile ediției a 17-a 
a Campionatului Național și edi
ției a 10-a a Concursului Inter
național „Pistonul de aur“. Au 
fost programate întreceri la 12 
clase, constituind, de fapt, ade
vărate competiții-bilanț și totoda
tă 'amplu festival al automode- 
listilor. în cea ce' privește cam
pionatul. am solicitat directorului 
de concurs, Nicolae Toma, se
cretar^- al Comisiei centrale de 
automodelișm din cadrul F.R.M., 
o apreciere de ansamblu a nive
lului valoric.

„De la început se impune sub
liniată participarea numeroasă — 
116 sportivi, 59 juniori și 57 se
niori, reprezentînd 15 asociații și 
cluburi. —• la faza semifinalelor, 
dintre care, după trecerea hare
murilor de viteză și durată, 109 

^și-au disputat titlurile republica- 
'ne. îmbucurător este, în special, 
numărul mare al juniorilor în
scriși, el depășind pentru prima 
oară pe cel al seniorilor, demon
strație convingătoare a răspîndi- 
rii acestui sport tchnico-aplicativ 
în rîndurile tinerilor. Referitor la 
nivelul valoric al campionatului, 
noul record național ia clasa 
RCEB — seniori, 28,66 sec, sta
bilit de 
trică pe 
norți și 
29.9 sec.
deanului ___
dese atît buna pregătire tehnică 
a automodelelor, cît și o tactică 
de Concurs eficientă. Aparate bi
ne realizate, cu un remarcabil 
potențial tehnic au prezentat si 
Ionut Bobocel, Ștefan Bicu. Fă- 
nel Faur. Dan Ivănescu, Eduard 
Szigeti, Horia Tristu. La capito
lul tehnic mai frebuie remarcată 
si buna comportare a concurcn- 
ților băcăuani, care s-au prezen
tat cu automodele avînd motoa
re de fabricație proprie, Mobac 
2,5 cmc, cu viteze de peste 130 
km/h, concepute de ing. Mircea 
Radu de Ia A.S. Victoria Bacău. 
Această ediție a înregistrat o îm
bunătățire generală a construc
țiilor, situîndu-se 
calitativ superior 
precedente".

Din punctul de 
ditiiior de concurs. 
Semănătoarea, s-au 
înălțime, dună cum 
cretarul re^nonsabil 
Mihai Zanciu. cei 
animatori ai automodeliamuhn, 
maestri ai sportului, dr. ing. Ne- 
dcieu Cioceanu, directorul între
prinderii, și ing. Constantin Dinu, 
secretar-adjunct al Comitetului 
de partid, avînd un substantial 
anort Ia buna desfășurare a în
trecerii.

Cîștigătorii celor 11 nrobe ale 
Campionatului Național, catego-

__  național Ia
seniori, 28,66 secv 

timișoreanul Sabin Mi- 
un poligon cu 24 de 
col de juniori, egalat, . 
la aceeași probă, al oră- 
Ladislau Hanga, dove-

aero’modele captive, probe 
viteză pe pisță circulară, gru- 

.... aparatelor cu ------ ’
roată : CA 1 ”
cmc), seniori — Ion Nenciu (Se
mănătoarea) ,
niori — Vasile loniță (Semănă
toarea), CA 4 (10 cmc), seniori — 
Constantin- Stroe (Semănătoarea), 
grupav aparatelor cu elice aeria
nă : CM i (1.5 cmc), juniori — 
Cristian Rută (Cimentul Turda), 
CB 2 (2.5 cmc), juniori — Sorin 
Jeflea (Cimentul Turda) — CB3 
(7 cmc). seniori — Constantin 
Zarzu (C.S. Onești)'; automode- 
le autocomandate. probe de vi
teză pe circuit, motoare termi
ce : RCF1 (caroserie formula I, 
motor 3.5 cmc), seniori — E- 
duard Szigeti, pilot. Vasile Pe- 
trache, mecanic (Voința Timi
șoara), RCF 2 (formula II, 3,5 
cmc), seniori — Eduard Szigeti, 
pilot. Eugen Boangiu, mecanic, 
(Voința Timișoara), RCF 3 (grand 
tourism.- 7 cmc), seniori •— Ște
fan Bicu, pilot. Cristian Stoices- 
cu, mecanic (A.S.A. C.C.A. Bucu
rești), grupa motoarelor electri
ce RCEB (slalom), seniori — 
Sabin Mitrică (Voința Timișoa
ra), juniori — Ladislau Hanga 
(Plastica Oradea), RCE12 (scara 
maximă 1/12), seniori — Eduard 
Szigeti, juniori — Dan Ivănescu 
(Voința Reșița). Echipe, grupa 
CB. juniori —x Cimentul Turda, 
grupa RCF, seniori — Voința Ti
mișoara. grupa RCE, seniori — 
Voința Timișoara, juniori — Plas
tica Oradea.

Concursul internațional ..Pisto
nul de aijr“ a fost cîstigat de 
A.S. Semănătoarea București^ 
urmată de Vraf a (Bulgaria) si 
Poznan (Polonia). Individual : 
CA 1 — Ion Nenciu, 
Ognian Filipov (Vrața).
Jan Kurek (Poznan), ____
Stanislaw Novacki (Poznan): cla
sele RCF 1. RCF 2. RCEB. RCE 12 

' au avut aceiași învingător, E- 
duard Szigeti, inclus pentru a- 
ceastă Competiție în formația gaz
dă.

ria 
de 
na _ - tracțiune pe 

(cilindree limită 1,.5

CA 3 (5 cmc), se

CA 2
CA 3
CA 4

TG. Ml
Așteptat 
din cele 
f eu Iui „C 
atras vin- 
seul de 
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plin satis 
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de alerg; 
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P rog ran 
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S. Lorinc 
ric princ 
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Kiskunlac 
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mai ridic

A să cur 
important 
125 cmc 
niori. rev 
te sensib 
pute pași 
remarcabi 
Fl. Pon s 
bes s-au 
ta pentru 
Pop a cîs 
tuziasman 
în runda 
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dună prir 
de viteze 
anere în
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La hochei KILOMETRU DUPĂ KILOMETRU
(Urmare din pag I)

la un 
față de

nivel 
cele

vedere al 
gazdele.
prezentat la 
remarca se
al F.R.M.. 

doi neobositi

con- 
A.S.

VICTORIE LA SCOR
A FAVORIȚILOR
Patinoarul „23 August" a 

-găzduit aseară partida Di
namo — Dunărea Galați din 
cadrul Diviziei A la hochei pe 
gheață. .

Meciul a debutat într-un 
destul de pronunțat echilibru, 
tînăra garnitură a Dună
rii reușind să închidă bine cup
loarele către propria poartă și 
contraatacînd, de multe ori, 
cu un ridicat grad de pericu
lozitate ' ...
Huțan. 
înscrie 
după 7 
scorul ] 
timp, i 
irosească 
favorabile 
crează (un veritabil 
al ratărilor a fost I. Dinu, a- 
flat de cîteva ori în situația 
de „singur eu portarul"). în 
aceste condiții, cei care 
înscriu sînt tot dinamoviștii, 
prin Caval (min. 18), la capă
tul unui contraatac născut ca 
urmare a irosirii unei uriașe 
ocazii gălățene. Celelalte go
luri ale întilnirii, condusă de 
St. Enciu, au fost realizate de 
Bejan (min. 22,36 și 43), Pisăru 
(min. 24), Eros 
superioritate

pentru poarta Iui Gh. 
în min.
pentru 

I minute 
la 2—0. 
gălățenii 

ocaziile 
pe

4, Pisăru 
gazde, iar 

Bejan ridică 
în acest răs- 
continuă să 

extrem de 
care și le 

campion

vremea ei, a putut să pară 
unora cel puțin.,, originală : 
„Simulatorul de caiac — ca
noe". Din fericire, toate ușile 
la care a bătut „translatorul" 
Constantin Obreja s-au deschis. 
A rezultat, pe parcursul a trei 
ani, cu sprijinul nemijlocit al 
întreprinderii craiovene SPIACT 
(șef de secție, ing. Ion Gîrju), 
noua sală de forță a caiacului 
și canoei, inaugurată, în ple
nul ei, la începutul lui 1986. 
Imaginea ei clasică, cu bănci, 
haltere, scripeți și spaliere este 
spulberată, căci aici, acum, 
predomină simulatoarele cu a- 
fișaj electronic. care p.
(nu putem ocoli termenul 
specialitate) o pregătire 
chinetrică (antrenamente ...... 
tru dezvoltarea forței specifi
ce), idealul modern al oricărei 
școli de caiac-canoe care se 
vrea competitivă. în felul aces
ta. noul complex de simulatoa
re de concepție si construcție 
EXCLUSIV ROMÂNEASCĂ, în
locuiește cu succes străbunul 
bac de iarnă, falsa, ambarcatie. 
imobilă, fixată într-un bazin

acum,

permit
-1 de 

izo-
pen-

H IP I S M

(min. 28, 
numerică),

in
I. 

Popovici (min. 45) și Keme- 
nes (min. 48) pentru formația 
din Ștefan cel Mare, In timp 
ce oaspeții au avut numai 
două „reușite" : prin Pascaru 
(min. 31, cînd dinamoviștii a- 
veau doi jucători eliminați) și 
Mocanu (min. 46). Scor final : 
Dinamo 
5—1, 2—1), după o partidă 
care s-au dictat nu 
de 29 de eliminări 
cite 2 minute!

Dunărea 10—2 (3—0, 
Sn 

mai ■ puțin 
(15—14) de

Andi VILARA

Programat in uscare, an liric- 
una din duminicile lunii octom
brie.. - „Premiul Agriculturii44 are 
si de această dată o participare 
selectă. în frunte cu Coran (cîș- 
tigătorul Derbyului 1986), Crișan, 
Verigariu, Fidelio, Daciana și 
Roșcovan (cîștigătorul “ 
lui de Toamnă44), 
dicap care se va desfășura 
două hituri. cu tentative de 
recorduri, dacă timpul va 
mite. Reuniunea de miine 
de altfel, un număr record 
participări (109 cai 
gări) si credem că 
surprizele.

Din reuniunea de 
miază am remarcat 
victorii ale formației M. 
nescu. care dovedește în această

„Premiu- 
într-un han- 

în 
i noi 
per- 
are, 

de 
aler- 
lipsi

în 10 
nu vor

joi după-a- 
cele trei 

ștefă-

ȘTIRI DIN T’

-^cu
tie, . . ______  ...
stalații este netă : rentabilitate 
(de 6 ori mai ieftin), posibili
tate de deplasare (detașabilă, 
poate să însoțească sportivii, 
oriunde poposesc), funcționali
tate („selectează", cum am 
spus, forța specifică, conștien
tizează antrenamentul prin afi
șarea permanentă a cifrelor de 
control). Mișcarea apare acum 
descompusă si Ia vedere, antre
norul puțind sesiza lesne im
perfecțiunile vîslitului, le poa
te stopa imediat, corijîndu-le. 
Vechi deprinderi greșite pe tra
seul padelei sau pagăei, mas
cate de densitatea apei, au pu
tut fi. astfel depistate și acura
tețea cu care ..trage", de pildă, 
astăzi, Ionel Lețcaie, om de ba
ză în lotul olimpic, poate 
pusă tot în contul " ' 
noii instalații.

...După două ore, sportivii au 
venit de pe lac, pentru a-și a- 
coperi și „porția"' de sală. An
trenorii lor (Nicușor Eșanu, 
Manoilă Milicin — caiac băieți, 
Aurel Vernescu — caiac fete, 
Ivan Patzaichin, Igor Lipalit — 
canoe) organizează expert „a-

apă. La o simplă compara- 
superioritatea ineditei in-

MIINE

fi 
eficienței

telierele" de lucru. O privire 
de ansamblu : lipsește campio
nul mondial Daniel .Stoian, su
pus unei intervenții chirurgica
le. Cîteva. nume noi, promovate 
de, „tineret*, s-au ’ adăugat 
vechiului nucleu : Miliaela Nă
dejde, Lenuța Car aim ăn, Elvi
ra Tufă — caiac fote,. ' Petro,. 
Vcicu — caiac băieți, Cale, Mi- 
loș, Andriev — canoe. Sînt 14 
caiaciste, 24 de caiaciști și 21 
de canoiști. Se supun, cu toții, 
unei pregătiri draconice 
de kilometri pe apă, 40 
metru în sala de forță, 
lometrl alergare, iată ce _ 
însemna o ședință completă* — 
ne șoptește, parcă emoționat și 
el de încărcătura unui astfel 
de antrenament, antrenorul co
ordonator Mihai Țurcaș). Cu 
toții știu că la sfîrșitul anului 
sita exigenței va cerne, oprin- 
du-se la- lot jumătate din ac
tualul efectiv.

Ieșind din sala de forță, în 
drum spre terenul din preaj
mă, un canoist... sondează ti
mid : „Facem un fotbal, 
Ivane 
alergare glăsuiește 
Patzaichin. Cu toții au înțeles 
că vremea foit balului.
vremea divertismentului, a tre
cut de mult,..

Cîteva competiții' de tenis dis
putate înaintea încheierii sezo
nului : © CUPA FxtT-CON
STRUCTORUL (ediția a Vl-a) a 
avut loc la Cluj-Napoca, în or
ganizarea asociației sportive a" 
constructorilor din localitate. 
Proba de simplu a revenit lui 
Silviu Gorgan (Steaua), care a 
dispus în finală de Bogdan> To
ma (Dinamo Brașov) cu 7—5, 
6—2; Rezultatele semifinalelor : 
Toma — A. Dîrzu (Dinamo,Bucu- 
rești) 6—2. 6—4, Gorgan — R.
I-Iărnuț • (Universitatea Cluj-Na
poca) 6—1, 6—2. La simplu se
nioare a cîstigat Maria Roma
nov (Politehnica București), în
vingătoare cu 2—5, 6—2, G—4 în 
fata colegei de club Cozmina Po
pescu. în semifinale : Romanov 
— Mihaela Rozor (Sănătatea. O- 
radea) 6—3, G—2. Popescu — Gabri
ela Medveș- (Sănătatea Oradea) 
6—2, 6—4.. în . finala de dublu fe-

nain in: R< 
zor; Medv
STEAUA, 
de la cor 
cea. a re\ 
nă de sir
(Steaua),

3
Gorga 
adiu< 
ab. :

1—6. G- 
viu 
și-a 
4—1.
iar Gorga 
6—0. G—1 
de la Ste. 
piu fete a 
la Moise, 
6—2. 6—4 
(URSS). F 
Moise-Găb 
6—3. 6—1, 
6—2. 6—3. 
dublu : M 
Precup '7- 
TUL REP, 
Pil ȘI JL

ccgr

(„30 
tone- 
7 ki- 
poate

nea 
„Ce fotbal, poftiți Ia 

aspru

adică

„PREMIUL AGRICULTURII"
toamnă o formă 
pensionarilor săi. 
mînd ultima ", _ . _ . .
Strațon si-a înșirat adversarii pe 
drum. Tufaron. în frumos pro
gres. a realizat un nou record 
(1:39,2/km)/''iar Hawai, lansat din 
start, a reușit o victorie munci
tă în fata lui Ded,iței/ care, for
țat, a galopat pe linia de sosite, 
pierzînd și locul doi. O altă for
mație care s-a remarcat în aceas
tă toamnă este cea a antrenoru
lui I. O an a. Ea a mai reușit do
uă victorii, cu Simiana și Reu
șit, ambii în ușor progres. Lide
rul celor două clasamente, G. 
Tănase. a învins și el cu Tru
fanda. avînd acum 7 victorii a- 
vans. cu care va cîstiga (proba
bil) un nou titlu do campion.

REZULTATE TEHNICE : Cursa

excelentă a 
Astfel, confir- 

lyi performantă.

2. 
a

1. Trufanda (O. Dumitru) 
Cota : cîșt.

Cursa a IH-a : 1. Si
miana (Oană) 1:29,0 ; 2. Grand ; 
3. Vers. Cota.: cîșt. 1, ev. 21, 
ord. triplă 181. Cursa a IV-a : 1. 
Tufaron (Sandu) 1:39,2 ; 2. Bag
dad : 3. Osmina. Cota : cîșt. 1.40.- 
ev. 54. ord. triplă 476. triplu II— 
III—IV 243. Cursa a V-a : 1. Reu
șit (Dumitrescu) 1:31,8; 2. Briza; 
« cotacîșt. 2, ev. 38._ --- t

2. 
1, 
a

Hawai (Sandu) 1:32,0 ; 
cîșt. 2.80. ev.

I : 1. Stana (Soleam) 1:36,2 ; 
Turnir. Cota : cîșt. 3. Cursa II-a . - - - — -
1:30,0 ; 2. Respect.
2.20. ev. 7.

3. Sipică. Cota cîșt. 2, ev. 
ord. triplă 266. Cursa a Vl-a; 
Ștraton (Șchiopulescu) 1:32,4: 
Rug : 3, Drobeta. Cota : eîșt. 
ev. 11. ord. triplă 216. Cursa 
Vil-a î 1.
2. Osmina. Cota :
12. ord. 18.

A. MOSCU

ACTUALITĂȚI
«s

® Concursul de ciclism desfă
șurat în Capitală, în cadrul „Săp- 
tămînii sporturilor Olimpice46, s-a 
împărțit în două etape, circuit 
și șosea, și a fost- deschis tutu
ror categoriilor de participant.

Rezultate ■ • •
juniori 
23 km, 
(IMGB) 

J>ia) 14 
13 p, 4.

seniori +tehnice : 
mari, circuit 16 ture 
m.o. 38,4 : 
16 p, 2. P. 
p, jL Al. 
S. Onrescu

5. N. Pătrașcu (CSȘ 
Moisescu (IMGB) 
22 km, m.o. 37,7 : 
nean (Steaua), 2. P. Mitu, 3. I. 
Mihai (CSȘ 1), 4. P. Șanta, 5. G. 
Gheorghiu (Voința), 6.
(Olimpia) ; juniori mici, 
10 ture = 14 km,
1. M. Mihai 44 p.
(Dinamo) 13 p, ~ 
(CSȘ 1) 9 p ; începători, 5 ture = 
7 km : 1. Fl. Scanat (CSȘ 1) 20 p,
2. L. Dumitru 12 p, 3. Fl. Băje- 
naru 11 p, ambii STIROM. '

< Punct final în „Cupa Muni
cipiului București46 la velodrom. 
Cursa cu adițiune de puncte a 
seniorilor, 51 ture, cu sprint la 
fiecare 3, a prilejuit o victorie 
categorică lui V. Tufan (Steaua) 
— 58 p, urmat de coechipierii săi

1. P. Mitu 
Șanta (Olim- 
lon (Steaua) 
(IMGB) 8 p, 
1) 8 p, 6. Al. 
6 p ; sosea, 
1. M. Mărgi- 

Mitu, 3.

3.

M. Mihai 
circuit, 

m.o. 37 km : 
2. M. Pir joi

G. Cri stea

DIN
Cr. Noago 
nean, prci 
și FI. Sa: 
juniori, în 
ta (Olimpi 
Costache 
CSȘ 1. Du 
finali au 
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trache (I 
Nicolae P 
niori.

0 Primi 
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fost deose 
niorii au . 
(12 km), 
duroi (S 
(I.M.G.B.), 
4. M. Ior< 
Lbrincz (S 
ghiu. La 
N. Pătrașc 
și I. Mihî 
învingător 
cu nd at di 
mion, toți
• Astăz 

mon, în st 
finul, un 
cros, ors 
sportive II 
mul start,

AOMINISTRAȚIA OE STAI LOTO PRONOS
* ASTĂZI, sîmbătă, este UL

TIMA ZI în care vă mai puteți 
juca numerele preferate la TRA
GEREA LOTO 2 care are loc du
minică. • adică 
brie. Tragerea respectivă se 
desfășura în 
clubului din 
începînd de 
extrase vor 
dio. la ora
I. precum si în reluare, în ace- 

. eâși zi. la ora 22,20 (p dată cu 
rezultatele concursului 
sport) și luni dimineața, 
8,55, tot pe programul I. 
astăzi este ZIUA LIMITĂ ...
tru depunerea buletinelor la in
teresantul si atractivul concurs 
Pronosport al acestei săptămîni.

mîine. 19 octom- 
va 

București. în sala 
str. Doamnei nr. 2, 

la ora 17. Numerele 
fi transmise la ra- 
17.30, pe programul

s Invită 
cîștigători. 
fost «mole 
casieriile 
Administra 
nosnort. n 
le cuvenit)
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79.873 ici,
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După ultimele evoluții ale „europenelor**

STEAUA Șl CONCLUDENTA „PROBĂ * DE LA BUZĂU
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' După ce, joi, s-au disputat 
trei meciuri (partida dintre 
F. C. Olt și Victoria București 
a fost amînată), azi vor mai a-" 
vea Ioc alte cinci jocuri din 
cadrul celei de a IX-a etape a 

. campionatului, ale. căror rezul
tate pot avea importante impli
cații asupra clasamentului. în 
fruntea acestora, întilnirea de 
pe stadionul din Șoseaua Ște
fan cel Mare, dintre Dinamo 
șj Petrolul, care se anunță, 
datorită revenirii formației plo- 
ieștene în plutonul fruntaș, 
drept „capul de afiș** al zilei. 
Petroliștii, care nu au mai 
plecat cu un punct de pe sta
dionul Dinamo din toamna lui 
1971, aliniază — după multi ani 
— o formație echilibrată, bine 
așezată în teren. în plus, ea 
a cîștigat mult în organizarea 
jocului. Iată elemente care, ți- 
r.înd seama și de calitățile în 
repetate rînduri 3_____ „
de Dinamo, pot constitui pre
misele unui joc interesant. în 
fond, se întilnesc echipele 
ocupă locurile 2 si 3 în cla
sament. O curiozitate : 
singurul meci în care ambele 
echipa au golaveraj pozitiv !

Intr-adevăr, șapte din cele
lalte opt formații aflate în pro
gramul de azi (excepția o con
stituie F. ,C. Argeș, specialista 
contraatacurilor și a rezulta- 
telor"neașteptate) se prezintă 
cu numărul de -goluri primite 
mai mare decît al celor mar
cate. Chiar și Corvinul 
în campionatul trecut își 
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o-

bișnuîse suporterii cu 
la scor), la a treia

pe) a avut loc pe terenurile Me
talul din Tîrgoviște. La acest 
concurs unele partide s-au ridi
cat la un bun nivel tehnic, evi- 
dențiindu-se Monica Pecheanu 
(DinamQ București), Angela Ke- 
rck (Electrica Timișoara) și Clau
dia Neacșu (Metalul Tîrgoviște). 
în întrecerea băieților, campioană 
națională a devenit Progresul 
București (antrenor T. Frunză). 
Pe Iodurile următoare : 2. CSȘ
2. Constanta. 3. Di-namo Bucu
rești. 4. Steaua. Clasament final 
la fete : 1. Dinamo Bycurești — 
campioană națională (antrenor 
Gh. Boaghe). 2. CSȘ Metalul Tîr
goviște. 3. Electrica Timișoara, 4. 
Progresul București (Sandi IO- 
NE3CU — coresp.).- a FINALA 
CLUBURILOR SPORTIVE ȘCO
LARE a avut ioc la Bacău în- 
tr-o foarte bună organizare. Cîs- 
tigători. 8—10" ani : C.« Toader 
(Reșița) și Diana Grigorescu (Pi
tești). 11—12 ani: B. P^ia și Si
mona Petru (Reșița). 13—14 ani: 
S. Sima (Constanța) și Claudia 
Neacșu (Tîrgoviște). 15—16 ani :
D. Dragu (Constanța) și Victo
ria Neacșu (Tîrgoviște). 17—18 
ani : M. Teiu . (Constanța), si Oa- 
na Caba (Jași). (Die IAN CU 
coresp.). / _____  

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. , 1)

dar, după părerea noastră, a 
reușit, mai puțin țlecît ar fi 
fost necesar pentru a primi 
decizia cu 3—2 care i-a dat 
dreptul să dispute finala cu 
Ionel Panaite (B. C. Galați), 
campionul categoriei, învingă
tor la puncte (3—2) în fata lui
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ÎN C.E. LA RUGBY
(Urmare dtn vao D

ve : Opriș, Gh. Ion. Dumitru. 
Tutunea, Domocoș, V. Holban. 
O echipă care, firește, nu-și 
pune atît problema victoriei (la 
22 februarie, anul acesta, tri
colorii au cîștigat in Portuga
lia cu 34—14), cit mai ales pe 
cea a unei evolu'ii cît mai 
convingătoare, generatoare de 
încredere ■ în perspectiva mult 
mai dificilelor confruntări care 
se apropie.. Este, se înțelege, 
exact ceea ce așteptăm cu to
ții...

Rugbyștil portughezi, care au 
simțit tradiționala ospitalitate 
românească- încă din primele 
clipe ale sosirii la Birlad, vor 
prezenta, probabil, ech:pa : J. 
Lupi — Moita, Negre, Almeida, 
Durao — Queiriado, J. Pinto — 
Ferreira, B. Pinto, F. Lupi — 
Luiz, Paulo — Cajo, Filipe, Ag- 
vas.

Partida România — Portuga
lia începe, pe stad’pnul Rul
mentul din Birlad, la ora 15 si 
va fi condusă la centru de 
francezul Hubcrt Vil'ate. 

ție a sa în Capitală — de data 
asta va juca cu Rapid — în 
mai puțin de trei săptămîni, 
va încerca, probabil, să șteargă 
impresia lăsată după cele două 
eșecuri precedente, eșecuri la 
scor. Rapid a ciștigat, în. pri
măvară. cu 1—0 tot în Giu- 
lești...

în ‘ rest, poate doar meciul 
Sport Club Bacău — Chimia să 
fie ceva mai sigur pentru un... 
jucător la Pronosport. Pentru 
dă cele de la Brașov (F.C.M. 
— F. C. Argeș) șl Petroșani 
(Jiul — Oțelul) „se joacă" ; 
F. C. Argeș si Oțelul s-au do
vedit, pînă acum, specialiste în 
meciurile disputate in deplasa-, 
re...

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI 

DE SPERANȚE

J

1. STEAUA 9 6 3 0 35- 2 21
2. „U« CIuj-Nap. 9702 17-13 21
-3. Univ. Craiova 9 6 1 2 23- 9 19
4. F.C. Olt 7502 14-11 15
5. Dinamo 7412 14-10 13
6. Sportul Stud. 9342 14-10 13
7. Corvinul 8323 12-11 11
8. Victoria 8323 11-11 11
9. Petrolul 8251 12-13 11

10. Rapid 8242 6- 5 10
11. Oțelul 8242 8- 8 10
12. Flacăra 9234 10-14 9
13. Gloria 9306 16-28 9
14. Jiul 7304 11-27 9
15. F.C.M. Brașov 8215 18-20 7
16. S.C. Bacău 8206 13-23 6
17. F.C. Argeș 7115 3-9 4
18. Chimia 8116 6-19 4

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
a O bună bucată de vreme. 

Mangalagiu, fostul jucător al lui 
S.C. Bacău, a stat pe tușă (si
tuație nedorită de nici un fot
balist I) așteptînd să i se dea 
drept de joc la Chimia Rm. Vil- 
cea. Dar, chiar în primul meci, 
cu F.C. Olt, la noua sa echipă, 
el. a lovit un advqrsar. cu cotul, 
în plină figură, fiind eliminat de 
pe teren în min. 43. Acum, după 
ce a fost suspendat de către 
Comisia de disciplină, el va aș
tepta încă 5 etape pentru a ju
ca din nou (sperăm, un țneci 
întreg, nu numai o repriză) la 
Chimia Rm. Vîlceă, Să încheiem 
aceste rînduri cu observația că 
Mangalagiu este al TREILEA ju
cător al echipei vîlcene eliminat 
în acest sezon, bilanțul fiind 
completat de cele 17 CARTONA
ȘE QALBENE primite de diverși 
jucători. ..Evidența" n-ar trebui 
s-o ținem numai noi, ci și con
ducerea echipei Chimia.

a Din nou ..spetfanțe" sancțio
nate pentru acte de indisciplină: 
Huzum (Gloria Buzău) suspendat

George! Oprișor (Voința Cra
iova).

Semigreul Mareei Marcu 
(Steaua) l-a dominat cu direc
te de stingă pe Fedea Pamfil 
(Voința -Macin), cîștigind fără 
probleme. Cam la fel s-au pe
trecut lucrurile și în cea de 
a doua partidă a semigreilor, 
în care Dumitru Senciuc (AEM 
Timișoara) a dispus la puncte 
de Mihai Vasilache (IMG Bucu
rești).

Semifinalele greilor au fost 
lipsite de spectaculozitate. în 
prima, Petre Borncscu (Meca

I

LOZUL 
TOAMNEI

(emisiune speclaU limitau I
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Campioana a •efectuat la Buzău 
ultima ieșire publică înaintea jo
cului de miercuri, de la Bru
xelles. A fost o reușită verifi
care a potențialului actual, toate 
liniile evoluînd sigur, dezinvolt, 
eficace. „Dorim mult să ne pre
zentăm la nivelul performanței 
supreme reușită de echipa noas
tră în sezonul trecut, ne spunea 
Anghel Iordănescu, care a pre
luat responsabilitatea tehnică a 
formației bucureștere. Se știe că 
avem o partidă grea, cu un ad
versar puternic, animat de dorin
ța revanșei șl că nu-i putem a- 
linia pe Bumbescu, Boiorii, Lă
cătuș. Tocmai de aceea concen
trarea noastră din aceste zile s-a 
accentuat și întîlnirea cu Gloria 
reprezintă o importantă luare de 
puls a întregii stări de formă a 
lotului".

RELAXARE ȘI AMBIȚIE
Sportul Studențesc ar fi putut 

cîștiga mai net meciul cu Fla
căra Moreni, judecind prin pris
ma ocaziilor pe care le-a avut, 
ocazii irosite mai ales de Ter- 
heș. Cauza principală a acestor 
ratări a fost, credem, starea de 
relaxare pe care și-a permis-o 
echipa după înscrierea golului. 
E adevărat, studenții au conti
nuat să atace, dar au făcut-o 
într-un climat lipsit de tensiunea 
caracteristică unui „joc Ia vic
torie". Și cum asemenea stări de 
relaxare „lucrează" pe dinăun
tru, Sportul Studențesc — șocată 
puțin de faptul că Flacăra ieșea 
frumos din apărare și reușea, u- 
neori, să „întoarcă" apărarea ad
versă — a început să se pre
cipite...

La pauză suporterii tot mal 
sperau într-un scor fluviu, por
nind de la obișnuitele calcule 
teoretice care indicau echipa

O VICTORIE STIMULATIVĂ PENTRU CRAIOVENI
Atmosferă de mare meci, joi, 

la Cluj-Napoca. „Ca de fiecare 
dată cînd ne vizitează Universi
tatea Craiova", afirmau gazdele, 
într-adevăr, pe o vreme splendi
dă pentru fotbal, într-o organi
zare ireproșabilă (nu c ceva nou 

pe 4 etape și Timofi (Oțelul Ga
lați) trimis în tribune pe 3 eta
pe. Jucătorii care iau parte la o 
competiție intitulată a „speranțe?- 
lor" ar trebui să pe dea dreptul 
să asistăm la o altfel de com
portare I

a Doi spectatori turbulenți, 
care au aruncat cu pietre în ar
bitri. la meciul dintre 1MU-CSȘ 
Medgidia și Voința Constanța — 
este, vorba de Iancu Sarafu și 
Ștefan Stoica — au fost amen
dați cu cîte 2000 de lei de către 
organele de ordine. Un motiv 
de reflecție pentru alți „specta
tori" de acest gen. în același 
timp ‘echipa din Medgidia a pri
mit un avertisment și a fost a- 
mendată cu 3000- de lei.

a Să mai notăm și faptul că 
viitoarea ședință a Comisiei de- 
disciplină va avea. loc joi 23 oc
tombrie. la orele 14. O ședință 
ne care o dorim cit mai scurtă, 
ca si- următoarele, de altfel...

Jack BERARIU

nică Fină București) a lovit 
ceva mai mult și a fost de
clarat învingător, ■ tot la puncte, 
în fața lui Dănuț Gontariu 
(AEM Timișoara). Campionul 
acestei categorii, Gheorglie Pre
da (Steaua) a ajuns in finală 
prin neprezentarea colegului 
său, Ilie Corbu.

La „supergrea" se vor întilni 
in finală doi boxeri care au 
făcut acest lucru și la ediția 
precedentă a campionatului : 
Dorin Răcaru (Dinamo Buc.) 
și Teodor Pirjol (Voința Buc), 
care au cîștigat meciurile sus
ținute cu Mircea Chelaru 
(Steaua), respectiv Viorcl Popa 
(Voința Constanța).
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Agențiile Loto-
Pronosport și vîn-
zăto ii volanti din-
întreaga țară vâ
s’au zilnic la dis-
pozțe

Nu ocoliți prile-
jul de a vă numă-
ra printre marii
cîstiqâtori ai s&zo-
ntilui la LOZUL
TOAMNEI.

Constatările s-au arătat poziti
ve pentru tînărul tehnician (care, 
iată, la numai 36 de ani, devine 
antrenorul principal al campioa
nei României și a cluburilor eu
ropene) pentru că toți cei 13 ju
cători utilizați s-au angajat total 
la efort, au manifestat o deose
bită dorință de a realiza acțiuni 
variate.- rapide, cu participări 
permanente ale oamenilor din 
compartimentul apărării sau din 
cei de mijloc. Foarte utilă ni s-a 
părut introducerea lui Cireașe și 
Ivan, ajungîndu-se astfel aproa
pe de o posibilă formulă pentru 
partida de miercuri. în modul a- 
cesta întîlnirea de la Buzău și-a 
îndeplinit în totalitate obiectivul. 
Rămîne ca, în zilele care au mai 
rămas pînă la apariția pe sta
dionul belgian „Constant Van den 
Stock", să se finiseze ultimele

gazdă mare favorită. Dar, odată 
reluat jocul, golul așteptat a în
târziat să vină, ceea ce a creat 
o stăre de iritare aproape fireas
că. Mai mult, în momentul în 
care Flacăra a reușitJ să egaleze, 
după o perioadă de joc bun 
care anunțase, de altfel, această 
posibilitate, studenții s-au arun
cat în atac, cu toate forțele, in
clusiv M.. Marian, Iorgulescu și 
chiar fundașul de circumstanță 
Cristea. Absența din formație a 
lui Muntcanu II, incomplet resta
bilit, a fost resimțită, acțiunile 
purtîndu-se cu precădere pe par
tea dreaptă, ceea ce a înlesnit 
regruparea apărării adverse. Și 
cum majoritatea centrărilor de pe 
partea dreaptă nu au avut preci
zia necesară, mingile trimise îi 
depășeau în general pe toți co
echipierii vizați. Acest stereotip; 
care a liniștit apărarea Flacărei, 
a avut, însă, și un revers astfel 

pentru clujeni), stadionul a fost 
plin pînă la ultimul loc, la meci 
asistând peste 25 000 de specta
tori, care, s-o spunem chiar de 
la începutul xacestor rînduri, au 
trecut peste amărăciunea produsă 
de înfrîngerea echipei favorite 
(este a doua înfrîngere a lui 
mU", pe teren propriu, de cînd 
a promovat, din toamna lui 1985) 
și i-au aplaudat pe învingători 
atît pe parcursul jocului, cît și la 
sfîrșitul lui. De altfel, trebuie să 
consemnăm și faptul că și cele 
două echipe au contribuit la a- 
ceastă atmosferă sportivă/7 prin 
comportarea lor^ prin jocul curat.

După startul mai puțin mulțu
mitor din -ăcest campionat, iată, 
Universitatea Craiova reușește o 
spectaculoasă și meritată victorie 
pe terenul uneia dintre revelațiile 
trecutului și prezentului campio
nat, pentru că, indiferent de a- 
ceastă înfrîngere, nu trebuie să 
se uite ce a realizat pînă acum 
tânăra echipă a lui „U". Joi. clu
jenii au jucat slab, — au recu
noscut-o cu toții —, au vrut, dar 
nu au putut, au păcătuit prin 
pasele laterale sau înapoi și nu 
au găsit soluții să treacă de o 
apărare mereu supranumerică, 
dîrză și la. post. Faptul că/ymij- 
locașul Popicu a fost cel mai 
periculos... atacant (cele 3--4 șu
turi ale sale l-au pus în difi
cultate pe Lung) spune' totul, în 
timp ce tinerii Pojar, Sabău și 
Fîșic au fost printre cei’’ mai 
șterși.

Vizavi de „U" s-a aflat joi o 
Cu totul alță echipă cr^ioveană, 
schimbată în bine» față de evo

Miine, in Divizia B

IIDIIIII - PARlIOf DlflCIlf ÎN SIPIASÂM
O dată 'cu jocurile etapei a 9-a, 

programate mîine, campionatul 
Diviziei B va păși în a doua ju
mătate a turului. In mod special 
atrag atenția partidele liderilor 
celor trei serii care, au de sus
ținut, în bloc, meciuri dificile în 
deplasare. In seria I, F.C. Con
stanța va evolua la Suceava, în 
compania C.S.M.-ului din locali
tate, unde coechipierii lui Cașuba 
sint deciși să dea o replică pu
ternică echipei de pe litoral. Și 
în seria a II-a jocul de la Sf. 
Gheorghe, dintre I.M.A.S.A. și 
A.S.A. Tg. Mureș se anunță e- 
chilibrat, elevii pregătiți de Ște
fan Coidum abordînd partida cu 
dorința consolidării poziției de 
lider. In sfîrșlt, în seria a III-a, 
studenții timișoreni au în Aurul 
Brad un partener de întrecere 
care joacă cu mult aplomb pe 
teren propriu. Cu toate acestea 
experiența competlțională a Iul 
..Poli" o indică cu prima șansă. 
Iată programul etapei și arbitrii:

SERIA I: F.C.M. Progresul Bră
ila — Politehnica Iași : Gh. Con-^ 
ștantin (Rm. Vllcea), Ceahlăul 
P. Neamț — Dunărea C.S.U. Ga
lati : D. Petrescu (București),
F. E.P.A. ’74 Birlad — Minerul 
Gura Humorului : P. Bogdan 
(Reghin), F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — Olimpia Rm. -Sărat :
G. vișenescu (București), Unirea 
Focșani — C.S. Botoșani : Al. 
Bolea (București), Prahova C.S.U. 
Ploiești — C.F.R. Pașcani : C. Ol- 
teanu (Drobeta Tr. Severin), U- 
nirea Slobozia — Poiana Cîmpi- 
na : I. Dogar» (Rm. Vllcea), 
Steaua Mizil — Aripile Victoria 
Bacău : M. Toncea (București) 
—. se' dispută la Ploiești, stadio

amănunte ale pregătirii ?i. ast- 
Tel, apariția deținătoarei trofeu
lui pe scena 1986/87 a Cunei Cam
pionilor Europeni să-i aducă suc
cesul pe care toți îl dorim.

Gazdele au asigurat partidei un 
cadru propice. Spectatori spor
tivi, . în marea lor majoritate, și 
o comportare de deplină corec
titudine în joc a tuturor fotba
liștilor de la Gloria. Subliniem ati
tudinea lucidă și echilibrată a 
conducerii merituosului club bu- 
zoian care își dă seama că ope
rația refacerii potențialului Iotu
lui trebuie efectuată că răbdare, 
competență și perseverență. în 
privința arbitrajului, bun. așa 
cum s-a specificat ; doar semna
lizările eronate ale lui M. Axente 
au făcut notă discordantă.

Effîmie IONESCU

îneît Coraș, demarcat ,.pe partea 
opusă", a reușit recentrarea care 
a dus la marcarea golului vic
toriei.
! *

Așa cum remarcam și in cror 
nică. Flacăra a jucat peste aș
teptări ; echipa s-a impus prin- 
tr-o acuratețe tehnică deosebită, 
care a făcut ca jocul să fie foar
te plăcut. Cei mai buni ni s-au 
părut anonimii echipei. Se con
firmă ideea avansată nu de mult 
în anturajul Flacărei, după care 
„stelele" aduse din altă parte 
dau un randament mai scăzut 
decît jucătorii dornici de afirma
re. Să menționăm, în această or
dine de idei, disciplina tactică a 
lui Cojocaru, care l-a marcat' pe 
Hagi cu o rîvnă de pion dăruit 
echipei. După jocul de miercuri. 
Flacăra nu pare a-și fi spus ul
timul cuMnt... v

lonn CH’PILÂ

luțiile. anterioare, deși componen
ța sa nu diferea mult. Au rămas 
la Craiova (indisponibili, bolnavi, 
ni s-a’ spus) Negrilă, Tilihoi, 
Cîrțu și Gh. Popescu. Dar cei
lalți, care au intrat în teren, au 
luptat ’’exemplar, animați de 
Geolgău, în dispoziție excelentă, 
pentru care tânărul Poiar a fost 
o pradă ușoară. Universitatea 
Craiova a impresionat prin dă
ruirea cu care a jucat, prin in
teligența cu care a acționat, con
traatacurile sale fiind mult mai 
periculoase decît stereotipa do
minare a gazdelor. Dună meci. 
Gordon Wallace, unul dintre an
trenorii lui Dundee United, ne 
mărturisea (nu credem că doar 
din politețe) : „Craiova mi-a lă
sat o bună impresie și o să-i fie 
greu echipei mele să o învingă, 
deși țintim calificarea. M-au im
presionat contraatacurile sale. 
Sînt foarte rapide. Iar ca să spun 
ce jucători mi-.au Plăcut, ar tre
bui să înșir cinci-șase nume". 
Sigur, onorantă declarație pentru 
echipa noastră, dar trebuie să se 
țină seama de replica Iui „U", 
pe Care antrenorul scoțian n-o 
cunoaște la adevărata ei . valoa
re, si că Dundee United, Ia ea 
acasă, va fi mult mai puternică. 
Iată de ce. victoria de la Clui- 
Napoca trebuie să fie pentru U- 
niversitatea un stimulent de con
tinuă mobilizare pentru o pre
gătire" corespunzătoare și o com
portare bună în meciul de la 
Dundee.

Constantin ALEXE

nul Petrolul, C.S.M. Suceava — 
F.C. Constanța : M. Salomir 
(Cluj-Napoca).

SERIA A II-a : C.S. Tîrgoviște
— ROVA Roșiori : A. Gheorghe 
(P. Neamț), I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe — A.S.A. Tg. Mureș : Cr. 
Teodorescu (Buzău), Inter Sibiu
— Gloria Pandurii Tg. Jiu : V. 
Curt (Medgidia), Electroputere 
Craiova — Sportul Muncitoresc 
Slatina : I. Pătruț (Timișoara), 
Chimica Tirnăveni — Automatica 
București : St. Cagula (Baia Ma
re), Progresul Vulcan București
— Carpațl Mîrșa : C. Gheorghiță 
(Brăila) — stadionul Mecanică 
Fină, de la ora 13, Gaz Metan 
Mediaș ■— Autobuzul București : 
A. Comănescu (Bacău), Mecanica 
Fină Steaua București — A.S. 
Drobeta Tr. Severin : D. Vătratj 
(Arad) — stadionul Mecanică 
Fină, Tractorul Brașov — l.C.l.M. 
Brașov : A. Dragu (Galați).

SERIA A III-a : Aurul Brad — 
Politehnica Timișoara : M. Con- 
stantinescu (București), Armătura 
Zalău — Metalul Bocșa : M. ște- 
fănoiu (Tg. Jiu), Gloria Bistrița
— F.C. Bihor : Al. Mustătea (Pi
tești), Mureșul Deva — C.S. u.T. 
Arad : I. Nlculițov (Focșani). Da
cia Mecanica Orăștie — Olimpia 
Satu Mare : N. Voinea (Bucu
rești), Minerul Paroșenl — C.S.M. 
Reșița : E. Pătrașcu (București), 
Un’io Satu Mare — F.C. Maramu
reș Baia Mare : S. Necșuloscu 
(Tîrgoviște), Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minerul Cavnic : T. 
Chelu (Giurgiu), Strungul Arad — 
C.I.L. Sighet: C. Bîtlan (Craiova).

Partidele, cu excepția meciului 
Progresul Vulcan — Carpați Mîr
șa, vor începe la ora 15.
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SUCCESELIE SPORTULUI NOSTRU
SAMUEL KANYON DOE

zona 
Con

de

inso

Președintele Republicii Libe
ria, Samuel Kanyon Doe, si 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat, vineri dimineața, 
portuară a municipiului 
stanța si întreprinderea 
construcții navale. ’ 

înaltul oaspete a fost
țit de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Președintelui Liberiei î-au 
fost înfățișate etapele de ex
tindere si modernizare a celui 
mai mare port maritim al 
României. Vizita a oferit, toto
dată, oaspeților din Liberia po
sibilitatea de a cunoaște 
pecte privind activitatea 
tuară, dotarea cu mijloace 
canice de mare randament, 
dernizarea operațiunilor 
manipulare și transport 
mărfurilor.

La întreprinderea de 
strucHi navale din Constanța 
au fost vizitate hala de debi
tare, docul uscat și platformele 
de premontaj, unde se găsesc 
în diverse stadii de execuție 
nave de mare tonaj.

în semn de prețuire 
mă, președintelui 
Kanyon Doe i-a fost 
macheta uneia din modernele 
nave ce se construiesc aici.

Președintele Republicii Libe— 
cartea de 
exprimînd 

la adresa 
românești,

as- 
por- 
me-" 
mo

de
ale

con-

și sti- 
Samuel 
oferită

ria a semnat în 
onoare a unității, 
aprecieri deosebite 
industriei navale . .
fată de înaltul nivel tehnic al 
produselor sale.

La amiază, oaspeții liberieni 
s-au înapoiat la București.

Dnpă-amiază, președintele 
Samuel Kanyon Doe si persoa
nele care îl însoțesc au vizitat 
Institutul de cercetări, proiec
tări si inginerie .tehnologică 
pentru mecanizarea agriculturii 
de la Băneasa.

Vizita a oferit o imagine de g 
ansamblu a realizărilor con- g 
structorilor noștri de mașini în g 
domeniul mecanizării complexe g 
a lucrărilor agricole. în cadrul g 
unei expoziții au fost prezen- g 
tate diverse tractoare și prin- 
cipalele grupe de mașini și Ș 
agregate complexe destinate lu- § 
crărilor de pregătire a terenu- g 
lui, administrare a îngrășămin- ș 
telor, o serie de pluguri, semă- 
nători, combine, echipamente 
pentru îmbunătățiri funciare și 
zootehnie.

Președintele liberian a mani- 
festat interes față de nivelul^ 
tehnic superior al exponatelor,^ 
apreciind preocuparea specialiȘ- 
tilor român) pentru fabricarea^ 
de utilaje agricole ce permit g 
aplicarea celor mai eficiente g 
tehnologii de cultură.

Șeful statului liberian a vizi- 
tat, de asemenea, o expoziție 
de avioane și elicoptere reali-^ 
zate de industria noastră aero-gî 
nautică. g

în continuare, președintele 
Republicii Liberia « 
Muzeul de istorie al 
Socialiste România.

Expoziția „Dovezi 
gostei, înaltei stime 
deî prețuiri de care 
președintele Nicolac 
și tovarășa Elena 
ale amplelor relații 
nie și colaborare

a vizitat g 
Republicii g 

1 , f 
ale dra-g 
și prof un-.Ș 
se bucurăg 
Ccaușescu g 

Ceaușcscu, g 
de prietc- g 

dintre i ""

IMBOLD PENTRU NOI Șl NOI PERFORMANTE 
spectacol. Pentru că. în afara 
ambiției dc a ieși învingător, 
există în fiecare sportiv o sete 
naturală de cunoaștere, pe ca
re organizatorii competițiilor 
ar trebui să știe s-o satisfacă.

într-o săptămână în care, pe 
plan strict competițional, cele 
mai mari satisfacții ne-au fost 
furnizate de echipele de popice 
Electromureș Tîrgu Mureș (f) 
și Aurul Baia Mare (m), care 
au cîștigat deopotrivă Cupa 
Campionilor Europeni și elogii
le specialiștilor și presei inter
naționale (vezi „Sportul** de 
joi, 16 octombrie), am primit 
și alte dovezi ale stimei și 
prețuirii de care se bucură, 
pretutindeni, sportul românesc 
și performerii lui.

Bunăoară, ne-a făcut O deo
sebită plăcere să descoperim în 
numărul 226 al prestigioasei 
publicații care este „Revista 
Olimpică**, organ oficial a
mișcării olimpice, editat î:
Elveția, la Lausanne, sub con 
ducerea lui Raymond Gafner, 
un amplu articol semnat de 
Nadia Gomăneci. Publicarea 
însemnărilor multiplei noastre 
campioana olimpice si mondia
le, sub genericul „Sportivii 
vorbesc despre ei înșiși", con
stituie, "desigur, un semn de 
înaltă recunoaștere la adresa 
reputației „zînei de la Mont
real", cea mai autorizată expo
nentă. prin palmaresul ei fără 
egal, a școlii românești de 
gimnastică, robustă si cu un 1- 
nepuizabil rezervor de talente, 
invitătă si cu acest prilej să 

— j; împărtășească din vasta ei ex- 
po- g periență. Emoționant prin fran-

- t
Iii. Doua dintre cele maț răs« 
plodite reviste de specialitate, 
„Deutscher Tischtennis Sport*4 
din R.F.G. si „Tennis de Ta
ble" din Franța, subliniază 
prestația remarcabilă a sporti-

Dincolo de perimetrul concur
surilor, ar fi necesar ca spor
tivilor să li se înlesnească, in
tr-o măsură mai mare, con
tactul cu capodoperele, cu valo
rile culturii locale, cu folclo
rul autohton**. O invitație care 
reprezintă, implicit, un act 
cultural, care nu poate, fireș-

vilor români, insistînd asupra 
performanței lui Călin Crean
gă, noul campion de cădeți al 
continentului. Stăpîn pe mij
loacele sale, apărindu-se exact 
și atacînd irezistibil, Creangă 
a impresionat pe toți cei pre- 
zenți la întreceri. ■ „portretul" 
pe care i-1 dedică „Tennis de 
Table" încheindu-se mai mult 
decît încurajator : „îl vom re
vedea (n.n. pe Călin Creangă) 
cu plăcere în viitorii ani. cînd 
el ar trebui să joace unul din 
primele roluri".

Fără îndoihlă că astfel, de 
elogii,, alese dintr-o listă mult 
mai bogată, au darul să-1 mă
gulească pe Călin Creangă, pe 
alții aflați în situații asemănă
toare. Dar atit el cit și ceilalți 
trebuie să înțeleagă că aceste 
laude nu reprezintă decît un 
punct de plecare, un imbold 
către noi și noi performanțe, 
prin care sportul românesc, tot 
mai responsabil, tot mai perse
verent, are datoria să contri
buie la sporirea prestigiului 
României socialiste pe toate 
meridianele lumii.*

BERLIN, 17 (Agcrpres). — 
în clasamentele celor mai bune 
10 înotătoare din lume pe anul 
1986. clasamente publicate de 
ziarul „Sport Echo" (R.D.G.), 
figurează și 6* înotătoare din 
România.

în prim-plan : Tamara Cos
tache, recordmană și campioa
nă mondială, pe locul întîi la 
50 m liber cu 25,28 și pe 
5 la 100 m liber — 56,03. 
mi Lung este a doua în _ 
la 400 m mixt, cu 4:43,17. si a 
6-a la 200 m mixt — 2:16,45.
Anca Pătrășcoiu ocupă locul 4 
la 200 m spate — 2:11,69, iar 
Carmen Bunaciu — locul 6 la 
100 ,m spate, cu 1:02.37. Foarte 
tînăra Stela Pura este a 7-a 
la 400 m liber, cu 4:10,65, șj tot 
pe locul 7 se află Eniko 
lencsar la 1500 m -liber, 
timpul de 16:34,95.

liberian.
Cu deosebită atenție au fostă 

parcurse, dc asemenea, seetiag 
de istorie străveche a muzeu- g 
lui, precum și Lapidariumul — g 
unde se păstrează copia monu- g 
mentului antic Columna Iui g 
Traian — si sala tezaurului. g 

în încheierea vizitei, pre- g 
ședințele liberian a semnat îng 
cartea de onoare a muzeului. g

ROMÂNIA - POLONIA LA POPICE (j) |
Gicuța Burci, Luminița Zamfires- g 
cu, Constanța Nuță, Maria Șop- g 
terean, respectiv Ion Ruge, Aurel g 
"ucevschi, Zoltan Fazekas, Llviu g 
Ghiță, Valentin Breban, Zoltan g 
Csuroș, Lucian Străinu, Constan- g 
tin Cernea șl Istvan Szoverfi. Js 

. Jocurile slnt programate azi deg 
la ora 13,30 și duminică de La g 
ora 8. Arbitru principal : Boia g 
Fiilop (Ungaria). g

reprezentative de po- 
juniori ale României, 

încep pregătirile pentru , e- 
1937 a Campionatului Mon- 

vor întîlni pe arena Olimpia 
Capitală selecționatele simi- 
ale Poloniei. Antrenorii ce- 

T. Buzea — la 
— la băieți — 

următoarele

Loturile 
pice 
care 
diția 
dial 
din 
lare 
lor două loturi - 
fete și I. Băiaș 
vor folosi următoarele loturi : 
Elena Anton, Maricica Radu, Li
liana Băjenaru, Melinda Demeter,

tie proprie campionilor de. le
gendă, articolul la care nc re
ferim cuprinde (între altele) 
și „o idee asupra căreia orga
nizatorii Jocurilor Olimpice 
trebuie să reflecteze". S-o as- 
oullăm pe Nadia Comăneci : 
„S-ar cuveni ca ei să-i pri
vească pe sportivi nu doar ca 
pe eroii sau figuranfii unui uriaș

MAIA CIBURDANIDZE,

MOSCOVA. Cea de a 13-a par
tidă a meciului pentru titlul mon
dial feminin de șah, de la Bor- 
joml, dintre Maia Ciburdanidze 
șl Elena Ahmilovskaia, întrerup- ' 
tă joi seara la mutarea a 42-a. 
nu a mai fost reluată, fiind con
semnat un rezultat de egalitate. 
In acest fel scorul a devenit 8—5, 
permițîndu-1 Maiei ciburdanidze 
(25 ani) să-și mențină coroana 
de campioană a lumii, deoarece, 
în mod practic, nu mai poate fi 
ajunsă, în afară de faptul că la 
un punctaj egal (8—8)' potrivit 
regulamentului, ea își păstrează 
titlul.

A 14-a partidă a meciului este 
programată sîmbătă.

C.C.E. LA HOCHEI
în cadrul primului tur al 

C.C.E, Ia hochei pe gheață au 
fost înregistrate rezultatele : 
St. Gervais Megeve (Franța) 
— Merano (Italia) 9—1 (1—0,
3—1. 5—0) Gijs Groningen (O- 
landa) — Dynamo Berlin 
(R.D.G.) 2—2 (1—1, 0—1, 1-0).

• TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • La înche

ierea etapei a treia a competiției 
internaționale ..Raliul San Remo“. 
probă contînd pentru campiona
tul mondial de raliuri, pe pri
mul loc al clasamentului se află 
echipajul italian Massimo Bia- 
slon — Tiziano Siviero (..Lancia 
Martini"). Pe locul doi. la 11 se
cunde. se situează pilotul finlan
dez juha Kankkunen ' _ 
Turbo").

Box • Americanul Mark Bre
land campion olimpic la Los 
Angelos a obținut cea de-a 15-a 
victorie ca profesionist, întreeîn- 
dv.-l prin r.s.c. 1. pe compatriotul 
Sau Ralph Twining, ta Columbia.

ciclism • Italianul Gianni

(„Peugeot

GAZDELE J.O. 1992
LAUSANNE, 17 (Agerpres). — Cu prilejul lucrărilor celei de-a 

91-a sesiuni a Comitetului Internațional Olimpic de la Lausanne 
s-a hotărît ca Jocurile Olimpice din anul 1992 să se desfășoare la 
Albertville (Franța) — J.O. de iarnă si Barcelona — J.O. de vară.

ALBERTVILLE BARCELONA
(din sud-estul

este capitala departa- 
Savoiel. Localitatea

ALBERTVILLE 
Franței) 
mentului 
montană din Alpii francez! da
tează în mod oficial din 1836, dar 
documentele istorice o recunosc 
încă din secolul al XIII-Iea. tn 
prezent. Albertville are 18 000 de 
locuitori și poate găzdui încă 
aproximativ 12 000 de turiști. 
Centru turistic și al sporturilor 
de iarnă, Albertville a fost gazdă a 
numeroase competiții de anvergu
ră : Cupe Mondiale la schi, a- 
vînd 56 de piste și pîrtii omolo
gate de Federația Internațională 
de Schi. Orașul șl-a depus can
didatura în 1981, iar în 1983 a 
fost aprobată de C.I.O., gratie 
climei și a posibilităților exce
lente de organizare. Se propune 
ca J.O. de iarnă din 1992 de la 
Albertville ’să fie organizate în
tre 1/ și 16 februarie, perioadă 
în care condițiile atmosferice 
sînt excelente.

• TELEX • TELEX
Bugno a cîștigat, surprinzător, 
cea de-a 74-a ediție a Turului 
Piemontului acoperind cei 206 km 
al cursei în 4h35:36 (m.o. 44,847 
km 1). Pe locurile următoare s-au 
clasat, tn același timp, italianul 
Grimani, francezul Bernard șl 
australianul Anderson.

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
încheierea turneului de la Stara 
Pazova, tn clasament conduce 
cehoslovacul Ivan Hausner cu 
8.5 p,. urmat de Kosanoviei și 
Popov — 7,5 p. Doda — 6,5 p. 
In runda a 12-a. Hausner a re
mizat cu Peev. tn runda a 2-a 
a turneului de la Bor. Watson a 
cîștigat ta Nikolici. Rogers ta 
VelimirOvicl, Abramovlci 1a Diz-

BARCELONA, oraș catalan, al 
doilea ca mărime din Spania, da
tează cu 300 de ani, înaintea e-. 
rei noastre. După numărul de lo
cuitori (1.700.000) este al doilea din 
această țară și cel mai mare 
port maritim. Este unul din ma
rile centre sportive : 1 200 de clu
buri, 1 300 de baze mai mari și 
mai mici, două stadioane de mare 
capacitate, unde s-au organizat 
în 1982 meciuri din cadrul cam
pionatului mondial de fotbal. 
Alte competiții de anvergură au 

^fost găzduite de acest oraș, prin
tre care cele de natațle, ciclism, 
baschet, scrimă.

Candidatura depusă în 1981 
pentru organizarea J.O. a fost 
aprobată de C.I.O. în 1984, după 
ce candidaturile au fost respinse 
în 1924, 1936 și 1972. Astfel. Bar
celona este primul oraș spaniol 
care va organiza J.O. de vară.

te, decât să îndemne la - medi
tație.

Scriind, 
„victoriile 
dul unui 
dia nu se _____  ... _
că, in cel mai deplin spirit de 
fair-play, că drumul ei spre
culmile performanței a fost
permanent ajutat de excelen
tele condiții de viață și pregă
tire dc care a beneficiat, rea- 
lizînd astfel o „schiță" a reali
tăților din sportul românesc de 
azi, compartiment al activității 
sociale plenar sprijinit, în anii 
de aur 
NICOLAE 
partid si de stat.

Trecind mai departe, să men
ționăm că încă nu s-a stins e- 
coul frumoaselor izbînzi repur
tate de „tricolori" la C.E, de 
tenis de masă pentru cădeți și 
juniori, desfășurate nu demult 
în Belgia, la Louvain La Neu- 
ve, unde reprezentanții noștri 
au cucerit o salbă de 9 meda-

în continuare, că 
mele n-au fost ro- 
efort singular", Na- 
sfiește să recunoas-

ai EPOCII
CEAUȘESCU, de

locul 
Noe- 
lume

• TELEX • TELEX
darevici, iar partida Rivas — Ili- 
niei s-a terminat remiză.

In clasament conduc Watson și 
Abramovici cu cîte 2 puncte.

TENIS DE MASA • Proba 
masculină a turneului de la 
Sbdertalje, organizat cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de la 
crearea federației suedeze, s-a 
încheiat cu succesul lui Mikael 
Appelgren (Suedia), care a dis
pus în finală, cu 2—1 (—16, 20, 
23), de compatriotul său Jorgen 
Persson.

Volei • Intr-un meci inter
național amical (f), echipa Vasas 
Budapesta, a învins, pe teren 
propriu, formația NHKG Ostrava 
cu scorul de 3—0 (9. 8, 9).

• In primul tur al Cupei Po
loniei (la cure narticipă echipele 
divizionare) 5 echipe din prima 
ligă au fost eliminate : Zaglebie 
Lublin (din prima divizie) a fost 
întrecută de Gornilr Wojkowlce 
(liga a 4-a) ! Alături de ea au 
mal părăsit Cupa Ruch Chorzow, 
Lechia Gdansk, Lech Poznan șl 
Motor Lublin t G.K.S. Katowice 
(deținătoarea trofeului) a dispus 
cu 2—o de Odra Opole. • In 
campionatul Scoției — după cum 
am relatat — Dundee United a 
suferit prima înfrîngere : 0—2 eu 
Aberdeen (care a fost eliminată 
din Cupa Cupelor de echipa elve
țiană Sion), prin golurile mar
cate de Hewitt. • Cea mai mare 
surpriză din etapa de sîmbătă a 
campionatului englez : F.C. Li
verpool — Tottenham 0—1 I Din 
1912, Tottenham n-a mai cîștigat 
la Liverpool... • Ziariștii rubrici
lor ds fotbal din Uruguay și 
chiar unii specialiști ar dori, ca 
la cîrma echipei naționale a U- 
ruguay-ulul ?ă fie numit argen
tinianul Cesar Luis Menotti. A- 
cesta din urmă este de acord. 
Verdictul îl va da federația de 
specialitate • Crește nurnă- 

spectatorilor din prima 
scoțiană. Recordul pe 

întreg campionat, 1 080 800 
pare în pericol I 

o"ste 500 de mii de

rul 
ligă 
un 
de spectatori.
Pînă acum _ ______ _____ __
bilete au fost vîndute și se crede 
că recordul va fi deoășlt în cele 
10 săptămînF de campionat care

urmează. • Maradona a acceptat 
să ioace în Dubai intr-un meci 
demonstrativ susținut de forma
ția AU Wasl cu Bayern Miinchen. 
programat în decembrie.
• Echipa Wisla Cracovia, care 

a împlinit anul acesta 80 de ani 
de la înființare, a întîlnit. în- 
tr-un meci amical, formația Di
namo Moscova— Fotbaliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (2—0). • tntr-un n.eci 
internațional amical, la Sofia, se
lecționata de tineret a Bulgariei 
a dispus cu scorul de “ “ " “ 
de formația similară a 
mane. • Antrenorul 
franceze R. C. Paris, 
Tabac, a fost înlocuit cu france
zul Victor Zvtirika, pînă în pre
zent la echipa de rezerve a clu
bului. Măsura a fost luată dato
rită rezultatelor slabe obținute 
în acest sezon de către R.C. Pa
ris, care se află pe locul 17 în 
clasament. • Formația Spaniolă 
Real Murcia, aflată în prezent pe 
ultimul loc în clasament, cil 6 
înfrîngeri din 7 partide, are un 
nou antrenor, în persoana cunos
cutului tehnician Ladislau Kuhala, 
renunțîndu-se la serviciile lui 
Vicente Campillo. în vîrstă de 59 
de ani, Kubala a pregătit, între 
altele, reprezentativa Spaniei și 
formația C.F. Barcelona.-precum 
șl echipe din Elveția Canada șl 
Arabia Saudită.

2-0 (1-0) 
K.D. Ger- 
formațiel 
Sylvester
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