
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Proletari din toate tărtle. unltî-vă I
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portul
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nului Dentru activitate neco
respunzătoare si pentru neîn- 
deplinirea atribuțiilor ce le-au 
revenit in conducerea, organi
zarea si buna funcționare a 
sistemului energetic. In legătu
ră cu aceste probleme au luat 
cuvîntul 
și Gheorghe Petrescu, 
recunoscut gravele 
s-au manifestat in
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Comitetului 
al C.C. al 

adoptat, in

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, luni, 5 octombrie, a a- 
vut log Plenara Comitetului 
Central al P.C.R.

La plenară au participat. în 
Calitate de invitați, membri ai 
guvernului, cadre din econo
mie, secretarii pentru proble
me economiee ai comitetelor 
județene de partid, directori 
generali de centrale industriale 
și de institute centrale de cer
cetare. care nu sint membri ai 
C.C. al P.C.R.

La propunerea 
Politic Executiv 
P.C.R.. plenara a
unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. Raport privind realizarea 
Planului national unic de dez
voltare economico-socială a 
României în primele 9 luni ale 
acestui an : măsurile pentru 
îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan pe trimestrul 
IV și întregul an 1987.

2. Raport cu privire la mă
suri politieo-organizatorice pen
tru Dregătirea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român.

3. Raport privind pregătirea 
Si desfășurarea alegerilor ge
nerale de deputati în consiliile 
populare municipale, ale sec
toarelor municipiului București, 
orășenești si comunale, din 15 
noiembrie 1987.

4. Probleme organizatorice.
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al 
guvernului, a raportat plenarei 
despre analizele efectuate in 
consiliile de coordonare a ramu
rilor. desfășurate în sniritul o- 
rientărilor si indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv a! 
C.C. al P.C.R.. precum si des
pre modul în care guvernul va 
acționa pentru asigurarea în
făptuirii integrale a prevede
rilor planului pe trimestrul IV 
Si De întregul an 1987.

Tn continuare, au luat ctl- 
Vînful tovarășii Constantin 
Olteanu. Marin Enache, Dan 
Surulescu. Gheorghe Dinu. 
Carol Dina. Vasile Bulucea, 
Ion M. Nieolae, Stefan Rob, 
Gheorghe David. Marin Stefa- 
nache.

Participantii la dezbateri au 
analizat cu exigentă si respon
sabilitate. in spirit critic și 
autocritic. activitatea desfă
șurată pină acum si au prezen
tat măsurile luate Dentru înlă
turarea stărilor de lucruri ne
gative care s-au manifestat, 
pentru îmbunătățirea radica
lă a întregii munci si înfăptui
rea în bune eondițiunl a pla
nului pe trimestrul IV si ne 
întregul an.

Tn cadrul ședinței, tovarășul 
Ion Dincă, prim vlceprim-mi- 
nistru al guvernului, a prezen
tat un scurt raport în legătură 
cu situația din sistemul ener
getic, precum și propunerile 
Comitetului Politic Executiv 
cit privire la excluderea din 
Comitetul Central al partidului 
a fostului vierprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Potrcscu. 
si a fostului ministru al ener
giei - • -
care au fost eliberați din func
țiile deținute în cadrul guver-

....................J 

tovarășii loan Avram
. care au g 
lipsuri ce 

_______________ ____ activitatea & 
lor și au declarat < ”i consideră > 
juste măsurile luate și propu- 
nerile Comitetului Politic ji 
Executiv. Considerînd că a- Sș 
cești tovarăși nu mai indcnli- 
nese condițiile Dentru a rămîne 
în Comitetul Central. plena- jȘ 
ra a hotărit, la propunerea Ș 
Comitetului Politic Executiv, ex- 
cluderea lor din rindul mem- îs 
brilor C.C. al P.C.R.

La ultimul nunct al ordinei S- 
de zi, plenara a aprobat, la 
propunerea Comitetului Poli- sș 
tic Executiv, următoarele mă- -S 
suri organizatorice :

— eliberarea tovarășilor Ștefan g
Andrei și Constantin Radu din ls 
funcțiile de secretari ai Corni- sș 
tetului Central ai partidului, în Ș; 
legătură cu trecerea în altă
activitate ;

— alegerea tovarășilor Ion js
Radu, Constantin Mitea, Radu js 
Bălan și Gheorghe Tănase in 
funcția de secretari ai Comite- :g 
tului Central al partidului;

— alegerea ca membri suple- 
anți ai Comitetului Politic S: 
Executiv al C.C. al P.C.R. a to- Ss 
varășilor Neculai Ibănescu t! 
Ion Radu, care au trecut 
funcția de prim secretari — -j 
comitetelor județene de partid, 
în funcții de conducere in ca- Sj 
drul guvernului și, respectiv, al 
Comitetului Central al partidu- ă 
lui.

Plenara a aprobat în conți- ă 
nuare rapoartele supuse dez- 
baterii. ă

Plenara a stabilit ca dată a ;S 
Conferinței Naționale a Parti- 
dului Comunist Român zilele de 
7, 8 și 9 decembrie 1987. ș

In legătură cu problemele 
înscrise pe ordinea de zi, ale S; 
perfecționării activității eco- Șs 
nomice în' vederea îndeplini- îs 
rii în bune condițiuni a pla- jS 
nului, plenara a adoptat o 
hotărîre, care se va da publi- g 
citații. g

în încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Și^ 
din

ai g

electrice. loan Avram.

AMPLE Șl ATRĂGĂTOARE ÎNTRECERI AU MARCAT
A

DESCHIDEREA NOULUI AN SPORTIV ȘCOLAR ÎN CAPITALĂ
delor sentimente de dragoste 
șt recunoștință pentru grija 
părintească cu care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, ve
ghează la creșterea și educa
rea tinerei generații, viitorul

Duminică, pe Stadionul Ti
neretului, a avut loc deschide
rea noului an sportiv școlar 
din Capitală, manifestare poli
sportivă de amploare, organi
zată — sub genericul marii 
competiții naționale Daciada — 
de Consiliul ' Municipal Bucu
rești pentru Edu
cație' Fizică și 
Sport, în colabora
re cu Comitetul 
Municipal Bucu
rești al U.T.C.. 
cu Inspectoratul 
Școlar, cu ceilalți 
factori cu atribu
ții în sport. Tra
diționala 
moașa 
care, în 
toamnă, marchează 
startul oficial în 
noul an sportiv 
școlar șt de pre
gătire a tineretului 
pentru 
patriei, a 
mii și mii 
neri, din 
sectoarele 
talei, precum 
Agricol Ilfov.

A fost o splendidă duminică 
de toamnă, cu soare mult și 
cer înalt, o impresionantă re
vărsare de tinerețe, gingășie 
și culori. Prin tablouri alegori
ce frumos inlănțuite, elevii 
bucureșteni au dat o vie ex
presie statornicelor și profun-

tul competitorilor, al profeso
rilor _ care i-au pregătit, cu toții 
emoționați de numărul mare al 
spectatorilor, de faptul că e- 
voluau sub privirile directorilor 
de școli, de licee, de Cluburi 
sportive școlare. S-a început, 
ca in fiecare zi de școală :

ți fru- 
acțiune, 
fiecare

Reprizele de gimnastică an întregit, duminică, 
de pe Stadionul Tineretului

frumoasele demonstrații sportive 
Foto : Eduard N. ENEA

apăraren 
reunit 
de ti- 

toate 
Capi- 

și din Sectorul de aur al (arii, pentru condi
țiile minunate de viață jt ih- 
vățătură, de practicare a spor
tului, asigurate copiilor spre a 
se forma ca cetățeni de nădej
de, cinstiți, harnici și cuteză
tori^ ai scumpei noastr? pa
trii.

Întrecerile și demonstrațiile 
sportive au incintat, spre merl-

ou gimnastica de înviorare. 
A venit, adică, prof. Nicoleta 
Dumitrescu cu mai multe clase 
de pionieri și a arătat c.um 
încep la el, la Școala nr. 360

VasPe TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

Azi, la Pitești, meci internațional amical de fotbal

ROMANIA GRECIA (SELECȚIONATE DE TINERET)

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebită atenție și deplină a- 
probare, fiind subliniată, în re- 
petate rinduri, cu îndelungi a- $ 
plauze. Puternic mobilizați de jî 
orientările și îndemnurile cu- li 
prinse în cuvintarea rostită de 
secretarul general al partidului, 
participanții la plenară au dat 
expresie angajamentului cornu- 
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de a-și intensifica e- 
forturile pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, pen- 
tru înfăptuirea tuturor obiecli- 
velor stabilite de partid pentru 1? 
continua dezvoltare economico- 0 
socială a patriei, hotărîrii lor 
ferme de a intîmpina cu 
și tot mai importante 
Conferința Națională 
dului și cea de-a 40-a aniver
sare a proclamării Republicii.

tensifica e- 
îndeplinirea g

noi 
succese 

a parti-

După „episodul cupelor euro
pene" la fotbal, iată-ne în săp- 
tămîna meciurilor amicale in. 
ternaționale interțări. „Deschi
derea" o face, ca de obicei, e- 
chipa reprezentativă de tineret 
a țării noastre, care, în pri
mul meci amical din s •zmiu] 
de toamnă, programat r-.îi 
la Pitești (cil începere dc la 
ora 15), întîlnește puternica 
reprezentativă similară a Gre
ciei (ea conduce în clasamentul 
gr. a V-a a preliminariilor C.E., 
rezervat formațiilor de tineret).

Conducerea echipei de tine
ret a fost încredințată lui Flo
rin Halagian, care are la dis
poziție un lot de 20 
Iată componența 
Voicilă, Crișan — 
Bardac, Mihali. Gh. 
Lupescu, Dumitrașcu, Teodores- 
cu. Gh. Radu, C. Pană, D. Sava. 
Lupu, Badea (Universitatea 
Craiova), Cadar, Timiș, A. Stoi
ca, Lâzăr, Mărgărit, Stanici si 
N. Zamfir. întregul efețtiv, 
reunit duminică în Capitală, 
s-a deplasat, luni la prînz, la 
Pitești, unde (după.amiază) a 
efectuat un antrenament corn-

plex pe, stadionul „1 Mai“. La 
sfîrșitul acestuia antrenorul FI. 
Halaglan ne-a făcut următoarea 
declarație : „Timpul a fost ex
trem de redus pentru pregă
tirea meciului cu echipa Gre
ciei, o echipă ambițioasă, pu
ternică, cu mari șanse de a 
ciștiga grupa preliminară euro
peană din care face parte. Sper 
că jucători pe care îi voi tri
mite în teren vor privi cu toată 
seriozitatea acest ultim test 
înaintea partidei oficiale cu e- 
chipa similară a Albaniei. Iată 
acum și „11".le probabil : Voi-

cilâ — Gh. Radu (Bardac), Gh. 
Popescu, Mihali (Zamfir), Du- 
mitrașcu — Lupu, Mărgărit, C. 
Pană, Stanici — Cadar, Timiș".

Echipa de tineret a Greciei, 
sosită ieri în Capitală, pe calea 
aerului (împreună cu prima re
prezentativă), și-a continuat di
rect drumul de la Otopeni la 
Pitești cu autocarul. Toți cei 17 
jucători deplasați au efectuat 
o scurtă ședință de pregătire 
tot pe stadionul „1 Mai".

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri locali, avîn- 
du-1 la centru pe Al. Mustățca.

jucători, 
acestuia : 
portari ; 
Popescu.

Cupa Romanici l<i tir pentru arinc eu aer comprimat

PRILEJ DE BOGATE ÎNVĂȚĂMINTE

ATLETELE NOASTRE AU REPURTAT O FRUMOASĂ VICTORIE
La finele săptâminii trecute, 

in minunatul decor pe care-1 
oferă stațiunea Poiana Brasov, 
s-a desfășurat — pe stadionul 
de lingă teleferic — tradițio
nala întîlnire bilaterală de atle
tism dintre formațiile de ti
neret ale României si R.S.S. 
Ucrainene. Conform protocolu
lui concursului., s-au întocmit 
clasamente separate pentru 
băieți si fete, locul I în probă 
fiind răsplătit cu 5 puncte iar 
următoarele cu trei, două și.

am

ne-au decepționat total, ei ne
reușind nici măcar victoria. (în 
probă) de... onoare, scorul fi

respectiv, un punct (fiecare re- 
nrezenlativă a aliniat cite doi 
concurenți de probă).

La sfîrșitul întrecerilor, 
putut consemna victoria echipei
noastre feminine care, deși 
lipsită de cîteva dintre „piese
le" sale de bază, s-a impus 
din nou. 
timii ani. 
scorul de 82

Djn păcate, 
că nu ne-au 
asemănătoare.

sale de bază.
ca mai mereu in ul- 

de data aceasta cu 
n — 75 p.
băieții nu numai 
produs o bucurie 

ba dimpotrivă.

SALONUL NAȚIONAL DE MODELISM
Astăzi, la ora 11, în Sala de expoziții a Casei Centrale a Armatei 

va avea Ioc deschiderea festivă a celei de a 5-a ediții a Salonului 
Național de modelism, organizată de FJX. Modelism, în colaborare 

cu Secția P.T.A.P. — Sport din cadrul C.C. al U.T.C.
Reunind exponate din toate ramurile modelismului, aero, auto, 

navo, rachețo și machete feroviare, salonul va găzdui cu acest pri- • 
lej și întrecerile concursului republican de machete pentru Cupa 
U.T.C.

Andî VIL ARI

(Continuare in vag a 4-a)

A doua competiție, ca im
portantă. din calendarul tirului 
nostru intern. Cupa României, 
pentru arme cu aer comprimat 
desfășurată sîmbâtă si dumi
nică la poligonul acoperit Di
namo. si-a atins din plin sco
purile. A fost o întrecere reu
șită din punct de vedere orga
nizatoric. gazdele arâtînd, o 
dată în plus, că pot contribui 
și ne această cale la dezvol
tarea tirului nostru. Apoi, re
zultatele obținute au fost ri
dicate si nu numai la unele 
probe, ci în general, atestînd 
un progres îmbucurător în per
spectiva apropiatelor Campio-

nate Mondiale de tir de la 10 
metri, ce vor avea loc intre 22 
si 28 octombrie la Budapesta.

O comportare la înalt nivel 
au avut-O: lată, o dală în plus, 
cei trei component, ai echipei 
naționale de pistol. Sorin Ba- 
bii, Liviu Stan si "" ~
clasați în această 
primele trei locuri, 
care, dacă vor fi 
Budapesta, le vor 
reprezentanților noștri o mult 
d<«rită (si posibilă) medalie de

Ilie Petru, 
ordine pe 
cu rezultate 
repetate la 

putea aduce

Radu TIMOFTE

(Continuare in vag 2-J)

a Început campionatul de tenis
BRAȘOV. 5 (prin telefon). 

Frumosul parc sportiv Dinamo 
și arena Olimpia din orașul de 
la poalele Timpei găzduiesc, în- 
cepînd de luni, finalele Dacia- 
dei și ale Campionatului Națio
nal de tenis ale seniorilor. Pe 
tablourile de concurs au fost 
înscriși, în total, 84 de tenis- 
mani și tenismane, întrecerile 
dîsputîndu-se pe 10 terenuri, 

lată primele rezultate, feminin 
(meciurile s-au jucat la baza

sportivă Olimp'a) : Cătălina 
Furtună — Cozmina Popescu 
3—6, 6—1, 6—0, Mircla Buciu— 
Veneția Șchiopu 6—1, 6—0, Da
niela Ivana — Mihaela Testiban 
6—0, 6—3. Florentina Curpene— 
Gabriela Precup 6—I, 6—2, Teo
dora Tacite — Gabriela Med. 
veș 6—1, 6—3, Otilia Pop — 
Laura Bîrlea 6—2, 6—2; în ca
lificări : Gabrielâ Mitrică — 
Mihaela Budeanu 6—0, 6—0,
Amalia Russin — Adriana Stoia

2—6, 6—3. 6—3. Masculin . Ur- 
suleanu — Voinea 7—6, 
Mozeș — Iont'Scu 6—0,
Ilnat — Ungureanu 6—2. 6—2, 
Pîndichi — Moise 6 -4, 6—2.
Dascălu — Damian 6—1. 7 
Chiru — Florea 6—0, 6—0, 
Badiu — Gudinov 6—3, 6—3 
Badiu — Bogdaii 6—1, 
6—2, Pavel — Szolnay 
6—0, Nicolae — Șesu 6—3, 6—3. 
întrecerile continuă.

Carol GRUIA, coresp.

0—1,
6—0,

’—6, 
, B. 
i, T. 
2—6, 
6—2,



lit Itrl-nnl palan țț Wlcc TINERETUL LA ÎNĂLȚIME !
Ncdelcu — 837. (A. Soare — 
coresp.) e AURUL BAIA MARE— 
CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ 
5614 — 4990 (5—1). Cunoscând
particularitățile pistelor, campio
nii și-au surclasat adversarii. 
S-au evidențiat : S, Boariu — 
lOiO, E. Gcrgely — 964. Al. Nas- 
zo<U — 996, respectiv I. Magyary 
892. (O. Nemeș — coresp.) O 
OLIMPIA REȘIȚA — METALUL 
HUNEDOARA 5326 — 5216 (4—2).
înttlnirea noilor promovate a re
venit gazdelor, care au avut ca 
oameni de bază pe frații C. și I. 
Virtic (951 și, respectiv, 91.7). (A. 
Fuchs — coresp). • GLORIA 
BUCUREȘTI — OLIMPIA BUCU
REȘTI 5253 — 4914 (5—1). Confir
mând bunele aprecieri, tinerii 
bucureștenl L. Popp — 1015 (nou 
record al sălii) și V. Tudor — 
906 și-au adus cea mai mare 
contribuție la succesul echipei 
lor. (C. Bartales — coresp.). • 
CARPAȚI SINAIA — CONSTRUC
TORUL GALATI 5059 — 4786 (6—0). 
Sinăienii au Intrerurrt șirul vic
toriilor gălățenildr, avînd în D. 
O.vidiu cel mai precis jucător — 
8&5. (V. Feldman — coresp.) •
CHIMICA TlRNAVBNI — 
SATU MARE 5228 — 5102 
Juniorul 1. , "
gători, a obținut cea mal 
performanță individuală - 
(I. Ducan — coresp.) « 
LUI. ROMAN — CHIMPEX CON
STANȚA 5077 — 4944 (5—1) •
C.F.R. TG. MUREȘ — VICTORIA 
C.F.R. TIMIȘOARA 5052 — 4952
(4-2).

Campionatul Diviziei „A" la popice a continuat cu etapa a patra, 
In care majoritatea echipelor au furnizat jocuri de bună factura 
tehnică, încheiate cu rezultate valoroase, mulți dintre reprezentan-lenniUil, HlVfieiiUe VU »utilitate vaiuiooov, ------- -
ții generației tinere riumărîndu se printre animatorii întrecerilor. Și 
de data aceasta s-au înregistrat, mal ales în confruntările masculi
ne, victorii în deplasare. Amănunte :

FEMININ

HIDROMECANICA BRAȘOV — 
VOINȚA TG. MIJRBȘ 2410—2473 
(2—4).' Cu trei jucătoare în ver
vă deosebită (Elîsabeta Albert — 
412. Gabriela Cușma și Ildiko 
Szasz — cite 422), mureșencele au 
cîștigat in ia',a ‘unei formații 
grey de învins pe arena proprie. 
Cea mai bună jucătoare de 
gazde au î fost Marieîca Radu 
427. (C. Gruia — coresp.) 
VOINȚA PLOIEȘTI 
VAMA 2595—2422 "
cel?

Ia

MUCAVA 
(5—1), Localni- 

au obținut a patra victorie 
consecutivă. Principale realiza
toare : junioarele Mihahela Nuță
— 4S3 și lulia Drăghia — 436 :
De la oaspete s-a remarcat 
Adriana Antonesd — 442. (O.
Bălteanu — coresp.) • RAPID 
BUCUREȘTI — CARTAȚI SI
NAIA 2526—2401 (6—0). Feroviare
le au obținut prima lor victorie, 
grație frumoasei comportări a 
Elenei Ciobanu — 442, Elenei Gă- 
man — 469 si Elenei Andrei — 
407. Cele mai sigure jucătoare de 
la Carpați au fost Ioana Irmlnes- 
eu — 418 și Gina Cioroabă — 
425. (N, ștefan — coresp.) •
VOINȚA TIMISOARA — C.S.M. 
REȘIȚA 2326—2294 (2—4). Meci e- 
chilibrat pînă la ultimul schimb. 
Cele mai bune rezultate indivi
duale : Emilia Ebel — 421, Maria 
Davițolu — 403 șl. respectiv, Ma
ria Zsizsik — 432. Elena Gruber
— 424. (C. Crcțu — coresp.) • 
U.T. ARAD — VOINȚA CRAIO
VA 2404—2303 (5-1). victorie cla
ră a gazdelor. S-au remarcat Ro- 
dlca Sasz — 409 și, respectiv, 
Paula Rădulescu — 437. (N. Stră- 
jan — coresp.) O ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ — VOINȚA 
ODORHEIU SECUIESC 2550—2358 
(5—1). Campioanele s-au detașat 
net, avind In prlm-plan pe Rodi- 
ca Baciu — 461 și Doina Țăgean
— 456. De la oaspete s-a impus a- 
tenției junioara Katalin Lukacs— 
427. (I. Păuș — coresp.) • pe
trolul BAICOI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2531—2475 (4—2). Vic
torie muncită. De la gazde s-au

lmpus Aura Tudor — 45î, Ma-
rieta O prese u — 432 și junioara 
Dana Popa — 421, respectiv Mi- 
rela Covali — 439 și Margareta 
Cătineanu — 431. (R. Brînzea — 
coresp.) (?) VOINȚA GALAȚI — 
LAROMET BUCUREȘTI 2519 — 
2450 (3—3).

MASCULIN
TEHNOUTILAJ ODORHEIU SE

CUIESC — ELECTROMUREȘ tg. 
MUREȘ 5086—5268 
o formație- mult 
genă, oaspeții au 
meritată victorie, 
echipe au avut ca

(L—5). Cu
mai omo- 
cueerit o 

Cele două 
___ ___________, lideri pe B. 
Fazekaș (E) — 925 și Fr. Millioș 
(T) — 873. (A. Pialoga — coresp.). 
• LAROMET BUCUREȘTI — 
C.F.R. CONSTANȚA 5120 — 5255 
(2—4). Constăntenii, cu C. Frigea 
(955), la timonă, au cucerit țoale 
punctele puse în joc, în fața unei 
echipe în care doar I. Szaho — 
873 a dat satisfacție. (N. Cosța- 
che — coresp.) 
BUCUREȘTI — 
BRAȘOV 4944 — 
(ion ind de parcă 
trenat pe arena

O VOINȚA 
RULMENTUT. 

5099 (2—4). Ac
ei s-ar fi an- 

___ __ __ __ bucureș-teană. 
brașovenii — cu tînărul I. Matiș 
(095) în evident progres — au 
obținut o victorie mai puțin 
scontată. De la gazde a dat un 
randament corespunzător doar E.

K!»

",M> I ier, a 2-a) ie .«ti: FNFR(îlĂ - RAPID UN DERB
In etapa a Vl-a (penultima) 

a Diviziei A de rugby — gru
pa a 2-a valorică:

Seria I. RULMENTUL BÎR- 
LAD — T.C. IND. CONSTAN
ȚA 25—10 (9—3). O victorie

pentru T.C. Ind. (FI. Șchiopu, 
coresp.).

HIDROTEHNICA FOCȘANI 
— GLORIA BUCUREȘTI 25—7 
(19—0). Realizatori : Mihăilă

2 eseuri, Petrilă și Damian

UNIO 
(5-1). 

Grama, de la în vin- 
bună 

905.
META-

Ruphyștii de la Rapid (în tricouri albe cu dungi) in plină ofen
sivă ... (fază din meciul cu Energia, - - *
seria a Il-a, încheiat nedecis :

derby-ul etapei a Vl-a,
19—19). Foto : Gabriel MIRON

mai lesne realizată de către 
gazde decît o arată rezultatul. 
Autori: Căuia — 2 eseuri, Sîr- 
ghie si Rășcanu cite un eseu. 
Floricică 3 transf. și 1. p. pen
tru Rulmentul, Ancsi — eseu 
șl D. Mihai — 1. p. șl drop

SIBIANUL M. ȘOAITĂ S-A DISTANȚAT IN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
Penultima etapă a Campio- • 

natului Republican de dirt-track 
pentru seniori, desfășurată du
minică pe pista stadionului 
I.P.A. din Sibiu, a satisfăcut 
așteptările numerosului public, 
marea maioritate a motociclis- 
tilor oferind curse spectaculoa
se. întrecerile au fost 
si de cîteva surprize, 
tîi. performerul etapei 
re. stelistul S. Ghibu.

punctate 
Mai in- 

anterioa- 
a aban-

donat în manșa a opta Den- 
tru ca în a 14-a alergare să 
fie întrecut de tînărul H. Iași. 
Dp asemenea. N. Puravet. care 
obținuse patru victorii, în cea 
de a cincea manșă, cind con
ducea detașat, a avut o pană 
de cauciuc la roata din snate a 
motocicletei, care l-a împiedicat 
să cisti’ge cursa si etapa.

Confirmîndu-și valoarea, lide
rul campionatului, sibianul M. 
Soaită. a cîștigat. cu o singură 
excepție, toate confruntările cu 
principalii lui adversari, deta- 
sîndu-se în clasamentul general,

lar bucureșteanul M. Gheorghe 
a doborît în manșa a șasea 
cdrdul pistei, cu 1:13,2.

re-

M.
2.

Clasamente : etapă — 1. 
Soaită (I.P.A. Sibiu) 14 p. 
N. Puravet (Voința Sibiu) 13 p. 
3. M. Gheorghe (Metalul Bucu
rești) 13 p : general — 1. M. 
Șoaită 80 p, 2. N. Puravet 70 p. 
3. M. Gheorghe 68 n 4. S. Pos- 
tolache (Steaua) 68 p, 5. S. 
Ghibu (Steaua) 68 p. Mîine, de 
la ora 15. etaDa finală ne a- 
celasi stadion. (I. IONESCU. 
coresp.).

cite un eseu, Văcaru — 3
transf. și 1. p., respectiv Ghi- 
nea — eseu și Bujor 1. p. (FI. 
Jccheanu, coresp).

CHIMIA BRAILA — MA
ȘINI GRELE BUCUREȘTI 
14—27 (4—3). Gazdele n-au rezis
tat decit o repriză. Au marcat: 
Efsei, Popescu și Chircă prin 
eseuri, Ioniță o transf. pentru 
Chimia, I. Constantin 2 1. p., 
drop și 3 transf., Neacșu, Bar
bu și Mirică, cite un eseu pen
tru M.G. (D. Cristache, coresp.)

U.R.A. TECUCI — CON
STRUCTORUL C-ȚA. 12—6 
(6—3). Autorii punctelor : Fru- 
muz 
si 2 
1. p.

In 
pei, 
bucureștene ENERGIA și RA
PID, s-a încheiat la egalitate: 
19—19 (9—3). la capăt ui unei 
dispute epifzante. E drept, E- 
nergia s-a aflat aproape tot 
timpul la cîrma jocul ii (a și 
condus din start), dar Rapidul 
a avut resurse pentru a echi-

— eseu șl Slavii — transf.
1. p., respectiv Mardare 2 
(V. Doruș. coresp.).
seria a ii-a, derbyul eta- 
meciul dintre formațiile

libra ra 
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TUIINUJL Dl BASCHfi «DIN CAPITALA
Turneul de baschet masculin 

desfășurat în sala Construcția- 
I.C.E.D., în organizarea (exempla
ră) a asociației sportive 
X.A.C.E.D.B., a fost cîștigat de e- 
ehlpa Steaua, la egalitate de 
puncte. 5, cu următoarele clasate 
— 2. I.C.E.D., 3. Rapid —, dar cu 
coșaveraj direct superior (—1_19, 
față de zero și, respectiv, — 10), 
Pe locul 4, Academia Militară 
Mecanica Fină 3p.

Amănunte de la cele mai im
portante meciuri și rezultatele 
celorlalte : I.C.E.D. — steaua 
94—93 (42—54). De lă scorul de
24—24 (min. 11), campionii s-au 
desprins impetuos, ajungînd la 
66—51 (min. 27). după care o se
rie de schimbări, ca șl relaxarea 
lor prematură au permis adver
sarilor, mal ambițioși în apărare 
și prompți în contraatacuri, să 
reducă treptat din handicap șl să 
cîștige prin coșul înscris de Cos- 
tln, cu 7 secunde înaintea fluie
rului final. în general, a fost o 
întrecere spectaculoasă, la care 
și-au adus contribuția ambele e- 
chipe. Marcatori : Costin 18, Pă
sărică 17, Popa 16, Pogonaru 12, 
loader 8, Grădișteanu 7, C. loan 
5, Pintea 4, Mădîrjac 5, Ciocan 2 
pentru I.C.E.D.. respectiv Bră-

DESCHIDEREA NOULUI
(Urmare din pag. 1)

din cartierul Militari, orele de 
curs : cu exerciții pentru alun
garea somnului, cu muzică, eu 
voioșie. Au venit, apoi, gim
nastele de la Cluburile sporti
ve școlare nr. 1, 2, Triumf, Di
namo etc., ji au arătat ce fac 
ele după ce vîră cărțile ți ca
ietele in ghiozdane, respectiv 
după ce ajung — sărind cind 
pe un picior, cind pe celălalt 
— în sălile de sport. Am ur
mărit doar 6 reprize de gim
nastică. dar au fast mai multe 
asemenea momente de grație 
și măiestrie. Nu le-am urmă
rit pe toate, ocupat fiind cu 
meciurile acelea ambițioase de 
handbal, volei, baschet, cu mi- 
nifotbalul.

Sigur a fost și cros. La ca
tegoria 11—12 ani fete a cîști
gat Mihaela Neacșu de la 
Școala nr. 191 din Sectorul 6. 
Normal, dacă avem în vedere 
că Mihaela e eleva prof. Viorel 
Avram, dascălul de sport CU 
cele mai frumoase, cu cele mal 
dotate terenuri din cartierul 
Drumul Taberei. Au mai pri
mit diplome ale Daciadei pri
mii clasați la categoriile 11—12 
ani — Cristian Ionescu (Lie. D. 
Uolintineanu) ; 13—14 ani :
Cristiana Bercea (Șc. nr. 65), 
Florian Stoica (Șc. nr. 170) ; 
15—19 ani ; Liliana Rusnae 
(Metalul), Cătălin Panait (Ue. 
<»d. Autobuzul).

nlșteanu 17 Opșitaru 15, Cernat 
12, Ermurache 12, Reisenbuchlcr 
11, V. loan 8, Ardelean 6, Căpu- 
șan 4, Netolițchi 6. Munteanu 2. 
Arbitri î N. Constantinescu șl M. 
Oprea. RAPID — I.C.E.D. 95—94 
(47—43). Numeroasele răsturnări 
de scor au fost „sarea și piperul" 
acestei întîlniri, cîștigată de fero
viari. care au condus mai mult, 
dar au fost de fiecare dată... a- 
junși din urmă, așa cum s-a pe
trecut și în final, cind I.C.E.D. a 
ratat’ de puțin victoria. Au în
scris : Suciu 21, Sipoș 18, Mihai 
16, Ghiță 13, Gh. Dumitru 12, Ma- 
rlnache 8, M. Dumitru 7 pentru 
Rapid, respectiv C. Ioan 20, Pă
sărică 19, Mădirjac 17, Pogonaru 
15, Toader 14, Mihalcea’ 4, Cio
can 3, Grădișteanu 2. Arbitri : I. 
Olaru și M. Oprea. STEAUA— 
RAPID 91—71 (60—36). STEAUA

ACADEMIA — MILITARĂ 126—95 
(55—44), RAPID — ACADEMIA 
MILITARĂ 119—93 (64—47),
I.C.E.D. — ACADEMIA MILITARĂ 
96—69 ( 40—3’6). Au primit distincții : 
cel mai bun jucător — P. Brăniștea- 
nu ; cel mai bun recuperator. 
R. Reisenbilcler, eoșgeter — V. 

Suciu — 60 p, fair-plăy, FI. Ermu
rache.

Dumitru STĂNCULESCU

AN SPORTIV ȘCOLAR
Prof. Constantin Pîrvu de la 

Școala nr. 133 din cartierul 
Berceni a primit, de asemenea, 
o diplomă. O diplomă de o- 
noare din partea C.M.B.E.F.S., 
pentru merite deosebite în ac
tivitatea sportivă cu elevii. 
La fel, prof. Bela Csavossy de 
la Liceul ind. nr. 16 — cu e- 
chipa pe primul loc Jn 5 fina
le pe țară ale Daciadei la 
handbal junioare ! Apoi, prof. 
Sorin Sav de la Școala din 
Dragomirești Vale, Sectorul A- 
gricol Ilfov, dascălii de sport 
de la școlile nr. 9, 310, 176, 143, 
190 etc. de la liceele industri
ale nr 4, 5, I.O.R., de la Clu
burile sportive școlare nr. 1, 2, 
4, Triumf ș.a.

Ultimii care au evoluat pe 
Stadionul Tineretului au fost 
performerii de la Aeroclubul 
„Aurel Vlaicu" și C.S.T.A., de
monstrațiile lor de aero, moto 
și carturi fiind la înălțime. Ul
timii, insă, care au părăsit te
renul au fost șahiștii. Maeștrii 
eșichierului Emanuel Reicher, 
antrenorul lotului nostru re
prezentativ, Dan Bărbulescu și 
mai tînărul Gabriel Schwartz- 
man (clasa a V-a !) erau la al 
3-lea simultan, dar elevii prof. 
Elena Neaga de la Școala nr. 
87 susțineau că abia de acum 
înainte vor urma surprizele, cu 
Indiana veche...

Așadar, start lansat pe Sta
dionul Tineretului, in noul an 
sportiv școlar 1

OPENUL ȘAHIST
DE LA PREDEAL
în paralel cu Balcaniada de 

șah a juniorilor, la Predeal se 
desfășoară Onenul international 
dotat cu „Trofeul Calculatorul". 
După 4 runde, dintre cei 69 de 
participant! s-au desprins A- 
lexandru Crisan. loan Crisan, 
Gergely Fugulyan. Pelisor Ata- 
nasiu si Lubomir Chivu. toti 
cu cite 3.5 p. în premieră la 
concursurile din tara noastră, 
două calculatoare de construc
ție românească (Superstar si 
Orizont 64) au fost înscrise în 
tabelul întrecerilor. Brigada or
ganizatorică (Dumitru Terteci 
— director de concurs. Nicolae 
Alexe. Dumitru Dumitrescu si 
Sorin Gratianu — arbitri) se 
Străduiește ca sălile de concurs 
să fie cit mai primitoare în 
aceste zile pentru iubitorii șa
hului aflati în vacantă la 
munte.

CUPA ROMÂNIEI LA TIR
(Urmare din pag. 1)

aur. Cu totii (Babii a reușit 
Si un valoros record al tării) 
au ajuns acum la o maturitate 
sportivă care le dă dreptul să 
evolueze la cel mai Înalt ni
vel în orice competiție. De alt
fel. ar fi timpul ca șirul suc
ceselor din marile întreceri in
ternaționale să fie reînnodat (să 
amintim că aceeași formație a 
cucerit acum 2 ani la Osijek. 
(itlui european cu record mon
dial la pistol liber). încurajator 
este si faptul că. în finală toti 
trei au realizat rezultate peste 
„sută".

O notă bună poate Drimi și 
pușcașa Aurora Ștefan, care 
si-a completat cele 387 p din 
concursul propriu-zis cu alte 
101,9 p. în finală. De altfel, 
trăgătoarea de la Olimpia se 
remarcă în ultimele concursuri 
nrin finale, bune si foarte bune, 
ceea ce e un semn de valoare 
incontestabilă. Ar fi de dorit, 
de altfel, ca selecționerii fede
rației să includă între crite
riile de alcătuire a loturilor 
naționale si ne cel al compor
tării în finale.

Pușcașii dinamoviști, benefi
ciari ai unor arme de cea mai 
bună calitate, au „monopolizat" 
la rîndul lor primele locuri ale 
ultimelor competiții, depunîn- 
du-si si ei candidatura ne lis
tele de speranțe ale viitoarelor 

„CUPA BIHORUL" LA 

MOTOCICLISM VITEZĂ
Ajunsă la a opta ediție. .Cu

pa Bihorul" la motociclism vi
teză. organizată de C.J.E.F.S. 
si asociația sportivă Voința O- 
radea. a reunit 89 de alergă
tori. dintre care peste 20 din 
Ungaria, care s-au întrecut la 
5 clase. Iată învingătorii : 50 
cmc — Eva Gardy (Voința O- 
radea) și C. Bejan (I. T. Buc.); 

50 cmc sport — R. Gali (Hon- 
ved Budapesta) : 125 cmc — D. 
Arsin (Progresul Timisoara) : 
250 cmc — I. Viktor (Voința 
Oradea) : 250 cmc specială — 
G. Sinko (Honved Budapesta).

Clasament pe echipe : 1.
România A 81 p. 2. Ungaria A 
78 p. 3. România B 41 p. 4. 
Ungaria B 14 p. (I. GHIȘA. 
coresp.).

„mondiale". Cu un plus pentru 
Joldea. învingător detașat.

în fine, si o noutate la pis
tol feminin : Elena Ene a 
reapărut la înalt nivel, ea si- 
tuîndu-se (dună o absentă ce 
părea îngrijorătoare) în urma 
Anisoarei Matei. învingătoarea 
probei, șl cîștigîndu-și astfel, pe 
linia do sosire locul în eKrhina 
națională, în locul Silviei Ka. 
posztay. în scădere.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
masculin : 1. I. Joldea (Dinamo) 
689,3 (590+99,3) p. 2. E. Anto
nescu (Dinamo) 682.9 (584+98.9), 
3. I. Mecsulescu (Dinamo) 676.9 : 
feminin : 1. Aurora Stefan (O- 
limpia) 488.9 (387+101,9). 2. Da
niela Zamfir (Dinamo) 486.1 (386+ 
100,1). 3. Nicullna Iosif (ASA Me
talica Oradea) 478.5 (384+96.5) :
pistol masculin : 1. S. Babii
(Steaua) 685,2 (583+102,2) — nou 
record national : 2. Liviu Stan 
(Steaua) 678.7 (578+101’,7). 3. I.
Petru (Olimpia) 677.7 (577+100.7) : 
feminin : 1. Anisoara Matei (O- 
limnla) 400.1 (382+89,1). 2. Elena
Ene (Dinamo) 477.2 (379+98.2) :
3. Elena Taeiuo (Steaua) 475.9 
(379+97.9).

CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE — (
RADIOCLUBUL MUNICIPAL BUCUREȘTI — primește ’ 
înscrieri la cursul de inițiere intensiv depanare T.V. ț 
color și video pînă la data de 15 octombrie a.c. Locuri î 
limitate. Informații la telefonul 18.03.72.

Clasamentul la zi in Divizia A 
La handbal masculin :

l. STEAUA 7700 198-153 21
2. Dinamo Buc. 8521 191-174 20
3. „Poli“ 7601 198-164 19
4. Minaur 7520 195-162 19
5. Dinamo Bv. 8404 190-188 16
6. Știința 8323 191-202 16
7. mU‘« Cluj-N. 8314 193-199 15
8. Univ. Cv. 8305 178-180 14
9. Metalul 8215 164-184 13

10. Relonul 7205 135-156 11
11. A.S.A. 8107 177-206 10
12. Dacia 8107 178-220 10

ft Partidele amînate ale eta
pei a VÎII-a se vor disputa la 
următoarele date : Relonul Să- 
vinești — Steaua — miercuri, 7 
octombrie (arbitri : R. Iamandi 
— Tr. Ene. din Buzău) șl Poli
tehnica Timișoara — H.C. Mina- 
ur Baia Mare — joi, 8 octombrie 
(M. Stăncilă, din București — I. 
Nicolae, din Ploiești).

ft Lotul reprezentativ feminin 
s-a reunit în vederea unei pri
me perioade de pregătire în ve
derea participării la Campiona
tul Mondial. Colectivul tehnic
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CORONIȚA A CÎȘTIGAT „P
Principala cursă a reuniunii 

le duminică, „Premiul Rarău", a 
dat cîștig de cauză Coroniței, 
care, condusă de I. Crăciun, șl-a 
depășit pe ultima sută de metri 
partenerii de întrecere, anunțîn- 
du-se o adversară de temut pen
tru Rarău, actualul campion al 
turfulul. Formația evidențiată a 
fost aceea a Iul R.I. Nicolae, re
alizatoarea a două victorii de 
prestigiu : cu Tudorița, care a 
reușit să acopere un parcurs co
rect, șl cu Feișa, succesul aces
teia datorîndu-se în mare parte 
lui N. Simion, deoarece nu a 
cedat lupta pînă la potou. Cam
pionul G. Tănase, pornit pe fap
te mari în lupta cu adversarul 
său direct, N. Nicolae, l-a adus 
pe Bon în stil personal la vic
torie, arătind că acesta mai are 
rezerve. V. Pătrașcu a cîștigat 
și el două curse cu Humor, du
pă o suită de bune performanțe, 
și cu Sălcioara. Cursa amatori
lor a revenit lui Satim, dar per
formanța sa era mai greu de 
anticipat după slaba evoluție an
terioară L. Tancu susținîndu-1 
de această dată cu multă ener
gie în lupta finală. Au maî cîș-
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© Lotul tricolorilor © 
înOaspeții au sosit 

Capitală
Așa cum am mai anunțat, e- 

chipa de fotbal a ROMÂNIEI 
întîlnește mîine, pe stadionul 
Steaua, de la ora 15, într-un 
meci amical, prima selecționată 
a GRECIEI

Tn vederea acestei partide 
pregătitoare pentru meciul de 
la Tirana, lotul nostru repre
zentativ s-a reunit, duminică 
seara, la București, în urmă
toarea alcătuire :

Lung, Liliac — portari ;
Iovan, Negrită, Rednic, Bum- 

bescu, Belodedici, Ungureanu, 
Andone, E. Săndoi — fundași ;

T. Stoica, Mateuț, Boliini, 
Klein. Hagi — mijlocași ;

Lăcăs. Pilurcă. Cămătaru — 
înaintași.

Luni dimineață programul se. 
lecționabililor a cuprins un an
trenament — condus, pe tere. 
nul din Ghencea, de Emerich 
Jenei și Cornel Drăgușin —,
precum și o ședință cu caracter 
de refacere după jocurile sus
ținute de tricolori; duminică, 
în campionat. Si. cum în aces
te zile citiva iucători au sufe
rit accidente, dr. Florin 
a avut ceva de „lucru" 
van. Piturcă. Mateut si 
iaru.

Tot ieri, după-amiază,_______
revăzute, pe video, și analizate 
jocurile cu Panathinaikos Ate
na și Polonia.

Programul zilei de astăzi pre
vede, pentru dimineață, o lec
ție tehnico-tactică și un antre. 
nament complex, iar pentru 
după-amiază o ședință eu ca
racter de refacere psilio-fizică.

Brăiilă 
CU Io- 
Cămă-

au fost

Componențiii reprezentativei 
Greciei au sosit în Capitală, 
ieri si au efectuat, după-amia- 
ză. un antrenament.

— au obținut ^victorii spectacu
loase, califlcîndu-se în turul II 
al competițiilor continentale.

TROFEUL „SPORTUL** PEN
TRU EFICACITATE : 1—2. Petre 
Coana (Dacia) și Tudor Roșea 
(Dinamo Brașov) — 57 de go
luri ; 3. Marian Dumitru
(Steaua) 56 (minus 1 joc) j 4. 
Măricel Voinea (Minaur) 51 (—1); 
5. Sergiu Pop („U“> 47 ; 6. Mir
cea Grăbovschl 46 ; 7—8. Alexan
dru Matei („Poli") (—1) și Ga
briel Marian (Universitatea Cra
iova) 44 ; 9—10. Dan Botorce
(,,U") și Adrian Bondar (Știința) 
43 ; 11. Vasile stingă (Steaua) 
42 (-1) ; 12-13. Olimpiu Flangea 
(Dinamo București) și Alexandru 
Folker („Poli") (—1) 39

9 Luni 12 octombrie, ora 9,00. 
la Complexul sportiv ,,23 Au
gust" din Capitală va avea loc 
testarea la normele de control 
pentru jucătorii (din Diviziile A 
șl B) nominalizați de federația 
de resort.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Una dintre cele mai Impor

tante acțiuni care merită a fi în
scrisă în agenda participanților 
in această să-ptămînă este TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES, programată dumini
că, in octombrie. Așa cum rezul
tă din prospectul tragerii (distri
buit gratuit la toate agențiile 
Loto—Pronosport) se efectuează 
6 extrageri, cu un total de 42 de 
numere, în cadrul a 2 faze. Un 
element de atracție deosebit îl 
constituie cele 13 categorii de 
cîștiguri, care cuprind importante 
sume de bani, de valori fixe și 
variabile, precum și autoturisme 
„Dacia 1300“ șl excursii în R.P. 
Ungară. Este de reținut că, pen
tru a valorifica pe deplin marile 
șanse oferite șl pentru a avea 
acces la toate extragerile (și, im
plicit, la întreaga paletă de cîș
tiguri) este necesar a se procura 
bilete de 25 de lei (cu variante 
..întregi** sau achitate tn propor
ție de 25%). Ultima zi pentru a 
miza pe numerele favorite este 
sîmbătă, 10 octombrie.

• Iată care sînt partidele în
scrise în concursul PRONOSPORT 
de duminică, 11 octombrie ; 1.
A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj-Na- 
poca ; 2. Victoria Buc. — Ra
pid ; 3. S.C. Bacău — Dinamo 
Buc. ; 4. F.C. Argeș — Steaua ; 
5. Univ. Craiova — C.S.M. Su
ceava ; 6. Ascoli — Empoli ; 7.
Cesena — Torino ; 8. Fiorentina— 
Avellino ; 9. Internazionale — 
Verona ; 10. Juventus — Roma ; 
11. Napoli — Pescara ; 12. Pisa — 
Como ; 13. Sam priori a — Milan.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 30 SEPTEM.
brie : cat. 2 : 3,75 variante a
10.714 lei ; cat. 3 s 15 variante a
2.679 lei ; cat. 4 : 64,75 variante
a 621 lei ,, cat. 5 : 132 variante a
304 lei ; cat. X : 165 variante a
24Î lei ; cat.* Z î 2.735,75 variante
a 100 lei.

Report la categoria I : 53.747 lei.

DOAR DOUA ȘUTURI PE SPAȚIUL PORȚII 1
Chiar dacă două dintre par

tide au fost aminate, etapa de 
duminică a Diviziei A a fost 
destul de săracă în goluri, a- 
rătînd astfel că eficacitatea 
rămine capitolul deficitar al 
multora dintre echipele noas- 
tre fruntașe. Au făcut excep
ție Steaua (care în 7 partide 
a înscris 26 de goluri) și în
tîlnirea de la Slatina, F.C. Olt 
— Petrolul, unde spectatorii 
au văzut nu mai puțin de 5 
goluri. A mal fost și succesul 
net al Victoriei, la Cluj-Napo- 
ca, și cam atît, pentru că, sub 
raportul eficacității, lucrurile 
nu prea au mers bine pe cele
lalte stadioane. în acest sens, 
datele din casetele tehnice ale 
unor partide apar ca deosebit 
de semnificative. Așa, de pil
dă. la Suceava, în întîlnirea 
dintre C.S.M. și S.C. Bacău, 
unde raportul șuturilor a fost 
de 10—3. iar pe spațiul porții 
doar de 2—11 în 90 de minute, 
două, echipe au nimerit spațiul 
porții doar de trei ori! Și acest

PENA, UN „VÎRF" 
în excelentul joc pe care 

l-a prestat duminică F.C. Olt, 
echipă pe care Paul Popescu 
și secundul său Silviu Stănes- 
cu o pregătesc cu exigență și 
ridicată profesionalitate, o re
marcabilă tentă de culoare a 
reprezentat-o evoluția lui Pe
na. Tînărul „vîrf" al gazdelor 
(24 de ani, venit de circa doi 
ani de la Progresul Vulcan 
București), a impresionat prin 
viteză, dribling și forță de pă
trundere, ca și printr-o spec
taculoasă abilitate tehnică. Pe
na șe demarcă neîncetat, ac
țiunile sale sînt mereu „pe 
poartă" și — lucru de mare 
importanță pentru un jucător 
talentat — este (după cum ne 
spunea PaVel Truțescu, pre
ședintele clubului, ți ne-o con
firmau antrenorii) un băiat cu
minte, disciplinat șl conștiin
cios la antrenamente. Crește
rea sa valorică din ultima 
vreme rezultă, între altele, și 
djn amănuntul că. acum o săp- 
tămînă, cu „Poli" Timișoara, a 
marcat două goluri, pentru ea 
acum, cu Petrolul să inscrie 
alte două și să-i dea lui T*tr- 
cu pasa decisivă în careu, de 
la cel de-al treilea gol.

împreună cu Eftimie. Turcu, 
Laurențiu M. Popescu, M.

„record" avea să fie bătut de un 
alt meci, cel de la Galați, un
de Oțelul și F.C.M. Brașov au 
șutat Ia poartă doar de opt ori 
(5—3 pentru gazde), iar pe 
spațiul porții doar de două 
ori (1—1). Să nu-ți vină să 
crezi! Nici A.S.A. Tg. Mureș 
nu a stat mai bine in meciul 
cu Dinamo: două șuturi la 
poartă, unul pe spațiul porții, 
care a însemnat și golul în
scris, cu capul, de către Craiu. 
Cu un singur șut pe spațiul 
porții. Otelul a reușit să cîș- 
tige meciul cu 1—0, dar o ase
menea performanță nu se mai 
poate repeta. Eficiența jocului 
la multe dintre divizionarele 
noastre trebuie serios îmbună
tățită. Cu doar două-trei șu
turi la poartă intr-un meci în
treg nu poți fi competitiv și 
nu poți aspira la performan
țe bune chiar dacă, pentru un 
moment, stai pe un loc in 
clasament lipsit de grijile re
trogradării.

Constantin ALEXE

CARE SE IMPUNE
Zamfir, Mihalț, tînărul „vîrf" 
al lui F.C. Olt se înscrie în 
nucleul de „piloni" ai unei 
formații în care încep să se 
încadreze tineri de perspecti
vă. promovați din categorii 
inferioare.

în ansamblu. F.C. Olt e pe 
un drum bun. Ratează însă 
mult, cum a făcut-o și dumi
nică (mai ales după pauză), 
cîrid n-a fructificat îndeajuns 
o superioritate pe care o re
flectă și raportul de comere 
de 11—1. Oricum însă, ca efica
citate (10 goluri marcate) este 
în partea superioară a clasa
mentului.

Radu URZICEANU

O fază palpitantă, din multe altele, consumată in careu1. :‘>i- 
pei A.S.A. In roluri ; portarul Vodă și dinamovistul Luoetcu, 
(Dinamo — A.S.A. 2—1). Foto : Răzvan MIT CA

0 MUTARE TACTICĂ SURPRINZĂTOARE
Cînd, după primele minute, 

pe „Municipalul" din Cluj- 
Napoca devenise vizibil mar
cajul strict al jucătorilor 
bucureșteni la adversarii lor 
direcți (de exemplu, Topolin- 
schi la Cad ar, Comănescu la 
Biro, dar și Caciureac la L. 
Moldovan !) începusem să cre
dem că vom asista la o parti
dă de uzură, care să se în
drepte, inexorabili, spre un 
scor alb, mai ales că atacanții 
Universității nu se arătau pre
cis! în șut, Cîmpeanu II și 
Biro irosind două bune oca
zii create de erorile portarului 
Rotărescu și fundașului Topo- 
Iinschi. De la jumătatea pri
mei reprize însă, registrul tac
tic al Victoriei s-a diversifi
cat, linia sa mediană (Cojoca- 
ru, Caciureac, V. Ene) s-a 
activizat pe planul construc
ției, Augustin, Vaișcovici și, 
mai ales, Tălnar au început 
să-și schimbe derutant locu
rile, înmulțind starturile ofen
sive, astfel îneît după două 
tăioase contraatacuri (la pri

mul, V. Ene a fost stopat abia 
în „6 m“ de L. Moldovan, la 
celălalt Vaișcovici n-a putut fi 
oprit, la 16 m, decît prin fa
ult), a venit golul înscris 
spectaculos, din lovitură libe
ră, de Tălnar.

După pauză, atunci cînd e- 
chipa gazdă iși întețise presi
unea, forțînd ega’area (Mti.i- 
nai, Cadar și Cîmpeanu II 
nereușind, însă, șuturi pe spa
țiul porții), antrenorul D. Ni- 
coIae-Nicușor n-a decis întă
rirea defensivei (cum se în- 
tîrpplă de obicei cu echine'.e 
care evoluează în deplasare), 
ci. din contră, a schimbat ro
lul lui Caciureac, trimițîndu-1 
mai decis în atac, susținut si 
de infiltrările tot mai dese 
ale lui Cojocaru (acesta din 
urmă avînd un pilduitor tra
valiu). Și iată că, apărut pe 
locul lui Augustin, in mijlocul 
careului advers. Caciureac si-a 
surprins adversarii și a pre
luat cu calm excelenta con
trare a lui Țălnar, înscriind 
plasat și stabilind scx>rul final.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ARBITRI ROMÂNI PESTE 

HOTARE. Două brigăzi de ar
bitri din țara noastră vor con
duce săptămîna viitoare partide 
internaționale oficiale. Astfel, 
miercuri 13 octombrie, la Bur
gos, întîlnirea Spania — Franța, 
din cadrul preliminariilor olim
pice, va fi arbitrată de I. Cră- 
ciunescu, ajutat la linie de M. 
Salomir și G. Ionescu. O zi mai 
tîrziu, la 14 octombrie, la Copen
haga, meciul dintre primele re

prezentative ale Danemarcei și 
Tării Galilor va ii condus de I. 
Igna, ajutat la tușe de M. Stoe- 
nescu si O. ștreng.
• VA REAMINTIM că mîine 

va avea loc partida restantă din 
etapa a 7-a a Diviziei, dintre 
Rapid și F.C. Argeș, programată 
de la ora 15, pe Stadionul Giu- 
lești. întîlnirea va fi arbitrată de 
A. Moroianu (Ploiești), ajutat la 
linie de I. Tărcan (Tg. Mureș) și 
Cr. Teodorescu (Buzău).

Nu este deloc ușor pentru 
un suporter să accepte înfrîn- 
gerea echipei favorite, mai a- 
les pe teren propriu. Spre lau
da clujenilor însă, plecarea 
oaspeților din fața stadionului 
a fost aplaudată, paraflndu-se 
astfel um meci disputat într-o 
notă de perfectă sportivitate, 
în care a învins formația mai
bine orientată tactic și care
n-a practicat nici un moment
anlijoeul.

Paul SLAVESCU

I DIVIZIA C- REZULTATELE ETAPEI A 5-a
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SERIA I
Carpațl Gălănești — Minerul 

Gura Humorului 1—0 (0—0), Au
rora Tg. Frumos — Metalul Ră
dăuți 1—0 (1—0), Constructorul
Iași — Avîntull Frasin 2—0 (1—0), 
Steaua Minerul Vatra Dornei — 
Metalul Botoșani 1—0 (0—0), Chi
mia Fălticeni — I.T.A. Celuloza 
P. Neamț 8—1 (4—1), Electro
Botoșani — Cetatea Tg. Neamț 
0—0, A.S.A. Explorări Clmpulung 
Moldovenesc — TEPRO Iași 3—0 
(1—0), Relonul Săvinești — Zim
brul Șiret 7—0 (3—0).

Pe prunele locuri in clasament, 
după etapa a V-a : 1. EXPLO
RĂRI CIMPULUNG 15 p (15—1), 
2. Chimia Fălticeni 12 p (19—6), 3. 
Constructorul Iași ÎS p (15—7) ... 
pe ultimele locuri : 13. Minerul 
Gura Humorului .3 p (7—10) —
penalizată cu 1 p, 14. TEPRO Iași 
3 P (6—12), 15. Zimbrul Șiret " 
(3—17), 16. Electro Botoșani 
(1—12).

SERIA A II-a
Partizanul Bacău — Steaua 

can ieă Huși 1—1 (1—1), Foresta 
Gugeștl — Aripile Bacău 1—0 
(0—0), Laminorul Roman — Tex
tila Buhuși 1—0 (0—0), Proleta
rul Bacău — Unirea Negrești 2—0 
(1—0), MECON Mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Moldosin Vaslui 5—1 
(3—0), Luceafărul Adjud — C.S.M. 
Borzești 1—2 (0—1), Minerul Comă- 
neștl — Petrolul Moineștl ~ ~ 
(2—0), Mecanica Vaslui 
structorul Hidrotehnica 
3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
BACAU 12 p (12—4).
Vaslui lil p (10—6), 3—4. Foresta 
Gugeștl 10 p (5—2), Petrolul Moi- 
nești 10 p 
locuri
3 
3 
3

3 P
1 P

Me-

2—2 
Con- 

Focșani

2.
ARIPILE

Mecanica

(8—5)... pe ultimele
14. Constructorul Focșani 

p (6—19), 115. Proletarul Bacău 
p (4—9), 16. Moldosin Vaslui 
P (7-13).

SERIA A IlI-a
Portul Constanța — Dunărea 

C.S.U. Galati 1—2 (0—1), Gloria 
Galați — CONPREF Constanța 
1—0 (1—0), D.V.A. Galați — I.M.U.- 
C.S.S. Medgidia 5—1 (4—1), Pro
gresul Isaceea — Ș.N.-C.S.S. Tul- 
cea 5—0 (2—0' Metalul Mangalia

• C.S. Progresul Brăila 1—0 (1—0), 
Arrubium Măcin — Minerul Mah- 
mudiia 4—0 (2—0), Cimentul Med- 
— — Laminorul Viziru 5—0

., Chimia Brăila — Victoria 
,Ă. Tecuci 0—0.

• Rezultatul meciului S.N.-C.S.S. 
Tulcea — Metalul Mangalia, din 

i trecută, a fost 1—3.
. _ primele locuri : METALUL 

MANGALIA 15 p (12—3), 2. Ci

I-
■ e

Igidia
<2^0),
I.R.A.

ITulce 
etapa 

Pe

mentul Medgidia 9 p (15—8), 3. 
Progresul Isaceea 9 p (12—11), 4. 
Gloria Galați 9 p (5—6)... pe ul
timele locuri : 15. CONPREF Con
stanța 3 p (6—11), 16. S.N. Tul- 
cea 3 p (4—14).

SERIA A IV-a
S.N. Oltenița — F.C.M. Dună

reană Giurgiu 2—0 (li—0), Utilaje 
Grele Giurgiu — ISCIP UJmeni
3— 1 (2—0), Victoria Munteni Bu
zău — Olimpia Slobozia 2—0 
(2—0), Carpați Nehoiu — Victoria 
Țăndărei 4—3 (3—1), Dunărea Că
lărași — A.S.A. Buzău 1—0 (1—0), 
Chimia Buzău — Metalul Buzău 
1—0 (1—0), Viitorul Chirnogi — 
Petrolul Roata de Jos 3—2 (2—1), 
Petrolul Berea — Unirea Urzi- 
cenl 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
URZICENI 13 p (11—3), 2. Dună
rea Călăraș! 12 p (11—4), 3. S.N. 
Oltenița 10 p (1.1—4), 4. Utilaje
Grele Giurgiu 10 p (9—5)... pe 
ultimele locuri : 15. Dunăreană 
Giurgiu 4 p (5—8), 16. Metalul 
Buzău 1 p (1—5).

SERIA A V-a
Viseofil București — Minerul 

Sotînga 0—1 (0—0), Automatica
București — Petrolul Tirgoviște 
10—4 (6—1), IUPS Chitite — Teh- 
nometal București 3—0 (0—0),
C.F.R.-B.T.A. București — MECON 
București 0—0, Metalul Mija — 
Chimia Găești 3—0 (2—0), Elec
trica Titu — I.M.G. București
4— 1 (1—0), Avicola Crevedia —
Danubiana București 2—1 (2—1),
Abatorul București — Cimentul 
Fieni 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. IUPS CHI
TILA 12 p (13—5), 2. Avicola Cre- 
vedia 10 p (9—5). 3. Abatorul
București 10 p (6—4)... pe ulti
mele locuri-: 15. Chimia Găești 
2 p (1—6), 16. Danubiana Bucu
rești 0 p (4—11) — din 4 jocuri.

SERIA A Vl-a
C.F.R. Craiova — Recolta Stol- 

cănești 3—0 (0—0), Dacia Metalul 
Hm. Vîlcea — Constructorul T.C.I. 
Craiova 1—0 (1—0), Unirea Pi
tești — ROVA Roșiori 3—0 (1—0), 
Progresul Băileștl — Electronistul 
Curtea de Argeș 1—0 0—0). Tex
tila Roșiori — Chimia Tr. Măgu
rele 2—0 (2—0), Viitorul Drăgă- 
șani — Muscelul Cîmpulung 3—2 
(O—li), Automatica Alexandria — 
Dacia Pitești 2—1 0—0), Pro
gresul Corabia — I.O.B, Balș 2—0 
(0-0).

Pe primele • locuri : 1. AUTO
MATICA ALEXANDRIA 13 p 
(8—1), 2. Dacia Pitești 10 p (10—4), 
3. Viitorul Drăgășani 10 p 
(10—8) ... pe ultimele tocuri :

15. Electronistul Curtea de Ar
geș 4 p (3—8), 16. Recolta Stoi- 
cănești 4 p (3—10).

SERIA A VH-a
C.S.M. Lugoj — Petrolul Ți- 

clenl 1—0 (1—0), Minerul Rovl- 
nari — Minerul Motru o—3 
(0—1), Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Sev-erin — Mecanizatorul 
Șlmian 0—1 (0—0), Minerul Mătă- 
sari — Automecanica Reșița 3—0 
(1—0), Minerul Moldova Nouă — 
C.SJd. Caransebeș 1—0 (0—0),
Diema Orșova — Metalul Oțelu 
Roșu 1—0 (1—0), C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Minerul Oravița 
1—0 (1—0), Minerul Anina — Me
talurgistul Sadu 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 12 p (12—2), 2. C.S.M. 
Lugoj 12 p (11—3), 3. Minerul 
Anina 10 p (11—8)... pc ultimele 
locuri : 15. Metalurgistul Sadu 4 
p (3—7), 16. Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Sev. 0 p (0—10).

SERIA A VIII-a
Motorul I.M.A. Arad — C.F.R. 

Timișoara 0—1 (0—0), Recolta Sa- 
lonta — Unirea Valea lui Mlhai 
3—1 (2—0), U.M. Timișoara — 
A.S. Slnmartinul Sîrbesc 2—1 
(2—0), Oțelul Or. dr. Pebru Gro
za — Unirea Tomnatic 2—2 (0—0), 
înfrățirea Oradea — Strungul 
Chișlneu Criș 4—1 (2—0), Unirea 
Sinnicolaul Mare — Șoimii Llpo- 
va 3—0 (1—0), Gloria Beiuș — 
Minerul Șuncuiuș 2—0 (0—0),
Auto Timișoara — C.S.M. Vago
nul Arad 2—1 (1—1).

Pe primele tocuri : 1. C.F.R. TI
MIȘOARA 12 p (12—1), 2. Vago
nul Arad 12 p (8—3), 3. Unirea 
Tomnatic 10 p (15—11)... pe ultî. 
mele tocuri : 16. Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 4 p (7—10), 16. Unirea 
Valea lui Mihai 4 p (5—18).

SERIA A IX-a
Oașul Negrești — CUPROM 

Baia Mare 2—1 (1—1), Minerul
Băiuț — Laminorul Victoria Za
lău 3—1 (2—0). Minerul Sărmășag 
— Motorul I.R.A. Cluj-Napoca
3— 0 (2—0), Industria Sirmel Cîm- 
pia Turzil — Someșul Satu Mare
4— 0 (1—0), IZOMAT Simleul Sil- 
vaniei — Minerul Borșa 4—1 (1—0). 
Minerul Cavnic — Olimpia Gher
la 3—0 (1—0). Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minerul Băița 5—0 
(2—0), Minerul Turț — Chimia 
Tășnad 2—0 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 11 p (12—3) — pe
nalizată eu 2 p, 2. Industria Sîr- 
mel C. Turzil 9 p (10—2). 3. Mi
nerul Sărmășag > p (13—9), 4.
Chimia Tășr.ad 9 p (7—7).„ pe 
ultimele tocuri t 14. CUPROM Baia

Mare 4 p (1—11), 15—16. Minerul 
Balța 4 p (7—13). Motorul I.R.A. 
CIuj-Napoca 4 p (4—10).

SERIA A X-a
Minerul Luponi — C.F.R. Sime- 

ria 3—0 (1—0), I.P.A. Sibiu — 
Mureșul Deva 1—1 (0—0), Metalul 
Aiud — Metalurgistul Cugir 1—0 
(0—0), Textila Cisnădie — Meca
nica Alba lulia 0—0, Nitramonia 
Făgăraș — C.S.U. Mecanica Sibiu
2— 3 (1—1), Unirea Alba lulia —
Automecanica Mediaș 3—0 (1—0),
Aurul Brad — Tirnavele Blaj 
5—o (1—0), Minerul știința Vul
can — Carpați Mîrșa 4—0 (2—0).

Pe primele tocuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 12 p (15—5), 2. I.P.A. 
Sibiu 10 p (IU—4), 3. Minerul Lu- 
peni 16 p (6—5)... pe ultimele 
locuri : 15. Mecanica Alba lulia 
2 p (3—13), 16. Automecanica Me
diaș 1 p (2—11).

SERIA A XI-a
Lacul Ursu Sovata — Lamino

rul Beelean 4—1 (1—0), Avintul
Reghin — Minerul Rodna 6—0 
(4—0), Hebe Sîngeorz Băi — Me
canica Bistrița 1—2 (1—0), Pro
gresul Odorhei — Metalotehnica 
Tg. Mureș 2—1 (1—1), Viitorul 
Gheorgheni — Metalul Reghin 
4—0 (1—0) Mureșul Luduș — Oțe
lul Reghin 1—0 (1—0), Chimforest 
Năsăud — Unirea Crlsturu Se
cuiesc 7—0 (2—0), Metalul Sighi
șoara — Minerul Bălan 4—1 
(2—1).

Pe primele Ioeuri : 1. MECA
NICA BISTRIȚA 13 p (15—1), 2. 
Progresul Odorhei 12 p (14—5), 
3. Avîntui Reghin 12 p (10—2)... 
pe ultimele locuri : 15. Hebe Sîn
georz Băi 3 p (4—8), 16. Lami
norul Beelean 0 p (2—13).

SERIA A XH-a
Carpațl Covasna — Metalul Tg. 

Secuiesc 3—0 (1—0), Minerul Fi- 
lipești — A.S.A. Chimia Ploiești
3— 1 (1—0), Electro Sf. Gheorghe—
Precizia Săcele 4—0 (2—0), Mine
rul Baraolt — Petrolul Băi coi 
2—0 (1—0), Unirea Ctmpina — 
Montana Sinaia 2—1 (1*—1), Victo
ria Florești — Poiana Cîmpina 
1—1 (0—1), Mobila Măgura Cod-
lea — IMASA Sf. Gheorghe 0—1 
(0—0), Carpațl Sinaia — Cimentul 
Hoghiz 1—0 (0—0).

Pe primele tocuri : 1-2. ELEC
TRO SF. GHEORGHE 9 p (9—4), 
IMASA SF. GHEORGHE 9 p (8—3) 
— penalizată cu 1 p, 3. Unirea 
Cîmpina 9 p (8—6), 4. Petrolul 
Bălcoi 9 p (7—6)... pe ultimele 
tocuri : 14—15. Carpațl Sinaia 6 p 
(4—7), Precizia Săcele 6 p (9—12), 
16. Montana Sinaia 3 p (4—5).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



ACTUALITATEA SAHISTA
BALCANIADA KA.WABOV - K UW0Î

DE JUNIORI I»tNTI»l! lin UI. MON!H\L
După ce junioară noastră Cris

tina Stanca a comis greșeli copi- 
lârești în întrerupta din prima 
rundă împotriva jucătoarei iugo
slave Natașa BojKovici, neobser- 
vînd cîtcva căi clare de CÎștig 
(partida s-a încheiat pînă la urmă 
remiză, prin repetare de mutări), 
echipele României s-au întîlnlt 
în runda a Il-a cu juniorii bul
gari. Rezultatele au fost surprin
zătoare prin proporțiile scorului : 
0—4 (! !> la băieți și 0,5—1,5 la
fete. Pe mese : Ni nov — Takacs 
1—0, Călineseu — Dclcev 0—1, Va- 
sil:ev — Moldovan 1—0. Zamfi-
rescu — Soa ov 0—!, Vera Pelce- 
va — Cristina Stanca remiză și 
Ottilia Ganț — Katrin Aladjeva 
o—t. Scorul putea fi totuși mai 
mic. dacă la masa a II-a Gruia 
Călineseu nu ar fi uitat complet 
de controlul timnului de la mu
tarea a 40-a (stegulețul de 
ceasul sâu a căzut la mutarea a 

superioară).' 
In ult’mul meci al turului, Bul
garia a întrecut Iugoslavia cu 
2.5 — 1.5 la băieți și a făcut un 
rezultat egal, t —1, la fete. T.a ju
mătatea întrecerii România tota
lizează 1.5 p (Bulgaria 6.5 
Iugoslavii» 4) la băieți și 1.5 
(Bulgaria’ 2.5 și Iugoslavia 2) 
fe1»

35-a, într-o poziție

Parik STEFANOV

la

ȘI 
p. 
la

MADRID (Agerpres). Cam
pionul mondial de ^șah Garrs 
Kasparov, si șalangerul sau 
Anatoli Karpov, au sosit la Se
villa în vederea meciului de 24 
partide contînd pentru titlul 
mondial ce se va disputa 
acest oraș spaniol. începînd 
la 12 octombrie.

Gări Kasparov este însotit 
secundanții si antrenorii 
Nikitin. I. Dorfman S. Dol
matov.

Din delegația lui Karpov fac 
oarte : I. Zaițev. E. Ubilava, 
C. Lerner.

Festivitatea 
tragerea 
vor avea 
la teatrul 
pe scena 
sura si meciul între cei 
mari maeștri sovietici.
• In turneul de la Rio Hon

do (Argentina), după 5 run
de conduce marele maestru ar
gentinian Jorge Szmetan — cu 
3,5 p (1). urmat de fostul cam
pion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.) și Quiteros, ambii cu 
cîte 3 p (1). Pe locul 4 se află 
Polugaevski (U.R.S.S.) — cu 2,5 p.

în 
de

de 
A.

de deschidere si 
sorți a culorilor 
la 10 octombrie 

de Vega“.

la
Ioc
„Lope

căruia se va desfă- 
doi

SCuR IBASCHETBALISTELE DE U" CLUJ-NAPOÎA

ÎN OPTIMILE DE FINALA ALE C.C.E
Rezultate din primul tur al 

C.C.E. la baschet feminin : E- 
lizur Tel Aviv — Universitatea 
Cltij-Napoca 93—85 și 72—83. 
Tekik Ankara - 
41—74 si 50—90. 
bona — 
63—78 Si 
— Sampo 
62—61 si 
dia) — 

■74—72 si

și
Aida Tuzla 

Fotbal Lisa- 
Norlhampton (Anglia) 
66—69. Sleza Wroclaw 

Baschet (Finlanda) 
64—71. Solna (Sue- 

Hoofdoorp (Olanda) 
.. „ 78—67. Luxemburg —
Agon Dusseldorf 36—96 și 36—79. 
Reventos Tortosa (Spania) — 
Birsfelden (Elveția) 83—71 și 
90—52. Sporting Atena — Ver
sailles 71—83 și 49—79 Qu:nt 
Bruxelles — Tungsram Buda
pesta 71—83 Si 77—100.

Echipele scrise cu literă mai 
neagră s-au calificat pentru 
ontimile de finale ale compe
tiției. în cadrul cărora vor a- 
vea loc următoarele meciuri :

Aida_ Tuzla — Universitatea 
Cluj-Nanoca. Primigi Vicenza — 
Northampton, Sampo Baschet — 
Dinamo Novosibirsk. Solma — 
Agon. Reventos — Sparta Pra- 
ga. Versailles — Tungsram.

Partidele vor avea loc ’a 15 
și 22 octombrie.

GIMNASTELE ROMANCE,
ÎNVINGĂTOARE

DETAȘATE IN R.F.G

ATLETELE NOASTRE AU REPURTAT O FRUMOASA VICTORIE
(Urmate dtn pao I)

rial fiind de 61 D — 149 o (!).
O asemenea comportare face 
necesare unele comentarii, care 

. își vor găsi loc într-un număr 
viitor al ziarului nostru.

REZULTATE TEHNICE î
Ziua I : FETE : 100 m : Carmen 

Sîrbu 11,92, Irina Kot (U) 11,95,
Laurenția Hurmuz 12,10, Natalia 
Gîrlinskaia (U) 12,22 ; 400 m î 
Liudmila Koscei (U) 54,03, Olga 
Moroz (U) 54,93, Nela Neculai
55,11, Daniela Pleșcan 55.32 ; 1 500 
nă : Luminița Zaițuc 4:27,71, Do
rină Calenic 4:28,61, Natalia Vo- 
rdbeva (U) 4:29,99, lulia Kovale
va (U) 4:38,73 : "*
Silk.na (U) 58,98. Alina 
60,02, Camelia Jianu 60,37, Tatiana 
Farafunova (U) 62,69 ; disc ; Ilo
na Zaharcenko (U) 57,46 m ;

* Floarea Vieru 55,40 m. Svetlana 
Buriak (U) 53,30 m, Cristina Boiț 
52,14 m ; 4X100 m: România (Hur
muz, Lazăr, Sîrbu, Pleșcan) 45,53, 
Ocraina 46,11 : BĂIEȚI : 100 m î 
D. Vaniukin (U) 10,83, A. Lisenko 
(U) 10,93, Ad. Ilie 11.28, V. Chi- 
riac 1*1,32 : 400 m • V. Jerebiatin 
(U) 47,87, N. Grîțal (U) 48,50, N. 
G-ombocz 49,13, D. Mureșan 49.48 ; 
1 500 m : A. Muhlinin (U) 4:10,94, 
C. Cristea 4:12,93, M. Dumitru

400 mg : Ana
Buhuși

4:13,23, V. Tkacenkp (U) 4:14,14 ; 
110 mg : A. Karatedv (U) 14,21 G. 
Daksevici (U) 14,37, L. Vlad 14,64, 
M. Oaidă 14,96 ; prăjină ; S. Esi- 
ciuk (U) 5,20 m, R. Barabașov 
(U) 4,80 m, B. Tu-dor 4,60 m ;
lungime : Ocikan (U) 7,70 m, O. 
Konovalenko (U) 7,30 . m ; M. 
Sîrbu 7,28 m, B. Tudor 6,93 m : 
înălțime ; G. Vașkievici (U) 2,10 
m, V. Galușko (U) 2,10 m, B. 
Bohîlțea 2,00 m, S. Bicsok 2,00 m; 
greutate î A. Bagaci (U) 19,98 m. 
A. Nemcaninov (U) 1*8,82 m, Gh. 
Gușet 16,82 m, C. Grasu 16,55 m; 
suliță : A. Maznicenko (U) 72,64
m, A. luhimenko (U) 7-1,76 m, D. 
Andreescu 66,84 m, J. Ungureanu 
65,70 m : 10 km marș : V. Roman 
(U) 43:27,43, S. Badurșenko (U) 
45:07,80, I. Olaru 46:00,39 ; 
4X100 m : Ucraina 40,70, România 
41.88

Ziua a II-a : FETE : 200 m : 
Kot (U) 24,41, Pleșcan 24,43, Gor- 
linskaia (U) 24,54, Matrinela Lazăr 
25,08 ; 800 m ; Tudorița Chidu 
2:05,04, Larisa Necival (U) 2:07,16. 
Svetlana Lebedinev (U) 2:09,97,
Viorica Niga 2:10,32 : 3000 m: Na
talia Borobeva (U) 10:05,30, lulia 
Kovaleva (U) 10:05,99, Dorina Ca
lenic 10:06,42 (!), lulia 
10:1.5,69 (!) ; 100 mg î 
Stepanova (U) 13,61, Ionica Dom- 
nițeanu 13,65, Irina Antipova (U) 
13,85, Gabriela Zaharia 13,97 : 
înălțime : Alina Astafei 1,85 m.

Victoria 
Lukinova 

Sîrbu 6,23 
m, Dom-

& UN OM ȘI

&

II

%

£

2

$

Unul dintre cei mai cu- 
noscuți campioni din isto
ria călăriei, Paul f
kemohle, a decis să 
capăt unei cariere l
citoare, presărată cu 
binzl de răsunet: trei me
dalii de aur la C.E. (ulti
ma în 1985), două la J.O., 
șase la campionatele R.F.G. 
etc., toate în- proba de să
rituri peste obstacole. A- 
sa cum a fost întreaga sa 
activitate, adesea 
Schockemohle (a 
nu se confunda 
cu Alwin, și el 
laureat olimpic în 
1976) izbutind să-și 
facă la fel de multi 
miratori și inamici, mai 
datorită declarațiilor 
..nonconformists", așa 
dovedit și retragerea 
venită pe neașteptate 
contrariind pe toată lumea. 
Cum călăria se pretează, 
în mod obișnuit, la o. per
formanță îndelungată. se 
anticipa, în temeiul atîtor 
și atîtor exemple, că Paul 
Schockemohle, în vîrstă de 
42 de ani, va continua să 
concureze, îmbogățindu-și 
o „carte de vizită" și așa 
impresionantă.

Nu s-a întîmplat, lată, ast- 
fel, campionul oprfndu-se 
dintr-o dată și fără nici un 
avertisment. Sigur că eșe
cul său de la recentele „eu
ropene", desfășurate în El
veția, la Saint-Gallen. a 
atîrnat greu în luarea ho- 
tărîrii, dar motivele par 
să fi fost mai diverse și 
mai adîncl. S-a referit la 
ele chiar cel în cauză : 
„Nici n-am vrut să iau 
startul în Elveția, știind 
că, mai ales pe teren des-

Schoc- 
pună 

strălu- 
i Iz-

șocantă,

Negură
Tatiana

fundat, n-am nici o șansă. 
Dacă pînă la urmă am 
participat, am făcut-o pen
tru echipă. M-a durut în
să faptul că, în momentul 
cînd presupunerile mele 
sumbre s-au adeverit, ni
meni nu mi-a ținut partea, 
criticile, dintre cele mai 
aspre, îmbulzindu-se de 
peste tot. în asemenea con
diții, deși ar mai fi și al
te motive, am decis să las 
totul baltă". Tocmai acele

„si alte motive" 
i-au intrigat pe 
comentatori. care 
au insistat. într-un 
tîrziu 

ilustrul 
să

și fără 
călăreț 

se des- 
a 

ca-

plăcere 
a acceptat 
tăinuie „Adevărul e, 
zis el, că Deister (n.n.
Iul cu care a obținut toate 

.................... și 
o- 

altă-

succesele) a îmbătrînit 
nu mai poate reedita, 
biectiv, victoriile de 
dată. Ar exista, firește, so
luția să-l înlocuiesc, să a- 
chiziționez un altul. cam 
de aceeași valoare, dar vă 
rog să mă înțelegeți : 
mă mai simt în stare 
iau de la capăt ! 
Schockemohle a însemna* 
Deister. cu care a împărțit 
bucurii și necazuri. Fără 
Deister. nimic nu va mai 
fi ea înainte".

Notînd aici, cu regretul 
de rigoare, plecarea din a- 
renă a unui mare campion, 
să mai notăm, poate îna
inte de toate, simnla și e- 
moționanta sa „declarație 
de dragoste" la adresa fos
tului - - -
Și un 
ioasă

nu
S-o 

Paul

„coechipier". Un om 
cal, nu-i așa ?. du- 

poveste...

Ovîdiu IOANIȚOAIA
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Manuela Colța 1,75 m, 
Olenici (U) și Oksana 

t(U) 1,70 m ; lungime :
m, Stepanova (U) 6,03 
nițeanu 5,84 m, Olenici (U) 4,97

. m ; greutate : Mihaela Oană 17.19 
m, Jana Căpățînă 17,10 m, Nata
lia Lisețkaia (U) 16,2-8 m, • llo-na 
Zaharcenko (U) 15,29 m ; suliță;

* Aurica Bujniță 59,16 m, Caria 
Dumitru 59,06 m, Valeria Ivanova 
(U) 54,24 m, Natalia Tarhunova
(U) 54,10 m ; 4X400 m : Ucraina 
3:37,43, România 3:42,48 ; BĂIEȚI: 
200 m : A. Omercenko (U) 21,50,
A. Lisenko (U) 21.60, R. Miclea 
22,37, Ad. Ilie 22,99 ; 800 m : N. 
Dobrovolski (U) 1:57,13, N. Gom- 
bocz 1:57,88. A. Muhlini (U) 
1:58,07, P. Tobias 2:04,55 (! ?) ;
5 000 m : M. Pujniak (U) 14:46,24, 
C. Cristea 14:57,24, D. Pop 15:21,56, 
V. Tkacenko (U) 15:21,89 : 400 mg:
l. Poteev (U) 52,27, S. Skarnikov 
(U) 52,41, M. Mateescu 53,79, Ad 
Petcu 54,68 ; 3 000 m obst. : N. 
Matușenko (U) 8:59,44, V. Stkalo 
(U) 9:03,75, I. Colonel 9:09,00, St. 
Tipu 9 :lt8,86 ; triplusalt î K. Bî- 
ko-v (U) 16,38 m, V. Ska-noov (U) 
16,29 m, C. Boroș 15.61 m, C. 
Jacotă 15,60 m ; disc : A. Koba- 
novski (U) 58,88 m, S. Pacin (U) 
57,14 m, N. Tîrle 55,74 (!), C. Gra- 
su 52,64 m ; ciocan : E. Piskunov 
(U) 72,14 m, A. Drigol (U) 71,22
m, C. Hradski 64,58 m, G.L. Ibn 
56,21 ; 4X400 m : Ucraina 3:16,82 
România 3 :20,96.

MUNCHEN, 5 (Agerpres). — 
întîlnirea amicală de gimnastică 
disputată la Augsburg între 
echipele feminine ale Româ
niei și R. F. Germania s-a în
cheiat cu succesul detașat al 
sportivelor române, cu scorul 
de 394,65—382,80 puncte.

în clasamentul individual 
compus, campioana Europei, 
Daniela Silivaș, a realizat un 
punctaj excelent, clasîndu-se 
pe primul loc cu 79,70 p, fiind 
urmată de Aurelia Dobre — 
79,10 p, Camelia Voinea — 
78,55 p, Celestina Popa și Eca- 
terina Szabo — cîte 78'40 p, 
Eugenia Golea — 78,25 p, Mi- 
rela Sidon — 77,70 p, Augus. 
tina Badea — 77,25 p, Christine 
Wetzel (R. F. 
77,15 p.

La exercițiile 
niela Silivaș, a 
ori nota 10 — 
paralele.

TENIS • In cea de-a 2-a se
mifinală pentru grupa de elită a 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis“, desfășurată la 
Barcelona, echipa Suediei a între
cut cu scorul de 3—1 formația 
Spaniei Punctul decisiv pentru 
suedezi a fost obținut de Stefan 
Edberg, care l-a Întrecut în trei 
seturi, cu 6—4, 8—6, 6—4, pe Emi
lio Sanchez în finala actualei e- 
dițli a competiției selecționata 
Suediei va intîlni reprezentativa 
Indiei, care după cum se știe a 
eliminat. la Sydney, forma
ția Australiei, o Intr-un meci 
demonstrativ disputat la Bel
grad, iugoslavul Slobodan Ji- 
vojinovici l-a întrecut cu scorul 
de 7—6, 7—6 pe Boris Becker. • 
Finala zonei asiatice a „Cupei Da
vis" s-a încheiat la Shanghai cu 
victoria formației Noii Zee:aude, 
care a întrecut cu scorul de 4—1 re
prezentativa R. ' 
fel. echipa Noii 
movat în grupa

TIR • Proba 
3X40 focuri din 
Mondiale" de la

1

Germania)

liber alese. Da- 
obțiiiut de trei 

la sol, bîrnă și

P. Chineze. Ast- 
Zeelande a pro- 
de elită.
de pușcă liberă 

cadrul „Cupei 
______  Seul a fost cîș- 

tigată de cehoslovacul Petr Kur- 
ka, cu 1 283,4 p, urmat de sovie
ticul Viktor Vlasov — 1 273,5 p 
și americanul Webster Wright — 
1 272,8 p. Proba de pistol cu 
aer comprimat a revenit sporti
vului sovietic Aleksandr Melen- 
tiev cu 698,7 p, performanță su
perioară recordului mondial ofi
cial. Pe locul al doilea s-a cla- 

t T^or Basinski — 686,9 p.
VOLEI. Clasamentele finale a- 

le C.E. ’87, încheiate duminică 
seara în Belgia : feminin : 1.
R.D. Germană — campioană eu
ropeană, 2. U.R.S.S., 3. Cehoslo
vacia, 4. Bulgaria, 5. Olanda, 6. 
Italia, 7. Franța, 8. România, 9. 
R.F. Germania, 10. Ungaria, 11. 
Polonia, 12. Belgia ; masculin : 1. 
U.R.S.S. — campioană europeană, 
2. Franța. 3. Grecia, 
5. Olanda. - - -
Belgia, 8. Iugoslavia,
10. România, 
Spania.

4. Suedia,
6, Cehoslovacia, 7,

9. Italia,
11. Bulgaria, 12.

W/v/m de iii STRINSA LEGĂTURĂ.,.

CONCURS PREOLIMPIC
LA CAIAC-CANOE

SEUL. 5 (Agcrpres). — în 
cadrul competiției preolimpice 
de caiac-canoe de la Seul, pro
ba de canoe simplu 500 m a 
fost cîstieata de bulga-ul Ni
kolai Buhalov, cronometrat în 
1:59,32, în timp cela caiac 1500 
m primul a trecut Jeremy West 
(Marea Britanie) — 1:46.24.

S-a întîmplat undeva la Antipozi, așa cum se putea întîm- 
pla oriunde în lumea atît de largă a balonului oval : un „mi
lieu" al unei formații dintr-o margine a Sydney-ului s-a fă
cut vinovat, în timpul unei partide, de o brutalitate, fapt 
pentru care a fost poftit afară de pe gazon, așa cum ar fi 
procedat, de altfel, imensa majoritate a arbitrilor din orice 
țară. Don Răngi (numele jucătorului) și-a dat însă și mai 
mult în petec și, în trecere, l-a izbit cu umărul pe oficial, 
protestînd astfel împotriva măsurii luate. Să recunoaștem că 
și asta se mai petrece pe ici-pe colo și nu doar la rugby, ci 
și la baschet, sau la fotbal, sau la hochei... Să ne reîntoar
cem însă de unde am plecat, căci întîmplarea a ajuns la ure
chile lui Sydney Rugby Union (forul conducător al discipli-r 
nei în regiunea respectivă), pe căile obișnuite, așa cum se 
întîmplă, iarăși, în toată lumea, adică prin intermediul unui 
raport al arbitrului. De aici înainte însă, lucrurile nu s-au 
mai petrecut ca peste tot, iar povestea lui Răngi n-ar mai fi 
ajuns „cazul Rangi“, făcut public peste tot în presa de spe
cialitate. Intrecînd orice așteptări în materie de intransigență, 
S.R.U. l-a suspendat pe viață pe rugbystul în cauză motivînd : 
„...întrucît a frizat fair-play-ul. a frizat civilizația de pe un 
teren de sport și, mai presus de toate, fapta sa a dăunat unei 
tradiții pe care Australia dorește s-o păstreze nealterată". 
S-a comentat mult acest fapt, s-au spus peste tot fel de fel 
de lucruri : că rugbyul din continentul australian este prin
tre cele mai bune din lume: că în ultimii trei ani nici un alt 
jucător din această țară n-a mal fost eliminat de pe teren ; 
că jucătorul în cauză era vizat (totuși) de selecționerii echi
pei naționale etc. Concluzia a fost însă una singură : că în
tre drastica măsură și restul tuturor constatărilor există o 
strînsă legătură...

Radu TIMOFTE

F»tb«l Meridian»
3 777 echipe înscrise in preliminariile
C. M. 1990 • Campionatele naționale
Monaco ȘI Real Madrid „in serie"

GENEVA, 5 (Agerpres). — La 
preliminariile Campionatului Mon
dial de fotbal, al cărui turnau 
final va avea loc în anul 1990 
în Italia, s-au înscris echipe din 
111 țări — s-a comunicat de la 
sediul Federației Internațioriale 
de Fotbal (F.I.F.A.). Tragerea la 
sorti a grupelor preliminare 
acea loo la 12 decembrie 
Zu rich.

R. F. GERMANIA (et. 11). J 
zultate tehnice : Dortmund 
Karlsruhe 0—2 ; Leverkusen 
Kaiserslautern. 2—0 ; Stuttgart 
Bochum 3-0 ; Borussia 
chengladbach — Eintracht 
Nurnberg — F.C. Koln 
Homburg — Bremen 1—1 ;_Bayern 
MUnchen — Hanovra 4—1 ; S.V. 
Hamburg — Uerdingen 3—1. Con
duce F.C. Koln cu 13 p urmată 
de Bremen — 17 pj

FRANȚA (et. 13). Lidera Mo
naco a discus, în deplasare, de 
Brest, cu 2—0, și conduce cu 20 
de puncte. Dar și urmăritoarea,

va 
la

Re-

Moen-
3—1 :
1—2 :

Bordeaux, a 
te (l1— 0) de 
de 4 puncte 
tinuare între cele două fruntașe. 
Celelalte rezultate : Matra Racing 
paris — Paris S.G. 2—1 ; Laval
— Marseille 0—2 ; Saint Etienne
— Montpellier 2—1 ; Nantes — 
Toulouse 3—1 ; Nice — Niort 1—0: 
Metz — Havre 1—0 ; Auxerre — 
Lens 2—0 ; Lille — Cannes 0—0.

SUEDIA (et. 21). Lidera clasa
mentului, echipa Malmoe, a ter
minat la egalitate. 1—1, meciul 
disputat în deplasare cu forma
ția A IK Stockholm. Alte rezultate: 
I.F.K. Goteborg — Sundsval 1—1: 
Norrkoeping — Elfsborg 3—0 ; 
HalmsUd — Oester 2—1 ; Brage
— Oergryte 4—0 ; Frolunda — 
Hammarby 1—1. Clasament : 1. 
Malmoe — 32 puncte ; 2. Norr
koeping — 27 puncte ; 3. I.F.K. 
Goteborg — 25 puncte.

UNGARIA (et. 8) : Echipa din 
Pecs a întrecut cu soo”ul de 3—1 
pe MTK Budapesta. iar Be-

venit cu două punc- 
la Toulon. Diferența 
rămîne, deci, în con-

kecsaba a terminat la egalitate, 
1—1. cu Ferencvaros. în timp ce 
Kaposvar a învins cu 3—1 for
mația Videoton. Alte rezultate : 
Ujpesti Dozsa — Vasas 5—3;Hon- 
ved __ J____
sament conduce
13 puncte.

AUSTRIA (et.
— ..Viena 3—1 :
furt — 
Graz — . .
mira Wacker — Rapid Viena 1—2; 
Wiener SC — ASK — Linz 4—0.

în clasament, primul loc este 
ocupat în continuare de Rapid 
Viena, cu 25 puncte.

CEHOSLOVACIA (et. 7) : In
ter Bratislava — Sparta Fraga 
0—2 : Tatran Presov — Ruda 
Hvezda Cheb 0—1 ; Dukla Banska 
Bystrica — Dukla Praga 1—2 : 
Slavia Praga — Plastika Nitra 
0—3 : Vitkowice — Spartak Hra- 
dec Kralove 4—0 : ZVL Jilina — 
Spartak Trnava 0—0 : Duna.iska 
Streda — Sigma Olomouc 3—1.

SPANIA (et. 6) : Real Sociedad
— F.C. Valencia 3—0 ; Valladolid
— Espanol Barcelona 1—0 ; F.C. 
Gijon — Las Palmas 4—1 ; Celta
— Mallorca 1—1 ; Murcia — Athle
tic Bilbao 2—3 ; Real Madrid — 
Sevilla 3—1 ; Logrones — Cadix 
1—2 ; Betis — Sabadell 6—0 ; Za
ragoza — Osasuna 1—0. Partida 
F.C. Barcelona — Atletico Madrid 
s-a întrerupt în minutul 70, 
scorul de 1—1, datorită terenului 
devenit impracticabil din cauza 
ploii. Tn clasament conduce Real 
Madrid, care a realizat maximum 
de puncte — 12.

Debrecen 0—0. în da-
Ujpesti Dozsa cu

14) : Voest Linz
Austria Klagen-

FC Tirol 3—1 : Sturm
VFB Modling 1—0 : Ad-

la
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