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A A
MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 

a început 
a conducă- 

comuniste 
țările mem-

păreri pri- 
actuaie ale 

con-

Luni, la Moscova 
întâlnirea de lucru 
torilor partidelor 
și muncitorești din 
bre ale C.A.E.R.

La schimbul de 
vind problemele
adîncirii colaborării și 
lucrării țărilor frățești parti
cipă : Todor Jivkov, secretar 
general al C.C, al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, Gustav 
Husak, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
Fidel Castro, prim-secretâr al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii 
Cuba, Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger-

mane. Jambin Batmunh, secre
tar general al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole,
Wojciech Jaruzelski, prim-
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, 
Nicolae 
general 
Român,
blicii Socialiste România, Janos 
Radar, secretar general al Par
tidului 
Ungar, 
secretar
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Truong Chinh, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din 
Vietnam, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste Vietnam.

întâlnirea își continuă lu
crările.

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 

președintele Repu-

Muncitoresc Socialist 
Mihail Gorbaciov, 

general al C.C. al

Pentru triumful vieții
Legitimitatea demersurilor 

pentru dezarmare și destindere 
ale statului și partidului nos
tru, ale marelui iubitor de 
pace și de oameni care este 
genialul nostru conducător, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU nu mai trebuie 
demonstrată. Dorind ca pe în
treaga planetă să se instaure
ze un climat de securitate și 
colaborare, este de la sine în
țeles că vrem ca viata să curgă 
în matca ei firească, fără tea
ma că i-ar putea întrerupe 
cursul un obstacol sau altul.

Iată de ce, asemenea între
gului nostru popor, în numele 
tuturor 
sport 
din 
aprob 
noua

tinerilor Iubitori de 
șl al activiștilor sportivi 
județul Bistrița-Năsăud, 

cu toată .convingerea 
Inițiativă de pace a 

României socialiste, văzînd în 
ea o cale sigură de înaintare 
spre un viitor liniștit, neame- 
nințat de spectrul războiului, 
fără înfricoșătoare coșmaruri 
nucleare. Această nouă și stră-

PARTICIPARE-RECORO LA FINALA CROSULUI TIPOGRAFILOR
O alergare pe 

teren variat, la o 
temperatură de 
zero grade, cum a 
fost duminică în 
Capitală, nu prea 
îmbie la partici- 

Șl totuși, 
actuala ediție — 
a 15-a — a Cro
sului Tipografilor 
s-a bucurat de o 
participare-record. 
peste 700 de re
prezentanți ai uni
tăților de 
din întreaga țară, 
care și-au desem
nat cîștigătorii pe 
acest an. O edi
ție pe deplin reu
șită (ca si cele 
precedente în to
talitatea lor !) asigurată de 
Comitetul Uniunii Sindicatelor 
din învățămînt, Știință, Cultură. 
Poligrafie, Presă și Edituri, a 
Centralei Industriale Poli
grafice, cu sprijinul C.N.E.F.S., 
o întrecere îndrăgită desfășu
rată sub egida Daciadei, pe 
care toți concurenții finaliști 
au așteptat-o cu interes, bine 
pregătiți. Dovadă nu numai ci
fra record de care am amintit, 
ci si faptul că toti participan
ta au terminat traseele. Ceea 
ce se întîmplă mai rar la o 
competiție de masă, mai ales 
în condițiile unei zile de toam
nă, care anunță apropierea ul

pare...

profil

Start in proba senioarelor ! Foto : Gabriel MIRON

timului anotimp al anului... 
Simțim nevoia, de aceea, de 
a adresa felicitări atît organi
zatorilor (cu o mențiune spe
cială pentru Ionel Oprescu și 
Emilian Enescu, vicepreședinte 
și, respectiv, secretar al asocia
ției sportive a Combinatului 
Poligrafic București, pe umerii 
cărora s-a aflat greul acțiunii, 
pe plan competițional). concu- 
renților 
corpului de arbitri, în frunte 
cu mereu tînărul Ion Paraschi-

finaliști, precum și

Tiberiu STAMA

(Continuare in oao 2-3)

lucită inițiativă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui președintele României so
cialiste, reprezintă încă o do
vadă a politicii clarvăzătoare, 
consecvente și responsabile pe 
care partidul nostru o promo
vează în arena internațională, 
militînd activ pentru 
dezarmare, pentru 
treptată a riscului 
unei conflagrații
care ar avea ca rezultat dis
trugerea vieții pe pămint

pace și 
reducerea 
izbucnirii 
mondiale.

prof. CONSTANTIN 
SANDUȚA 

președintele C.J.E.F.S.
Bistrita-Năsăud

Cu mîndrie patriotică
Ca baschetbalistă fruntașă, 

componentă a echipei repre
zentative. am avut deseori pri
lejul să discut 
mele despre consecințele ne
faste 
despre' absurda irosire de 
loace pentru fabricarea 
arme de distrugere tot 
perfecționate. Dau glas, 
dar, și gîndurilor lor, alături 
de ale mele, atunci cînd exprim 
calda noastră recunoștință 
secretarului general al parti-

cu colegele

ale cursei înarmărilor, 
mij- 
unor 
mai 
așa-

dului, președintele republicii, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru tot ceea 
ce face spre binele tării și al 
omenirii, pentru înlăturarea 
norilor negri ce amenință pa
cea. Aprobăm cu toată căldura 
inimilor noastre, cu puternică

RODICA JUGANARU 
componentă a echipei 

reprezentative de baschet

(Continuare în pag 2-3)

Un DA hotărît
Am participat, în acest se

zon nautic, la multe regate 
desfășurate sub semnul Anului 
International al Păcii. Și am 
participat cu toată ființa. Noi. 
care vîsiim pe ape, am ocolit 
din totdeauna furtuna. Pâmîn- 
tului, ca și apei, îi stă bine cu 
seninul Cu liniștea, cu pacea. 
Iată de ce noua și 
inițiativă de pace 
nostru conducător. 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
presle a permanentei griji șl 
înaltei responsabilități față de 
destinele patriei și viitorul pla-

strălucita 
a iubitului 

tovarășul 
ex-

netei noastre, a avut în inima 
mea un larg și profund ecou.

Alături de 
sportivii, de 
cil din tara 
din adincul 
tărît în cadrul Referendumului 
de la 23 noiembrie, prin care 
poporul va fi consultat in le
gătură cu pilduitoarea măsură

toți tinerii, de toți 
toți oamenii mun- 
noastră, voi spune 
Inimii un DA ho-

AUREL MACARENCU 
dublu campion mondial la 

canoe

(Continuare tn vag 2-3)

Cu 48 de ore înaintea meciului de fotbal Spania — România

INTERES MAJOR PENTRU „DERBYUL GRUPEI '4

SEVILLA, 10 (prin telefon). 
Cu 48 de ore înainte de ceea 
ce spaniolii numesc derbyul 
grupei, Sevilla a intrat din 
plin în atmosfera jocului. tn 
holul hotelului Lebreros. unde 
este cantonată echipa Româ
niei — la numai cîteva zeci de

De azi plnă duminică, in Sala Sporturilor din Constanța

„TROFEUL CARPAȚI"LA HANDBAL FEMININ, EDIȚIA A XXV-a
Iau parte reprezentativele Iugoslaviei, Ungariei, Franței, Bulgariei și României (A și B)

„Trofeul Carpați" la handbal 
feminin împlinește un sfert de 
veac. Municipiul Constanta — 
care și-a clădit un bun renu
me în handbalul românesc, prin 
numeroșii jucători și jucătoare 
formați la CSȘ nr. 1 ca și prin 
valoarea ridicată a echipei fe
minine Hidrotehnica — găzdu
iește, începînd de azi. ediția a 
XXV-a a „Trofeului Carpați". 
Competiția s-a bucurat, încă 
de la prima ediție, de partici
parea multor reprezentative na- 
* ■’ ' cu handbal

că an de an 
frumoase dis- 
au putut ve- 
mai multe o-

ționale din țări 
dezvoltat, astfel 
iubitorii acestei 
cipline sportive 
dea evoluînd în ___  _____  _
rașe din România echipe deose
bit de puternice.

La ediția constănțeană a

PRO GRAMUL COMPETIȚIEI s
Marți, 11 noiembrie : România A — România B (ora 15), Ungaria — 

Bulgaria (ora 16,45) și Iugoslavia — Franța (18,15). La ora 16,15 este pro
gramată deschiderea oficială a competiției.

Miercuri : Ungaria — Franța (ora 15,30), România B — Iugoslavia 
(17) șl România A — Bulgaria (18,30).
Joi : Iugoslavia — Bulgaria (15,30), România B — Franța (17) șl 

România A — Ungaria (18,30).
Vineri — zi de pauză.
Sîmbătă : România B — Bulgaria (15,30), Iugoslavia — Ungaria (17) 

șl România A — Franța (18,30).
Duminică : Franța — Bulgaria (15), România B — Ungaria (16,30) șl 

România A — Iugoslavia (18). La ora 19,15 festivitatea de închidere.
Vor oficia următoarele cupluri de arbitri : Peter Rauchfuss — Rudolf 

Buchda (R.D. Germană), Marek Szajna — Jaroslaw Woytyla (Polonia), 
precum și românii Marin Marin — ștefan Șerban, Mihai Stăncilă — 
Ioan Nicolae, Alexandru Isop — Gheorghe Mihalașcu,

metri de stadionul finalei din 
mai — numeroși ziariști veniți 
din toate colțurile Spaniei vor 
să afle, cu o clipă mai devre
me, formația probabilă a 
echipei noastre, ei fiind sub 
puternica impresie a acelui 
4—0 cu Austria. în care echi
pa României, se spune aici, a 
plecat cu un metru avans în 
„cursa de 100 m a grupei". Să 
revenim în avionul care a 
adus echipa României la Se
villa după un zbor destul de 
solicitant — altminteri —, dar 
care a avut o bună compen
sație in optimismul manifestat 
în rîndul jucătorilor. Cu 
puțin timp înainte de ateriza
re, antrenorul Jenei a or
ganizat o conferință de presă 
ad-hoc, arătînd cronicarilor 
starea 
unele

arătînd
la zi a echipei. Există 
traumatisme — sperăm

trecătoare — 
rie intrînd 
Stoica, ceea 
pe-acum 
ranteze 
mafiei
Jenei s-a dovedit mulțumit de 
antrenamentele efectuate în 
ultimele patru zile și a spus : 
„SInt in situația de a con
tinua o muncă începută 
foarte bine în meciul cu Aus
tria. Sigur că sînt într-o postu
ră dificilă la meciul meu de 
debut ca antrenor principal, 
dar am încredere în băieții 
noștri, bazat fiind și pe cu
noașterea destul de amănun
țită a jocului echipei Spaniei. 
La întrebările dv. legate de

loan CHIRILA

în această catego- 
Boloni, Rednic, 
ce face ca de 
existe unele pa- 
anunțarea for- 

Antrenorul

să 
în 

probabile.

(Continuare in pag 2-3)

DE IERI, LOTUL DE TINERET
SE AFLA LA CORDOBA

..Trofeului Carpați". va fi pre
zentă reprezentativa Franței 
(care face parte din seria D a 
Campionatului Mondial, alături 
de formațiile României, Coreei 
de Sud și R.F. Germania). La 
„Trofeul Carpați" mai participă

Iugoslavia (seria A a C.M., cu 
U.R.S.S., Polonia și Congo), 
Ungaria (seria B, cu R.D. Ger-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in vag a t-a)

SEVILLA, 10 (prin telefon). 
Lotul de tineret al țării noas
tre 
A, 
La 
pe 
tinerilor 
Mihai 
F.R.F., 
Gheorghe Constantin și Gheor- 
ghe Staicu, a plecat, cu auto-

a sosit, împreună cu lotul 
luni seara la Sevilla, 

puțin timp după aterizarea 
aeroportul orașului, grupul 

jucători condus de 
lonescu, secretar al

împreună cu antrenorii

carul, la Cordoba. Au făcut 
deplasarea, pentru iocul de 
miercuri cu selecționata de ti
neret a Spaniei, următorii 17 
jucători : Stîngaciu, Liliac. Voi- 
cilă — portari ; Pologea, Pojar, 
Minea, Mihali, Baicea, Topolin-

Fftimie JONESCU

(Continuare în pag 2-3)



După derbyurile campionatelor de baschet ROMANIA IN ANUL INTERNAȚIONAL Al

FETELE LA ÎNĂLȚIME, BĂIEȚIIi-------- , >

© Chimistul C.S.Ș, Rm. Vilcea, pe locul 2 în clasamentul 
Diviziei feminine A ! © Apărarea agresivă, punct de 
plecare pentru jocul spectaculos © »U“, adepta antre
namentelor în aer liber © Cu ochii la arbKrf, antrenorii 
uită de propriile echipe I

RĂMAS DATORI Idealul suprem al omenirii

Dacă la băieți rezultatele eta
pei a V-a nu au modificat ie
rarhia primelor două clasate în 
Campionatul Național de baschet 
masculin (1. Steaua, 2. Dinamo), 
la fete, în schimb, s-a produs o 
mare surpriză : pe locul secund 
(după Universitatea Cluj-Napoca) 
se feflă acum foarte tînăra echi
pă .Chimistai C.S.Ș. Km. Vilcea 
(antrenor Al Moise), performan-

are un . lot 
omogen, în

de la vîrstă 
efortul

Gabriela Kiss („U") aruncă la coș ; Elena Fl- 
llp (Voința) 
moașă fază 
feminin.

a încercat să o împiedice. O tru
dim derbi/ui campionatului nostru 

■ - D. NEAGUFato : Aurel

pentru prima dată de
............... tot

ță obținută ______________
vîteence. care — de altfel 
pentru prima dată evoluează In 
prima grupă valorică a Diviziei 
A. Iată, însă, clasamentul grupei: 
1. Universitatea C.S.Ș. Viitorui 
Cluj-Napoca 19 p, 2. Chimistul 
C.S.Ș. Hm. Vilcea 18 p, 8. Voința 
C.S.Ș. 2 București ÎS p, 4. Olim
pia București 14 p, 3. Politehnica 
Sportul Studențesc București 14 
p, 6. Politehnica CJS.Ș. Timișoa
ra 12 p.

Desigur, principala atracție a 
etapei a fost constituită de reu
niunile din Sala Floreasca, unde 
s-au disputat tradiționalele der- 
byurl steaua — Dinamo la băieți 
și Voința — „U« la fete, de la 
care se așteptau Întreceri In pri
mul rînd spectaculoase, chiar 
captivante, dat fiind echilibrul 
prezumtiv dintre formațiile care 
se întîlneau. Așteptările au tost 
împlinite doar de fete, ale căror

meciuri au cules meritate aplau
ze din partea publicului și apre
cieri din partea specialiștilor. De
terminantă în realizarea unor 
partide de real succes a tost con
cepția despre Jocul de baschet, 
concretizată în primul rînd prin 
apărarea agresivă și deseori pres- 
singul aplicate în special de clu- 
jence. adepte ale acestei maniere 
încă de cind erau campioane 

la... minibaschet. 
Jocul agresiv în a- 
părare a dat viață 
tuturor acțiunilor, a 
impulsionat rapidi
tatea ofensivei. De 
ce rezistă echipa 
clujeană la un ast
fel de ritm ? Pen
tru că 
tlnăr, 
vățat
fragedă cu 
intens, dar șl . pen
tru că antrenorii N. 
Martin șl II. Pop 
sînt adepții convinși 
ai antrenamentelor 
și în aer liber. In
tr-adevăr, baschet
balistele de la „U" 
efectuează cel pu
țin două antrena
mente pe săptămî- 
nă ta aer liber 
(ceea ce nu știu 
să facă alte forma
ții), Iar roadele se 
văd.

Referitor la evo
luția componentelor 
lotului național ca
re va lua parte in 
luna decembrie la 
la Balcaniadă, a- 
precierMe sînt pozi
tive. Rămlne însă 
problema jucătoa
relor Înalte, dintre 
care unele au par
ticipat la reuniuni 
in calitate 
spectatoare, deoare
ce nu au clarificate 
solicitările de trans
fer. Iar absența lor 

in mod vădit, poten- 
'• ' țării la

(Dinamo) l-au uitat pur șl sim
plu pe V. lacob pe banca re
zervelor (în repriza a doua a 
Întâlnirii de duminică), deși Ju
cătorul respectiv avusese o pres
tație excelentă în finalul meciu
lui de sîmbătă (a Înscris 10 
puncte din 4 aruncări la coș, din
tre care două de cite 3 puncte!), 
precum șl în repriza I a disputei 
de duminică (a marcat 9 puncte 
din trei aruncări de cite 3 punc
te !). Probabil tot din cauza a- 
tenției Îndreptate exclusiv asu
pra arbitrilor, antrenorul M. Cim- 
peanu a cerut, duminică, timp 
de odihnă în minutul 11 al jocu
lui, cînd Steaua conducea cu 
27—12 ! Un moment de respiro 
nevisat de dinamovlștl, care l-au 
folosit prompt, refăcînd 10 puncte 
din handicap (s-a ajuns ta mln. 
14 la 29—24). Să sperăm că la 
Balcaniadă cei doi antrenori, 
care sînt și antrenori ai repre
zentativei țării, vor avea în o- 
biectiv. . . jocul propriu-zis.

Referitor la Campionatele Bal
canice din luna decembrie (bă
ieții în Bulgaria, fetele în Grecia), 
trebuie spus că ele vor consti
tui în mai mare măsură ca ori- 
cînd un examen al pregătirilor 
efectuate in cadrul echipelor de 
club, deoarece perioada antrena
mentelor comune va fl de foarte 
scurtă durată. Așa că, pînă la 
ora desfășurării Balcaniadelor 
(ultimele competiții internaționa
le oficiale ale anului), compo- 
nenții loturilor vor trebui să de
monstreze că ținta antrenamente
lor ‘ 
tat

Alături de întregul popor, și 
noi, muncitoarele de la între
prinderea Textilă Volvatir din 
Tg. Neamț, ne exprimăm ade
ziunea totală și sprijinim din 
tot sufletul acțiunea consec
ventă și fermă a tării noastre, 
a președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU 
varea 
rarea 
unei 
după 
în deblocarea unor resurse în 
favoarea dezvoltării, ci și în 
forța exemplului demn de ur
mat.

președintelui
pentru promo- 

dezarmării, pentru asigu- 
păcii în lume. Valoarea 
asemenea măsuri constă, 
părerea mea. nu numai

Un DA hotărit
(Urmare din pag 1)

Sîntem. în cadrul asociației 
noastre sportive, aproape 2000 
de practicante ale exercițiului 
fizic, mișcării în aer liber. Sîn
tem tinere, mame și viitoare 
mame. Muncim, învățăm, facem 
sport. Dorim să ne realizăm 
visurile și să ne afirmăm per
sonalitatea în condiții de pace, 
nicidecum sub semnul amenin
țător, sumbru, al unui război 
nuclear. înarmarea nu este un 
act legitim. Idealul suprem al 
nostru, al tuturor, nu poate fi 
decît pacea. Pentru ă ne crește 
copiii, pentru a-i vedea oa
meni mari, constructori la ria
dul lor pe pămîntul patriei 
noastre socialiste, avem nevoie 
de liniște, de seninul păcii.

Vom spune, așadar, un 
hotărit la Referendumul 
23 noiembrie.

,DA!“
din

de...

va afecta,
țlalu-1 reprezentativei 
Campionatul Balcanic.

în meciurile Steaua — Dinamo 
au fost destul de puține momentele 
de baschet cu adevărat atractiv, 
șl aceasta pentru că jucătorii, In 
loc să se preocupe, de pildă, de 
aplicarea unei apărări stricte, a- 
gresive, ei aveau grija... arbitri
lor, la ale căror decizii au pro- 

' testat aproape fază de fază. In 
mod regretabil, de data aceasta 
au avut șl „colaborarea" proprii
lor antrenori care. în loc să fie 
atenți la conducerea Jocului, ur
măreau ce fluieră arbitrii. Așa se 
face că antrenorii M. Cîmpeanu 
și N. Pirșu (Steaua) l-au ținut 
pe C. Cernat și P. Brănișteanu 
excesiv de mult în teren în par
tida de duminică (deși la un mo
ment dat se impuneau minute de 
odihnă pe bancă), așa se face că 
antrenorii Gh. Novac șl V. Popa

Cu m
patri

(Urmare d

lor depășește orizontul llmi- 
al unor victorii în Divizia A.

Dumitru STĂNCULESCU 
Paul IOVAN

a statului nostru de a reduce 
armamentele, efectivele și chel- 
tmejile militare. în fapt, vom 
arirma credința de a trăi, de 
a munci șl învăța — de acum 
încolo — pe o planetă fără ar
me și fără războaie. Vom spu
ne cu fermitate DA — cuvânt 
cu putere de simbol — con
vinși fiind că prin această op
țiune vom oferi un grăitor 
exemplu care, dacă ar fl ur
mat fără întîrziere de către 
toate statele, s-ar putea avansa 
pe calea asigurării păcii, spre 
înțelegere si colaborare.

ANICA CUCOȘ. 
președinta Asociației Sportive 

Textila din Tg. Neamț

mîndrie patrie 
strălucita sa ii 
reducerea de c! 
cu 5 la sută 
efectivelor si • 
litare. Socotesc 
cetățenii patrie 
se cheltuiesc a 
tru înarmare p 
capete alte des 
nele oamenilor 
trugerea lor.

Acesta este 
îndeamnă să 
hotărit la Ref< 
23 noiembrie, i 
o întărim prin 
prin tot ceea 
ridicarea conți 
lui sportiv al

PRIMELE TURNEE MASCULINE l

CROSUL TIPOGRAFILOR

începînd de astăzi (de la ora 
14) și pînă sîmbătă, la Bucu
rești (Sala Rapid) vor avea loc 
întrecerile din cadrul primului 
turneu masculin de volei, la 
care participă echipele din plu
tonul secund al diviziei A (gru
pa 7—12). Iată situația 
oare (tornesc echipele :

cte la

tUrmare din pag 1)

vescu. din comisia de resort 
a C.M.E.F.S.

Primul start l-au luat spor
tivele de la categoria junioare, 
care au avut de acoperit un 
traseu de 1 000 m. S-a deta
șat. chiar după primii zeci de 
metri. Daniela Moldovan, care 
a și cîștigat proba. Au urmat-o 
Ioana Sandu și Daniela Roșu, 
toate eleve ale Liceului indus
trial de poligrafie nr. 16 din 
București. în întrecerea junio
rilor (2 000 m). disputa a fost 
ceva mai strînsă, pe ultimii 
metri detașîndu-se. în această 
ordine, Tudorel Firu, LIviu Du
mitru și Constantin Podariu, 
de asemenea cu toții elevi ai 
Liceului Industrial nr- 16.

Senioarele (2 000 m) și-au 
desemnat câștigătoarea actualei 
ediții în persoana Marianei 
Badea, de la întreprinderea 
Poligrafică „Oltenia" Craiova, 
cu un finiș mai viguros decît 
tovarășele ei de muncă din 
Bacău. Teodora Amihăilesei 
(locul 2) șl Dorina Cimpoîașu.

în cazul seniorilor (3 000 m), 
Marius Georgescu (Combina
tul Poligrafic Casa Sdnteii) 
s-a dovedit a fl cel mai bine 
pregătit, „talonat" de Marin O- 
prea (întreprinderea Poligrafi
că Tîrgoviște) și Aurel Cadar 
((întreprinderea Poligrafică Ba
cău).

Să consemnăm, in fine, că 
Liceul industrial poligrafic nr. 
16 a fost prezent masiv la 
startul probelor de juniori- 
junioare, ceea ce atestă că — 
alături de handbal — atletis
mul se bucură aid de o bine
meritată atenție.

7.
8.
9.

10.
11.

Relonul Săvinești 
Tractorul Brașov 
Polit. Timiș. 
CSMU Suceava 
CSM Delta Tulcea

12. Rapid Buc.

5 5
5 3
5 3
5 1
5 1
5 1

0
2
2
4
4
4

15: 3
9: 7 

10:10
8:12
8:12
8:14

10
8
8
8
6
6

(oraastăzi : i 
Timișoara 
CSMU Sucea-

In Divizia A la tenis de masă

METALUL C. S. Ș. RM. VILCEA — CÎȘTIGĂTOARE

IN MECIUL CU
In întrecerile divizionarelor A 

la tenis de masă, disputele din 
turul al IV-lea au fost ceva mal 
animate, InregistrînHu-se câteva 
rezultate surpriză. La ambii poli 
ai clasamentelor puține mal sînt 
semnele de întrebare.

FEMININ
KM, VILCEA. Sala Sporturilor 

din localitate a găzduit disputa 
celor mal bune 4 formații, în 
prim-plan situîndu-se confrunta
rea dintre Spartac C.S.Ș. 1 Bucu
rești, lidera campionatului, și 
Metalul C.S.Ș. Rm. Vilcea. A fost 
o întîlnire cu partide deosebit de 
spectaculoase, urmărite cu multa 
atenție de un foarte numeros pu
blic. Cele mal frumoase meciuri : 
Maria Alboiu — Otllia Bădescu 
2—0 (16,14) șl Maria Bogoslov — 
Otllia Bădescu 2—1 (—7,15, 17), în 
care sportivele vîlcence au ODți- 
nut, la capătul unei lupte strinse, 
meritate victorii. Deci, Metalul
— . Spartac 5—2, prin punctele re
alizate de Alboiu 3, Bogoslov î, 
Gîrbtaă 1, respectiv Bădescu 2. 
Rezultate : METALUL C.S.Ș. RM. 
VILCEA 5—1 cu Juventus MILMC 
(Alboiu 2, Bogoslov 2, Gîrbină 1, 
respectiv Enulescu 1), 5—0 cu 
C.S. Arad (Alboiu 2. Bogoslov 2, 
Gîrbină 1) ; SPARTAC C.S.Ș. 1 
BUCUREȘTI 5—2 cu C.S. Arad 
(Bădescu 3, Ciosu 1, Tărîță 1, res
pectiv Mihuț 2), 5—2 cu Juventus 
(Bădescu 3, Ciosu 2, respectiv E- 
nulescu 1, Anghelescu 1). con
tinuă să conducă în clasament 
Spartac c.s.ș. 1. (p. geornoiu
— coresp.).

TG. MUREȘ. In prima serie a 
celei de a II-a grupe valorice, 
FAIMAR B. Mare șl-a păstrat po
ziția fruntașă. în ciuda înfrîngerli 
Ia C.S.Ș. I.P.C. Slatina, avanta
jul permițîndu-i să candideze la 
promovarea în plutonul de elită. 
Dintre jucătoarele care au evo
luat, cea mal bună comportare a 
avut-o Maria Vintilă (FAIMAR), 
care nu a pierdut nici un meci. 
Rezultate : FAIMAR B. MARE 
5—4 cu Constructorul UGCL n

SPART AC C. S. Ș. 2 BUCUREȘTI
Tg. Mureș, 3—5 cu C.S.Ș. I.P.C.
Slatina, 5—4 cu Tractorul Brașov 
C.S.Ș. I.P.C. SLATINA 5—2 
cu Tractorul, 5—2 cu Constructo
rul ; TRACTORUL BRAȘOV 5—2 
cu Constructorul. (C. ALBU — 
coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Avtad In Kln- 
ga Lohr (care șl-a făcut reintra
rea după o lungă perioadă de 
convalescență, în urma unui ac
cident) cea mai bună jucătoa
re Constructorul UGCL I Tg. 
Mureș a cîștigat toate parti
dele, mențlnîndu-șl avansul față 
de C.S.M. Cluj-Napoca, dar lup
ta rămîne deschisă în ceea w pri
vește formația care va participa 
la barajul pentru promovare m 
prima grupă. Rezultate : con
structorul UGCL I TG. MU
REȘ 5—3 cu C.S.M. Cluj-Napoca, 
5—3 cu Constructorul TAGCM 
Universitatea C.S.Ș. Craiova, 5—1 
cu Metalurgistul Cuglr ; C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA 5—4 eu Construc
torul Craiova, 5—3 cu Metalurgis
tul Cugir ; METALURGISTUL 
CUGIR 5—3 cu Constructorul 
Craiova. (M. RADU — coresp.)

MASCULIN
CRATOVA. Prin victoriile deta

șat realizate, Universitatea A.s.A. 
I Craiova s-a distanțat in fruntea 
clasamentului, avînd asigurat de 
pe acum un nou titlu de campi
oană. Rezultate : UNIVERSITA
TEA A.S.A. I CRAIOVA 9—1 cu 
Mecanică Fină București (Florea 
3, Ignat 2, Florescu 3, dubiul Ig
nat, Toma 1. respectiv Ghițâ 1), 
9—3 cu Universitatea A.S.A. II 
Craiova (Florea 2, Florescu 2, Ig
nat 3, Toma 2, respectiv Mihala- 
che 1. Tiugan 1, dublul Nlcorescu, 
Tiugan 1), 9—1 cu Progresul 
IIRUC București (Ignat 2, Toma
2, Florescu 2, Florea 2, dublul To
ma, Florea 1, respectiv Clociu 1) ; 
UNIVERSITATEA A.S.A. n CRA
IOVA 9—8 cu Progresul (Nlcores
cu 3. Tiugan 3, Mîhalache 1, Bă
descu 1, dublul Nlcorescu, Tiu
gan 1, respectiv Moraru S, Cioclu
3. Craioveanu 2), 9—o cu Mecani
că Fină (Nlcorescu 1, Tiugan 2,

Bădescu 2, Mîhalache 2, dublul 
Nlcorescu, Tiugan 1) ; PROGRE
SUL IIRUC BUCUREȘTI 9—5 CU 
Mecanică Fină (Moraru 3, Clociu 
3, Udriște 2, dublul Moraru, Cra
ioveanu 1, respectiv Ghiță 3, Stoi
ca 1, Grigore 1). Interesantă de 
văzut în continuare disputa pen
tru locurile 2 șl 3 dintre Univer
sitatea A.S.A. n și Progresul 
IIRUC, aflate la egalitate. (V. 
POPOVICI — coresp.)

CONSTANȚA. Deși învinsă sur
prinzător de Voința Satu Mare, 
formația Constructorul IJGCL I 
Tg. Mureș își păstrează primul 
loc șl un avans de puncte oare-1 
va permite să-șl dispute, îm
preună cu STIROM București, 
barajul pentru promovare in 
prima grupă valorică. Rezultate: 
CONSTRUCTORUL UGCL I TG. 
MUREȘ 7—9 cu Voința S. Mare, 
9—8 cu Sticla C.S.Ș. Bistrița, 
9—5 cu Știința C.S.Ș. 2 UPIPS 
Constanta ; ȘTIINȚA C.S.Ș. 2 
IJPIPS CONSTANTA 9—6 CU Sti
cla c.s.ș., 9—5 cu voința ; sti
cla C.S.Ș. BISTRIȚA 9—6 cu 
Voința. S-au evidențiat : Naidin, 
Pali, Vaida (Tg. Mureș), Simion, 
Dorcescu (Constanța), creanga 
(Bistrița) Kiss, Hodaș (S. Mare). 
De notat, formația Voința a reali
zat prima ei victorie în campio
nat. (Ch. GOLDENBERG — CO- 
resp.)

BUZĂU. Scoruri normale ta a- 
ceastă etapă, cu doar cîteva me
ciuri mai echilibrate. Rezultate : 
STIROM C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
9—5 cu Constructorul UGCL n 
Tg. Mureș, 9—1 cu C.S.M.A.S.A. 
Buzău, 9—7 cu C.S.M. Cluj-Napo
ca ; C.S.M. CLUJ-NAPOCA 9—5 
cu C.S.M. A.S.A. Buzău. 9—1 cu 
Constructorul IJGCL n ; CON
STRUCTORUL UGCL H TG. MU
REȘ 9—7 cu C.SJW. A.S.A. Buzău. 
S-au remarcat : Caurl, Onețiu 
(STIROM) Cioca, Crișan (Cluj- 
Napoca), Simon (Tg. Mureș), Ro
man (Buzău). Pentru evitarea re
trogradării, o luptă strînsă intre 
Constructorul șl C.SJVi. A.S.A. 
Buzău. (D. SOARE — coresp.).

Programul de
14), Politehnica 
Tractorul Brașov, 
va — Relonul Să vin ești și Ra
pid București — CSM Delta 
Tulcea.

De mline (de la ora 14) intră 
în întrecere ți echipele pluto
nului fruntaș, al oa®or prim 
turneu se va derula pînă du
minica. Interesul va fi polari-

zat, firește, de 
re dintre asp: 
Steaua și Dim 
întîlnire din t 
pe etape săpt 
un echilibru v 
nant decît anu 
așteptat ca și 
pante la turns 
mai serios în 
două echipe bt 
losul lor și dec 
zentantelor nc 
europene, pre 
realizarea unoi 
leibalistice de 
samentul turul 
Electromureș 3 
namo Bucureș 
la 24 noiembri 
pornește in pi

1. Steaua
2. Expl.
3. Dinamo
4. Elcond D. î
5. A SA Electro:
8. Univ. CFR

B. M

PARTIDE INTERESANTE PE PATINOARE! DIN
Timp de cinci zile, patinoa

rul artificial din Galați a găz
duit întrecerile cehii de-al doi
lea turneu al grupei * II-a va
lorice de hochei. Rezultatele :

Sportul Studențesc București 
— IMASA Sf. Gheorghe 5—4 
(2—2, 1—1, 2—1), Progresul 
Miercurea Ciuc — Viitorul 
Gheorghenf 3—1 (1—0, 1—0,

1—1), Progresul — IMASA 4—2 
(2—0, 1—0, 1—2), Lotul de tine
ret — Viitorul 6—3 (1—2, 2—1,

Viitorul — IMASA 6—6 
0—2, 4—1), Lotul de ti-
— Sp. Studențesc 4—i 
2—1. 1—2), Progresul —

3-6), 
(2—3, 
neret
(1—1,
Sp. Studențesc 4—2 (0—0, 1—0, 
3—2), Lotul de tineret — 
IMASA 3—7 (0—2, 1—0, 2—5),

In întrecerile de rugby

CINE VA OCUPA LOCUL 2?
In Campionatul de mxgby s-a 

consumat duminică etapa a 
VIII-a. In fruntea clasamente
lor celor două serii se află 
Steaua (fără înfringere !) și Di
namo. Sigur, mai sînt multe e- 
tape și lucrurile se mai pot 
schimba. Se întrevede insă, de 
pe acum, lupta grea din ambele 
grupe pentru ocuparea locuri
lor secunde permițînd șl ele 
calificarea in turneul final al 
celor patru care-și vor disputa 
titlul cu nr. 70

Duminică, o dată cu disputarea 
partidelor din etapa a IX-a (ul
tima dîn cadrul turului), vom 
avea cîteva prime Clarificări, în 
ambele grupe fiind programat 
cite un derby : Steaua — RC 
Grivița Roșie (seria I) și Farul 
Constanța — Dinamo (seria a 
II-a), precum și alte cîteva par
tide cu., cheie : Rulmentul Bîr-

lad — Știința Petroșani, Univer
sitatea 16 Febr. Cluj-Napoca — 
CSM Sibiu și Rapid — Știința 
CEMIN Baia Mare:
Seria I
1. STEAUA 8 8 0 0 246- 74 24
2. Grivița R. 8 6 1 1 139- 73 21
3. St. Petroșani 8 5 1 2 155- 61 19
4. CSM Sibiu 8 5 0 3 147- 80 18
5. CSM Suceava 8 5 0 3 126-125 18
6. Rulm. Bîrlad 8 3 0 5 99-117 14
7. TC Ind. C-ța. 8 3 0 5 75-207 14
8. Sportul Stud. 8 2 0 6 81-153 12
9. IAMT Oradea 8 2 0 6 60-143 12

10. ..U« Cl.-Nap. 8 0 0 8 30-125 8
Seria a II-a
1. DINAMO 8 7 0 1 415- 80 22
2. St. B. Mare 8 6 0 2 189- 42 20
3. Farul C-ța. 8 5 1 2 161- 59 19
4. Polit. lași 8 5 0 3 157-106 18
5. Cont. Buzău 8 3 1 4 85-126 15
8. Gloria Buc. 8 3 1 4 62-227 15
7. Univ. Timiș. 8 3 0 5 78- 75 14
8. Gloria Arad 8 2 1 5 45-207 13
9. Rapid Buc. 8 2 0 6 90-197 12

10. I.M.G. Buc. 8 2 0 0 57-240 12

Viitorul — Sp 
a—3, î—i, 2- 
neret — Prog 
3—1, 5—2). 1
conduse de a 
M. Diniu, N. 
C. Săndulescu 
Teiemac STRI

CLA
1. Lotul de tin
2. Progresul
3. Sp. Studențf
4. Viitorul
5. Lotul de jui
6. IMASA

„CUPA n'
DINi

La baza 
Steaua s-a de 
nală a „Cupe 
organizarea C 
a C.M.E.F.S. 
clubului gaze 
reia s-au afl 
Dinamo, Oii 
Programul a 
obstacole (ca 
ușoară), fiind 
șite demonsti 
fectuate de c

Cele două 
le au oferit 
tacol, cîștigăt 
nați la cronc 
ușoară", pe 1

HI P I S M
Așa cum am anticipat ta avan

cronică, reuniunea de duminică 
a fost dominată de curse specta
culoase, cu sosiri strinse, chiar la 
fotografie, și clștlgători greu de 
prevăzut. Două formații — N. Ni- 
colae și I. Oană — au obținut cite 
trei victorii. Prima dintre ele s-a 
impus cu Coronița (care a reali
zat o valoare excelentă față’ de 
starea vremii, l:26,7/km), Melania 
H (a Înregistrat un nou șl valoros 
record : 1:38,4/km) și Sucltu. A 
doua a învins cu Hărman (in 
principala cursă a zilei). Turba 
(care a confirmat ultima ei evo
luție) șl Tltlana (realizatoarea 
unul nou record, 1:28.0), ttnărul 
C. Dumitrescu concepînd frumoa
se curse de așteptare cu Hărman 
și Tltlana. G. Suditu a realizat șl 
el două victorii, urcind pe locul 3 
in clasament. El a cîștigat cu Ha-

ALERGĂRI SPECTAC
logen, într-un frumos final de 
cursă, și cu Formosa, beneficiara 
greșelilor adversarilor. Au mai 
învins ; Suditu — în principala 
cursă de viteză, Jebel — în cursa 
amatorilor (L. Tancu, dovedind 
în finalul cursei o energie de in
vidiat) și Valahia — care însă a 
fost scăpată total în handicap și 
care posedă o serioasă rezervă 
de secunde.

REZULTATE TEHNICE j Cursa 
1:1. Sucitu (I.T. Nicolae) 1:38,4 ; 
2. Stimat. Cota : cîșt. 1. Cursa a 
n-a : 1. Halogen (G. Suditu) 
1:28,3 ; 2. Iscusit. Cota : cîșt. 3, 
ev. 13. Cursa a IH-a : 1. Coronița 
(N. Nicolae) 1:26,7 ; 2. Jeni ; 3. 
Vadu. Cota : cîșt. 4, ev. 275, ord. 
triplă 600. Cursa a IV-a : 1. Turba 
(Oană) 1:30,9 ; 2. Altlna ; 3. Mar
cela. Cota : cîșt. 1,80, ev. 23, ord. 
triplă 896, triplu II—HI—IV 940. 
Cursa a V-a : 1. Suditu (I.R. Ni

colae) 1:26,0 ; 
cîșt. 2, ev. 5 3. 
Hărman ar 
Laminor ; 3. C 
14, ev. 64, ord 
a VII-a : 1. m 
lae) 1:36,4 ; 2. 
Cota : cîșt. 2,6 
Z60, triplu V— 
a ViII-a : 1.
1:41,2 ; 2. Sui 
ev. 3. Cursa 
(Tancu) 1:29,2 
fanda. Cota. < 
triplă 783. Cui 
mosa (A. Pop 
zoriu ; 3. Voi 
ev. închis, ord 
piu VIII—IX
Xl-a î 1. Tit 
1:28,0 ; 2. Fraz 
26, ord. 17.



„Naționalele" gimnastelor junioare

CRISTINA BONTAȘ, CAMPIOANA ABSOLUTA
LA CATEGORIA MAESTRE

Si firesc, 
mari am-

pe a- 
oferit 
bune

Peste 100 de gimnaste ju- 
nioare din întreaga tară si-au 
disputat, sîmbătâ și duminică, 
în Sala polivalentă din Ora
dea, titlurile de campioane ale 
țării la toate categoriile de cla
sificare. Cum era 
competiția a stîrnit 
biții, fiecare din
tre competitoare 
dorind să-si 
zinte cit mai 
exercițiile și 
obțină locuri 
mai bune în 
samentele întrece
rii. Sîmbătă. con
cursul a durat mai 
bine de 12 ore, iar 
duminică diminea
ță finalele 
parate au 
celor mai 
posibilitatea 
a-si adăuga 
palmaresele 
sonale noi frumoa
se succese. La ca
tegoria maestre o 
atractivă si pasio
nantă luptă spor
tivă între Cristina 
Bontaș și Liliana 
Stanciu, gimnaste 
de reală perspecti
vă, prima — mai 
constantă și mai si
gură în evoluții — 
obținînd pentru prima oară ti
tlul de campioană absolută de 
junioare al României. Cătălina 
Bucur a câștigat la categoria
I. după o dispută foarte strîn- 
să cu Gabriela Eftemie, iar la 
categoria a Il-a spectatorii au 
aplaudat lupta „în familie" 
între Gabriela Gheorghe și 
Mihaela Cinbanu. Mai bine de 
trei schimburi, in frunte la ca
tegoria a IlI-a s-a aflat Maria 
Știac, dar o ratare la paralele 
(a concurat cu o rană în pal
mă I) a scos-o din cursa pen
tru individual compus, victoria 
revenind astfel Măriei Neculi- 
ță. La a „IV“-a, un 
succes pentru Camelia Mîndri- 
eel, urmată de colega sa de 
club. Camelia Datcu.

Constantin MACOVEl
REZULTATE TEHNICE : «sat. 

a iv-a, individual compus : ca
melia Mîndricel - -
Camelia Datcu 
Elena Chiaburu
Deva) 36.75 ; finaje pe aparate : 
sărituri — Luminița Dumbravă 
(C.S.S. 2-Steaua) 18,90. Diana Ma
re? (CSS Viitorul) 18.825. Livia 
Moldoveanu (CSS Focșani) 18,75 : 
paralele : L. Moldoveanu 18,95, 
C. Mîndricel 18.90, Isabela Ale
xandru (CSS 1-Farul) 18,70 ; bîr
nă : C. Mîndricel 19,10, Alina Co- 
dreanu (CSM Baia Mare) 18,90. 
Mihaela Ardeleanu (Petro
lul) 18,75 ; sol : C. Mîndricel 19.10, 
C. Datcu 18,90. Cristina Minga 
(CSS 1-Farul) 18,85 ; cat. a m-a, 

r Individual compus : Maria Necu- 
llță (CSS Cetate) 37,65, Mihaela

frumos

(Petrolul) 37.70,
(Petrolul) 37,30, 
fC.S.S. Cetate

IA CĂLĂRIE A REVENIT 
MARIAN FERARU

tuat Radu Ilioi (Steaua) cu 
Borneo 0 p (36,8 s). urmat de 
Titeî Răducanu (Steaua) cu 
Plai 0 p (42,0 s) și Marian Fe- 
raru (Dinamo) cu Steaua 0 p 
(46,7 s). Si la cat. ușoară a 

" fost o întrecere strînsă, victo
ria revenind lui Claudiu 
Gheorghe (Steaua) cu Sadic 0 
p (40,3 s), pe Iodurile urmă
toare situîndu-se Marian Feraru 
(Dinamo) cu Nimb 0 p (41,9 s) 
și Mariana Moisei (Steaua) cu 
Liniștea 4 p.

în urma rezultatelor înregis
trate în cele trei etape, dasa- 
mentul final are următoarea 
configurație : 1. Marian Feraru 
(Dinamo) 40 p. 2. Mariana Moi
sei (Steaua) 39 p. 3. Claudiu 
Gheorghe (Steaua) 31 p.

Șt. CIOCHINARU — coresp.

ADMINISTRATA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERH MUL

TIPLE PRONOEXPRES DIN 2 
NOIEMBRIE : FAZA I t cat. 2: 
3 variante 25% a 9.394 iei ; cat.
3 : 6,75 variante a 4.175 le! ; cat.
4 : 47,25 a 596 lei ; cat. 5 : 118,75 
a 237 lei ; cat. 6 : 3.235 a 40 lei ; 
cat. 7 : 107,25 a 200 lei ; cat. 8 : 
1.667,75 a 40 lei. Report categoria
1 : 48.869 lei. FAZA a n-a : cat. 
A : 1 variantă 25% autoturism 
Dacia 1300 (70.000 lei) ; cat. B :
2 variante 100% a 31.396 lei din 
care o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. șl diferența în numerar 
și 7 variante 25% a 7.849 lei ; 
cat. c : 21,25 a 4.417 lei ; cat. D : 
153,00 a 614 lei ; cat. E : 235 a 399 
lei ; cat. F : 7.078,28 a 40 lei ; 
cat. G : 227,75 a 200 lei ; cat. H : 
3.464,25 a 40 lei. Autoturismul

Popa (CSS Viitorul) 37,60, 
leta Toma (CSS Viitorul) 
finale pe aparate : sărituri 
Toma 18,925, M. Neculiță 
Maria Știac (CSS-Spartac 
dea) 18,825 ; paralele : M. 
18,95, M. Neculiță 18,85, :
Pașca (CSM Baia Mare) 
bîrnă : M. știac 19,00, 
Szabo (CSM Baia Mare)

Nico-
37,35 ;
— N. 
18,875, 

! Ora-
Popa 

Mi reia 
18,85 ; 
Helga

„Podiumul" maestrelor, cu Liliana Stanciu, 
Cristina Bontaș și Diana Bostan (de la stingă).

Foto : EMIL BLAGA — Oradea

37,225 ; finale pe 
s : sărituri — G. Gheorghe 
L. Zăvod 18,825, Violeta 

18,80 ; pa- 
18,85. M.

Tbiș (CSS 
M. Cioba- 
(Petrolul)

Onești) 
î sărî- 
Rahica 

18,525, 
18,475 ; 

Armeanu 
Eftemie

Florentina Șerban (CSM Bala
Mare) 18.65 ; sol : M. Neculiță 
19,25, Emilia Mlhăilescu (Petro
lul) 19,00, M. Știac 18,80 ; cat. 
a n-a : Gabriela Gheorghe (Pe
trolul) 37,35, Mihaela Ciobanii 
(Petrolul) 37.35, Luminița Zăvod (CSS Triumf) —----- —----- - -
aparate " " 
19,20. 1_ _____ ____
Damian (CSS Onești) 
ralele : G. Gheorghe 
Ciobanu 18,60, Corina 
Triumf) 18.80 ; bîrnă : 
nu 18.70, Paula Dolete 
18.60. L. Zăvod 18,45 ; sol : L. Ză
vod 19,20, G. Gheorghe 19,10, Ve
ronica Blaj (CSM Baia Mare) 
19,05 ; cat. I, individual compus 
Cătălina Bucur (CSS Triumf)
37.325, Gabriela Eftemie (Petrolul)
37.10, Liliana Rață (CSS * 
86,475 ; finale pe aparate 
turi — C. Bucur 18,85, 
Fodor (CSS 7-Dinamo) 
Oana Prosle (SC Bacău) 
paralele : Nicoleta
(CSS 1-Farul) 19.00. G.
18,90, Luminița Gălățeanu (CSS-1 
Farul) 18,75 ; bîrnă : C. Bucur 
18,80, N. Armeanu 18.10, G. Efte
mie 17,70 ; soi : c. Bucur 18,00, 
G. Eftemie 19,80, R. Fodor 18,80 ; 
cat. maestre, individual compus: 
Cristina Bontaș (CSS Onești) 38.70. 
Liliana Stanciu (CSS Triumf)
38.325. Diana Bostan (CSS Foc
șani) 37,80 ; finale pe aparate : 
sărituri — C. Bontaș 19,225, D. 
Bostan 19,10, Claudia Farcaș (CSS 
Cetate) șl L. Stanciu 19,075 ; pa
ralele : C. Bontaș șl D. Bostan 
19.35, L. Stanciu 18,95 ; bîrnă : 
Lăcrămioara Fillp (CSS Onești) 
și L. Stanciu 19,05, C. Bontaș 18,60; 
sol : c. Bontaș 19.40. L. Stanciu 
19.35, D. Bostan 18.60.

In Intilnifile cu Polonia 
HMDBAIIȘIII NOȘTRI JUNIORI 

ÎNVINGĂTORI
La Vaslui și Iași s-au des

fășurat dublele partide amicale 
de handbal dintre selecționa
tele de juniori și junioare ale 
României și Poloniei. în toate 
cele patru meciuri disputate, 
tinerii handbaliști români au 
obținut victoria — la fete: 27— 
19 (15—6) și 24—23 (12—10), iar 
la băieți: 26—17 (10—6) și
24—21 (16—12). Dintre handba
listele noastre, cele mai eficace 
au fost Adina Ion, cu 19 goluri 
înscrise (13+6) si Sorina Lefter 
11 (3+8), jar dintre băieți, cele 
mai multe goluri le-a realizat 
Cornel Bursuc 15 (10+5). De la 
oaspeți, o frumoasă impresie 
au l'ăsat Ursula Klazcwska, 
Magda Czepiek si Marek Sim- 
czak. (Relatări de la corespon
denții M. Florea si Al. Nour).

Dacia 1300 (70.000 lei), a fost ob
ținut de Mierluțiu Rada din 
București.
• MÎINE are loc și tragerea 

obișnuită PRONOEXPRES, Iar vi
neri — ca de obicei — tragerea 
obișnuită LOTO.
• Concursul PRONOSPORT din 

această săptămînă programează 
următoarele partide din campio
natul național șl, respectiv, ce) 
italian : 1. Corvlnul — Dinamo ;
2. F.c. Argeș — F.C. olt ; 3. oțe
lul — Gloria Buzău ; 4. Bologna 
— Messina ; 5. Cagliari — Cese
na ; 6. Catania — campobasso : 
7. Lanerossi — Bari ; 8. Lazio — 
Modena ; 9. Parma — Lecce ; 10. 
Pescara — Cremonese; 11. Pisa — 
Genoa ; lî. Sambenedettese — A- 
rezzo ; 13. Taranto — Triestlna.

I
I necesara neutralizare a Iui

Butragueno, cel care a mar
cat 4 goluri cu Danemarca la I "El Mundial», pot să vă
nun că am luat unele măsuri, 
pornind de Ia îdeea că vîrfu- 

Irile de atac, oricît de mari, pot 
frece de un adversar, eventual 
de al doilea, dar foarte rar și 
de al treilea". Răspunzînd 

Iunor întrebări legate de per
spectiva unui joc axat pe 
obținerea unui rezultat de e- I Calitate. Em. Jenei a subliniat
că ar fi foarte fericit ca sco
rul final să fie direct pnopor- 

Itional cu calitatea iocului.
Echipa Snaniei este can

tonată într-o localitate — 
. Ormana — la 30 de km de I Sevilla, și sursele gazetărești 
sînt de părere că formația 
probabilă ar fi una în care va

1 linși — în mod sigur — Gor
dillo, dar va 1uca Sanchiz, pe 
linia de fund, poate și ca ur- 

Imare a performantei de prim 
rang reușită de Real Madrid, 
la Torino, cu Juventus. Se a- I nuntă, de asemenea, absenta
Iui Salinas. accidentat. si
tuație în care va fi preferat, 
probabil, Eîoi, component al I lotului spaniol pentru „El
Mundial". La ora la care te
lefonăm — 21.00 — echipaI României se află la primul ei
antrenament pe pămînt spa
niol. luînd contact cu noc- I turna stadionului Betis pe care
se va desfășura meciul. Pînă 
mîine. să sperăm că totul va 
fi foarte bine si că echipa I României își va aminti că ul- I tima ei performantă cu Spania 
este un 1—1 la St. Etienne, in I care echipa lui Santillana a
fost dominată în turneul final 
al C.E.

I DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI A Xl-a
I
I
I
I
I
I in clasament, 

: 1. EXPLO- 
24 p (16—5), 

23 p (20—7). 
20 p (17—9)... 
14. Construc-I

I
I
I
i
I

I

SERIA I
Constructorul Iași — Șiretul 

Pașcani 1—0 (0—0), Carpați Gă- 
lăneștl — Cristalul Dorohol 3—0 
— Cristalul fiind suspendată. Chi
mia Fălticeni — TEPRO Iași 6—0 
(3—0), Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc — Metalul Rădăuți 3—0 
(0—0), Minerul Vatra Dornel — 
Metalul Botoșani 3—0 (1—0), 
CSM Bucecea — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (1—0), Relonul Săvi- 
neștl — zimbrul Șiret 3—0 (3—0), 
Electro Botoșani — Avintul Fra
sin 6—0 (2—0).
• Meci restanță din etapa a 

VIH-a : TEPRO lași — Zimbrul 
Șiret 0—0.

Pe primele locuri 
după etapa a Xl-a 
RARI CÎMPULUNG
2. Șiretul Pașcani
3. Relonul Săvinești 
pe ultimele locuri : 
torul Iași 10 p (7—17), 15. Cris
talul Dorohol 10 p (12—25), 16. 
Cetatea Tg. Neamț 9 p (7—16).

SERIA A H-a
Metalul Roman — Inter Vaslui 

0—0, Victoria-IRA Tecuci — La
minorul Roman 1—0 (1—0), DVA- 
Portul Galați — Textila Buhuși 
2—1 (2—1), Partizanul Bacău —
Letea Bacău 1—1 (1—0), Mecani
ca Vaslui — CSM Borzești 1—0 
(0—0), Minerul Comănești — Glo
ria Galati 1—0 (1—0), Steaua-Me- 
canica Huși — Proletarul Bacău 
4—1 (4—1), Unirea Negrești — Pe
trolul Moinești 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. INTER
VASLUI 27 p (21—2), 2. Textila 
Buhuși 25 p (12—8), 3. CSM Bor- 
zeștl 22 p (24—8)... pe ultimele 
locuri : 15. Proletarul Bacău 11 p 

1(11—15), 16. Partizanul Bacău
10 p (10—21)

SERIA A ni-a

ISN-CSS Tulcea — Foresta Gu- 
geștl 2—0 (1—0), Petrolul Berea

— Chimia Brăila 2—0 (1—0), Lu
ceafărul Adjud — Energia Mără- 

Ișești 3—0 (1—0), Chimia Buzău — 
Arrublum Măcin 3—0 (0—0), Car
pați Nehoiu — Petrolul lanca 1—2 

(0—1) — s-a jucat la Buzău, La
minorul Viziru — Metalul Buzău 
2—1 (0—1), Constructorul - Hi
drotehnica Focșani — Progresul 
Isaccea 3—0 (3—0), Granitul Ba- 
badag — Minerul Mahmudia 3—0Ibadag — Minerul Mahmudia 3—0 
(2—0).

• Meci restanță din etapa a 
IX-a : Laminorul Viziru — Mi
nerul Mahmudia 4—0.
• Meciul Constr. Hidrotehnica 

Focșani — Energia Mărășești din 
etapa a IX-a (pe teren 2—0) a 

Ifost omologat cu 3—0 to favoarea 
Energiei

Pe primele locuri : 1. LUCEA
FĂRUL ADJUD 21 p (13—7), 2. 
Petrolul Berea 20 p (19—10), 3. 
Energia Mărășești 20 p (17—12)... 
Pe ultimele locuri : 15. Carpați
Nehoiu 10 p (14—18), 16. Arru- 
bium Măcin 16 p (11—20).

SERIA A rV-a
Sportul ..30 Decembrie" — Vic

toria Țăndărel 8—o (4—0), Vic- 
Lehliu — FCM-Dunăreana 

1—0 (0—0). Cimentul Med- 
- viitorul Chlrnogi 4—2 

i2—1), Petrolul Roata de Jos — 
Metalul Mangalia 2—1 (1—1). U-
nirea Urziceni — Portul Con
stanța 2—1 (0—0). SN Oltentta — 
TMU-CSS Medgidia 2—0 (1—0).
Olimnia Slobozia — TSCTP Ul- 
menl 3—2 n—0). Voința Constan
ța — Otelul Călărași 0—1 <0—01.

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
..30 DECEMBRIE" 25 p («3—8), 

2. Cimentul Medgidia 22 n 02—14). 
8. Metalul Mangalia 22 n (17—111...
■ ne ultimele tocuri : 15. Petrolul 
I Roata de Jos 11 p (12—19) 16.
•Voința Constanța 7 p (18—23).

I

I
I
I torta L

Giurgiu 
gidia —

I
I
I

IO. r.ac

LOTUL DE TINERET SE AFLĂ LA CORDOBA
tl/rmare din pag l)

schi — fundași ; Sabău, Sabou, 
Gh. Popescu, Badea, Bănuți — 
mijlocași ; Cadar, Albu, Boba- 
ru — atacanți.

Tinerii noștri fotbaliști și-au 
încheiat programul pregătirilor 
din țară nrintr-un antrenament 
desfășurat duminică pe unul 
dintre terenurile Complexului 
sportiv „23 August". Așa cum 
s-a mai anunțat, lotul a sus
ținut și două meciuri de an
trenament. cu Prahova C.S.TJ. 
(1—1) și Oțelul Galați (0—1). 
Ce ne spune antrenorul Gheor
ghe Constantin despre desfă
șurarea pregătirilor și jocul cu 
formația Spaniei ? „După opi
nia mea, antrenamentele s-au 
desfășurat in bune condițiuni, 
participarea jucătorilor demon- 
strînd multă conștiinciozitate. 
Firește, în scopul fortificării 
selecționatei de tineret, îm
preună cu colegul Gh. Staicu, 
am încercat mai multe formu
le. Partidele de Ia Ploiești și 
Galați ne-au arătat unde mai 
trebuie să insistăm în ultimele 
ședințe de pregătire și asta și 
facem în aceste ore premergă
toare intilnirii. Avem în față 
un adversar foarte puternic, 
care in urmă eu puțină vreme 
și-a adjudecat titlul european 
al precedentei ediții a compe
tiției. învinsa sa, echipa Ita
liei, a avui în formație nu 
mai puțin de șase internațio

Găești 2—1

S 1. META- 
p <16—7), 2.

București 19 p 
Electrica Titu 19 p

16.

2.

4. Muscelul ___ ,
(14—9)... pe ultimele 
CFR Craiova 11 p 
Lotru Brezol 11 p 
Constructorul Pitești

SERIA A V-a
Metalul București — Tehnome- 

tal București 1—0 (0—0), Voința 
București — Abatorul București 
1—0 (0—0), Minerul Șotlnga — 
Vlscofil București 3—1 (1—1), Ci
mentul Fieni — Avicola Crevedia 
1—0 (0—0), CFR-IACP București
— Metalul Mija 4—1 (3—1), Elec
trica Titu — IUPS Chltlla 1—0 
(1—0), MECON București — ICSIM 
București 2—0 (1—0), Danubiana 
București — Chimia * '
(1-1).

Pe primele locuri 
LUL BUCUREȘTI 21 
Tehnometal -----
(16—14), 3. ___
(14—15)... pe ultimele locuri : 14. 
ICSIM București 11 p (8—14), 15. 
Abatorul București 11 p (13—21), 
16. Danubiana București 10 p 
(9—18).

SERIA A Vl-M
Automatica Alexandria — Chi

mia Tr. Măgurele 0—0, IOB Balș 
— Progresul Corabia 1—0 (0—0), 
Muscelul Cîmpulung — CFR Cra
iova 4—0 (1—0), Progresul Băl
tești — Lotru Brezol 2—1 (1—0), 

, Viitorul Drăgășani — Sportul 
■ Muncitoresc Caracal 3—3 (1—0), 

Dacia Pitești — Recolta Stolcă- 
neștl 1—0 (1—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Textila Ro
șiori 4—0 (2—0), Constructorul-
TCI Craiova — Constructorul Pi
tești 5—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA ALEXANDRIA 20 p 
(15—8), 2. Sportul Muncitoresc
Caracal 19 p (29—16), 3. Con
structorul Craiova 19 p (22—16), 
‘ ' Cîmpulung 19 p

locuri : 14. 
(10—14), 15.

(11—23), 16.
7 p (12—24).

SERIA A VII-a
CSM Caransebeș — Minerul A- 

nina 1—0 (0—0), Dierna Orșova — 
Petrolul Țiclenl 5—1 (1—1), Me
talurgistul Sadu — Victoria VInju 
Mare 6—0 (1—0), Mecanizatorul 
Simian — Gloria Reșița 2—2 
(0—1), Minerul Mătăsari — CFR- 
Vlctoria Caransebeș 1—0 (0—0),
Metalul oțelu Roșu — Minerul 
Moldova Nouă 2—0 (2—0), Mine
rul Motru — Armătura Strehaia 
5—0 (3—0), Minerul-Energla Rovi- 
nari — Minerul Oravlța 2—0 (1—0).
• Meciul CFR-Vlctoria Caran

sebeș — Metalurgistul Sadu din 
etapa a Vm-a (pe teren 2—0) a 
fost omologat cu 3—0 In favoa
rea echipei Metalurgistul.

Pe primele locuri : 1, MINERUL 
ANINA 23 p (32—8), 2. Metalur
gistul Sadu 21 p (24—15), 3. Glo
ria Reșița 20 p (19—12)... pe ul
timele locuri : 15. Armătura Stre
haia 10 p (12—29), io. înainte vîn- 
ju Mare 10 p (10—30).

SERIA A vm-a
CFR Simeria — Unirea Stnnl- 

cotau 2—0 (1—0), Progresul
mlșoara r- Vagonul Arad 
(1—1), CSM Lugoj — Obillcl 
martinu Strbesc 3—0 (2—0), 
talurglstul Cuglr — Strungul 
stneu Criș 3—0 (3—0), Mlnerul-Ști- 
1nta Vulcan — Minerul Lupeni 
0—0. CFR Timișoara — UM Timi
șoara 3—2 (3—0), Unirea Tomna
tic — Victoria Călan 2—0 (1—0), 
Minerul Ghețar — Șoimii Ll-pova 
3-1 a—1).

Pe primele locuri t 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 24 p (21—13),
2. Unirea Sînnlcolau, 22 p (14—8),
3. CFR Timișoara 19 p (19—0), 4. 
Vagonul Arad 19 p (18—10)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Ghe
țar 10 p (12—26), 16. Victoria Că
tați 7 p (9—22). 

Tl-
2—1 
Sîn- 
Me- 
Chl-

nali A 1 Cunoseind deci cu atît 
mai bine valoarea adversaru
lui vom depune toate efor
turile pentru o replică viguroa
să și un rezultat care să men
țină formația noastră în lupta 
pentru locul fruntaș ai grupei", 
a încheiat antrenorul Gheor
ghe Constantin.

în privința formației spa
niole. ea urmează să se reu
nească luni seara la Cordoba. 
Directorul ei tehnic nu este ni
meni altul decît celebrul fost 
internațional al lui F.C. Barce
lona si Internazionale. Lnis 
Suarez. EI declara, duminică, 
în cadrul unei emisiuni dedi
cate dublei întîlniri de miercuri 
ale echipelor Spaniei și Româ
niei. că speră să alcătuiască o 
formație demnă de recenta ei 
performantă, cucerirea titlului 
continental. Mîine. vom reveni 
cu noi amănunte.

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
(juniori) LA PIATRA NEAMȚ. 
Primul meci dintre selecționatele 
de juniori ale României șl Ceho
slovaciei (U.E.F.A. ’88). care se 
pregătesc pentru preliminariile 
viitorului campionat European A, 
se va disputa mîine pe stadionul 
Ceahlăul din Piatra Neamț, par
tida va începe la ora 14. Din lo
tul juniorilor noștri fac parte, 
printre alții, Bucur, R&ducioiu, 
Stan, Matache Tatu, S. Lazăr, 
Stănicl, Miilea, Deaconescu. Par
tida revanșă este programată vi
neri 14 noiembrie, la Pașcani.

SERIA A IX-a
Metalul Aiud — Industria Sîr- 

mei Cimpia Turzil 1—0 (1—0),
Motorul-IRA Cluj-Napoca — O- 
Hmpia Gherla 1—0 (0—0), Uni
rea Alba Iulla — înfrățirea Ora
dea 3—0 (2—0), Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza — Gloria Beiuș 3—0 
(0—0), Bihoreana Marghita — 
Ttmavele Blaj 1—0 (1—0), Unirea 
Valea lui Mihal — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 2—0 (2—0), Mi
nerul Șuncuiuș — Mecanica Alba 

Sticla-Arieșul 
Salonta 3—0

lulia 2—0 (1-^—0), 
Turda — Recolta 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 26 p (20—5), 2. Sticla Turda 
23 p (26—8), 3. înfrățirea Oradea 
22 p (27—11), 4. Unirea Alba lu
na 22 p (22—13)... pe ultimele 
locuri : 15. Bihoreana Marghita 
11 p (9-20), 16. Minerul Or. dr. 
Petru Groza 9 p <6—18).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Minerul Baia 

Sprie 2—0 (1—0), Minerul Sărmă- 
șag — Minerul Băiuț 1—0 (1—0), 
Chimia Zalău — Chimforest Nă- 
săud 4—2 (1—1), Someșul Satu 
Mare — Minerul Bălța 2—1 (1—0), 
Laminorul Beclean — Minerul 
Borșa 4—1 (2—0), Mecanica Bis
trița — Oașul Negrești 3—0 (1—0), 
Chimia Tășnad — Silvana Cehu 
Sllvaniei 5—0 (3—0), Minerul Rod
ită — Bradul Vișeu 1—1 (0—1).

Pe prunele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 22 p (25—11), 2. So
meșul Satu Mare 22 p (20—14), 3. 
Minerul Bala Sprie 21 p (16—11) 
... pe ultimele locuri : 15. Oașul 
Negrești 10 p (11—16), 16. ■" 
nerul Borșa 8 p (8—19).

SERIA A Xl-a
Avintul Reghin — Metalul 

ghișoara 3—0 (1—0), Minerul

Mi-

Metalo- 
Mureș 5—0 (1—0), U- 

Sibiului — Oțelul 
(6—1), Automecanica 
Mecanica-CSU Sibiu

Sl- 
_ ____  _ . ____  . Bă
lan — Unirea Cristuru Secuiesc 
7—0 (4—0), Carpați Agnita — Vi
itorul Gheorghenl 2—1 (1—0), Pro
gresul Odorhei — Mureșul Luduș 
3—0 (0—0), IP A Sibiu 
tehnica Tg. " 
nirea Ocna 
Reghin 1—1 
Mediaș —
5—3 (3—2), Electromureș Tg. Mu
reș — Metalul Reghin 2—0 (1—0).

O Meciul Carpați Agnita — 
Metalotehnica Tg. Mureș din e- 
tapa a vm-a (pe teren 2—1) a 
fost omologat cu 3—0 în favoa
rea echipei din Tg. Mureș.

Pe primele locuri : 1. AVIN
TUL REGHIN 25 p (28—8), 2.
Progresul odorhei 21 p (26—5),
3. Electromureș Tg. Mureș 21 p 
(15—8)... pe ultimele tocuri : 15. 
Metalul Sighișoara 11 p (5—14), 
16. Unirea Ocna Sibiului 10 p 
(10—24).

SERIA A XH-a
Moblla-Măgura Codi ea — Meta

lul Plopeni 2—0 (1—0), IPT în-
torsura Buzăului — ASA-Chimia 
Ploiești 2—1 (1—0), — s-a jucat 
la Sf. Gheorghe. Electro Sf. 
Gheorghe — Petrolul -Bălcol 4—0 
(1—0), Nitramonia Făgăraș — Ci
mentul Hoghiz 2—1 (2—1). Mine
rul Baraolt — Carpați Sinaia 
3—0 (2—0), Precizia Săcele — Mi
nerul Filipești 2—1 (1—0), Victo
ria Florești — Torpedo Zărnești 
2—0 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc 
— Unirea Cîmpina 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : L METALUL 
PLOPENI 25 p (24—10), 2. Meta
lul Tg. Secuiesc 20 p (20—11). 3. 
Nitramonia Făgăraș 18 p (20—14)... 
Pe ultimele locuri s 15. Electro 
Sf. Gheorghe 12 p (14—15). M. 
Petrolul Băicoi 10 p (13—20.

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri din lo
calitățile respective.



SPORTUL Campionatele Balcanice de gimnastică

C.M. de haltere D£Ș| JUNtOR, RLPKtZtN I AN IUL

NOSTRU A. CZANKA PE PODIUMUL SENiORiLOR

NOUĂ TITLURI PENTRU SPORTIVII ROMANI
ÎN FINALELE PE APARATE

SOFIA, 10 (prin telefon). După 
cum am relatat, duminică de la 
Campionatele Mondiale de hal
tere, în cadrul categorici 60 kg. 
au existat cîteva momente de ’■»- 
ferlnță. Din punctul nostru

re-
___ __ ______ _____  de 

vedere, la loc de frunte s-a si
tuat, desigur, performanța de 
excepție a celui mai tînăr concu-

Atilla 
două ______
dispută îndîrjită,. deși abia La 1 
mai 1986 ------—4 '
notat că 
goril au 
conduri 
mal bun 
lui, bulgarul Naum Șalamanov.

Revenind la sportivul nostru, 
trebuie să spunem că printre 
cei 19 învinși ai săi se află per
formeri celebri ca Andreas Letz 
(R.D. Germană), cu 6 titluri mon
diale și europene la activ, Wia- 
ceslaw Pawlak (Polonia), asiaticii 
Kim Yong Su (R.P.D. Coreeană), 
Huan Ming (R.P. Chineză) etc. 
Atilla Czanka a concurat irepro
șabil : la „smuls" el a reușit pri
mele două încercări la 125 leg și 
130 kg fără prea mari eforturi, 
dar a ratat la 132,5 kg, după ce 
medalia de argint îi era aslgu-

desigur, performanța

al întrecerilor, românul 
Czanka, care a cucerit 

medalii de argint într-o

a împlinit 17 uni I De 
în cadrul acestei cate- 
fost înregistrate 3 re- 
mondiale de către cel 
halterofil al momentu-

nată. La .Aruncat" a intrat in 
concurs la 155 kg, apoi a reușit 
160 kg. La 162,5 kg a ratat, iar 
dacă reușea să ridice haltera ar 
fl obținut o nouă medalie de ar
gint la stiluri. Cu 160 kg el s-a 
clasat pe locul 4, după șalamanov 
șl la egalitate cu A. Letz și Kim 
Yong Su dar, mal greu la cîntar 
cu cîteva sute de grame decit 
adversarii săi, a pierdut astfel 
de puțin un nou loc pe podiu
mul de premiere. Cu medalia de 
argint cucerită la total, sportivul 
nostru Atilla Czanka a intrat in 
elita mondială a halterofililor.

La oonferlnța de presă de după 
reuniune, multiplul campion mon
dial Naum Șalamanov (Bulgaria) 
șl Atilla Czanka (România) au 
fost „ținta" principală a ziariș
tilor. Dacă despre halterofilul 
bulgar se cunoșteau multe, cam
pionul român a trebuit să su
porte un adevărat asalt de între
bări. Din răspunsurile date redăm 
și pentru cititorii noștri cîteva : 
Atilla Czanka a fost descoperit 
la vîrsta de... 10 ani de către an
trenorii Gheorghe Iakav și.Tlbe- 
riu Roman de la C.S.M. Cluj-Na- 
poca, unde este legitimat șl a- 
cum. La numai 15 ani a îndepli
nit norma de maestru al sportu-

lui la cat. 52 kg. Din noiembrie 
1985 a fost selecționat în lotul 
republican de juniori, apoi în cel 
olimpic, unde se pregătește sub 
supravegherea unui colectiv de 
antrenori condus de ștefan 
chim.

REZULTATE TEHNICE, cat. 60 
kg „smuls" : 1. Naum Șalamanov 
(Bulgaria) 147,5 — rec. mondial, 
2. Atilla Czanka (România) 130 
kg, 3. Ceai Wen (Taiwan) 127,5 
kg ; „aruncat" : 1. Șalamanov
187.5 kg — rec. mondial, 2> An
dreas Letz (R.D. Germană) 160 
kg, 3. Kim Yong Su (R.P.D. Co
reeană) 160 kg, 4. Czanka 160 kg; 
total : 1. Șalamanov 335 kg, 2. 
Czanka 290 kg, 3. Letz 285 kg.

A-

•on OCHSSNFELD

• Daniela Silivaș, Ecalerina Szabo și Marian Rizan —cite două victorii
RIJEKA, 10 (prin telefon). 

Campionatele Balcanice din a- 
cest an s-au încheiat cu des
fășurarea finalelor pe aparate 
atît la feminin, cit și la mas
culin. Seria succeselor sporti
vilor români, inaugurată în în
trecerea pe echipe, a conti
nuat, gimnastele și gimnaștii 
români repurtînd victoria în 
nouă finale. S-a detașat, 
prin siguranța si măiestria cu 
care a evoluat. campioana 
noastră Daniela Silivaș, învin
gătoare la bîrnă și sol. în cea 
de-a doua probă ea obținînd.

JEANNIf LONGO - TREI NOI RECORDURI MONDIALE!
Ciclista franceză 

Jeannie Longo, deja 
deținătoare a recordu
rilor mondiale ale orei 
la altitudine și la ni
velul mării, a reușit, 
pe velodromul de la 
Grenoble, să pulveri
zeze o altă perfor
manță omologabilă, 
recordul orei pe pistă 
acoperită, parcurgind 
44,718 km, cu 2,399 km 
mai mult decit reușea 
precedentul „nume" de 
pe lista performanțelor 
supreme, elvețianca 
Barbara Ganz la 25.11. 
1985 I De remarcat că 
această excepțională 
sportivă a doborit „in 
trecere", alte două re
corduri mondiale : 
13:29,394 — la 10 km
și 26:58,152 — la 20 
km !

UN EPILOG FERICIT
știați eă Dusty Dvorak, ridicătorul proaspetei laureate a CJM. ij 

de volei, echipa S.U.A., a fost la un pas să nu participe la 
această competiție 1 Nu clin cauza vreunul accident sau a lipsei 
de formă... Motivul era altul : imediat după disputarea Jocurilor i, 
Sportive Internaționale din luna iulie, de la Moscova, accidentă- jr 
rile se acumulaseră alarmant în echipă, mulțl dintre jucători 
devenind indisponibili pentru diferite perioade. Impacientat, an- i[ 
trenorul Marvin Dunphy a făcut o .„mutare* neașteptată, schlm- 1, 
bind rolurile și pozițiile în teren ale tuturor jucătorilor, dar / 
această inițiativă a avut un epilog neprevăzut : la capătul a 
două luni aproape toți componențll formației „uitaseră* să joace I 
Constatînd cu tristețe forma catastrofală în care se afla echipa, 
Dvorak, conducătorul el de joc șl cel mal vechi component al i 
campioanei olimpice de la Los Angeles, care a trudit din greu ' 
opt ani la „națională* înaintea consacrării, a decis să nu mal J 
participe la C.M. din Franța, afirmînd că nu vrea să se facă ...de J 
rts I Intr-adevăr echipa a avut un debut anevoios (doar 3—1 cu ■' 
Japonia), dar la acesta a contribuit șl sosirea cu doar clteva 
ore înaintea începerii competiției. In meciurile următoare !
Dvorak a intrat în echipă, formația a „renăscut din propria Z
cenușă", învlngînd toate medaliatele ediției precedente (Argen- J
tina, Brazilia, U.R.S.S.) șl cucerind titlul suprem. In final, Dvo- ;
rak nu a mai regretat rărpînerea (totuși) In echipa națională... )

Andi VILARA $

„TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL (f)
(Urmare din pag. I)

mană, Olanda și S.U.A.), pre
cum și Bulgaria. A șasea for
mație din competiție este e- 
chipa secundă a țării noastre.

Ediția care începe azi în Sa
la Sporturilor din Constanța 
are, pentru echipa reprezen
tativă a țării noastre, o sem
nificație aparte. Iată opinia 
antrenorului federal Pompiliu 
Simion, care, împreună cu 
Eugen Bartha, răspunde de 
echipă : „In luna decembrie a 
acestui an handbalistele noas
tre iau parte la Campionatul 
Mondial din Olanda, grupa A. 
Prezența Ia startul «Trofeului 
Carpați» este, deci, o ultimă 
verificare a potențialului echi
pei și, desigur, ne propunem 
să ne clasăm pe primul loc", 
Iată lotul primei reprezentative 
a României (grupat pe apar
tenența jucătoarelor la du
huri) : Mariana Tîrcă, Laurica 
Lunca, Elena Ciubotarii, Filof- 
teia Danilof și Lidia Butnărașu 
(Știința Bacău). Maria Verl- 
geanu, Doina Rodeanu — por
tar, Edit Tdrok și Denisa Ro- 
mete (Chimistul Rm. Vîlcea),

Rodica Marian, Manuela Iile și 
Cristina Tache (Rulmentul Bra
șov), Angela Bloj — portar. 
Eva Mozsi și Estera Laszlo 
(Mureșul IMATEX Tg. Mureș), 
Viorica Ionică — portar și Si
mona Manea (Hidrotehnica 
Constanța). Rodica Covaliuc și 
Valentina Cozma (TEROM Iași). 
Medicul echipei : dr. Cornelia 
Ioneseu.

• TELEX • TELEX
atletism q Portugheza Auro

ra Cunha a devenit, la Lisabona 
pentru a treia oară consecutiv, 
campioană mondială în proba de 
15 km alergare pe șosea. Ea a în
registrat 48:31 și a fost urmată de 
compatrioata sa Rosa Mota — 
48:35 șl olandeza Caria Beurskens 
— 48:36.

POLO • In semifinalele ..Cupei 
Campionilor Europeni “ Di name 
Moscova a învins cu scorul de 
13—8 formația Ujpest Dozsa Bu
dapesta. învingătoare și in crima 
manșă, cu 10—7. echipa sovietică 
s-a calificat în finala comnetiți»'!

S.CRIMA ® Con°Hrsui d
spadă de la Sofia a reveni» sovie 
ticului Tișko victorios în finaln 
susținută cu reprezentatul caz

Redacția ji administrația) cod î977> Bucurați «tr v . < i
Tiparul; I.P. „Informația* Peotro «trfttoâtat» Ibonam-nu o-t
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! „MIRACOLUL" MIIANLZ

și ea una 
favorite. A 

baschetba 
italieni a 

cele 31

AMERICAN!
sau... alta ! Și nici de astă 
dată lucrurile n-au stat 
altfel. Conducătorul de joc 
al italienilor, americanul 
Mike D’Antoni, a prins o 
zi de excepție, l-a anihilat 
— pe cine credeți ? — pe 
americanul Nick Galiș din. 
echipa greacă, 
marcind

Contrapunct

O performanță mai rar 
întîlnită a caracterizat, prin
tre altele, tururile de califi
care ale Cupei Campionilor 
Europeni la baschet mascu
lin : echipa Tracer Milano 
a răsturnat, incredibil, sco
rul cu care pierduse la Sa
lonic primul meci din turul 
al doilea. în fața echipei 
Aris. 
dintre 
casă, 
liștii
remontat 
de puncte diferență, cîști- 
gînd returul la 34 de pune-' 
te ! Sigur, asemenea reu
șite fac parte din întrece
rea sportivă, ele fac (cu ex
cepția învinșilor...) deliciul 
tuturor. Care a fost istoria 
acestui „miracol ă la mila- 
naise", cum își intitula de
peșa corespondentul Agen
ției France Presse 7

Lumea sportivă a consta
tat în ultimii ani proporți
ile așa zisului fenomen de 
„americanizare" a 
lui european de 
procesul continuă, 
foarte important, 
tinitorlu. căci nu 
evoluțiile „oaspeților' 
neste Ocean reușesc să în
cline — ele singure ! — ba
lanța succesului într-o parte

baschetu- 
club. iar 
A ajuns 
chiar de- 

arareori, 
“ de

(oel care.
44 de puncte, fu
sese cu o săptă- 
nînă mai devre
me, factorul esen
țial al victoriei de 
la Salonic și 
echipa în ipos- 

Coechi-
și-a adus 
taza de calificare, 
pierii lui Mike, italieni get- 
beget n-au fost, spun mar
torii oculari, decit decorul 
în care a evoluat vedeta, 
reciproca fiind și ea la fel 
de valabilă în cazul eleni
lor care, cu personalitatea 
lor americană, Nick, ieșită 
complet de pe orbită, s-au 
întors acasă cu un „sac" 
prea încărcat de puncte pri
mite... Așa stînd lucrurile, 
„minunea" de la Milano are 
o cu totul altă denumire : 
un „miracol ă l’americaine" 
ar fi fost mult mai aproape 
de adevăr, indiferent că 
teatrul operațiunilor este 
unul... european.

1
Radu TIMOFTE

MIINE, IN PRELIMINARIILE C.E.
Programul preliminariilor C.E. 

prevede pentru milne următoarele 
6 partide : Spania — România 
(gr. 1), Anglia — Iugoslavia, Tur
cia — Irlanda de Nord (ambele 
gr. 4), Grecia — Ungaria (gr. 5), 
Cehoslovacia — Danemarca (gr. 
6), Scoția — Luxemburg (gr. 7). 
In calendarul săptămînll mal fi
gurează amicalul Polonia — Ir
landa (tot milne) șl alte două 
meciuri din preliminariile C.E., 
Italia — Elveția (gr. 2) sîmbătă 
și Malta — Suedia (gr. 2), du
minică.

CAMPIONATE NAȚIONALE
CELTIC Glasgow (2—1 la Ha

milton) s-a distanțat de Dundee 
United (0—3 cu F.C. Dundee I) 
după etapa a 17-a a campionat- 
tului Scoției : 27 p față de 25 p. 
Aberdeen, de la care antrenorul 
Alex Ferguson a trecut la Man
chester United, a fost ținută în 
șah, aoasă, de Saint Mirren, 0—01 
In rest, o altă surpriză de pro
porții. Glasgow Rangers — Mot
herwell 0—1 I, șl două rezultate 
normale. Clydebank — Hearts 
0—3. Hibernian — Falkirk 1—0. 
Oaspeții, lesne de calculat, au 
obținut 9 puncte din 12 !

ȘI TOTUȘI LEVERKUSEN... E- 
limlnată surprinzător de Dukla 
Praga din Cupa U.E.F.A., Bayer 
Leverkusen pare să-și ti revenit 
repede, cîștlgtnd la Blau Welss 
(1—0) și rămtnlnd singuri to 
fruntea campionatului R.F.G. 
(după etapa a 13-a). cu un punct

avans față de Bayern Munchen 
(3—3 la Mannheim), 18 p șl, res
pectiv, 17 p. Celelalte rezultate 
Dortmund — Kaiserslautern 2—0 
Homburg — Frankfurt 1—1, Kdln 
— Niirnberg 3—1, Ddsseldorf — 
Hamburg 3—2.

TURCIA (et. a 12-a) : Fener
bahce — Bolu 3—0, Denizli — 
Bursa 0—0, Antalya — Rize 2—0. 
Malatya — Samsun 1—0, Eskl- 
sehir — Altay 0—1, Trabzon — 
Beslktas 1—0, Gencierbirllgl — 
Zonguldak 1—0, Diyarbakir — 
Angaragucu 1—0, Galatasaray — 
Seryier 1—1 I Deși Învinsă, Sam
sun păstrează locul 1 (16 p), dar 
Galatasaray, locul 2, 15 p, are
un joc mad puțin.

ALTE ȘTIRI
PRELIMINARn OLIMPICE, gru

pa a 4-a, la Lucerna : Elveția — 
Norvegia 1—0 (0—0), prin golul
marcat de Miiller (min. 55). Me
ciul a fost arbitrat de brașovea
nul Radu Petrescu.

ACCIDENTAT miercuri, in 
cursul partidei Raba Gyor — To
rino din Cupa U.E.F.A., interna
ționalul olandez Kieft (Torino) a 
fost operat șl va fi indisponibil 
circa două luni. La ora acciden
tului, Kieft conducea în clasa
mentul go lg eteri lor italieni, cu 
5 goluri.

PORTARUL echipei poloneze 
G.K.S. Katowice continuă să fie 
spitalizat la Sion (după meciul 
din Cupa Cupelor), ca urmare a 
unei intervenții chirurgicale la 
splină. în vîrstă de 21 de ani, 
Mlroslaw Dreszer a părăsit tere-

• TELEX • TELEX
delor, Popov. In asaltul pentru 
locul trei, Tihomirov (U.R.S.S.) a 
dispus cu 10—8 de Popa (Roma
nia) .

TENIS o Cupa Mondială rezer
vată juniorilor (sub 16 ani) a fost 
adjudecată de selecționata Aus
traliei. care a întrecut în finală 
echipa S.U.A. cu 2—1. în finala 
„mică“. Suedia a dispus cu »—0 
'ie Brazilia.-** Tn ultimul act al 
,openului“ de la Stockholm, sue

dezul Stefan Edberg l-a depășit 
ne compatriotul său Mats Wilan- 
cier în trei . seturi ..mici" : 6—2,

.6—i. 6—i, ’ *’» Tur-eu 1 de la Anvers 
a fost cîștigat de John McEnroe 

cinei -seturi de -luntă cu Mi- 
'-oslav M-dr : 6—3. 1—6. 7—6. 5—7, 
6—2. • Fina’ă si la Sao Paolo :

• TELEX • TELEX
Eduardo Bangoechea (Argentina) 
— Luis Mattar (Brazilia) 6—3, 
6—4. • în „sferturile" turneului 
feminin de la Worcester, Martina 
Navratilova a elimlnat-o pe tina- 
ra jucătoare argentiniană Gabrie
la Sabatini cu 6—2, 6—2. Celelalte 
rezultate : Shriver — Moulton
6— 2, 6—2, Bunge — Sukova 6—4,
7— 6, Mandlikova — McNeil 6—4, 
6—2. în semifinale : Mandlikova — 
Bunge 6—1, 7—5. Navratilova — 
Shriver 3—6 7—6 6—4.

VOLEI • Tn cadrul turneului 
internațional masculin de la To
kio, selecționata U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 3—0 formația 
Suediei, iar reprezentativa S.U.A. 
a dispus cu 3—1 de echipa Brazi
liei.

în ambele zile, nota maximă l 
Două victorii a realizat și E- 
caterina Szabo, care a urcat 
pe prima treaptă a podiumului 
la sărituri și paralele. Dintre 
celelalte gimnaste române este 
evidențiată Camelia Voinea, 
situată pe locul doi la sărituri 
și sol.

La rîndul lor. finaliștii ro
mâni în concursul masculin au 
evoluat duminică cu multă si
guranță și precizie, valorificîn- 
du-și pozițiile fruntașe pe care 
le dețineau după prima zi. 
Gimnaștli români au cucerit 5 
titluri de campioni balcanici 
și numeroase alte poziții frun
tașe. La sol. spre exemplu, Va
lentin Pintea a ocupat primul 
loc, iar la inele a cîștigat E- 
milian 
succese 
absolut 
Rizan, 
minere
Gherman, după victoria de la 
individual compus, consemnată 
ieri, a mai cîștigat duminică 
locul întîi la bară fixă, pre
cum și locul doi la sărituri, soil 
și inele, precum și locul trei la 
paralele.

Nicula. Două frumoase 
a obținut campionul 

al țării noastre. Marian 
învingător la cal cu 

și paralele. Mariu»

CALENDAR '87 
LA GIMNASTICĂ

Comisia executivă a Federa
ției Internaționale de Gimnas
tică, al cărei congres s-a des
fășurat La Roma, a aprobat ca
lendarul sezonului viitor, princi
palele date fiind : gimnastică 
artistică : Campionate Europene 
— 18—25 mai (Moscova)), Cam
pionate Mondiale — 18—25 oc
tombrie (Rotterdam) ; gimnas
tică ritmică : Campionate Eu
ropene — 9—12 iulie (Atena), 
Campionate Mondiale — 17—20 
septembrie (Varna). De aseme
nea, gimnastica va figura in 
programul Universiadei de la 
Zagreb (8—19 iulie), ca si în 
cel al Jocurilor Sportive Medi
teraneene de la Lattakya (Si
ria, 11—23 septembrie).

Park Rangers -? Liverpool, a des
chis scorul pentru oaspeți, ctști- 
gînd cu 3—1, Liverpool a preluat 
șefia clasamentului.

Foto : A.P. — AGERPRES
nul In minutul 58, în urma unei 
ciocniri (involuntare) cu elve
țianul Cina.

MARCÎND 5 goluri în meciul 
de campionat Kaiserslautern — 
Schalke 04, Frank Hartmann (K) 
a devenit al 14-lea jucător care 
a reușit o asemenea performanță 
de la înființarea Bundesligăl 
(1963).
• în clasamentul golgeterllor 

din campionatul italian, Altobelll 
conduce cu 7 goluri, urmat de o- 
landezul Kieft, cu 5 goluri. VW- 
dis, Galla, Diaz, Maradona șl Dir- 
ceu au, fiecare, cîte 4 goluri.
• La Budapesta s-a disputat 

partida amicală dintre reprezen
tativa Ungariei și formația iugo
slavă Partizan Belgrad. Victoria 
a revenit, în mod surprinzător, 
oaspeților, cu scorul de 2—1 
(2—1), prin golurile marcate de 
Vokri (min. 13 și 38), respectiv 
Esterhazy (min. 7).
• River Plate, recenta cîștigă- 

toare a Cupei Llbertadores, a ter
minat la egalitate 0—0, pe teren 
propriu, partida cu Velez Sar- 
sfleld, din cadrul etapei a 18-a a 
campionatului argentinian.


