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W COMITETULUI POLITIC’ 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 29 
septembrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C.. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
MODUL ÎN CARE S-A AC- 
ȚIONAT PENTRU REALIZA
REA PROGRAMULUI DE RE
PARAȚII ȘI PUNERE ÎN 
FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚI- 
LOR ENERGETICE ȘI, ÎN 
MOD DEOSEBIT, A TERMO
CENTRALELOR DE LA RO
VINARI ȘI TURCENI, care 
dețin o pondere însemnată în 
producția de energie electrică 
a tării.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat rapoartele prezentate 
de primul ministru și de pri
mul viceprim-ministru al gu
vernului care răspunde de pro
blemele energetice, privind si
tuația din acest sector. Comite
tul Politic Executiv a apreciat 
că activitatea în domeniul e- 
nergiei electrice este total 
nesatisfăcătoare, că, în special, 
la termocentralele de la Rovi
nari și Turceni — dar și la 
alte unități din sectorul ener- 
getic — se mențin lipsuri gra
ve, care au dus la neîndcplini- 
rea programelor de punere în 
funcțiune și reparații, la-nerea- 
lizarea sarcinilor de plan. Tot
odată, au fost criticate lipsu
rile grave în ce privește depo
zitarea, evidența și gospodări
rea materialelor și utilajelor 
necesare operațiilor de repara
re și întreținere, care, la cele 
două termocentrale, reprezintă 
valori deosebit de ridicate. Vi- 
ceprim-ministrul caro a răs
puns de sectorul energetic, 
precum și ministrul energiei 
electrice au adoptat, în cadrul 
ședinței, o poziție de justifica
re a lipsurilor și neajunsurilor 
grave care s-au făcut simțite 
în acest domeniu.

Pornind de la situația exis
tentă în sectorul energetic, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cerut să se ia de îndată cele 
mai hotărîte măsuri pentru în
lăturarea neîntârziată a stărilor 
de lucruri negative existente, 
pentru introducerea unui înalt 
spirit de răspundere, de ordine 
și disciplină în acest deosebit 
de important sector de activi
tate, astfel îneît planurile și 
programele din acest domeniu 
să fie îndeplinite în bune con- 
dițiuni, corespunzător cerințelor 
economiei naționale. Secretarul 
general al partidului a sub
liniat că se impune ca, atît 
în sectorul energetic, cît șl în 
celelalte sectoare economice —

De miine, la Constanfa, Balcaniada de tenis de masă

LA START, NUMEROȘI MEDALIAII Al MARILOR COMPETIJil
Sportivii români prin

tre favoriți £ Intense pre
gătiri ale gazdelor O 
Concursul debutează cu 
proba pe echipe

Constanța sportivă — gazdă 
ospitalieră a numeroase com
petiții Interne și internaționale 
de amploare — se pregătește 
Intens pentru întâlnirea cu cei 
mai buni jucători și jucătoare 
de tenis de masă din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia șl... 
România care, începînd de 
miine, își vor disputa titlurile 
celei de-a 23-a ediții a Cam
pionatelor Balcanice.

De fiecare dată, această im
portantă întrecere, care a de
butat în 1964, a însemnat un 
excelent mijloc de promovare 
a tenisului de masă, sport care 
se bucură de o deosebită popu
laritate în întreaga lume. Și 
tot de fiecare dată la start s-au 
aflat competitori de mare va
loare. mulți dintre ei laureați 
ai Campionatelor Mondiale si 
Europene sau ai altor concur
suri de anvergură. Este sufi
cient să-i amintim, printre al
ții. pe Ella Constanfinescu. Ma
ria Alexandru, Dorin Giurgiu- 
că, Șerban Doboși, Liana Mă- 

minier, petrolier și altele — să 
se dea dovadă de o răspundere 
sporită și să se combată cu 
cea mai mare fermitate orice 
atitudini și manifestări de ires
ponsabilitate față de modul in 
care este gospodărită avuția 
națională și față de felul în 
care se realizează planurile și 
programele de producție sta
bilite.

Au fost subliniate, în acest 
context, obligațiile și răspunde
rile mari ce revin guvernului, 
conducerii Ministerului Ener
giei Electrice, precum și Comi
tetului Județean Gorj al P.C.R., 
organelor de partid de la ter
mocentralele Rovinari șl Tur- 
ceni, organizațiilor de partid 
din toate unitățile energetice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se tragă toate con
cluziile din situația creată la 
termocentralele de la Rovinari 
și Turceni și să se ia, în toate 
sectoarele, măsuri ferme ca a- 
semenea inadmisibile stări de 
lucruri să nu se mai repete.

Avînd în vedere activitatea 
nesatisfăcătoare desfășurată de 
viceprim-ministrul guvernului, 
Gheorghe Petrescu, și do mi
nistrul energiei electrice, loan 
Avram, care nu au acționat cu 
răspundere și nu și-au înde- 
plinit atribuțiile ce le-au re
venit în conducerea, organiza
rea șl buna funcționare a sis
temului energetic, Comitetul 
Politic Executiv a hotărît eli
berarea lor din funcțiile de vi- 
ceprim-ministru și, respectiv, 
de ministru al energiei elec
trice.

De asemenea, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că 
tovarășii Gheorghe Petrescu și 
loan Avram nu mai îndepli
nesc condițiile pentru a fi 
membri ai Comitetului Central 
și a hotărît să propună Ple
narei partidului excluderea a- 
cestora din C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, totodată, măsurile pri
vind destituirea unor cadre din 
conducerea Ministerului Ener- 
giei Electrice și din conduce
rile termocentralelor de la Ro
vinari și Turceni. Au fost a- 
probate, de asemenea, măsurile 
stabilite de guvern privind an- 
chetarea de către organele de 
stat și ale procuraturii a celor 
ce se fac vinovați de această 
situație și tragerea lor la răs
pundere în conformitate cu le
gile țării.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît convocarea Plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român in ziua de 
luni, 5 octombrie.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, alte 
probleme curente ale activității 
de partid și de stat.
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cean, Dragutln Șurbek, Zoran 
Kalinici, lila Lupulescu, Bran- 
ka Bătinicl, Daniela Gherghel- 
ceva ș.a., pe unii dintre aceș
tia urmărindu-1 șl spectatorii 
constănțeni cu prilejul ediției 
din 1981.

Și de această dată, pe listele 
de înscriere se află sportivi re- 
cunoscuțl pentru rezultatele în
registrate, ceea ce va conferi 
și întrecerilor de acum o ri
dicată valoare. Să-i amintim, 
printre alții, pe Marian Lukov 
(Bulgaria) — locul 19 în to
pul european, argint la Balca
niada din 1985 ; Gordana Per- 
kucin (Iugoslavia) — locul 17 
în Europa, de mai multe ori 
campioană balcanică ; Vesna 
Ojtersek (Iugoslavia) — locul 
28 în top, medaliată cu argint 
la C.E. de junioare 1985 ; Ok
tay Cimen și Gurhan Yaldiz 
(Turcia) — campioni balcanici 
în 1983. Șl enumerarea ar pu
tea continua.

Evident, printre favoriții com
petiției se numără și reprezen
tanții noștri, care, sub îndru
marea antrenorilor Viorel Fili- 
mon (feminin) și Virgil Bălan 
(masculin), se pregătesc cu asi
duitate pentru a avea o com
portare pe măsura valorii care
l-a  consacrat. Otiîia Bădescu, 
Maria Alboiu, Kinga Lohr, E-
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STEAUA VREA 
SĂ ÎNVINGĂ 

Șl LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 29 (prin tele

fon de la trimisul nostru spe
cial). De luni seara, echipa 
noastră campioană, Steaua, se 
află în capitala Ungariei, unde, 
miercuri, cu începere de la ora 
20. ora locală (ora 21. la Bucu
rești), va susține jocul-retur cu 
campioana țării gazdă. M.T.K., 
din primul tur al C.C.E. Echi
pa română a fost primită la 
aeroport de conducerea clubu
lui budapestan cu atenția și 
considerația cuvenite unei for
mații de talie continentală cum 
este Steaua. Cum se știe, „roș- 
albastrii" atacă această a doua 
manșă a întrecerii cu zestrea 
de 4 goluri de la București, o 
zestre pe care presa de aici 
o consideră extrem de greu de 
remontat. Antrenorul I. Vere- 
bes, care, înaintea primei man-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare în pag. 2-3)

invingind,

I

(Continuare in pag. 2-3)

cu 3-0 (1-0), pe E.P.A. Larnaca, in

VICTORIA-APLAUDATĂ CALIFICARE ÎN TURUL II
Doar puțin peste o iumătate 

de oră a fost echilibrul pe ta
bela de scor în meciul Victoria 
— E.P.A. Larnaca, disputat, 
ieri. De terenul din incinta 
complexului sportiv din sos. 
Stefan cel Măre — în fata a 
fi 000 de spectatori — si con
tând pentru manșa a doua a 
primului tur din cadrul Cuoei 
U.E.F.A.

In tot acest timp. echipa 
bucureșteană. decisă să se des
prindă cît mai repede de par
tenera de întrecere, a contro
lat jocul, dar execuțiile tehni
ce ale componentilor ei au a- 
vut de suferit din pricina tere
nului înmuiat de ploaie. Este 
si motivul pentru care situațiile 
mai clare de a înscrie (Ene — 
min. 20 si 29 : Nută — min. 28) 
au fost destul de puține. în 

milia Ciosu, Maria Bogoslov, 
Adriana Năstase, Cristina Enu- 
lescu, Anda Gîrbină sau Vasi- 
le Florea, Andras Fejer, Călin 
Toma, Călin Creangă, Daniel

Emanuel FÂNTÂNEÂNU

(Continuare in pag 2-3)

Campionatul Național de automobilism viteză
...■■■ii ni

PROTAGONIȘTI INEDIfl: PLOAIA Șl..
Inimos și harnic, activul 

C.J.A.K. Satu Mare s-a stră
duit să asigure o bună des
fășurare circuitului de viteză 
disputat în centrul orașului, 
contând ca etapă a Campiona
tului Național. Și a reușit în 
mare măsură, chiar dacă tra
seul a creat probleme serioase 
în unele porțiuni, chiar dacă 
rafalele de ploaie, alternînd cu 
razele soarelui, au venit să 
sporească și ele gradul de di
ficultate al întrecerii.

La liniile de sosire n-am în
registrat modificări spectacu
loase de ierarhii, ordinea ră-

In Cupa Cupelor

DINAMO POATE 
SĂ TREACĂ DE 

OBSTACOLUL... MALINES
Un meci de mare interes, 

azi, pe stadionul Dinamo din 
Capitală : echipa gazdă pri
mește vizita actualului lider al 
campionatului belgian, F.C. Ma
lines, în cea de-a doua man
șă a turului I, al Cupei Cu
pelor. Un meci deosebit de a- 
tractiv, nu numai prin prisma 
perspectivelor sale de luptă —■ 
deschisă și, probabil, acerbă — 
pentru calificare (un 0—1, în 
deplasare, lasă ȘANSE REALE 
echipei care joacă returul pe 
teren propriu), ci și prin va- 
loarea ridicată a oaspeților, 
socotiți la această oră cea mai 
puternică echipă de club din 
Belgia și pe care, pe bună 
dreptate, presa din această ța
ră o consideră principala can
didată la titlul pe care, anul 
trecut, l-a cîștigat Anderlecht,

Radu URZICEANU

min. 32 al jocului, echilibrul De 
tabela de marcai. de care vor
beam avea să se rupă : Vaisco- 
vicl a executat, din zona lui. o 
lovitură liberă ne partea opusă, 
la Augustin ; valorosul jucător 
al echipei bucureslene a recen- 

Augustin a înscris printr-o frumoasă lovitură cu capul. Portarul 
Constantinou este învins pentru a treia oară

Foto : Aurel D. NEAGU

trai snre mijlocul suDrafetei de 
pedeapsă, de unde NUȚA. venit 
ta viteză, a dejucat marcajul 
strict executat asupra lui (une
ori de doi jucători, Pierakis și 
Tomazou) si a trimis balonul 
iu plasă. învingîndu-1 ue Con
stantinou.

Primele 45 de minute s-au 

mînînd în linii mari cea contu
rată în etapele precedente : la 
grupa C 7 a cîștigat același 
Nicu Grigoraș, imbatabil în 
continuare, urmat. însă, nu de 
Hirschvogel, cum eram obiș- 
nuiți, ci de Gh. Ana, reșițea- 
nul „venind" al treilea (el a 
avut două cauciucuri cu pro
fil, două netede, dar, cum se 
vede, calea de mijloc nu e în
totdeauna cea mai sigură..,). La 
grupa C 6 tot Victor Nicoară. 
— tot foarte bun în prepararea 
mașinii ca și în pilotarea ei — 
a avut cîștig de cauză, dar cel 
care i-a „ținut bara" s-a nu-

In Cupa U.E.F.A.

UNIV. CRAIOVA, 
DECISĂ SA-ȘI 

APERE AVANTAJUL
CHAVES, 29 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). So
sită luni seara în acest mie 
oraș din nordul Portugaliei, în 
apropierea graniței cu Spania, 
după o călătorie de 12 ore, cu 
avionul, pînă la Porto și apoi 
cu autocarul, Universitatea 
Craiova se află în fața ultime
lor pregătiri în vederea meciu- 
lui-retur cu echipa locală 
Grupo Desportivo Chaves, din 
oadrul primei runde a Cupei 
U.E.F.A.

Venită aici cu un avantaj 
destul de fragil după primul 
meci susținut pe propriul te
ren, cînd a obținut victoria 
doar la un gol diferență (3—2), 
echipa craioveană va avea o 
misiune dificilă — de care toți 
membrii delegației, conducă, 
tori,- antrenori și jucători, sînt

Constantin FIRÂNESCU

(Continuare în vag 2-3)

cadrul Cupei U.E.F.A.

scurs fără ca formația cipriotă, 
în oofida modului exemplar ta 
care s-a angajat la efort, să fi 
expediat vreo minge spre poar
ta lui Rotărescu.

Victoria sl-a reluat ofensiva 
imediat după Dauză si. în min.

46. Tălnar a reluat afară din 
unghi dificil. în min. 58 a fost 
rîndul formației gazdă să trea
că prin emoții la o minge sca
nată de Rotărescu si urmărită 
de Filipou. dar Coiocaru a sal-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

COMISIA TEHNICĂ
mit de data aceasta C. Ciucă, 
autor al unei curse splendide, 
în timp ce Ștefan Iancovici (pe 
cauciucuri netede) a făcut o 
veritabilă demonstrație, de... 
conducere prin derapaj.

Cei trei fruntași ai grupei A, 
Dinu Silviu. Ovidiu Mazilu și 
Horia Andronic, au urcat exact 
în această ordine pe podium. 
Andronic a dus o vreme trena.
I-a  urmat Mazilu. Dar a fost

Sorta SATMARI______________
(Continuare în pag. 2-3)



Semifinalele Campionatului National individul

SURPRIZE APROAPE IN TOATE

TRENUL LICEULUI" LA... EDIȚIA A 5-a//
22 de clase in excursie pe Valea Prahovei • O 

Jrumoasâ rivalitate sportiva în familie
Pentru liceeni, anul sportiv 

școlar a început in chip cam 
„birocratic": de unde toți ele
vii se așteptau ca prima oră 
de sport sd însemne baschet, 
volei și mult fotbal, profesorii 
de educafie fizică au venit in 
săli cu cite trei registre sub 
braf. Că au venit, n-ar fi fost 
nimic, dar s-au apucat să no
teze, să măsoare, să cîntăreas- 
că, să facă tot felul de calcu
le, să compare, adică, cifrele de 
anul trecut cu cele din aceas
tă toamnă. Că le comparau, 
iar n-ar fi fost nimic, dar au 
inceput să le și comenteze, lu
cru care a deranjat teribil pe 
unii elevi.

— Ai văzut, Apostolescule, 
ce spune registrul ?

— Care din ele. tovarășe pro
fesor ?

— Ăsta albastru, cu greuta
tea corporală.

— Ce poate să spună utr re
gistru albastru ?

— Spline că e „albastru"!
— Vacanta, tovarășe, profe

sor! Cu ultimele două săptă- 
mini petrecute la bunica, pe

Timave. Pe struguri, vreau să 
spun, pe savarine, pe tot felul 
de „energo-fortificante" din 
astea delicioase.

— Un tur in plus, după fie
care oră de sport, Apostoles- 
culc !

— Două, tovarășe profesor! 
Duminică, bunica vine la noi, 
In vizită, pentru o săptămînă...

Di;, lumea călătorește: cu 
bicicleta, cu automobilul, cu 
B.T.T.-ul, precum elevii de la 
Liceul economic și de drept 
administrativ nr. 3 din Capi
tală. Aici, prof. Gheorghe Rîn- 
dașu, după ce a încheiat cu 
registrele, a inceput cu dosa
rele. Pe cel care scria „Trenul 
Liceului" (ediția a V-a) îl ți
nea mai la vedere. Anul tre
cut, garnitura a cuprins 12 va
goane, cu 950 de elevi și pro
fesori, cu mingi de volei și 
handbal jucate pe mai toate 
tăpșanele din jurul Predealu
lui. Acum, in toamnă, trenul 
special al elevilor de la „Eco
nomic 3“ va cuprinde... 22 de 
ciase. printre „însoțitori" nu- 
mărîndu-se directoarea liceului,

prof. Grațiela Babe, directorii- 
adjuncti Doina Buzatu si Lu
minița Aron.

Da, lumea călătorește : pe 
uscat, pe calea aerului, pe apă. 
Pe apă, parcă, e mai plăcut, 
mai ales cind salți cu iola peste 
creste de valuri. Sau cind par
ticipi la o regată de canotaj, 
ori de caiac-cmoe. Sigur, si 
aici, in lumea sporturilor nau
tice, părerile sint împărțite. în
deosebi intre liceeni. Cei de la 
„Industrial 37", bunăoară, pre- 
f ră canotajul. în schimb, ele
vii de la „Timpuri Noi" ar sta 
tot timpul în caiac, precum 
Florentina Trașcă din clasa a 
Xll-a, care, intre noi fie vorba, 
ar sta... ceva mai mult. Ar sta. 
spre a ajunge din urmă pe so
ra ei mai mare, canotoarea 
Mariana Trașcă. Personal, n-aș 
sta nici în schif, nici în caiac. 
Aș sta intr-o șalupă, pentru a 
urmări îndeaproape această fru
moasă rivalitate sportivă din
tre surorile Trașcă : Mariana. 
campioană mondială la canotaj. 
Florentina — mereu printre 
fruntașe în întrecerile de caiac 
rezervate începătoarelor.

Vasile TOFAN

n
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tn șase localități din țară 
(Timișoara, Brăila, Eforie Nord, 
Băile Felix, Buziaș, Vatra Dor- 
nei) s-au desfășurat semifina- 
lele Câmpionatului Național in- 
dividual de șah, în sistem el
vețian (feminin și masculin), 
în fiecare dintre cele 6 grupe 
fiind înscriși peste 100 de par
ticipant!. Mizele mari puse în 
joc (afirmarea pe plan națio
nal) și numărul mic de locuri 
cu drept de participare în e- 
tapele superioare (cite 4 în fie
care grupă) au determinat ca 
de obicei situații palpitante, 
locurile fruntașe fiind decise, 
fără excepție, în ultimele ore 
ale ultimei runde de joc.

în grupa de la Timișoara, pe 
lingă experimentatele maestre 
Monica Sorcscu (Spartac Bucu
rești) 9 p. și Elena Gavrilă 
(Voința Tîrgovlște) 8,5 p, au 
obținut calificarea și două ti
nere speranțe, Daniela Popo- 
vici (C.S.Ș. Brașovia) — ea a 
îndeplinit aici și prima normă 
de maestră — și Iuliana Olăra- 
șu (Autoturisme Timișoara) — 
sora cunoscutei maestre inter
naționale, Gabriela Olărașu — 
ambele cu cite 8 p. Cea de-a 
2-a grupă feminină, de Ia 
Brăila, a prilejuit o surpriză, 
Georgcta Ruță (Danubiana 
București), cu 9 p. Intrecîn- 
du-.le pe maestrele Mariana Ca
ravan (Voința Rm. Vîlcea) 8,5

p, Iuilita Chiricuță (A.E.M. Ti
mișoara) 8 p, și Adalgisa Ha- 
rabagiu (Centrocoop București)
7.5 p. Ea s-a situat, de ase
menea, înaintea multor alte ju
cătoare creditate cu șanse mai 
bune.

La masculin, grupa de Ia E- 
forie Nord a fost cîștigată de 
Cătălin Cojocaru (Calculatorul 
București), 9 p. El i-a devan. 
sat pe Alexandru Constantin 
(Petrolul Ploiești), Aurelian 
Birer (Vulcan București) ți 
Bela Takacs (Metalul Bucu
rești), toți cu cite 8,5 p. Aici 
s-a consumat și cea mai mare 
surpriză a semifinalelor, maes
trul internațional Mircea Pav. 
Iov pierzînd calificarea datorită 
unui coeficient Bucholz mai 
slab (deși el a totalizat tot 8,5 
p). La Băile Felix, primul a 
fost Adrian Bach (Oțelul Ga
lați) 9 p, urmat de Cătălin 
Navrotescu (Politehnica Iași), 
Sandor Biro_ (Tricotajul_ CPL 
Miercurea 
Neamțu 
care au
8.5 p .Doi

Ciuc) și Șerban 
(AEM Timișoara), 

acumulate cîte 
„ ___  clștigători neaștep

tat! și tn cea de-a 3-a grupă, 
de la Buziaș, Neculai Buescu 
(Locomotiva București) și Ionel 
Miron (Porțelanul Aiba-Iulia), 
posesori a 9 p. după ultima 
rundă, fiind considerați înainte 
de începerea semifinalei doar 

v outsider!. Tot avantajați de

coeficienți 
renți s-a 
pluton de 
eu (CSS 1 
Petre (CE 
ultima gr 
la... fotogi 
Petru Doi1 
Nouă). -JU 
Galați. z 5 
Iul Galați' 
cu (Meca
— un vec 
finalelor,
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trenului s 
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NOULUI SEZON DE SCRIMĂ
Săptămînă trecută. Sala Floreas- 

ca II din Capitală a găzduit pri
ma etapă a Campionatelor Națio
nale de scrimă pentru juniori I, 
atît în probele individuale, cit și 
în cele pe echipe, întrecerile fiind 
menite să stabilească neutru e- 
tapa a doua, finală (cind se vor 
decerna titlurile do campioni pe 
acest an), pentru fiecare armă 
cei 24 de sportivi calificați, pre
cum și cele 6 echipe care vor 
intra, cu același prilej, în dispu
ta pentru podium.

Sigur că, firesc într-un cam
pionat dedicat 'unei categorii de 
vîrstă aflată mereu în primenire, 
și de această dată au apăr.ut pe 
planșe nume noi și, totodată, noi 
Sjperanțe. Ceea ce, implicit, aduce 
și o tentă de surpriză în între. 
Ceri. Și chiar dacă această crimă 
etapă a campionatului nu avea 
darul să stabilească ierarhiile 
finale și, deci, nu toți sportivii 
(mai ales ced cu „firmă* !) și-au 
susținut cu deplină convingere 
șansele pînă la finele concursu
lui (mai ales dacă și-au asigu
rat calificarea), unele surprize 
menită să fie consemnate acum.

Astfel, în pro-ba individuală a 
flonetistelor, încheiată cu victo
ria Laurei Badea (C.S.Ș. 1 Buc.), 
CHauidia Grigorescu (Steaua), 
componentă a primei reprezenta
tive a României medaliată cu ar
gint la C.M. ’87, s-a clasat doar 
pe locul 6. în timp ce p-e locul 
doi a venit debutanta (în pal
mares) E. Bandula (C.S. Satu 
Mare). Iar în proba individuală 
de spadă, care a revenit lui Cr.

Ciobanu (Albatros Mamaia), in 
ternaționalul A. Pop (Steaua) 

clasat doar pe locul 3. Și 
sabrerului D. Cos- 

Tractorul Brașov), 
B. Horeanu (C.S.S. 
a avut o dimen-

s-a
dacă victoria
Cache (C.T. 
în finala cu
Unirea Iași), 
siune normală (10—3), scorul cu 
care s-a încheiat 
al tloretiștilor (A. Balint, 
Flacăra S. Mare, ' * ' 
M. Predescu, de 
10—1) a surprins.

Tradiționalele 
scrimei no-astre

ultimul asalt
“-” t, de la 

l-a întrecut pe 
la C.T.A.S.. cu

pepiniere ale 
______  ______ juvenile și-au 
făcut simțită prezența și de a- 
ceastă dată pe profilul lor spe
cific, astfel îneît pe tabloul de 
calificare al floretei fete figurea
ză multe sportive din Satu Ma
re, Birașov, București, pe cel al 
ffioretiștilor, juniori din Bucu
rești, Satu Mare. Tg. Mureș, Plo
iești, spadasinii au relevat pe re
prezentanții Brașovului, Mamaiei, 
Craiovei, iar printre animatorii 
săbiei s-au numărat tinerii seri- 
meri din Brașov, Iași, București, 
Sd'Oibozia.

Finalele la toate cele patru ar
me, care urmează să se desfă
șoare între lfl și 22 noiembrie, la 
Brașov, anunță, pe baza întrece
rilor primei etape, dispute echi
librate care vor aduce pe po
dium, sperăm, tineri scrimerl ca
pabili să-și depună candidatura 
cu succes și pentru primele re 
prezentative.

Pou! SLAVESCU

UN TEST ÎNAINTEA „EUROPENELOR"
TRECUT CU BINE DE TOȚI SELECȚIONABILII

l.a sfîrșltul săptăm'nii trecute, 
Sala Giuleșiâ din Capitală a găz
duit finalele Campionatelor Na
ționale de judo pentru tineret, 
ultima competiție de verificare 
înaintea .Campionatelor Europene 
ale acestei categorii de vîrstă 
(pînă la 20 de ani), care vor a- 
vea loc la Wroclaw, la începutul 
lunii noiembrie.

Făcind parte din programul . de 
pregătire gentru marea competiție 
din Polonia, concursul a fost or
ganizat du.pă modelul acesteia, 
sportivii fiind puși tn situația de 
a susține cîte 4—5 meciuri in
tr-o jumătate de zi. Firește, lin 
aceste condiții, tinerii judoka au 
fost intens solicitați, reușind să 
facă față cu succes numai acei 
care au beneficiat de o pregăti
re corespunzătoare.

Trebuie să spunem de la înce
put că majoritatea selecționabai
lor au avut o comportare la ni
velul așteptărilor, in rândul ce
lor 28 de medaliațl nu s-au aflat 
decît doi concurențl din afara 
lotului și a Centrului de pregă
tire olimpică. Toți cei trei me
daliațl ai Campionatelor Europe
ne de anul trecut, Dragoș Bol
bose (superușoară), Stănleă Ol- 
teanu (ușoară) șl Florin Iascău 
(semimijlocie), au manifestat o 
bună formă de concura, dovedind 
cu toții că se află !.n progres 
tehnic. Bolbose a fost unul din
tre cei mai autoritari clștigători 
ai titlurilor de campioni, domi

nindu-și categoric toți adversa
rii, atât prin.. tehnică, cil și prin 
poitențialril său fizic.

Alături de D. Bolbose, la un 
nivel tehnic superior competiții
lor precedente s-au prezentat și 
Petre Anițoaie (mljiloeie), Ma
rian Grozea (grea), ultimul adău- 
0îndu-și și cîteva kilograme la 
greutatea corporală, situație care 
ii c>te favorabilă la această ca
tegorie.

Am lăsat mal la urmă referi - 
iile la Florin Lascău, singurul 
dintre medaliații ediției trecute 
a Campionatelor Europene de ti
neret care n-a reușit să îmbrace 
tricoul de campion al țării. El a 
evoluat toarte bine pînă în par
tida finală, a cîișiâgat meciuri în 
urma unor reușite procedee teh
nice care l-au ajutat să obțină 
victorii prin ippon, dar în dis
puta directă pentru titlu n-a mai 
reușit âceeagl comportare. Se 
pare că. în fața învingătorului 
său de sâmbătă. — Iulian Kusu 
(Steaua), FI. Lascău a căpătat 
un complex, evoluțiile sale din 
meciurile cu acest adversar fiind 
caracterizate de o reținere inex
plicabilă, neobișnuită 
tele cu alți parteneri, 
maț puțin adevărat 
Iulian Ruso, sportiv 
pentru deosebita sa

>• Campionatul

Sitjuația Ia zi in Divizia A la
Ixanidbal este următoarea :

FEMININ
1. Știința 8 6 2 0 220-1.70 223. Rulmenlul i 7 0 1 1.39-143 22
8. Mureșul 8 6 0 2 199-148 20«. Chimistul 8 6 0 2 194-172 20
8. TEROM 8 3 3 2 204-198 178. Oonstruictorul 8 3 2 3 168-156 16
7. Confecția 8 4 0 4 172-177 16
8. Rapid 8 2 1 5 185-200 13
8. Hidrotehnica 8 2 1 5 146-173 13

18). Dorobanț ui 8 1 1 6 148-182 11
11. Oțelul 8 0 3 5 163-202 11112. C.S.M. Sibiu 8 1 1 6 150-187 11

întrerupt
necesare

iiuiv

” / i

><| Campionat al s-a
In vederea pregătirilor _______
.pa-rticispâirii ecliipei reprezentative 
ia Campionatu.1 Mondial din Bul
garia și va fii reluat, cri etapa 
“ X c. 10 ianuarie 19-3S.a X-fu la io

MASCULIN
1. Steaua 6 6 0 0 1105-129 18
2. „Podi" 6 5 0 1 170-138 16
3. Miinaur 6 4 2 0 161-1.40 16
4. Dinamo BiUC. 6 4 2 0 139-1124 16
5. Dinamo Bv. 6 3 0 3 141-137 12
6. „U" Cj. -N. 6 2 1 3 133-139 11
7. Metalul 6 2 1 3 127-143 11
8. Univ. CV. 6 2 0 4 131-137 10
9. Relonul 6 2 0 4 113-1.22 1.0

io. știința 6 1 2 3 143-163 10
lil . Dacia 6 1 0 5 138-168 8
12. A.SA. 6 0 0 6 137-163 6
• Eta,pa a VH-a V.a avea 1oc

și Arceldk S-por Ivlub (Turcia).
• Luini dimineață, interesîn- 

du-se telefonic de rezultatele din 
campionatul feminin, vicepre
ședintele eliubului Mureșul Tg. 
Mureș, Eela Koos, dim proprie 
inițiativă ne-a spus : „Rezultatul 
de Ieri (n.r. — Mureșu-l a fost 
învinsă de Știința Bacău, la Tg. 
Mureș !) este de înțeles. Studen
tele au jucat ca niște adevărate 
campioane, iar fetele noastre 
ceva mai șters. Subliniez că am 
beneficiat de un arbitraj exce
lent (n.r. —- Jean Mateescu — 
Valter Dăncescu), așa cum am 
mai vrea să avem la meciurile 
noastre". Foarte frumos exem
plu de fiair-play din partea unui 
conducător de club, cum am 
vrea să fie toți la handbal.
TROFEUL „SPORTUL" PENTRU 

EFICACITATE
FEMININ

1. Mariana Țîrcă (Știința) 82 
de goluri ; 2. Simona Curea (Do-

robanțilfi.) 76 ; 3. Esztera Matefy 
(Mureșul) 67 ; 4. Rodi ca Pălici
(Construciorul) 66; 5. Cristina
Tache (Rulmentul) 62 : 6. Ga
briela Antoneanu ' * ’* 
7—8. Edit Tordk, 
Ro dica Gr ig ora ș 
9. Irina Cămui 
46 ; 16. Daniela 
Sibiu) 44 ; 111.
(Chimistul) 42 ; 12. Vasilica Do- 
bre (Rapid) 40.

MASCULIN
1. Marian Dumitru (Steaua) 51: 

2. Petre Cozma (Dacia) 48 ; 3. 
Vasile Stângă (Steaua) 42 ; 4. Mir
cea Grabovischi (Dacia) 41 ; 5.
T.udor Roșea (Dinamo Brașov) 
40 ; 6. Marticel Voim ea (Minaur) 
30 ; 7. Alexandru Matei (,,Poli“) 
36 ; 8. Alexandru Fdlker („Poli") 
34 ; 9—10. Sergiu Pop 5 (,,U“) și 
Adrian \Bondar (Știința) 32 ; lil. 
Stelian Bursuc (Relonul) 31 ; 12. 
Dan Botorce C„U“) 30.

(Oțelul) 56 ; 
(Chimistul) și 

(Confecția) 54 ; 
(Hidro tehnica) 

Pa,știu (C.S.M. 
Liliana Bluju

7.

in dispu- 
Nu este 

faptul că 
cunoscut 

„____ , _______ ___ capacitate
fizică, a adăugat Sn ultima vre
me un sesizabil plus cunoștințe
lor sale tehnice. Totuși, InfrJn- 
gerea Iul FI. I.ascău n-a clătinat 
încrederea tehnicienilor noștri In 
posibilitățile acestui talentat ju
doka, el continuând să fie unul 
dintre sportivii in care antreno
rii ișl pun speranțe pentru Între
cerile de la Wroclaw.

Dacă Ia categoriile mai sus-a- 
mlotite problema selecției a fiost 
în mare parte rezolvată cu oca
zia ’nifarecerilor din Sala GM-ești, 
au mai rămas, totuși, unele ca
tegorii la care tehnicienii lotului 
(Mircea Frățlcă și Nicolae Ma
rinescu) urmează să hotărască în. 
timpul care a mai rămas pînă la 
6 noiembrie. La categoria seml- 
ușoară, Stelian Pătrașcu șl Dan 
Mureșan sînt sportivi de valoa
re apropiatâ, ultima lor întâlnire 
incheiindu-^se cu succesul lui pă- 
trașcu. O categorie cu mai mulți 
pretendenți la titularizare este 
cea mijlocie. De dăta aceasta a 
ciștigat Petre Anițoaie (și el s-a 
prezentat în progres fată de e- 
voluțiile trecute), Nicolae Iosif și 
Ion Simion, care a realizat o vic
torie surprinzătoare asupra lui 
N. Iosif.

Trecerea rapidistului Radu Ivan 
la o categorie superioară de greu
tate s-a dovedit o tentativă reu
șită, dl cucerind și tricoul de 
camipiton la această categorie. 
Alături de ștefan Cristescu, care 
a manifestat o slabă formă de 
concurs, Radu Ivan este un se
rios pretendent la un loc In e- 
chiipa națională.

Desigur, faptul 
sel ecționab i li lor 
bine la finalele 
Naționale este 
Huma lor pregătire la acest con
curs trebuie să constitulie o bază 
de plecare în preparativele vii
toare, astfel ca La momentul po
trivit, reprezentanții țarii noas
tre să se afle la nivelul. maxim 
al posibilităților lor do luptă.

Mihai TRANCA

că majoritatea 
s-au prezentat
Ca mpion ațelor 

îmbucurător.

(liRSE SPECTACULOASE I A DIRT-TRACK
• Miine, o nouă etapă la Sibiu

joi 1 octombrie, după următorul 
program : Politehnica Timișoara 
— Dinamo București, H.C. Mi- 
naur Baia Mare — Relonul Să- 
vinești, steaua — Universitatea 
C.U.G. Cluj-Napoca, Dinamo Bra
șov — Universitatea Craiova, 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș — 
Metalul Bistrița și Știința Ba
cău — Dalia Pitești.
• Arbitri români peste hotare : 

Dumitru Gherghișan și Cassian 
Drăgan vor conduce mectal-re- 
tar din cadrul „Cupe! Cupelor* 
(m) dintre Happoel Rizahon (Is
rael) șl Doukas School Atena ; 
Gheorghe Mihalașcu șl Alexandru 
Igop — returul „Cupei Cupelor" 
Th dijitre formațiile Lăulin Șofla

Campionatul Republican indivi
dual de dirt-track, rezervat se
niorilor, a continuat pe pista Sta
dionului Municipal din Brăila cu 
etapa a IV-a.

Desfășurate în formula clasică 
de 16 alergători, în 20 de manșe, 
întrecerile au satisfăcut integral 
pe numeroșii spectatori. Cursele 
au fost presărate și cu unele 
surprize. De altfel, toți principalii 
favoriți au gustat, la capătul u- 
nor dispute interesante, cu 
schimbări de. situații de la o 
tură la alta, din... amărăciunea 
infrîngerii. Liderul campionatu
lui, sibianul M. Șoaită, a fost 
învins chiar în prima manșă, de 
stelistul S. Ghibu, iar acesta a 
fost, anoi. depășit do coechipie-

r.ul său, S. Poștolache. In final, 
mai mulți animatori ai reumunii 
au acumulat același număr de 
puncte, fiind departajați în cla
sament de victoria in manșa

CLASAMENT : etapă — 1. S. 
Ghibu (Steaua) 14 p, 2. M. șoaită 
(I.P.A. Sibiu) 14 p, 3. N1. Puraveț 
(Voința Sibiu) 12 p, 4. M. Gheor
ghe (Metaluil București) hi p, ~ 
D. Stoica (I.P.A. Sibiu) " 
S. Postolache (Steaua) 
general — 1. M. Șoaită 
S. Ghibu 46 p, ~ ~ ”
46 p, 4. N. Puraveț 44 p, 5. M< 
Gheorghe 44 p, 6. D. Stoica 41 p.

Joi, pe pista stadionului I.P.A. 
din Sibiu are loc elapa a V-a, 
cu începere de la ora 16.

5.
11 p, 6.

11 v ; 
56 p, 2.

3. S. Postolache
4. N. Puraveț 44 p,
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să fie ziua lui Silviu Dinu, 
imbatabil, după părerea noas
tră, tn condițiile amintite. 
Foarte sportivă, am aprecia, 
atitudinea principalilor săi o- 
ponenți, care în clipa In care 
au înțeles că mașina lui Dinu 
este cel mal bine 
pilotul ei „In mină“, 
curs Ia obișnuitele 
de periculoasele)

nări, lăsînd calc liberă 
mai bun.

în fine, 
mașinilor 
Cioacă s-a 
pe de prima sa victorie ... 
ța tradiționalului campion, E. 
Peleanu. El a trecut primul 
linia de sosire, urmat de Pe- 
teanu și W. Kulpînski ; dar — 
lovitură de teatru ! — comisia 
tehnică a decis descalificarea 
lit bloc a acestora, pentru uti-

lizarea de motoare neeonforme 
regulamentului. Cursa s-a în
cheiat (cu victoria lui D. Iges- 
cu), dar... discuțiile au început, 
fiindcă, afirmă in corpore cei 
incriminați, motoarele au fost 
absolut aceleași care in prece
dentele etape au fost găsite 
valabile !

Incit, nepricepîndu-ne înde
ajuns la pistoane, supape sau 
axe cu came pentru a da ver
dicte, ne vom întreba totuși : 
cînd s-a greșit ?! în așteptarea 
răspunsului, să mai notăm cla
samentul pe echipe anunțat

după concursul de la Satu Ma
re : 1. IAP Dacia, 2. CMAK 
IDMS București, cu menți
unea că echipele din care au 
făcut parte sportivii descalifi
cați au fost și e!e penalizate. 
Oricum, în jurul acestei decizii 
persistă o serie do semne de 
întrebaret și clc trebuie risipite 
grabnic de forul de resort Mai 
precis, pînă la următoarea (și 
ultima) întrecere. Anume, cea 
de la Rîșnov (8—9 octombrie), 
pentru viteza în coastă și de 
la Galafi (11 octombrie), la vi
teză pe circuit.
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șe, tăcuse publică opinia sa că 
echipa pe care o conduce va 
întrerupe șirul victoriilor din 
campionat al formației române 
și că va produce surpriza la 
București, este acum mult mai 
reținut, avansînd, firesc, doar 
ideea că în compania Stelei 
echipa sa este hotărîtă să facă 
un meci bun, spectaculos. A- 
ceastă declarație vine după ul
timul joc din campionat, cu 
Honved, pe care M.T.K. l-a 
cîștigat cu 4—3. Comentatorul 
lui „Nepsport" sublinia în cro
nica acestei partide apetitul de 
“ol al formației antrenată de 
Verebes, însă nu uita să atra
gă atenția asupra faptului că 
apărarea lui Honved nu e de 
talia celei pe care o are Stea
ua. La ora cînd telefonăm, an- 
trenorul lui M.T.K. a amina! 
comunicarea formației. Co'egi’ 
din presa de specialitate dau 
ea sigur „unsprezecele” pre
zentat in jocul de la Bucu
rești, adică : Gaspar —
Farkas, Hires, Szalai, Hnszarîk 
— Lorinc, Varga, Kekesi, Bog- 
nar — Poloskei, Boda.

Revenind la echipa noastră 
campioană, ea a făcut marți, 
sub conducerea antrenorilor A. 
Iordănescu și R. Troi, un an
trenament de 60 de minute la 
lumina reflectoarelor de pe sta
dionul M.T.K. A luat parte și 
Majaru, care suferise un trau
matism în meciul cu Sportul 
Studențesc. Să notăm că blitz
urile fotoreporterilor au fulge- 
rat cu insistență in preajma lui 
Hagi, Lăcătuș. Stoica. B616ni, 
Pițurcă... Optimismul jucători
lor noștri este moderat, pentru 
că, așa cum ne declara T. Stoi
ca, căpitanul echipei, „nici un 
meci nu seamănă cu celelalte. 
Știm că M.T.K. va arunca în 
luptă toate resursele sale, pen
tru a scoate un rezultat de 
prestigiu. Dar. noi sîntem ho- 
tărîți să jucăm la valoarea 
noastră, principalele argumente 
fiind forma ascendentă a echi
pei în campionat și pofta de 
gol. Vom aborda jocul cu do
rința fermă de a lăsa aici o 
frumoasă impresie și — de ce 
nu ? — a adăuga încă o vic
torie în palmaresul nostru In
ternațional". Formația probabi
lă : Stîngaciu (Liliac) — Io van. 
Bumbescu, BelodedicL Ungu- 
reanu — Stoica, Majaru (Ba- 
lint), Boliinî, Ilagi — Lăcătuș. 
Pițurcă.

Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Bulgaria, 
avlndu-l la centru pe D. Sar- 
latki.

Pentru meciul de azi, F.C. 
Malines nu are nici o proble
mă de efectiv. Au făcut depla
sarea, sosind în Capitală luni 
după-amiază, cei mai buni 17 
jucători ai lotului, între care 
toți cei 12 care au evoluat a- 
cum două săptămini pe sta
dionul „Derriere les Casernes" 
și anume : Preud’hommc — 
Cluytens, Clijters, Rutjes, Hof- 
kens — Theunis, Sanders. Koe- 
man (pe care în repriza se
cundă l-a înlocuit Benfeld), De 
VVilde — Oliana, Den Boer. 
Mulțumit de evoluția acestei 
formații, antrenorul De Mos a 
folosit-o în continuare în cele 
două meciuri de campionat 
care au urmat și cu toate că a 
amînat anunțarea formației de 
azi pentru .. momentul comple
tării foii de arbitraj — cre
dem că va menține teamul 
care a intrat pe teren la Ma
lines. Rezervele vor fi desem
nate dintre : Drouquet (portar), 
Emmers, Benfeld, Metman, Jas
pers și Denii.

Dinamo. în schimb, are pro
bleme. mai ales pentru compar
timentul defensiv. Movilă (eli
minat în min. 45. la Malines) 
nu va putea fi folosit, dar nici 
primul candidat la postul său, 
Andone, nu este deplin refăcut, 
după lunga perioadă de indis
ponibilitate. Ușor accidentați sînt 
Rodnic și Mateuț. In rîndurile 
echipei există. însă, o bună 
stare de spirit, jucătorii sînt 
hotărîți să depună toate efor
turile pentru a atinge obiecti
vul propus, CALIFICAREA. Și 
putem fi convinși că vor lupta 
azi cu toată energia, aruneîn- 
du-și în joc toate resursele fi
zice și tehnico-iactice. Elanul 
lor trebuie. însă, dublat și de 
o anumită precauție în apăra
re, pentru că un gol primit ar 
face incomparabil mai grea ob
ținerea unui rezultat favorabil 
la două goluri diferență.

Cu încredere în rapacitatea 
echipei de a se mobiliza exem
plar pentru un meci atît de 
greu, eu aceeași încredere in 
publicul care trebuie să-i susțină 
neîntrerupt pe jucătorii noștri, 
adrestndu-le încurajări atît în 
momentele de joc bun. cît și în 
cele mai dificile (care pot a- 
părea înfr-un meci cu o echi
pă atît de puternică), ne ex
primăm credința că Dinamo ne 
va aduce satisfacția dorită și 

oadresăm 
fierbinte

Partida 
șl va fi
italian D’Elia.

formației noastre 
urare de succes, 
va începe la ora 15,30 
condusă de arbitrul

zia A de rugby

IPE IN PRIM-PLAN
„val*, 

icibilita- 
o nouă 
care a 

îifra ce
te. Dar, 
ilpa lui 
a emite 
Jul din 
2) apă- 
rescului, 
lumini/că 
iVactoare 

Prima 
1 tecia- 
a capăt 

meci 
U decis 
ispirația

Lungu 
n uit în

Vereș, 
in trenat 

consi- 
•r. Bu- 
vietorie 
oportu
nă să 
-i pri- 
u mai 
iză un 
—15 in

Parcul Copilului nu-1 un rezultat 
la indemîna oricui... 
mentull la zi :
1. STEAUA 6 6
2. Dtaamo 6 5
3. Grivița Roșie 0 4
4. Oont. BuZău 6 3
5. Șt. B. Mare 5 3
6. Farul 6 3
7. UniV. Timiș. 6 3
8. CSM Sibiu 6 2
9. șt. Petroșani 5 2

10. PO'lit. Iași 6 1
11. CSM Suceava 6 1
12. Sportul Stud. 6 0

Iată clasa-

1 0 122- 82 17 
1 1
1 2
1 1 
0 3 
0 3 
0 
o 
o 
o
o ____ .

SI TN ÎNTRECEREA PENTRU „TROFEUL SPORTUL”, decernat 
anual jucătciruîul care realizează 
cele mai multe eseuri, compo- 
nențil echipei campioane se află 
în frunte. Astfel, stelistul da
niel BOLDOR a marcat pînă a- 
eum șapte eseuri, Al, Rădulescu 
5, coechipierii lor Ignat, Vărzaru 
șl T. Coman înscriind de câte 
patru ori,, ca și dinamovlștil Pa- 
raschiv, Copil și timișoreanul 
Răccan. Urmează C. Florea 
(Steaua), AMea, Lungu (Dina
mo), Zainiir (Farul), Gh. Dra- 
gomir (CSM Sibiu), V. Iofiț Su
gar, Fu lina (Știința CEMIN) —

4
3
5
5
6

114- 74 15 
94-101 

104- 79 
109- 97 
114-147 
iaa-125 
85-138 
73-116

109-160 
93-174

13
12
12 
12
10

9
8
8
6

3 etc. Pe echipe, Steaua totali
zează 45 de eseuri, Diiaamo 19, 
CSM Sibiu 13, Farul 14, Univer
sitatea Timișoara 12, CSM Sucea
va lil. Știința Petroșani 16, Ști
ința CEMIN 9, Grivița Roșie 9. 
PoMitehnlea Iași 7, Sportul Stu
dențesc 6, Contactoare 5. Dintre 
transformed, D. Alexandru 
(Steaua) l-a egalat pe grivițeanui 
T. Radu, flecare reușind 78 de 
puncte.

ÎN SERIA A DOUA, surpriza 
etapei a cincea a oferit-o Chimia 
Brăila, prezență inedită in „A”, 
care a izbutit să treacă, la Bucu
rești, de mai cunoscuta formație 
Gloria, aflată, ce-i drept, intr-o 
perioadă defel fastă. Trei garni
turi au continuat parcursul de 
regularitate : Energia București, 
realizatoarea scorului zilei (27—'9 
cu „U“ Cluj-Napoca), T.C. Ind.
Constanța șl Rapid București.

500 123- 52 14^1.
Grupa I:
T.C. IND. C-ța. 5

2, Rulm. Bîrlad 5 4 0 1 107- 52 183. Chfimia Brăila 5 3 0 2 52- 59 114. Ootnstr. C-ța. 5 2 0 3 88- 67 95. Hidr. Focșani 5 2 0 3 74- 95 98. Mașini Grele 5 2 0 3 63- 63 97. IRA Tecuci 5 2 0 3 54-112 98. Gloria Buc. 5 0 0 5 53-144 5

NOU LA LOZ IN PLIC I
Autoturisme ..Dacia 

1300" gi, pentru prima 
dată, TELEVIZOARE 
COLOR, alături de im
portante sume de bani, 
în valoare de 50.000 lei, 
20.000 lei, 10,000 lei, 5.000 
lei și cîștiguri suplimen
tare din fondul special 
al sistemului Loz în plic 
la emisiunea specială li
mitată care
vînzare în aceste zile.

Grupa a Ii-a :
1. ENERGIA BUC. 

Rapid Buc. 
Met. Cugir 
UAMT Oradea 
Olimpia Arad 
I.O.B. Balș 
„U“ Cluj-N. 
Car pa ți Mir șa

2.
3.
4.
5. 
«.
7.
8.

5 5 0 0
5 5 0 0
5 3 0 2
5 2 0 3
5 2 0 3
5 113
5 10 4
5 0 14

120-40
125-60
82-96
60-78
57-85
53-84
55-83
49-90

se pune fn

Rubrică redactata de
Geo RAEȚCHI

ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 27 SEPTEM
BRIE : cat. 1 (12 rezultate) : 10 
variante iS'k a 33 635 lei ; cat. 2 
(11 rezultate) : 15 variante 100"', 
a 5 058 lei și 339 variante 25% a 

- - rezultate) 1
677 tei și 

169 lei.
1 264 lei ; cat. 3 (10
102 variante 100% a
4 317 variante 25% a
• Aștăzi, micrcu-rl, 30 sepii 

brie va avea loc în București,
30 septem- 

________ ,1, în 
sala clubului din sir. Doamnei 
nr. 2, tragerea obișnuita PRO- 
NOexpres, Sncepînd de la ora

pe deplin conștienți — în fața 
redutabilei formații portughe
ze. Craiovenii privesc, totuși, 
cu încredere partida de 
miercuri. Evoluțiile bune și 
foarte bune din noul sezon, ca 
și spectaculoasa revenire din 
ultima parte a meciului-tur cu 
Chaves dovedesc că tînăra for
mație craioveană poate 
pensa lipsa de experiență 
ternațională. mai ales) a 
noilor ei componenți prin 
lentul, ambiția si dăruirea 
în joc. Pe deplin puse în 
loare, aceste atuuri pot deveni, 
de altfel, hotărîtoare și în me- 
ciul-retur cu Chaves. Cu atît 
mai mult, cu cit prezența în 
teren a valorosului internațio
nal Lung (care a lipsit în pri
mul meci), foarte posibil și a 
lui Rada vor da o mai mare 
siguranță în apărare si vor în
tări moralul întregii echipe. 
Din păcate, va lipsi de această 
dată fundașul stingă Weissen- 
hacher. care a fost accidentat 
în ultimul meci de campionat 
(entorsă Ia genunchi) și a de
venit indisponibil pentru mai 
multă vreme, nefăcînd deplasa
rea aici.

După antrenamentul de marți 
după-amiază, efectuat pe „Es- 
tadio Municipal" (cu o capa
citate de 25 000 locuri), același 
care va găzdui și partida ofi
cială de miercuri, antrenorii 
Constantin Oțet și Nicolae 
Zamfir au anunțat următorul 
„unsprezece" probabil : Lung
— Negrită, Săndoi, Gh. Popes
cu, A. Popescu — Badea, Rada, 
Mănăilă, Ciurea (Irimescu) — 
Stoica (Ghiță), Geolgău.

în tabăra gazdelor — după 
cum ne-am dat seama — dom
nește un optimism reținut, deși 
duminică Chaves a surclasat 
în campionat pe codașa cla
samentului. Farense, cu 6—1, 
antrenorul Râul Aguas decla- 
rîndu-se deplin satisfăcut de 
jocul formației sale. S-a apre
ciat că acest meci a constituit 
o utilă repetiție, insă s-au ac
cidentat cei doi jucători bul
gari, Zdravkov și Slavkov, din
tre care doar ultimul se pare 
că va fi folosit in partida de 
miercuri. A devenit indisponi
bil $1 mijlocașul Saura, astfel 
că formația probabilă va fi ur
mătoarea : Padrao — Cerqueira. 
Garrido, Jorginho, Diamantino
— Gilberto, Sergio, David — 
Serra, Slavkov (Cesar), Ver- 
melinho.

Aici vremea este 
temperatura urci nd 
zilei la 25 de grade.

Partida de mîine 
va Începe la ora 15 (17 ora 
Bucureștiului) și va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Irlanda, avîndu-1 la centru pe 
P. Donnelly.

corn-
. (in- 

mai 
ta
ior 
va-

frumoasă, 
în timpul

(n.r. azi)

VICTORIA
(Urmare din pag. 1)

vat in extremis, trimltînd min
gea in corner.

Cinci minute mai tirziu ta
bela de scor a suferit o nouă 
modificare. Vaiscovici a pătruns, 
în dribling, pe frontul sting al 
atacului, a fost faultat, în ca
reu, de iiberoul Perdios și 
NUȚĂ, același care deschisese 
scorul, a transformat, plasat, 
in stingă portarului Constan- 
linou. lovitura de Ia 11 m.

Lăudabil șl profitabil pentru 
dinamismul meciului este faptul 
că E.P.A. Larnaca nu a renun
țat la luptă nici la 0—2, făcînd 
unul din cele mai bune jocuri 
ale sale, dar cei care vor 
reuși să înscrie, spre final 
de partidă, mai precis în

președinte- 
brașo- 

spunea : 
că am

j
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I
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I
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execu
tarea unei 
vituri de la 
m, jucătorul in cau- 

vo»ie să 
balonul 
a fost 
portar.

că Tis-

lo
ll

ză nu are 
mai reia 
decît dacă 
respins de 
Nu credem ... __
mănaru a omis a- 
cest lucru, dar el a 
Șutat atît de puter
nic in bară, incit 
balonul i-a revenit 
fulgerător, el re- 
lulnd în mod reflex 
(peste 
Lung), 
lase
coechipier 
nu).
ar
• 
a jucat 
meciul cu

poarta lui 
în loc să 

mingea altui
(Burlea- 

pcate 
marcat. 
» Bacău 

bine în
Univer

sitatea Craiiova. a 
dorit să înregistreze 
prima sa ■ •
dar n-a 
nici dim 
„Ratăm 
spunea 
înaintea 
ceea ce 
mari probleme 
acest început 
campionat”, 
terii trebuie 
siringă 
pentru că, așa cum 
recunoșteau, acel 
0—5 de la Timișoara, 
de pildă, e departe 
de adevăratul po
tențial al echipei. 
0 De cite ort lip
sește Andrleș din e- 
chipă (șl acum in
disponibil), ceilalți 
ratează loviturile de 
la 11 m. Cu Craio
va a foist la a treia 
ratare 1
• UN NEPLĂCUT 

INCIDENT în repri
za secundă a me
ciului de la Tg. Mu
reș : cu circa zece 
minute înainte de 
încheierea jocului, 
antrenorul for
mației sucevene, 
Vasile Simionaș, a 
fost trimis de arbi
trul Mircea Axen- 
te... la vestiar, pen-- 
tru proteste repeta
te. Un motiv pentru 
care antrenorul su
cevean va fl chemat 
In fața comisiei de 
disciplină... • Ispir 
a fost întîmpiinat cu 
aplauze, în min. 83. 
clnd a intrat în te
ren, la cea de-a 
484-a apariție a sa. 
intr-un meci de Di
vizia A. Statornic 
atașat de echipa din 
Tg. Mureș, Ia care 
activează de 17 ani 
(1), Ispir Ișl propu
ne să atingă aici 
„cifra” de 500 de 
meciuri ta prima 
divtaie 0 O puter
nică și neobosită 
„galerie”. alcătuită 
din militari în ter
men. a susținut 
continuu pe A.S.A. 
La sfîrșituO jocului, 
tatr-un frumos gest 
de mulțumire, echi-

care, 
fi 

s. c.

victorie, 
obțin ut-o 

penalty, 
mult — ne 

Șoiman, 
jocului —, 
ne trează 

in 
de 

J-ucă - 
să-și 

rândurile

pa mureșatiă s-a în
dreptat spre secto
rul de peluză res
pectiv, salutindu-șl 
susținătorii...

• DIN 
OBIECTIVE, 
trul C.
(Suoeava) 
tut să se 
la Slatina . 
oficia ca tușler 
meciul F.C. Olt 
Politehnica Timi
șoara. El a fost în
locuit de Dorin Vă- 
tran (Arad), care a 
îndeplinit 
funcție ta 
Sportul 
resc Slatina 
Tîrgovlște, disputa
tă in cursul dimine
ții. în ambele jocuri 
D. Vătran a avut o 
prestație bună, ceea 
ce 11 
pentru a mal fl fo
losit In 
Diviziei A.
• EXTREM 

de
care

MOTIVE 
arbi- 

Gheorghc 
nu a pu- 
dcipl așeze 
pentru a 

la

aceeași 
partida 

Munclto-
- C.S.

recomandă
modurile

AFECTAT 
tervenția 
determinat 
dentarea (fractură) 
gălățeanulul Ion Gl- 
gi. fundașul plo
ieștean ștefan se 
scuza In stingă șl 
în dreapta : „N-am 
vrut, credeți-mă !” 
• Conștient de ur
mările stupidei ac
cidentări, M. Cris- 
taehe, din condu
cerea clubului: Pe
trolul, ne spunea 
după meci : .Regre
tăm 
cele 
Știm 
seamnă 
biilitatea unui titu
lar. La noi, Mocanu 
este de două săp- 
tămini cu piciorul 
in ghips" • Cuplul

foarte mult 
inlimpiate. 

bine ce ta- 
indisponi-

Pașcu, 
te ©Tubului 
vean, ne 
>,Ce folos 
avut lin scor la zero
U cornere, 15—0, si 
am șutat foarte mult 
pe poartă — pe ta
bela de marcaj nu 
s-a obținut decît un 
gol. Mai multă lim
pezime din partea 
liniei de mijloc ar fî 
schimbat și fața ta
belei de marcaj. 
Sper in revenirea e- 
chipei în care își 
fac loc multi jucă
tori tineri* q cor- 
vinul a evoluat slab 
in partidele de veri
ficare din cursul 
săptaminii, ultima, 
joi, la Blaj. Dar, 
duminică, în caim- 
pdonat, probabil a- 
vertizați și de nesa- 
tisfăcălo-arele teste, 
hunedorenii au rea
lizat o partidă de 
mare angajament, 
fără cusur în pri
vința fazei defensi
ve, • Apropo de 
întinerirea brașo- 
veană : Pătru (23 
de ani). Berteanu 
<22). Andnașl (22) 
au figurat in forma
ția de duminică. Se 
așteaptă mai mult 
de ia acești debu- 
tanți pe prima sce
nă. o Oaspeții au 
avut trei absențe : 
Văetuș, Tîrnovea- 
nu — acciden
tați, Mărginean — 
două ca-rtonașe gal
bene, dar Stro- 
ia. Bejenaru, Pri- 

Postolache 
promoții- 

vechl 
de

gorie.
— din 
le mai 
mal noi 
hun edo reni 
suplinit ou 
• In teren 
lat primele 
în „Trofeul 
play" al 
nostru, ediția

sau 
juniori 

— i-au 
succes, 

au evo- 
clasate 

fair- 
zha-ruflu»: 

1986/37.

C. Radulescu — 
Sdrobiș a probat 
tacă o dată că stă
pânește bine vari
antele „cu negrul". 
Se așteaptă o efici
ență sporită șl a- 
tnincl ~ —
afla 
dere, „cu albul” 
• Partida echipelor 
de speranțe Petrolul 
— Oțelul merită un 
premiu de frumuse
țe : pe lingă cele € 
goluri văzute, spec
tatorii au asistat la 
nu mai puțin de... 
20 de ratări. Dacă 
pe talbelă scorul a 
fost favorabil ele
vilor lui C. Oprișan. 
cu 4—2, la capitolul 
„ocazii irosite" a- 
vantaj au avut ju
cătorii gălățeni. pre
gătiți de I. Morohal, 
cu 11—9.
• VIZIBIL NE

CĂJIT DE
PUNCTUL PIER
DUT pe teren pro
priu de F.C.M., R.

cînd se va
la... deschi-

Și meciul a avut o 
bună notă de spor
tivitate. cartonașe
le galbene fiind 
consecința unor fa
ulturi de Joc.
• ACCIDENTAT 

GRAV, în primă
vară. în timpul 
unui meel de cam
pionat. cu S.C. Ba
cău, piteșteanul 
Decebal Balaur 
(fratele mal mic al 
Iul Ion Balaur, de 
la Victoria) a fost 
supus unei inter
venții chirurgicale, 
care i-a reușit pe 
deplin. L-am reta- 
tllnlt, duminecă, în 
tribunele stadionu
lui din Trivale : 
„Mă simt foarte bi
ne ; în curînd tm> 
voi relua antrena
mentele”, ne-a spus 
tlnărul jucător, op
timist, pe bună 
dreptate, in viitorul 
lui și al... echipe!.

APLAUDATA
min. 82, sînt tot fotba
liștii bucureșteni : Cojocaru a 
centrat înalt, de pe partea 
dreaptă, AUGUSTIN, mijloca
șul activ și mereu cu poftă de 
gol, a 
sat-o. 
colțul 
toria, 
arena 
iată, o frumoasă și 
calificare în turul ÎI al Cupei 
U.E.F.A.

Deschizînd 
spre calificare 
„ambasadoare" 
nostru, echipa 
tă, acum, ziua 
se va efectua tragerea sorților 
pentru turul următor.

urmărit mingea și a plă
cu capul. în plasă, la 
lung : 3—0 pentru Vic- 

care — la debutul ei în 
europeană — obține, 

meritată

cale liberă — 
— și celorlalte 

ale fotbalului 
Victoria așteap- 
de vineri, cînd

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
15,50. Aspecte de la efectuarea 
operațiunilor de tragere vor fi 
difuzate la radiio, pe programul 
I, in pauza transmisiei tniilnirii 
de fotbal Dinamo — Malines. 
Numerele extrase vor fi radio
difuzate și în reluare, pe același 
program, la ora 23,05 și a doua 
zi, la ora 8,55.
• Dană cum am mal anunțat, 

finalul acestei săptămîni progra
mează, pe lingă concursul Prono
sport, o interesantă TRAGERE 
EXCEPȚIONALA LOTO 2, cu cîș- 
tte'url pe măsură : autoturisme,

excursii peste hotare, sume de 
bani de valori fixe și variabile.
• Vă reamintim că, de ctirînd, 

a fost pusă în vînzare noua e- 
misiune limitată specială a „LO
ZULUI MARILOR ClȘTIGURI", 
care atribuie — pentru prima 
dată — pe lingă cîștigurile in 
autoturisme și numerar, TELEVI
ZOARE COLOR. Nu uitați că e- 
misiuinea este limitată I
• Rezultatele concursului Pro

nosport de astăzi vor fi publicate 
in rubrica noastră de vineri, 2 
octombrie.
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Arbitrul albanez Plarent Kot- 
herja a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

VICTORIA BUCUREȘTI : Ro- 
tărescu — Comănescu, MIREA, 
C. SOLOMON, TOPOLINSCHI 
(min. 85 Ursu) — Cojocaru. 
AUGUSTIN. V. ENE (min. 79 
Cadureac) — Vaiscovici, NU- 
ȚA, Țălnar.

E.P.A. LARNACA : Constan- 
tinou — Lemesios, Pierakis, 
PERDIOS, Gimi — Theodotou, 
TOMAZOU, Pe.C, CLARKE — 
Philipou (min. 74 Maki), Skaias.

• PROGRAMUL ECIIIPELOP 
F.C. ARGEȘ și CORVINUL IN 
CUPA BALCANICA. Două dintr- 
echipele noastre care și-au do • 
bind it dreptul de a participa la 
acbuala ediție a Cupei Balcanice 
intercluburi îsi vor disputa me
ciurile după următorul program : 
F.C. Argeș face parte din grupa 
A, împreună cu echipele P.A.O.K. 
Salonic, Luftetari Tirana și Sla
via Sofia. Primul meci are loc 
mîine, la Salonic, cu P.A.O.K., 
în continuare, F.C. .Argeș întâl
nind pe Luftetari, la 22 octom
brie, și pe Slovia Sofia, la 5 no
iembrie, ambele la Pitești. Corvi- 
nul are doar două adversare în 
grupa C din care face parte, pe 
Dinamo Tirana și Eskișehir Spor 
(Turcia). Hunedo renii intră în 
competiție la 22 octombrie, cînd 
vor întâlni pe teren propriu pe 
Dinamo Tirana. La 5 noiembrie, 
Condurul va Juca în deplasare, 
avî-nd ca adversară pe Eskișehir 
Spor. Returul partidelor din am
bele grupe, în primăvara anului 
viitor.



Gimnastica ritmică la „ora Varna“

A POST MAI MULT DECÎT FRUMOS!...
0 O adevărată revărsare de tinerețe, muzică ți 

mișcare • Evoluții promițătoare ale gimnastelor 
noastre, în frunte cu Florentina Butaru

De azi, ia Plovdiv
Ai învins, continuă !

BALCANIADA Dl TfNÎS PENTRU JUNIORI
La Varna a -căzut de mult 

cortina celei de-a XIII-a edi
ții a Campionatelor Mondiale 
de gimnastică ritmică, dar Im
presiile acestei mari competi
ții ne sînt încă vii, ne stăruie 
— unele în chip copleșitor — 
în minte.

A fost mai mult decît fru
mos !... A fost o adevărată 
revărsare' de tinerețe, de mu
zică, de mișcare, toate îmbina
te intr-un tot artistic ajuns 
cîteodată în vecinătatea subli
mului...

Acest frumos — gîndit, creat 
și transpus sugestiv în exerci
ții de înalt nivel artistic — a 
dat substanță unei discipline 
sportive intrată definitiv în 
marea familie olimpică.

Participarea record (107 spor
tive din 36 de țări) poate con
stitui și ea un element con
vingător, de referință, asupra 
dezvoltării (și răspîndirii) a- 
cestui sport specific feminin, 
sport al grației și frumuseții.

Prezența la finaie a președin. 
telui C.I.O.. Juan Antonio Sa
maranch, și a altor personali
tăți din viața sportivă inter
națională : Iuri Titov — pre
ședintele F.I.G., Jeaninne Ri
naldi — directoarea comisiei 
tehnice F.I.G. ș.a. completează 
imaginea C.M. de la Varna sub 
aspectul interesului, importan
ței și anvergurii acestei com
petiții.

Eroinele „mondialelor" sînt 
tinere fete care se numesc 
Bianka Panova (Bulgaria), Ana 
Kotcîneva (U.R.S.S.), Florenti
na Butaru (România), Milena 
Rel.iin (Iugoslavia), Andrea 
Sinko (Ungaria), Marisa Loret 
(Spania), Regina Weber (R.F.G) 
și altele. Gimnaste de pe toate 
meridianele globului, care și-au 
dat întâlnire, la Varna, la un 
adevărat festival sportiv al gra
ției și frumuseții. Ele ne-au 
încîntat ochii și sufletul. O 
ținută desăvîrșit controlată pe 
care o admiri la marile bale
rine, o mișcare corporală per
fectă, lansări și prize specta
culoase a obiectelor —toate pe 
un fond muzical liric sau nă
valnic, ritmat sau lin. — au 
fost prezente în evoluțiile gim
nastelor. Cit patetism se dega
ja din exercițiul Ia panglică 
al Biankăi Panova, cită poezie 
a avut la cerc Marina Lobaci. 
evoluții subliniate de brigăzile 
de arbitre cu note maxime! Cit 
de aproape de podium a fost 
Florentina Butaru (locul 4) la 
panglică ! Evoluții frumoase au 
mai avut mezina echipei noas
tre, Adriana Stoenescu, la mă
ciuci (locul 5). la primul ei

PE SCURT
ATLETISM • La Kasnacht, în 

R. F. Germania, recordmanul 
mondial, italianul Alessandro 
Andrei, a cîștigat proba de arun
carea greutății, cu 21,63 m (pe 
locul doi, campionul lumii Wer
ner Gilthoer — Elveția, cu 21,31 
m). La înălțime : Stefka Kosta- 
dinova (Bulgaria) 2,00 m • Mara
tonul de la Ciudad de Mexico 
s-a soldat cu victoria mexicanu
lui Rodolfo Gomez, în 2.18:44.

MOTOCICLISM • Australianul 
Wăyner Gardner (,,Honda“) a 
cîștigat Marele Premiu al Brazi
liei (clasa 500 cmc), desfășurat 
Ia Golana. El a parcurs traseul 
cu o medie orară de 155,590 km. 
A fost urmat de Eddie Lawson 
pe „Yamaha" la 5,19 s și Randy 
Mamela (ambii din S.U.A.) pe 
„Yamaha" la 12,61 s. In clasa
mentul general, Gardner conduce 
cu 168 p urmat da Mamoia — 
146 p, și Lawson -= 142 p. La 
clasa 250 cmc primul s-a clasat 
francezul Dominique Sarron pe 
„Honda". Liderul C.M. este însă 
vest-germanul Mang, cu 136 p, 
Sarron fiind clasat, deocamdată, 
doar pe locul patru, cu 85 p.

VOLEI • Camplonaul mascu
lin al Americii de Sud S-a în
cheiat la Montevideo cu victoria 
selecționatei Braziliei, care a 
întrecut în meciul decisiv cu sco
rul de 3—0 (12, 2, 13) formația 
Argentinei. în partida pentru 
locurile 3—4, reprezentativa Ve
nezuela a dispus cu 8—0 (10, 13, 
12) de echipa Uruguayului.

tenis • Turneul de Ia Los 
Angeles a fost cîștigat de ame
ricanul David Patee care l-a în
trecut. în finală, pe suedezul 
Stefan Edberg, ou 6—4, 6—4 • în 
semifinalele turneului feminin de 
la San Clemente (California). 
Martina Navratilova a învins-o 
cu 6—2, 6—4 pe Barbara Potter, 
iar Pam Shriver a dispus cu 
6—1. 6—0 de Zina Garrison. 

C.M., și Peiruța Dumitrescu la 
cerc și panglică (In grupa va
lorică C). Deși sportivele noas
tre nu au atins înalta cotă de 
virtuozitate a primelor clasate, 
ele au produs o frumoasă im
presie generală, lăsînd să li se 
întrevadă mari resurse de pro
gres în viitor.

Ce noutăți a adus cea de-a 
XIII-a ediție a C.M. de gim
nastică ritmică de la Varna? 
Multe, chiar foarte multe. în 
sinteză : o selecție foarte bu
nă și o pregătire de înaltă ți
nută artistică s o mișcare cor
porală de balerine, ambidextrie 
în ininuirea obiectelor, ele
mente din dansul clasic și mo
dern, mișcarea scenică pe toa
tă suprafața covorului, elemente 
de echilibru (cupjpene, cam- 
breuri, developeuri), costumație 
cu un design și colorit atră
gătoare, machiaj și coafuri in
case, acompaniament muzical 
variat, toate într-o armonie de
săvârșită și cuceritoare.

Pentru specialistele noastre, 
recentele „mondiale" trebuie să 
devină o temă de meditație și 
de acțiune în viitorul apropiat. 
Avem nevoie ca secțiile de 
performanță din asociații și 
cluburi să selecționeze și să 
pregătească gimnaste Ia cotele 
înalte ale performanței inter
naționale. Să fie investită mun
că temeinică în elemente cu 
reale posibilități, pe care să 
puiem conta. Am avansa ideea 
necesității organizării unor 
schimburi de experiență — >» 
țară și peste hotare — cu spe
cialistele domeniului, pentru o 
împrospătare a cunoștințelor, a 
liniei melodice dc lucru.

în încheiere, socotim că ma
rele spectacol de gimnastică 
ritmică prilejuit de „mondiale
le" de la Varna a reprezentat 
o nouă treaptă în evoluția a- 
cestei discipline sportive, după 
cum s-a constituit într-o reu
șită etapă premergătoare su
premei întreceri de la J.O. 
din ’88.

Elena DOBINCĂ

JOC SPECTACULOS DE HANDBAL IN SALA FLOREASCA
In „amicalul" echipelor de tli
Partida dintre cele două se

lecționate a avut în multe mo
mente atributele unul bun spec
tacol handbalistic, la care au 
contribuit ambele formații. Un 
meci cu de toate : au fost rea
lizate mai mult de 15 contra
atacuri. majoritatea finalizate, 
s-au acordat 16 lovituri de la 7 
m (una singură ratată, de echi
pa noastră), iar în minutul 1B. 
la scorul de 5—5. portarul Car
men Moldovan, seslzînd că apă
rătoarea buturilor adverse lesise 
la Intercepție, a aruncat direct 
pe poartă si a însoris. Nici nu 
se putea să nu fie un joc de 
calitate, atîta vreme cit echipa

REINTRAREA
Reputatul fotbalist vest-ger- 

mem Karl-Helnz Rummenigge se 
afli de ctteva zile tn Elveția ur- 
mînd să joace „din prima dumi
nici a lui octombrie* 2 3 * * * * * * * 11 (,,1’Equipe11), 
sub culorile lui Servette Geneva. 
Chestiunea merită urmărită, întru- 
cît nu puține au fost vocile care, 
după ce K.H.R. a suportat (tn 
.mai, la Basel) o complicată inter
venție chirurgicală la tendonul lui 
Achite, și-au permis să afirme că 
steaua unuia dintre cel mal „ti
trați11 jucători de azi (dublu vice- 
camplon mondial, campion euro
pean, câștigător al C.C.E. cu Ba
yern Munchen etc. etc) a apus de
finitiv. Faptul că ultimul său club, 
Intemazionale Milano, a renunțat 
tn vară, fără prea multe regrete, 
la serviciile sale, preferlndu-l pe 
argentinianul Passarella și pe bel
gianul Seif o, a dat apă la moară 
scepticilor Cu toate că, in fiecare 
împrejurare, „Kale“ a susținut că 
n-a abandonat lupta și că se sim
te capabil să reia activitatea „la 
cel mai înalt nivel al performan
ței". Motiv pentru care, respec- 
tlndu-șl „cartea de vizită11, a refu
zat, nu demult oferta înaintată de 
Galatasaray Istanbul, ceea ce n-a 
făcut, în treacăt fie spus, inter
naționalul francez Didier Six.

IUGOSLAVIA (et. 8) : Varciar 
Skoplje — Buducnost 3—o ; ze- 
leznicear Sarajevo — Velez Mos
tar o—o : Rad — Sloboda Tuzla
1— 1 ; Su.tjeska — Partizan Bel
grad 1—1 ; Pristina — Radnicki 
Niș 1—0 ; Osijek — Rijeka 1—0 ; 
Steaua Rosie Belgrad — F.C. Sa
rajevo 3—0 ; Celik Zenika — Voj- 
vodina Novi Sad 1—1 ; HajduK 
Split — Dinamo Zagreb 0—3. în 
clasament continuă să conducă 
Dinamo Zagreb, cu 13 p, urmată 
de formațiile Steaua Rosie Bel
grad și Rijeka — 10 p.

BULGARIA (et. 7) : sliven — 
Cernomoreț 3—0, Vitoșa — Beroe
2— 2, Lokomotiv Plovdiv — Pirln
2— 1, Etîr — Slavia 1—1, Minier
— Lokomotiv Gorna Oreahovița
3— 1, Viața — Trakia 1—2, Spar
tak Varna — Spartak Pleven

. 4—1, Lokomotiv Sofia — Sredeț
2— 2. In clasament : Slavia are 12 
p, Sredeț și Lokomotiv Sofia, 
cite 14 p.

SUEDIA (et. 21): AIK Stockholm
— Malmo 1—1, IFK Goteborg — 
Sundsvall 1—1, IFK Norrkopiing
— Elfsborg 3—0. Halmstad — 
Oester 2—1. Brage — Orgryte
4— o, Frolunda — Hammarby 1—1. 
în clasament, conduce Malm6 
FF, cu 32 p, urmată de Norrko- 
ping. cu 27 p și Goteborg, cu 
25 o.

GRECIA (et. 3) : Larisa — Aris
3— 1, Serres *- Panathinaikos 1—0,
Ethnikos — Kalamaria 1—1,
PAOK — Verla 5—1, Olympiakos
— Panionios 1—1, AEK Alena —
Panahalki 3—2. OFI Creta —
Diagoras 2—1, Heraklis — Lava-
dia 1—1. In clasament : pe pri
mul loo se află Larisa si Serres,
cu cîte 6 p.

Numai că, la 32 de ani, Karl- 
Helnz Rummenigge n-a mai des
cins la Geneva cu aerele de „pri
madonă" cu care venise, în 1984, la 
Milano. Dovadă ci a semnat un 
contract, pe 2 ani, care prevede 
că va fi plătit (tn lipsa menționă
rii unei sume de bază) tn funcție 
de numărul de meciuri pe care le

PLOVDIV, 29 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
In acest frumos oraș începe 
astăzi (și durează pînă dumi
nică) Campionatul Balcanic de 
tenis pentru juniori. La între
cere iau parte tenismani și te- 
nismane din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia, 
competiția fiind așteptată cu 
mult interes, dat fiind faptul 
că, de regulă, la start sînt a- 
linlați cei mai buni juniori din 
țările respective.

Balcaniada pentru juniori 
(masculin și feminin) a debu
tat In anul 1975, în Iugoslavia, 
la inițiativa federației de tenis 
din această țară ; de atunci are 
loc anual, fiecare din cele cinci 
țări fiind, prin rotație, gazdă. 
De la început pînă în 1985 In
clusiv, sistemul de desfășura
re a fost „fiecare cu fiecare", 
titlul balcanic decernîndu-i-se 
celei mai bune echipe (in ca
drul căreia erau disputate cite 
două meciuri de simplu și unul

in C. C. E. la șah
POLITEHNICA BUCUREȘTI

ÎNVINSA TA UIMITA
Deși au luptat cu multă am

biție, studenții bucureștenl ai Po
litehnicii nu au ou lut depăși ba
riera turului al n-lea în „Cupa 
Campionilor Europeni". Jucind la 
Sarajevo, în compania echipei 
iugoslave Sahovsky Klub „Bos- 
na“, el au fost învinși la o di
ferență minimă : 5,5—6,5 (2,5—3,5 
în prima zi șl 3—3 in cea de-a 
doua). Iată și rezultatele pe 
mese : M. Ghindă — G. Dizdar 
1—1 (1—0, 0—1), V. Stoica — E. 
Dizdarevicl 1—1 (două remize), 
Th. Ghițescu — M. Drașko 0,5— 
1.5 (0—1„ remiză), M. Marin —
B. Lallci 0,5—1,5 (0—1, remiză),
D. Dumitrache — Z. Kozul 1.5— 
0,5 (remiză, 1—0), T. Stanciu — 
V. Arapov ici 1—1 (două remize).

Ghindă și Dumitrache au ratat 
Jumătăți de punct, care ne pu
teau aduce calificarea I

et (0: România - R.D.G. 23-28
noastră, recentă campioană bal
canică. a avut în componenta ei 
numai jucătoare de Divizia A. 
dintre care unele fao parte din 
selecționata „mare", iar altele 
sînt susceptibile de promovare în 
lotul A. De cealaltă parte, for
mația R. D. Germane, care se 
pregătește pentru a participa la 
Campionatele Mondiale de tine
ret. din octombrie. în Danemar
ca. cu handbaliste născute în 
1967. cîteva dintre ele componen
te ale naționalei de senioare.

Meciul a fost Dină în minutul 
24 echilibrat. ambele formații 
ccnducînd pe rînd : 6—5 în min. 
13. 8—7 în min. 15. 9—8 min. 18 

meri4i«O

va disputa ca. titular ! O clauză cu 
atît mai restrictivă, cu cit, recent, 
Servette a prelungit înțelegerile 
cu brazilianul Sinval (pe care l-a 
curtat insistent Porto) și danezul 
Eriksen cu 4 și, respectiv, 3 ani. 
Cum din sezonu' 1988/89, Servette 
nu va mai putea folosi în campi
onat decît 2 străini, comentatorii, 
de la fața locului opinează că 
„Rummenigge va avea o misiune 

de dublu), în 1986, însă, a fost 
adoptată formula concursului 
eliminatoriu pentru proba In
dividuală. Așadar, și în acest 
an titlurile de campioni balca- 
canici vor fi acordate învingă
torilor concursurilor individua
le (m+f) și echipelor (prin a- 
diționare de puncte).

Trebuie subliniat faptul că 
reprezentanții țării noastre s-au 
numărat mereu printre prota
goniști. La ediția din acest an 
a Campionatului Balcanic, a 
13-a, România este prezentă cu 
cea mai bună garnitură a sa, 
incluzând și pe campionii bal
canici „en titre" Ia juniori, 
Dianc Samungi și Răzvan Itu. 
Ceilalți component! al loturilor 
noastre sînt : Monica Pechea- 
nu, Mădălina Voinșa, Loredana 
Bujor, Daniel Dobre, Daniel 
Dragu și Ciprian Porumb. An
trenori — Alexe Bardan și E- 
caterina Roșianu.

Doino STÂNESCU

HOCHEIȘTII
DE LA Ț. S. K, A MOSCOVA,

PENTRU A 17-a OARĂ 
VICTORIOȘI IN C. C. E.

ZURICH, 29 (Agerpres). — Tur
neul final al „Cupei . Campioni
lor Europeni" la hochei pe ghea
ță s-a încheiat în orașul elve 
țiam Lugano cu victoria echipei 
Ț.S.K.A. Moscova, care cucerește 
pentru a 17-a oară trofeul, tn 
clasamentul final Ț.S.K.A. Mos
cova — 5 puncte, a fost urmată 
de formațiile V.S.Z. Kosice — 4 
nunele, Farjestad (Suedia) — 3 
puncte și H.C. Lugano — 0 puncte.

în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Ț.S.K.A. Moscova — H.C. Lugano 
10—2 (3—0, 3—0, 4—2) ; V.S.Z. KO 
Sfee — Farjestad 5—4 (0—2, 4—2. 
1—01.

pentru noi. sl 3—0 în min. 5. 
4—3 în min. 9. dar 11—10 în min. 
25 pentru oaspete. De-acum si 
pînă la sfîrsitul jocului selecțio
nata R.D.G. nu a mal cedat, ea 
conducînd în permanentă cu 2, 
3 si 5 goluri sl cîstigînd cu 28—23 
(15—1111). Au înscris : Petrus 6, 
Pași.iu 5. Butnărașu 4, Doiciu și 
Lazăr — cite 2. Moldovan. Anto- 
neanu, Ivan si Duca — cîte 1 pentru 
gazde, respectiv Groner 9. Patz- 
nik, Kittler și Tcuscliel — cîte 4, 
Domhrowschi 3. Stabe 2. Stein șl 
Forster — cite 1. Au arbitrat bine 
bulgarii L, Kostov sl R. Ivancev.

Partida revanșă, azi. de la ora 
17.30. în Sala Floreasca.

Ioan NOVAC

dintre cele mal dificile*. „Kale“ 
își păstrează însă optimismul, de- 
clârînd că e gata să se supună de
ciziilor pe că re le va lua 
antrenorul

Rămînînd de văzut ce și cum va 
fi, să notăm reintrarea unuia din
tre fotbaliștii care au făcut 
„epocă*.

Ovidiu lOANiTOAlA

Ai pierdut, continuă !

DATORIA
DE ONOARE :l

Cu
ca
lul

om.

Unii dintre cele mai vechi 
recorduri atletice ale lumii 
este cel la 3000 metri obsta
cole. E o probă foarte difi
cilă, evoeînd acea mereu im- 
presioiniantă cursă hipică de 
steeple-chase de la Pardubice, 
spectacol pe care nu multă 
lume îl poate privi. O cursă 
ne care puțini atleți se încu
metă s-o alerge. Și poate toc
mai de aceea și recordul lu
mii e destul de bătrân (8:05,4, 
din 1978) ; aparține unui ke- 
nyan. Henri Rono este numele 
său, . făcînd vîlvă la vremea 
sa, priin contribuțiile la afir
marea continentului negru în 
atletismuil mondial. Unull din
tre recordurile cele mai glo
rioase, deci, prin vîrstă și 
prin prestigiul autorului. ~ 
atât mai mare gloria celui 
re ar determina trecerea 
în statistica trecutului !

A existat, totuși, un 
numele său este Francesco 
Panetta, care n-a vrut să 
bată, la Roma, acest record, 
și să intre astfel între legen
dele atletismului ca învingă
tor, peste ani, al lui Rono. 
Desigur, între visurile sale 
s-a aflat mereu această is
pravă — o declarase chiar 
înaintea „mondialelor A- 
tunci, în acea cursă memora
bilă de pe’ Stadionul Olimpic 
din Roma, la capătul căreia 
Iui Fraiîcesco avea să-i zîm- 
bească medalia de aur, în ul
timul tur de pistă, viitorul 
campion a considerat că îna
inte chiar de a bate- recordul 
lumii trebuie să-și plătească 
o datorie. Una scumpă lui, în
vingătorului care nu-i uită în 
momentul gloriei pe cei ce 
t-au ajutat să cîștige. Iar 
printre aceștia s-au aflat. în 
acea zi, cei 60 000 de specta
tori, publicul roman care l-a 
încurajat frenetic pe tot par
cursul cursei sale infernale, 
purtîndu-1 (cum obișnuim să 
spunem) spre victorie. „Cu 
totul conștient — avea să 
mărturisească mal emoționat 
decît oricare altul — am în
cetinit alergarea, limitîndu-mi 
posibilitățile de a bate re
cordul lumii. Dar, mă sim
țeam dator să salut, de-a lun
gul ultimului tur de pistă, 
publicul. Nu puteam să n-o 
fac : trebuia să particip, îm
preună cu cei ce m-au susți
nut atît de cald, la o bucu
rie comună**.

Splendidă aducere aminte a 
faptului că înainte de a fi 
recordman, de a avea glorie 
șl spații rezervate în ziare, 
înainte de orice, rămîi om. 
ou sentimente, eu slăbiciuni 
și, mai ales, cu datorii față 
de oameni. Francesco Panetta 
a știut, poate, mal bine ca 
oricine, că. prin acest gest, 
a făcut o demonstrație despre 
frumusețea polivalentă a 
sportului, arătând și cealaltă 
față a victoriei care, din pă
cate, e atît de des. uitată..,

i

Radu TIMOFTE
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