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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 23 oc
tombrie, s-au deschis lucrările 
sesiunii a IV-a a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâmpinați 
de deputați și invitați cu mul
tă căldură, cu puternice și în
delungi aplauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in lojile oficiale au 
luat loc tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, 
Banc, Virgil Cazacu, 
Ciobanu, Ion Cotnan, 
Constantin, 
Dobrescu, 
Alexandrina 
Mănescu, 
Gheorghe 
Pană, __ __ ___ _______
Popescu, Gheorghe Rădulescu.

In sală se aflau, alături de 
deputați, numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți 
ai oamenilor muncii, ai vieții 
noastre științifice și culturale.

Erau prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, precum și corespondenți 
ai presei străine.

La propunerea Biroului M.A.N., 
a fost adoptată următoarea 
ordine de zi :

1. Activitatea internațională 
a României privind dezvoltarea 
relațiilor politico-economice, a 
colaborării multilaterale eu 
toate statele, participarea ac
tivă Ia soluționarea probleme
lor complexe ale vieții mondia
le, prin dialog și negocieri, la 
lupta pentru dezarmare și pace 
în lume.

2. Proiectul de Lege pentru 
modificarea unor prevederi din 
Constituția Republicii Socialiste 
România.

3. Proiectul de Lege cu pri
vire la reducerea de către 
Republica Socialistă România 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare și la consultarea poporu

Ion 
Ludovie 

Găinușe, 
Constantin 

Oprea, 
Ion Pățan,

Iosif 
Lina 

Nicolae 
Dincă, Miu 

Fazekaș, 
Manea 

Olteanu, 
Gheorghe 
Dumitru

lui, in legătură eu aceasta, in 
cadrul unui referendum.

Luind cuvîntul, 
Marii Adunări 
Nicolae Giosan. a 
profundă emoție și aleasă re
cunoștință, în numele dumnea
voastră, al tuturor, vă rog să-mi 
îngăduiți să adresez rugămintea g nia

- ■ . . . mecj aflat de ani buni sub
g semnul interesului major, și cu 
$5 atît mai mult acum, la tot mai 

puține luni înaintea debutului 
g Cupei Mondiale, unde cele două 
f- echipe vor face parte din a- 
g ceeași grupă-; o „grupă de foc" 

a marii competiții.
g Ieri, cînd a început practic... 
g numărătoarea inversă înaintea 
g mult așteptatei- întâlniri, trieo- 
g lorii noștri s-au întâlnit pe te- 
5 renul Sportului Studențesc, în 
Ș „Tei", și au făcut un ântrena- 
g ment cu de toate. Antrenorul 
g Ion Țuțuianu a condus, mai în- 

tîi, încălzirea celor 26 de ju- 
g cători. La alergare. în fruntea 
g plutonului, trei înaintași : Lau- 
g rențiu Constantin, Gheorghe Ca- 
g ragea, Ilaralambie Dumitraș. 
g A urmat lucrul pe compartl- 
g mente. Valerin Irimescu a gru- 
g pat într-o parte jucătorii de pe 
^liniile dinapoi. Sorin Secelcanu, 
g Virgil Năstase, Adrian Lungu. 
g Ștefan Tofan, Cornel Popescu, 
g Marcel Toader, Gheorghe Flo- 
g rea în atac. George Tutunea, 
0 Gelu Ignat, Liviu Hodorcă. A- 
g

președintele 
Naționale, 

spus : Cu

fierbinte de a lua cuvîntul 
conducătorul respectat și iubit 
al partidului șl statului nostru, 
genial fondator a! strategiei 
edificării socialismului și comu
nismului pc pămîntul Româ
niei, marele erou între eroii 
neamului, înflăcărat luptător 
pentru libertatea și independen
ța poporului român a 
națiunilor, pentru 
dreptului sacru al 
la o viață liberă și demnă, la 
pace, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Primit cu îndelungi aplau
ze, cu puternice urale, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată 
activității internaționale a 
României privind dezvoltarea 
relațiilor politico-pconomice, a 
colaborării multilaterale cu 
toate statele, participarea acti- g 
vă la soluționarea problemelor f 
complexe ale vieții mondiale, 
prin dialog și negocieri, Ia 
lupta pentru dezarmare și pa
ce. transmisă în direct de pos
turile noastre de radio și tele
viziune, a fost urmărită cu 
deosebită atenție, ca deplină 
satisfacție si deplină aprobare 
de toti cei prezent!.

în cursul după-amiezii, in 
cadrul dezbaterilor, au luat cu
vîntul deputății loan Totu, 
Dumitru Constantin, Lina Cio- 
banu. Constantin Arseni, Vir
gil Cazacu, Diamanla Laudo- 
niu, Ion Brad, Susana Galpal, 
Dinu Drăgan, loan Anton. Va
sile Milea.

tuturor 
asigurarea 
oamenilor

(Continuare in pag. a 4-a}

24 de ore plnă la meciul de rugby România - Franța ECHIPA NOASTRA PRIVEȘTI

Franța la rugby.

NEAGU

Simbătă, pe Giiilești, Româ-- - - Un

Pază ne grămadă, la antrenamentul de ieri al rugbyștilor români 
Foto : Aurel D. NEAGU

lexandru Domocoș Vasile Hol
bau, Marian Zafiescu in pozi
ție de apărare. înaintarea a 
ascultat comenzile 
Tuțuianu. Se fac 
refac grămezi, apoi margini: 
Mircea Munteanu Fiorea Opriș,

iul 
Și

L
M

Corncliu Gheorghe, 
Caragea,
Latirențiu Constantin

Gheorghe
Gheorghe 
Dumitru. 
Ilaralam-

&
%

Geo RAEȚCHI

(Continuare in oao 2-31

DUPĂ EVOLUȚIILE NESATISFĂCĂTOARE 
DIN CUPELE EUROPENE
DOUĂ

LA FOTBAL
PERIOADE DISTINCTE 

JîN PARTIDA DE 
f BRUXELLES. 23 (prin iele- 
g fon). A patra partidă din-a- 
g cest an dintre Steaua și An- 

derlecht a avut două părți dis 
g tinete. Prima s-a derulat intre 
g minutele 1 și 75 șl s-a carac- 
g terizat prin dominarea echipei 
g pregătită de Arie Haan, care 

și-a creat cîteva bune ocazii de 
g gol, de fiecare dată însă a- 
?? părătorii campioanei noastre

LA BRUXELLES

Pe agenda marii competiții naționale

NOI Șl ATRĂGĂTOARE ÎNTRECERI

PENTRU TOATE ViRSTELE
Și la finele 

agenda Daciadei figurează
acestei luni, pe 

—..—J—....... —. L1 ....... ll O
serie de întreceri de masă de 
amploare, care atestă dimen
siunile sportului pentru toți, 
receptivitatea tineretului, a oa
menilor muncii față de exerci
țiul fizic practicat sistematic, 
organizat.

în centrul atenției se va afla

handbal, volei și oină precum 
și la unele sporturi tehnico- 
aplicative. în același timp vor 
avea loc demonstrații de că
lărie si tir, motocros si aviație 

O întrecere de 
tradițională va avea 
tă și duminică la 
„Cupa Comerțului" 
ta la a Xl-a ediție

asemenea 
loc sîmbă- 

Predeal — 
anul aces- 
organizată

al județului la atletism, hand
bal, volei, lupte, judo, șah etc.

In afara Crosului veteranilor 
(duminică pe Stadionul Tine
retului, de la orele 10,30), in 
Capitală iubitorii sportului din 
mediul universitar vor putea 
urmări (simbătă) întrecerile din 
cadrul „Cupei anilor 1“ — e- 
diția a 29-a cu participarea 
studenților de la I.M.F.. cei 
care sint și inițiatorii acestei 
mult așteptate competiții. Ea 
va avea loc De baza sportivă 
a I.M.F. din Bulevardul Arma
ta Poporului și va cuprinde în
treceri la atletism, baschet, 
badminton, gimnastică, hand
bal. fotbal, șah, tenis, tenis 
ie cîmp. volei etc.

i

frumoasa acțiune inițială dt 
Consiliul Municipal Sibiu al 
Organizației Pionierilor intitu
lată sugestiv „Chemarea Toam
nei". Programată duminică, in 
Parcul. Dumbrava, la această 
acțiune tradițională vor fi pre- 
zenti copiii și tineretul studios 
din orașul de pe Cibin. care 
se vor întrece la gimnastică 
judo, atletism, orientare turis
tică popice, fotbal baschet

de Comitetul Uniunii Sindica
telor din Comerț. Cooperație 
și Turism la atletism (cros), 
popice, sah si tenis de masă, 
cu participarea a peste 300 de 
sportivi din întreaga țară.

Tot simbătă si duminică este 
orogramat Festivalul sportului 
muncitoresc vasluian, compe
tiție care se va desfășura pe 
bazele atrăgătorului complex 
sportiv din orașul de reședință

intervenind prompt. în frunte 
cu Stîngaciu care a avut cîteva 
intervenții cu adevărat excep
ționale. Aceste prime 75 de 
minute au mai evidențiat insă 
și puterea de luptă a marii 
majorități a jucătorilor Stelei. 
Bărbulescu, Balint, Stoica, 
VVeissenbacher, Iovan, Ivan, Ci
reașă desfășurînd un mare tra
valiu, dublindu-se eficient a- 
tunci cînd era nevoie, pășind 
cu destulă precizie pe un te
ren greu, alunecos, destrămînd, 
cu mult calm, atacurile rapi-

zilor atacanți belgieni in frunte 
cu Scifo, Lozano și Kmcevici.

Deosebit 
in această 
dăruirea 
strădaniile 
till în fiecare 
ține imaculată 
caj. Minutele 
veam cu toții 
este adevărat, cu destulă șansă, 
e posibil să se obțină un re
zultat de egalitate care ar fi 
însemnat o perfotmanță de ex
cepție în condițiile concrete ale 
jocului, referindu-ne în aceas
tă privință, în primul rînd, la

Laurențiu DUMITRESCU

de clară 
parte a 
tuturor 
lor

a mai fost 
jocului si 
lucătorilor, 
se tace u- 
de a men

de a 
fază
tabela de mar- 

scurgîndu-se. a- 
convingerea că

(Continuare In pag 2-3)

ASTĂZI ÎNCEP, IN SALA ELOREASCA,
NAȚIONALELE" DE

Sala Sporturilor Floreasoa 
din Capitală găzduiește, de azi 
și pînă duminică, Campionatul 
Național de gimnastică ritmi
că. La acest concurs vor evo
lua sportive de categoria a 
Il-a, I și maestre, atît la pro- 

>bele individuale, cit 
chipe.

Iubitorii sportului 
frumuseții vor putea 
voluțiile gimnastelor ___
de mult ne-au reprezentat țara 
la Campionatele Europene de 
la Florența : Florentina Buta- 
ru, Alina Drăgan, Petruța Du
mitrescu și Adriana Stoenescu.

Desigur, Campionatul Națio
nal de gimnastică ritmică, căr- 
rula federația de specialitate 
îl acordă toată atenția, se vrea

Si pe

grației 
urmări

care

e-

și 
e- 

nu

GIMNASTICĂ
să fie un examen-bila nț ai va
lorilor existente in secțiile clu
burilor și asociațiilor 
atît di.n 
pitală.

Centre 
Brașov, 
care la 
prezentat sportive ?i ech oe 
bine pregătite in această fru
moasă disciplină sportivă pot 
oferi și acum la final de an 
competiționai intern, un pius 
de calitate și de frumusețe atît 
de. necesare pentru viitor.

Astăzi, de la ora 8.30 intră 
in concurs sportivele de cate
goria a Il-a de clasificare, du- 
pă-amiază, la ora 15,30 va a- 
vea Ioc festivitatea de deschi
dere, iar de la ora 16.00 vor 
evolua maestrele. (e. dj.

lară Cit si
sportive 

din Ca

ca Brăila. Constanța, 
Oradea. Baia Maro 

trecutul campionat au 
sportive

„Criteriul olimpic14 la caiac-canoe

O PLĂCUTA
Pitești, 23 (prin telefon). Pe 

Lacul Bascov s-a încheiat „Cri
teriul Olimpic" la caiac-canoe. 
o tradițională și mereu fru
moasă regată de toamnă, re
zervată tinerilor pînă 
ani. „Noul val1 
în 
își 
cu 
12

la 23 de 
prezentat 
(selecția 
luptînd 

din cele

s-a 
formă ascendentă 
spune cuvîntul !). 

ardoare în fiecare 
probe olimpice. La caiac- 

canoe, însă. ..noul val“ poate 
însemna Angelin Velea (Stea-

REÎNTÎLNIRE CU
ua). 23 de ani. campion mon
dial în 1983 la Tampere, cam
pion mondial, anul acesta, la 
Montreal, locul I. acum, la 
K4, dar poate însemna și Mi- 
haela Nedejde (CSU Construc
ții București), 19 ani. abia de 
o lună în lotul reprezentativ : 
deci fără carte de vizită Și 
totuși locul I. în proba de 
caiac simplu 500 m 1

..Criteriul olimpic" la caiac- 
canoe. a fost, vrem să spu-

PERFORMANȚA
?unem o plăcută revedere 

cei mai tineri performeri (An
gelin Velea. Ionel Constantin.

Marina 
toti 
C.M.

Luminița Munteanu 
Ciucur- Ana Larie 
daliați la ultimele 
podium și aici la Bascov) 
și o încintătoare întâlnire 
viitorii ași ai padelet =1

me-
oe

CU
□a-

Vasile IOFAN

(Continuare in oao a 4-a)



După 5 etape, în campionatul Diviziei A la popice

J SI UNIO SATU MARE

La încheierea sezonului Oficial de călărie

SĂ SE REDUCĂ ÎNĂLȚIMEA OBST
In campionatul Diviziei A de 

popice — competiție în care 
sînt angajate 20 de echipe fe
minine și tot atâtea masculine
— mîine se va disputa etapa
a Vl-a. întrecerile au avut pină 
acum o desfășurare destul de 
interesantă, în fiecare etapă 
înregistrîndu-se rezultate sur
priză. Dar iată, citeva aspecte 
din întrecerea celor mai bune 
echipe : A ACTUALA campi
oană feminină, Electromureș 
Tg. Mureș, care, împreună cu 
Aurul Baia Mare (m), deține 
anul acesta supremația conti
nentală. cîștigjnd recent, la 
Szeged, în Ungaria. turneele 
finale ale „Cupei Campionilor 
Europeni", a primit o replică 
puternică în acest început de 
campionat : ea avînd două în- 
frîngeri și se află pe poziția a 
șasea în seria respectivă. • 
FORMAȚIA masculină Gloria 
București, fruntașă a ultimelor 
ediții ale campionatului, are și 
acum o comportare remarcabi
lă : toate jocurile câștigate și 
locul I în clasament. • O SUR
PRIZĂ plăcută a oferit în a- 
ceste prime oinci etape forma
ția Unio Satu Mare (antrenor 
Ion Biciușca, unul dintre cei mai - - - -■ • - ....
care 
pînă 
seriilor dispun de jucători care 
obțin rezultate foarte bune și 
în partidele din deplasare. Iată 
câteva exemple : Marlcica Radu
— 432, Mariana Constantin — 
420 (Hidromecanica Brașov), 
Silvia Boboc — 428,425, junioa
ra Laura Andrei — 427 (La- 
romet București), I. Biciușca 
(Unio Satu Mare) — 924 șa.

• DINTRE cele opt echipe nou 
promovate in camptonat, doar 
dpuă au reușit pînă aoum să 
...uirce pe locuri din prima ju
mătate a clasamentelor : Voin
ța București și Olimpia Reșița 
(m). ® ECHIPA constănțeană 
Chimpex, care In trecuta edi
ție a campionatului a fost 
printre sexteturile bine cotate, 
acum are în clasament o situa
ție precară, locul 10. Ocuparea 
ultimului loc se datorește fap
tului că toate meciurile din 
tur le susține în deplasare, a- 
rena din Constanța fiind în 
refacere. • DIN ETAPA de 
mîine, celp mai „tari" meciuri 
se anunță : Laromet București 
— Voința București, Petrolul 
Băicoi — Gloria București (f) : 
Carpați Sinaia — Rulmentul 
Brașov, Electromureș Tg. Mu
reș — Unio Satu Mare și Au
rul Baia Mare — Olimpia Re
șița (m). Partida feminină Vo
ința Oradea — C.S.M. Reșița 
■s-a jucat cu două zile îtn urmă, 
victoria revenind orădencelor 
cu 2372—2292 pd.

Iată situația în fruntea și la 
sfîrșitul clasamentelor după e-

tapa a V-a : FEMININ — se
ria Sud : 1. Laromet București 
8 p (4759 pd în
2. Gloria București
3. Metrom Brașov 
...pe ultimele locuri 
Ploiești 4 p (6879), 
Băicoi 4 p (6844), 
Ploiești 2 p (4531) ;
1. Hidromecanica I 
(4831), 
(7000), 
(6995)...

deplasare),
6 p (7216),
6 p (4877) 
: 8. Voința 
9. Petrolul

10. Dacia 
seria Nord: 

Brașov 8 p 
Oradea 6 p 
Reșița 6 p

2. Voinita
3. C.S.M.
8. Constructorul Gher

la 4 p (6951), 9. Record Cluj- 
Napoca 4 p (4494), 10. Voința 
Odorhei 0 p (4549). MASCÎULIN 
— seria Sud : 1. Gloria Bucu
rești 10 p (9886), 2. Olimpia
București 8 p (5032), 3. Rul
mentul Brașov 6 p (14926)... 8. 
Petrolul Cimpina 2 p (14414), 9. 
Flacăra Brașov 2 p (9805), 10. 
Chimpex Constanța 0 p (23700); 
seria Nord : 1. Unio Satu Mare 
10 p (15526), 2. Aurul Baia
Mare 8 p (10273), 3. Electro-
mureș Tg. Mureș 6 p (15632)... 
8. Constructorul Tg. Mureș 4 p 
(10286), 9. C.F.R. Tg. Mureș
2 p (5181), 10. Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 0 p (14547) (T.R.)

SAU SĂ SE RIDICE ȘTACHETA CĂLIT/

o întrebare cu UN SINGUR răspuns

Pentru călăreții noștri, spe
cialiști în obstacole, sezonul 
competițional 1986 s-a încheiat. 
Din punct de vedere al ca
lendarului intern, sistemul de 
desfășurare a întrecerilor n-a 
suferit nici o modificare păs- 
trîndu-se aceleași cooordonate 
(campionat — structurat pe 
trei etape și la juniori și la 
seniori ; trei trofee : „Cupa 
României", „Cupa Federației". 
„Cupa Moldovei"), în timp ce 
pe plan internațional a fost un 
an de tranziție, cu participări 
doar la cîteva concursuri, nu 
toate de un nivel valoric 
deosebit — și la Balcaniada 
de juniori. Trăgînd, deci, linie 
se impune o primă observație : 
deși ia unele secții se consta
tă o creștere valorică, LA MA-

JORITATEA s-au făcut pași 
înapoi. cu influență asupra 
calității și. implicit, a rezulta
telor. Acest regres său cel mult 
o cantonare în zona mediocri
tății se manifestă atît în ceea 
ce privește pregătirea tehnică 
a călăreților, cit și a materia
lului cabalin, avînd ca rezul
tantă evoluții necorespunzătoa
re. Pozițiile ocupate la Balca- 

exemplu. o 
mai

niadă sînt. spre 
confirmare a celor spuse 
înainte.

De
înregâ 
cătuir, 
gente, 
loare 
sporti’ 
propie 
țional. 
celor 
cel a 
fiind 
rea... 
foile 
șuri 1

vechi juicătari in Divizie), 
n-a pierdut nici un joc 
acum. • FRUNTAȘELE STEAUA - PRIMA

Prima semifinală a „Cupei 
Federației Române de Rugby" 
s-a disputat ieri după-amiază 
pe Stadionul Tei din Capitală. 
Jocul a opus echipele Steaua 
București și Rulmentul Bîrlad, 
cea dinții cîștigînd la scor : 
42—12 (22—6). A fost un meci

„Cupa F. R. T. Timișoara” la tenis

PARTIDE DE BUNĂ CALITATE
IN ULTIMA COMPETIȚIE A ANULUI

Ultima competiție oficială 
pentru seniori a sezonului de 
tenis, „Cupa F.R.T. Timișoara", 
s-a desfășurat la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute, în organiza
rea federației de specialitate și 
a asociației sportive Electrica 
din localitate. Disputat intr-o 
ambianță plăcută, în condiții 
meteo excelente, concursul a 
reunit la start 50 de băieți și 
30 de fete, oferind iubitorilor 
tenisului partide de bună cali
tate.

Spre deosebire de preceden
ta competiție, care a avut loc 
cu o săptămînă mai înainte la 
Cluj-Napoca, de această dată 
au fost prezente și tenismanele 
din grupul fruntaș, ceea ce a 
avut un efect consistent asu
pra nivelului valoric al între
cerii. La individual finala fe
minină a revenit Dianei Sa- 
mungi (Dinamo București), 
câștigătoare în trei seturi (5—7. 
6—3. 6—3) în fața colegei sale 
de club, Florentina Curpene, 
revanșă pentru partida din 
campionatul republican ; si, 
s-ar părea, o demonstrație de 
voință. în semifinală, Samungi 
a dispus cu 6—3, 6—2 de Mire- 
la Buciu (Steaua), iar Curpene

cu 7—5, 6—0 de Mădălina Voi- 
nea (Dinamo București), aceas- 
sta din urmă învingătoare în 
sferturi (!) a campioanei na
ționale, Teodora Tache (Di
namo București), cu 7—6, 6—3. 

La băieți, Andrei Dîrzu (Di
namo București) s-a impus în 
fața lui Silviu Gorgan (Stea
ua) în două seturi (6—1, 6—2). 
după ce în sferturi l-a elimi
nat eu 6—2, 6—4 pe George 
Cosac (CSS 2 Constanța), iar 

- în semifinală cu 6—4, 6—2 pe 
Cornel Enache (Dinamo Bucu
rești). în cealaltă semifinală. 
Gorgan — Florin Chiru (Pro
gresul București) 3—6. 6—4.
6—3.

Finala probei de dublu fe
minin a programat partida 
dintre Otilia Pop (Progresul 
București), Florentina Curpene 
(Dinamo Buc.) — Diane Sa- 
mungi, Teodora Tache (Dina
mo Buc.), primele adjudeeîn- 
du-și victoria eu 7—6. 6—2. La 
băieți, cuplul George Cosac 
(CSS 2), Răzvan Itu (Steaua) 
a dispus în trei seturi (6—4. 
1—6, 6—2) de perechea Andrei 
Dîrzu (Dinamo Buc.), Radu 
Hărnuț („U“ Cluj-Napoea).

FINALISTĂ A „CUPEI F.R. RUGBY"
interesant, cu multe acțiuni 
lungi, combatantele manifestând 
predilecție pentru spectacol. 
Bucureștenii au abordat parti
da cu remarcabilă seriozitate, 
părînd hotărîți să-și aproprie 

: trofeul în actuala ediție a în
trecerii. Ei s-au arătat supe- 

_ riori pe toate planurile, ali- 
niind, de altfel, o garnitură 
valoroasă, experimentată, din 
care nu au lipsit internaționa
lii Murariu, Rădulescu, Moț, 
Giucăl, Alexandru, T. Coman, 
Fuicu, David, Vărzaru, Codoi, 
alături de tineri de real talent. 
Steaua a reușit Qpt eseuri, im
punîndu-se limpede. Dar tre
buie subliniat că și bîrlădenii 
au avut o serie de faze aplau
date, cum a fost cea de mare 
rapiditate de 
prizei secunde,
de Abutoaie.

Despre acest
numai — ne-a vorbit arbitrul 
întâlnirii. neo-zeelandezul D. 
Bishop, cel care va oficia sîm-

la mijlocul 
încheiată în

meci — si

re
but

nu

bătă întâlnirea România 
Franța : „Am condus un 
foarte bun. Mi-a plăcut anga
jarea, abilitatea înaintărilor, dar 
mai ales faptul că echipele au 
avut preocupare pentru 
deschis. * " 
cere să 
meci si 
desigur, 
o partidă de calitate, de rugby, 
de ținută. E normal, nu-j așa, 
să-mi doresc ca debutul meu 
european să continue sub fru
moase auspicii, 
că ospitalitatea românească 
de prima clasă ! Am 
aici oameni minunați, 
de prietenoși si de ne acum vă 
anunț că am intenția să mă 
întorc în tara dumneavoastră".

Cealaltă echipă 
disputa, împreună cu 
„Cupa F.R.R." va fi 
duminică, după i 
Știința CEMIN Baia 
C.S.M. Sibiu.

joc

jocul 
A fost, pe scurt, o plă- 
arbitrez un asemenea 
doresc ca si sîmbătă — 
la alt nivel — să fie

ei
Să mai spun 

e 
întilnit 
extrem

care-și va 
i Steaua, 
cunoscută 
semifinala 
Mare —

G. R.

ÎNAINTEA MECIULUI CU ECHIPA FRANȚEI
(Urmare din pag. I)

bie Dumitraș, loan Doja, Gheor
ghe Ion. Costică Florea, Vasile 
Pașcu, Nicolae Vereș, Petrișor 
Petre. 13 unii, 13 ceilalți. Sche
mele se succed iute. Unele „ies" 
de prima dată, altele se re
petă pînă totul merge strună. 
Se trece la asamblare, la lu
crul pe echipă. Nu se aude de- 
cît vocea lui Valeriu Irimescu. 
Fazele curg mereu mai exact...

Cel mai grăbit după acest 
antrenament e Mircea Muntea- 
nu. Căpitanul naționalei, talo- 
nerul care va juca a zetea

trei ori 
află, nu 
exame- 

altul —

PRACTICAȚI, ZILNIC, GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ!
5 fbârbafi femei )Complexul

Stind1. Stmd ; 1. Fandare îna
inte cu piciorul sting S1 ri
dicarea brațelor prin înain
te, lateral, sus; 2. Reveni
re ; 3—4. Aceeași mișoare 
cu piciorul drept.

<

2. Stind depărtat eu bra
țele înainte : 1—2. Do<uă ra
tări de brațe spre înainte ; 
3. îndoirea “trunchiului îna
inte ; 4. Arcuire, r

lateral 
stînga, cu ducerea mâinilor 
la umăr ; 2. Ridicare pe vîr
furi cu întinderea brațelor 
sus ; 3. îndoirea brațelor,
mîinile la umăr ; 4. Reveni
re ; 5—8. Aceeași mișcare 
spre dreapta.

4. Stind t 1. Ridicare pe 
vârfuri, eu ridicarea brațe
lor prin înainte, sus și ex
tensie ; 2, Arcuire ; 3.
Ghemuire eu muniție pe ge
nunchi ; 4. Revenire.

5. Stind Săritură în
atiind depărtat, cu bătaia 
palmelor sus (brațele se ri
dică prin lateral) ; 2. Sări
tură în știind, eu coborîma 
brațelor și bătaia palmtfior 
înainta, jos.

6. Stind : 1—2. Pas late
ral spre stingă, cu ridicarea 
brațelor lateral și inspira
ție ; 3—4. Revenire, cu cobo- 
rîrea brațelor și expirație : 
5—8. Aceeași mișcare spre 
dreapta.

Dacă la C.S.M. Lugoj, munca 
antrenorului Cornel Ilin se face 
vizibilă printr-o comportare 
foarte bună a elevilor săi (Al
bert Mocanu, Octavian Haneș, 
Ligia 
două titluri naționale la ju
niori, plasarea pe locul 3 la 
echipe seniori cu o formație 
compusă din sportivii amintiți, 
la o... bară de poziția întâi si 
cu o prezență notabilă la Bal
caniadă (A. Mocanu — locul 
3) ; dacă la . Dinamo, la rîndul 
său antrenorul 
prezintă valori 
(în special) și 
cu trei titluri ;
CSM SEMTEST Craiova (an- . 
trenor. Constantin Podaru) a 
ieșit din lungdl său anonimat 
impunîndu-se' de două ori 
(cat. ușoară — Romulus Paș- 
covschi și echipe) la recentele 
finale de seniori ; dacă Petro
lul Ploiești și C.S.M. Sibiu se 
mențin în prim-plan prin Con
stantin Albert și. respectiv A- 
lexandru Bozan, în 
în schimb, asistăm 
greșul 
secției 
grupare 
noastre 
reșteni

Ilin) cîștigători a

Andrei Costea, 
ca Ioana David 
Ionel Bucur — 
dacă. în sfîrșit,

oară cu Franța („de 
am fost victorios") se 
o ascunde, între două 
ne : unul la I.E.F.S., 
meciul cu reprezentativa coco
șului galic. Primul îi urează 
succes actualul lider în topul 
selecțiilor, Gheorghe Dumitru, 
a cărui posibilă folosire în li
nia a două a grămezii 
semna a 12-a partidă cu 
le francez. Au la activ 
asemenea întîlniri. Dar 
mulți ce speră în debut 
Franța. De la tinerii și foarte 
tinerii Doja, Dumitraș, Năsta- 
se, Popescu, Seceleanu, Tofan, 
Veres, Domocoș, C. Florea, V. 
Holban, Ion, Petru, Tutunea, la 
experimentalii C. Gheorghe — 
32 de ani sau M. Zafiescu — 31.

Un debutant e și... Ion Țu- 
țuianu. Ca antrenor la lot, se 
înțelege, 
foarte 
putem 
foarte 
tâi, în _ 
„Putem avea cîșiig de cauză, 
printr-un joc agresiv, prin mo
bilizarea și dăruirea care rie-au 
adus toate celelalte succese. Eu 
cred, cu adevărat, în Echipă...". 
Valeriu Irimescu e de aceeași 
părere, mulțumit că naționala' 
noastră a crescut de la meciul 
cu Tunisia la meciul cu Portu
galia în proporție însemnată.

Cînd antrenamentul a luat 
sfîrșit, 26 de rugbyștî au ieșit 
din teren obosiți, cu transpira
ția șiroaie, tăcuți. încrederea o 
păstrează în inimi, sub piepturi 
puternice de bărbați, conștienți 
de clasa adversarilor, dar neui- 
tfind că de la ultima victorie 
cu Franța au trecut patru ani...

ar in- 
„XV“- 
și alții 
sînt șl 

cu

Privește încrezător 
dificila partidă r „Cum 
cîștiga ? Dacă vom juca 
bine afirmă, mai în- 
glumă. Apoi, se explică :

• Oaspeții sosesc astăzi Ia 
amiază în Capitală, antrenorul 
Fouroux anunțînd deplasarea 
unui lot de mare valoare, in 
frunte cu Blanco, Dubroca. Ga
rnet, Rodriguez, Sella, Condom 
si alți jucători binecunoscut! în 
lumea rugbyulul internațional.

schimb... 
la re- 

accidental) 
Steaua — o 
a echitațieî 

—. călăreții bucu- 
nereușind să-și înscrie 

în palmares nici măcar un ti
tlu (!), la menținerea în sfera 
mediocrității a celor de la O- 
limpîa, A.S.A. Cluj-Napoca. 
C.S.M. Iași, la insuficientul a- 
port al celorlalte secții din 
țară. Cineva formula, mal în 
glumă mai în serios, o între
bare : să se reducă înălțimea 
obstacolelor sau să se ridice 
ștacheta calității muncii ? Pen
tru că. este, oare, de accep
tat 
35 
gă 
la 
întrecere 3. iar a patra clasa
tă să încheie cu 40 p : ca la 
cat. semigrea să participe 5 
călăreți, din care doar 3 au 
încheiat ambele parcursuri, iar 
la cat. grea să intre în dispută 
doar 4 concurenți ?

(sperăm 
de la 

pilon

ca la cat. ușoară, din cel 
de concubenți să se retra- 
16 după prima manșă ; ca 
echipe, din 7 să iasă din

fie os 
rindu- 
tăm c 
nu es 
mai t 
să ex 
„derol 
rilor 
un cc 
poate 
apreci 
șă, nt 
ge), d 
benefi 
ficie 
nea. 
se pi: 
impur 
Iîtăți 
pelor, 
ne obi 
tru s) 
altă c 
finale

Dup 
pionai 
cătuir 
tative 
însă, 
jumăt 
Moca: 
junioi 
— tei 
nile, 
vacan

Iată 
lunga 
(poate 
seams 
suri < 
frumc 
treacă 
pentn 
exis'" 
car 
foarte 
ționat 
cîteva 
fiind 
Speră 
zate ( 
legiul 
lua n

DE LA
• PENTRU PRIMA OARA in 

istoria sportului ieșean, gazda 
unei gale de box, desfășurată 
eontorțn regulilor de organizare 
a unei asemenea reuniuni eu 
public, a fost o localitate ru
rală : comuna Erbicenl, unde de 
cîtva timp există un Centru de 
pregătire 
asociației 
Gala s-a 
numeroși 
vadă „la 
de boxeri 
torul Constantin Ivan, 
cu acest prilej alături de alți 
tineri pugiliști de la asociațiile 
sportive Nlcollna, Voința, C.S.M. 
șl Fortus din Iași. După eele 15 
lntîlnjri aprig disputate a fost 
decernat șl un trofeu — „Cupa 
de toamnă" — care, spre satis-

pugillstică, aparțintnd 
sportive Voința Iași, 

bucurat de prezența a 
localnici, dornici să 

ei acasă"... întîiul lot 
pregătiți de instruc- 

evoluînd

faeția 
centru 
din lo 
multe 
S-au € 
xulul 
D. M< 
și V.
nici ș 
C. Pn 
ta). C 
marcai 
asiguri 
de co: 
ral al

Se t 
posibil 
tru d< 
mediul 
cel de 
de cit 
șl cor

CIȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO
DIN 17 OCTOMBRIE : Cat. 1 : 4 
variante 25 % a 50.000 lei ; cat. 2 : ---- . -------  . ■ J .

4 :
5 :

iei j 6 •*
lei ; cat. X :

9.75 variante a 9.819 lei ;
16.75 variante a 5.716 lei
45 variante a 2.127 lei ; __
197.50 variante a 485 lei ; cat.
217 variante a 441 Li , __
1.795.50 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 39.435 lei. Câștigu
rile In valoare de 50.000 lei. de la 
categoria 1, au revenit particlpan- 
ților : Vlad Ladislau din Deva, 
Cercel Nicolae din corn. Blejești. 
județul Teleorman. Stanciu Nico
lae din Focșani și Marin Dumii*» 
din București.
• Astăzi are loc ta București, 

în sala clubului din str. Doam
nei 'nr. 1. inceplnd <fe la era

cat. 
cat. 
cat.

95,50. 
Transa 
se va 
mul I. 
trase 
semeni 
mul I, 
tă. ta 
gram, 
nilor < 
artistic
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Dintre cele trei echipe ro
mânești care au luat startul 
in turul al II-lea al cupelor 
europene, Sportul Studențesc 
era — potrivit opiniilor unani
me — creditată cu cele mai 
mari șanse de victorie. Nu nu
mai pentru că, 
de Steaua și 
Craiova, evolua 
teren, ceea ce
prim și consistent avantaj, ei 
și datorită faptului că echipa 
belgiană K.A.A. Gent — lip
sită în generai de performanțe 
deosebite pe plan internațional
— era cotată sub valoarea pe 
care o au Anderlecht și Dun
dee United, tn plus, se sconta 
pe revirimentul din ultima vre
me al formației studențești față 
de evoluțiile ei mai modeste 
din prima parte a actualului 
sezon oficial.

Dar. așa cum cu tristețe
— s-a văzut, anticipările nu 
și-au găsit confirmarea dorită. 
Sportul Studențesc n-a reușit 
să obțină victoria dorită și aș
teptată. ba mai mult —. spre 
surprinderea și nemulțumirea 
unanimă — a fost învinsă la 
un scor sever, de necrezut și 
neacceptat pentru o echipă eu 
posibilitățile și veleitățile ei.

Cum a fost, totuși, posibilă 
o asemenea contraperformanță, 
care a deziluzionat si mîhnit 
nu numai pe suporterii acestei 
echipe, ci pe toți iubitorii 
balului de la noi ? Fără 
tenția de a-i găsi scuze, 
buie totuși mal întîl să 
marcăm că replica dată de 
mația 
ceea 
Gent a demonstrat convingător 
că — fără a fi egala lui An
derlecht — este, totuși, o bună' 
ambasadoare a fotbalului bel
gian — recunoscut și apreciat 
pentru valoarea lui — și că. 
deși ocupă actualmente o po
ziție mai modestă în campio
nat Cocul 11 față de 4 în se
zonul trecut), aceasta nu tre
buie considerată neapărat ea 
o dovadă de slăbiciune, ci ca 
un semn al echilibrului exis
tent în respectiva competiție, 
care întrece — evident — ca 
tărie de ansamblu prima noas
tră divizie. Formația din Gent 
ne-a lăsat, astfel, o frumoasă 
impresie prin jocul modern 
practicat, prin maniera tactică 
bine însușită și aplicată, prin 
rapidele ieșiri din apărare în 
atac, prin viteza acțiunilor și 
forța de pătrundere a jucăto
rilor săi.

Sigur, însă, că toate aceste 
calități n-ar fi fost suficiente 
pentru obținerea victoriei dacă 
echipa universitară bucureștea- 
nă s-ar fi prezentat și ar fi . 
^Jucat la nivelul adevăratelor ci 
posibilități. Dar, din păcate, 
n.u s-a Întâmplat așa. Mai întâi 
pentru că „unsprezecele" din

„Regie" a resimțit Încă din ple
care handicapul absenței lui 
Bozeșan (devenit indisponibil 
cu numai o zi înainte), absen
ță care n-a putut fi suplinită 
de Burchel. cu toată strădania 
depusă de el. Cauza principală 
a necorespunzătoarei evoluții 
a echipei studențești o consti
tuie insă concepția ei de joc 
deficitară, exprimată printr-un 
evident dezechilibru în raportul 
atac-apărare. Acționând supna- 
numeric în ofensivă, gazdele nu 
au putut depăși barajul unei 
apărări la rîndul ei aglomerate 
și decise, înghesuind ineficient 
jocul pe spații mici, îndeobște 
pe axul central al terenului, 
dar lăsîndu-se, totodată, ne- 
peftnis de descoperite în apă
rare. Așa a 'fost posibil ca bel
gienii să lanseze in mai multe 
rinduri contraatacuri deosebit 
de rapide și tăioase, care au 
surprins pe picior greșit de
fensiva echipei noastre și prin 
care și-au asigurat victoria, 
probabil nici de ei sperată, cei 
puțin la acest scor de forfait; 
Ar fi, de asemenea, de arătat 
că, deși bucureștenii au atacat 
in unele perioade cu mare in
sistentă. ei au făcut-o destul 
de haotic, precipitat și stere-

otip. Multe mingi cărate spre 
careul advers l-au căutat exce
siv pe Hagi, care a fost straș
nic păzit de Gijbels. Ca de o- 
bicei, s-a așteptat prea mult de 
Ia internaționalul nostru, care
— după un început foarte bun
— a slăbit și ei apoi (mai ales 
în repriza secundă) vizibil alu
ra, coborind în anonimatul 
coechipierilor săi. De altfel, 
din acest motiv nu l-am pu
tut remarca — In cronica me
ciului — nici pe el și nici pe 
vreun alt coleg de-al său de 
echipă, deoarece fiecare a făcut 
In jocul de miercuri și unele 
lucruri bune, dar și destule 
greșdi, contribuind astfel cu 
toții și fiind solidari Ia severa 
înfrîngere suferită.

Acum, pentru că speranțe de 
calificare în turul al III-lea al 
competiției aproape că nu mai 
există, echipa studențească are, 
totuși, datoria de a pregăti co
respunzător meciul retur, de la 
5 noiembrie, Ia Gent, pentru 
a evolua la adevăratul ei po
tențial și a obține un rezultat 
care să șteargă din impresia 
total nefavorabilă lăsată 
miercuri.

Constantin FIRANESCU

DOUA PERIOADE DISTINCTE
fot- 
in- 

tre- 
re- 

for- 
belgiană a fost peste 

ce s-a anticipat. K.A.A.

(Urmare din pag I)

cele patru mari absente din e- 
chipă (Ducadam, Bumbescu, 
Boloni, Lăcătuș), coloana ei 
vertebrală, dar și la faptul câ 
unii dintre cei care au jucat, 
Stoica. Bărbulescu, Bălan — 
nu s-au aflat în plenitudinea 
forțelor din cauza unor indis
ponibilități cauzate de acciden
te mai vechi sau mai noi, sau 
de operații.

A doua parte distinctă a 
meciului a fost cea dintre mi
nutele 75 și 90. O dată cu pri
mul gol înscris de Krncevid, 
cu o execuție rară, „foarfecă" 
pe spate, in rindurile echipei 
noastre s-a produs un scurt
circuit care a paralizat mișcă
rile ; în primul rind le-a blo
cat pe cele ale lui Stingaciu. 
Dacă intervențiile lui de pînă 
atunci au fost sigure și decise, 

fine, după gol și mai ales 
acel minut 77 el a ratat și 
Jenean nu i-a rămas decît 

înscrie în poarta goală. Pri-

in 
în 
lui 
să 
mind trei goluri în mai puțin 
de 5 minute, «-a frfnt orice 
elan, plumbul a căzut în pi
cioarele jucătorilor și astfel 
Steaua n-a mai putut reacționa 
eficient.

Foarte supărat, în min. 91, 
Anghel Iordănescu, antrenorul 
formației noastre campioane a 
afirmat : „Cu întreg lotul va
lid, fără suspendările datorate 
cartonașelor, alta ar fi fost e-

iPONDENȚlI NOȘTRI
revenit 

gilistleă 
elor mal 
>e ring, 
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:UL tn 
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simplu 
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LOZUL 
rială 11-

Racoviță, care este 
antrenorul pensionar 
Florescu.
• DOUA NOI BAZE 

VE au fost Inaugurate
municipiul Drobeta^Turnu Seve
rin, ambele situate In același 
cartier — Crlhala. Este vorba de 
un bazin de înot de dimensiuni 
olimpice (avînd alăturat șl un 
bazin pentru inițierea copiilor)
— beneficiar : asociația sportivă 
Termo — șl o poplcărle cu pa
tru piste automate care aparține 
asociației sportive Voința. • UN 
CONCURS DE TIR CU ARCUL
— întrecere cu caracter republi
can, dotată cu „Cupa Voința" — 
s-a desfășurat pe frumoasa bază 
sportivă de la complexul de 
sport șl agrement „Mureșul" din 
Tg. Mureș. Au luat parte arcași 
de la cluburile și asociațiile 
sportive Olimpia București, i Vo
ința Satu Mare, Minerul Ani- 
noasa, Voința Rădăuți, Sănăta
tea și Voința Tg. Mureș (clubul 
organizator). Probele de concurs 
au fost cele de simplu F.I.T.A., 
la șase categorii. Pe primele 
locuri s-au clasat : Andrei Berki 
(Voința Tg. Mureș) — la seniori 
(cu 1 107 p), Gabriela Coșovan 
(Voința Rădăuți) — Ia senioare 
(cu 1 220 p), Mircea Flirter (Vo
ința Satu Mare) — la juniori I 
(cu 1143 p), Simona Surducan 
(Voința Satu Mare) — la ju
nioare I (cu 1 082 p), Marcel 
Muraru (Minerul Anlnoasa) — 
la juniori II (cu 990 p) șl An
dreea Atyim (Voința Satu Mare)
— la junioare II (cu 736 p). Cla
sament general pe echipe : 1.
Voința Satu Mare 78 p, .2. Vo- 
Ipta Tg. Mureș 14 p, 3. Minerul 
AMnoasa 8 p. • O TRADIȚIO-

NALA COMPETIȚIE de șah — 
„Cupa Invățămlnlului", aflată la 
a ni-a ediție — a avut loc tot 
ta Tg. Mureș. Organizate de 
A. S. InvățAmîntul, eu sprijinul 
comisiei județene de specialitate, 
Întrecerile au reunit 40 de parti- 
clpanțl (bărbați și femei), re
prezentând 12 cluburi șl asociații 
sportive. Concursul s-a desfășu
rat sistem elvețian, pe două ca
tegorii de clasificare (cat. I—n 
șl, separat, cat. TU). pe par
cursul a nouă runde. Clștlgători : 
Glieorghe Lungu (Viitorul Prod- 
complex Tg. Mureș), la cat. I—II 
șl Denes Âdarjani (C.S.M. Elec- 
tromureș Tg. Mureș), la eat. HL 
• GIMNASTICA BRAȘOVEANA 
a fost angajată, nu demult, In 
două Interesante confruntări In
ternaționale, desfășurate In ca
drul „Cupei Carpațl" (la ritmi
că) și „Cupei Brașovia" (la spor
tivă) . Iată rezultatele : la spor
tivă Cătălin Mirean 56,05, Cris
tian Brezeanu 54,75, Plotr Mlk- 
halak
— la
Kolara 
cușor 
Manta 
echipe : CSȘ Brașovia 329,95 p, 
MZKS Lodz 318,30 p ; Ia ritmică : 
Magdalena Graef (CSȘ Brașovia) 
37,85, Isabela Llhawska (RTS 
Widzew Lodz) 37,7» — Ia ju
nioare I, Elena Vâsli e 37,70 și 
Borotha Furmanek (Lodz) 37,35
— la junioare H ; pe echipe : 
Lodz 221,50, CSȘ Brașovia 221,35 p.

(MZKS Tecza Lodz) 54,55 
juniori n, respectiv W.
(MZKS Lodz) 55,45, Ni- 

Pascu 55,40 șl Gabriel 
54,95 — la juniori I ; pe

RELATĂRI DE LA : J. Mat
bias, I. Alistar, M. Poc.șan. I. 
Păuș și C. Albu,

volufia echipei și cu totul altul 
rezultatul. Anderlecht și-a do
rit foarte mult revanșa si a 
cîștigat acest prim meci la un 
scor prea sever, totuși, dar 
încă nu a obținut calificarea. 
Urmează returul. Nu ne rămine 
decit să ne jucăm pină la ca
păt șansele. La București, cu 
echipa completă, altele vor fi 
datele jocului".

Fără îndoială. Și dacă în pri
măvară a fost 3—0 pentru 
Steaua, de ce n-ar reuși ea și 
peste două 'săptămîni să repe
te acel scor avînd. desigur, la 
dispoziție și prelungirile și 
chiar loviturile de la 11 m. 
Campioana noastră are datoria 
și forța necesară, considerăm 
noi, de a recupera ceea ce 
pentru multi pare greu recupe
rabil. Adică acest 3—0 obținut 
de echipa lui Haan In ultimele 
15 minute ale jocului.

Revirimentul pe care echipa 
craioveană l-a marcat în ul
timele etape de campionat nu 
»-a văzut, din păcate, și in 
meciul de miercuri seara, de 
la Dundee, unde echipa noastră 
a făcut, pe ansamblu un joc 
■ub așteptări, pierzind in fața 
echipei locale United F.C. eu 
un scor sever. Din capul lo
cului trebuie, însă, să spunem 
că primul sfert de oră (și 
chiar întreaga primă repriză) 
Prin felul cum s-a desfășurat, 
nu dădea deloc impresia eă 
deznodămintul partidei ne va 
fi atît de defavorabil. Univer
sitatea a început bine jocul, • 
practicînd un marcaj strict la 
atacanțil cei mai periculoși ai 
gazdelor, ieșind ordonat din a- 
părare și căutînd să-i lanseze 
spre poarta lui Thomson pe 
Biță și pe Geolgău. Mai mult 
chiar, „bara" din min. 3 a lui 
Adrian Popescu, lăsa impre
sia că echipa noastră poate pe
riclita. în continuare, buturile 
gazdelor. După 15—20 de mi
nute de echilibru, inițiativa a 
trecut insă, pronunțat, de 
partea lui Dundee United, care 
a dominat jocul nu numai în 
teren ci și'pe... fișele statistice 
ale comentatorilor, realizînd, 
— pe ansamblul meciului — 
un raport de cornere de 15—1 
și al șuturilor spre gol de 23—4 

I (pe spațiul porții, 15—2). S-a 
mai adăugat cum se știe, și 
mai vechea lacună a echipe
lor noastre (primirea golurilor 
din faze fixe : miercuri, pri
mele două, din cornere). Și 
coroborîndu-se forța de joc a 
scoțienilor, setea lor ofensivă, 
vigoarea acțiunilor de atac 
(pe care le susțineau mereu și 
2 jucători din linia de fund), 
cu o prea pronunțată înclina
ție a echipei craiovene spre de
fensivă s-a ajuns la acest 3—0 
pentru teamul lui Jim McLean, 
care le permite scoțienilor să 
abordeze .returul cu mari șan
se de calificare. Si cînd te 
gîndești că în min. 81 era doar 
1—0...

înaintea acestui meci, în ta
băra craioveană exista teama 
efi tlnărul portar Racolțea va 
fi „punctul nevralgic" al echi
pei. Dar, spre cinstea lui, Ra- 
colțea — eu toate cele 3 go
luri primite — a făcut un meci 
foarte bun salvînd cel puțin

de 
re

fill, 
mai

IERI, t»
Ieri, In cadrul popularei cdm- 

petiții fotbalistice, „CUPA ROMÂ
NIEI" — ediția 1986/1987 — care 
se desfășoară sub egida „DA- 
CIADEI", s-a disputat o nouă 
etapă, prima in care au evo
luat echipele din campionatul Di
viziei B. Șl de data aceasta, 
Întrecerile au oferit numeroase 
surprize, eliminarea unor cunos
cute divizionare B de către for
mații din eșalonul ar. I. Astfel, 
au părăsit competiția Mureșul 
Deva, Steaua C.F.R. Cluj-Napo- 
ca, Armătura Zalău. C. 8. Bo
toșani, Tractorul Brașov, Poiana 
Clmplna, Sportul muncitoresc 
Slatina ș.a. Dar lată o parte 
din rezultatele etapei.

Metalurgistul Cuglr — Mure
șul Deva 2—1 (1—1), Minerul Fi- 
Upeștli de Pădure — Steaua Ml- 
zll 2—3 (0—2), Industria sîrmel
Clmpia Turzli — Steaua C.F.R. 
duj-Napoca 4—1 (0—1), Lacul
Urau Sovata — A.S-A. Tg. Mu
reș 0—2 (0—1), Dada Pitești — 
Inter Sibiu 2—0 (0—0), Explorări 
Clmpulung Moldovenesc — Mi
nerul Gura Humorului 3—0 (2—0), 
înfrățirea Oradea — Unlo Satu 
Mare 4—0 (0—0), CUPROM Bala 
Mare — C.IJL. Slghet 0—3 (0—0, 

0), Unirea Negrești — Politeh
nica Iași 1—3 (0—2), Carpațl No- 
hoiu — Olimpia Rm. Sărait 
(1—0), I.P.A. Sibiu — Gaz 
tan Mediaș 2—3 (0—1), Oașul 
grești — Olimpia Satu Mare 
(0—2), Voința Oradea — F. 
Bihor 1—6 (0—4), Proletarul Ba
cău — Aripile Bacău 0—3 (0—0), 
I.R.A. Tg. Mureș — Chimica Tîr- 
năvenl 1—4 U—2), Vagonul A- 
rad — C.S.M. U. T. Arad 3—2 
(2—2, 2—2), Energia Mărășești — 
FEPA ”74 Bîrlad 0—2 (0—1), Pro
gresul Corabia — Sportul mun
citoresc Slatina 2—1 (1—0), Chi
mistul Tg. Jiu — Minerul Paro- 
șenl 0—1 (0—1), Energia Minerul 
Rovinari — Gloria Pandurii Tg. 
jiu 1—2 (0—1), Minerul Sărmă- 
șag — Armătura Zalău 2—1 (li—1), 
Minerul Mecanizatorul Șimlan — 
A. S. Drobeta Tr. Severin 0-3 
(0—1), Unirea Urzicenl — Meca
nică Fină Steaua București 1—3 
(0—0), Luceafărul Adj ud — U- 
nlrea Dinamo Focșani 2—3 (0—0. 
1—1), Petrolul Ianca — F.C.M. 
Progresul Brăila 2—4 (1—0), Pro
gresul Pucioasa ■ ~ ~ ”
viște 1—5 (1—1),
1—3 (1—0, “1-1)7

CUPA ROMÂNIEI"
cea — C. S. Botoșani 1—1 (2—1), 
Metrom Brașov — Dacia Meca
nica Orăștie 1—2 (1—0, 1—1), Ce
luloza Zărneștl — Poiana Cîm- 
plna 2—1 (1—0), Tractorul Miercu
rea Clue — I.C.I.M. Brașov 0—5 
(0—2), Cimentul Hoghlz — Trac
torul Brașov 1—0 (1—0), Grani
tul Babadag — F. C. Constanța 
0—2 (0—2), Auto Timișoara —
Politehnica Timișoara 0—5 (0—3), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — Me
talul Bocșa 2—4 (0—1), A.S.A. 
Chimia Ploiești — Prahova C.S.U. 
Ploiești 3—1 (2—1), Minerul Ba- 
raolt — IMASA SL Gheorghe 1—3 
(1—3), Petrolul Roata de Jos — 
Automatica București 0—7 <1—0, 
1—4, 1—1), Sticla Arieșul Turda — 
F. C. Maramureș Baia Mare 4—5 
(0—0. 0—0, 1—1), Voința Tg. Lă- 
puș — Minerul Cavnlc 5—6 (0—C, 
0—0, 1—1), Motoare Diesel Bucu
rești — Metalul București 1—i. 
(1—2). Arrubium Măcin — Delta 
Tulcea 3—2 (0—1), Unirea Stnni- 
eolaul Mare — Strungul Arad 1>—0 
(0—0), Unirea Slobozia — Olimpia 
Slobozia 3—1 (2—0).

alte 3 goluri, ea și făcute, res- 
pingînd, în min. 11, cu picio
rul, un șut pe jos al lui Stur
rock și avînd, în minutele 61 
și 68, două salturi de mare 
spectacol și eficacitate la „ca
pul" lui Sturrock și la șutul 
lui Bowman. Asta, ca să ne 
limităm doar la intervențiile 
sale în situații-lirftită !

Deci, unde ne temeam, aco
lo au fost.mai puține necazuri... 

în schimb, miercuri seara, (și 
le așteptăm revanșa, Ia 5 
noiembrie !) cei care au dat un 
randament mai slab au fost 
tocmai jucătorii cu mai multă 
experiență ai Craiovei ca Ne- 
grilă, Ungureanu, Irimescu, 
Geolgău, pe care i-au depășit, 
ca angajament și putere 
luptă „alb-albaștrii“ mai 
cenți, numiți Rada, Săndoi, 
Popcscu, Biță, fără a-1
aminti pe Racolțea, despre 
care am scris în primul rind. . 
Aceștia din urmă, însă, au 
resimțit, pe ..Tannadice Park", 
lipsa jocurilor internaționale, 
lipsă pe care, numai cu pute
rea de luptă, n-au putut-o su
plini și căreia i-au plătit tribut. 
Toate aceste constatări în ur
ma dificilului examen de la 
Dundee nu fac însă decît să 
confirme că RECONSTRUCȚIA 
UNEI ECHIPE ESTE UN PRO
CES DE DURATA, DIFICIL, 
că schimbul de generații nu se 
poate face fără unei e eonvul- 
siuni.

Cit despre Dundee United, 
ea ne-a confirmat clasa fot
balului scoțian, caracteristicile 
sale : excelentă pregătire at
letică (gazdele cîștigau cu re
gularitate duelurile corp la 
corp), joc în viteză, ritm sus
ținut pe toată durata partidei. 
Dundee are un lot omogen, 
jucătorii săi fac față sarcini
lor ofensive sau defensive, în 
rapOrt nu de POSTUL INITIAL 
DIN FORMAȚIE, ci de ce le 
cere poziția Ia care au ajuns 
la un moment dat in teren, 
de CE IMPUNE FAZA.

Exponenți tipici ai acestei 
optici au fost miercuri : extre
mul stânga Redford — care 
pendula, cu aceeași eficiență, 
între rolul de vîrf și cel de 
fundaș —, ambii fundași de 
margine, McGinnis si Malpas, 
din naționala Scoției, și fun
dașul central Clark. Acesta 
din urmă a și înscris al doilea 
gol. în timp ce, ’la primul 
(min. 54), fundașul McGinnis a 
fost cel care, în 
rului, i-a trimis 
capul, în mijlocul 
Redford.

N-am vrea să
impresia că Dundee este doar 
o echipă de atleți. Bagajul 
fotbalistic pur al scoțienilor 
este și el foarte bogat și le 
recomandăm spectatorilor care 
vor fi la retur, pe „Centra
lul" eraiovean să-i urmărească, 
din acest punct de vedere, pe 
Bowman, Sturrock, Milne. 
Chiar dacă, șansele Universi
tății Sînt acum atît de miei 
(trebuie un 
credem că 
la revanșă, 
eă publicul
să vadă o bună echipă brita
nică ei 
bal nu 
nici un 
altul.

urma corne- 
mingea cu 
careului, lui

rămînă însă

4—0, un 5—l.„) 
va fi multă lume 
nu numai pentru 
eraiovean dorește
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tragere excepționala

— C. S. Tîrgo- 
,, Relonul Sivi-, 

Ceahlăul Piatra Neamț 
C.S.M. Buce-

BANL AUTOTURISM!
m BACKHO8MMUCA

și pentru că... „la fot- 
se știe niciodată" și- 
meci nu seamănă eu

Radu URZICEANU

7 EXTRAGERI, în 
două faze, cu un 
total de 66 NU- • 
MERE

• Se cîștigă șl 
cu 3 numere din 
18, și respectiv 24 
extrase ;
• Cîștigurile, a- 

tribuite pe 13 ca
tegorii, constau in : 
importante sume de 
bani, ’ autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
excursii peste ho
tare ;

• Biletele a 25 
iei varianta parti
cipă la toate ex
tragerile :

Ultima zi de 
participare, simbă- 
tă, 25 octombrie 1



AU ÎNCEPUT „MONDIALELE" DE LUPTE GRECO-ROMANE

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
fermă a oamenilor muncii de 
Ia orașe și sate, a iutregului 
nostru popor de a transpune 
neabătut in viață politica ex
ternă activă, dinamică, piofund 
realistă. promovată cu con
secvență de România socialistă, 
de președintele său, in interesul 
rezolvării constructive a tuturor 
problemelor lumii contem
porane.

In continuare, s-a trecut la 
punctul doi de pe ordinea de 
zi. Expunerea Ia cele două 
proiecte de lege aflate pe or
dinea de zi a fost prezentată 
de tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat.

A fost prezentat apoi Rapor
tul Comisiei constitutionale și 
juridice a M.A.N., de către 
tovarășul Ioan Sălăjan, pre
ședintele Comisiei.

După discuția pe articole, fo
rul legislativ suprem al țării & 
a adoptat, in unanimitate, LE- g 
GEA PENTRU MODIFICAREA g 
UNOR PREVEDERI DIN CON- g 
STITUTIA REPUBLICII — 
CIALISTE ROMANIA.

8-a procedat Ia discuția pe 
articole a proiectului de lege 
înscris la următorul punct al 
ordini; de zi, examinat și 
avizat favorabil de comisiile 
permanente de specialitate ale 
M.A.N. Marea Adunare Na
țională a adoptat in unanimi
tate, LEGEA CU PRIVIRE LA 
REDUCEREA DE CĂTRE
REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA CU 5 LA SUTA A 
ARMAMENTELOR. EFECTI
VELOR ȘI CHELTUIELILOR 
MILITARE ȘI LA CONSUL
TAREA POPORULUI IN 
GATURA 
tN CADRUL 
RENDUM.

Deputății au 
că la Biroul 
Naționale au 
cent uncie 
care se află 
minare la comisiile permanente 
de specialitate. De asemenea, 
urmează a fi primite și alte 
lucrări. După avizarea lor de 
către comisii, toate acestea vor 
fi supuse dezbaterii Marii A- 
dunări Naționale, intr-o viitoa
re ședință, in cadrul actualei 
sesiuni.

Data reluării lucrărilor în 
plenul Marii Adunări Naționa
le urmează a fi anunțată din 
timp.

(Urmare din pag i,

Vorbitorii au dat cea mai 
înaltă apreciere cuvintării de 
exeeptională însemnătate teore- 

rostită de 
al partid u- 
Republieii, 
Ceaușescu, 
ideile sale

tică și practică 
secretarul general 
lui, președintele 
tovarășul Nicolae 
care, prin tezele și 
de inestimabilă valoare orien
tează întreaga activitate inter
națională a României socialiste 
in direcția dezvoltării relațiilor 
de colaborare multilaterală cu 
toate statele, participării active 
la solutionarea problemelor 
complexe ale vieții mondiale, 
prin dialog și negocieri, Ia 
lupta pentru dezarmare și pace 
in lume.

A fost evidențiat rolul deter
minant al conducătorului parti
dului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
elaborarea și promovarea po
liticii externe a tării, ce co
respunde întru totul intereselor 
vitale ale poporului român, 
năzuințelor sale de a trăi in- 
tr-o lume a păcii, înțelegerii 
și colaborării, in care să poată 
Înfăptui mărețele sale programe 
de propășire a patriei, de ri
dicare a României pe noi 
trepte de progres și civilizație 
socialistă și comunistă.

In lumina mărețelor idei și 
teze cuprinse în
cuvintare rostită in 
lativ suprem al
tovarășul Nicolae

magislrala 
forul legis- 

țării de 
Ceaușescu, 

document programatic de ex
cepțională importanță. Biroul 
Merii Adunări Naționale a 
propus adoptarea unei hotărîri. 

Intr-o atmosferă entuziastă, 
de puternică angajare patrioti
că, deputafii au adoptat, in u- 
nanimitate. HOTĂRÎ REA MA
RII ADUNĂRI NAȚIONALE 
PRIVIND ADOPTAREA 
VÎNTĂRII 
NICOLAE 
SECRETAR
PARTIDULUI
ROMAN. PREȘEDINTELE RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA, CA DOCUMENT PRO
GRAMATIC AL POLITICII 
EXTERNE A ROMĂNIEL 

Marea Adunare 
și-a însușit in mod 
orientările cuprinse 
tarea tovarășului 
Ceaușescu, reafirmind

cu-
TOVARAȘULUI 

CEAUȘESCU, 
GENERAL AL 

COMUNIST

Națională 
unanim 

in cuvin- 
Nicolae 
voința

HANDBALISTELE ROMÂNE

in cadrul pregătirilor pe care 
le face in vederea Campiona
tului Mondial de handbal (de
cembrie. Olanda), 
nin al României participă la 
Turneul ' ' " ~ ~
Szeged (Ungaria).

In prima zi a turneului Se 
lectionata României a jucat cu 
reprezentativa Olandei, de care 
a dispus cu 26—21 (12—10).
Alte rezultate: Polonia — Aus
tria 28—24 și Ungaria A — Un
garia B 32—25.

Iotul femi-

international de la

BUDAPESTA, 23 (prin te leton, 
Joi dimineața, după aceleași for
malități regulamentare — cîn- 
tarul oficial, vizita medicală șl 
tragerea Ut sorți — la sala de la 
Nepstadion au început și Cam
pionatele Mondiale de lupte gre- 
co-romane, la care sînt prezență 
peste 180 de concurenți din 31 de 
țări. Conform programului de 
desfășurare, pri.mll care au Intrat 
în concurs au fost luptătorii de 
la categoriile 48, 57, 68, 83 și 100 
kg. în rtadul lor șl 4 sportivi 
români : Nicolae Zamfir (57 kg), 
ștefan Negrișan (68 kg). Sorin 
Herțea (82 kg) și Vasile Andrei. 
(100 kg).

Primul care a intrat pe saltea 
a fost campionul mondial Ștefan
Negrișan. El l-a întîlnlt pe Clau- 

g dlo Passarelli (R.F. Germania), 
sportiv ta fața căruia, victoria 
luptătorului român era prevlzi- 

g bilă. Totuși, desfășurarea meciu- 
g Iul a contrazis așteptările. Ne- 

grișan a început decis lupta, a 
fost mai activ, dar încercările 
lui nu s-au soldat eu puncte 
tehnice. în mod surprinzător 
Negrișan primește șl un avertis
ment, fiind pus Ia „parter". Pa
ssarelli realizează o centurareI

so-

cu
UNUI

LE-
ACEASTA, 

REFE-

informați 
Adunări

fost
Marii

fost primite re- 
proiecle de lege 
in curs de exa-

laterală, la conducerea cu ^—0 
apoi 3—0 și încheie repriza cu 
4—0. La reluarea meciului, Pa
ssarelli este pus la „parter" 
Negrișan prinde centura, ridică 
șl rulează, reușind o acțiune cla
ră de 3 puncte pentru care însă, 
primește numai 1 punct I Ener
vat de decizie, fără forța și vi
goarea cu care ne-a obișnuit. 
Negrișan nu reușește să refacă 
handicapul șl pierde meciul cu

La clteva minute, pe o altă 
saltea, Nicolae Zamfir l-a întâl
nit pe vlcecampionul mondial. 
Ainadorla Gonzales (Cuba) ta 
fața căruia a fost descalificat cu 
aproape 3 minute înainte de 
gongul final, atunci ctad sporti
vul nostru era condus la puncte: 
0—3. în aceeași situație, aproape 
concomitent, pe salteaua nr. 4. 
o altă brigadă de arbitri H des
califică pe Sorin Herțea împreu
nă cu adversarul său, italianul 
Ernesto RazzinL Deși sportivul 
român conducea ou 3—0 șl era 
evident că italianul ducea o lup
tă pasivă, arbitrii decid dublă 
descalificare, cu 23 de secunde 
înainte de terminarea meciului.

Vasile Andrei a fost singurul

Fetbal meridianel
După prima manșă a etapei secunde In cupele europene

TERENUL PROPRIU NU MAI ESTE8

UN AVANTAJ HOTĂRÎTOR !

8

O fază din meciul Bayern Munchen — F.C. Austria (2—0). Portarul
vienez Wohlfahrt, pare bătut, dar mingea șutată de Mathy (in stingă, 

pe gazon) va trece pe lingi bard.
Telefoto : A.P. AGERPRES

S-a încheiat prima manșă a 
etapei a doua din Cupele euro
pene, cu numeroase rezultate 
concludente, dar șl cu unele mai 
strînse. Calificarea va fi decisă 
in orice caz, după partidele re8 - ----- ----- - - -8 tur. din 5 noiembrie. Iată o tre- $ cere In revistă a majorității par-

JUNIORII NOȘTRI AU DOMINAT „INTERNAȚIONALELE1! 
DE TENIS DE MASĂ ALE R.D. GERMANE

noștri jucători de 
masă au dominat în- 
Campionatelor Inter- 

ale R.D. Germane.

bină) și un loc 3 : simplu 
(Cioca). O comportare frumoa
să care se alătură celorlalte 
din acest sezon.

Tinerii 
tenis de 
trecerile 
naționale 
juniorii români (antrenori Gh.
Bozga și Tr. Ancuța) cucerind 
6 locuri întîi : echipe fete (E- 
milia Ciosu, 
băieți (Călin 
Cioca). simplu (Emilia Ciosu. 
Călin Creangă), dublu mascu
lin (Creangă. Cioca) și mixt 
(Emilia Ciosu, Creangă) ; un 
loc 2 : dublu fete (Ciosu. Gîr-

Anda Gîrbină) șl 
Creangă. Daniel TURNEU INTERNAȚIONAL DE ȘAH

„CRITERIUL OLIMPIC" LA CAIAC-CANOE
CUrmare din pag l)

gaei noastre (Mihaela Nedej- 
de. Gheorghe Andriev. Alexan
dru Popa. Viorel Condrat vic
torioși. de asemenea. în dife
rite probe).

REZTTLTATE ; (500 m). Fete : 
K1 — 1. M. Nedejde (C.S.U.C.)K1 .. ______  ________
2:09.63. 2. G. Marinache (Steaua)
2:12,30, 3. s. Beliciu (CSM Pi
tești) 2:13,88 : K2 — 1. M. Ciucur 
A. Larie (Dinamo) 1 :58,30, 2. G 
Marinache, L. Munteanu (Steaua 

—Dinamo) 1 :59,64, 3. M. Cara 
man. L. Vlăsceanu (Steaua - 
CSS Tulcea). 2:00,51 K4 
Ciucur A. Larie. ft . 
M Ned-ide CDinamo 1:51,96 " " “
ceanu. V. Cornea, 
(Steaua — CSS ~

1:53 73Băieți : K1 — 
(Steaua) l :55,29, 
(Constructorul Timișoara) .... 
3. V. Polocoșer (Dinamo) 1 :56.R7 
ci — 1. V. Condrat (Danubiu 
Tulcea) 2:06,37. 2. Gh Andriev 
(Delta Tulcea) 2:07,05. 3 G. Ha 
ralambie (Steaua) 2:08.60 • K2 — 
1. B. Petro P. Voleu 'Dan ihțu^-

1. M
Munteanu 
— CSUC

Vlâs
Nlțu

Păru

A.
Nedelde

2. M. Caraman L. 
V. Cornea. , M.

Tulcea -
3. Steaua 1:56.11
1. M. Firfirica
2. N. Sava 

1:56.5-

Steaua) 1 ;48,03 2. I. Oprea,
Scoică (Dinamo — Steaua) ' 
3. Constructorul Timișoara 
C* 1. V. Afan.ase. v.
'Steaua — Constructorul 

2:00,49, 3. M. Căle, 
(Steaua) — — * 
2:03,16.

luOo m. 
Firfirică 
Miloșolu _______  __ ,.
Roșea (Danubiu) 4:09,21 , _
1. Gh. Andriev (Delta) 4:24,80.
1. Condrat (Danubiu) 4:26,30 
G. Obreja (Danubiu) 4:29,59 : K2 
— 1. I. Oprea, I. Scoică (Steaua— 
Dinamo) 3:47,55 2 C. Bogdan, E 
Pavel (Steaua) 3:48,34, 3. C. Jer- 
=an. I. Ostatea (Portul Brăila - 
u-do S Msre) 3:49,49 : C2 — 1. 
M. Căle. F. Miloș (Steaua) 3:59,15
2. V. Lehacl, V Afanase (Constr
Timișoara - “ '----
I Baciu, J 
4:02.69 K4 
locoșer A. Popa 
•Steaua — Dinamo 
București) 3:21,42 
■nlșoara 3:22,10 3. Steaua — 
namo — Tehnometal 3 :22.77.

întrecerile continuă cu cea 
a doua regată din această 
rămînă : ..Cupa Federației Romă 
ne la caiae-cahoe". •

Băieți r 
(Steaua) 
(Dinamo)

Redacția Ș1 administrați»
Tiparul, i.p. „informația*

F.
CSM

I. 
1:48.70, 
1:51,45: 
Lehacl 
Tlm.i 
Mlloș 

Pitești
1.
3. 
CI

M. 
I.

N.

2.
3.

Steaua) 3:59.62, 3
Serghei (Steaua 

1, A. Velea, V. Po-
I. Constantin

— Locomotiva
2. Constr. Ti'

D1-
i le 
săp-

Tilburg. După desfășurarea 
partidelor întrerupte marele 
maestru olandez Jan Timman 
conduce în clasamentul Tur
neului international de . șah 
care se desfășoară în locali
tate. Iată rezultatele înregis
trate : runda I : Timman — 
Portisch 1—0, runda a Il-a : 
Portisch — Karpov 0—1. run
da a IlI-a : Ljubojevici — Be- 
liavski 0—1. Karpov — Kor- 
cinoi 0,5—0,5. Clasamentul : 1. 
Timman 2,5 p 2. Karpov 2 p 
3. Hubner. Korcinoi. Ljuboje
vici, Miles cîte 1,5 p. 7. Be- 
liavski 1 p. 8. Portisch 0,5 p.

•idelor, în cele trei competiții, 
tn C.C.E., capul de afiș l-a 

constituit meciul de la Madrid 
dintre Real și Jiuventus Torino. 
Singurul gol a fost înscris 
de Butragueno (min. 21) și 
astfel Real a obținut victoria cu 
1—0. Calificarea va rămîne, deci 
deschisă pentru meciul retur de 

w pe „Stadio Comunale" din- Tori
no. tn fața a 95 000 de specta
tori, arbitrul Valentine (Scoția) 
a condus formațiile : REAL MA
DRID : Buyo — Sanchis, Sal
guero, Camacho — Chendo, Mi
chel, Gallego, Gordillo (mln. 62 
Vasguez) — Butragueno, H. San
chez, Valdano (min. 72 Santilla- 
na), JUVENTUS : Tacconi — Fa
vero, Brio, Solda (min. 62 Cari- 
cola), Cabrini — Bonini, Mauro, 
Manfredonia, Platini — Briaschi 
Laudrup (min. 77 Bonetti). Pe 
stadionul Olimpic din Munchen. 
Bayern a dispus cu 2—0 (1—O'-

' de Austria viena. O victorie des
tul de dificilă Au marcat : Flick 
(min. 44) șl Matthăus (min. 74 
din penalty). La Trondheim 
Steaua Roșie Relgrad s-a im- 
Du> categoric tn meciul cu 
Rosenborg : 3—0 (1—0) prin golu
rile lui Mrkela • - — —
kovici (min. 83 
Kiev a lăsat o 
Glasgow unde 
egalitate (1—1) 
tlcil au deschis 
prin Evtușenko, iar gazdele 
egalat abia în • — --
ston). La Brondby (Danemarca) 
doar 5 000 de spectatori au asis
tat la jocul dintre echipa locală 
șl Dynamo Berlin : 2—1 (2—0).
Au marcat : Schultz (min. 1 au
togol), Vilfort (mta. 14), respec
tiv Rohde (min. 83). La Ostrava
Vltkovlce a obținut o. victorie i»

(min. 12). Țvet- 
și 87). Dinamo 

bună impresie la 
a terminat la 

cu Celtic. Sovie- 
scorul în min. 17

au 
min. 80 (John-

9 TELEX • TELEX a TELEX • TELEX
BASCHET • într-un meci in

ternațional masculin desfășurat 
la Caserta, selecționata Italiei a 
învins cu scorul de 92—85 (41— 
34) formația Israelului.

ȘAH • După 5 runde. în tur
neul de la Novi Sad. în fruntea 
clasamentului se află Smaghin 
si Raikovici. cu cîte 4 p urmați 
de Sokolov — 3 p, Tringov — 
2,5 p etc. în runda a 5-a. Raiko
vici a cîștigat la Sokolov. Dju- 
rici a pierdut la Smaghin. iar 
Tringov a remizat cu Popcev. Tn 
runda a 6-a a turneului de la 
Bor (Iugoslavia). Barlov a cîști-. 
gat la Dizdarevlci Rivas a pier
dut la Nikolici. Einhorn a re- 
nMzat cu Velimirovîci. Lider al

clasamentului a devenit Nikolici 
— cu 5 p, urmat de Einhorn — 
4,5 p, Barlov — 4 p. etc. « în 
campionatul feminin al U.R.S.S.. 
ce se desfășoară în orașul Frun
ze, după 6 runde.conduce Nana 
Ioseliani, cu 5 p. urmată de 
Arahamia — 4,5 p, Lelciuk — 4 p 

TENIS • Primele parfid? din 
turneul feminin de la Brighton 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate: 
garia)
6—2. 6—3;
Germania) 
(Australia) 
kova (Cehoslovacia) 
Goles (Iugoslavia) 
Durie (Anglia) *—

Manuela
- Anne

Claudia 1 
— „Janine 
6—2. 6—:

Maleeva (Bul- 
Hobbs (Anglia) 

Hohde (R.F. 
» Thompson 

2: Helena Su- 
) — Sabrina 
6—2 6— 1: Jo
Laura Gilde-

sportiv român care a luptat la 
valoarea lui. tn partida cu iugo
slavul Milos Govederika, după o 
„fixafe" rapidă. Andrei a reușit 
douâ centurări laterale șl un su- 
pleu încheind repriza cu 11—0. 
La reluarea luptei (min. 3,14), 
campionul olimpic mal realizează 
o aruncare peste piept și meciul 
la sfîrșit cu victoria prin supe
rioritate tehnică a sportivului 
român.

în cel de al doilea tur. ștefan 
Negrișan s-a prezentat complet 
schimbat in bine. în partida cu 
japo-nezul Takami Mori, campio- 
nrl român nu !-a lăsat adversa
rului nici o speranță. Cu o sui
tă de centurări laterale și su- 
pleuri. tn min. 543, clnd Ne
grișan conducea cu 9—0. Taka
mi Mori a primit avertismentul 
descalificării. Sperăm, ea șl în 
alte concursuri, în care a înce
put cu o tnfringere, Negrișan 
sâ-șl revină pe parcursul compe
tiției și să obțină victoriile nece
sare calificării ta finale, deci ta 
lupta pentru medalii.

Vineri intră In concurs șl cei
lalți sportivi români.

Mihai TRANCA

timită în fața lui F.C. Porto 
(1—0) prin punctul înscris de 
Sourek (min. 24. din penalty).

Două scoruri categorice în 
CUPA CUPELOR. La Tirana, 
Nentori — MaimO F.F. 0—3 (0—0), 
grație golurilor lui Magnusson, 
Larsson, Persson (din penalty) 
și la Amsterdam, unde Ajax a 
surclasat pe Olympiakos Pireu 
cu 4—0 (2—0). Au înscris : Bos
man, Rijkaard, Van Basten șl 
Muhren. Alte două surprize : 
Zaragoza — Wrexham 0—0 șl 
Benfica — Bordeaux 1—1 (1—1). 
Autorii golurilor : Vujovici pen
tru oaspeți (min. 17), ‘
Aguas (min. 31). Un alt 
încheiat la egalitate : la 
Rapid — Lokomotive 
1—1 (0—1 !) prin punctele 
te, în ordine de Lindner 
38) și Kranciar (min. 60). 
a întrecut pe Velez Mostar 

(Iordanov din penalty

respectiv 
meci 

Viena.
Leipzig 
marca- 

(min. 
Vitoșa 

cu 
2—fl (Iordanov din penalty și 
Sirakov). Foarte bine s-a com
portat F.C. Sion, la Katowice 
(2—2). Polonezii au condus cu 
2—0 (Koniarek 2), apoi, în ul
timul sfert de oră, elvețienii au 
egalat (Briegger și Cima). Tor
pedo Moscova a jucat excelent, 
dispunînd cu 2—0 (1—0) de Stut
tgart, prin golurile lui Nikolai 
Savicev și Iuri Savicev.

In CUPA U.E.FJk., trei parti
de s-au încheiat cu scoruri alțje, 
în care echipele care au evoluat 
în deplasare au acum prima șan
să de calificare : Groningen — 
Neuchâtel, VVidzew Lodz — 
Athletic Bilbao și Dukla Praga— 
Leverkusen. Două meciuri în
cheiate La scoruri categorice : 
Monchengladbach — Feyenoord 
5—1 (2—1), prin golurile lui 
Drehsen (2), Rahn, Bruns și 
Thiele, respectiv Elstrup: Tori
no — Gyor 4—0 (3—0). Au în
scris- Kieft (2). Dossena și Corni. 
Alte întilnirl- încheiate cu 2—0 în 
favoarea gazdelor : Guimaraes — 
Atletico Madrid (Costeado și Cas- 
cavel) și Goteborg — Branden
burg (Rantanen și Larsson), in- 
ternazionale a fost întrecută la 
Varșovia, dar păstrează șansa ca
lificării : Legia — Inter 3—2 
(1—1). Au înscris, pentru gazde, 
Sikorski, Dziekanowski și Karas, 
respecți/ AVobelll si Arceusz (au
togol). în fine, surprinde victoria 
la limită a C.F. Barcelonei La 
Sporting Lisabona î doar 1—0 
(0—0), gol marcat abia în min. 78 
de către Julio Alberto.

MECIURILE CARE AU LIPSIT 
In numărul nostru de ieri. 
tn Cuna Cupelor: Zaragoza — 
Wrexham 0—0, Ajax Amster
dam — Olympiakos Pireu 4—0 
(2—0), Benfica Lisabona — Bor
deaux 1—1 (1—1). în Cupa
U.E.F.A. : Groningen — Neu
châtel Xamax 0—0, Toulouse — 
Spartak Moscova 3—1 (1—0). C.F. 
Barcelona — Sporting Lisabona 
1—0 (0—0), S.K. Beveren — Ath
letic Bilbao 3—1 (2—1).

Meciul Glasgow Rangers — 
Boavista Porto s-a desfășurat 
aseară. Rezultatul nu ne-a sosit 
oînă la închiderea ediției.

FINALA
„CUPEI LIBERTADORES"

BOGOTA, 23 (Agerpres). — La 
Caii (Columbia). în meci tur 
pentru finala „Cupei Libertado- 
res“. echipa argentiniană River 
Plate a învins cu scorul de 2—1 
(2—0) formația locală „America". 
Golurile au fost marcate de Fu
nes (min. 22). Alonso (min. 26) 
respectiv, Cabanas (min. 46).

Partida retur se va disputa, la 
29 octombrie, la Buenos Aires.

• TELEX • TELEX
6—1, 4—6 6—4 •
la Viena. iucăto- 
Tomas Smid i-a

meister (Peru) 
în turneul de 
rul cehoslovac 
eliminat cu 6—3. 6—2 pe italianul
Paolo Cane, vest-germanul Ricki 
Osterthun a dispus cu 7—5. 6—i 
de americanul Tim Wilkispn 
suedezul Christian 
l-a în’recut cu 6—4. 
coechipierul său Magnus Gvs 
sson. ® în primul tur al 
neului de la Tokio tavorifii 
obținut victorii 
Lendl l-a învins 
Shuzo Matsouka 
-a întrecut țu 
Matt Ar.ger Iar 
cîș'igat cu 6—2 
Timmv Arias.

iar
Bergstroem

4—6. 6—3 pe 
“ staf- 

tur- 
i au
Ivan

6—1 pe 
Becker
4 pe 

Stefan Edberg a 
O— ? oar'ida eu

scontate • 
eu 6—î i 

Boris 
6—3 fi—

O?
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