
Duminica, tn cinci sectoare ale Capitalei

MII DE COMPETITORI EA DESCHIDEREA 
ANULUI SPORTIV ȘCOEAR

Duminică, în numeroase loca
lități din țară au avut loc am
ple și variate manifestări spor
tive organizate cu prilejul des
chiderii anului sportiv școlar. 
Asemenea frumoase și tradițio
nale acțiuni s-au desfășurat șl 
în Capitală, la nivelul sectoare
lor, pe bazele sportive F.R.B, 
(Sectorul 2), Voinicelul (Secto
rul 3), Olteniței 13 (Sectorul 4), 
Școala nr. 148 (Sectorul 5), 
URBIS (Sectorul 6). CMBEFS 
urmînd a marca deschiderea a- 
nului sportiv școlar pe Capita
lă, duminică, 4 octombrie, pe 
Stadionul Tineretului, împreună 
eu C.E.F.S., al Sectorului 1. 
A fost o zi splendidă de toam

Intreceri de cros ambițioase, la „Voinicelul'’, cu multe alergătoare 
talentate la categoria 11—12 ani. Foto: Aurel D. NEAGU

nă. eu șoare mult, eu mii și 
mii de elevi pe toate terenurile 
marii Daciade, cu aplaudate 
concursuri și demonstrații de 
gimnastică, judo, badminton etc.

Am mers în Sectorul 4, la 
Baza sportivă din șos. Olteniței 
13 „platforma de joacă și spori 
* elevilor din cartierul Ber- 
ccni". Am mers pentru a reve
dea la lucru faimoasa „Divizie 
candoare" a minifotbaliștilor, 
baschetbaliștilor și handbaliști- 
lor din clasele I—IV, mereu In 
atac și în apărare, golul sau 
coșul fiind salutat cu același 
strigăt de triumf, atît de învin-

Intra atractiva competiție automobilistica

REVENIRE SPECTACULOASĂ A ECHIPAJELOR „DACIEI"

Cîștigâtori : L. Balint — C. Zărnescc
Pe frumoasele plaiuri ale 

Bucovinei s-a desfășurat una 
dintre' cele mai importante 
competiții automobilistice ale 
anului: Raliul Bucovinei — ul
tima (a cincea) etapă a Cam
pionatului Republican. Impor
tant. fiindcă avea să „încheie 
conturile" întrecerii Diviziei A. 
la ora startului... nefiind ni
mic definitivat în ceea ce pri
vește titlurile de campion, ale 
actualului sezon.

I-au așteptat pe concurenți: 
o vreme închisă, cu ploaie în 
timpul nopții și dimineții (pro
bleme, deci, în ceea ce priveș
te folosirea și schimbarea pe 
teren a unor anumite tipuri de 
cauciucuri); un traseu insu- 
mind 383 km, din care doar 
84 km (22%) au fost pe dru-

ZărnescuEchipajul L. Balint — C. 
eiștigător al Raliului Bucovinei 
anului 1987

muri nepavate, special alese, 
restul fiind asfalt (deci un ra
liu rapid); 18 controale orare, 
14 probe de clasament; mii de 
spectatori entuziaști care au 
asistat la plecarea care s-a dat 
din Cimpulung Moldovenesc 
tncepînd de la ora 11,01.

Startul. Mașinile multicolore, 
încolonate, pleacă din minut în 
minut. între concurentii ce trec 
prin fața noastră: L. Balint — 
C. Zărnescu (campioni abso- 
luți în ediția trecută. „Dacă 
ține fierul, spune pilotul Ba- 

gătorl, cît și de învinși. Pe 
aleile umbrite de viță grea, cu 
rod bogat, „agenții de circula
ție" dirijau energic echipele că
tre terenurile de sport, „micii 
sanitari" verificau cu maximă 
atenție ultimele jullturi, pionie
rii din grupele de ordine se 
pregăteau să întîmpine întîlul 
val de crosiști. In fapt, de cro- 
siste, primul start fiind dat la 
categoria 11—12 ani, fete. A 
cîștigat Mihaela Manoliu de Ia 
Școala nr. 93, și fostul rugbyst 
Victor Georgescu, profesor de 
educație fizică la această școa
lă, și-a bombat pieptul de parcă 
marcase nu știu cite eseuri. La 
băieți, pe primul loc a sosit p- 

levul Daniel Drâghici de la 
„120", iar la categoria 13—14 ani 
au ieșit victorioși Beți Comă- 
riiceanu (Școala nr. 79) și An- 
ghel Dragomir (Școala nr. 119).

„Divizia candoare" și-a dispu
tat, oa întotdeauna, meciurile 
cu tribunele pline, cu toate o- 
chiurile, din gardul de sîrmă, 
ocupate. La fotbal, finala s-a 
tncheiat cu scorul de 6—0 pen
tru elevii prof. Nicolae Petcu 
de la Școala nr. 98. La volei,

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

lint, repetăm performanța"), 
M. Costinean — E. Roșea (si- 
bieni cu multă experiență), S. 
Vasile — O. Scobai (cel mai 
vechi cuplu la acest gen, for
mat în 1973), tinerii F. Nuță 
— R. Dumitriu (campioni ab
solut! în urmă cu doi ani), I. 
Mălăuț — D. Ionescu (locul I 
după 4 raliuri; deci la orizont 
primul titlu), „Oltcitiștii" : C. 
Duval — Gh. Nemeș, Florin și 
Violeta Cordan, A. Savu — D. 
Popa, P. Cojocaru — E, Pop, 
C. Bușulescu — I. Dicoi (cei 
care, după 4 etape, conduc în 
clasamentul pe echipe — toți 
pretendent! la titluri individu
ale care... duc și la cel pe 
echipe.

Cimpulung Moldovenesc — 
Sadova — Sucevița — Gura 

demareaza spre... titlul de 
si acela de campion absolut al 

Foto: Alexandru SOMOGYI

Humorului — Izvorul Alb — 
Solea... Luptă strînsă și raliul 
.cerne". între cei care abando
nează (13 echipaje în întreg 
concursul, din cele 54 plecate) 
se află cupluri „cu pretenții": 
Costinean — Roșea (s-a rupt 
un braț de susținere a pivo
tului — schimbat înainte de 
cursă! — și... ieșire în decor) 
Nuță — Dumitriu (blocarea cu
tiei de viteze; în patru din 
cele cinci raliuri: abandonuri!), 
3 mașini roșii-albe ale Oltcit 
care în celelalte patru raliuri

țS?* Krefțlarf iWa-toate tdrUe, mtțl-vil
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Astăzi, de la ora 15,30, in manșa a ll-a cu EPA Larnaca

VICTORIA, HOFĂRÎTĂ SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA
Terenul Victoria, din Incin

ta complexului sportiv Dinamo. 
găzduiește astăzi, cu începere 
de la ora 15,30, manșa a doua 
a meciului VICTORIA BUCU
REȘTI — E.P.A. LARNACA.

F.C. MALINES A SOSIT IERI LA BUCUREȘTI
Ieri după-amiazâ, în jurul 

orei 17,30, au sosit în Capitală 
jucătorii echipei F.C. Malines, 
adversarii lui Dinamo Bucu
rești în partida-retur din „Cu
pa Cupelor", care se va disputa 
mîine. de la ora 15,30, pa sta
dionul Dinamo.

La scurt timp după sosire, 
jucătorii belgieni s-au deplasat 
la stadionul Dinamo, .unde au 
făcut un scurt antrenament, 
sub conducerea reputatului 
tehnician olandez Aad de Mos.

Au făcut deplasarea urmă
torii jucători : Preud’homme, 
Drouquet, Clujtens, Clysters, 
Rutjes, Hofkens, Sansers, Oha- 
na, De Wilde, Emmen, Den 
Boer, Koeman, Benfeld, Met- 
man, Theunis, Jaspers, Denii.

După cum se vede, a fost 
deplasat întregul lot, în care 
— în ultimele meciuri de cam- 
pionat — nu a intervenit nici 
o indisponibilitate. Reamintim 
că sîmbătă F.C. Malines a cîș
tigat In deplasare, la Lokeren, 
cu 1—0 (0—0), prin golul marcat 
de Ohana în minutul 75. Cu Q 
etapă înainte, „roșu-galbenii" 
învinseseră cu 1—0 pe Charle
roi. în urma rezultatelor din 
ultima vreme, F.C. Malines a 

an făcut senzație : Duval — 
Nemeș, soții Cordan (ce pă
cat! Puteau cîștiga titlul de 
campioni), P. Cojocaru — E. 
Pop. Zi nefastă, deci, pentru

Modesto FERRARINI
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in » to ...IM RULMENTUL - CHIMISTUL 17-18
Șl MUREȘUL—ȘTIINȚA 24-28 ÎN ÎNTRECEREA FEMININĂ!

Rezultat de egalitate in partida DINAMO Dici'REȘTl - ȘTIINȚA BACĂU (m) I
Prin victoria de la Tg. Mu

reș, Știința Bacău a preluat șe
fia clasamentului Diviziei A 
feminine de handbal. De notat 
succesul echipei Chimistul la 
Brașov, după cum în campio
natul masculin, Dinamo Bucu* 
rești nu a reușit decit un re
zultat egal, în sala Floreasca, 
în fața studenților din Bacău. 
Amănunte de la meciurile dis
putate duminică.

FEMININ
RULMENTUL BRAȘOV - 

CHIMISTUL RM. VlLCEA 17— 
18 (8—9). Partida și-a onorat 
din plin titlul de derby al eta
pei. Și cu toate că oaspetele 
au fost de la început la cîrma 
jocului, conducînd la diferențe 
de 3 sau 4 și chiar 5 goluri 
(7—4 — min. 17, 8—4 — min. 20. 
12—9 — min. 37, 15—10 — min. 
49), nu puțini au fost cel care 
au crezut în revenirea gazde
lor, așa cum se întimplase șl 
în meciul etapei a 15-a din 
campionatul trecut, cînd Rul
mentul, de la 13—16 (min. 43). 
a reușit să revină și să cîști- 
ge în fața Chimistului cu 25— 
23. Și acum formația antreno
rilor R. Drăgănescu și M. 
Bucă a redus uneori din han
dicap (8—9 — min. 29, 14—16 
— min. 54), dar ea nu a mai 
putut să ia si conducerea, vîl- 
cencele luptînd pînă la epui
zare pentru victorie, pe care. 

din cadrul primului tur al Cu
pei U.E.F.A. la fotbal

Acordînd întreaga atenție 
confruntării cu formația ciprio
tă (cum a făcut-o, de altfel, și 
în primul joc, cînd a cîștigat 
cu 1—0, prin golul înscris, în 

devenit lideră în campionatul 
Belgiei, cu același număr de 
puncte ca și Anderlecht (13) 
dar avînd un număr mai mare 
de victorii.

La sosirea în București, di
rectorul tehnic al clubului bel. 
gian, Paul Courant, ne-a făcut 
următoarea declarație : „Echipa 
se află într-o bună formă spor
tivă și are un moral ridicat, 
căpătat in special în urma 
trecerii noastre în fruntea cla
samentului. Știm insă ca 
miercuri avem un meci greu, 
pentru că Dinamo București 
este o formație de renume con
tinental. De altfel, de valoarea 
jucătorilor români ne-am dat 
seama in repriza secundă a 
meciuliii-tur, cînd — deși în 
zece oameni — au jucat foarte 
bine". (Continuare in pag. 2-3)

Pe culoarele de sub tribuna a II-a a stadionului Dinamo, antre
norul De Mos (al doilea din stingă), in mijlocul unui grup de 
jucători de la F.C. Malines, după antrenamentul de ieri.

Foto:-Aurel D. NEAGU

de altfel o și meritau. Torok, 
Romete, Verigeanu, dar mai 
ales Bloju și portarul Rodeanu 
(care a apărat și trei aruncări 
de la 7 m) au evoluat aproape 
fără greșeală, în timp ce, de 
partea cealaltă, în situații ex
trem de favorabile, chiar ex- 
oerimentatele Taehe. Demeter 

Liviu Jianu (4) aruncă la poarta studenților (Fază din partida 
Dinamo București — Știința Bacău). Foto: Eduard ENEA

min. 51, de V. Ene), Victoria 
s-a pregătit, timp de trei zile, 
la Cîmpina, unde mercurul 
termometrelor a înregistrat 
oricum cote mai acceptabile. 
Revenind, duminică seara, în 
Capitală, jucătorii bucureșteni 
și-au continuat ieri antrena
mentele pe terenul care va găz
dui meciul, sub conducerea lui 
Dumitru Nicolae-Nicușor și 
Ștefan Feodot. A fost o ultimă 
lecție de pregătire — desfă
șurată intr-un climat de de* 
plină încredere în obținerea o- 
biectivului propus: CALIFICA
REA — la care au participat 
aproape toți componenții lotu
lui, inclusiv cei ușor acciden
tați, C. Solomon, Topolinschi, 
Mirea, Nuță șl Henzel, toți a- 
ceștia lucrînd, la recomandarea 
medicului, ceva mai ușor. Dr. 
Eugen Craiovcanu speră, însă, 
în recuperarea întregului grup 
al accidentațiilor, pentru ca 
astfel conducerea tehnică să 
poată alinia, la ora partidei, o 
formulă de echipă apropiată 
de aceea utilizată cu 13 zile

Gheorghe NICOLAESCU

șt Mureșan-Călin s-au pripit, 
ratînd chiar și cîte o aruncare 
de la 7 m. Au înscris: Tacho 
8, Bilă, Boriceanu, Ilie și Ma
rian — cîte 2, Mureșan 1 — 
pentru Rulmentul, respectiv 
Torok 6. Bloju și Romete —

(Continuare in oua 2-3)



Tîmp de patru zile, la Cîmpulung Muscel
i___...............................  ii mini ----------------------------------- --------- ----------------—

Campionatele Naționale de 
ciclism fond centru seniori, 
punctul final al activității ru
tierilor noștri fruntași pe Șo
sele. se vor desfășura. încenînd 
de miine. în frumosul si ospi
talierul oraș argesean Cîmnu- 
lung Muscel de atitea ori gaz
dă, în ultimii ani, a caravanei 
multicolore a cicliștilor. Sperăm 
ca si cu această ocazie să a- 
vem nrileiul să urmărim dispu
te aprige între sportivi, spre 
deliciul miilor de spectatori. în
totdeauna prezenti aici, care 
au urmărit. într-o disciplină 
perfectă si cu multă atentie. în
trecerile rutierilor. Sperăm, 
totodată, să avem prileiul să 
consemnăm realizarea unor me
dii orare ridicate, dovada bunei 
pregătiri — la sfîrsitul unui an 
competitional intern si extern, 
bogat în întreceri — care să 
mai estompeze ceva din Insa
tisfacția provocată , de clasările 
mediocre in competiții interna
ționale ale cicliștilor noștri. 
Iată programul întrecerilor :

Miine. 30 septembrie, cu start 
de la ora 9.30. dificila probă — 
adevărată piatră de încercare in 
otice mare competiție ciclistă — 
de contratimp echipe (100 km). 
Se va desfășura De soseaua. in 
urcuș lin. spre Leresti si va 
ccnsta in parcurgerea a 4 ture 
de cite 25 km :

Vineri. 2 octombrie, cu start 
de Ia ora 10. proba de contra
timp individual. 40 km ( 2 ture 
X 20 km) pe aceeași șosea ;

Simbătă 3 octombrie; cu 
slart de la ora 10. se va des
fășura proba de semifond. p« 
un circuit în centrul orașului, 
în lungime de 2 km, care ya 
fi parcurs de 30 de ori :

Duminică, 
ia ora 9.30. 
probă, fond 
va desfășura______
— Rîșnov și retur, 
3 dificile puncte de 
Mateiasul. Rucărul

In toate zilele de 
plecările si sosirile vor 
loc — conform tradiției — 
fata hotelului Muscelul.

4 octombrie, start 
cea mai așteptată 
individual, ce 

pe ruta
se 

Cimpulung 
140 km. cu 
cătărare — 
si Branul. 

concurs.
avea 

în

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH ,,I.T.B.-1987"

întrecerile turneului interna
tional de sah organizat de aso
ciația I.T.B. au continuat, în 
sala din strada Licscani. cu 
partidele rundei a VIII-a. Atît 
liderul concursului. Drașko Fi- 
lipovici (Iugoslavia) cit si o- 
cunantul locului secund. Octa
vian Puscasiu. au obtinut vic
torii importante cu piesele

■ ilbe ia Constantin Botez, res
pectiv Gheorghe Gavrilă. Oti- 
liu Berechet, cu negrele, l-a în
vins De celălalt iucător iugo
slav. Periei mentinîndu-si «an
sa la un loc fruntaș (el are 
incă două locuri aminate). în- 
tr-o partidă tensionată. 
Armas a remizat cu

AML SPORTIV MOI W
(Urmare lin pag I)

Iulius 
marea 

maestră sovietică Elena Fatali- 
bekova (fiica fostei campioane 
mondiale 
în runda 
surpriză.
Reicher. Astfel a rămas nede- 
cis un frumos duel teoretic în 
apărarea siciliana. Celelalte

Olga Rubțova) care 
anterioară furnizase o 
învingîndu-1 pe Em.

numim mmm i» mm GRIVIȚA ROȘIE - ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 1515
tru Grivița Rosie, V. ION —
2 l.p. și CANTEA 2 drop.uri 
pentru Știința.

Miza meciului și-a pus am
prenta asupra calității, de un
de a rezultat o dispută apiigă, 
dar în limitele fair-play-ului,

GRUPA A DOUA VALORICĂ

Ieri, în meci-restanță din ca
drul etapei a 6-a a Diviziei A 
de, rugby, R.C. Grivița Roșie 
a Încheiat la egalitate meciul 
ei cu Știinfa CEMIN Baia 
Mare : 15—15 (6—6). Rezultatul 
reflectă, în general, raportul 
de forțe de pe teren ; prima 
repriză aparținlnd mai mult 
oaspeților (care au ratat de pu
țin două situații bune de eseu, 
prin V. Ion și Nistor), cea de 
a doua gazdelor, decis* . să-și 
aproprie victoria. Și ar fi putut 
să realizeze acest obiectiv, da
că în min. 77, după un ofsaid 
al .înaintașilor grivițeni (Bă
lan, în speță), N.eaga n-ar fi 
șutat, după fluierul arbitrului, 
în altă direcție mingea spre 
care se îndrepta si bălmărea- 
nul Seceleanu, întirziind astfel 
executarea loviturii. Conform 
regulamentului, arbitrul a mu. 
tat lovitura de pedeapsă cu 
10 m către terenul de țintă al 
gazdelor, iar V. ION a trans
format-o, aducînd egalarea-. 
Pînă atunci, punctele fuseseră 
înscrise de T. RADU, care a 
transformat un eseu de penali
zare, ’ tot ol autor a 2 l.p. și 
un drop (același jucător a ra
tat, însă, și 3 drop-uri.,.) pen-

două întilniri ale rundei Ema
nuel Reicher — Mircea Pavlov 
Si Dan Bărbulescu — Daniel 
Savin s-au încheiat de aseme
nea. la egalitate.

Clasament : 1. Filipovici 6 p. 
2. Puscasiu 5 D (1). 3. Armas 
5 p. 4—6. Pavlov Bârbulescu. 
FatalibekQva 4.5 p. 7. Berechet 
4 p (2) 8. Reicher 3 p. 9. Sa
vin 2.5 p (1). 10—11. Gavrilă. 
Botez 2.5 o. 12. Periei 2 o

în turneele secundare după, 7 
tunde.
6:5 p (candidați de maeștri + 
categ.

conduc Călin Tomoșoiu.

5 9 9

Știința merită o mențiune pen- 
care 
con- 
Iași, 
Pe-

tru modul mai insistent In 
a acționat „la mină". A 
dus bine, Mihai Popa — 
ajutat 
treseu

la tușe de Gabriel 
si Nicolae Drăgan.

Tiberiu STAMA

în final.

DUH 1)1 c

au eîștigat pionierele de 
la Școala nr. 109 (prof. Elena 
Cișmaș, antrenoare și căpi
tan al echipei „cadre didacti
ce" a Sectorului 4). Sigur, a 
fost și handbal, tenis de masă, 
șah, badminton. A fost, intr- 
un cuvînt, frumos, organizato
rii — sprijiniți îndeaproape de 
toți factorii locali cu atribuții 
în sport — reușind să depă
șească „momentele de v!rf“ 
ale competiției. Nu, însă, fără 
emoții. Căci," să recunoaștem,. 
La unele mari acțiuni sportive 
de masă. în dorință de a cu
prinde totul, puțini sînt orga
nizatorii care să rezolve ope
rativ, corect și eficient pro
blemele Ivite. Bunăoară, so 
sirile Ia cros, cu valuri succe
sive de competitori, unii pen 
tru prima oară Ia startul unor 
astfel de întreceri, ce reclamă 
o bună cunoaștere a terenului, 
o perfectă organizare. Am re
amintit de acest lucru, deoa
rece e vremea alergărilor în 
aer liber, duminică, spre exem
plu. avînd loc în Capitală 
cinci asemenea uriașe între
ceri. Vor urma multe altele, în 
București și tn țară, de com
petitori depinzînd reușita per
sonală, de organizatori — reu
șita generală.

i)
(catcg. 11)
6 p (ea tea.

Horatiu Filip. 6 p 
si Ruxandra Alexc 
III — fete + băieți).

Parik STEFANOV

MECIURI ECHILIBRATE IN DIVIZIA „A“ DE POPICE

în grupa a 2-a valorică a 
Diviziei A de rugby, singura 
surpriză: eșecul uneia din pro
tagoniste, Rulmentul Bîrlad, la 
București, în fața echipei Ma
șini Grete, cu 15—6 (6—0), meci 
în cadrul seriei I. Au înscris 
Mirică — eseu și I. Constantin 
transf., 2 drop-uri și o l.p. pen
tru M.G., respectiv Sirghie — 
un 6seu transformat de Flori
cică. A arbitrat D. Costea — 
Brasov. (C. Bartaîcs, coresp.)

Tot în seria I, Constructorul 
Constanța — T.C. Ind. Constan
ța 15—17 (6—7). Un derby lo
cal, cu multe răsturnări de 
scor. Realizatori: Kepâr . și 
Aneli — cite un eseu, Mihai 
— drop si l.p. și Gheorghe 
l.p., pentru T.C. Ind, respectiv 
Iloiban — eseu și Mardare — 
transf. șl 3 l.p. Ă arbitrat Gh. 
Prisecaru —■ Iași. (Cornel Po
pa, coresp.)

U.R.A. Tecuci — Hidrotehni
ca Focșani 15—10 (6—0). Au 
punctat: Slavu — eseu trans
format șl 1 l.p.. Frumuz l.p. 
și Iamandi drop pentru gazde, 
Timofte — eseu șl Văcaru 2 
l.p.. pentru oaspeți. (C. Filiță, 
coresp.).

Gloria București 
Brăila 0—12 (0—6).
i’ll un joc mai bine organizat, 
au eîștigat pe merit, prin punc
tele marcate de Niță cite 2 

și drop-uri. A condus V.
Buc. (Oct. Guțu,

l.p.
Marinescu
coresp )

2

Chimia
Brăilenii,

★
a Il-a, un atractiv 
„Tineretului"» des-

Energia —

In seria 
cuplaj pe .. 
chis de meciul 
..U“ 16 Februarie Cluj-Napoca: 
27—9 (10—0). în pofida rezul
tatului, meciul a avut multe 
momente de echilibru, rugbyș-

știi de la Energia impunîndu- 
se printr-un plus de orientare 
tactică. Au marcat: Scarlat și 
Gberghescu — cite un eseu. 
Sirbulescu — eseu transf. și 
o l.p., Gordin — eseu transf. 
și Mihcț — eseu pentru Ener
gia, Ncchita — eseu transf și 
drop pentru „U“. A condus M. 
Voina — Brașov. în celălalt 
meci al cuplajului. Rapid — 
I.O.B. Balș 17—15 (10—12). De 
remarcat replica dîrză a oas
peților, Îndeosebi din prima 
repriză. Abia la reluare gaz
dele au preluat inițiativa și 
au reușit să cîștige. în ultimele 
5 minute ambele echipe au 
trecut pe lingă un eseu !... 
Realizatori: Chiricencu — 2 e- 
seuri, Gh. Dumitru drop și 
l.p., Arambașa l.p. pentru Ra
pid, Fira — eseu, Fota transf. 
drop si l.p. si Cotigă drop pen
tru I.O.B. A arbitrat C. Stanca 
— Constanța.

Paid ZAHARIA
U.A.M.T. Oradea — Metalur

gistul Cugir 25—9 (15—9). Au 
înscris: Petruș, Șandru și Bota 
cite un eseu, Septicec 2 transf. 
și o l.p., Niehita un eseu trans
format pentru gazde. Pogan — 
eseu și Manea — transf. și un 
drop pentru oaspeți. (Ilie Ghi- 
șa, coresp.)

Olimpia P.T.T. Arad — Car- 
pați Mîrșa 21—6 (6—3). Joc do
minat de arădeni care și-au 
concretizat superioritatea prin 
punctele realizate de Cordu- 
neanu (eseu), Lcca (2 drop-uri, 
o transf. și un l.p.), Cristorea- 
nu și Sabău (cite un drop), 
respectiv Sia — două drop-uri. 
(Oct. Bcrbecaru, coresp.)

A 39-a ed 
tului Nation 
niori sl-a d 
duminică, pe: 
dionul Voini 
10 echipe « 
al finalei p< 
părtite in di 
ma grup* <t 
matil de-- lO 
candidate la 
care dădeau i 
la turneul fin 
teresante. ec 
bărl de situ; 
la alta. Dir 
A.S.A. Cons 
se mențină 
titlu. în dau 
Energia Rîi 
zău). I.P.A. 
ca București 
lă. C. P. 
campioană a 
iul Roman 
mai ușoară 
Avintul Fra; 
Electro Boto 
tul Sadu (ir

Turneul f 
start valoro; 
București. D 
stanta. Lami 
din acest n 
să puncteze 
loc pe podiu 
nele aprecie 
stanta. preț 
antrenor Mi 
produs prim 
du-i Derma 

■în... sah. ei ; 
litate. 20—26 
tii lor adve 
au avut ca 
tori pe C. P 
I. Voieu. I. 
nescu. V. 
C.P.B. ar 
Burcică (a 
plimentarc i 
Gb- Drăghici 
Si frații I. J

DIVIZIA A LA HAT
(Urmare din pag. I) după 19—19 

tactic forța 
stalîndu-se < 
ma jocului: 
25—22 (min. 
54), 28—23 ( 
nici o spere 
această parii 
și-au găsit < 
le lor fiind 
de studente 
aruncări de 
Ioana Vasile; 
jucătoare a i 
tribuit decis: 
victoriei de < 
ciul a fost di 
s-a desfășur 
fair-play. M 
belor format 
bitri bucur» 
și V, Dănces 
foarte bine, 
iefy 7, Moz» 
Stroia 4, Mi 
Florea 1 pen 
tiv Tîrcă 9, 
nilof 4, Lunc 
botaru 3. (A

DOROBAN 
OȚELUL GA 
11). Ploiește; 
foarte bine ș 
torie categor 
Curea 16, K 
Anton 2, Di 
pentru ploie 
Oprea 8, An 
Calmuc 3, U 
și Ivan cite 
M. Marin - 
București. (( 
coresp.).

TEROM IA 
COb

-i Al. Tudor — 867. iar de la 
oaspeți s-au impus atenției F. 
Iriminescu — 861 și O. Vasile — 
839 (I. PANA — coresp.)
® CONSTRUCTORUL GALATI 
— METALUL ROMAN 4998— 
-IP86 (4—2). A treia victorie con
secutivă a gălătenilor. care au 
avut ca lider pc I. Zisu — 894. 
(T. SIRIOPOI, coresp.) © ME
TALUL HUNEDOARA — C.F.R. 
TG. MUREȘ 5021—4973 (4—2).
Avînd în Tr. Tălnar — 883 și 
N. Popa — 8G5 cei mai buni 
iucătort. gazdele au obtinut o 
meritată victorie. De la fero
viari s-a evidențiat doar L. 
Seres — 865 (I. VLAD — eo- 
resp.) • VICTORIA C.F.R. TI
MISOARA — CONSTRUCTO
RUL TG. MURES 4761—4556 
(5—1) • UNIO SATU MARE— 
OLIMPIA REȘIȚA 5084—4640 
(6—0) • CHIMPEX CONSTAN
TA — RULMENTUL BRAȘOV 
4933—4894 (3—3).

în cursul săptămînii trecute 
s-au desfășurat în devans două 
partide feminine : ”
GANT TG. MURES 
TA ORADEA (etapa 
2433—2425 (4—2) •

MURES - ELECTROMU- 
TG. MURES (etapa a cin- 
2524—2565 (3—3). Derbyul 
a revenii campioanelor, 

la caoătul unei întreceri de 
bună factură tehnică. Maria To-

(V) — 466 si Doina Ță- 
(E) — 458 au dovedit cea
mare precizie in lansarea 
(C ALBU — coresp.)

cite 4, Verigcanu 3, Lazăr 1 
— pentru Chimistul. Au arbi
trat bine: M. Stăncilă (Bucu
rești) și I. Nicolae (Ploiești).

loan NOVAC

O etapă (a treia) în Divi
zia ..A“ de Donice in care au 
abundat, mai ales in confrun
tările feminine, locurile viu 
disputate, echilibrate Dină la 
ultimele schimburi. Iată citeva 
amănunte :

FEMININ: • GLORIA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 2490—2491 (2—4). Victo
rie mai Diitin obișnuită, stabi
lită la ultima bilă. Principalele 
realizatoare : Laura Andrei — 
430. Rodica Păduretu — 423. 
Silvia Boboc — 422 și Elenă 
Trandafir — 420 de la învingă
toare. respectiv Ana Petrescu
— 463. Margareta Cătineanu’ 422
și Florica Neguțoiu — 413. (N. 
ȘTEFAN — coresp.) © HIDRO
MECANICA BRASOV — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 2464— 
2436 (3—3). Campioanele au
pierdut la marc luptă. Cele mai 
bune rezultate individuale 
fost înregistrate du 
Peter (H) — 424 si 
gean CE) — 444 (C. 
Coresp.) • VOINȚA
— VOINȚA GALAȚI 2585—2451 
(5—1). Localnicele au realizat 
scorul etapei avînd în prim- 
plan pe Minela Mihăilă — 469. 
Constanta Constantin — 440 si 
Stela Godeanu — 437 (O. BĂL- 
TEANU - coresp.) • VOINȚA 
ORADEA — VOINȚA ODOR
HEIU SECUIESC 2282—2246 
(3—3). Joc de uzură.

au
Rosemarie 
Doina Tă- 
GRUIA — 
PLOIEȘTI

mimai două sportive au atins 
numărul de 400 p.d.: Ibolya 
Mathc — 405 de la gazde și 
Rozalia Slefus — 400 de la 
oaspete (I. GHISA — coresp.)
• C.S.M. RES1TA — U. T.
ARAD 2430—2387 (2—4) 9 CAR- 
PATI SINAIA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 2348—2299 (4—2)
• MUCAVA MOLID — RA
PID BUCUREȘTI 2469—2443 
(4—2) 9 VOINȚA TG. MUREȘ
- VOINȚA TIMIȘOARA 2526— 
2170 (5—1).

MASCULIN: • TEHNOUTI- 
LAJ ODORHEIU SECUIESC — 
AURUL BAIA MARE 4871— 
5026 (2—4). Campionii au con
firmat așteptările. cîstigînd 
clar. S-au remarcat : I. Ruge 
(A) — 867 si E. Matei (T) — 
861 (A. PIALOGA — coresp.) 
O C.F.R. CONSTANTA — 
GLORIA BUCUREȘTI 4946— 
5300 (2—4). Cu trei jucători
care au depășit 900 p.d.. oas
peții s-au ime i categoric. 
Bucurestenii L.. Pun — 933. T. 
Vasile — 917 si C. Stamatescu
— 903 au fost principalii per
formeri (C. POPA — coresp.) 
9 OLIMPIA. BUC — C.'R- 
PAȚI SINAIA 4998—4936 (2—4) 
Un meci interesant, în care

-gazdele chiar dacă au pierdut 
la individual, au cîstieat par
tida datorită unui plus de o- 
mogenitate. S-au
Belivacă — 876 D. Iancu — 836

s-a

derma-
- VOIN- 
a patra) 
VOINȚA

dea 
gean

TG.
RES 
cea) 
local

detasat. S.

ev.

A. MOSCU

NOU LA LOZ ÎN PLIC I

HIPISM
care 
per- 
careAUluTURISME .DACIA 1300' 

rccEvizoAne coLan.Bo.ooQ lei. 
eq.ooot.Ei, lo.aoo lei.b.oqq un,m
CiȘTIGURI SUPUMFNTARE DIN FOND SFfClM 
&Q8OATt « AS.1070-PSOV0SACW7

7G5. 
(N. 
Cota

vn-vm-ix
Dlligența 
Supliciu, 
ord. 66,

1.
2.
36

Cursa a X-a I
Nicolae) 1:33,3. 
: cișt. 26,

PREMILL TINERETULUI4

LOZUL
MARILOB CÎST!CVBI

CONFECȚIA 
C.S.M. SIBIU 
Bucureștencele ... _____
ceput impetuos (6—0 în min. 
11), ritm pe care l-au continuat 
pînă la jumătatea reprizei se
cunde (min. 42: 20—11), dînd 
impresia că vor cîșliga cu ușu
rință. Acțiunile rapide și efi
ciente ale formației Confecția, 
pe de o parte, jocul lent în 
atac, în același timp lipsit de 
incisivitate al șibiencelor, pe 
de alta, au determinat această 
diferență. O serie de trei go
luri înscrise de Felicia Ciontea 
a redat oaspetelor curajul ne
cesar reducerii substanțiale 
din handicap: 20—23 (min. 56). 
La acest scor, Rodica Grigoraș 
și-a asumat responsabilitatea 
aruncărilor la poartă și. înscri
ind de trei ori, și-a salvat e- 
chipa de un final pe muchie 
de cuțit. Au marcat: Grigoraș 
8, G. Constantincscu 4, Preo- 
(eseu 3, Nuțu 6, Popescu-Mu- 
rărașu, Croitoru, S. Arvatu și 
Mincu cite 1 gol pentru învin
gătoare, respectiv Brănuț 6, 
Ciontea 1, Paștiu 4. Căpățină 4, 
Stroia și Fiiip. Arbitri: L. Con- 
druț și O. Marin.

Dumitru STANCULESCU

BUCUREȘTI — 
25—20 (16—8).
au avut un in-

„Dacia
pentru prima 
TELEVIZOARE
alături de im- 
sume de bani.

Autoturisme 
1300" și, 
dată, 
COLOR, 
portante
în valoare de 50.000 lei, 
20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 
lei si cîștiguri suplimen
tare din fondul special 
al sistemului Loz în plic 
la emisiunea specială li
mitată care se pune In 
vînzare în aceste zile.

Ultima confruntare clasică 
„Premiul Tineretului" — s-a 

desfășurat în acest an în două 
etape, datorită faptului că la 
start au fost foarte mulțl concu- 
renți. La generația cailor de doi 
ani, In „prima repriză" a învins 
Ribița, care prin maniera cum 
și-a depășit adversarii, precum 
șl prin recordul realizat (1:31,o/ 
km), devine una din speranțele 
generației, N. Simion concepînd ■ 
o frumoasă cursă de viteză. „Re
priza a doua" a revenit Hangiței, 
care a reușit un frumos progres 
de valoare (1:26,2/km), I. Crăciun 
adueîndu-și aminte să era
cîndva o forță de prim-
plan. Alergarea rezervată 
matorilo-r a dat cîștig 
cauză din nou Osinei, care
deși penalizată drastic în urma 
victoriei dia reuniunea preceden
ta — a reușit să se impună 
grație lui B. Manea, care s-ta 
dovedit cel mai bun, el instalîn- 
du-se confortabil ia fruntea 
clasamentului la amatori. Cel doi 
lideri ai clasamentelor, 
na.se și N. Nicolae, au obținut 
flecare cite două victorii. Primul 
cu Rucsac ți Surina, ambii pre
zentați In mare pregres și formă.

cel de al doilea cu Dinar, 
s-a arătat susceptibil de noi 
formanțe, și cu Diligeența, 
nu a greșit decît o dată. Cursa 
cailor din lot a revenit lui Fi- 
delio, pe care T. Marinescu l-a 
adus cu siguranță la victorie.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
ȘTIINȚA BACAU 24—28 (14— 
13). Derbyul atît de așteptat de 
numeroșii iubitori ai handba
lului din Tg. Mureș (au asistat 
peste 3000 de spectatori!) a re
venit pe merit echipei campi
oane, care în repriza secundă.

a- 
de

G. Tă-

REZULTATE TEHNICE : Cursa
I : 1. ---- • .
Cota : 
Dinar 
miian. 
ev. 16, 
IlI-a :
1:22,3. Cota : cișt. 40, ev. 11, 
piu I—II—III 153. Cursa a IV-a : 
1. Vandalic (Pătrașcu) 1:26,0. 2. 
Suditu 3. Oazan. Cota : cîșt. 44, 
ev. M, ord. triplă 602. Cursa a 
V-a : 1. Osina (B. Manea)
1:28,6. Cota : cîșt. 63, ev. 56, tri
plu III—IV—V 232. Cursa a Vl-a: 
1. Surina (Tănase) 1^5,1, 2. Ka- 
tus. 3. Samson. Cola : cîșt. 17, 
ev. 13, ord. triplă 235, Cursa a 
VU-a : 1. Ribița (Simian) 1:31,0. 
Cota : cîșt. “175, ev. 22, triplu 
V—VI—VII 441. Cursa a VIII-a : 
1. Hangița (Crăciun) 1:26,2. 2. 
Lanterna, 3. Vhdu. Cota : cîșt. 68, 
ev. 60, ord. triplă 2026. Cursa a 
IX-a : 1. Gruia (Solcan) 1:27,6, 
3, Sică. 3. Kavala. Cota : cîșt. 13, 
ev. 15, ord. triplă 340. triplu

Rucsac (Tănase) 1:36,7. 
cișt. 20. Cursa a II-a : 1. 
(N. Nicolae) 1:35,5, 2. Ru- 
3. Tlly. Cota : cișt. 260,
ord. triplă 115. Cursa a 

1. Fideli o (Marinescu)
" trl-

WIINISHHTIA or STAI 10T0 PROSOSPOOI I.W0RNEA1A
• ’ ClȘTIGURILE TRAGERII-

PRONOEXPRES DIN 23 SEPTEM
BRIE. Cat. 1 : 1 variantă 25% 
— autoturism „Dacia 1300“ 
(70 000 lei) ; cat. 2 : 1 variantă 
100% a 14 823 Iei și 5 25% a 3.706 
lei ; cat. 3 : 17 a 1 962 lei ; cat.

' 5 : 170 a
3 :

4 : 93,25 a 358 tei ; cat.
196 lei ; cat. X : 209,25 a 159 tel ; 
cat. Z
PORT LA CAT 1 : 13 569 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
revenit participantului Isfan 
Gheorghe din Salonta, jud. Bihor.

3 296,75 a 100 lei. RE-

• Agenda aceste! săptămlni 
programează acțiuni deosebit de 
Interesante și atractive I Printre 
acestea se înscriu, pentru prima 
dată în acest an, o TRAGERE 
EXCEPȚIONALA loto 2, ce va 
avea loc duminică, 4 octombrie.
• Astăzi este șl ULTIMA ZI 

pentru jucarea numerelor favo-

rite la tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de miine, miercuri, 30 
septembrie. Ultima zi a acestei 
frumoase luni de toamnă oferă, 
după cum se știe, șl surpriza u- 
nel etape la concursul PRONO
SPORT cu partide din cupele 
europene. astAZI este ter
menul limită pentru depunerea 
buletinelor I
e Concursul PRONOSPORT de 

duminică 4 octombrie programea
ză următoarele partide : 1. Poli 
Timișoara — Univ. Craiova ; 2. 
,,U“ Cluj-Napoca — Victoria ; 3. 
Corvinui — Snortul Studențesc ; 
4. F.C. Olt — Petrolul ; 5. Oțelul 
— F.C.M. Brașov ; 6. Avellino — 
Napoll ; 7. Como — Sampdorla; 
8. Empoli — Fiorentina ; 9. Mi
lan — Ascoji ; 10. Pescara — Ce
sena ; 11. Roma — Pisa ; 12. To
rino — Internazionale ; 13. Ve
rona — Juventus.

Cara
Pu

NICA 
(13—10). Vie 
gazdelor car< 
fazele de ar 
menținut per 
ță de 2—3 g 
formații aml 
cat: Cozma t 
dău 4, Alexes 
Chelaru 2 pe 
pectiv Cămui 
xandru 1, Mii 
1 și E. 
trat: D 
din Plo 
resp.).

construc 
ȘOARA — II 
11). Joc CU 1 
nergie, ambe 
din răsputeri 
Am consemn, 
tatea pe tab< 
ria a revenit 
mai lucide. 
10, Truca 4, 
viei 3, Stan 
Oncu 2 pentr 
pectiv Dobrc 
4, Stanciu 2, 
și Doieiu 1. 
Apostol — R. 
gov. (C. CRE
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IEȘTI - DINAMO CONTTNOĂ...
lona- tntilnirea-derby dintre mtilti-r 
- se- alele camnioane ale tării C. P.
ă si București si Dinamo a consti-
3 sla- tult un 1oc al marilor ambiții.
Cele Dacă in rem izele de Ia ..nrin-

rul 1 derea mingii" a existat un ner-
: im- feet echilibru (si unii, si alții

pri- au lovit cite 4 adversari), in
1 _,{r- schimb „bătaia mingii" — altă-
ecate dată punctul forte al dinamo-
locuri vistilor — a fost dominată de
cipare data aceasta de tipografi care
ri in- au dobindit 12 puncte supli-
chim- men tare (M. Dulută — 2. M.
mriză Simolu — 2. A. Burcică — 2.
ti Si 1. Zică — 2. E. Avram — 2,
>lt să Al. Putinței — 1. Fi. Ciobanu
>entru 1) fată de 8 ale oinițtilor
de la din Șbs. Ștefan cel Mare (N. Ca-

Bu- lita — 2. T. Sîrbu — 2. I. Fun-
lehni- dăteanu — 2, N. Păsărică —2).
ealal- Scor final 20—16 pentru C.P.B.
ctuala Campionii au susținut un nou
inino- meci greu în compania tlneri-
isiune lor oinisti de la Laminorul Ro
lle cu man. cîstigînd in extremis cu
eava). 19—17. Celelalte rezultate din
urgis- turneul final : A.S.A. — La

minorul 19—11. Dinamo — La- 
ît la minorul 23—1. Dinamo

C. P. A.S:A. 21-10.
Con- Turul doi al finalei se va dis- 

. care pută sîmbătă si duminică De
îcepui Stadionul Tineretului din Capi- 
ru ur> tală. unde cele 4 protagoniste
d bu- se vor întrece tur-retur :
i Con- i. f. p. București 8 o. 2. Dl-
mosul namo 7 ț>. 3. A.S.A. Constanta 
i. .au 6 p. 4. Laminorul Roman 3 p. 
Tinîn- Pentru locurile 5—10 : Ener- 
nploni gia Rimnicelu — Avîntul Fra- 
i ega- sin 8—6. I.P.A. Sibiu — Electro 
tenta- Botoșani 9—0 (oinistii din Bo- 
intenii tosani au absentat de la iac), 
laliza- Politehnica București — Meta- 
Irascu. lurgistul Sadu 13—6. Ireproșa- 
I. Io- bile prestațiile arbitrilor P. Is- 
'e la trate. N. Scripcăras N. Grama

A. (toii din Sibiu). V. Chirită 
.e su- (Calați). V. Comsa (Călărași) si 
idele), A. Sigmireanu (Toplița).
I. Zică
u. Troian IOANIȚESCU
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Stan 3, 
Jrsache 
ondus: 
n, din 
NU

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — ’ 

ȘTIINȚA BACAU 28—23 (11—12). 
Rezultat numai în aparență sur- I 
prinzător. pe deplin justificat I 
după modul în care echipele 
au abordat partida: bucureșle- I 
nii — dezordonat, pripit, fără | 
să respecte indicațiile conduce
rii tehnice; studenții — ordo- g 
nat, cu dorința evidentă de a I 
obține un rezultat cit mai bun. I 
geea ce au și reușit in final. 
A fost un meci echilibrat, in I 
care egalitatea a apărut de 10 | 
ori pe tabela de scor. Spre fi
nalul partidei, bucureștenii s-au | 
detașat — se părea decisiv — I 
la trei goluri: 22—19 (min. 52). ’ 
dar n-au reușit să obțină vie- . 
toria, pentru că portarul stu- I 
denților, Bănuț Vieru, a fost » 
foarte Inspirat și pentru că 
dinamoviștii au ratat incredibil: I 
la 23—23, cu 80 de secunde îna- | 
ințe de final, Flangea a arun
cat mult prea departe de poar- ■ 
tă, iar cu numai 15 secunde | 
pînă la fluierul final Durău a 
ratat un ultim contraatac. Re- . 
zultat in cel^ din urmă echi- I 
tabil, dar nu putem să trecem • 
peste evoluția necorespunzătoa
re a dinamoviștilor. Marcatori: I 
Durău 7, Mocanu 4, Zaharia 4, | 
Jianu 4, Flangea 2, Simion 1 si 
Dogărcscu 1 pentru Dinamo, | 
respectiv Bondar 7. Girlescu 5, I 
Vlad 4, Vasilca 3, Chirilă 2, ’ 
Rotaru 1, Iciiim 1. Au condus . 
satisfăcător: VI, Cojocaru — I. I 
Mihălescu, din Craiova.
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Mihail VESA ■

METALUL BISTRIȚA — Dl- * 
NAMO BRAȘOV 21—19 (12—8). 
Marcatori: Irimieș 5, Loclmcr | 
5, Țcțcu 4, Cojocaru 3, M. Dan | 
2, Giurgiucă 2, pentru gazde, 
respectiv Donosa 6, Strcinu 5, g 
Roșea 4, Donca 2, Micie 2. Au I 
arbitrat: D. Dordca — A.
Kentzcl, din Sibiu. (I. TOMA . 
— corcsp.). I

DACIA PITEȘTI — A.S.A. ’ 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
31—25 (17—10). în „derbyul" co- I 
dașelor, gazdele au condus per- I 
manent. Au înscris: Grabov- 
schi 11, Coz.ma 10, Oprea 3, g 
Paraschiv 3. Mihăilă 2, Neagu I 
1, Barbu 1 pentru Dacia, res
pectiv R. Moldovan 9, David . 
4, I. Moldovan 3, Bădău 3. I 
Furnea 2, Mureșan 2, Vajda 1 I 
și Kovacs 1. Arbitri: Tr. Popes
cu — S. Marghescu, din Bucu- 1 
rești (Narcisa FEȚEANU — | 
coresp.).

Partidele Universitatea Cra- I 
iova — Steaua, Universitatea I 
C.U.G. Cluj-Napoca — II. C. 
Minaur Baia Mare și Relonul a 
Săvinești — Politehnica Timi- I 
șoara, s-au disputat în cursul 
săptămînii trecute. .

• Azi. de la ora 17/30, în | 
Sala Floreasca din Capitală va 
avea loc partida România — g 
R.D. Germană (tineret-fem.). •

BULETINUL CUPELOR EUROPENE
• CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI. Steaua a plecat 
ieri după-amiază cu avionul la 
Budapesta unde, în cursul se
rii. antrenorii A. . lordănescu 
și R. Troi au programat o pri
mă ședință de pregătire. In 
cursul zilei de astăzi se va e- 
fectua un nou antrenament. Nu 
există indisponibilități în lot.
• CUPA U-E.F.A. Sportul 

Studcrtțesc urmează să plece 

VICTORIA, HOTĂRÎTĂ SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA
(Urmare din pag. I)

in urmă, la Larnaca. Adică, 
Rotărescu — în poartă; Comă- 
nescu, Mirea. C. Solomon. To- 
polinschi — în apărarea ime
diată: Cojocaru, Augustin, V. 
Ene — Ia mijloc; Vaișcovici, 
Nuță și Henzel — în linia 
întîl. în situația în care va fi 
aliniat „ll“-le de mai sus. sin
gura modificare față de acela 
care a început manșa întji cu 
E.P.A. Larnaca se referă la 
mijlocașul Augustin, care va 
lua locul lui Balaur I. Rezerve: 
Toma, Balaur I, Caciureac. 
Stere și Țălnar.

Valorosul jucător al Victori
ei. este vorba de Augustin, de
ține. de altfel, si o bună for
mă sportivă, demonstrată și 
în partida de la Suceava unde 
a înscris ambele goluri ale. 
Victoriei. „Am o bună poftă 
de joc, am fost foarte aproape 
de go! la Larnaca, in sfertul 
de oră în care am jucat. Sper 
să-l realizez în partida-retur, 
decisivă în privința calificării", 
ne spunea Âugustin.

Așa cum am mai anunțat. 
E.P.A. Larnaca a sosit în Ca
pitală duminică dimineața. An
trenorul Jiri Lopata a depla
sat la București un lot de 21 
de jucători: Constantinou și 
Cristophi — portari; Aposto-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LA MECIUL de fotbal Dina

mo — F.C, Malines, care va avea 
loc mierour! pe stadionul Dina
mo. sînt valabile legitimațiile a- 
bonament eliberate de C.N.E.F.S. 
de culoare roșie și verde, iar 
cele de culoare gri. pentru tri
buna 0, numai însoțite de tichet.
• REZULTATUL EXACT AL 

MECTULUI C.I.L. Sighet — Me
talul Bocșa este 1—1 (0—0), așa 
cum cititorii noștri și-au putut 
da seama după numele marcato
rilor și minutele cînd s-au în
scris golurile : Scrlpcaru (min. 
74), respectiv Rus (min. 82).

SERIA i
Cetatea Tg. Neamț — Reloaiul 

Săvinești 3—0 (1—0), Zimbrul Și
ret — A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc 1—2 (0—1), Mi
nerul Gura Humorului — Aurora 
Tg. Frumos 0—0. TEPRO Iași — 
Carpați Gălănești 2—0 (2—0). Me
talul Rădăuți — Constructorul 
Iași 2—0 (0—0), Avîntiul Frasin — 
Steaua Minerul Vatra Domei
1— 0 (0—0), Metalul Botoșani —
Chimia Fălticeni 1—2 (0—0). I.T.A. 
Celuloza Piatra Neamț — Elec
tro Botoșani 5—0 (3—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a IV-a : 1. A.S.A.
EXPLORĂRI CÎMPULUNG 12 p. 
(12—1), 2. Constructorul Iași 9 p 
(13—7), 3. Chimia Fălticeni 9 p. 
(II—5)... pe ultimele locuri : 15. 
Zimbrul Șiret 3 p (3—10), 16. E- 
lectro Botoșani 0 p. (1—12).

SERIA A Il-a
C.S.M. Borzești — Mecanica 

Vaslui 1—1 (1—1), Constructorul
Hidrotehnica Focșani — Minerul 
Comănești 3—0 (2—0). Petrolul 
Moi.nești — Partizanul Bacău 2—0 
(2—0), Steaua Mecanica Huși — 
Foresta Gugești 2—0 (0—0), Ari
pile Victoria Bacău — Laminorul 
Roman 4—1 (1—1), Textila Buhuși
— Proletarul Bacău 2—1 (2—1),
Unirea Negrești — MECON Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—1 (1—0).
Moildosin Vaslui — Luceafărul 
Adj ud 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
VICTORIA BACĂU 12 p (12—3),
2— 3. Textila Buhuși 9 p. (9—6). 
Petrolul Moinești 9 p. (6—3)... pe 
ultimele locuri : 14. Constructorul 
Hidro. Focșani 3 p. (5—7), 15. 
Moldo sin Vaslui 3 p. (6—8), 16. 
Proletarul Bacău 0 p. (2—9).

SERIA A ITI-a
Minerul Mahmudia —■ Chimia 

Brăila 4—1 (2—0), Victoria I.R.A. 
Tecuci — Cimentul Medgidia 5—2 
(2—0), Laminorul Viziru — por
tul Constanța 3—2 (1—1). Dunărea 
C.S.U, Galați — Gloria Galați
2—0 (0—0), CONPREF Constanța
— D.V.A. Galați 3—1 (3—1),
I.M.U —C.S.S. Medgidia — Progre
sul Isaccea 3—0 (1—0). S.N.-C.S.S. 
Tulcea — Metalul Mangalia 3—1 
(1—0), C.S. Progresul Brăila 
Arrubium Măcin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 9 p. (9—5), 
2—3. Victoria I.R.A. Tecuci 7 p 
(0—4) I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia 7p
(7—2), 4. Portul Constanța 7 p
(5—3)... pe ultimele locuri : 15. 
Chimia Brăila 4 p (4—9), 16.
CONPREF Constanța 3 p (6—10).

SERIA A IV-a
Metalul Buzău — Petrolul Ber

ea p—0, Unirea Urziceni — Vii
torul Chimogi 4—0 (1—6), Petrolul 
Ro-ata de Jos — S.N. Oltenița 
1—0 (0—0), F.C.M. Dunăreană
Giurgiu — Utilaje Grele Giurgiu 

miine la Katowice, partida sa 
cu G.K.S. fiind programată, 
cum se știe, joi. Formația noas
tră va călători cu avionul pînă 
la Cracovia și, apoi, cu autoca
rul la Katowice. Universitatea 
Craiova a plecat luni diminea
ță, pc calea acrului, pînă la Li
sabona de unde și-a continuat 
drumul (200 km.) cu Autocarul 
pînă la Chaves.

lou, Tonuzou, Anloniou, Sta- 
vrou, Stephani, Pierakis, Per- 
dios și Karsesas — fundași; 
Lentesios, Clarke, Pele, Porfy- 
riou, louiianou — mijlocași; 
Theodotou, Ncoclcous, Phili- 
pou, Stiayias, Maki, Prastitis 
— înaintași. Ieri, fotbaliștii ci- 
prioți au efectuat, pe terenul 
Victoria, o ședință de pregă
tire, Ia sfîrșitul căreia J. Lo
pata nu se decisese asupra e- 
chlpei care va începe jocul. 
„Din formația utilizată la Lar
naca, doar linia mediană ră- 
mîne intactă" — declara zia
riștilor antrenorul cehoslovac, 
„în rest, a precizat el, vor ju* 
ca, pot să spun de pc acum, in 
mod sigur, portarul Constanti
nou, fundașul Pierakis și vîr- 
ful central Philipou". Recom- 
punînd, împreună, un „11“ pro
babil. am ajuns la următoarea 
formulă: Constantinou — Ste
phani, Tomazou, Pierakis, Sta- 
vrou — Lemesios, Pelc, Clarke, 
Makj — Skayias, Philipou.

Meciul va începe la ora 15,30 
și va fi condus de arbitrul al
banez I. Kothelja.

• Pentru jocul Victoria — 
E.P.A. Larnaca sînt valabile 
legitimațiilc-abonament — eli
berate de C.N.E.F.S. — de cu
loare roșie și verde, celelalte 
numai însoțite de tichet.

• „CUPA ROMÂNIEI. ediția 
1987—1988. Miercuri se dispută o 
nouă etapă în „Cupa României", 
în cadrul căreia vor juca și e- 
chipe de Divizia C. Meciurile vor 
începe la ora 15.
• DATELE TURULUI CRITE

RIULUI CENTRELOR OLIMPICE. 
S-au dispuitat pînă acum două e- 
tape din cadrul turului Criteriu
lui republican al centrelor olim
pice Viitorul. Celelalte etape din 
această toamnă sînt programate 
la următoarele date : 1. 8, 15. 22 
și 29 octombrie.

DIVIZIA C, ETAPA A 4-A
Trei echipe cu punctaj maxim :

A.S.A. Explorări Cîmpulung Moldovenesc, 
Aripile Victoria Bacău și Vagonul Arad

2—2 (1—1), ISCIP Ulmeni — Vic
toria Munteni Buzău 4—0 (1—0), 
Olimpia Slobozia — Carpați Ne- 
hoiu 3—0 (1—0), Victoria Țăndâ
rei — Dunărea Călărași 0—2 
(0—0), A.sTa. Buzău — Chimia 
Buzău 2—1 (1—0).

Pe primele locuri f 1. UNIREA 
URZICENI io p (10—3), 2. Du
nărea Călărași 9 p (10—4), 3. Ș.N. 
Oltenița 7 p (9—4)... pe ultimele 
locuri : 15. Chimia Buzău 3 p 
(2—9), 16. Metalul Buzău 1 p 
(1-4).

SERIA A V-a
Petrolul Tîrgoviște — Avicola 

Crevedia 1—1 (0—0), Minerul Șo- 
tinga — Abatorul București 3—0 
(2—0), MECON București — Au
tomatica București 2—0 (1—0).
Tehnometal București — Viscolii 
București 1—0 (0—0), C.F.R.-B.T.A. 
Bu cu rești — Electrica Ti tu 2—1 
(1—1), Chimia Găești — IUPS 
Chitila 1—2 (0—1), Cimentul Fieni 
— I.M.G. București 3—3 (1>—1),
Danubiana București — Metalul 
Mija aminat.

Pe primele locuri : 1. I.U.P.S. 
CHITILA 10 p (10—5), 2. ViSCO- 
fil Buc. 7 p (6—3), 3. Avicola
Crevedia 7 p (6—4)... pe ultimele 
locuri : 15. -Chimia Găeștl 2 p 
(1—3), 16. Danubiana Buc, 0 p 
(3-9).

SERIA A Vl-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

Automatica Alexandria 0—0, Re
colta Stolcănești — Progresul 
Corabia 1—1 (0—0). Electronistul
Curtea de Argeș — Dacia Metalul 
Rm. Vîlcea 2—1 (1—0), ROVA
Roșiori — C.F.R. Craiova 5—0 
(1—0), Progresul Băilești — Vi
itorul Drăgășani 3—1 (1—1), Chi
mia Tr. Măgurele — Unirea Pi
tești 3—1 (3—0), I.O.B. Balș —
Muscelul Cîmpulung 1—0 (0—0),
Dacia Pitești — Textila Roșiori 
4—0 (2—0).

Pe primele locuri î 1. AUTO
MATICA ALEXANDRIA 10 p. 
(6—0), 2. Constructorul Craiova
8 p (3—1), 3. Viitorul Drăgășani 
7 p. (7—6)... pe ultimele locuri : 
15. C.F.R. Craiova 4 p. (3—8), 16. 
Progresul Băilești 3 p. (3—6).

SERIA A VII-a
Petrolul Țicleni — Dierna Or

șova 4—1 (1—0), Mecanizatorul
Șimian — Minerul Anina 2—2 
(2—1), Minerul Motru — C.S.M.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECOND
UN ACTIV VÎRF DE ATAC

Tractorul Brașov - Jiul Petroșani l-o (l-o)
Pe frumosul stadion „Tractorul44, 

în fața a peste 12 000 de specta
tori. am urmărit un meci de 
mare angajament. între o for
mație fără nume mari, care în
cearcă să se afirme, si una din
tre favoritele seriei a două. Prin- 
tr-un joc mai a vin ta t, mai sim
plu si mai eficace în atac, gaz
dele au obtlnut o meritată vic
torie în fata unui ..11“ care re
simte vizibil absentele celor 
Dlecati. Prima repriză ne-a ară
tat echipa gazdă dominînd cu 
suficientă autoritate, ajutată și 
de așezarea defensivă a oasoe- 
tilor. în minutele 3 <F1. Vasile — 
vîrf de a<tac, unul dintre cei 
mai activi jucători ai Tractoru
lui) . 20 (același FI. Vasile) si 34 
(AIdea) — gazdele au ratat bune 
situații. în timp ce Jiul a creat 
un atac foarte periculos. în min. 
21. prin Lasconi. ratat de Ti- 
mofte. Pe măsură ce se apropie 
pauza, presiunea celor de la 
Tractorul creste si. in min. 40. 
după o suită de acțiuni Ia poar
ta lui Racolțea. MANTA înscrie 
cu capul, la o lovitură de colt, 
sesizînd foarte bine breșa din 
defensiva adversă.

O EGALITATE ECHITABILĂ
Ceahlă ii P. Neamț - r.C.N-
Cei 8 000 de spectatori, dezamă

giți. desigur, de egalul realizat 
de echipa favorită, au fost mar
torii unei partide interesante, dis
putată sl. în ciuda cartonașelor 
galbene primite de Marian Oprea 
Cataros. Murariu si Mironas. des
tul de curată. Ceahlăul a fost 
mai bună în prima repriză : a 
și deschis scorul. în min. 37. 
cînd Susanu. lansat pe extremă, a 
centrat și AMARGTITOALEI a re
luat. cu capul. .In poarta pără
sită de Dinu. Mai mult. în min. 
44. Vasilache a driblat si por
tarul. dar a întîrziat șutul, care, 
în cele din urmă a fost respins, 
din drumul spre gol. de Ca- 
taros.

Scănati destul de ușor, după 
pauză brăilenii au început mal 
bine. și. în min. 55. la 4 m. Ră- 
dulescu a șutat în portar, după 
cane gazdele si-au reluat domi
narea teritorială, însă Vasilache 
(din nou el), a irosit o bună 
ocazie (min. 57). în min. 62, însă, 
fundașul Chertic I a vrut să tri
mită ..acasă44, dar l-a servit ca

Lugoj 3—0 (1—0), Automecanica.
Reșița — Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Sev. 3—0 (3—0), Minerul 
Rovinari — C.F.R. Victoria Ca
ransebeș 2—1 (2—0), C.S.M. Ca
ransebeș — Minerul Mătăsari
2— 1 (1—0), Metalurgistul Sadu — 
Minerul Oravița 3—0 (1—0), Me
talul Oțelu Roșu — Minerul Mol
dova Nouă 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 9 p (9—2), 2. C.S.M. 
Lugoj 9 p (10—3), 3. C.S.M. Ca
ransebeș 9 p £10—5), 4. Petrolul 
Țicleni 9 o (7—6)... pe ultimele 
locuri : 15. Dierna Orșova 3 p
(3—9)} 16. Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Severin 0 p (0—9).

SERIA A VIII-a
Minerul Șumcuiuș — Unirea 

Sinnicolau 3—0 (2—0), Unirea
Tomnatic — Gloria Beiuș 9—0 
(4—0), Șoimii Lipova — înfrăți
rea Oradea 1—0 (1—0), Strungul 
Chlșlneu Criș — Auto Vulcan 
Timișoara 2—0 (0—0), C.S.M. Va
gonul Arad — Motorul I.M.A. 
Arad 2—0 (1—0), C.F.R. Timișoa
ra — Recolta salonta 3—0 (1—0), 
Unirea Valea lui Mihai — U.M. 
Timișoara 1-—1 (0—1), A.S. Sîn- 
martinul Sîrbesc — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 12 p (7—1), 2. C.F.R. 
Timl-șoara 9 p (11—1), 3. Unirea 
Tomnatic 9 p (13—9)... pe ulti
mele locuri : 15. Unirea Sînnico- 
lau 3 p (1—8), 16. Gloria Beiuș 
3 p (4—14).

SERIA A IX-a
Minerul Băița — Minerul Cav- 

nic 2—3 (1—1), Someșul Satu Ma
re — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca
3— 2 (1—2), Olimpia Gherla —
IZOMAT Simleul Silvaniei 2—1 
(1—0), Minerul Borșa — Minerul 
Turț 4__o (3—0), Chimia Tășnad
■— Oașul Negrești 2—0 (0—0), 
CUPROM Baia Mare — Minerul 
Băiuț. 1—0 (0—^0), Laminorul Vic
toria Zalău — Minerul Sărmășag
3—2 (1—1). Moto-rul I.R.A. Cluj- 
Napoca — Industria sîrmei Cîm- 
pia Tur zii 1—1 (0—1).

Pe primele locuri ; 1. CHIMIA 
TĂȘNAD 9 p (7—5), 2. Minerul 
Cavnic 8 p (9r-3) — penalizată 
cu 2 p, 3. Laminorul Victoria 
Zalău 8 p (5—3)... pe ultimele 
locuri : 15. IZOMAT Șimletd Sil

în partea a doua. Jiul avan
sează cu toate liniile dar Trac
torul va reacționa periculos ne 
contraatac. Astfel în min. 60. FI. 
Vasile este oorit nrin fault de 
V. Popa, dar lovitura liberă de 
la 18 m. rămîne fără rezultat. 
Patru minute mai tîrziu. Goran 
îuftează la 6 m de poarta lui 
Racolțea. iar în min. 80. la o lovi
tură liberă pentru oaspeți dln- 
tr-o bonă poziție la 18 m Stana 
trimite în ..zid44 Cu un minut 
înainte de final Benta. singur 
în fata lui Racolțea sutează pu
ternic. dar portarul oaspeților 
respinge in extremis.

A arbitrat corect si autoritar 
o. lonescu (Ploiești). TRACTO- 
RUL • Orban — Anshel. GORAN.
l-TINTEA.  Muresan — MANTA. 
Ghioane. ALDE A — Marcăs (min. 
82 Benta). FL. VASILE (min. 75 
Manolache). Handrea. JIUL : 
RACOLȚEA — Sedecaru (min. 46 
Dlanu). NEAGU,. V. Popa (min. 
70 Moromete) B. POPESCU — 
Cristea. Timofte SZEKELY. sta
na — Stoinescu. Lasconi

Fftimie lONESCU

Progresul Brăila 11 (10)
pe tavă pe PASCU și acesta a 
marcat de la 14 m. Gazdele ne
glijează faza de apărare si în 
(nin. 69 Marin s-a aflat în pozi
ție bună, dar a ratat, apoi lan- 
cu a irosit si el o situație ex
celentă (min. 72) pentru ca, în 
min. 87 la pasa lui Văsîi. Pascu 
doar de la 10 m. cu toată poar
ta în fată, să suteze în... înaltul 
cerului ! Si cum ambele echipe 
au trecut do lîngă victorie, re
zultatul ni se pare a fi echi
tabil.

Arbitru] M. Toncea (București) 
a condus corect. CEAHLĂUL : T. 
Ion — Murariu. Ovidiu Oprea. 
Mironas. Chertic I — MAFLAN 
OPREA. Farcas (min. 55 Tancu). 
DUMITRESCU — AMARGHTOA- 
LEI. VasHache (min. 64 Ungurea- 
nu) SUSANU. F.C.M. PROGRE
SUL • DTNU —<• Tudose. Coman. 
DARIE, Chiriță — CATAROȘ, Ti- 
tiriscă (min. 81 Marin Oprea). A. 
Marin Rădulescu — Văsîi. Neho- 
ianu (min. 30 PASCU).

Constantin ALEXE

vaniei 4 p (3—10), 16. Oașul Ne
grești 3 p (4—3).

SERIA A X-a
Tîrnavele Blaj — Unirea Alba 

Iulia 1—3 (1—1) Mecanica Alba 
lulia — Aurul Brad 1—3 (lr—1), 
Automeeanica Mediaș — Nitna- 
motnia Făgăraș 1—2 (1—2), C.S.U. 
Mecanica Sibiu — Minerul Ști
ința Vuilcan 2—0 (0—0), Carpați
Mîrșa — Minerul Lupeni 4—0 
(2—0), C.F.R. Simeria — I.P.A. 
Sibiu 2—0 (1—0), Mureșul Deva
— Metalul Aiud 2—1 (0—0), Me
talurgistul Cugir — Textila Cis- 
nădie 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 9 p (16—2),
2. Unirea Alba Iulia 9 p (12—5),
3. I.P.A. Sibiu 9 p (10—3). 4. Ni-
tramonia 9 p (10—6)... pe ulii* 
rhele locuri : 15. Automeeanica
Mediaș 1 p (2—8), 16. Mecanica 
Alba Iulia 1 p (3—13).

SERIA A Xl-a
Meta-lotehnica Tg. Mureș — 

Chimforest Năsăud 1—0 (0—0),
Unirea Cristuru Secuiesc — Mu
reșul Luduș 2—1 (2—0), Oțelul 
Reghin — Viitorul Gheorgheni 
2—0 (0—0), Metalul Reghin — 
Metalul Sighișoara 3—1 (1—0), Mi
nerul Bălan — Lacul Ursei So va
ta 1—0 (1—0), Laminorul Be- 
cl-ean — Avîntul Reghin 0—I 
(0—1), Minerul Rodna — Hebe 
Sîngeorz Băi 2—1 (0—0), Meca
nica Bistrița — Progresul Odci- 
helu Secuiesc 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MECANI
CA BISTRIȚA 10 p (13—3), 2.
Progresul Odorhel 9 p. (12—4), 3. 
Avîntul Reghin 9 p (4—2)... pe 
Ultimele locuri : 15. Hebe Sîn
georz Băi 3 p (3—6), 16. Lamino
rul Boc lean 0 p (1—9).

SERIA A XII-a
Poiana Cîmpina — Carpați Si

naia 3—0 (1—0), Cimentul Hoghiz
— Mo bila-Mă gura Codlea 4—0 
(2—0), IAIASÂ' Sf. Gheorghe — 
Carpați Covasna 4—1 (2—1). Me
talul Tg. Secuiesc — Minerul Fi- 
lipeștii de Pădure 4—0“ (2—0), 
A.S.A. Chimia Ploiești — Electro 
Sf. Gheorghe 1—0 (0—0), Precizia 
Săcele — Minerul Baraolt 5—0 
(2—0), Petrolul Băicod — Unirea 
Cîmpina 3—1 (1—1), Montana Si
naia — Victoria Florești nu s-a 
disputat.

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL BĂICOI 9 p (7—4), 2. Po
iana Cîmpina 6 p (11—5) — pe
nalizată cu 3 p, 3. I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe 6 p (7—3) — penalizată 
cu 1 p... pe ultimele locuri *. 15. 
Carpați Sinaia 3 p (3—7), 16. Mi
nerul Fiii pești 3 p (4—9).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo- 
luntari dm localitățile respective.
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RADU ILIOI-DE DODĂ ORI PE PRIMUL LOC >
Beneficiind de o organizare 

fără cusur — pentru aceasta 
organele locale din Lugoj me
rită toate laudele —, noua e- 
diție a Concursului Internațio
nal al României la călărie a 
oferit foarte numeroșilor spec
tatori un frumos și atractiv 
spectacol sportiv, la reușita 
căruia și-au adus contribuția 
călăreți fruntași din Bulgaria, 
Iugoslavia, Ungaria Si. bineîn
țeles, România.

După participarea Ia Campio
natele Balcanice, această com
petiție a constituit cel de-al 
doilea important examen pen
tru specialiștii în săriturile 
peste obstacole (au absentat 
doar componenții echipei care 
se află la întrecerile de la 
Tripoli), majoritatea dintre 
participant! reușind evoluții a- 
preciate. în acest calificativ 
avem în vedere, cu deosebire 
și condițiile meteorologice cu 
influențe negative, fie datorită 
caniculei (sîmbătă), fie furtunii 
și ploii foarte puternice (du
minică), care și-au pus am
prenta asupra evoluțiilor ge
nerale. partea finală a ultimei 
probe desfășurindu-se pe... în
tuneric. Vom sublinia că prin
tre cei care s-au evidențiat au 
fost Radu Ilioi, cîștigător a 
două probe, Ligia Ilin, Marian 
Feraru, Alexandru Bozan, Cris
tina Ciocan, N. Paraschiv ș.a., 
ei demonstrînd că dispun de 
acele calități care-i fac compe
titivi, dar, în același timp, nu 
le putem trece cu vederea (lor 
si mai ales celorlalți) și gre
șelile comise in abordarea unui 
anumit tip de obstacole sau a 
parcursului în general, aceasta 
fiind, printre altele, si urma
rea unei recunoașteri superfi
ciale a poziției si alcătuirii ob
stacolelor. Un argument _ îl 
constituie și faptul că puțini 
și-au dat seama de „capcana" 
din barajul primei probe, înăl
țarea staționatei din combina
ția de trei nefilnd sesizată de
cît de puțini dintre competi
tori, majoritatea doborînd a- 
proape cu regularitate în acest 
punct, pentru că nu au știut 
să intre în combinație.

Referindu-ne la concurs, vom 
mai aduce în discuție și un alt 
aspect: cel al alcătuirii pro
gramului. Spre deosebire de 
întrecerile din campionat, de 
această dată au fost incluse, 
cum era și firesc, și probe de 
un gen special (ștafetă, ale- 
ge-ți punctele sau itinerarul), 
spectaculoase pentru 
dar care solicită, în 
timp, călăreților și o

audienței la public dar, mai 
ales, asupra pregătirii călăre
ților, obișnuiți de prea multă 
vreme cu o gindire tehnică și 
tactică redusă numai la obiș
nuitele probe. Iată teme care 
trebuie să stea în atenția co
misiei de competiții, prima 
chemată să rupă acest lanț al 
monotoniei care pîndește de 
multă vreme concursurile 
noastre de călărie.

REZULTATE TEHNICE : Pre
miul I. A.S. Lugoj (proba de des
chidere) — 1. R. Ilioi (România) 
ou Borneo 0 p (45,9 s), 2. Ligia 
Iiin (România) cu Pamela 0 p 
(47,1 s), 3. N. Paraschiv (Româ
nia) cu Spartak o p (49,4 s) — 
după baraj ; Premiul C.S.M. Lu
goj („alege-ți itinerarul") — 1. R. 
Ilioi (România) cu Borneo 0 p 
(63,5 s), 2. A. Gyuros (Ungaria) 
ou Kemal 0 p (75,0 s), 3. Ioana 
David (România) eu Florești 0 p 
(80,5 s) ; premiul Federației (șta
fetă americană) — 1. Ungaria (L. 
Balint cu Gydran + A. Gyuros 
cu Kemal) 46 p (114,9 s), 2. Bul
garia (Galia Koleva cu Prevrat + 
I. Stoianov cu Afganistan) 46 p 
(117,3 s), 3. România HI (Ioana 
David cu Căprioara + M. Feraru 
cu Nimb) ; Premiul C.J.E.F.S. 
Timiș („alege-ți punctele") — 
1. L. Balint (Ungaria) cu Gydran 
1610 p, 2. Al. Bozan (România) 
ou Radiana 1610 p, 3. R. Ilioi 
(România) cu Borneo 1440 p ; 
Premiul orașului Lugoj (la cro
nometru) — 1. L. Maksim (Un
garia) cu Amigo 4 p (79,3 s), 2. 
Ligia Ilin (România) cu Pamela 
4 p - - 
nia)

„CUPA MONDIALA4

LA TIR
Una dintre ultimele ocazii de 

ocupare” a locurilor pentru con
cursul de tir de la Olimpiada 
din 1988, Cupa Mondială — 1987, 
s-a desfășurat recent la Seul. 
Dintre rezultatele notabile trebuie 
consemnate cele reușite de Ve
sela Letceva (Bulgaria),* învin
gătoare în proba de pușcă cu 
aer comprimat, cu 496,7 p, ur
mată de Launl Meili (S.U.A.) 
493,6 p șl Valentina Cerkasova 
(U.R.S.S.) 492,5 p. Proba de pis
tol liber a revenit recordmanului 
mondial Igor Basinski (U.R.S.S.), 
cu 666 p. urmat de chinezul Yifu 
Wang, cu 658 p șl ungurul Zol-

. ian Papaniatz, cu 657 p.

ACTUALITATEA IA POLO

VICTORII ALE TENISMANILOR ROMANI
• Proba de dublu bărbați din 

cadrul concursului de tenis al 
armatelor prietene, desfășurat 
la Sofia, a revenit sportivilor 
români Adrian Marcu și Răzvan 
Itu care au întrecut în finală 
cu 4—6, 6—2, 6—1 perechea Ol- 
kovski, Silev (U.R.S.S.). în 
proba de dublu feminin a cîș
tigat, de asemenea, cuplul 
româin Daniela Moise, Daniela 
Ivan, învingătoare cu 6—2, 7—6 
în finala susținută cu jucătoa
rele sovietice Sapoșnikova si 
Sinarenko.

• Turneul internațional femi
nin de la Hamburg a revenit 
jucătoarei vest-germane Steffi 
Graf, care a învins-o în finală 
cu 6—2, 6—2 pe Isabel Cueto.

• In semifinalele turneului 
de la Barcelona au fost consem
nate următoarele rezultate: 
Wilander — Roldan 6—3, 6—0; 
Taite — Bengoechea 6—2. 6—4. 
în finală, la capătul unei parti
de maraton, Jaite a cîștigat 
cu scorul de 7—6, 6—4, 4—fi,
0—6, 6—4.

OINAMO BUCUREȘTI» STYLON GORZOW
IN SFERTURILE OE FINALĂ

(80,4 s), 3. M. Feraru (Rcraâ- 
cu Nimb 4 p (82,9 s).

Emanuel FAN7ANEANU
Incepind de Joi șl plnă du-•

minică, la baza hipică dl>n Lugoj 
se vor desfășura întrecerile eta
pei finale a Campionatului Na
tional pentru juniori și fete.

• Turneul internațional din 
Kuweit a fost cîștigat de selec
ționata țării gazdă care a între
cut, în finală, cu scorul de 11—5 
selecționata Arabiei Saudite.
• In Berlinul Occidental, In 

C.C.E., Spandau 04 a întîlnit pe Do
nau Viena pe care a învins-o cu 
20—6. Echipa austriacă a pierdut 
cu 2—22 și meciul eu Alphen 
(Olanda).

Echipa de polo Dinamo Bucu
rești s-a calificat, după cum se 
știe, în sferturile de finală ale 
Cupei Campionilor Europeni. în 
această fază, ea va susține o 
dublă partidă cu Stylon Gor- 
zow, campioana Poloniei. Pri
mul meci are loc la București, 
în ziua de 10 octombrie.

Formația poloneză a partici
pat la turneul din Grecia, în 
cadrul primei faze a C.C.E., asi-

ĂLE C. C. E. LA POLO
gurîndu-și calificarea prin vic
toriile obținute în fața echipe
lor Frem Odense (Danemarca), 
cu 13—8, și Glyfada (Grecia), 
cu 8—7. după prelungiri.

Celelalte întîlniri din sfer
turile aceleași competiții: 
BVSC Budapesta — Spandau 
94 Berlinul Occidental, Parti
zan Belgrad — C.N. Barcelona, 
Libertas Pescara — C.N. Mar- 
«eijle.

ii învins, continuu ’ Al pierdut, continua•

ATRACTIVA COMPETIȚIE AUTOMOBILISTICA
(Urmare din pag. I)

Oltcit, cursă precisă, cu mașini 
bine pregătite ale echipajelor 
l.A. Dacia Pitești (Balint — 
Zărnescu,_Vasile — Scobai. An-, 
drei 
bine I. Mălăuț 
(IATSA Pitești), A. Botezan — 
S. Popa (IPA Sibiu), F. Ma
teescu — C. Motoc (Unirea Tri
color București). Și, după a- 
proape 9 ore de concurs, Raliu) 
Bucovinei își desemnează ale-

Barbu). Merg foarte
D. Ionescu

public, 
același 

_________ . anume 
gindire tactică, un mod aparte 
de abordare a parcursului. Din 
păcate concluzia nu este 
bucurătoare: reprezentanții 
tri s-au descurcat destul 
greu, nealegînd soluțiile 
mai optime. - ceea ce s-a 
frînt asupra rezultatelor gene
rale. Este timpul (noi am mai 
propus aceasta) ca programul 
întrecerilor de călărie să cu
prindă, în afara celor clasice 
pentru care se acordă titlurile, 
și alt gen de confruntări (re
gulamentul internațional oferă 
foarte multe asemenea posibi
lități cu influențe și asupra

FORMULA 1 LA AUTOMOBILISM

îm-
noș-

răs-

C.E. DE VOLEI
BRUXELLES.1 28 (Agerpres). 

Meciurile disputate în ziua a 
treia a Campionatelor Europene 
de volei, ce se desfășoară în 
Belgia, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Masculin :
Franța — România 3—0 : Suedia
— Cehoslovacia 3—2 : Olanda — 
Italia 3—0 : Bulgaria — Belgia 
3—0 : U.R.S.S.
Grecia — 
Franța —
— Italia 
lonia 3—0 
Germania
— Ungaria 3—0 : Bulgaria — Bel
gia 3—0.

Bulgaria
__ . — Iugoslavia 3—1 : 
Spania 3—0. Feminin : 
România 3—0 : Olanda 

3—1 • U.R.S.S. — Po- 
: Cehoslovacia — R. F.
3—1 • R. D. Germană

La Jerez de la Frontera s-a 
desfășurat duminică Marele Pre
miu al Spaniei la automobi
lism contînd ca etapă în Cam
pionatul Mondial de Formula 
1. La capătul unei dispute de 
toată frumusețea, de-a lungul 
traseului care a măsurat 72 de 
tururi (303,7 km) 
revenit englezului 
sell („Williams 
1.49:12,692 (medie 
166,69 km). El a fost urmat la 
22,225 
Prost, campion 
ediția precedentă. Spectatorii 
au urmărit cu emoție evoluția 
brazilianului Nelson Piquet, ca
re nu s-a avîntat în focul 
luptei nevrînd să riște nimic, 
pentru a nu fi cumva silit să 
se accidenteze sau să aban
doneze cursa. El a termi
nat pe locul patru, la 31.450 s 
de cîștigător.

După această etapă, Piquet 
șl-a consolidat poziția de lider 
al clasamentului general, cu 
70 p. Pe locurile următoare se 
află: 2. Mansell 52 p, 3. Ayr
ton Senna (Brazilia) 51 p. 4. 
Prost 46 p. 5. Stefan Johans
son (Suedia) 26 p etc. In cla
samentul mărcilor: 1. Williams- 

Honda 122 p, 2. McLaren-Porsche 
72 p 3. Lotus-Honda 57 p, 4. 
Ferrari 36 p etc.

victoria a
Nigel Man- 
Honda") în 

orară de

ă de francezul Alain 
mondial la

șii, între care pentru locurile 
I ale clasamentelor: Balint — 
Zărnescu (meritat! cel mai teh
nic și mai curajos echipaj) — 
la individual și l.A. Dacia Pi
tești — pe echipe. Dar iată
rezultatele din Raliul Bucovi
nei : Clasament general (și 
identic al grupei ,,C“) — 1. L. 
Balint — C. Zărnescu, 
Vasile — O. Scobai, 3. 
teescu — C. Motoc, 4.
tezan — S. Popa, 5. I, Mălăuț
— D. Ionescu; gr. „A“ — 1. C. 
Măcăncață — D. Banca (IA 
Dacia) 2. C. Bușulescu — I. 
Dicoi, 3. A. Savu — D. Popa; 
la clasele 5, 6 și 7 din grupa

pe locurile I, echipajele: 
Andrei — Gh. Barbu, L. 

Balint — C. Zărnescu, F. Ma
teescu — C. Motoc. Echipe: 1. 
IA Dacia Pitești, 2. IATSA Pi
tești, 3. IPA Sibiu.

După Raliul Bucovinei, ulti
ma etapă a Diviziei A. cam
pionii actualului sezon sînt : 
Balint — Zărnescu (campioni 
absoluți și ai grupei C), Duval
— Nemeș 
Andrei 
Ionescu, 
(clasele

OLTCIT 
la acest 
țări!

2. S. 
F. Ma- 
A. Bo

pe Oltcit (gr. ,,A“), 
Barbu, Mâlăuț — 

Mateescu — Motoc
6 și 7). Pe echipe: 

— la primul său titlu 
gen de curse. Feliei -

5,

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Concurs de pro

be combinate la Talence, în 
Franța : decatlon : Pavel Tarnov- 
ski (U.R.S.S.) 8229 p. Christian
Plaziat (Franța) 8121 p ; hepta- 
tlon * femei : Jane Frederick 
(S.U.A.) 6533 p. Larisa Nikitina
(U.R.S.S.) 6354 p.

CICLISM 3 Marele Premiu al 
Națiunilor, desfășurat la Cannes, 
a revenit rutierului francez 
Charles Mottet, cronometrat pe 
89 km în 2.00:36 (medie orară de 
44,276 km). L-au urmat : Jean- 
Francois Bernard (Franța) 2.03:48 
și Marino Lejarreta (Spania) 
2.04:05 etc.

handbal • în joc amical, 
masculin : Sel. Beijing — Ceho
slovacia 21—28 (7—12) • în pri-

mul tur al C.C.E., Dukla Praga 
— WB Graz 29—1:5.

GIMNASTICA • Desfășurat în 
orașul vest-germam Wunstorf, 
meciul internațional amical din
tre echipele masculine ale R.F. 
Germania și Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu scorul de 564,70— 
559,95 puncte în favoarea gazde
lor. La individual compus pe pri
mul loc s-a situat sportivul vest- 
german Daniel Winkler. cu 
H13.75 p.

VOLEI • In cadrul campiona
tului masculin al Americil de 
Sud, ce se desfășoară la Mon
tevideo, reprezentativa Braziliei 
a învins cu scorul de 3—0 (2, 1, 
7) formația Perului, iar selecțio
nata Argentinei a dispus cu 3—0 
(5, 6, 10) de echipa Paraguayului.

I

1

Jacques Anquetll a fost u- 
nul dintre cei mai mari aler
gători din istoria și din le
genda ciclismului. In amin, 
două a intrat, „monstru sa
cru" al anilor ’60. egal cu 
Coppî, cu Bartali, cu Bobet 
sau cu Merckx, dacă nu chiar 
superior lor. Pentru că a 
avut de toate : un sprint u- 
cigător, o rezistență de fier, 
un temperament de .batail- 
leur" etc., etc. De cite ori 
și-a simțit amenințate oozi- 
țiile, s-a ridicat în șa șl, fără 
să aștepte ajutorul armatei 
de „locotenenți" de azi, a 
pornit ca o vijelie, măturlnd 
totul în calea bicicletei sale. 
El și nu altul a făcut, se
zoane la rind, din mîndrul 
și tenacele Raymond Poulidor 
„eternul loc 2". In fața pri
mejdiei, Anquetil a oferit, de 
fiecare dată, întreaga măsură 
a clasei 
parcă materlalizlnd 
formulă a
cauld, „Nu 
curaj dacă
în pericol”, 

f

sale inconfundablle, 
celebra 

lui La Roehefou- 
poți vorbi despre 

n-ai fost niciodată

Anquetil a trecut prin clipe 
grele. A suportat la sfârșitul 
lui august o dificilă Interven
ție chirurgicală Exact 14 zile

WEVĂRATE CARACTERE
nai drzlu, s-a prezentat la 
Villach, în Austria, îndepli- 
flindu-și cu conștiinciozitate 
șl rigoare obligațiile de di
rector tehnic al echipei Franței 
Sa C.M. O misiuine pe care a 
privlt-o ca pe o onoare, căci 
oricum 
juetll, ____ _____ ___
tost înconjurat, logic, de res
pect și admirație, iar el s-a 
Hmitat să comenteze : „Am 
cîștigat de 5 ori Turul Fran- 
>1, Iar. acum mă simt de 
țarcă ar trebui să-1 cîștig pc 
al 6-lea ! Știu că-mi va fi 
greu, dar totdeauna am lup
tat pînă la sfîrșit".

Atlt, nici un cuvlnt în plus, 
reprimind orice tentativă de 
eompătimire, refuzînd să fie 
tratat altfel decît un om obiș
nuit. Tulburătoare, ca să nu 
abuzăm de vorbe, povestea lui 
Jacques Anquetil, demon
strînd că marii campioni sînt 
șl mari caractere, pentru care 
nici o bătălie, cit de aspră, 
nu e pierdută dinainte. Nici 
chiar cea mai ■ dramatică din
tre ele, bătălia pentru viață.

Ovidiu IOANIȚOA1A

poate fi socotit An- 
numai sărac nu. A

1

2

I

5

I
I

FOTBAL MERIDIANE

i Carl Lewis este. Indiscutabil, oacă nu cel mai mare, Sn orice 
| caz printre cei mai mari atleți ai lumii. Numai fa.ptuil că la pri- 
i ma ediție a „Mondialelor", la Helsinki, ei a cîștigat trei titluri 
i (100 m, lungime și 4 X 100 m), iar la Olimpiada de l‘a Los Amge- 
' Ies a obținut patru medalii de aur (la cele trei de mai înainte 
i șl la 200 m) îl situează pe o poziție de frunte a ierarhiei inter- 
i naționale. După J.O. ’84 preocupările marelui Cari s-au dlversi- 
' ficat, el descoperîndu-și o vocație muzicală. In această nouă 
; postură a imprimat discuri și a apărut în diferite concerte, asi- 
i gurindu-și astfel și o altă popularitate decît cea de mare per- 
1 former sportiv. Dar ambele activități, chiar dacă nu se exclud, 
' în nici un caz nu coexistă, astfel că în timp 
i muzician strălucea tot mai puternic cea de 
i mult. Anul trecut, spre exemplu a avut 
| șterse care au culminat cu înfrîngtrea netă, 
i lui Ben Johnson, la Jocurile Internaționale
i 1987 Cari s-a ocupat însă mai mult de atletism și: a 
[ Roma cu intenția declarată de a fi din nou, cel puțin, la
i Iul valoric al anilor ’83 și '84. După ee a declarat că la C.M. 
i . din capitala Italiei vrea să participe la 200 m, lungime șl 4X100 
' m, s-ia decis să ia... taurul de coarne și să-1 înfrunte pe John- 
i son, pe 100 m.
i Pe Stadio Olimplco, Ben a fost însă de aeînfrtat. Și chiar 

dacă Lewis a evoluat la nivelul său cel mai bun, la 100 m, cu
i 9,93 el a egalat recordul lumii, al lui Calvin Smith, Johnson a 
i fost însă șl mai rapid, reușind ou 9,83 s un record mondiali de 
i excepțională valoare.
i Lewis însă n-a „gustat" deloc succesul alergătorului canadi

an șl de unde îl știam ca um adevărat sportiv, a dovedit că nu
i prea este. Prima lui reacție a fost să-1 acuze pe Johnson de a 
[ fi .,furat" startul, dar italienii au demonstrat că plecarea aces- 
i tuia, ce e drept, fusese foarte rapidă, dar absolut corectă, astfel 
i că Lewis n-a mai pretins „startul furat". A afirmat', atunci, că 
' Johnson fusese dopat ! Analiza, de două ori obligatorie (pentru 

primul loc și ptntru recordul mondial) a arătat însă că Johnson 
a fost curat, așa că Lewis a suferit o nouă... înfrîngere.

1 în afara faptului de a-i fi promis o înfrîngere dureroasă la 
[ revanșa, pe cane deocamdată Johnson, cu bună știință, o tot 

evită, oare ce va mai ..inventa" Lewis, apropo de învingătorul 
său de la Roma ? Aria calomniei se aude, iată, tot mai mult...

Romeo VILARA

ce steaua lui de 
atlet pălea tot mai 
evoluții destul de 
în fiața canadianu- 
de la Moscova. în 

venit la 
nive-

!

Astăzi se desfășoară returul 
ci tor va partide din primul tur 
al competițiilor europene : în
Cupa Cupelor : Sliema Wanderers
— Vlaznia skhodra (0—2), Glen- 
toran Belfast — Rovaniemi 
In Cupa UEFA : Bayer 
k a sen — Austria Viena 
Borussia Dortmund 
Glasgow (1—2). Lokeren 
ved Budapesta (0—1), 
București — E.P.A.
(1—0). Restul partidelor se 
desfășura miercuri șl joi.

PORTUGALIA (et. 5) : Spor
ting — Benfica 1—1, Portlmonen- 
se — Guimaraes 0—4. Chaves — 
Farense 6—1 1, Braga — Porto 
l—1. Setubal — Boavișta 1—0. 
Salgueiros — Esplnho 1—1, El
zas — Academica 1—1. Penaflel
— Rio Ave 4—1, Covillha — Var- 
îtm 1—0, Maritimo — Belenense» 
1—0. în clasament : Porto, Setu
bal și Maritimo au cite 8 p, 
Penafiel șl Sporting, cite 7 p.

BELGIA (et. 8) : Lokeren — 
Malines 0—1, Beerschot — Stan
dard Liege 6—2, Winterslag — 
Anderlecht 0—3, La Gantoise — 
Beveren 2—0. Charleroi — St. 
Trend 1—1, FC Bruges — Racing 
let 3—1, FC Liege — Courtral 
t—0, Molenbeek — Antwerpen 
1—1, Waregem — Cercle Bruges 
»—0. în clasament : Anderlecht si 
Malines au cite 16 p, Antwerpen 
Ji FC Bruges, cite 12 T>.

UNGARIA (et. 7) : MTK — 
Honved 4—3, Ujpesti Dozsa — 
Raba Eto 3—1. Siiofok — pees 
1—1, ratabanya — Vasas 0—0, 
Videoton — Szombathely 2—4. 
VAC — Bekescsaba 1—1. Ferenc- 
yaros — Kaposvar 3—0, Zalaeaer- 
szeg — Debrecen 2—2. In clasa
ment : Ujpesti, Szombathely șl 
Vasas ou cite 10 p.

Gfen-. 
(0-0) ; 
Lever- 
(0—0). 
Celtic 
Hon- 

Victoria 
Larnaca 

vor
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