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și responsabilității cadrelor dc < 
partid și de stat, a fiecărui om g 
al muncii la locul de producție g 
și în societate. In acest spirit, g 
s-a stabilit desfășurarea învăță- g 
mintului politico-ideologic in- g 
tr-un sistem unitar, atit pentru g 
cadrele și activul de partid, cit g 
și pentru ceilalți comuniști și g 
oameni ai muncii, urmărindu-se g 
îmbinarea organică a pregătirii g î rl 4»rri a n Snoiv_

președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar

Sub 
Nicolae 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 31 octombrie, a 
avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a analizat RA
PORTUL PRIVIND ASIGURA
REA ȘI CONTROLUL CALITĂ
ȚII PRODUSELOR ȘI ACTIVI
TATEA DE METROLOGIE IN 
TRIMESTRUL III/1986.

S-a apreciat că, prin apli
carea măsurilor stabilite, au 
fost înregistrate o serie de re
zultate bune in ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor, în întărirea controlului 
pe toate fazele de fabricație.

Pornind de la exigențele tot 
mai mari privind calitatea pro
duselor ce se manifestă atit pe 
piața internă, cit și pe cea ex
ternă, Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului, ministere
lor. centralelor industriale și 
întreprinderilor. Inspectoratului 
General de Stat pentru Con
trolul Calității Produselor să ia, 
în continuare, măsuri hotărîte 
pentru ridicarea la un nivel su
perior a întregii activități din 
acest domeniu. în mod deosebit, 
a fost subliniată necesitatea de 
a se asigura respectarea întoc
mai a prevederilor legii privind 
calitatea produselor, a progra
mului de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, in continuare, RA
PORTUL PRIVIND ÎNDEPLI
NIREA PLANULUI DE REPA
RAȚII CAPITALE, MODERNI
ZĂRI ȘI REVIZII GENERALE 
ALE FONDURILOR FIXE IN 
PERIOADA 1 IANUARIE — 30 
SEPTEMBRIE 1986.

Avînd în vedere realizările 
obținute, precum și neajunsurile 
manifestate în acest sector. Co
mitetul Politic Executiv a cerut 
să se acționeze cu mai multă 
hotărlre pentru perfecționarea 
activității în acest domeniu, 
pentru îmbunătățirea calității 
reparațiilor, reducerea duratei 
de executare a acestora, precum 
și a costurilor lor.

In continuare, Comitetul Poli
tic Executiv a dezbătut și apro
bat RAPORTUL CU PRIVIRE 
LA DESFĂȘURAREA ÎNVAtA- 
MINTULUI POLITICO-IDEO
LOGIC IN ANUL 1985—1986 ȘI 
MASURILE CE SE' IMPUN 
PENTRU NOUL AN DE STU
DIU.

Analizind rezultatele obținute. 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri privind îmbună
tățirea, în continuare, a organi
zării șl desfășurării învățămîn- 
tului politico-ideologic în anul 
de studiu 1986—1987. Măsurile 
stabilite asigură — în lumina 
exigențelor Programului ideolo
gic al partidului, a orientărilor 
și sarcinilor stabilite de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
creșterea rolului învățămîntului 
politico-ideologic în ridicarea 
nivelului de pregătire a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, in înfăptuirea hotărîri- 
lor partidului și statului, a legi
lor tării, în dezvoltarea spiritu
lui revoluționar, a combativității

ideologice a acestora cu însu- g 
șirea temeinici a problemelor 
privind perfecționarea în conti
nuare a activității eoonomico-so- 
ciale, a organizării și conducerii 
democratioe a societății, in ca
drul procesului general de dez
voltare socialistă a tării. întrea
ga desfășurare a învățămîntului

______________________| 

de partid va trebui să asigure 
creșterea rolului organizațiilor g 
de partid, al consiliilor oamc- g 
nilor muncii în soluționarea g 
problemelor economice, ale or- g 
ganizării muncii și producției, g 
însușirea temeinică de către co- 
muniști, de toți oamenii muncii 
a problemelor fundamentale ale $5 
conducerii științifice a societă- 
ții, ale autoconducerii si auto- 
gestiunii muncitorești, a tezelor -5 
de bază, ale materialismului dia- 
lecție și istorie, a Programului g 
partidului privind făurirea so- g 
cietățil socialiste multilateral g 
dezvoltate și înaintare a Ș 
Românlej spre comunism. g 

în cadrul ședinței a fost pre- g 
zentată o INFORMARE CU 
PRIVIRE LA VIZITA OFICIA- 
LA DE PRIETENIE EFECTUA- $ 
TA IN ȚARA NOASTRĂ, IN 
PERIOADA 15—18 OCTOMBRIE 
DE PREȘEDINTELE REPU- â 
BLICn LIBERIA, SAMUEL 
KANYON DOE.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat rezultatele convorbiri- g 
lor dintre președintele Nicolae Ș 
Ceaușescu și președintele Samuel 
Kanyon Doe, care au pus în g 
evidență hotărîrea comună de a g 
dezvolta în continuare relațiile 
româno-Iiberiene, pe diferite g 
planuri și, în mod deosebit, în Ș 
domeniul colaborării economice, g 
în aoest sens, a fost relevată g 
însemnătatea Acordului pe ter- g 
men lung privind dezvoltarea g 
cooperării economice și tehnice g 
și a schimburilor comerciale în- g 
tre Republica Socialistă Romă- g 
nia și Republica Liberia, semnat g 
în timpul vizitei, care asigură g 
extinderea conlucrării bilatera- g 
Ie, în concordantă cu posibilită- g 
tile economiilor naționale ale ă 
celor două țări, cu programele 
lor de dezvoltare economico- g 
socială. g

A fost reliefată, totodată, im- g 
portanța schimburilor de vederi g 
pe care președintele Nicolae g 
Ceaușescu și președintele g 
Samuel Kanyon Doe le-au avut g 
în probleme actuale ale viefii g 
internaționale. g

Aprobînd înțelegerile și docu-g 
mentele convenite cu prilejul g 
vizitei, Comitetul Politic Execu- g 
tiv a cerut să se ia măsuri pen- g 
tru transpunerea lor în viață, g 
pentru întărirea continuă a co- g 
laborăril și cooperării româno- g 
liberiene. g

Comitetul Politic Executiv a g 
soluționat, de asemenea, proble- g 
me curente ale activității de g 
partid și de stat.

La Pitești, o atractivă partidă de palo S-a încheiat Raliul

DINAMO BUCUREȘTI - MORNAR SPLIT,
ÎN SEMIFINALELE
Intrat, de-acum, în circuitul 

marilor competiții Internatio
nale, bazinul din Pitești — so
cotit printre cele mai frumoa
se de pe continent — este din 
nou gazda unei partide de po
lo de mare atracție : Dinamo 
București va juca, mîine, pri
ma manșă a semifinalei Cupei 
Cupelor, cu Mornar Split.

Dinamo a acces spectaculos, 
convingător, in această fază a 
întrecerii. Si nu e vreun se
cret faptul că vrea — poate! 
— să meargă mai departe, re- 
petînd, cel puțin, performanța 
din toamna preoedentă, cînd a 
fost foarte aproape de cuceri
rea trofeului. Dubla întilnire 
cu o formație oe reprezintă 
însăși tara deținătoare a titlu
rilor olimpic și mondial este 
insă, la fel de limpede, foarte 
dificilă. Cele două echipe s-au 
întilnit în turul Inaugural al 
Cupei Cupelor, in bazinul iu
goslavilor. care au cîștigat a- 
tunci cu 9—7, Dar nu putem 
uita că bucureștenii au condus 
cu 4—1, lmpunîndu-se în pri
mele două reprize... Iar posi
bilitățile reale ale reprezen
tantei noastre au fost nu o 
dată demonstrate, cel mai re
cent In „sferturile" actualei 
ediții, Ia Barcelona (să men-

ÎNTRECEREA FLORETISTELOR ÎN CUPA ROMÂNIEI, 

SUB SEMNUL FRUMOASELOR SURPRIZE
Prestigioasa competiție de 

scrimă dotată cu Cupa Româ
niei a continuat vineri, în Sa
la Floreasca din Capitală, cu 
întrecerea floretistelor. Pe plan
șe, la primul tur preliminar, 
s-au aliniat 51 de concurente, 
cele mai multe fiind din Sațu 
Mare (14), Brașov (10) și clu
bul Steaua (7). Această propor
ție s-a schimbat însă treptat, 
pe parcursul concursului, în 
faza eliminărilor directe (16 
calificate) conducerea „pluto
nului" fiind preluată de flore- 
tistele clubului Dinamo (cu 4 
sportive), în timp ce de la 
Satu Mare si Steaua figurau 
pe tablou dte trei, iar de la 
Brașov, două. Pentru ca in ul
timul act al competiției, finala 
de opt, Steaua să aibă trei re
prezentante (Elisabeta Tufan, 
Claudia Grigorescu si Ana 
Georgescu), Dinamo două 
(Georgeta Beca si Carmen 
Leahu), iar C.S.S. 1 București, 
C.S.M. Cluj-Napoca si Tracto
rul Brașov cîte una (Laura 
Badea. Iudith Gyurkan, Reka 
Lazăr).

CUPEI CUPELOR
ționăm că echipa din acest 
oraș spaniol dispută cealaltă 
semifinală, cu Sisley Pescara, 
pe care Dinamo o elimna anul 
trecut, după evoluții remarca
bile, chiar în această fază).

Rezultatul primei partide 
poate cîntări, sigur, mult în 
„balanța" calificării în finală, 
căpitanul formației române, 
cunoscutul international, Liviu 
Răducanu, spunind de altfel 
că „la Pitești se poate face un 
pas important spre actul deci
siv". Cu o asemenea convin
gere vor aborda tntîlnlrea de 
mîine jucătorii antrenați de 
Iuliu Capșa : Simion, Diaconu 
— E. Ionescu, Ardelean, V. 
Șerban, Olaru, Găvruș (Zaha- 
ria), Hagiu, Răducanu, Rus. 
Dan, Moiceanu, S. Popescu — 
în ordinea numerelor de pe 
caschetă. Iugoslavii vor alinia, 
probabil, echipa : Posinkovici, 
Novakovici — Filipovici, Ma- 
tosici, Zovko, Bezina, Katici, 
Segvicl, Mazincovicî, Hraste, 
Bukan, Katunazici, Krzccovici, 
Novakovici.

Meciul începe la ora 18 șl 
va fi condus de arbitrii Mar- 
jai (Ungaria) si Mithat (Tur
cia). Delegat L.E.N. — belgia
nul Fuchs.

Din enumerarea celor opt fi
naliste reiese evident factorul- 
surpriză : revenirea spectacu
loasă in arena competitională a 
floretistei internaționale Eli
sabeta Tufam (medaliată cu 
argint la J.O. ’84, cu echipa 
României), după o absentă de 
aproape doi ani (timp în care 
a devenit mamă), și calificarea 
în această fază a Întrecerii a 
junioarei Laura Badea, in vârs
tă de 16 ani, pentru prima da
tă intr-o asemenea postură o- 
norantă. De altfel Elisabeta 
Tufan si-a dobindit dreptul de 
a aspira la dștigarea trofeului 
întreeînd-o in semifinală cu 
8—0 (!) pe actuala campioană 
mondială de tineret. Reka La

Campionatele Naționale de gimnastică

SPORTIVII DE LA STEAUA LIDERI, 
LA INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE

„Turul Europei**

EXCELENTĂ COMPORTARE 
A MAȘINILOR DACIA 

DE-A LUNGUL A PESTE 
7200 KILOMETRI

• Echipajul Vasile - Scobai, 
locul I la dasă fi II în clasa
mentul general • „Cupa de 
argint* pentru echipa noastră

S-a încheiat o importantă 
competiție automobilistică In
ternațională, Raliul „Turul Eu
ropei", organizată de dubul 
ADAC dim R.F. Germania, care 
a măsurat peste 7 200 de kilo
metri pe șoselele din Ceho
slovacia, Ungaria, România. 
Bulgaria, Grecia, Cipru, Iugo
slavia, Austria. Un raliu greu 
din toate punctele de vedere, 
la startul căruia s-au prezentat 
un număr de 58 de echipaje din 
Cehoslovacia, Franța, R.F. Ger
mania, Iugoslavia, România, Tur
cia. Printre ele, și trei echipaje 
românești, reprezentând Intro-

Modesto FERRARIN1

(Continuare in pag. 2—3)

zăr. Nemairezistând solicitării, 
ea a cedat, insă. în fata coechi
pierei sale. Ana Georgescu, În
vingătoare pe dt de surprin
zătoare pe atit de meritată.

Iată rezultatele finale : E. 
Tufan (Steaua) — L. Badea 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 8—2. R. Lazăr 
(Tractorul Brașov) — L Gyur
kan (C.S.M. Cluj-Napoca) 8—6, 
G. Beca (Dinamo) — C. Grigo
rescu (Steaua) 8—2. A. Geor
gescu (Steaua) — C. Leahu 
(Dinamo) 8—3 ; Tufan — Lazăr 
8—0, Georgescu — Beca 8—5 î 
pentru locurile 3—4 : Beca — 
Lazăr 8—5 ; pentru locurile 
1—2 : Georgescu — Tufan 8—6.

Paul SLĂVESCU

Mîine, șase meciuri din etapa a Xl-a a Diviziei A la fotbal

DINAMO—F.C. ARGEȘ, „CAPUL DE AFIȘ" AL PROGRAMULUI
• La Bacău, Sport Club se va afla in fața unui examinator (Petrolul) exigent • La Cluj-Napoca, 
studenții sint avizați de cele cinci goluri înscrise de Victoria in etapa trecută • La Brașov, localnicii 
intilnesc o specialistă a remizelor din deplasare • La Buzău, Gloria primește replica „trio-ului" 
Klein — Mateuț — Gabor • Pe stadionul Dinamo, între eficacitatea gazdelor și contraatacurile 
piteștenilor • In Giulești, Rapid vrea să uite „episodul Galați", dar nu omite că Flacăra a 

jucat frumos la precedenta ei apariție în Capitală

PROGRAMUL JOCURILOR

Bacău : 
Cluj-Napoca 
Brașov : 
Buzău : 
București :

CLASAMENTUL LA ZI

București ;

SPORT CLUB 
„U*
F.C.M.
GLORIA 
DINAMO

- PETROLUL
- VICTORIA
- OȚELUL
- CORVINUL
- F. C. ARGEȘ

(Stadionul Dinamo)

RAPID - FLACĂRA

(Stadionul Rapid)

Toate partidele vor începe la ora 14.

1. STEAUA
2. Dinamo
3. F. C. Argeș
4. F. C. Olt
5. Petrolul
6. S. C. Bacău
7. Sportul Stud.
8. Victoria
9. Corvinul

19. Otelul
11. „U“ Cluj-Nap.
12. Chimia
13. Univ. Craiova
14. F.C.M. Brașov
15. Rapid
16. Flacăra
17. Jiul
18. Gloria

10 9 1 0 25- 3 19
8 5 3 0 27- 5 13

10 6 1 3 13- 6 13
10 6 1 3 12- 9 13
10 4 3 3 11- 7 11
10 5 1 4 14-15 11
10 4 2 4 14- 9 10
10 4 2 4 13-11 10
10 4 2 4 14-13 18
10 2 5 3 9- 6 9
10 4 1 5 12-13 9
11 4 1 6 16-23 •
10 2 4 4 9-11 8
10 4 0 6 6.13 8
10 3 2 5 7-15 8
10 3 1 6 7-19 7
11 2 2 7 9-18 6
10 3 0 7 9-31 6

REȘIȚA, 31 (prin telefon). 
Disputa pentru desemnarea 
campionilor tării la gim
nastică sportivă (echipe și 
Individual la categoria maeștri) 
a început vineri după-amiază, 
în Sala Polivalentă din locali
tate, cu programul de exerci
ții impuse. Cinci echipe (Stea
ua I și Steaua II. Dinamo. 
C.S.Ș. 7 Dinamo și C.S.Ș. Re
șița), precum și trei sportivi 
individuali s-au angajat in 
concurs cu dorința de a-și e- 
tala la un nivel cit mai ridi
cat pregătirile. în general, 
mai ales în ce-i privește pe 
gimnaștii fruntași, exerciții
le impuse au Tost prezentate la 
un nivel acceptabil. Marian Ri- 
zan, Marins Gherman și Emi- 
lian Nicuia avînd cele mai bune 
evoluții. Ca și acum două sâp- 
tâmini. la Deva, in competiția 
fetelor, și aici, tot două au fost 
echipele care și-au disputat lo
cul întii : Steaua I și Dinamo. 
Mai omogenă, mai sigură în 
execuții, cu o mai mare expe
riență competitională a com- 
ponenților săi, echipa Steaua a 
controlat, pină acum, eu auto
ritate lupta cîștigînd 4 din 
cele șase probe ale concursu

lui. Foarte strinsă d antre
nantă a fost și disputa 
pentru poziția a treia a po
diumului, intre formațiila 
C.S.Ș. Reșița șl C.S.Ș. 7 Di
namo.

Cu punctajul realizat azi la 
„impuse" (169,90 p tați de 
167,80 p). Steaua a luat o serioasă 
opțiune pentru un nou titla 
de campioană a țării. încă din 
start, la inele. Steaua, a rea
lizat 28,45 p, fată de 27,80 p 
obținute de Dinamo la sol. în 
schimbul următor. liderul 
(28.50 p la sărituri) s-a distan
țat. deoarece Dinamo a a- 
cumulat doar 28.15 p la cal cu 
minere. Diferența dintre cele 
două formații se mărește con
siderabil In rotația urmă»- 
toare. Dinamo avînd o 
inexplicabilă „cădere" la ine
le (26.80 p). în timp ce Steaua 
realizează 28.40 p la paralele. 
Campioana a continuat con
cursul la bară si se părea că 
nu va avea probleme, dar nu
mai Emilian Nicuia (9.60 p) a 
obtinut o notă competitivă și

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)



Turneele finale ale Campionatelor Naționale de lupte pe echipe Pe marginea evoluției juniorilor la tor

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI DOMINĂ ÎNTRECERILE
Vineri dimineața, în sala de 

atletism de la Complexul Spor
tiv „23 August" din Capitală, au 
început întrecerile turneelor fi
nale ale Campionatelor Națio
nale de lupte pe echipe, atit 
la greco-romane cit si la li
bere. Desfășurate concomitent 
pe trei saltele. întîlnirile celor 
mai bune 12 formații din tară, 
la fiecare stil, se dispută în 
nota de dominare categorică e- 
x erei tată de puternicele echipe 
Steaua (la „libere" si la „gre
co-romane") si Dinamo Bucu
rești (la „greco-romane").

Cele 12 echipe de greco-ro
mane au fost împărțite în trei 
serii astfel : Dinamo București, 
SC Muscelul. CS Arad. IMU 
Medgidia (seria A) : Steaua, 
Progresul București, Rulmen
tul Suceava, Rapid București 
(B) ; LC Dacia Pitești, Alu
miniu Slatina, ASA Cluj-Napo- 
ca, Metalul Rădăuți (C). iar 
cele de „libere", în următoarele 
grupe : Steaua, Hidrotehnica
Constanța, Voința Cluj-Napoca, 
CS Tîrgoviște (A) • Dinamo 

<*

Brașov, Oțelul Călărași, Nico- 
lina Iași, Mureșul Tg. Mureș 
(B) ; Vulcan București, CA 
Lupte Tg. Jiu, Lemnarul Odor- 
hei, UNIO Satu Mare (C).

tn concursul de „greco-ro
mane", Dinamo a învins fără 
drept de apel formația din 
Medgidia (10—0), iar Steaua pe 
Rapid cu același scor. Mult 
mai echilibrate și viu dispu
tate au fost partidele dintre 
formațiile oare luptă pentru 
locurile 3—6 în clasamentul fi
nal. De pildă, CS Arad, cu o 
echipă mai omogenă, a câștigat 
la limită (6—4) cu S.C. Musce
lul, scorul final fiind stabilit nu
mai în urma disputării meciului 
de la categoria 130 kg. Cu acest 
prilej, l-am văzut evoluînd în 
formația musceleană pe cam
pionul mondial de tineret. An
ton Arghira, dar la 82 kg (!). 
La fel de echilibrată a fost și 
disputa dintre Dacia Pitești și 
Metalul Rădăuți, încheiată cu 
scorul de 6—4 pentru piteșteni. 
La același scor a cîștigat și

Progresul București partida cu 
Rulmentul Suceava.

întrecerile de „libere" sânt 
dominate de formația campi
oană, Steaua, învingătoare cu 
9—1 în partida cu' CS Tîrgoviș. 
te. Singurul punct al tîrgovlș- 
tenilor a fost obținut, în mod 
surprinzător, de C. Damaschin, 
in întâlnirea cu componentul 
lotului național C. Mărăscu. 
Voința Cluj-Napooa a luat o 
opțiune pentru intrarea în pri
mele 6 locuri. Invingînd cu 
7—3 pe Hidrotehnica. Foarte 
disputată a fost partida dintre 
Vulcan București si UNIO Sa
tu Mare, câștigată, la limită 
(6—4), de bucureșteni. în a- 
ceeași grupă. Lemnarul Odor- 
hei a tăcut și ea un pas im
portant spre califioare în lupta 
pentru locuirile 1—6. Foarte in
teresant se anunță meciul din
tre Lemnarul Odorhei și Vul
can București.

întrecerile continuă sîmbătă 
și se încheie duminică la prinz.

Mihai TRANCA

S-A ÎNCHEIAT raliul „TURUL EUROPEI"
(Urmare din pag I)

prinderea de autoturisme „Da
cia" Pitești : Șt. Vasile — O. 
Scobai (pe Dacia 1400 , Sport), 
L. Balint — C. Zărnescu (Da
cia 1300, grupa A) și N. Gri- 
goraș — D. Banca (Dacia 1410 
Turbo).

Telexurile ne-au adus ta cu
noștință rezuîtatrie competiției, 
aprecieri laudative la adresa 
reprezentanților noștri. Autotu
rismele Dacia, angrenate în a- 
ceastă întrecere continentală, 
s-au oomportat admirabil, au 
făcut o frumoasă propagandă 
produselor românești : locul I 
pe națiuni participante și pe 
echipe de uzină, cîștigarea de 
către reprezentanții noștri a 
„Cupei de argint" ; iar la indi
vidual : la clasa 1300—1S00 cmc, 
Vasile — Scobai au ocupat lo
cul I (II în clasamentul gene
ral al raliului), Iz z’zz~ x 
la 1300 cmc, Balint — ' 
cu au terminat pe locui 
la clasa peste 1600 cmc 
raș — Banca s-au situat 
ziția a IlI-a.

Evident, un succes de 
al întreprinderii din Pitești și 
al piloților săi, într-o cursă in 
care doar 22 de autoturisme au 
mai ajuns Ia sosire din cele 58 
plecate.

La revenirea în țară, i-am 
căutat pe automobiliștii noștri, 
„prinși" acum de pregătirea ul
timelor etape ale Campionatelor 
Naționale de viteză și raliuri. 
Interlocutor principal ne-a fost 
Ștefan Vasile, pe care l-am 
aflat ta Cîmpulung Muscel, 
zonă unde se desfășura Raliul 
ARO. Mai volubil dedt de obi
cei, ne-a povestit multe despre

acest Raliu oare a durat 12 zile, 
conourenții aflîndu-se la volan 
..nouă zile șl patru nopți.
• Cum a fost traversarea din 
Grecia in Cipru ? Foarte difi
cilă, deloc plăcută. S-a ivit o 
furtună pe Marca Egee și noi... 
nu eram antrenați deloc pentru 
așa ceva. • Cele mai grele 
probe ? Cele pe macadam (pe 
piatră, grohotiș) din Cipru, Gre
cia — Ia Acropole și România, 
în zona Lacului Vidraru, fi Au 
fost și probe de viteză ? Da, pe 
care le-am susținut pe piste de 
Formula 1 existente în Austria, 
R.F. Germania și Cehoslovacia.
• Ce impresie au făcut „Da
riile" ? Foarte bună. In Cipru 
de pildă, unde erau necunos
cute, toată lumea vroia să le 
vadă. De fapt, aici au fost 8 
probe speciale. Pe primele pa
tru din ziua inaugurală le-a

cîștigat Vasile — Sccbai, pe 
celelalte, a doua zi, Balint — 
Zărnescu ® Cum s-au compor
tat mașinile ? Excelent. Nici 
una n-a avut vreo defecțiune 
importantă. Eu cel puțin, n-am 
avut nici o pană dc cauciuc. 
Vreau însă să relev și activita
tea celor patru echipe de ser
vice, conduse de A. Nicolaescu, 
care au vegheat zi și noapte Ia 
mersul mașinilor, contribuind 
la succesul lor • Alte im
presii ? întâlnirea cu marinari 
de pe un vas de-al nostru. 
Le-am fost oaspeți o oră, pe 
timpul odihnei, și pot să vă 
spun că a fost extraordinar de 
plăcută, de caldă.„

In final, nu ne rămîne dorit 
să adresăm, din nou, felicitări 
întreprinderii „Dacia", piloților 
săi, care au avut și în acest 
an — așa cum ne-au obișnuit 
și la edițiile precedente ale ra
liului — o comportare demnă de 
toată lauda.

ÎN TOATE SECȚIILE-0 PREGĂTIRE PE BAZE !
La nivelul juniorilor, prin 

disputarea, la Craiova, la În
ceputul săptămtaii, a Întrece
rilor returului Campionatului 
Național pe echipe la tenis de 
masă, s-a Încheiat sezonul 
competițional pentru această 
categorie de jucători, el ofe
rind, astfel, dteva puncte de 
discuție, avind ta vedere că și 
pe pian internațional Intrarea
in circuitul marii performanțe
se petrece tacă de la virsta
junioratului.

Pornind, deci, de la acest
ultim criteriu de apreciere, 
trebuie să evidențiem faptul 
că tinerii noștri jucători (cu 
deosebire fetele) se inscriu pe 
această traiectorie, argumente 
printre altele, fiind cele două 
medalii de bronz ale Otilici 
Bădescu la „europenele" de 
seniori, prezența In reprezen
tativa feminină șl a Emiliei 
Ciosu (ambele abia au depășit 
în acest an virsta cadetelor). 
iar în cea masculină a lui 
Călin Tom a șl Cristian Ignat. 
Dacă adăugăm că, în-clasa
mentul european al senioare
lor, Otilia Bădescu se situea
ză pe locul 8, iar în cel mon
dial pe 25,. că la C.E. de ju
niori sportivii noștri s-au a- 
flat, din nou, printre cei mai 
buni de pe continent, avem un 
tablou mai concludent al po
tențialului tenisului nostru de 
masă. Evident, aceasta repre
zintă o platformă de pe care 
pot fi abordate cu încredere 
pregătirile viitoare, nu numai 
pentru C.E. sau C.M., ci, mai 
ales, pentru Jocurile Olimpice, 
tenisul de masă fiind, in 1988, 
la primul său start sub cele 
„cinci cercuri".

Succesele obținute ta ultima 
perioadă la juniori stat, fireș
te, urmarea unei munci mai 
atente la acest nivel, a per
severenței unor antrenori (Tr. 
Ancuța, E. Băcioiu, V. Bălan. 
M. Bledea, M. Bobocicâ. Gh. 
Bozga, S. Doboși, V. Dumi
trescu, V. Filimon, I. Lohr, I. 
Paneth ș.a.) ta depistarea și

pregătirea unor tineri talen- 
tați. La fete (nu poate fi o- 
misă contribuția esențială a 
Centrului federației), secțiile 
de la C.S.Ș. 1 Spartac Bucu
rești (care a Întrerupt șirul de 
victorii al „juventistelor"), Ju
ventus MILMC București și 
C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcca re
prezintă „punctele majore", în 
timp ce la băieți Universita
tea A.S.A. Craiova (cu o su
perioritate de necontestat pînă 
acum) și C.S.M. Cluj-Napoca 
(care anunță un tur de forță 
pentru edițiile viitoare) dețin 
o întîietate evidentă. Acesto
ra li se mai adaugă cu rezul
tate promițătoare — nu ne re
ferim la locurile din clasa
ment, ci la valoarea unora 
dintre componenții loturilor — 
C.S.Ș. Sticla Bistrița, C.S.M. 
— A.S.A. Buzău, Constructo
rul T.A.G.C.M. Craiova, Con
structorul I.J.G.C.L. Tg. Mu
reș, Stirom C.S.Ș. 2 București, 
Unirea Tricolor București etc.

S-ar putea crede, din cele 
afirmate pînă acum, că totul 
merge foarte bine, din mo
ment ce există jucători c« 
Otilia Bădescu, Emilia Ciosu, 
Călin Creangă, Zoltan Zoltan. 
Călin Toma, Adriana Năstase, 
Maria Bogoslov, Iulia Rîșcanu 
ș.a., ca să, amintim numai eî- 
teva vîrfuri... Și, totuși, o ast
fel de concluzie ar fi falsă, 
pentru că, așa cum au dovedi
t-o și ultimele întreceri de la 
Craiova, se joacă încă slab, 
fără o bună cunoaștere, în 
unele cazuri, a procedeelor de 
bază, fără ambiție. Există
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BOGATĂ ACTIVITAi

la clasa pină 
Zărnes- 

l II, iar 
Grigo- 

; pe po- COMPETIȚII ® COMPETIȚII • COMPETIȚII
seamă OLIMPIA

ACTUALITMI DIN POPICE
• AZI se dispută etapa a 

VH-a a campionatului Diviziei 
A. In fruntea clasamentelor, 
după șase confruntări, se află 
echipele : Gloria București șl 
Hidromecanica Brașov — la fe
minin, Gloria București și Unto 
Bătu Mare — la masculin
• IN ultima sa ședință, Bi

roul federal a stabilit data ți 
locul de desfășurare a semifi
nalelor șl Analelor campionate
lor Naționale Ia individual șl 
perechi (seniori, senioare, juni
ori și junioare). Semifinalele se
riei Sud vor avea loc la Bucu
rești — pe arenele Olimpia (f) șl 
Voința (m), iar ale seriei Nord 
ia Tg. Mureș — in sala Electro- 
mnreș. Seniorii se vor întrece ta 
«lele de N șl 27 noiembrie, iar 
Juniorii ta 28—29 noiembrie. în
trecerile finale au fost progra
mate ta perioada 9—13 decembrie, 
pe arenele Gloria și Olimpia din 
Capitală.

» LA SFIRȘITUT. săptămtnii 
viitoare, reprezentativele de ju
niori care se pregătesc pentru 
CM. '87 vor susține o nouă In - 
tflnlre de verificare, de dat» 
aceasta ta compania puternice
lor selecționate similare ale R.D 
Germane, Jocurile vor avea loc 
la București, tn sala Olimpia.
• EDIȚIA DIN ACEST AN a 

tradiționalului turneu interna
țional „Cupa Carpațl", la care 
au fost tnvfațl sportivi din opt

" i In zilele
București

In întrecerea echipelor din 
grupa valorică 1—6, la băieți, 
meciul Farul Constanța — Dina
mo Oradea se află in pnm-plan, 
In timp ce la fete toate cele 
trei partide ale etapei a IV-a a 
Diviziei A opun formații Intre 
care rezultatele de 1—1 au fost 
frecvente In edițiile precedente 
ale competiției. „Capul de afiș
ai etapei este deținut de Întâl
nirea dintre Olimpia București șl 
Universitatea Cluj-Napoca, echi
pe care oferă de regulă, in jocu
rile directe, dispute atractive, 
încheiate uneori la diferențe mi
nime.

Programul etapei — MASCU
LIN. GRUPA 1—6 : Farul Con
stanta — Dinamo Oradea, Rapid 
București — Steaua (sala Rapid: 
sîmbătă la ora 16,30, duminică la 
ora 9,30), ICED CSȘ 1 București 
— Dinamo București (sala Con
strucția ICED : orele 17.30 și 12); 
GRUPA 7—12 : Politehnica Spor
tul Studențesc București — CSU 
Balanța Sibiu ;
orele 15 șl 8), Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca — RAMIRA 
Bala Mare, Politehnica csș U- 
nlrea Iași — Academia Militară 
Mecanica Fină București ; FE
MININ, GRUPA 1—6 : Olimpia
București — Universitatea CSȘ

Viitorul Cluj-Napoca (sala Olim
pia : duminică la ora 10,30, luni 
la ora 9,30), Politehnica Sportul 
Studențesc București — Voința 
CSȘ 2 București (sala Floreasca :

sîmbătă ora 16,30, duminică ora 
9,30). Politehnica CSȘ Timișoara
— Chimistul CSȘ Rm. Vilcea ; 
GRUPA 7—12 : Mobila CSȘ Satu 
Mare — Rapid București, Robo
tul CSȘ Bacău — Comerțul CSȘ 
Tg. Mureș, Crlșul CSȘ 2 Oradea
— Voința Brașov.

(sala Floreasca :

ULTIMELE ÎNTRECERI ALE
După ce la Sibiu s-au desfășu

rat Întrecerile finale la obstaco
le șl concurs complet pentru 
seniori, baza hipică steaua, din 
Capitală, va fi, astăzi și miine, 
gazda ultimelor dispute ale se
zonului de călărie, în program 
flgurtnd probele pentru titlurile 
naționale la dresaj.

HIP IS M

Capitală, pe terenul 
copilului de la orele 
șl C.SJW. Sibiu lșl 
finala ediției 1986 a 
Rugby*. „XV-“le an- 

----- și

Astăzi, în 
din Parcul 
14, Steaua 
vor disputa 
„Cupei F.R. _ _ 
trenat de Theodor Rădulescu 
Adrian Mateescu a ajuns în ul
timul act al competiției după un 
succes net asupra Rulmentului 
Bîrlad (42—12), în timp ce rugbyș- 
tli sibieni, 
Stanclu șl 
clștlgat la 
cu Știința 
performera 
al Diviziei

Steaua și 
lllnlt cu mal bine de o lună tn 
urmă. In etapa a vn-a a Cam
pionatului, rugbyștil militari lm- 
punîndu-se greu, cu 9—6, după 
ce au fost conduși la pauză eu 
6—0...

Iată și formațiile (probabile) 
care se vor alinia la fluierul ar-

pregătiți de loan 
Dumitru Rășcanu, au 
limită (18—17) partida 
CEMIN Baia Mare, 
actualului campionat 

A.
C.S.M. Sibiu s-au în-

SEZONULUI LA CĂLĂRIE
In competiție se vor afla spor

tivi eunoscuțl — Anghel Dones- 
cu, Gheorghe Nlcolae, Iosif Mol
nar, Dania Popescu, Ion Popa 

- care se vor Întrece la 
.Sf. Gheorghe-, Intermediar 

.Marele Premiu-,

ș.a.
cat. _i și n și ___________ _

în ambele zile, concursul Înce
pe la ora 9.30.

MlINE „PREMIUL

din Con-bltrulul V. Chlrondojan 
stanța :

STEAUA l 
Tinea, David, 
xandru, Mlrea 
căi, Murarlu — Moțoc, Oroian — 
Slmonca, Moț, Dumitrescu. CSM 
SIBIU : Feraru — Dragomir, 
Henteș, Amarie, Becheș — Do- 
bre, Gallan — Jurcan, Urdea 
Cocîrcă — Zeicu, Banclu — Un- 
gureanu. Mărginean, lianți.

★
• A.S. CONTACTOARE 

ZAU — FARUL 3—3. ta Buzău 
s-a disputat partida restanță din 
campionatul de rugby (etapa a 
4-a) dintre echipa locală A.S. 
Contactoare și campioana țării. 
Farul Constanța. Meciul s-a ter
minat la egalitate: 3—3 (3—3).
Au marcat Bezușcu 0-p.) pen
tru gazde, respectiv Foca (drop).

Vărzaru, 
D. Ale

Codol
Fulcu 
— Bădulescu, Giu-

BU-

CAMPIONATELE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag 1)

în ultimele două schimburi a 
' fost o Întrecere atractivă pen
tru întâietate, la capătul căreia. 
Înaintea programului liber 
ales (sîmbătă). Steaua păs
trează un avans de două 
puncte.

APRANTIILOR“

țări. se va desfășura 
de 22—23 noiembrie tn 
(arena OWmpIa).
• „CUPA P. R. 

competiție Individuală 
Jucătorilor fruntași, seniori 
senioare, programează ultima e- 
tapă tn zhia de 20 noiembrie.
• IN CADRUL noului complex 

«portlv din Pfesti s-a dat tn 
folosință o modernă arenă de 
popice cu șase piste șl Instalații 
automate de ridicare a popicelor. 
Pe etnd șl o echipă de perfor
mantă in municipiul Piteștii

POPICE*, 
rezervată 

Șl

..Premiul aprantiilor-, alerga
rea clasică, oe se desfășoară In 
flecare an la șflrșitul lunii octom
brie. se va bucura și de această 
dată de o participare numeroasă, 
-u cai de bună valoare, printre 
care remarcăm pe Halogen, în
vingătorul Criteriului de fond, 
Hendorf clștlgătorul .Premiului 
de încercare- Dac'ana și Ruibist. 
tntr-un handicap eu șanse de cîș- 
tlg pentru aproape toți concuren
ța. Printre micii driver! se numă
ră talentațH O. Dumitru. D.V.

- Mihai. Cîrstea, Niță șl alții, care 
promit o frumoasă carieră.

Din reuniunea de joi după- 
amiază am remarcat cele trei 
succese ale lui M. Ștefănescu, 
care in acest final de stagiune

șl-a adus caii săi in mare formă. 
Victoriile amintite au fost obți
nute cu Straton. aflat la cel de-al 
patrulea succes consecutiv, micu
țul armăsar dovedlndu-și clasa și 
valoarea, Samson, bine ’ ‘ "
start, șl Herson, care, 
un parcurs corect, l-a 
Isac, prematur lansat 
Cursa de fond a zilei 
lui Reușit, cu care R. 
realizat o bună cursă 
a efortului. Anaria, blind condu
cerea încă din plecare, l-a învins 
pe Hărman. iar Sălcloara, trans
formată tn bine de S. lonescu. 
și-a înșirat adversari! pe drum, 
•eallzînd un nou record fi :33,2/ 
km). Printre învingătorii zilei s-a 
înscris și Hercule, prezentat și el 
în frumos progres de valoare.

REZULTATE TEHNICE : Cursa

lansat din 
aconerind 
învins pe 
la atac, 

a revenit 
Arsene a 

de dozare

I : 1. Herscn (Șchlopulescu)
136,3 ; 2. Rondes. Cota : cîșt. 1. 
Cursa a n-a : 1. Reușit (Arsene) 
1:31,3 ; 2. Respect. Cota : cișt. 1, 
ev. 10. Cursa a ITI-a
(M. Ștefănescu) 1:31,2 ; 2. Fante : 
3. Ager. Cota : cișt. 1, ev. 8, ord. 
triplă 304. Cursa a IV-a : 1. Ana
ria (Simion) 1:31,1 ; 2. Hărman ; 
3. Mintos. Cota : cist. 1, ev. 18, 
ord. triplă 365. triplu n—TH—TV 
143. Cursa a V-a : 1. Samson (M. 
Ștefănescu) 131.0; 2. Trufanda ; 
3. Drobeta. Cota : cișt. 2, ev. 34, 
ord. triplă 442. Cursa a Vl-a : 1. 
Hercule (Popa) 132.4 ; 2. Haneș ; 
3. Melania. Cota : cișt. 3, ev. 171, 
ord. triplă Închisă. Cursa a VTI-a: 
1. Sălcioara (loneseu) 133,3 ; 2. 
Grecian. Cota ; cișt. 2. ev. 10, 
ord. 6.

A. MOSCU

1. Straton

2. ev.

CITEVA NOTAȚII
DUPĂ MECIURILE DERBY

• Pasele lungi încep să fie bine 
folosite pe contraatac, pe fondul 
reducerii evidente a degajărilor 
interzise, practicate îndeosebi 
pentru scopuri tactice (schimba
rea liniilor) © Arbitraje foarte 
bune în ambele zile (aplicare uni
tară și corectă a regulamentului, 
orientare bună în momentele 
„fierbinți", cu măsuri echitabile) 
© Consum mare de energie, cu 
eficiență redusă, de unde faptul 
că există disponibilități fizice, dar 
tehnica mînuirii crosei și gîndirea 
tactică au rămas în urmă (nu 
sînt lucrate la nivelul acestei vite
ze). © Prea multe din cauzele 
care duc la... banca de pedepse 
nu-șl au justificări izvorînd din 
regulamentul de joc, ci din nepu
tința opririi adversarului prin 
măiestrie, adică prin mijloace re
gulamentare © O exagerată stare 
de nervozitate la o serie de spor
tivi la care ne-am mai referit (și 
care între timp nu s-au schimbat 
cu nimic !). In fața unor adver
sari puternici (și în perspectiva 
viitoarelor întîlniri internaționa
le), aceasta duce la reducerea e- 
fectivului și slăbește puterea e- 
chipei (ca, de pildă, pedeapsa de 
meci a lui Chiriță, care a dus la 
suspendarea sa pentru două eta
pe). © In legătură cu aceasta, s-a 
impus observația că. cel mai ade
sea, jocul fn superioritate nume
rică rămîne de foarte multe ori 
fără efect pe tabela de marcaj și, 
ceva mal rar. organizarea apă
rării în inferioritate este defici
tară.

Azi, DINAMO - S. C. 
MIERCUREA CIUC

în prima decadă a lunii noiem
brie, sînt programate nu numai 
meciuri în cadrul primei grupe 
valorice a campionatului, ci si în 
a doua grupă și ehlar internațio
nale, cum sînt cele trei partide
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Interesantă a fost și dis- 16' 
pută pentru individual corn- p, 
pus, după prima zi, pe primul inc 
loc se află Marian Rizan Ri: 
(Steaua T), care cu doi de 9,70 M; 
p (la cal cu minere și nara- 56. 
lele) îl devansează cu 15 su- (S1
timi pe dinamovistul Marius Sa
Gherman. ier

CLASAMENTE — echipe ; p,
1. Steaua I 169.90 p. 2. Dinamo (Si

SELECȚIE PENTRU 
GHIZI-MON5TOR!

Oficiul județean de 
de turism Prahova — 
Sinaia organizează în 
ziua de 20 noiembrie 
a.c. un examen de 
selecție pentru ghizi- 
monitori. colaboratori 
externi. Relații su
plimentare se pot ob
ține la tel. 1.47.51 — 
int. 346 sau 419.
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CHIMIA RM. VÎLCEA
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Rezultatul Chimiei Rm. Vîl- 
cea în metilii cu Universitatea 
Craiova, care vine după acel 
3—1 cu „U“, realizat cu numai 
patru zile în urmă, reprezintă 
o adevărată performanță pen
tru o echipă care ne obișnuise 
cu o serie de contra performanțe 
în primele etape : 1—2 cu F.C. 
Olt pe teren propriu, punct pier
dut cu Rapid, pe același te
ren, ca să nu mai amintim a- 
cel 0—7 cu Dinamo, la Bucu
rești.

Iubitorii fotbalului vîloean 
sînt de părere că abia acum 
s-a realizat o reală mobilizare 
de forțe, la care a contribuit 
și noul antrenor Nicolae Di- 
nescu, un om energic, care a 
spus un stop hotărit "disper
sării forțelor, fenomen agravat 
și de faptul că antrenorul 
Basno, suspendat pe șapte e- 
tape, a creat o stare de inerție, 
sinonimă cu resemnarea.

Că s-a schimbat ceva la Rm. 
Vîlcea este demonstrat și de 
faptul că Basno a jucat joi la 
echipa de tineret, convins că 
trebuie să depună un efort spe
cial pentru a-și regăsi cadența, 
oferind în același timp un e- 
xemplu de spirit autocritic, d-eși 
ar fi avut poate varianta reți
nerii de la joc, pentru ca tre
cerea la noua sa condiție de 
jucător-antrenor secund să se 
facă mai puțin șocant.

Intr-un cuvînt, Chimia a ju
cat mult peste condiția unei e- 
chipe care, în urma startului 
pierdut, va trebui să lupte în 
continuare pentru evitarea locu
rilor primejdioase. Vîlcenii au 
in momentul de față câțivia ju
cători în ascensiune — ne gîn- 
dim la C. Gheorghe, unul din
tre cei mai buni jucători de pe 
teren, la Lazăr, foarte bun ca 
libero, și chiar la mai vechii 
piloni Teleșpan
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oesha diin urmă a făcut o pri- 
mă repriză excelentă, fiind — 
am putea spune — singurul 
conducător de joc (real) de pe 
teren.

Cnaiovenii au marcat un 
crescendo după pauză. Impresia 
noastră este, totuși, că actualul 
lot poate susține un alt ritm. 
Talentații Săndoi și Gică Po
pescu — și nu numai ei — au, 
prin longinitete, mai mult 
structura anatomică a unor ju
cători finlandezi, ceea ce apare 
și mai evident dnd se face 
comparația cu „motoarele ner-

voase“ numite ieri Bălăci, Cri- 
șan, sau tinerii cindva Ungu- 
reanu, Negrită și chiar Geol- 
gău. Este clar că Universitatea 
Onatova — care ataca... tropo
tind prin celebra ei linie de 
mijloc „în patru timpi" — va 
regîndi valențele actuale ale 
lotului. Și sîntem încredințați 
că noua conducere tehnică 
(Teașcă — Zamfir — Stănescu) 
știe că tiparul 
ceritor — 
susceptibil 
dificări.
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Fluierul final al partidei de 
la Petroșani a declanșat, în 
tribune (dar și în grupul rezer
velor, antrenorilor și conducă
torilor Jiului), o explozie de 
bucurie. Aveam impresia că a- 
sistăm la un final de mare 
competiție, intr-atît de mare 
era satisfacția gazdelor. O ex
plicație a acestei deosebite mul
țumiri pentru victoria repurta’ 
tă în fața unui adversar capa
bil să plece din Valea Jiului 
cu ambele puncte ne-a fumi- 
zat-o Ștefan Mareș, președin
tele clubului petroșenean : 
„Pentru noi, era deosebit de 
important să obținem ambele 
puncte puse în joc, pentru că 
numai astfel ne puteam men
ține contactul cu plutonul. A- 
cum, avem argumente psihice 
mai mari de a continua lupta 
pentru recuperarea pasivului 
de puncte. Credem cu toată 
convingerea în șansele noastre". 
Referitor la punctele pierdute 
de Jiu] pe teren propriu, am 
auzit opinii lucide, realiste, 
privind cauzele care au dus la 
această situație. Dacă unii din
tre cei din anturajul echipei

F. C. ARGEȘ SI FLACARA• »

DEOCAMDATĂ IN „RODAJ“
Sublimam, după etapa a 5-a a 

campionatului speranțelor, că se 
profilează, în fruntea clasamen
tului acestei întreceri, o dispută 
in trei : Steaua, „U“ Cluj-Napoca 
și Univ. Craiova. Au trecut alte 
cinci etape și iată că așa se pre
zintă lucrurile, cele trei echipe 
continuînd să se afle pe primele 
locuri, fiind de departe cele mai 
bune, jucînd tranșant, mareînd 
multe goluri etapă de etapă, Obți- 
nînd victorii clare pe 
priu, aducînd puncte 
deplasare.'

Dar actuala ediție a 
tulul oferă, pentru cei 
măresc mai atent, o surpriză de 
proporții. E vorba de F.C. Argeș. 
In campionatul trecut, această e- 
chipă s-a clasat pe locul secund, 
multă vreme emițînd pretenții 
îndreptățite la titlu. Acum, după 
cum se observă, Se află în subso
lul clasamentului. Ce s-a întîm- 
plat ? L-am întrebat, duminica 
trecută pe antrenorul ei, Mihai 
Ianovschi : „Nu mai avem echipa 
de anul trecut. Au plecat aproape 
toți jucătorii din vechea garnitu
ră. Unii să-și satisfacă stagiu) 
militar, alții la Dacia Pitești, care 
încearcă să promoveze în Divizia 
B. Dacă va reuși, va fi o frumoa
să victorie a fotbalului argeșean. 
Ne străduim să formăm o altă 
echipă de speranțe. Nu-i deloc 
ușor, dar am pornit din nou Ia 
drum și, încet-încet, ea începe să 
se închege...*.

într-adevăr. Pentru că cei care 
au urmărit duminică evoluția 
„unsprezecelui" pregătit de tînă- 
rul antrenor piteștean și-au putut 
da seama că echipa sa NOUA 
juoa atît de dezinvolt incit ob
servatorul federal, Gh. Prodea, se 
întreba mirat : „F.C. Argeș pe 
locul 17 7 Nu, nu se poate!* Spe
ranțele „Argeșului* au cîștigat 
clar, cu 3—0. în fața celor de la 
Gloria. Au cîștigat mal mult decît 
un meci. Au cîștigat aplauzele

teren pto- 
multe din
campiona- 
care o ur-

ceior din tribune și, nu în ulti
mul rînd, încrederea în forțele 
proprii, atît de necesară oricărei 
echipe în formare.

Asemănător se petrec lucrurile 
și cu speranțele echipei Flacăra 
Morenl. Cu trei etape în urmă, 
la Craiova, antrenorul lor. Gh. 
Ungurea.au, ni se destăinuia : „Ne 
aflăm deocamdată în... rodai. Am 
convingerea că vom juca din ce 
în ce mai bine și vor veni și re
zultatele, pentru că băieții mei de 
la Nucet sînt tal ea tați, ambițioși 
șl doraici de afirmarea Șl Fla- 
căra-speranțe a urcat în clasa
ment fără să mai piardă vreun 
meci după cel de la Craiova.

Lourențiu DUMITRESCU
STEAUA 10 6 4 0 36— 3 22

2. „U“ Cluj-Nap. 10 7 0 3 18—15 21
3. Univ. Craiova 10 6 2 2 23— 9 20
4. F.C. Olt 10 6 1 3 17—15 19
5. Corvi nul 10 5 2 3 16—13 17
6. Dinamo 1 2 18—10 16
7. Siportul Stud. 10 3 5 2 16—12 14
8. Victoria 10 4 2 4 16—13 14
9. Petroluil 10 3 5 2 15—18 1.4

10. Jiul n 4 2 5 16—33 14
11. Oțelul 10 3 4 3 12—10 13
IX Flacăra 10 3 3 4 12—14 12
13. F.C.M. Brașov 10 3 1 6 21>—32 10
14. Rapid 10 3 4 4 7—10 10
15. S.C. Bacău 10 3 0 7 19—31 9
16. Gloria 10 3 0 7 16—31 9
17. F.C. Argeș 10 2 2 6 7—12 8
18. Chimia 11 2 2 7 11—25 8

evocau 
șansa, 
vechi 
Jiului, 
„Ceea 
mai mari daune au fost actele 
de nesportivitate, acte care au 
dus la suspendări pe lungă du
rată ale unor jucători foarte 
utili. Iată, o dată cu reintrările 
celor suspendați, echipa și-a 
recîștigat aplombul. în această 
direcție, a unei perfecte spor
tivități în teren, acționăm eu 
toată energia". Să sperăm că 
nu vom mai înregistra, la Jiul, 
cazuri ca cele ale lui Vancea 
și Neagu și, mai recent, al lui 
Fior eseu.

Studenții bucureșteni au fost 
obligați la modificări in toate 
liniile din pricina celor patru 
absențe : Munteanu II, Bozeșan, 
Pană, Terheș. în ciuda acestor 
indispomibilități, ei au făcut o 
primă repriză bună și puteau 
obține avantaj pe tabela de 
marcaj fără ratările proprii sau 
intervențiile inspirate ele lui 
Girjoabă. In partea a doua, 
„alb-negrii" au Slăbiit vizibil și 
Jiul a realizat o perioadă de 
accentuată dominare. Oricum, 
in tabăra studenților am înre
gistrat o mare dorință de a 
redresa situația și de a face o 
partidă bună în Belgia, acolo 
unde se vor produce și reintră
rile majorității absenților de joi.

Eft'mie IONESCU

Despre splendida perfor
manță realizată în primă
vară de echipa noastră 
campioană, Steaua, care 
prin cucerirea celui mai 
prețios trofeu al competi
țiilor de club europene a 
gravat o minunată pagină 
de aur în. istoria fotbalului 
și a sportului românesc, 
s-a scris pînă acum și se 
va mai scrie încă foarte 
mult și cu îndreptățit te
mei, atît în presa din țară, 
cit și în cea de peste ho
tare. Adunate la un loc, co
mentariile, reportajele, in
terviurile, însemnările rea
lizate ar putea alcătui to
muri întregi. Iată însă că, 
de cîteva zile, despre tri
umful sportiv al actualei 
campioane de club a Euro
pei a ieșit de sub tipar 
chiar o carte*), al cărei me
rituos autor este binecunos
cutul și apreciatul gazetar 
Sportiv Horia Alexandrescu.

Realizat intr-un timp 
destul de scurt de la me
morabilul eveniment căruia 
îi este dedicat, scris cu 
deosebită vervă și' fantezie, 
într-o frumoasă ținută pu
blicistică, volumul proas
păt apărut oferă cititorilor

o amplă retrospectivă 
drumului străbătut de echi
pa militară 
ei biruință, 
in întreaga 
exuberantă 
vă.
turile, de acum aproape 40 
de ani. ale acestei echipe, 
autorul merge pe firul evo
luției și tradițiilor sale 
urmărindu-i etapă de eta
pă împlinirile 
firesc.
al mișcării sportive 
țara noastră, puternicei 
dezvoltări îndeosebi în 
timele două decenii, 
mod firesc, pe larg, cu 
de amănunte, este înfățișat 
ultimul periplu european al 
campioanei noastre —- Ia 
care și autorul a avut san
sa participării 
încununat 
la .Sevilla 
entuziasta 
echipei la 
pe aeroportul Otopcni.

La loc de frunte în vo
lum se regăsește emoțio
nanta festivitate de la 
Consiliul de Stat, în ca
drul căreia președintele_ tă- 
rii. tovarășul ‘ “
CEAUȘESCU, a 
înalte distincții 
Steaua, jucătorilor, 
norilor, unor tehnicieni 
cadre din conducerea 
bului sportiv al armatei.

Apărută în preajma me
ciului retur cu Anderlecht 
—- în care campioana noas
tră, jucînd la adevărata ei 
valoare, își va putea lua 
revanșa în fața redutabilei 
formații belgiene —, cartea 
lui Horia Alexandrescu va 
cunoaște, cu siguranță, un 
mare succes de librărie.
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Din. dosarele comisiei de disciplină

SANCȚIUNI PE MĂSURĂ FAPTELOR
• încăperea unde ău loc ședin

țele Comisiei de disciplină oferea 
joi după-amiază un tablou Ieșit 
din comun : în fața Comisiei se 
prezentase ÎNTRiEÂGA ECHIPA 
a Danubianei București, care e- 
voluase în meciul cu Cimentul 
Fienl. A fost singura soluție pe 
care a găsit-o Comisia de disci
plină pentru a... descoperi, ca-n 
filmele polițiste, cu ajutorul ar
bitrilor, convocați șl ei la ședin
ță, care jucător al Danubianei se 
repezise la arbitrul de centru, 
după terminarea partidei și, re
ținut de un coechipier, greșise 
ținta, lovindu-1 cu tricoul pe 
unul din arbitrii de linie. Arbitrii 
nu l-au putut identifica, întructt 
jucătorul se dezechipase, iar cei 
de la Danubiana n-au reușit (de 
fapt, n-au vrut !) să spună cine 
a comis acest gest reprobabil. In 
ședință Insă, arbitrii l-au recu
noscut pe Pirclu, cel care căutase 
să se camufleze cu sprijinul co
echipierilor șl al conducerii echi
pei. Pîrciu a fost suspendat pe 8 
htni. iar echipa a fost șl ea sus
pendată pe o etapă. Ca In orice... 
film polițist, finalul nu putea fi 
dectt acesta...
• De altfel, unele echipe și

umil jucători nu concep (! ? !) că 
ar putea pierde un meci „acasă" 
șl, într-o asemenea situație, „ța
pul Ispășitor" devine arbitrul. 
Jucătorii n-au nici o vină dacă 
au șutat, de nu știm cîte ori, de 
la cîțiva metri, fără să nimerească 
poarta. Un asemenea „exemptlu" 
nl l-a dat Panaite, de la C..S.M. 
Bucecea, care a lovit un arbitru 
de linie. Pentru un an, Panaite 
a fost îndepărtat de pe terenurile 
de fotbal.
• Dar, șă vedem șl ce a făcut 

Tabacu, de la Poiana Cimplna. 
Nemulțumit de o decizie a arbi
trului a șutat în minge, In chip

COMISIA DE DISCEPIJNA A 
COLEGIULUI CENTRAL AL AN
TRENORILOR a luat in discuție 
abaterile unor antrenori, săvtrșl- 
te in timpul sau la sfârșitul jocu
rilor, șl a hotărit următoarele 
sancțiuni t antrenorii Adrian 
Neagu (Torpedo Zărneștl) și Octa
vian Bondrea (Electroputere 
Craiova), două etape interdicție 
de a intra în incinta terenului ; 
lUe Rontea (Minerul Gura Humo- 
ruJui) și Dumitru Dumftriu 
(Ceahlăul Piatra Neamț), o eta
pă. La viitoarea ședință au fost

protestatar, In direcția acestuia. 
Tabacu n-a vrut să se oprească 
aici. După meci, a venit la ves
tiare, aducînd injurii arbitrului 
și, de data aceasta, lovindu-1 cu 
mingea. Tabacu, care în fața Co
misiei de disciplină părea un 
blind mielușel. a fost suspendat 
pe 3 luni.
• Să ne referim însă și la ju

cătorii CARE LOVESC. Fapta a- 
pare cu atât mai gravă cu cit e 
vorba de jucători care participă 
în campionatul... speranțelor. în 
urma unui astfel de gest, Catrîna 
((Petrolul Ploiești) a fost suspen
dat pe 6 etape. Așa se pregătește 
un fotbalist care vrea să devină 
titular în prima echipă ? O în
trebare atît pentru jucători, dar 
și pentru antrenorii lui. în egală 
măsură !

Jack BERÂRIU

convocați următorii antrenori 
care s-au făcut vinovațl de anu
mite abateri : O. Cojocaru (Cor- 
vinul Hunedoara); I. onciu. 
(F.C. Maramureș), C. Oțet (Mine
rul Metru) M. Nedelcu (Aripile 
Bacău). I. numitrașcu fCarpațl 
Sinaia), N. Naghi (Metalotehnica 
Tg. Mureș), L Poiană (Metalul 
Mangalia) șl I. Bungău (U.M. Ti
mișoara). Luni, 3 noiembrie (ora 
13), la sediul FJS. Fotbal va avea 
loc ședința Colegiului central aî 
antrenorilor.

ANUNȚ
Biletele pentru meciul de fotbal STEAUA — ANDER- 

LECHT se pun în vînzare începînd de luni. 3 noiembrie, la 
casele Stadionului Steaua.

La acest meci sînt valabile legitimațiile C.N.E.F.S. înso
țite de tichete de loc și legitimațiile abonament tip Steaua.

Miercuri, in ziua meciului, accesul publicului pe stadion 
se va face începînd de la ora 11,30.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
aveți șl astăzi (dar numai astăzi) 
timp la dispoziție. Vă reamintim 
clteva din caracteristicile acestei 
trageri, care se constituie în tot 
atîtea avantaje : 4S numere, în 
cadrul a 8 extrageri ; extrageri 
„legate", cu posibilitatea de a se 
eîștiga șl cu 4 numere din 12 ; o 
largă șl variată gamă de cîștiguri. 
constînd în autoturisme „Dacia 
1300", importante sume de bani și 
excursii în U.R.S.S. Tragerea va 
avea loc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2 
duminică, începînd de la ora 16,30.

Transmisia radiofonică a tragerii 
va avea loc tn cadrul rubricii de 
publicitate de la ora 17,30, pe 
programul I. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate, In reluare, 
In aceeași zi, la ora 22,20 (o dată 
cu rezultatele concursului Prono
sport) și luni dimineața, la ora 
8,95. tot pe programul I. Tragerea 
fiind publică, sînt invitați 
participe toti cei Interesați.

102»

să

ZIS Tot astăzi este ULTIMA 
și pentru depunerea buletinelor 
PRONOSPORT la concursul de 
duminică, 2 noiembrie.

• Pe agenda săptămlnii viitoare 
nu uitați să Inserați două impor
tante și atractive acțiuni : TRA
GEREA .MARILOR CtȘTIGURl 
LOTO" de vineri. 7 noiembrie, și 
TRAGEREA LOTO 2 de duminică, 
9 noiembrie. Biletele se pun în 
vînzare începînd de luni, 3 noiem
brie.

PROGRAMUL $1 ARBITRII ETAPEI OE MlINE A DIVIZIEI I
SERIA I : Olimpia Rm. Sărat 

— Dunărea C.S.U. Galați : L.
Pantea (București) ; Ceahlăul p. 
Neamț — CJ.H. Pașcani : St.
Hampu (București); T.EJA. *74 
Blrlad — F.CJ4. Progresul Brăi
la : L Velea (Craiova); F.c.M. 
Delta Tulcea — Aripile Victoria 
Bacău : D. Avrigeanu (Bucu
rești) ; Unirea Focșani — Poli
tehnica Iași : V. Tttorov (Drobe- 
ta Tr. Severin); Prahova C.S.U. 
Ploiești — F.C. Constanta : A. 
Wustățea (Pitești), Unirea Slobo
da — Minerul Gura Humorului: 
L Ferenczi (Timișoara); Steaua 
Mizll — Poiana Cîmpina : V. Do- 
brescu (București) — se dispută 
la Ploiești ; C.S.M. Suceava — 
C.S. Botoșani : C. Matei (Deva).

SERIA A n-a : Sportul Munci
toresc Slatina — A.S.A. Tg. Mu
reș : G. Macavel
l.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
păți Mîrșa : 
Inter Sibiu 
A. Nicolescu 
tere Craiova 
Severin : V. 
mica Tîrnăvenl 
șiori : S. Ursu 
greșul Vulcan 
l.c.I.M. Brașov : A. Moroianu 
(Ploiești) — se dispută azi, de la

(Deva); 
— Car- 

S. Rotărăseii (Iași);
— C.S. Tîrgovlște : 
(Pitești); Electropu-
— A.S. Drobeta Tr. 

Dontu (Galați);
— ROVA 
(Suceava);

București
A.

Chi- 
Ro- 

Pro-

ora 15, pe stadionul Mecanică 
Fină ; Gaz Metan Mediaș — Glo
ria Pandurii Tg. Jiu ț A. Mița- 
ru (Rm. Vîlcea); Mecanică Fină 
Steaua București — Autobuzul 
București : M. Niculescu (Bucu
rești) — stadionul Mecanică Fină; 
Tractorul Brașov — Automatica 
București : C. Gheorghiță (Brăi
la).

seria A in-a : Dacia Meca
nica Orăștie — F.C. Bihor : V. 
Angheloiu (București); Aurul 
Brad — C.S. U.T. Arad : C. Dru- 
lă (Tg. Jiu); Armătura Zalău — 
Olimpia Satu Mare : M. Dără- 
ban (Cisnădie); Mureșul Deva — 
C.I.L. Slghet : N. Georgescu (Bu
zău) ; Unio Satu Mare — Mine
rul Paroșeni : M. Florea (Craio
va) ; Steaua C.FJL
— C.S.M. Reșița : 
(Bacău): Politehnica
— Metalul Bocșa :
(București) ; Strungul Arad —

Maramureș Baia Mare: FI.
—............ ““ * Bis-

Ale-

Cluj-Napoca
M. Nicolau

Timișoara 
. J. Grama

F.C. __________ .
Popescu (Ploiești); Gloria 
trita — Minerul Cavnlc: V. 
xandru (București).

Partidele, cu excepția 
dintre Progresul Vulcan 
I.C.I.M. Brașov, vor începe 
ora 11.

celei
Șl 
la

Ungurea.au


VIZITA DELEGAȚIEI
UNIUNII CEHOSLOVACE DE CULTURĂ FIZICĂ
în perioada 28—31 octombrie 

1986, la invitația Consiliului 
National pentru Educație Fi
zică și Sport, o delegație a U- 
niunii Cehoslovace de Cultură 
Fizică (CSTV). condusă de pre
ședintele acestui for, Antonin 
Himl, a efectuat o vizita pen
tru schimb de experiență in 
țara noastră.

Oaspeții au purtat convorbiri 
cu conducerea Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică 
și Sport, cu care prilej a fost 
semnat planul de schimburi 
sportive între cele două orga
nizații pe anul 1987. Au fost, 
de asemenea, vizitate baze 
sportive din Capitală și din ju
dețele Argeș, Brașov si Prahova.

La încheierea vizitei, delega
ția Uniunii Cehoslovace de 
Cultură Fizică a fost primită 
de tovarășul Ion Stoian. mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Cu acest prilej 
au fost abordate unele proble
me privind dezvoltarea colabo
rării româno-cehoslovace inclu
siv in domeniul sportului.

La Întrevedere a participat 
tovarășul Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică si 
Sport.

A fost de fată Jan Papp, 
ambasadorul R. S. Cehoslova
ce la București.

PRESA DE JPESTE HOTARE 
SUCCESELE SPORTULUI NOSTRU

Azi, la Dublin, Irlanda — România

UN NOU MECI DE REFERINȚĂ

PENTRU RUGBYȘTII NOȘTRI
DUBLIN, 31 (prin telefon). 

XV-le României se afla la pu
ține ore înaintea unui nou șl 
important meci-test cu una din
tre reprezentativele de frunte 
ale sportului cu balonul oval, 
echipa Irlandei. în contextul a- 
propiatei Cupe Mondiale 
care vor fi prezente ambele for
mații —, partida capătă o cotă 
de interes sporită.

Cel 22 de rugbyștl români, so
siți la Dublin vineri la amiază, 
cu un avion charter al compa
niei TAROM, deși obosiți după 
o călătorie de circa cinci ore, au 
răspuns cu promptitudine apelu
lui antrenorilor V. Irimescu și 
I. Țuțuianu, care au convocat 
întregul lot la un antrenament 
de acomodare pe un stadion a- 
lăturat marelui Lansdowne Road. 
Sigur, rugbyștii noștri sînt cu 
toții marcați șl afectați de seve
ra înfrîngere din fața echipei 
„cocoșului galic“. Vizionarea re
centei partide cu Franța la vi
deo a ușurat antrenorilor și ju
cătorilor deslușirea greșelilor, iar 
o discuție lucidă, plină de res
ponsabilitate, a permis preconi
zarea unor noi idei tactice, ca 
și o alcătuire modificată a for
mației în scopul fortificării ei. 
Se speră că aceste măsuri vor 
contribui la îmbunătățirea jocu
lui tricolorilor și că își vor ară
ta eficiența chiar aici, pe vesti
tul stadion de rugby Lansdowne 
Road, unde mîine (n.r. azi) spor
tivii români au de apărat, în 
meciul lor cu nr. 174, un exce
lent rezultat : 13—13, în 1980, în 
fața aceleiași naționale irlandeze. 
Dar ce modificări va suferi e-_ 
chipa? în linia I va reveni V.

la

Pașcu (în locul lui C. Gheorghe, 
cel care a cedat atlt de vizibil 
în meciul cu Franța), Iar Gh. 
ion va juca la tatonai pe postul 
iul Munteanu. accidentat. L. 
Constantin va „urca“ In Unia a 
doua, făcind schimb de locuri 
cu Gh. Dumitru, azi decanul se
lecțiilor (63), care devine nr. 8 
șl, totodată, căpitanul echipei. 
Alte modificări: M. Zafiescu, pe 
aripă. în locul Iul C. Popescu, șl 
L. Ilodorcă. care-1 va înlocui pe 
fundașul Gh. Florea. In privința 
„deschiderii”, se va lua o decizie 
în dimineața meciului, 
echipa : Hodorcă — 
Lungu, Tofan, Toader 
se (Domocoș), Seceleanu (T. Co- 
man) Dumitraș, Dumitru. Doja 
— Caragea, Constantin — Pașcu, 
Ion, Opriș. în lot mai figurează: 
C. Gheorghe, Moț, Vereș, V. Hol- 
ban, C. Florea.

xv-le Irlandei, recunoscut 
drept foarte puternic, mai 

joacă acasă, are clteva ve-

MARKKA PUICĂ SI
Deși uneori cu întîrziere, da

torită distanțelor, continuă să 
ne sosească, de pretutindeni, 
vești elogioase la adresa com
portării sportivilor români, câș
tigători sau măcar animatori ai 
unor concursuri de anvergură, 
de rezonanță internațională. 
Bunăoară, ..reflectând desfășu
rarea tradiționalei curse de o 
milă găzduită de Fifth Avenue, 
importantul ziar care este „The 
New York Times" acordă o a- 
tenție specială și un spațiu larg 
performanței Maricicăi Puică, 
a cărei fotografie în momentul 
sosirii (reprodusă alăturat) a- 
pare chiar pe prima pagină ! 
Reamintim că, pe Fifth Avenue, 
campioana noastră și-a între
cut net adversarele (între oare 
și dubla medaliată cu aur la 
C.M. de la Helsinki, Mary 
Decker Slaney I), stabilind tot
odată, cu 4:19,48, un nou re
cord al traseului. Relatând 
cursa in interiorul ziarului, 
William C. Rhoden subliniază 
tactica inteligentă adoptată de

ECATERINA SZABO - ELOGIOS APRECIATE

CUPELE EUROPENE
In cadrul turului secund al 

C.C.E. la baschet feminin, echipa 
Universitatea Cluj-Napoca a sus
ținut meciul tur la Lodz, în com
pania formației locale K.S. Cam
pioanele Poloniei au cîștigat cu

Campionatul feminin de volei
La Iași și Brașov s-au desfă

șurat ieri partidele penultimei 
zile din cadrul turneelor cam
pionatului feminin al Diviziei A 
de volei.

iași, 31 (prin telefon). în 
competiția primei grupe valorice 
campioana țării, UNIVERSITATEA 
CFR CRAIOVA, nu-și găsește ri
val pe măsură. Neînvinsă în nici 
una din întîlnirile susținute în 
turul competiției (pe etape săp- 
tămînale), voleibalistele lui I.

BRAȘOV, 3 (prin telefon). Do
rind să se reabiliteze In fața 
propriilor suporteri, după meciul 
anterior (cu Oltcit) în care au 
evoluat șters, fără vlagă, brașo- 
venceie au început în forță par
tida cu Calculatorul București, 
frenetic încurajate de public. Au 
cîștigat primul set dar l-au ce
dat ușor pe următorul. Din setul 
IH însă și-au revenit, punctând 
mai precis. Acționînd lucid, cu 
combinații foarte reușite, eleve
le antrenorului Petrică Stancu, 
au încheiat meciul cu un set de 
o rară frumusețe, la capătul u- 
nei lupte epuizante. Rezultat fi
nal : GIGCL BRAȘOV — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—1 
(12, —8, 8, 6). Remarcate : Do
rina Crăciun, Mariana Moraru și 
Dana Nicolaescu de la învingă
toare, respectiv Paula Apăvăloaie 
șl Mirela Zamfir. Arbitraj bun : 
C. Șovăllă — Ov. Pop.

In ultimele două partide ale 
zilei s-au înregistrat următoarele 
rezultate : CHIMIA RM. VILCEA
— OLTCIT CRAIOVA 3—2 (—12, 
8, 7. —7, 11). FARUL CONSTANTA
— FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
3—0 (7, 10, 3).

Programul de sîmbătă (ora 14): 
Calculatorul — Chimia, Oltcit — 
Farul, Flacăra roșie — GIGCL

Sever NORAN

Așadar. 
Zafiescu, 

— Năsta-

ales
sînd _____ _____ , __ _____  . _
de te incontestabile : pilierul Phil 
Orr (36 de ani, 51 selecții — re
cord ’ _ ' ’ ,
un nr. 8 celebru (1,98 m, nefo- 
losit din... 1981), Donald Lenihan, 
noul căpitan al echipei, cel mal 
bun „prinzător*. Formația : 
McNeill — Ringland, Mullin, Kier
nan, Crossan — Dean, Bradley
— Matthews. Gibson. Carr —
Lenihan, Anderson — Orr, Har
bison, Fitzgerald.

Meciul va începe la ora 14,45
(16,45, la București) șl va fi con
dus de neo-zeelandezul David
Bishop, același care a arbitrat 
și la București partida România
— Franța.

Dîmîtrîe CALLIMACHI

al postului), Mike Gibson,

alergătoarea noastră, care, după 
ce a stat un timp în expecta
tivă, „a sprintat agresiv, reali
zând o victorie magnifică". In 
aceeași manieră, adică la su
perlativ, scrie despre perfor
manțele Maricicăi Puică și co
tidianul londonez „The Times", 
care tipărește, sub semnătura 
lui Pat Butcher, un amplu in
terviu cu multipla noastră 
campioană, cronicarul numind-o 
„a complete athlete" și făcând 
substanțiale trimiteri la succe
sele ei mai vechi și mai noi, 
în măsură să depună mărturie 
despre o carieră de excepție și, 
totodată, despre școala româ
nească de semifond, una din 
cele mai renumite din lume.

Să trecem de la atletism la 
gimnastică, oprindu-ne asupra 
unui articol apărut recent în 
„l’Equipe". Intitulat „Revoilâ 
Ecaterina", textul respectiv se 
referă la măiestria grație că
reia Ecaterina Szabo a dominat 
clar și câștigat cea de a 18-a 
ediție a Memorialului Joaquim 
Blume, ținut nu demult la Bar
celona. Iată un fragment sem
nificativ din corespondența lui 
Xavier de Pinedo : „Duminică, 
la fete, întrecerea a fost de ni

vel superior (n.n. față de cea 
a băieților, disputată în ziua 
precedentă), iar românca Szabo, 
care nu și-a permis nici o ezi
tare, a stăpînit-o de la un ca
păt la celălalt. Ecaterina a rea
lizat un concurs extrem de se
rios, devansîndu-le categoric pe 
Laura Munoz și Lydia Cas- 
tillejo".

în completarea rubricii de 
azi, permiteți-ne să notăm că, 
în paralel cu succesele dobin- 
dite de sportivii tricolori și re- 
flectîndu-le cu conștiinciozitate, 
și publicațiile sportive din țara 
noastră se bucură de tot mal 
multă apreciere peste hotare. 
Este și cazul „Revistei Româ
ne de Șah" (care a împlinit 
reoent 60 de ani de la prima 
apariție), a cărei arie de răs- 
pîndire s-a mărit considerabil, 
ea interesind un număr sporit 
de cititori de peste hotare. 
Fapt remarcat și de reputata 
revistă sovietică „64 — Șahmat- 
noe Obozrenie", din Moscova, 
care, in ediția din octombrie, 
iși invită cititorii să urmăreas
că „Revista Română- de Șah*, 
al cărei conținut a Înregistrat 
în ultima vreme o evidentă 
creștere calitativă.

LA BASCHET
scorul de 112—79 (53—43). Partida 
retur va avea loc joi, 6 noiem
brie, la Cluj-Napoca.

Alte rezultate — MASCULIN, 
C.C.E. : Torpan Helsinki — Mac- 
cabi Tel Aviv 89—95 (39—50), Zbro-

Constantincscu au obținut, și în 
acest prim turneu, victorie după 
victorie, desprlnzindu-se net de 
restul plutonului. In penultima 
zi, nici DINAMO n-a reușit să 
le stopeze pe campioane care au 
ciștigat cu 3—0 (10, 8, 10). De alt
fel în situația în care se pre
zintă cele două echipe acest lu
cru nici n-ar ti fost posibil. Cra- 
lovencele — bine pregătite, luptă
toare și încrezătoare In forțele 
lor, cu un sextet rutinat : Ga
briela Dumitrescu, Iullana Enes- 
cu, Carmen Cuejdeanu, (Mirela 
Nistor), Monica Șușman, Mirela 
Popovictu, Tanța Drăgoi — au 
avut în față o echipă uimitor 
de debusolată, crispată, inertă, în 
care doar lăudabilele, eforturi și 
zbuciumul Doinei Dimofte au 
salvat-o cit de cît. Contrastează 
îndeosebi prestația mediocră a 
acestei echipe cu un lot bogat 
și gabarit impresionant.

Un meci care a animat tribu
nele prin fazele lungi și adesea 
spectaculoase, precum șl prin e- 
chilibrul disputei, au oferit in 
continuare DACIA PITEȘTI și 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU, pri
ma formație ciștigind cu 3—1 (11, 
—12, 9, 16). Cu un sextet mai 
scund, alcătuit în majoritate din

jovka Brno — Real Madrid 70—82 
(32—45) ; FEMININ, Cupa Liliana 
Ronchetti : B.C. Kecskemet — 
Lokomotiv Sofia 84—85, Minlor 
Pernik — M.T.K. Budapesta 80—60, 
Zelezniciar Sarajevo — G.Ș. Fer
rara 70—77, A.S. Montferrand — 
V.S. Praga 61—93, T.U. Wuppertal 
— B.C. Milano 55—84.

tinere, siblencele — care au cîș- 
tigait de partea lor publicul — 
au încercat să opună mal ro
bustei adversare acele arme care 
l-au adus un spor de randament 
șl în jocurile precedente : ser
vicii puternice șl bine orientate, 
exactitate în apărare. De data a- 
oeasta însă, efectul serviciului a 
fost numai sporadic ceea ce a 
Înclinat în final balanța în fa
voarea plteștencelor. De remarcat 
totuși că în setul al IV-lea CSM 
Libertatea a avut o revenire pu
ternică, după ce a fost condusă 
cu 7—0, 9—2 și 12—5. Numai cl
teva inexactități din final (în 
care au avut mingi de set: 15—14, 
16—15) le-a împiedicat să egaleze 
situația la seturi. Au jucat for
mațiile : DACIA : Claudia Tătu- 
cu, Mlhaela Marian, Felicia Po
pescu (Alarlsa Clucă), Victoria 
Banclu, Cristina Buznosu, Corina 
Holban (Mariana Miron) ; CSM 
LIBERTATEA : Doina Mărginean, 
Carmen Bobe, Anca Ștefan, Li
liana Șerban, Anca Beșta, Teo
dora Mariș (Maria Popoviciu).

In ultima partidă a zilei 
CSU IMN GALATI — PENICILI
NA IAȘI 3—2 (—14, 11, —14, 12,10).

Aurelian BREBEANU

ÎN SALA FLORLASCA DERBrUl ÎNTRECERII MASCULINE
Mîine, in trei orașe din țară, se 

desfășoară meciurile din cadrul 
celei de-a V-a etape a Campiona
tului Național de volei masculin 
— grupa valorică 1—6. La Craio
va, se întîlnesc două echipe care 
au cam pășit cu stîngul în parti
dele de pînă acum : UNIVERSI
TATEA CFR CRAIOVA (4 înfrîn- 
geri) și ELCOND DINAMO ZA- 
LAU (o singură victorie) ; la Baia 
Mare, echipa gazdă, EXPLORĂRI 
ȘTIINȚA, va încerca să nu piar

dă punctele de acasă în întîlnirea 
cu ASA ELECTROMUREȘ, chiar 
dacă aceasta apare întărită prin 
venirea lui Macavei, fostul ste- 
list.

Cea de-a treia partidă se va 
desfășura în Capitală — Sala 
Floreasca, ora 11 — echipele care 
se vor confrunta fiind STEAUA, 
campioana, șl DINAMO BUCU
REȘTI (ambele neînvinse pînă a- 
cum).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX •
HOCHEI PE GHEATA • Dis

putat la Brno, al doilea meci a- 
mlcal dintre reprezentativele Ce
hoslovaciei și UJl.SB. a revenit 
(ca și primul) oaspeților, Învin
gători cu 3—2 (1—1, 1—1, 1—0).

ȘAH • Turneul de la Tilburg 
(Olanda) a continuat cu runda a 
9-a, în care Liubomlr Liubojevici, 
liderul clasamentului, l-a întrecut 
pe Korcinoi. partida Hilbner — 
Bellavski Inchelndu-se remiză. In- 
tllnlrlle Miles — Timann șl Kar
pov— Portisch s-au întrerupt.

TENIS • Turneu la Paris : Be
cker — Nunez 7—5, 6—4, McEnroe

— Nelson 7—5, 6—1, Leconte — 
Champion 6—4, 4—6, 6—4, Mayot
te — Sanchez 6—1, 6—1, Forget — 
Rostagno 6—3, 6—2. • Optimi de 
finală în turneul feminin de la 
Indianapolis : Schafer (S.U.A.) — 
Pfaff (R.F.G.) 7—6, 6—3, Potter
(S.U.A.) — Monteiro (Brazilia) 7—6, 
7—5. • A început la Londra tra
diționalul meci feminin dintre e- 
chlpele Angliei șl S.U.A., dotat 
cu Cupa Wigtitman. După prima 
zi, oaspetele conduc cu 2—0 : Ri
naldi — Gomer 6—3, 7—6, Rehe — 
Croft 6—3, 6—1.

CAMPIONATUL OLANDEI oon- 
tinuă să fie dominat de Ajax 
Amsterdam și P.S.V. Eindhoven, 
care au acumulat cîte 22 p după 
13 etape, a treia clasată (Feyeno- 
ord) avlnd 19 p. Rezultate : Ajax
— Utrecht 3—0, Eindhoven — 
Groningen 6—1, Fortuna Sittard
— Feyenoord 1—1, Sparta — 
Twente 0—1, Excelsior — Kerkra- 
de 1—1, La Haye — Haarlem 
4—0.

LUPTA STRÎNSA în campionatul 
Greciei, 3 echipe, PAOK, OFI și 
Heraklis, avînd același număr de 
puncte (9), după desfășurarea a 
6 etape. Meciurile mai importan
te s-au încheiat după cum ur
mează : Larissa — PAOK 2—1, 
Apollon — OFI 1—1, Heraklis — 
Ethnikos 4—3, Aris Salonic — 
A.E.K. Atena 1-^3, Panlonios — 
Panathinaikos 0—0.

CAMPIONATUL EURDPEAN DE 
TINERET (noua ediție) : Dane

marca — Finlanda 4—1 la Copen
haga, Cehoslovacia — Belgia 2—0 
la Praga.

POLONIA. Conduce (după LI 
etape) Gornik Zabrze, cu 20 p, ur
mată de G.K.S. Katowice, cu 17 
p, șl Legia Varșovia, cu 16 p. 
Cîteva rezultate : Lodz — Poznan 
0—0, Zabrze — Widzew Lodz 4—0, 
Katowice — Gdansk 1—0, Poznan 
— Wroclaw 2—1.

DUPĂ 12 ETAPE, lidera campio
natului elvețian este Grasshop
pers (19 p), care devansează pe 
Neuchâtel (18 p) și Sion (17 p). 
Performera ultimei etape a fost 
Sion, care a cîștigat cu 4—0 la 
St. Gallen, scor înregistrat șl tn 
partida La Chaux des Fonds — 
Servette, tot în favoarea oaspeți
lor. Alte rezultate : Basel — 
Young Boys 1—0, Locarno — Zu
rich 1—1, Lucerna — Neuchâtel 
2—1.
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