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tovarășului 
secretar 

Comunist 
vineri, 11. 
Comitetu. 

al C.C. al

Sub președinția 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, a avut loc, 
septembrie, ședința 
lui Politic Executiv 
F.C.R.

în cadrul ședinței, la pro
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, Comitetul Politic 
Executiv a hotărît ca, la apro. 
piața sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., România să 
propună Organizației Națiuni
lor Unite să adreseze un apel 
la intensificarea eforturilor și 
acțiunilor tuturor statelor în 
vederea soluționării construc
tive a marilor probleme ale 
vieții internaționale actuale și 
îndeosebi a problemelor pri
vind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și ope- 
rativ-tactice din Europa și din 
Asia. oprirea experiențelor 
nucleare și a oricăror 
tăți menite să ducă la 
tarea și perfecționarea 
lor nucleare, folosirea 
lui cosmic în scopuri 
încetarea oricăror acțiuni 
litare și soluționarea 
problemelor litigioase numai pe 
calc pașnică, prin tratative.

In legătură cu situația deo
sebit de gravă a economiei 
mondiale, care afectează toa
te statele lumii și îndeosebi 
țările în curs de dezvoltare, s-a 
propus, din inițiativa secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
se adreseze un apel tuturor 
guvernelor țărilor dezvoltate 
creditoare, băncilor și institu
țiilor financiare internaționale 
și in special apropiatei sesiuni 
anuale a Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) și Băncii 
Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) 
de a acționa și adopta măsuri 
concrete de natură să ducă la 
reglementarea Justă și echita
bilă a problemelor economico- 
financiarc, a politicii de cre
dite și dobinzi, la soluționarea 
problemelor privind lichidarea 
datoriilor externe care împo
vărează tot mai greu țările în 
curs de dezvoltare. S-a pro- 
pus, totodată, să se adreseze 
tuturor statelor chemarea de a 
se renunța la orice măsuri pro. 
tecționiste și discriminatorii, la 
orice bariere artificiale care 
împiediEă dezvoltarea normală 
a relațiilor economice dintre 
state.

• S-a liotărit ca propunerile 
și considerentele României in 
legătură cu toate aceste pro
bleme să fie date publicității.

activi- 
dezvol- 
arme- 

spațiu- 
pașnice, 

mi- 
tuturor

. In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a aprobat o se
ric de măsuri organizatorice 
privind întărirea conducerii 
activității unor sectoare și mi. 
nistcrc economice.

In cadrul ședinței a fost pre
zentată o informare privind 
vizita oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România a 
președintelui Republicii 
nya. Daniel Toroitich 
Moi, în perioada 8—10 
tembrie 1987.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat rezultatele vizitei, ale 
convorbirilor dintre președinte
le Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Daniel Toroitich arap 
Moi, subliniind importanța a- 
cestora pentru dezvoltarea 
continuare a relațiilor 
România și Kenya.

S-a relevat cu satisfacție că, 
in timpul dialogului la nivel 
înalt, a fost exprimată dorința 
comună de a intensifica con 
lucrarea dintre cele două țări 
pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte 
sfere de activitate. în acest 
sens, a fost subliniată însem
nătatea înțelegerilor convenit*- 
privind extinderea colaborării 
și cooperării în diferite dome
nii de interes reciproc, spo
rirea volumului și diversifi
carea schimburilor comerciale, 
pe baza unor acorduri de lungă 
durată, care 
litate și o 
raporturilor 
no-kenyene.

Totodată, ________
Executiv a relevat semnificația 
deosebită a schimbului de pă
reri dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu . și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi în 
legătură cu principalele aspecte 
ale vieții internaționale, care a 
pus in lumină convergența 
sau marea apropiere a punc
telor de vedere asupra proble
melor complexe ce confruntă 
omenirea.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere hotăririi 
exprimate de cei doi președinți 
de a întări conlucrarea dintre 
România și Kenya pe arena 
mondială, în cadrul O.N.U. și 
al altor organisme internațio
nale, în lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea 
Ia măsuri efective de dezar
mare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin 
tratative a stărilor de încordare 
și conflict, pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice 
naționale, pentru 
unui olimat de 
securitate, de pace, 
șl colaborare în Europa, Africa 
și în întreaga lume.

S-a arătat eă promovarea 
susținută a conlucrării româno- 
kenyene, atît pe plan bilateral, 
cit și 5 în viața internațională, 
este în folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare, slujește 
progresului și bunăstării lor, 
cauzei înțelegerii șl cooperării 
intre națiuni.

Aprobînd rezultatele vizitei șî 
convorbirilor la nivel înalt, Co
mitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului, ministerelor, orga
nelor economice centrale să 1« 
toate măsurile pentru înfăp
tuirea în cele mai bune con
diții a înțelegerilor 
pentru dezvoltarea 
și cooperării dintre 
Kenya.

in 
dintre

să confe’re stabi- 
largă perspectivă 
economice romă-

Comitetul Politic

inter- 
instaurarca 
destindere, 

încredere

stabilHc, 
colaborării 

România și

Ke- 
arap 
sep-

Executiv a 
pro-

Comjietul Politic 
soluționat, de asemenea, 
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

I Simăătă si duminică, la Complexul „23 August" din Capitală

INTERNAȚIONALELE" DE JUDO (tineret) ALE ROMÂNIEI
I® Pe foile de concurs — sportivi din 10 țări 
s
| • 0 utilă verificare înaintea „europenelor**
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Nu peste mult timp vor avea 
loc în Polonia Campionatele 
Europene de judo pentru ti
neret (18—20 de ani). în ve
derea acestei importante com
petiții. sportivii fruntași au si 
inceput verificările stadiului 
pregătirii, participînd la dife
rite turnee. Un astfel de pri
lej il oferă si tradiționalele 
„Internaționale" ale României, 
care se vor desfășura azi si 
ipîine. în Sala de atletism a 
Complexului Sportiv „23 Au
gust" din Capitală. La această 
ediție si-au anuntat prezenta 
concurenți din Belgia, Ceho
slovacia. Franța. R. D. Ger
mană, R. F. Germania. Iugo
slavia, Polonia, Ungaria. 
U.R.S.S. și, firește. România 
(cu mai mulți reprezentanți la 
fiecare categorie de greutate).

Printre oaspeți se vor afla 
multi sportivi care au cunoscut

de ia afirmarea în arena inter
națională. cucerind medalii la 
„europene" de juniori sau chiar 
de tineret. Nici lotul nos
tru nu este lipslt de a- 
semenea performeri. Stă- 
nică Olteanu (cat. ușoară) a 
obținut „argintul". Dragos Bol- 
bose (superusoară) si Florin

Lascău (semimiilocie) „bronzul" 
la C.E. de tineret ’86. Antre
norii lotului reprezentativ. 
Constantin Niculae. Mircea Fră- 
tică și Arpad Szabo, vor alinia 
toti elevii lor. invitînd sl alti 
tineri talentati din 
asociații sportive.

Azi îsi vor disputa 
concurentii de la 
mijlocie, semigrea si grea (o- 
rele 9.30—13). ușoară si semi- 
mijlocte (15.30—20), iar mîine
cel de la superusoară si semi- 
ușoară (9,30—13).

cluburi si

întîietatea 
categoriile

Mîine, în etapa a 4-a a Diviziei A la fotbal

CINCI PARTIDE SUB PECETEA ECHILIBRULUI

Săptămina viitoare

„ZONELE" DE BOX
Săptămina viitoare, in patru 

orașe din tară, se vor desfă
șura ..zonele" de box din ca
drul Campionatului Național 
individual. întrecerile vor avea 
loc între 14 si 19 septembrie 
la Brăila. Călărași. Satu Mare 
și Timișoara, 
a competiției 
cei mai buni
în frunte cu 
național. De 
gorie de greutate se vor cali
fica cite doi sportivi, adică fi- 
naliștii zonelor.

Turneul final al Campiona
telor Naționale individuale de 
box va avea loc între 12 si 17 
octombrie, la București.

• La Galați, Oțelul speră sâ 
obțină prima victorie, timișo
renii să recupereze punctele 
pierdute acasă • Sub Timpa, 
F.C.M. Brașov - Rapid sau un 
nou „duel" Ștefănescu - Du
mitru • Vor rămine sucevenii 
neinvinși și după ce vor... tra
versa Argeșul, in Trivale î • 
F. C. Olt și Corvinul au oferit 
intotdeauna, la Slatina, parti
de spectaculoase, echilibrate • 
După două deplasări consecu
tive, A.S.A. revine acasă cu 
hoțărirea de a obține, in fața 

băcăuanilor, ambele puncte

CLASAMENTUL
1. STEAUA 4 4 0 0 15-1 8
2. Dinamo 4 4 0 0 10-1 8
3. Univ. Craiova 4 3 0 1 5-3 6
4. Victoria Buc. 4 2 11 4-3 5
5. „U« Cj-Np. 4 2 11 3-4 5
«. F.C. Argeș 3 2 0 1 6-1 4
7. C.S.M. Sv. 3 12 0 5-3 4
8. Flacăra Mo reni 4 13 1 4-3 4
9. Corvinuj 3 2 0 1 5-5 4

10. petrolul 4 2 0 2 4-9 4
11. „Poli" Tim. 3 0 2 1 3-4 2
12. F.C. Olt 3 10 2 2-6 2
13. A.S.A. Tg. M. 3 0 1 2 3-5 1

14—15. S.C. Bacău 3 0 12 4-7 1
Rapid 3 0 12 1-4 1

10. Sportul Stud. 4 0 13 4-8 1
17—18. Oțelul Galați 3 0 12 2-6 1

F.C.M. Bv. 3 0 12 2-6 1

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
La această fază 
vor fi prezenli 
pugiliști ai țării, 
membrii lotului 

la fiecare cate-

OȚELUL - „POLI" TIMIȘOARA
(G. lonescu ; M. Niculescu șd. V. Alexamfdru toți din București) 

F.C.M. BRAȘOV - RAPID
(1. Crăclunescu — Rm. V. ; I. Coț — pi. și c. Coreean — Reșița) 

F. C. ARGEȘ - C.S.M. SUCEAVA
(Gr. Macavei — Deva ; O. ștreng — Oradea șl FI. papescu — PI.) 

F. G OLT - CORVINUL
(R. Petrescu — Bv.; A. Moroianu — PI. șl N. Dinescu — Rim. V.) 

A.S.A. - S. C. BACAU
(y. Titorov — D. Tr. S.; M. Neșu — Oradea și C. Gheorghe — Sv.) 

Partidele vor începe la ora 17.

LA UN NOU START IN CAMPIONATUL DE POLO...
• 8 echipe susțin, azi și inline, etapa dublă inaugurală • Ediția 43 și marile sale obligații

PROGRAMUL ETAPEI I

Bazinul Dinamo, azi, ora 1«, mtine, ora 9,30 : DINAMO — VA
GONUL, ARAD ; ștrandul Tineretului, azi, ora M, mii ne. ora 10: 
STEAUA — IX.T. și CSU — CRIȘUL. J Bazinul Ciulești, azi, ora 
17,30, mîine, ora 11 : RAPID — VOINȚA ULUJ-NAPOOA.

în trei bazine 
pornește astăzi la 
pionatul de polo 
43. O competiție
rează. de la bun Început, o 
seamă de întrebări pentru iu-

bucurestene 
drum cam- 

cu 'numărul 
care gene-

După întrecerile balcanice de călărie-dresaj

PREMISE PENTRU UN
După o destul de îndelungată absență, dre

sajul șt-a refăcut apariția în programul Cam
pionatelor Balcanice, specialiștii acestei disci
pline aducindu-și contribuția la zestrea de me
dalii a reprezentativei noastre, obținînd „bron- 
zțil" In întrecerea pe echipe, în timp ce la In
dividual, prin Gheorghe Nicolae si Radu Marcoci, 
au ocupat locurile S șl ft. Această reînchidere a 
dresajului In cadrul Balcaniadelor — el a figu
rat încă de la prima ediție — a constituit o 
măsură binevenită, ținînd seama de larga au
diență de care se bucură pe plan Internațional 
și, inaA ales, de influențele benefice exercitate 
pe plan tehnic și asupra celorlalte ramuri ale 
echitației.

în ceea ce îi privește pe reprezentanții noștri 
— Gheorghe Nicolae, Radu Marcoci, Marius 
Cuiteanu, toți componenți al clubului Steaua, 
antrenor Dumitru Velicu — au avut o prezență 
oare n-a trecut neobservată. Și aceasta în con-

SALT DE CALITATE
textul în care, la Sofia, la start s-au aliniat 
sportivi oa Aloijz Lah și Dușan Mavec (Iugo
slavia) — aflați de mai mul ți ani pe locuri 
fruntașe în circuitul pentru „Cupa Mondială" __
sau Gheorghi Gadjev (Bulgaria) — fost și actual 
campion balcanic —, precum și alți concurenți 
valoroși, la care trebuie să adăugăm și greșe
lile de arbitraj, care au favorizat în exces pe 
unii dintre sportivi, ceea ce a dus chiar la si
tuații nefirești în stabilirea ierarhiei definitive, 
prin discrepanțe evidente în acordarea notelor, 
între cei cinci arbitri existînd diferențe între 
40 si 65 de puncte 1

Ținînd, deci, seama de toate circumstanțele, 
oa și de faptul că pozițiile ocupate au fost su-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

bitorii sportului cu mingea pe 
apă. Va reuși Dinamo o la fel 
de convingătoare victorie fina
lă ca aceea din ediția ante
rioară ? Care sînt. de astă-dată. 
aspirațiile Crisului sau ale 
Stelei, aceasta din urmă pre
zentă întîia oară pe podium ? 
Va ajunge Rapidul la... zăpe
zile de altădată ? Cum îsi vor 
materializa aspirațiile „la mai 
mult" celelalte echipe ?

Dincolo însă de asemenea 
semne de întrebare, care Justi
fică șl întrețin interesul ime
diat fată de principala între
cere internă, noul campionat 
demarează sub semnul unor o- 
bligații maiore legate de mult 
așteptatul salt in reprezentarea 
internațională. Dacă în compe
tițiile continentale interolubun 
am aplaudat remarcabile as
censiuni românești în fazele 
superioare — cum așteptăm, de 
la Dinamo, si după apropiatul 
start al Cupei Campionilor Eu
ropeni —. la nivelul reprezen
tativei rezultatele de la C.E. 
nu pot mulțumi pe nimeni. 
Poloistii noștri aveau posibili
tatea ocupării unui loc mai 
bun decît cel pe care s-au si
tuat în clasamentul grupei A 
(7). dar evoluțiile lor au fost 
diluate, intre altele, de faptul

că nu îndrăznesc mai mult, ac- 
ceptînd prea lesne Hindu! în- 
f ringer ii in întîlnirile cu ad
versarii. ce-i drept, de clasă. 
Amintindu-ne cit de puține 
„intrări" sau alte acțiuni pur
tate iute am văzut la Stras
bourg în jocurile naționalei, nu 
putem să nu facem legătura 
cu lipsurile similare din între
cerea divizionară. Si e firesc, 
în acest caz. să așteptăm -— 
în șirul etapelor săptămînale, 
apoi la turneele finale — 
locuri mai în mișcare, mai mo
derne. mai spectaculoase. Ceea 
ce presupune, de bună seamă, 
nu numai schimbări în desfă
șurarea unor faze, dar si mu
tații de fond 
pregătire, de 
cărei partide, 
de auzit...

în ce privește modul de dis
putare a competiției, mențio
năm că ea debutează tot cu 
etaoe duble săptămînale (pri
ma. astăzi și miine. cu patru 
meciuri în Capitală). angre- 
nînd acum opt formații, pe care 
le prezentăm în pag. 2—3- 
După desfășurarea celor 14 sec
vențe. ultima fiind în zilele 
de 19—20 decembrie, primele 
șase clasate vor alcătui grupa 
A, cu trei turnee finale, ur- 
mind ca ultimele două din Ie
rarhia de la finele anului să 
formeze. împreună cu alte e- 
chipe, o grupă B.

Ca la orice început de drum, 
o urare de succes competitoa
relor.

in procesul de 
abordare a fie
cine are urechi

Geo RAEJCHI



LOTURILE DIVIZIONARELOR A DE POLO1 cor

ATRACTIVE FINALE
ALE MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

J

Intrînd de-a binelea în toamnă, (și) lumea sportului re
vine la un calendar mai bogat, cu mai multe competiții și 
acțiuni sportive, cu o densitate în creștere a „finalelor pe 
țară". Numărul acestora se ridică, azi și mîine, la einci, 
programate după cum urmează : Raia Mare găzduiește „Cu
pa chimistului*4 la handbal, popice, volei, tenis de masă 
si sah ; la Buzău are loc „Cupa lucrătorilor din agricul
tură" la volei ; în Galați se desfășoară „Cupa metalurgis
tului" la handbal, volei și popice ; intr-o altă cetate a oțe
lului, la Hunedoara, se întîlnesc aiți finaliști, pentru a-și 
disputa „Cupa sănătății" la tepis și tenis de masă ;' în fine, 
în Capitală se joacă „ultimul act" al „Cupei U.T.C." la te
nis, cu tablouri diferite de concurs pentru categoriile 15—16 
ani și 17—18 ani, întotdeauna bine reprezentate și eu aspi
ranți valoroși la mult rîvnitele trofee puse în joc.

Continuă și „seria" etapelor de zonă ale Daciadei, la sfîr- 
situl acestei săptămîni fiind rîndul participanților din 
„Cupa U.T.C." la înot și din „Cupa României" la modelism 
să se întreacă pentru locurile care dau drept de prezență 
în viitoarele finale ale acestor tradiționale competiții.

Capitolul „alte acțiuni" — practic, mai extins, în toate 
anotimpurile și la toate... sfîrșiturile de săptămînă — poate 
fi ilustrat cu (doar) două întreceri locale, organizate în două 
orașe mici, unde, cum se spune, ambițiile sportive sînt 
(totuși) ! mari : prima. Concursul motocicletelor Mobra, 
ce reunește, sîmbătă și duminică, pe un traseu din Zăr- 
nești, o parte din „familia" pasionați'lor acestui sport cu

VVJ
(IIVIVVi A II
| neșu, o puric uin „id'.miRr pa»ivii<*yxiux avc^ui
y motor, în cadrul căreia diferențierile se fac nu atît după 
i vîrstă, cît după... ,,cmc“-uri ; a doua, „Cupa Metalul" la 
1 minifotbal, în curs de desfășurare la Rădăuți.

VHSld, Cl I UUpcL.i , ,C_11L "UH , ct uvua, , ,x_'Wj-r«x 
minifotbal, în curs de desfășurare la Rădăuți.

CURSE DE MARE ANGAJAMENT

ÎN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK

• Simbâlfi și dumiiticâ, o noua etapa, la Rrâila

IANCA, 11 (prin telefon). 
După testul de admitere in con
curs din preziua întrecerilor 
inaugurale (pe care Gh. Stânei,
H. iași și alti motocicliști con- 
sacrati nu l-au absolvit și sînt 
acum pe banca rezervelor). 16 
alergători s-au aliniat vineri 
după-amiâză. la startul primei 
etape â Campionatului Repu
blican de dirt-track rezervat 
seniorilor, în organizarea exem-
piară a A. S. Petrolul Ianea 
(președinte ine. I. Dinu), prin 
secția sa de moto (președinte 
Șt. Goran, antrenor N. Ni(ă).

»

învinge. în manșa a 14-a. Ia 
o distantă de o... roată pe 
Șoaită. iar în următoarea „run
dă" Gheorghe il depășește pe 
Postolache. Grupul principali
lor favoriti îsi apără cu străs-
nicie șansele. mehtinîndu -se a-
proape compact pî-nă * in final.
Dacă motocicliștii men-tionati 
s-au prezentat bine pregătiți;

Fiind la limita lungimii re
gulamentare (285 m). cocheta 
pistă de aici i-a supus pe 
concurenți la un serios examen 
(s-a mers mai mult în dera
pai) triindu-i după cunoștin
țele tehnice, dublate de calită
țile fizice Asa cum se antici
pa sufragiile celor cîteva mii 11 p. 6. D. 
de spectatori au fost întrunite 
de cunoscuții specialiști ai ge-

s-au înregistrat si surprinzător 
de multe abandonuri A. Hack 
(eliminat si pentru mers pe
riculos)', D. Bogdan, Al. Totna, 
A. Oanes si, albi alergători n-au 
putut stăpîni „caii putere" ai 
mașinilor respective, căzind sau 
crovocind busculade.

Clasament : 1. N. Puravet
(Voința Sibiu) 14 p. 2. M. Șoai- 
tă (I.P.A. Sibiu) 12 p. 3. M. 
Gheorghe (Metalul Buc.). 12 p.
4. St. Postolache (Steaua) 11 p.
5. Gh. Șofran (C. -S. Brăila) 

Stoica (I.p.A. Si
biu) 10 p.

Sîmbătă si duminică, etapele 
a Vil-a și a II-a ale Campio
natelor Naționale de .juniori si. 
respectiv, seniori pe pista sta
dionului Municipal din Brăila.

TRAIAN IOANIȚESCU

nului St. Postolache. N. Pura- 
vet. M. Soaită si M. Gheorghe. 
care se aflau la egalitate de 
puncte la jumătatea reuniunii, 
după curse de mare angaja
ment. Jn continuare. Puravet îl

DINAMO BUCUREȘTI. Antre
nor : ruliu Capșa. Lotul de ju
cători : Sorin Diaeonu (24 ani — 
IOT cm — S3 kg), Mihai Simion 
(28 — IOT — 82) — portari, 1.1- 
viu Rădueanu (33 — 182 — 79), 
Șeritan Poprs.u (29 — 1SW — 86), 
Eugen Ionescu (28 — HM — 80), 
cristian Da* (27 — 1185 — »),
llorin Ardelean (25 — 186 — 80), 
Vl*d Hagiu (34 — ISO — 76), Că- 
tiHn Moieeanu (24 — l<90 — 77), 
Viorel Șerban (24—101 — 78), 
Mihai Zaharia (20 — IOT — TO), 
Bogdan Olaru (20 — 193 — 70),
CăUn Oavruș (19 — 1S5 — 77),
Francisc Toth (18 — 196 — 82).

CKIȘUL oradea. Antrenor : 
Liviu Garoleanu. Lotul : Mihai 
Rada (127 — IOT - 79), Istvan Csa- 
ki (19 — 193 — 72) — portari, 
Ivan Fejer («2—163—7»), ZoMan 
Illes (23 — 183 — 77), Liviu Ga- 
roieanu (33 — 1(83 — 83), Roberto 
Panica (23 — 1178 — 70), Cornel 
Gordan (29 — 182 — 75), Petre 
Raț (83 — 1182 — 80), Dorin Cos- 
trăș (28 — 162 — 72), Franctec 
Kiss (21 — IOT — 85), Emil Făr- 
CUță (30 — 183 — 80), Gavril 
Indig (21 — 135 — .76), Laszlo fti- 
dig (19 — 1.75 — 76), Florin Bonca 
(16 — 183 — 71).

STEAUA BUCUREȘTI. Antre
nor : Viorel Rus. Lotul : Gheor
ghe Popescu (29 — 190 — 78),
Paul Lfcsae (23 — 195 — 95), Gehi 
Ltcac (20 — 195 — 89) — por
tari. Ionuț Angeleseu (79 — 190 — 
70), Ladisiau Batanov (BO — 183 — 
TO). Mihai Ragea (22 — 193 — 75), 
Adrian Chețan (21 — 1B3 — 75), 
Cătălin Graneerof (21—160 —
72), Virgil Dueuleț (23 — 160 —
79) , Zoltan V«moș (22 — 179 —
70), Răzvan Nuțu (20 — 1(76 — 72), 
Gabriel Geantă (20 — 176 — 70), 
Florinei Chim (20 — 162 — 90),
Bogdan Ștetănescu (10 — 183 —
80) , Viorel Bits (35 — 199 — 300),
Daniel Fruth (20 — 1S0 — 72),
Dinei Stemate (19 — 190 — 90).

RAPID bucurești. Antrenori: 
Cornel Rusu, Alexandru Szabo. 
Lotul : Sorin Nieolae (25 — 191 —

80), Silviu Stănescu (22 — :S0 — 
30), Bogdan Crețu (26 — 196 —
82), Nieolae Găman (32 — IOT — 
92) — portari, Gheorghe Ilie 
(31 — IOT — 85), Viorel Florln-
cescu (26 — 160 — 74), Răzvan
Tufan (25 — 176 — 76), Sorin
Jianu (26 — 181 — 76), MUwtt
Vespe (24 — H86 — 79), Radu Dan (19 — 188 — 78), Emil Abrii (19— 
1188 — 77), Gheorghe Zamfir (19 — 
l>83 — 76), Marian Ștetănescu (19 — 
175 — 73), Andrei Bărbulescu (23 — 
183 — 80), Cătălin Lupescu (19 — 
192 — 80), Mircea Fărtăiș (19 —
— 194 — 90), Șerban Median (20 — 
178 — 63), Dorin Voicu (20 — 180— 
70).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA, Antre
nor : Zoltan Bogdan. Lotul : Ște
fan Alexandru (33 — IOT — 77), 
Gabor Erdelyi (22 — 190 — 61),
Gheorghe Bencsik (25 — 181 —
75) , portari, Dorin Colceriu (28 —
177 — 72), Ladislau Sebok (31 —
132 — 80), Pal Marosi (25 — 177 — 
68), Csaba Mujnai (25 — IOT — 74), 
l.ueian Blaga (21 — 178 — 77). Mir
cea Marc (20 — 188 — 83), Istvan 
Farkaș (19 — 181 — 70). Marius 
Triteanu (24 — 133 — 78), Radu 
Săbău (19 — IOT — 77). Ioan Pop 
(35 — 180 — 80), Claudiu Cadar 
(16 — IOT — 80), Călin Fedeleș 
(17 — 181 — 75), Călin Cosmățchi 
(18 — 1B1 — 70), Remus Moldovan 
(28 — IOT — 80).

INDUSTRIA UNU TIMIȘOARA. 
Antrenor : lull» O lac. Lotul : 
Petre Todoruț (22 — 199 — 75),
Gabriel Szabo (22 — 163 — 77) — 
portari, Nandor Toth (27 — 190 — 
80), Adrian Lederer (18 — 188 — 
82). Alexandru Friedmann (23 — 
175 — 75), Eugen Ivănescu (24 — 
178 — 76), AdiHan Măhălean (21 — 
178 — 77), loan Dingu (24 — 130 — 
82), Mircea Dobre (24 — 178 —
76) , Vastle Grecu (21 — 1'80 — 75),
Marian Sterpu (26 — 178 — 77), 
Emil Tătaru (35 — 185 — 90). co
druț Apostol (19 — 183 — 78),
Șerban Deșliu (19 — 183 — 80),
Robert Wittigayer (20 — 197 — 
80), Dezideriu Kosar (23 — 178 — 
75).

C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. 
Antrenor : Gheorghe ZamfiresCu. 
Lotul : Cătălin Dima (20 — 182 — 
70), Bogdan Rujan (22 — 178 — 
75), Laurențiu Zaharia (24 — 108— 
80), Sorin Mara (24 — 186 — 82) — 
portari, Cornel Popa (21 — Ji»2 — 
78), Ovidftu Paolazzo (30 — 100 —
75), Bogdan Geambașu (21 — 1&4 — 
80), Liviu Mușat (24 — 179 — 75), 
Adrian Ion (22 — 180 — 80), Do
tei Ciobăniuc (26 — 183 — 79),
Valentin Rath (20 — 184 — 70), 
Bogdan Diaconescu( 21 — 182 — 
70), Cristian Troacă (20 — 180 — 
75), Răzvan Tomescu (20 — 180 — 
75). Cristian Ion (22 — 106 — 80), 
Florin Niță (20 — 1«4 — 78), Bog
dan Staciuc (10 — 107 — 70),
Adrian Brăzdaru (19 — 105 — 80),

VAGONUL ARAD. Antrenor : 
Ioan Unc. Lotul : Gabriel Ungu- 
reanu (20 — 179 — 77), Nlicolae 
Szabo (20 — 179—70). Nțcolae 
Marc (32 — 170 — 75), Sorel Fi- 
lipaș (22 — 102 — 80), Constantin 
Brânzei (30 — 178 — 75), Francisc 
Szabo (27—179 — 83), Gabor Hu
ber (17 — 100 — 73), Zoltan Po- 
povits (20 — 100 — 89), Marius 
Bocu (22 — 101 — 77), Călin Urs 
(17 — 177 — 68), Barbu Ghkan 
(20 — 105 — 74), Răzvan Ionescu

— 108 — 76), Markis Jegariu 
(17 — 107 — 74), Nieolae Andra- 
șoni (16 — 102 — 70), Gabriel 
Palotaa (17 — 189 — 70), Marius 
Liptak (21 — 103 — 76).
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LA BACĂU, „CAPUL DE

UN INTERESANT CUPLAJ

DE RUGBY IN CAPITALA
♦ Start și in

Pe opt terenuri. din țară se vor 
desfășura mîine partidele etapei 
a treia din cadrul celor două gru
pe ale seriei a doua a Diviziei 
A (echipele fruntașe, <vin prima 
serie, se vor reîntîlni miercuri 16 
septembrie). Ce putem spune des
pre cele opt îhțîlndri de mîine ? 
Că, .cel puțin la prima vedere^ 
cîteva dintre ele par interesante. 
Este cazul, în primul rând, cu 
ce'le programate îh cuplajul bucu- 
reștean : Rapid — Metalurgistul 
•Cugir și Energia — UAMT Ora
dea, în care Rapid, Energia și 
Metailurgwstul au acumulat maxi
mum de puncte (fiind neînvinse 
în primele două etape), în timp 
ce UAMT — prin jocul său — se 
alătură principalelor candidate la 
promovare. La fel de interesant 
(și echilibrat) și meciul de pe 
„Gloria" (Gloria — TC IND Con
stanța) care se dispută la... con
curență cu cuiplajul amintit.

Iată programul complet al eta
pei și arbitrii : Seria I : CON
STRUCTORUL CONSTANȚA — 
MAȘINI G'RELE BUC., teren Fa
rul ora 9,^0, P. Barbu (Buc.) ; 
GLORIA BUC. — TC IND CON
STANȚA, teren Gloria ora 10. M. 
Voina (Brașov) ; URA TECUCI — 
RULMENTUL BÎRLAD, teren „23 
August" ora 10. E. Stoica (Buc.);

eșalonul secund
HIDROTEHNICA FOCȘANI - 
CHIMIA CFA BRAILA, teren „23 
August" ora 9,30, V. ionel (Buc.). 
Serlia a II-a : RAPID BUC. — 
METALURGISTUL CUGIR, teren 
Tineretului IV, ora 9, Gh. Stoica 
(Constanța) ; ENERGIA BUC. — 
UAMT- ORADEA, teren Tineretu- 

•lui IV ora 10,30, Oct. Ionescu 
(Constanța) ;. GLORIA .ARAD — 
UNIVERSITATEA 16 FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA, teren Gloria ora 
9,30, V. Popescu (Buc.) ; IOB 
BALȘ — CARPAȚI MÎRȘA. teren 
IOB ora 1>1, M. Paraschiveseu 
(Buc.).

Tot mîine vor începe și parti
dele Diviziei B în toate cele pa
tru serii. Reamintim că în trei 
diintre ele vor figura cîte ,10 echi
pe, seria moldoveană (a în-a), 
fiind mai... săracă, la ea parti
cipând doar 7 formații (inclusiv 
cîte una din Brăila și Ploiești).

Nu ne rămîne deeît să urăm 
,.călătorie plăcută" tuturor ce
lor care iau startul la întrecerea 
diviziei secunde, spetind că o dată 
cu mărirea numărului de echipe 
să asistăm și la o (Meștere co
respunzătoare. de calitate.

Etapa a Vl-a a Diviziei A 
feminine de handbal progra
mează partide în care gazdele 
au — se pare — prima șansă, a- 
firmînd aceasta prin prisma re
zultatelor anterioare. „Meciul 
etapei" este fără îndoială cel 
de la Bacău. în care cam
pioanele primesc vizita hand
balistelor de la Chimistul. Jo
cul se anunță si de această 
dată echilibrat, fiind interesant 
de urmărit evoluția multor 
componente ale lotului repre
zentativ. Programul etapei este 
următorul: CONFECȚIA BUCU
REȘTI — DOROBANȚUL PLO
IEȘTI (Sala Florească. ora 
10,15 ; arbitri — Al. Isop, din 
Pitești — Gh. Mihalascu. din 
Buzău. In deschidere, de la ora 
9.00 — I.T.B. — Textila Buhuși 
Div. B fem.). CONSTRUCTO
RUL TIMISOARA — C.S.M. 
SIBIU (P. Sîrbu — E. Fluieraș, 
din Arad), TEROM IAȘI — 
OȚELUL GALAȚI (G. Lambru — 
II. Marzavan din București)
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® Două sute de concurenți, diu

0 reușita a eertetarii iiiriniucuiice românești
CONCURS DE
NAVOMODELE

IIM.UIN-UN W
Prezentat si apreciat atît la 

vel de-al 8-lea Congres Na
țional de Farmacie (1984). cît 
și la al 15-lea Congres Latin 
de Medicină Sportivă (1985), 
apoi la cel de-al 3-lea Simpo
zion al Medicamentului Româ
nesc (1986). Tonorelaxin-ul. 
noul produs al întreprinderii 
Nivea din Brașov, face obiec
tul unui larg interes din par
tea sportivilor si antrenorilor 
unor cluburi din București, Cluj- 
Napoca. Craiova. Cimpulung 
orașe in care a fost testat cli
nic. cu rezultate excelente. în 
cadrul unor secții de perfor
mantă (atletism baschet fot
bal. patinai, scrimă Si volei). 
Une’e detalii privind valoarea 
terapeutică a Tonorelaxinului 
ni le oferă cercetătoarea An
gela Mărculeseu cate a făcut 
parte din colectivul de crea
ție a noului produs farmaceu
tic românesc.

® Doresc să nrecizez că To- 
norelaxinul prezent în două 
ipostaze, sub formă de cremă 
si de lotlune. se adresează tu
turor pracHeantilor exercițiului 
fizic, pasionați ai sportului de 
masă, precum si celor consa
crată în performantă. Deci aria 
sa de cuprindere este foarte 
largă • Prin ce calități anu
me ? 6» Pe de o parte, pentru 
că ajută Ia refacerea organis
mului. după efort ; după un 
antrenament prelungit. acest 
produs relaxează musculatura 
si articulațiile. Totodată. înainte

PRODUS ÎN SPRIJINII
• Testele clinice

de startul

ii atestă
al produselor

intr-o competiție.
Tonorelaxinul contribuie la sti
mularea sistemului nervos și a 
circulației sanguine periferice, 
în fine, produsul este si un 
recuperant în cazul unor acci
dente survenite în antrenament 
sau în întreceri, de la simple 
contracturi si întinderi muscu
lare si de ligamente la entorse 
luxatii si afecțiuni dureroase 
care cedează greu, ca neuro- 
mialgiîle, tenrlinitele, bursitele, 
torticolis și chiar artrozele și 
spondilozele © Există și con
traindicați! ? • Da. în cazul
unor afecțiuni henato-renale 
grave și în cardiopatii decom
pensate. Nu se va recurge la 
acest produs atunci cînd pielea 
este iritată sau lezată prin 
nlă^i deschise © Ce principi5 
se află la baza acestui produs ? 
© Acțiunea sa antiinfiamâtoa- 
re. analgezică, stimulatoare a 
circulației sanguine periferice, 
tonică si decontractantă asupra 
musculaturii are Ia bază prin
cipii active vegetale, e .tracte 
din plante, dună o formulă pe 
care colectivul nostru a avut-o 
în planul cercetării de multă 
vreme cu scopul de * se re
nunța la produse străine simi
lare pe care le importam : Mo
bilat s* Diaderma d«n R.F.G. 
sau Weleda din Elveția. Un a-

REFACERII DUPĂ EFORT
valoarea > Un înlocuitor ideal 

similare străine
vantaj de referință al Tonore- 
iaxinului. in comparație cu pro
dusele străine, este și acela că 
efectele terapeutice se insta
lează mult mai repede, aproape 
imediat după incorporare prin 
masaj pe piele • în ce stadiu 
de fabricație se află produsul ? 
© După omologarea de către 
Ministerul Sănătății s-a trecut 
Ia fabricația propriu-zisă. ast
fel că el poate fi procurat, fie 
orin comenzi ferme la oficiile 
farmaceutice, fie prin între
prinderea Nivea. Brașov, stra
da Karl Marx nr. 49.

Tiberiu STAMA

Ediția a 9-a a tradiționalei 
competiții „Cupa Voința" la 
navomodele s-a desfășurat de cu
rând pe cele două lacuri din sta
țiunea Neptun, în organizarea 
U.C.E.C.O.M., prin A. S. Voința 
Reghin și cu sprijinul tehnic al 
F.R. Modelism. întrecerile s-au 
soldat cu 148 participări ale 
Sportivilor din 30 de echipe, la 
clasele veliere liber lansate (D M, 
D 10, D X, D A) și teleghidate 
(F 5 M, F 5 X, F 5 10), pentru 
seniori și juniori. După dispute 
pasionante, la care au asistat 
numeroși oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă pe litoral, echipa 
Voința Reghin a reușit să-și ad
judece trofeul, ocuipînd primul 
loc, în urma ed da sându- 
se' Petrochimistul Constanța și 
ICEPRONAV Galați. La indivi
dual seniori, în prim-planul com
petiției s-a aflat tîmplarul Tudor 
Cucerzan, membru al Cooperativei 
lemn-metal Reghin, care s-a cla
sat pe prima treaptă a podiumu
lui de premiere la veliere liber 
lansate clasa D 10

competiție de
Cooperatorii meșteșugari vor 

să facă sport. Chiar si cei han
dicapați fizic ! I-am văzut la 
întrecerile finale pe tară, des
fășurate recent pe stadionul 
Voința din Capitală. Am ur
mărit. vrem să spunem, probe" 
în care sportivii (credem că 
merită cu prisosință acest a- 
tribut) se luptau cu ardoare 
pentru ocuparea unui loc frun
taș în competiție. Bunăoară, la 
100 m. săritura in lungime, po
pice (fete si băieți), la mai 
toate întrecerile cuprinse în 
programul de desfășurare, des- 
cifrînd dîrzenia competitorilor 
si. mai ales, deprinderea de a 
face sport. A fost o demon
strație de mare ambiție VOIN
ȚA fiind, aici, la ea acasă...

Astfel. Intr-o organizare ex

H I P I S M
RARĂU - ÎN TENTATIVA

UNUI NOU RECORP

| DELTA DUNĂRII | 
| VĂ AȘTEAPTĂ | 

l.T.H.K. BUCUREȘTI oferă posibilitatea petrecerii unei

Iminivacanțe sau excursii de 3, 4, 5 sau 6 zile iubitorilor de I 
pescuit și admiratorilor DELTEI DUNĂRII în lunile sep- | 
tembrie și octombrie.

(Plecări în orice zi, cu cazare la hote) „SULINA" din Su. ■ 
lina sau în căsuțe la Crisan. . |
Biletele se pot procura de la oricare agenție de turism a ’

| l.T.H R. București ■

CîșXMgătoi al derby ului din a- 
cest an și campion al turfului 
românesc, Rarău va încerca mîi
ne dimineață, pe hipodromul din 
Ploiești, doborârea recordului na
țional dețiiniut de Talion (1:1'9,97 
km), într-o alergare cu mai mulți 
concurenți de certă valoare, cum 
sînt Crișan, Verigartiu, Fidelio, 
Răsad. Rotunda și alții. Va fi o 
cursă de viteză și, probabil, vom 
asista și la un spectacol. hipic 
reușit. De altfel, toată reuniunea 
va fi marcată de tentativele unor 
trăpași de a obține noi perfor
manțe în drumul spre consacra
re. Fr>itre ei, Briza, Coronița, 
Hendorf, Trudin. Recrut, petntru 
a-i enumera pe ced mai buni- De 
remarcat, de asemenea, prezența 
în program a unei alergări cu 14 
partahți, ceea ce va da o notă 
de suspens asupra rezultatului 
cursei, mai ales că există și un 
report la pariul ordinea triplă

A. MOSCU
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de sala de lupte din Parcul 
Sportiv Dinamo. în organizarea 
secției Turbomecanica Bucu
rești. în sala de la Steaua vor 
ti prezente formațiile Progre
sul ~ 
iul 
turi 
mai 
Craiova, Cimentul Tg. 
Metalul București — 
va întîlni _____ 1_ _________
din Craiova si Tg. Jiu.

Reuniunile din provincie vor 
avea loc la ARAD (SIMAKED 
Baia Mare. Dinamo București 
Si C. S. Arad). CRAIOVA 
(Progresul București, Eleetro- 
puiere Craiova si Aluminiu 
Slatina), CLUJ-NAPOCA (Mus
celul Cimpulung. Crisul Oradea 
Si A.S.A. Cluj-Napoca). PLO
IEȘTI (Construcția București, 
L. C. Dacia Pitești si Prahova 
Ploiești). LUGOJ (I.M.U. Med
gidia. Industria Sîrmei Buzău 
si Metalul IURT Lugoj). ȘIRET 
(Farul Constanta. Metalul Ră
dăuți si Hidrotehnica Șiret). 
BOTOȘANI (Dunărea Galati. 
Rapid București și C. S. Bo
toșani).

Brăila, Steaua si Rulmen- 
Suceava. La Dinamo, ală- 

de Turbomecanica. vor 
participa C.S.M. TUG. 

Jiu si 
care se 

numai cu echipele

Galati,

■

t handbal

prima

INTILNIRI INTRE VECINE"
I
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DE LOC ÎN CLASAMENT

MARȚI 15 SEPTEMBRIE
BUCUREȘTI (Stadionul Spor

tul Studențesc) : Sportul Stu
dențesc — G.K.S. Katowice, în 
Cupa U.E.F.A. : Zdenek Havli- 
cek (Cehoslovacia). Observator 
U.E.F.A. : Rudy GISckner
(R. D. Germană)

MIERCURI IA SEPTEMBRIE
BUCUREȘTI (stadionul Stea

ua) : Steaua — M.T.K. Buda
pesta, în C.C.E. : Velodi 
minoș-vili (U.R.S.S.). 
tor U.E.F.A. : Rudy 
(R.D. Germană).

CRAIOVA (Stadion 
Universitatea Craiova 
ves, în Cupa U.E.F.A. : Yusuf 
Namoglu (Turcia). Observator 
U.E.F.A. : Paul Schiller 
tria).

Meciurile de mai sus 
începe la ora 17.

MALINES : Malines — 
mo București, în Cupa 
lor : Urizar Aspitarte 
nia). Observator
R. B. Strachan (Anglia).

LARNAKA : E.P.A. Larnaka 
— Victoria București. în Cupa 
U.E.F.A. : Antal Hutak (Unga-

Mi- 
Observa- 
Glnckner

na). Observator U.E.F.A. 
Basile Vaurakis (Grecia).

• ARBITRII ROMANI 
MECIURILE U.E.F.A.
muilte brigăzi de arbitri 
țara noastră vor conduce, 
perioada imediat următoare, 
partide internaționale oficiale. 
Astfel, miercuri 16 septembrie, 
în C.C.E.., meciul Real Madrid 
— Napoli va fi arbitrat de I. 
Igna, ajutat la linie de I. Cră- 
eiunescu și M. Neșu. în aceeași 
zi, la Belgrad, partida din Cu
pa U.E.F.A., . Steaua Roșie — 
Trakia Plovdiv, va fi condusă 
de D. Petrescu, ajutat la linie 
de V. Anghdoiu și C. Coro- 
ean. La 30 septembrie, în 
Cupa. Cupelor. întîlnirea Gen- 
klerbirligi — Dinamo Minsk 
va fi arbitrată de brigada A. 
Porumboiu, la centru. V. Anto- 
hi și Șt. Rotăreseu, la linie, 
în sf’-șit, jocul dintre prime
le reprezentative ale Danemar
cei și Tării Galilor, din pre
liminariile C.E., programat la 
14 octombrie, la Copenhaga, 
va fi condus de I. Igna. aju
tat la linie de O. Ștreng și M.
Stoenescn

LA
Mai 
din 
in

Central):
— Cha-

Etapa 
începută 
mîine. 
partide. Meciuri 
prin prisma modului cum cele 
10 concurente au străbătut pe
rioada de start a campionatu
lui și. deci, a acumulărilor de 
bînă acum. Si ordinea în care 
vom prezenta partidele este 
dată de locurile ocupate în cla
sament.

F. C. Argeș (locul 6) primeș
te în Trivale vizita „vecinei" 
sale din clasament, C.S.M. Su
ceava (7—8). Piteșfenii au +2 
la „adevăr", sucevenii sînt la 
„0“. Două formații cu un start 
destul de reușit, echipa din 
Tara de Sus fiind, de altfel, 

_ neînvinsă după 270 de minute 
de ioc. Putem socoti meciul de 
la Pitești drept „capul de afiș" 
al minietapei de mîine. Altă 
partidă între echipe care ocupă 
poziții apropiate în clasament, 
la Tg. Mureș : A.S.A. (13) — 
S. C. Bacău (14—15). Si forma
ția antrenată de C. Dinu si cea 
pregătită de N. Vătafu luptă 
spre a recupera pierderile pe 
teren propriu. Un ioc echilibrat 
in perspectivă, date fiind a- 
ceste „urgente" fixate de cele 
trei etape desfășurate pînă a- 
cum. La Slatina. F. C. Olt (13) 
primește vizita Corvinului (9). 
Gazdele, pregătite de Paul Po
pescu, au datoria de a răscum
păra din „debitul" lăsat de e- 
voluția în partida eu Steaua, 
în vreme ce Corvinul. care a . 
punctat cu precizie în întâl
nirile de pe teren propriu, do
rește să demonstreze că poa
te realiza prestații bune si în 
deplasare. Sub Timpa. o întîl- 
nire între două concurente care 
au înregistrat și ele ..sincope" 
în etapele de pînă acum : 
F.C.M. Brașov (16—18) — Ra
pid (14—15). Gazdele, sub im
pulsul lui C. Stefâncscu. dor-. 
nic să scape împreună cu e- 
chipa sa de emoțiile provocate 
de acele pierderi de puncte a- I 
mințite, sînt preocupate de ș- I 
vitarea oricărui nou pas gre- I

I
I
I
I
I
I
I

1 COMPETIțlEI FEMM i
ia și H.C Minaur (m) evoluează In deplasare
' — RA- 
. Oradea 

:ău). MU
RES TG. 
TEHNICA 
rghisan — 
Si STIIN- 
[IMISTUL 
iteeseu — 
uresti).

» • •

intr-o

a coope- 
handica- 

i nouă si 
rea carte 
e 200 de 
3 de ju- 
încuraiali 
itative.
orva din 
în boaa- 

lat (f) — 
Cea) : 60 
are (Pra-
L. Li că

li — Tu- 
) : lungi-

(Timiș) ; 
atît la 

u cîștigat 
ui Bucu- 
1. Cămară
— Maria 

triatlon 
curești).

Campionatul masculin de 
handbal. Divizia A. programea
ză duminică etapa a IV-a. in
completă (partida Universita
tea Craiova — Politehnica este 
amînată pentru 17 septembrie). 
Cel mai echilibrat meci pare 
a fi cel de la Clui-Napoea. în 
care performera etapei ante
rioare — „U“ C.U.G. (rezultat- 
de egalitate în meciul cu Di
namo 
vizita, de această dată, a 
chipei Relonul Săvincști. „ 
cină" in clasament. Două din
tre viitoarele participante în. 
cupele europene — Steaua si 
Minaur — vor evolua în de
plasare. la Pitești si. respectiv 
Bistrița, meciurile lor 
tuindu-se în veritabile 
ții pentru importantele 
din 27 septembrie.

Etapa a IV-a cuprinde me
ciurile : DINAMO BUCUREȘTI
— A.S.A. ELECTROMURES TG. 
ÎVIURES (Sala Floreasca. ora 
11,30 : arbitri — D. Purică — 
V. Eriian. din Ploiești : tot în 
Capitală, in Sala Rapid, de la 
ora 9,00 — Calculatorul IIRUC
— Arctic Găesti. Div. B, m) ; 
STIINTA BACĂU — DINAMO 
BRAȘOV 
Șt. Georgescu, din București). 
DACIA PITEȘTI — STEAUA 
(R. Ianiandi — Tr. Ene. din 
Buzău). METALUL BISTRIȚA
— H. C. MINAUR BAIA MA
RE (Tr. Apostol — R. Mahler, 
din Brașov). Universitatea Cra
iova — Politehnica Timisoara
— amînat. UNIVERSITATEA 
C.U.G. CLUJ-NAPOCA — RE
LONUL SĂVINEȘTI (D. Dor- 
dea — A. Kenzel. din Sibiu).

înaintea etapei a IV-a a Divi
ziei A — masculin 
se prezintă astfel :

București) primește- 
e- 

,ve-

consti- 
repeti- 
partide

(AI. Virtopeanu

1. Politehnica
2. Steaua
3. Minaur
4. Dinamo
5. Relonul
6. „U“ Cj.
7. Dinamo
3. Univ. Cv.
9. Metalul

10. Știința 
lit. A.S.A.
12 Dacia

Buc.
N, 
Bv.

clasamentul

coresp

0 0 97-70 9
0 0 80-66 9
1 0 87-72 8
1 0 72-64 8
0 1 62-58 7
1 1 65-65 6
0 2 68-69 5
0 2 63-67 5
0 2 61-72 5
1 2 70-89 4
0 3 66-82 3
0 3 66-83 3

sin iom I'liososponi iwoiimn
EXTRASE LA TRAGEREA LOTO
N 11 SEPTEMBRIE 1987

i 89 24 69 28 20 41 47 80 ; 
-a : 37 8 83 61 38 44 45 64 88.
CÂȘTIGURI : 573.052 LEI.

lor la concursul pronosport 
Se mîine, ce cuprinde cele mai 
interesante partide de Divizia A 
din campionatul nostru și ale 
orimel etape din campionatul 
italian.
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a 4-a din Divizia A, 
miercuri, se încheie 

prin disputarea a cinci 
interesante

șit pe teren propriu. Giulește- 
nii pleacă la Brasov, cu o nouă 
conducere tehnică (I. Dumitru 
— I, Greavu), care se înțelege, 
dorește să debuteze cu un nleci 
bun si un rezultat în conse
cință. în fine, la Galați. Otelul 
(16—18) evoluează în compania 
Politehnicii Timișoara (11). Un 
meci în premieră pentru Divi
zia A, care, să sperăm, va o- 
feri spectatorilor gălăteni o în
trecere de bună calitate, chiar 
dacă amîndouă echipele au si
tuații „la pasiv" în „clasamen
tul adevărului".

(Aus-

vor

Dina- 
Cupe- 
(Spa- 

U.E.F.A. :

In aceasta toamnă, pe agenda juniorilor „tricolori"

12 MECIURI INTER-ȚARI, DINTRE CARE 4 OFICIALE...
Snagov. Jucătorii convocați : . în preliminariile C.E. de iu- 
Constantin. Dusan. Pondeac — niori B. Adversara ei va fi e- 
portari : Aprodu. Bucur. Stan. 
Șlefănicâ. Marina. Gireadă — 
fundași : Minea. Moldovan. 
Brezoi. Matache. Selimeși — 
mijlocași : Mihai. Răducioiu. 
Stanici, Cristescu. Hanganu. 
Dîrvăreanu — înaintași.

U.E.F.A. ’89. După cele două 
meciuri susținute recent în Po
lonia (0—0 și 2—2). selecționa
ta pregătită de Cornel Jurcă si 
Cornel Vlad va mai iuca. în 
această toamnă, două partide 
amicale, cu Cehoslovacia, la 
Drobeta Tr. Severin (14 si 16 
octombrie). Iată lotul care va 
efectua un stagiu de pregătire, 
între 5 și 13 octombrie : Istode, 
Crețulescu. Ene — portari : Ca- 
lofir. Tanca, Șburlea. Moise, 
Mustătea. Munteanu. Chiriac — 
fundași' Ăndronache. Neagu, 
Enache. Duda. Fulga — mij
locași ; Popa: Pușcaș. Iorga, 
Sumudică. Szij. Sima — îna
intași. - ■

U.E.F.A. ’90. Selecționata va 
susține două meciuri oficiale

regulă, .primăvara 
meciurile oficiale 
juniorilor. Iată însă

se dis- 
decisive 

că,

De 
pută 
ale 
în această toamnă, tinerii noș
tri „tricolori" vor avea pe ,a- 
genda lor patru întîlhiri ofi
ciale de o importantă deose
bită. de rezultatul cărora va 
depinde calificarea în turneele 
finale ale campionatelor euro
pene A si B. Să trecem în re
vistă aceste partide, loturile 
care le vor susține si datele 
de disputare.

U.E.F.A. ' ’88. Cea mai mare 
(ca vîrstă) dintre selecționatele 
de juniori va avea de susținut 
două partide extrem de difi
cile. Primă — cu echipa 
U.R.S.S., în deplasare,' progra
mată la 28 octombrie. A doua 
— cu formația Austriei, pe te
ren propriu, la 11 noiembrie. 
Ambele în cădrul prelimina
riilor C.E. Aceeași echipă' va 
mai susține încă' patru întîl
niri amicale toate cu Bulgaria : 
în 29 septembrie si 1 octom
brie (în deplasare) și in 17 
și 19 noiembrie (pe teren pro
priu, la Focșani si Rm. Sărat). 
Lotul se va pregăti în pe
rioada 21—28 septembrie, la

chipa din San Marino. S-au 
stabilit datele dublului meci : 
la 11 noiembrie — turul, la 
San Marino, la 25 noiembrie — 
returul, 
vederea 
la acest examen echipa (an
trenori Marin Titeica si Sorin 
Avram) se va pregăti între 14 
și 23 septembrie, la Snagov. 
iar în zilele de 25 și 27 sep
tembrie va susține două jocuri 
cu Polonia. în deplasare. Lotul 
este compus din următorii ju
cători : Colceag. Udeanu. Bog
dan — portari : Jercan. Con- 
durache. Chioar. Haidiner.

. Perșu, Dicu, Artimon — fun
dași ; Szabo, Râdoș, Deaconu, 
Dăscălescu. Moiscscu — mij
locași : Gabor, Săvoiu, Iliuță, 
Ticu. Craiu. Boros — înaintași. 

Cele trei echipe vor susține, 
așadar. în lunile toamnei ’87. 
12 .meciuri internaționale, din
tre care patru oficiale. Cele 
care interesează în primul rînd 
(L. D.).

pe teren propriu. In 
unei bune prezentări

Divizia B — clapa a treia

Campionatul speranțelor

© Doar doua echipe neînvinse,
In primele etape ale actualului 

campionat al speranțelor am ur
mărit, din primul și plnă in ul
timul minut, patru partide : Uni
versitatea Craiova — Sportul stu
dențesc (1—11, F-C. Argeș — S.C. 
Bacău (2—1), „U“ Cluj-Napoca — 
F.C.M. Brașov (S—1) și Petrolul 
Ploiești — Steaua (2—1). Au fost 
meciuri oare au avut mai multe' 

'puncte comune asupra cărora do
rim să ne oprim puțin.

Toate s-au jucat in cuplaj cu 
partidele de seniori și mlli, zed 
de mii de spectatori au venit la 
stadion cu dorința de a urm&ri și 
pe titularii de mîine ai divizio
narelor A de astăzi. Repriza a 
2-a a meciurilor respective s-a 
desfășurat în fața a 20 000 de 
spectatori la Craiova, 15 000 la 
Pitești, ÎS 000 la Cluj-Napoca 
23 000 la Ploiești 1 A existat, prin 
urmare, atmosfera propice ÎN
TRECERII și nu întîmplător toa
te cele patru partide au fost de 
un bun nivel tehnic, presărate cu 
multe faze spectaculoase de poar
tă, jucătorii străduindu-se să se 
remarce în mod deosebit (cei 
foarte tineri) sau să arate t 
formă sportivă corespunzătoare 
(cei din lotul de seniori) care să 
atragă atenția cuplului de antre
nori de la echipa întîi. Nu in-

Dinamo și Victoria I
CLASAMENT

1. DINAMO 4 4 0 0 18- 5 12
2. Victoria 4 4 0 0 10- 2 12
3. Petrolul 4 3 0 1 8- 5 9
4. Steaua 4 2 1 1 12- 6 7
5. Corvinul 3 2 0 1 8- 5 6
6. Rapid 3 2 0 1 «- 5 6
7. Flacăra 4 2 0 2 7- 7 6
8. .,U« Cj-Np. 4 2 0 2 8- 9 6
9. Univ. Craiova 4 1 1 2 6- 5 4

10. F.C. Argeș 3 1 1 1 3- 5 4
11. Sportul Stud. 4 1 1 2 5-12 4

12—13. F.C.M. Bv. 3 1 0 2 7- 9 3
„Poli** Timi. 3 1 0 2 3- 5 3

14—15. S.C. Bacău 3 10 2 3- 6 3
C.S.M. Sv. 3 1 0 2 3- « 3

1«. A.S.A. Tg. M. 3 0 1 2 1- 5 1
17. Oțelul 3 0 1 2 6-12 1
18. F.C. Olt 3 0 0 3 3- 8 0

tl pentru 
vorite la 
«tionala 
nică, 13 
niinti-m, se 
iri în au- 
îttrsiâ în

ULTIMA 
buletine-

• Tragerea excepțională Loto 
de mîine, duminică, 13 septem
brie, va avea loc în București, în 
sa-la clubului din str. Doamnei nr. 
2, cu începere de la ora 16. La 
radio, aspecte de la desfășurarea 
tragerii vor fi difuzate în pauza 
transmisiilor de fotbal, iar nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate și în reluare, la orele obiș
nuite, inclusiv luni. 14 septem
brie. la ora 8,55.

I
I
I
I

Pentru meciul de fotbal 
din Cupa U.E.F.A. dintre 
Sportul Studențesc și G.K.S. 
Katowice, care va avea loc 
marți 16 septembrie a.c.. 
orele 17, pe stadionul Spor
tul Studențesc, biletele de 
intrare se pun in vînzare in- 
cenînd cu data de 13 septem
brie. orele 10, la casele sta 
dioanelor Sportul Studențesc 
și Dinamo, preoum și la casa 
de la sediul C.N.E.F.S.

Pentru acest meci sînt vala
bile legitimațiile-abonament 
eliberate de C.N.E.F.S., de cu- 
loare roșie, precum și cele de 
culoare verde (însoțite de ti 
chet de acreditare ziariști) 
Posesorii altor legitimații vor 
avea acces numai pe baza 

^tichetului eliberat de club 
special pentru acest joc.

tențlonăm să ne oprim acum șl 
asupra unor nume de jucători. 
Dorim să mai subliniem însă 
încă un numitor comun al celor 
oatru meciuri : s-au intîlnit, in 
aceste partide, echipe ale unor 
cluburi care de vreme îndelun
gată acordă atenția cuvenită 
schimbului de mime. Mal mult, 
roate sînt pregătite de antrenori 
serioși, extrem de muncitori și 
bine pregătiți (Mihai lanovschi, 
Petre Peteulescu, Dumitru Chiri- 
ță) sau foști jucători de mare 
performanță, care cunosc foarte 
bine secretele fotbalului (Nleolae 
Pesca"u. Bujor Hălmăgeanu. Că
rnii Oprișan, Tiberiu Porățchi. 
Romeo Chihaia).

Șl, în .încheiere, o scurtă pri
vire asupra clasamentului. Pe 
primul loc; Dinamo. Nu-i nici o 
surpriză. Constantin Frățilă șl 
elevii săi — campionii tării la 
juniori — vor să demonstreze că 
victoria lor d’n finala de pe sta
dionul. „23 August", din vară, n-a 
fost deloc întîmn’ătoare. Foarte 
bine sg comnortă în actuala edi
ție și Victoria (antrenor Cb. Ti
mar), ambele formații fiind ne- 
învinse după nrimo’e patrii etanc 
ale competiției. Doar o chlpâ. 
F.C. Olt, n-a roal’znt n'"l un 
punct, dar ea are posibilitatea 
obținerii primei victorii miinc. in 
partida cu speranțele Corvinji •'

Laurentiu DUM TSESCU

Mîine. o nouă etapă Si în 
eșalonul secund ! O etapă cu 
foarte multe puncte de mare 
atractivitate. o etapă care a si 
început cu o partidă în de- 
vans, cea disputată Ia Drobeta 
Tr. Severin, acolo unde echipa 
pregătită de Viorel Mateianu — 
care a tinut în sah. cu o săp- 
tămină în urmă, la Rm. Vilcea, 
pe ex-divizionara A Chimia — 
a reușit să învingă greu, la 
limită, cu 1—0. pe nou 
movata Elcctromureș ! 
că, după ce marchezi 
goluri în deplasare, e 
să vizezi tot atâtea pe
propriu. Dar cum nici un meci 
nu seamănă cu altul — Si de 
aceea e mereu atractiv fotba
lul (cine ar fi bănuit, de e- 
xemplu, că după ce a primit 
5 goluri la Bistrița, F. C. Ma
ramureș va înscrie tot 5 a- 
casă. iar Gloria, după explozia 
de eficacitate din prima etapă, 
va capota la Zalău ?!). „runda" 
de mîine. a treia, e posibil să 
ne ofere si ea o serie de sur
prize.

Pi’O-
Sigur 

trei 
firesc 
teren

Rămine interesant de urmă
rit. în primul rînd. dacă cele 
zece echipe neînvinse după 
primele 180 de minute de ioc 
(și care au primit exact... 10 
goluri !) vor reuși să treacă si 
de al treilea hop fără să cu
noască infrîngerea. Una. A. S. 
Drobeta. cum arătam, a tre
cut. Șanse de a o urma au 
F. C. Constanta. F. C. Bihor 
și Minerul Baia Sprie, pentru 
că toate vor evolua ne teren 
propriu. iar adversarele 
care 
prim-plan. Mai dificil va 
pentru Unirea Focsani, Jiul 
Gaz Metan. C.S.M. Reșița. Ar
mătura și Metalul Bocșa. A- 
cestea vor întîlni în deplasare, 
formații care de regulă nu 
prea „iartă" pe terenul lor mi
siuni foarte grele avînd Jiul la 
Slatina Gaz Metan la Craiova. 
C.S.M. Reșița la Arad. Dar. 
asa cum spuneam ..calculele 
hîrtiei" pot fi deseori infir
mate. Apar surprizele și. fără 
surprize, fotbalul ar fi mult, 
mult mai sărac. (L. D ).

pe 
le întîlnesc nu sînt de 

fi

Programul și arbitrii
SERIA I : Șiretul 

Unirea Focșani : 
lăți) ; Metalul 
Pașcani : Gh. 
Delta Dinamo 
Slobozia : C.

Pașcani —
V. Donțu (Ga- 

Plopeni — C.F.R. 
Iulian

Tulcea
Nistor

(Brăila) : 
Unirea 

_____ _  . ......... (Vaslui) : 
Ceahlăul P. Neamț — FEPA ’74 :
E. Mustață (București) ; Gloria 
Buzău — C.S. Botoșani : Gh. 
Vodă (P. Neamț) ; F.C. Constan
ta — Olimpia Rm. Sărat : B. Ca- 
țaroș (Călărași) : Politehnica Iași
F. C.M. Progresul Brăila : C. Ba
dea (București) : Petrolul Brăila 
- Steaua Mizil : V. Maxim 
(Tart) ( Inter Vaslui — Prahova 
c.S.U. Ploiești : A. Grama (Bis- 
• -Ba) :

SERIA A II-a : Electro-putere 
C-a-’ova — Gaz Metan Mediaș : 
r. Matei rDcva) ; sportul Muin- 
c'toresc Slatina —Jiul ; Gh. Che
te (București) : Ch'm’a Rm. Vîl- 
ma — Tractorul Brașov ; V. Mi- 
hrilă (București) : Metalul Bucu
rești — Mecanică Fină : T. Io- 
nșseu (București — Stadionul 
Mnt.atul) ; Progresul Vulcan 
ii-.p'vesti — C.S. Tîrgoviște ; D.
G. rnnescu (Ploiești — stadionul 
Gi-ulești) ; Sportul ,,30 Decembrie"

— Autobuzul București ; L. Măe- 
ran (Brașov) ; Sportul Muncito
resc Caracal — Inter Sibiu : A. 
Nicolescu (Pitești) ; I.C.I.M. Bra
șov — C.S.M. Pandurii Tg. Jiu : 
M. Buciumeanu (Tîrgoviște) ; 
A.S. Drobeta Tr. Severin — Elec- 
tromureș Tg. Mureș 1—0 (1—0)
meciul s-a disputat joi. A mar
cat : David (min. 26 — din 
penalty) ;

SERIA A IlI-a : Sticla Ariesul 
Turda — Armătura Zalău ; M. 
ștefănoiu (Tg. Jiu) ; Gloria Bis
trița — Dacia Mecanica Orăștie ;
T. Demian (Zalău) : A.S. Paro-
șeni Vulcan — Olimpia I.M.U. 
Satu Mare : Ad. Cuzmanovici
fResița) : Victoria F.I.U.T. Cărei— 
C.I.L. Sighet ; T. Bone (Oradea) ; 
F.C. Bihor — Metalul Bocșa ; 
Gh. Bizinichi (Ploiești) : Minerul 
Baia Sprie — Chimica Tîrnăveni: 
M. Popescu “ 
Reșița 
Brînzoi
U. T.A.

(Craiova) ; Gloria
— Strungul Arad :

(București) î F.C.M.
— C.S.M. Reșița t P. Ca- 

dar (Brașov) : A.S.A. Progresul 
Timișoara — F.C. Maramureș 
Baia Mare ; D. Vătran (Arad).

FI.



SPORTUL
Campionatele Mondiale de haltere

IN AȘTEPTAREA ULTIMELOR ÎNTRECERI
OSTRAVA, 11 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Șirul victoriilor reprezentanți
lor Bulgariei s-a întrerupt e- 
xact cînd acest lucru părea 
cel mai puțin probabil. Re
cordman mondial la smuls (cu 
183 kg) si la aruncat (cu 225 
kg). Asen Zlatev părea că nu 
are contracandidat la primul 
loc al categoriei 82,5 kg. Prin
cipali urmăritori, dar la cî- 
teva „lungimi" în urmă, se a- 
nunțau a fi Laszlo Barsi, -cre
ditat anterior cu 175 kg, res
pectiv 210 kg, Serghei Li 
Constantin Urdaș (160 kg 
210 kg). Se vede însă că 
doar aruncarea suliței ț 
fi o chestiune de „zi", ci, iată, 
și halterele, fiindcă Zlatev (ce 
e drept, acesta are 27 de ani) 
a deziluzionat atît la smuls, 
dar mai ales la aruncat, unde 
s-a clasat abia al șaselea. în 
aceste condiții, cel care și-a 
materializat șansa a fost Barsi. 
datorită rezultatului său de la 
smuls. Sovieticul Li, mai ușor 
la cîntarul oficial, a avut și 
el partea Iui de șansă la arun
cat. în timp ce ghinionistul 
întrecerii poate fi numit, 
drept cuvînt. Constantin 
daș. Relativ în „grafic" 
smuls, el a avut posibilitatea 
rtsticării chiar a medaliei de

ȘÎ

i nu 
poate

la

bronz ia total. Eventualitate 
realizabilă dacă Urdaș ar fi 
.aruncat" 210 kg. Exact îna
intea acestor ultime două în
cercări, însă, și-a făcut apari
ția un t^lversar neprevăzut — 
o crampă musculară, luîndu-i 
bune procente din șansele de 
reușită. Oricum, medalia de 
bronz la Campionatele Mon
diale, a doua a delegației noas
tre, reprezintă o reușită ce se 
cuvine apreciată, după cum și 
prezența lui Becheru pe locul 
4 la aruncat și 6 la total mai 
estompează puțin imaginea 
locului 9 de la smuls. Privind 
în josul clasamentului, mai 
nimic deosebit de semnalat, în 
afară poate de faptul că în 
disputa pentru cel mai popular 
concurent s-au aflat ceho
slovacul Bango, originar din 
Ostrava si autor a două recor
duri naționale, și englezul 
Morgan, cel care, lăsînd la o 
parte ..morga" britanică Și-a 
însoțit fiecare reușită cu „yes!“ 
strigat din toată inima, 
printre 
este foarte 
continua... 
ferința 
ferința 
asupra 
care a 
Acesta

„A fi 
primii opt din lume 

stimulativ. Voi 
__  , a spus el la oon- 
de presă. Tot la con- 
de presă s-a insistat 
noii modalități de apli- 
controlului antidoping, 
nu se mai efectuează

numai în vestiare, anywhere- 
anyhow (adică oriunde și ori
cum) fiind noua deviză a Co
misiei medicale. Așa se 
că japonezul Manabe, 
să participe la control 
mera sa de hotel, a 
minat din concurs 1 
președinte al Comisiei 
le a Federației Internaționale 
de Haltere, dr. Wolfgang 
ter, a declarat textual : 
am convingerea neclintită 
dopingul este un cancer 
sportului și trebuie 
c*t mai rapid. Avem acum 
aparatură bine pusă la punct 
și nu vom ști ce este acela cu- 
vintul concesie". în ce privește 
viitoarele „capitole" ale actua
lei ediții, ne gîndim mai ales 
la întrecerile categoriei 100 
kilograme. Abia ajuns pe ae
roportul din Ostrava, Nicu 
Vlad s-a și îndreptat spre sa
la de antrenament, unde și-a 
găsit colegii în plină activita
te. S-a alăturat și el, execu- 
tînd exercițiile recomandate 
de antrenori, pentru prima a- 
comodare cu haltera și cu sala 
de antrenament. Reamintim că 
Nicu Vlad va lua startul sîm- 
bătă noaptea.

Sorin SATMARI

face 
refuzînd 
în... ca- 

fost eli- 
Actualul 
medica-

Pe- 
„Eu 

că 
al 

eradicat 
o

SPORTIVI ROMANI
modern 
început 
călărie, 
sportivi

MOSCOVA, 11 (Agerpres). — 
Concursul de pentatlon 
al armatelor prietene a 
la Riga, cu proba de 
în cadrul căreia patru
au realizat punctaiul maxim : 
1100 puncte : Cornel Isac 
(România). Iulian Anastasov 
(Bulgaria). Taroslaw Idzy (Po
lonia) și Gabor Molnar (Un
garia).

VARȘOVIA. 11 (Agerpres). — 
în turneul de tenis de la So
pot. jucătorul român Andrei 
Dîrzu l-a eliminat cu 0—6. 6—0, 
6—4 pe iugoslavul Oscar Gher- 
naci. în timp ce Gheorghe Co- 
sao a cîștigat cu 6—4. 6—1. în 
fata argentinianului Daniel Or- 
sani. Alte rezultate : Poliakov — 
Krociko 6—3. 8—7. 6—3 ; Ho
warth — Bagso 6—4. 1—6. 6—3 ; 
Kowalski — Major 6—1. 4—6. 
6—2.

MADRID. 11 (Agerpres). — 
în turneul final al Campiona

TETELE. SE IMPUN, TOT MAI
LONDRA, 11 (Agerpres). — 

Cu prilejul turneului interna
țional de șah pentru copii, dis
putat în orașul englez South
ampton, specialiștii au con
statat că în ultimul timp în 
„sportul minții" se impun din 
ce în ce mai mult fetele. Ast
fel, mal mult de jumătate 
dintre componenții echipei

PESTE HOTARE
tului Europeam feminin de bas
chet. ce se desfășoară în Spa
nia. selecționata U.R.S.S. a în
trecut cu 89—81 (40—37) forma
ția Cehoslovaciei, iar echipa 
Iugoslaviei a dispus cu 72—71 
(36—33) de formația Ungariei.

Alte rezultate : turneul pen
tru locurile 5—8 : Spania — 
Suedia 92—76 (44—32) ; Italia — 
Franța 81—65 (44—31) : turneul 
pentru locurile 9—12 ; Bulgaria 
— România 
Polonia — 
(49—26).

106—71 (61—30) :
Finlanda 93—64

11 (Agerpres).MOSCOVA.
La Kiev, în turneul internațio
nal de hochei pe gheată pen
tru trofeul ziarului „Sovietski 
Sport", echipa Torpedo Gorki 
a întrecut cu scorul de 3—0 
(1—0, 1—0. 1—0) formația Ro
mâniei. într-un alt joc. Sokol 
Kiev si VSJ Kosice (Cehoslo
vacia) au terminat la egalitate: 
3—3 (1—0. 1—1. 1—2).

MULT, LA JOCUL DE ȘAH
Franței erau fete, iar în cele
lalte formații participante nu
mărul acestora a fost, de ase
menea, neașteptat de mare.

De altfel, această 
mai fost observată 
concurs asemănător 
cu puțin timp în 
U.R.S.S.

tendință a 
și la un 
desfășurat 
urmă în
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