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IN REPUBLICA POPULARA BULGARIA
Joi, 8 octombrie, cea de-a 

doua zi a vizitei oficiale de 
prietenie pe care 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste K inia, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
efectuează în Bulgaria, la invi
tația tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a înscris noi și sem
nificative manifestări ale p.ie- 
teniei româno-bulgare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul Todor 
Jivkov, au fost oaspeții orașu
lui Plovdiv — puternic centru 
economic, comercial, științific și 
cultural al tării vecine și prie
tene.

La vizită au participat to
varășul Constantin Mitea, secre
tar al C.C. al P.C.R., alte per
soane oficiale române.

Au luat parte tovarășul Milko 
Balev, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.B., 
alte persoane oficiale bulgare.

Pe aeroportul Krumovo din 
Plovdiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov au fost salutați cu deo
sebită cordialitate de Pantele! 
Paciov, prim-secretar al Comi

tetului regional Plovdiv al P.C. 
Bulgar, și de președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului Popular regional Plovdiv, 
Stoianka Karstenova, care le-au 
adresat un călduros bun venit. 
Tinere în costume populare au 
oferit buchete de flori.

Numeroși locuitori ai orașu- 
1 i, aflați pe aeroport, au făcut 
distinșilor oaspeți o caldă și 
entuziastă primire.

Vizita la Plovdiv a început la 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE IN DOMENIUL 
POMICULTURII DIN CADRUL 
COMPLEXULUI DE CERCE

TĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI DE PRO
DUCȚIE „GHEORGHI DIMI
TROV" — important centru, a! 
științei agricole bulgare.

Creat în 1977, comp'exul cu
prinde mai multe institute, caro 
desfășoară o bogată activitate 
de Cercetare în domeniile hor
ticulturii, în scopul promovării 
la scară națională a unor soiuri 
valoroase de plante, cu o înaltă 
productivitate și eficiență, pre
cum și pentru industrializarea 
produselor. Complexul a pas

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii 
Împreună

..............................................Ș 
deja la dispoziția agriculturii 
bulgare peste 50 de noi soiuri 
și varietăți de fructe și legume. ||

La sosirea în institute, 
tovarășul Nicolac Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, to- J; 
varășul Todor Jivkov au fost 
întîmpinați, cu deosebit res- 
pect, de Kiril Kralev, directo- țS 
rul general al complexului, și 
de prof. Velio Beliakov, direc- 
torul unității de cercetare.

Gazdele au înfățișat pc larg șă 
realizările și preocupările spe- 
cialiștilor bulgari pe linia pro- 
ducerii unor soiuri rezistente la ș 
boli și dăunători, a elaborării 
de tehnologii moderne de pro
ducție, prin a cărei aplicare in 
practică s-a obținut o creștere 
a recoltelor cu 25—30 la sută.

Au fost vizitate laboratoarele 
institutului, unde se asigură 
producerea materialului sădi- 
tor pentru pomicultura intregii 
țări, reproducerea accelerată a 
unor soiuri selecționate de plan
te. Au fost prezentate proce
deele folosite pentru selecția $1 
înmulțirea plantelor. •

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat colectivului Institutu
lui > felicitări pentru rezultatele 
ob{inute, urări de noi succese 
in activitatea pe care o desfă
șoară.

In continuare, a fost vizitată 
EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI. 
ELECTRONICII SI CHIMIEI 
BULGARE DIN CADRUL TIR- 
GULUI INTERNATIONAL DF 
LA PLOVDIV.

In piața complexului expo- 
zițional, ca și de-a lungul ar
terelor străbătute de coloana o- 
ficială, se aflau mii de locui
tori ai orașului, care au salutat 
cu multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu, pe to
varășul Todor Jivkov. Cei pro- 
zenți au aclamat îndelung, cu 
însuflețire, pentru prietenia 
dintre popoarele român și bul
gar, dintre partidele și țările 
noastre. Ambianța sărbătorească 
a fost întregită de cîntece și 
dansuri populare interpretate 
cu măiestrie de ansamblul fol
cloric „Trakia".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu, 
tovarășul Todor Jivkov au fost 
întâmpinați cu deosebit respect 
de tovarășii Gheorghi Varnov. 
primul secretar al Comitetului
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MANȘA DE DEDII
A „SEERTIRILOD
CUPELOR EUROPENE

LA POLO
Și in acest sfîrșit de săp- 

tămînă, sportul cu mingea pe 
apă se află în plină actuali
tate. Este vorba de prima 
manșă a sferturilor de finală 
în C.C.E. și Cupa Cupelor, fâ- 

au acces cele mai 
echipe din turneele 
în etapa T a îri- 
In rîndul acestora 

după cum ■ se știe, 
României. Sorții

ză în care 
bune două 
organizate 
trecerilor, 
se află, 
campioana _____ _____
au decis ca partenera de în
trecere a formației Dinamo 
București să fie Stilon Gorzow, 
din Polonia, cel dintâi joc al 
dublei întîlniri urmînd să se 
dispute duminică, de la ora 
11, în bazinul Dinamo din Ca
pitală. •

..Sferturile" Cupei Campio
nilor Europeni mai progra
mează trei meciuri (ne refe
rim la partidele-tur, din a- 
ceastă săptămînă). La Budapes
ta, echipa locală BVȘC pri
mește vizita câștigătoarei edi
ției de anul trecut, Spandau 
01 Berlinul Occidental. Parti
zan Belgrad joacă cu CN Bar
celona (în fața căreia, rea
mintim, Dinamo a obținut o 
foarte frumoasă victorie în 
prima fază, cu 12—6). în fine, 
la Pescara, campioana Italiei 
întâlnește pe CN Marseille.

Se apropie sezonul interna
țional, pînă la partida de la 
Iași, cu reprezentativa sovie
tică, a mai rămas doar ceva 
mai mult de două săptămîni, 
astfel îneît întrebarea „Cum 
arată Iotul national de rugby 
acum, după Cupa Mon
dială ?“ devine tot mai ac
tuală. în primul rînd pentru 
selecționeri, care au și conti
nuat, în această idee, scria 
trialurilor printr-o acțiune ce 
s-a vrut o cit mai completă 
verificare, induzind și testări, 
și joc. Numai că din numă
rul consistent de jucători can- 
vocați miercuri, o bună parte 
s-au prezentat la Parcul ~ 
pilului accidentați, 
nind conducerea 
prezentați vei să 
meciul disputat 
selecționatei de

—formulă inedită. ____._____
pe Lungu, Alexandru, V. Ion, 
Paraschiv, Dumitraș. Doja, 
Vereș, Bucan, Grigore, Leon- 
te, Tofan, Ignat, Ținea, 
cean, Copil, Calafeteanu 
Voinov, dar fundaș a fost tâ
nărul Piti, linia a treia, a a- 
vut- la început compohența 
Șugar — Giucăl — Iosef, pe
rechea de centri era, la un 
moment dat, Mitocaru și D. 
Dinu, fiind încercați, de ase
menea, un Tiță sau un Avram. 
Aceasta. în timp ce reolica a 
fost dată de o garnitură cu 
ceva nume mai cunoscute,

precum Neaga, Boldor, 
Ion Sau Man, dar mai 
cu mulți rugbyști bătând 
la poarta afirmării. Or, 
mai vechii internaționali 
prezentat în nota obișnuită 
într-un joc cîștigat de prima 
echipă cu 32—12 (eseuri V. 
Ion, Lungu, Dumitraș, Ignat, 
Paraschiv, Șugar, transfor
mări Alexandru, V. Ion, Ignat 
2 — eseuri Bică, lovituri de
pedeapsă FI. Ion 2 și Bică 
transformare), tocmai ambiții
le, calitățile unor tineri au

Geo RAEȚCHI

FI. 
ales 

acum 
dacă 
s-au

Co- 
determi- 

tchnică a _re- 
apeleze, în 
în compania 

tineret, la o 
I-am revăzut

Ră-
sau

(Continuări in pag 2-3)

ETAPĂ ÎN DIVIZIA
LA HOCHfl (grupa I)

Cea de-a treia etapă a 
pionatulul Diviziei A de 
niori la hochei, prima grupă 
valorică, programează azi și 
mîine trei partide duble de 
mare interes : i STEAUA — 
VIITORUL 
(patinoarul
SPORT CLUB M. CIUC — 
blNAMO (la Miercurea Ciuc) 
și DUNĂREA GALATI — PRO
GRESUL M. CIUC (la Galați). 
Partidele încep, în ambele re
uniuni, la ora 17.

cam- 
se-

GHEORGIIENI
„23 August"),

Dupd (estul selecționatei de lotbul în compania echipei Greciei

CITEVA OBSERVAȚII PENTRU PREGĂTIREA
a

PRIMULUI JOC OFICIAL AL SEZONULUI
La exact trei săptămîni îna

intea meciului de la Tirana, 
echipa noastră națională de 
fotbal a susținut o partidă- 
test cu formația similară a 
Greciei. în dorința de a rea
liza o ultimă verificare în ve
derea importantului joc cu se
lecționata Albaniei (primele 90 
de minute din cele atît de 
importante 180 ale tentativei 
de calificare în turneul final 
„Euro ’88“) antrenorii selecțio
natei României urmăreau o a- 
linicre a formației-probabile 
pentru 28 octombrie, deși o e.

fectuau în condițiile unei par
tide disputate acasă și nu în 
deplasare, cum vor fi întâlni
rile atît de importante din ca-

foarte combativ, tenace, abor- 
dind cu ambiția unei întîlniri 
cu mare miză disputa cu „tri
colorii", fapt care a făcut ca

LA STARTUL UNEI NOI EDIȚII
Ml

A DIVIZIEI A DE JUDO
Echipele din Divizia A de 

judo se vor prezenta, sîmbă- 
ta și duminică, la startul noii 
ediții. Competiția se anunță 
deosebit de dificilă deoarece 
numărul formațiilor partici
pante a crescut de la 18 la 
21. în timp ce etapele au ră
mas tot patru. De fiecare dată 
vor avea loc cite 17 meciuri, 
ceea ce, să recunoaștem, nu-i 
deloc puțin.

Iată cele 21 de divizionare: 
Dinamo București, T.C.I. Ora
dea. Steaua, Rapid Sinteza O- 
radea, Dinamo Brașov, Nitra- 
roonia Făgăraș. Politehnica 
Iași, Carpați Mîrșa, Construc
torul Miercurea Ciuc, C.S.M. 
Borzești, Rapid București, In
dependența Sibiu, Constructo
rul Alba Iulia, A.S.A. Tg. Mu
reș, C.S.M. Oțelul Tîrgoviște, 
prezente și anul trecut în în
trecere, alăturîndu-li-se echi
pele nou promovate — Strun
gul Arad, Rulmentul Bîrlad, 
Petrochimistul Pitești, Univer
sitatea C.F.R. Cluj-Napoca, Mi
nerul Cîmpulung Muscel și Da
nubiana București.

La Mîrșa își vor disputa în
tâietatea în cadrul acestei e- 
tape inaugurale Dinamo Bucu
rești, T.C.I., Politehnica lași. 
Constructorul Alba Iulie, . A.S.A.,- 
Universitatea C.F.R. și foriria-

țîa locală Carpați. La Miercu
rea Ciuc se vor întîlni Steaua, 
Rapid Sinteza, C.S.M. Borzești, 
Oțelul, Strungul, Minerul și 
Constructorul M. Ciuc. Celelal
te 7 formații vor concura la 
Sibiu : Dinamo Brașov, Nitra- 
monia, Rapid București, Rul
mentul, Petrochimistul, Danu
biana și Independența Sibiu.

Deși în programul acestei e- 
tape nu sînt derbyuri, totuși 
multe partide se anunță inte
resante : T.C.I. — Constructo
rul Alba Iulia, A.S.A. — Car-

păți, Universitatea C.F.R. — 
Politehnica Iași, Rapid Sinte
za — Constructorul M. Ciuc, 
Strungul — C.S.M. Borzești, 
Nitramonia — Rapid București, 
Danubiana1 — Rulmentul, Pe
trochimistul — Independența și 
Rapid București — Dinamo 
Brașov.

Să mai notăm în încheiere 
că în toate loturile diviziona
relor au intervenit multe schim
bări care vor influența, fireș
te, evoluțiile echipelor de-a 
lungul campionatului.

Portarul reprezentativei Greciei, Papadopoulos, se opune înscrie
rii golului la acțiunea lui Klein.

FOTO : Nicolae PROFIR

lendarul do toamnă al preli- scopul ei — controlarea, în
minariilor C.E. Trecînd peste condiții de maximă solicitare,
acest inconvenient, care nu re
prezintă, totuși, un element de
cisiv al momentului verificării 
formei selecționabililor să pre
cizăm, în compensație, că ad
versarul de miercuri s-a arătat

a potențialului formației noas
tre— să fie atins'. In adevăr,

Eftimie IONESCU

(Conttnua’e in pag 2-3)

„SERBĂRILE
Cind am aflat 

rile toamnei" 
nășteam din 
tele două 

ne-am propus să

TOAMNEI" SI DE ASTA DATA9
EXCELENTE!

de „Serbă-
— le cu- 

preceden- 
ediții — 
participăm 

la ele. A sosit la redacție Ji o 
invitație din partea organizato
rilor — Consiliul Municipal al 
Sindicatelor și I.T.H.Il. Bucu
rești — așa că, la sfîrșitul săp
tămânii, ne-am aflat și noi in
tre cei circa l!>00 de oameni ai 
muncii din Capitală care, cu 
autocare și trenuri speciale, au 
„invadat" o parte a Văii Pra-

Sportul, nesecat izvor
de sănătate și recreere

hovei pentru a lua parte la 
serbările amintite.

Primire excelentă din partea 
naturii. O frumoasă zi de 
toamnă cu soare darnic, cu
noscuta vegetație galben-verde 
a văii și, sclipind, crestele Bu-

cegilor inveșmintate in albul 
zăpezii. Punctul atacat (a se 
citi : terminus) a fost Predea
lul și împrejurimile sale, cu 
mulțimea de cabane, vile ji 
hoteluri. Iar așa-zisul coman
dament al serbărilor a fost la.„

mult cintații „Trei Brazi" (din 
care a .. rămas doar unul !). 
Comportare stereotipă a celor 
care soseau : primul punct — 
cazarea, după care, invariabil, 
al doilea — ieșire in mijlocul 
naturii pentru „ospățul" cu ozon 
și frumuseți naturale. Se for
mează imediat grupuri (..Noi 
mergem spre Poiana Secuilor", 
„Pînă se întunecă.
tură

tragem o
pînă la Pîrîul Rece**,

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)
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KASPAROV
COMENTEAZĂ...
O partidă devenită celebră, 

a li-a din meciul-revanșă 
Kasparov — Karpov 1986, a 
fost reluată sub lupa anali
zelor de zeci de ori pipă a- 
cum. Și încă mai sînt sem
ne de întrebare în jurul a- 
celei poziții-cheie (după mu
tarea a 21-a) pe care am 
prezentat-o cititorilor pe dia
gramă (alb — Rgl, Dbl, Tc7, 
gl, Ce7, h4, Pa2, b2, e3, f2, 
g2, h3; negru — Rh8, Db5, 
Ta8, g8, Ng7, Cg5, Pa7. b7, 
C6, f4, g6, h7).

Deci 21...C:h3+î! (surprin
zătoare resursă găsită în- 
tr-un moment dificil de Kas
parov) 22.Rh2 (forțat) 22...Dh5. 
Iată-ne la un nou punct de 
răscruce : ce trebuie să mu-

DUPĂ 23 ... Dh5

Așadar, incertitudinea plu
tește Încă asupra poziției. 
Slntem doar la nivelul pri
milor doi șahiști din lume și 
ei iși păstrează „secretele... 
în partidă. Karpov a jucat 
Z3.Ce:g6-ț- (un „contrasacrifi- 
ciu“ spectaculos) șl după 
23...h:g< 24.D:gS, DeS! 25.Tf7! 
T:f7, 2S.D:f7, Cgș partida a 
avansat spre un rezultat de 
egalitate (remiză la mutarea 
41). Dar, după unele opinii, 
mutarea bună pentru alb ar 
fi fost cu celălalt cal : 23,
Ch:g8+I Cu aceasta, Karpov 
avea posibilitatea să reia 
inițiativa, ba poate chiar să 
și ciștige pină la urmă. Nu

necesar 
tuturor 
specia- 

este

dispunem de spațiul 
pentru transcrierea 
analizelor făcute de 
liști, dar cel mai bine 
să-1 dăm cuvîntul Însuși lui 
Garri Kasparov pentru a 
lămuri lucrurile. Iată ce de
clară campionul mondial 1 
„Dacă adversarul meu juca 
23. Ch :g6+1 eram literalmente 
pierdut... Ar fi urmat 23... 
h:g6 21.D:g6 Dc5 25,R:h3TfS 
șl acum, după frumoasa 
mutare de atac 26,Rg4! pu
team să și cedez. Nu e mai 
puțin adevărat că nu trebuia 
să joc de la Început tentan
tul sacrificiu 21...C :h3+(71) 
ci foarte firesc 21...f:e3 și al
bului nu-1 mai rămtnea dccît 
remiza prin șah etern 23.C'h: 
g6+ h:g$ 23.c:g6+ Rg8 24. 
Ce7+...“ Iată cum se scrie 
istoria unei mari confruntări 
pe eșichier. Amîndoi, Karpov 
și Kasparov, au greșit în a- 
ceastă partidă a 11-a (laurea
tă cu „Premiul de frumuse
țe" al meciului), dar 1 
joc corect — rezultatul 
același : remiză 1

mondial, să ne Întoarcem cu 
un secol in urmă, pentru a 
urmări pe Wilhelm Steinitz, 
primul deținător al titlului 
suprem (1886—1894). In pozi
ția din a doua diagramă, el 
are albele și va încheia lup
ta CU 0 combinație scînteie- 
toare.

Radu VOIA

REPREZENTATIVA DE RUGBY
(Urmare din pag. 1) 

reținut atenția. Piti e în creș
tere, Foca de asemenea, Bucur 
plachează cu fermitate, D. Po
pescu, Chirii* sau Terțe (an
trenorul federal D. Mihala- 
che. remarca Jocul „fără ba
lon" al orădeanului) pot re
prezenta soluții de viitor pen
tru posturile — deficitare ! — 
de aripi, Gurănescu, Iosef, 
Arhip, Brtnză, Ardelean, Ghe- 
nea stnt înaintași de pers
pectivă. Evoluția lor, a altora 
încă, repune în discuție ne
cesitatea unul program regu
lat de meciuri pentru „schim
bul de mtine". Rugbyul nos
tru are mai mult ca oricînd 
nevoie de un suflu proaspăt...

Pînă una-alta, însă, rămîne 
ca, după cele reținute de tria
lul de miercuri, etapa de du

minică să risipească orice semn 
de întrebare, pentru ca antre
norul Mihai Naca să poată a- 
llnia, la 25 octombrie, o echi
pă capabilă de un debut de 
bun augur pe un mult dorit 
drum nou al naționalei I

PLUTONUL DIVIZIONAR 
FRUNTAȘ DUPĂ 7 ETAPE

Secvențele competiționale de 
pînă acum au stat, în general, 
sub seninul unui mai pronun
țat echilibru ca altădată. 
Fruntașele sportului nostru cu 
balonul oval au, ce-i drept, o 
lideră autoritară la această oră 
în Steaua, singurul XV cu 
maximum de puncte din toate 
cele 28 de divizionare A (so- 
eotindu-le și pe componentele 
seriei secunde). Dar în actua
la ediție a campionatului, ni
meni nu se mai poate hazarda

’ - «*11 OCTOMBRIE 19&7 
tracer* excepționali , 

PRONOEXPRES
DIN NOU 
O MARE 
OCAZIE | ♦

înaintea turneului llnal al „naționalelor dc noi

PUGILIȘTII DE LA RAPID Șl METALUL
BUCUREȘTI SINT OPTIMIȘTI

Vechea sală Claudiu, din 
preajma Barierei Vergului, 
găzduiește și azi antrenamen
tele pugiliștilor de la Metalul. 
La intrare ne-a intîmpinat, 
cu amabilitate, antrenorul 
responsabil ’ al secției, Mircea 
Balaj. „Ne străduim să fini
săm pregătirile înaintea „fi
nalelor", Campionatelor Na
ționale astfel ca, pe ringul do 
la Palatul Sporturilor și _ Cul
turii, băieții noștri să fie în 
cea mai bună formă sportivă. 
După cum știți, vom fi pre- 
zenți și dc data aceasta la ul
timul act al campionatelor. 
Chiar dacă nu dispunem de 
valori deosebite, ca în alte c- 
diții, trei dintre reprezentanții 
clubului nostru vor lupta pen
tru o cit mai bună clasare. 
Este vorba desnre Gigei Pe- 
ire (scmlu.șoară) — un tinăr 
de 19 ani în care ne punem 
mari speranțe —, Ion Orzoi 
(semigrea) și Ion Dobre (su
per grea)".

In ring, o plăcută surpriză, 
fostul multiplu camnion al ță
rii, medaliat al Campionate
lor Euronene de la Varna, 
Ghcorghe Simion. De data a- 
ceasta. în nostura de antre
nor, lucrînd „la mănuși", cît 
mai multe reorlzc cu fiecare 
dintre cei trei boxeri de Ia 
Metalul calificat! în turneul 
final. „Am iubit prea mult 
sportul en mănuși ca să mă 
pot despărți de el. Mă simt 
și acum canahil să urc pe 
ring șî cred că nu m-aș face 
de rfs. Păcat că un accident 
pe care î-am suferit î-a de
terminat pe medici să-mi In
terzică practicarea boxului de 
performanță. Totuși, mă con
sider util în această activita
te, în care not transmite ce
lor tineri eîte ceva din expe
riența acvm„l..#ă ne rine ț„ 
ceî neste 15 ani de activitate".

Informațiile pe care le da-

torăm iubitorilor boxului în 
legătură cu pregătirile pugi
liștilor de la Rapid, altădată 
adversari de temut, le-am a- 
flat la Complexul Sportiv „23 
August", unde își efectuează 
ultimele antrenamente cei trei 
boxeri calificați pentru finale. 
Pe antrenorul Constantin An
ton, fostul campion al „serai- 
mijlociilor", l-am întîlnit în 
compania sportivilor Victor 
Gheorghe (mijlocie mică), 
Marcel Bereșoaie și Ghcorghe 
Lungu (ambii, la mijlocie). 
După gimnastica obișnuită și 
cîteva reprize de exerciții 
speciale pentru perfecționarea 
deplasărilor laterale, i-am lă
sat pe boxerii de la Rapid 
efectuînd sprinturi repetate 
pe pista de atletism, exercițiu 
la care li s-a adăugat și brăi- 
leanul Constantin Bitcă (an
trenor G. Jipa).

Intr-o scurtă discuție purta
tă cu C. Anton, acesta ne-a 
declarat că speranțele sale 
sînt legate de Marcel Bere
șoaie, finalist anul trecut, 
care s-a mai maturizat și, în 
ultima vreme, a realizat mai 
multe victorii, fără să cunoas
că înfrîngerea.

Le-am urat succes tuturor, 
dîndu-ne tntîlnire la Palatul 
Sporturilor și Culturii la înce
putul sâptămînii viitoare.

Mihai TRANCA

MARIUS ȘOAITA (I.P.A. Sibiu), U
CAMPION LA

Campionatul Republican de 
dirt-tracx, rezervat seniorilor, 
s-a încheiat pe stadionul 
I.P.A. din Sibiu, în prezența 
unui numeros public, cu vic
toria incontestabilă a tînăru- 
lui- și talentatului specialist al 
genului, Marius Șoailă. Elevul 
maestrului sportului, Nicolae 
Rîureanu, s-a detașat de la o 
etapă la alta grație unui evi
dent progres în pilotarea ma
șinii, el reușind să se distan
țeze după penultima rundă (a 
6-a) la o diferență de 10 punc
te față de principalul său ad
versar, Nicolae Puraveț. în 
aceste condiții, practic îi mai 
trebuiau doar 6 puncte (2 vic
torii în cele 5 manșe pe care 
le avea de susținut) pentru a 
îmbrăca tricoul de campion. 
Reconfirrnîndu-și valoarea, 
Marius Șoaită a cîștigat patru 
curse și a... venit o dată pe 
locul doi, situîndu-se printre 
cei trei motocicliști declarați 
învingători în etapa finală,

•e atribute

6 extrageri, In 
faze ;
42 de numere, 
total ;
13 categorii 
cîștiguri ;
Cu 25 de lei
asigură participa
rea la toate 
tragerile ;

ULTIMA ZI, 
bâtă, 10 
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In ziua de 20 octombrie 1987, orele 10, vinde prin licitație pu
blică autoturisme de diferite mărci, disponibilizate prin Decret 
277/79.

Licitația se ține in sala I.D.M.S. din București, Bd. General 
Magheru nr. 6—8, etaj V. camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consemnează 
la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a licitației 
autoturismului.

Autoturismele se vînd eu plata Integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi consultate 

la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației, 

precum și adresele unde pot fl văzute autoturismele, sînt afi
șate la următoarele magazine auto — moto — velo — sport ale 
I.D.M.S. din :

j

• Șos. Mihai Bravu 47—49, Bl. P.16, sector 2 ;
• Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2 ;
• Șos. Colentina, Bl. 64, sector 2 î
• Bd. Magheru nr. 22. sector 1 ;
• Mag. sport — turism, str. Socului nr. 53, sector 2 ;
• Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;
• Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6. 
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 193.

ln pronosticuri, cele mai multe 
jocuri fiind realmente dispu
tate. Așa cum s-a întîmplat 
chiar duminică, cu partida 
campioanei, la Buzău (crește
rea potențialului formației lo
cale primește, iată, o altă 
confirmare), sau cu meciul di- 
namoviștilor la Petroșani, un
de aceștia au repetat finalul 
bun din' întîlnirea cu Farul, 
smulgind egalitatea (12—12) în 
ultimele minute. Apropo de 
Farul, să remarcăm victoria 
neașteptat de clară (24—4) a 
echipei constănțene în compa
nia Griviței Roșii, un alt suc
ces limpede înregistrînd ieșe
nii pregătiți de Valeriu Irl- 
mescu : 25—3 cu CSM Sibiu, 
formație ce a convins nu o 
dată asupra posibilităților ei.

• ÎN SERIA A DOUA, fie
care grupă are în frunte două 
echipe la egalitate de puncte, 
cu un minim avans pentru 
„A 2“ — bucureștcnelc Ener
gia și Rapid au cîte 17 p, în 
vreme ce Rulmentul Birlad 
și T.C, Ind. Constanța au acu
mulat 16 p. Dacă protagonis
tele merită, fără îndoială, cu
vinte de laudă, nu-i mai puțin 
adevărat că acest eșalon oferă 
cam multe „cazuri" pentru a- 
genda Comisiei de disciplină. 
Un apel la sportivitate. .

In Divizia A de handbal (m)
„POLI" TIMIȘOARA-

H. C. ‘ MINAUR 32-24
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon).

Derbyul etapei a 8-a a Campio
natului Diviziei A masculine de 
handbal a adus față în față, în 
sala Olimpia din localitate, for
mațiile Politehnica Timișoara și 
H.C. Minaur Baia Mare. Pentru 
a caracteriza succint acest meci, 
cel mai bine se potrivește prover
bul la „pomul lăudat...". A fost 
o partidă cu foarte puțin hand
bal, în rest faulturi repetate șl 
durități, întreruperi dc joc, voci
ferări și scene de nepermis. Doar 
ultimele zece minute ale partidei 
au fost mei aproape de ceea ce 
ne-am fi așteptat de la două din
tre fruntașele handbalului nostru, 
la această situație contribuind șl 
faptul că brigada de arbitri al
cătuită din Mihai Stăncilă (Bucu
rești) și Ion Nicolae (Ploiești) 
nu a reușit să țină în mînă un 
joc „aprins". In final. Politehni
ca — H.C. Minaur 32—24 (16—12). 
Victoria studenților, pe deplin me
ritată, a început să se contureze 
încă din min. 6. cind au luat con
ducerea cu 3—2. inițiativă pe care 
nu au mal cedat-o pînă la sfârși
tul partidei. Elevii antrenorului 

' Constantin Jude au realizat unele 
faze spectaculoase în atac, dar au 
păcătuit, în apărare, unde au ju
cat destul de ,.tare“. Dovadă, cele 
7 eliminări ale Politehnicii, din
tre care două (Istode și Vasila- 
che) cu descalificări pentru lo
vire. Băimărenli s-au angajat și 
el în această luptă de uzură au 
avut tot 7 eliminări) și rezulta
tul s-a văzut pe tabela de mar
caj. Au înscris : Folker 12, P. 
Dan 6, Matei 4, Gdurgea 3, Vasi- 
lache 3, Janto 1, Iouescu 1, Gal
I, Istode 1 (P), respectiv M. Voi. 
nea 19, Covaciu 5, Marta 2, Sta
tuate 2, Rădulcscu 2, Porumb 2 
și Halmagy 1.

Mihail VESA

Campionul Marius Șoaită șl 
antrenorul lui, N. Riureanu 

dintr-o eroare a corpului de 
arbitraj, care, normal, ar fi 
trebuit să programeze o man
șă de departajare a concuren- 
ților aflați la egalitate de 
puncte.

Dacă pentru primul loc în 
clasamentul general, sibianul 
Marius Șoaită (a cărui moto
cicletă a funcționat din nou 
ca un... ceasornic, datorită 
mecanicului secției, Vasile 
Coica) nu a avut contracan- 
didați, în schimb pentru cele
lalte două poziții de pe po
dium s-au angajat din start 
într-o. pasionantă întrecere mai 
multi piloți. Din păcate, unul 
dintre candidați, metalurgis
tul bucureșteăn Marian Ghcor-

ANUNȚ

Clubul sporturilor tehnico, 
aplicative — radioclubul mu
nicipal București — primește 
înscrieri la cursul de iniție
re intensiv depanare T.V. 
color și video pînă la data 
de 15 octombrie a.c. Locuri 
limitate. Informații la tele
fonul 18.03.72.

LOTURILE DIVIZIONARELOR MASCULINE A DE BASCHET
Echipele participante la Divi

zia A de baschet masculin, care 
începe sîmbătă, vor prezenta 
următoarele loturi :

STEAUA : Costel Cernat (1,94 
m înălțime — născut In 1953). 
Roman Opsltaru (2,19—1956), Vio
rel Ioan (2,04—1959). Virgil Că- 
pușan (1,95—1958), Petre Bră- 
nisteanu (1,88—1959), Anton Ne- 
tollțchl (1,83—1958), Florentin 
Ermurache (1,97—1960), Sorin Ar
delean (2,04—1962). Mircea Cris- 
tescu (1,96—1967), Robert Rcl- 
senbtichler (2,07—1968), Mihai 
Chirie (2,00—1967), Claudiu Mun- 
tcanu (1,87—1967), Daniel Toma 
(1,87—1968); antrenori: Mircea
Cîmpeanu și Nicolae Pîrșu.

DINAMO BUCUREȘTI : Dan
Niculescu (1,94—1953), loan Uglai 
(1.96—1955), Victor David (1,96— 
1958), Alexandru Vinereanu (2,10 
—1959), Victor Iacob (2,00—1963), 
Bogdan Bărbulescu (1,90—1963), 
Viorel Constantin (2.00—1965), 
Ion Ionescu (2,10—1961). Mihal 
Hălmăgeanu (1,97—1963). Mlrcea 
Ivanov (1,94—1967), Mihai Slnc- 
vicl (1,82—1969), Mugurel Blen- 
dea (1,97—1967); antrenori : 
Gheorghe Novac șt Vasile Popa.

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI! 
Petre Grădișteanu (2,00—1949), 
Constantin Voicu (1,96—1956), Va
lentin Pogonaru (1,93—1960), San
du Păsărică (2,00—1959), Eugen 
Ciocan (1,97—1956), Cătălin Pin- 
tea (1,93—1967), Constantin Ioan 
(1,97—1960), Paul Mihalcea (1,93 
—1962), Constantin Popa (2,13— 
1969), Gheorghe Mădîrjae (2,02— 
1963), Marian Costin (1,91—1961),

Silviu Lazăr (1,98—1968), Eugen 
Toadcr (2,18—1964), Mihal Iacob 
(1,88—1967); antrenori : Silviu 
Rotaru șl Llviu Călin.

DINAMO I.M.P.S. ORADEA : 
Doru Rădulcscu (2,04—1961), Zol- 
tan Kosa (1,88—1958), Gheorghe 
Pascu (1,90—1960), Dan Cristea 
(1,91—1959), Daniil Antochl (2,06 
—1959), Horla Nicoară (1,96—1958), 
Carol Szabo (1,97—1957), Marius 
Tigan (2,01—1966). Levente Fo- 
dor (1,96—1964), Adrian Flaundra 
(2,00—1960), Zoltan Gellert (2,00 
—1954), Gabriel Șarlă (2,07—1964). 
Florin Pali (1,88—1967) ; antre
nori: Dan Berceanu sl Vasile 
Hupoiu.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI : Va
sile Zdrenghea/ 
Gheorghe Oczelak 
Marius Marinescu 
Cristian Vilclnschi

(1,91—1951), 
(2,00—1951), 
(1,83—1953), 
(1,90—1959),

Cătălin Scarlat (1,98—1958), Eu
gen Neagu (2,03—1952), Virgil 
Mlulescu (1,95—1968), Iulian Car
pen (1,96—1958), Alexandru Pa- 
naitcscu (2,02—1065), Alin Moro- 
iu (2,03—1968), Dan Birsan (2,03 
—1965), George Ciobotea (1.81— 
1967);, Cristian Frumosu (2,00— 
1964); antrenori: Dumitru Lecca 
șl Radu Diaconescu.

RAPID BUCUREȘTI : Gheor
ghe Dumitru (2,00—1953), Dan 
Sipoș (1,92—1957), Voicu Suciu 
(1.97—1959), Marian Dumitru 
(2,05—1960). Gabriel Mihal (2,02— 
1962), Marian Marinaehe (1,96— 
1960), Gheorghe Ghiță (1,93— 
1954), Nicolae Dăescu (1,95—1959), 
Andrei Popovlcl (1,92—1963), Ste-

Iian Bănică (1,90—1959), Sandor 
Csatarl (2,03—1066), Florin Șer. 
bănescu (1,99—1967), Viorcl Cu- 
dric (1,94—1964), Marius Tudor 
(1,95—1967), Robert Popa (1,86— 
1967); antrenori: Dan Mîlitaru 
și Dumitru Evuleț-Colibaba.

C.S.U. BALANȚA SIBIU : Flo
rin Apostu (1,82—1956), Gheorghe 
Dăian (1,96—1959). Nicolae Pal- 
hegyl (2,02—1955), Dorin Bleahu 
(1,90—1957), Attila Kineses (2,05— 
1962). Marian Șerbănescu (1,85— 
1954), Klaus Herbert (2,00—1957). 
Hans Bretz (2,00—1959), Ovldiu 
Gelerlu (1,95—1966). Benjamin 
Pelger (1,84—1967); antrenori : 
Flaviu Stoica și Mircea Vulc.

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA: 
Anton. Sptnu (1,97—1952), Virgil 
Băiceanu (1,95—1956), Lucian 
Cernat (1,88—1955), Nicolae Mă- 
năilă (1,96—1952), Gheorghe Ra
du (1,88—1957), Romeo Tecău 
1.95—1957), Antonio Alexe (1,91— 
1969), Dan Gheorghiu (1,96—1965) 
Ioan Ilucă (2,01—1961), Mihai Lo- 
gofătu (2,01—1960), Petre Marin 
(2,03—1962). Constantin Moldo- 
veanu (1,88—1962), Dan Florea 
(1,95—1968); antrenor : Alexan
dru Botoș.

RAMIRA BAIA MARE : Tibe- 
riu Susanu (1,95—1957), Daniel 
Mara (1.82—1959). Viorel Clocian 
(2,02—1963), Dan Dumitru (2.02— 
1960), zoltan Natter (2.00—1965). 
Emil Seeuianu (2.00—1967), Mar
cel Mărginean (1 98—1961), Trai- 
ian Florea (1,95—1955), Dorin 
Gal (1,94—1966), Marius Dumitru 
(1,96—1968), Adrian Popescu (1.90 
—1959), Marius Cocis (1.89—1962), 
Dumitru Cociș (1,80—1965), Da
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Am fost, zilele trecute. In
vitații celor care lucrează în 
rețeaua sanitară a Capitalei, 
tn speță, iubitori al atletis
mului. Participau la cea de a 
Il-a ediție a „Cupei Sănătă
ții” la cros. Invitației l-am 
dat curs, pe de o parte pen
tru că vremea era însorită, 
chiar dacă . pentru acest în
ceput de octombrie, iar pe de 
altă parte, pentru că întrecerea 
se desfășura pe Stadionul Ti
neretului, gazda tradițională a 
atîtor reușite sportive, atletice 
cu deosebire.

Pe concurenți, însă, spre sur
prinderea noastră, 
l-ani numărat pe _____ ___
degete. La mai toa- ---------- -----
te probele, pe ca
tegorii de vîrstă, 
cei care au par
ticipat au fost, 
joritatea cazurilor, 
elevi ai Liceului sanitar, fie 
reprezentanți ai personalului 
tehnico-administrativ de la 
unitățile sanitare bucureștene 
— spitale, clinici, institute etc. 
Medici 7 Prezență mai mult 
simbolică. Ce-i drept doi din
tre ei, dr. Constantin Florca, 
de la Spitalul Caraiman și dr. 
Vasile Sintimbrean, de la Spi
talul 2 C.F.R. au fost expo- 
nențl de nădejde ai breslei, 
impunîndu-se (cum probabil 
că o fac și la locurile de 
muncă) prin conștiinciozitate 
și pasiune. Fruntași în proba 
la care au concurat.

între crosiști, tot simbolic, 
și profesori de educație fizică 
avlnd specialitatea c.f.m. 
(CULTURA FIZICA MEDI
CALA) . Alți cîțiva, în postură 
de arbitri. Dar. oricum, cifra 
acestor specialiști a fost cu

în ma
fie

mult sub cea a numărului de 
încadrați în unitățile sanitare 
ale Capitalei, „de circa ’70", 
cum ne-a precizat tovarășa 
Elena Safciu, delegata Consi
liului sindicatului sanitar.

Așadar, la start au fost pre- 
zenți puțini medici și profe
sori specialiști în c.f.m. ; adi
că cei mai îndreptățiți să 
participe, cei care propagă e- 
xercițiul fizic, recomandîndu-1 
ca fiind cel mai accesibil me
dicament profilactic, la înde- 
mîna oricui, la orice vîrstă ! 
șl unii, și alții au fost departe 
de cea mai accesibilă probă 

atletică. Păcat. Ar 
ti avut prilejul să 
demonstreze ei în
șiși cît de atractivă, 
de frumoasă și de 
necesară este miș

carea în aer liber. Se știe doar 
că exemplu personal convinge 
mult mai mult decît orice 
tervențle retorică, oricît 
savantă ar fi ea !

Păcat și pentru'*efortul 
care ce! de la Sănătatea 
București l-au făcut pentru 
reușita acestei acțiuni sporti
ve, alături de sindicat, 
concurs-model în materie 
organizare. Cu diplome, 
premii, cu o stație de trans
misie pusă la punct (cu spri
jinul Consiliului Municipal 
București centru Educație Fi
zică și Sport, care este întot
deauna prezent) și în ambian
ta cuceritoare a ■ - 
nici însorite de
Doar participarea a fost 
suferință...

unei dumi- 
octombrfe.
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Serbărilor toamnei. Spectatorii, 
multi, bineînțeles, se adună 
imediat Pe șoseaua ce vine 
din Predeal — de necrezut — 
la intilnirea cu „Serbările" 
ci sute de oameni. Pare 
bulevard din Capitală. La 
10 — concursul desfășurat 
timpul pe fond muzical, cu 
cile Mirabelei Dauer ți ale 
llie Nicolov in prim-plan.
ră veleități sportive speciale 
(clasamente, podium), probele 
— conduse de un volubil și in
spirat speaker : Victor Băloi, 
secretar al unei asociații 
din construcții — fac toate 
apel la indeminaire sportivă, 
la echilibru, la forță, la price
pere in jocuri cu mingea ș.a. 
Concurenți și spectatori se a- 
muză copios la : slalom printre 
sticle de Pepsi, cu ochii le
gați ; galopul in saci; trimite
rea cu călcîiul a mingii intr-o 
poartă micuță ; o pauză care

se termină... 
cat, cit mai 1 _ 
cuiți ; culegerea, cu gura, a u- 
nar boabe de struguri suspen
date de către un concurent 
purtat in spate de coechipierul 
lui...

O dimineață plăcută, cu în
cărcătură bogată de... destinde
re fi mișcare in aer liber, din 
care n-au lipsit drumețiile, 
jocurile de minifotbal și volei, 
ba chiar plaja. Și, începind din 
jurul orei 14, participanții au 
început să se pregătească pen
tru drumul de întoarcere (unii 
— cei din panificație, de pildă, 
de la Republica sau alte între
prinderi cu „foc continuu" — 
lucrează în schimbul trei). Ma
sa de prinz și plecarea spre 
Capitală cu... capetele mai mult 
întoarse spre locurile frumoase 
rămase in urmă, cu gîndul la 
cele două splendide zile ce le-au 
fost oferite de o frumasă ini- 
țiativă vizind in principal tu
rismul și destinderea după 
săptămină de muncă.
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9 DUBLA INTILNIRE DE JU
NIORI ROMANIA — CEHO
SLOVACIA. Cum am mal anun
țat, săptămîna viitoare se vor 
disputa, la Drobeta Tr. Severin și 
Orșova, două partide 
între selecționatele de 
U.E.F.A. ’89 ale României 
Cehoslovaciei. Primul meci 
programat la 14 octombrie, 
stadionul divizionarei B din Dra- 
beta Tr. Severin, iar revanșa, la 
ÎS octombrie, la Orșova. Ambele 
meciuri vor începe la ora îs. 
'Partida de ia Drobeta Tr. Seve
rin va fi condusă de arbitrul 
Cristian Teodorescu, iar cea de 
la Orșova de Valentin Titorov.

amicale 
juniori

Și 
este 

pe

tele imprecizii in pase au dus 
și ele la pierderea a numeroa
se baloane și Ia crearea de 
situații periculoase Ia poarta 
lui Lung. O anumită lipsă de 
conectare la meci, existentă în 
prima repriză, compensată însă 
de forcingul din finalul par
tidei, . cînd reprezentativa 
a acționat cu mult aplomb, 
cu rapiditate și energie, intră 
și ea la capitolul defecțiunilor. 
Dar tocmai faptul că reprezen
tativa noastră a știut și a pu
tut să strîngă rîndurile și 
să ajungă, în final, la egalitate, 
demonstrează resursele ei. Re
surse care trebuie puse din 
plecare și total în valoare in 
partida cu primul „unsprezece" 
albanez, întrecere asupra că
reia trebuie să concentreze 
încă de pe acum toate preo
cupările și eforturile.

echipa Greciei a demonstrat pe 
stadionul Steaua că excelentul 
punctaj din actualele calificări 
pentru C.E. nu reprezintă o 
simplă întîmplare. Faptul că 
a ajuns să-și dispute locul de 
intrare în turneul final cu se
lecționata Olandei, după ce a 
depășit echipe de reputație 
precum cele ale Poloniei și Un
gariei, s-a explicat prin fot
balul modern, rapid, prin buna 
conlucrare a liniilor, într-un cu- 
vînt, printr-un joc de bună ca
litate. Mai puțin lăudabil este 
spitjtul disciplinar al formației 
— multe obstrucții, trageri de 
timp, proteste la deciziile ar- 
bitrului.

Revenind la echipa Româ
niei, să nu uităm că ea nu a 
putut prezenta trei titulari 
prezumtivi — Iovan, Pițurcă și 
CSmătaru, 
Bumbescu, 
joc pentru partida de la 
octombrie. ---- -_____,__
ivite au constrîns la unele re
manieri, cum a fost utilizarea 
lui Hagi ca vîrf, poziție în 
care, cum bine am văzut, va
lorosul nostru internațional nu 
se simte la largul lui. Pentru 
stoper a fost încercat Andone, 
care a avut in Anastopoulos, 

i atacant care joacă acum la A- 
| vellino, un adversar incomod 

și puternic. „Noutățile zilei" 
s-au numit Țîrlea și E. Săndoi. 
Inspirată s-a dovedit selecțio
narea vîrfului de atac al Spor
tului Studențesc care, după 
, explozia" din meciurile cu 
Katowice, a reușit să marcheze 
în cele 45 de minute cît 
a evoluat. Intervenția lui 
promptă, pe fază, la mingea 
respinsă de Papadopoulos după 
șutul-bombă „semnat" Hagi, 
dovedește calitățile de golge- 
ter ale cx-arădeanului, aflat, 
sperăm, doar la Începutul 
cursei lui de consacrare. E. 
Săndoi a jucat prea puțin, va 
mai beneficia, sîntem siguri, 
de alte prilejuri spre a de
monstra și el ascensiunea vi
zibilă din ultima perioadă de 
timp. Tot la capitolul pozitiv 
trebuie să trecem forța echipei 
de a remonta de la 0—2. sub 
impulsul cu totul deosebit al 
Iui Boloni și Belodedici. Pri
mul a trăit satisfacția de a 
fi marcat un gol prețios, al’ 
egalării, la prima întîlnire cu 

‘i . bucureșteni, după 
ce a realizat frumosul record 
al celor 100 de selecționări. Iar 
tînărul „libero" a arătat o am
biție exemplară, depunind un 
mare efort spre a realiza mul
te și periculoase incursiuni 
din careul propriu pînă în cel 
advers.

Să nu uităm insă și defec
țiunile din jocul „tricolorilor". 
O serie de ezitări și de nesin- 
cronizări in defensivă i-au a- 
adus pe oaspeți Ia situația de 
2—0 pe tabela de marcaj. Mul

• CONSFĂTUIRE CU ANTRE
NORII CENTRELOR „VIITORUL". 
Cu prilejul partidelor internațio
nale de juniori de la Drobeta Tr. 
Severin, F.R.F. va organiza, 
miercuri 14 octombrie, dimineața, 
o consfătuire cu antrenorii coor
donatori ai Centrelor olimpice Vii
torul. Se vor discuta probleme 
legate de activitatea acestora, 
precum șl asrocte privind modul 
cum s-a desfășurat pînă acum 
campionatul respectivelor unități 
sportive.

• LUNI ȘI MARȚI, la Snagov, 
va avea loc o acțiune de selec
ție la nivelul juniorilor. Au fost 
convocați jucătorii divizonari C 
născuți după 1 august 1969.

Campionatul speranțelor

DE CE NU PESTE TOT IN CUPLAJ ?
[așa cum prevede regulamentul]

| egalării, 1; 
L-spectatorii

PENTATLON MODERN

p. 4.

I

cu-

I.

1.

TIMP nu am mal văzut

tra
iul 

des-

el fost hand- 
Dcrformantă). 

știa cu care 
„să țină", 

urmă a găsit

Disputele juniorilor au fost do
minate, cum era de așteptat, de 
sportivii de la Steaua, care s-au 
detașat de ceilalți competitori 
printr-o prestație de bună calitate. 
Titlul a revenit lui Bogdan Vladu, 
care a înregistrat următoarele re
zultate pe probe : scrimă 721 p 
(16 v). înot 1 252 o (3:22,6). tir 
978 p (193). cros 1212 p (9:37.6), 
călărie 1016 D. La mică dife
rență s-au aflat Laurcnțlu Mo
sor (814+1272+730+1236+1024) și 
Bogdan Mihăescu (907+1176+868+ 
1068+1010). CLASAMENT : 1. B.
Vladu (Steaua) 5 173 o. 2. L. Mo
sor (Steaua) 5 126 p 3. B. Mi
hăescu (Steaua) 5 029 p. 4. C. 
Isac (Steaua) 4 869 p 5. M. Stoide 
(Olimpia) 4 267 p 6. I. Lascăr 
(C.S.S. 1 București) 4 002

TRIATLON. Disputate au 
și întrecerile celor care abia 
acum bat la porțile performan
tei în pentatlon, ei dlsputîndu-sl 
întîletatea doar la înot, tir sl 
cros. CLASAMENT — individual: 
1. C. Bozgar (C.S.S. Politehnica 
Timișoara! 3 194 p. 2. L. Matyas 
(Poli) 3158 D. 3. R. Cheia (Poli) 
3 036 P • echipa — 1. C.S.S 
lltehnlca Timisoara 9 218 o.

BIATLON. Concursul a 
dominat de sportivii timișoreni, 
care s-au întrecut' tn probele de 
înot sl cros.
dividual —
2 397 n 2 
n 3. n.
echipe —
6 959 B 2. 
limpia 5 905 p.

CLASAMENT : in- 
1. G. Samoilă („Poli") 

A. Gheiu („Poli”) 2 315 
Ion („Poli") 2 2f7 p :

1. C.S.S. Politehnica 
Steaua 6 238 o. 3. O-

i-

Dinamo (antrenor Constantin 
Frățilă) continuă să se mențină 
neînvinsă și după etapa a 7-a. In 
imediata apropiere a liderului se 
află Victoria (antrenor GheOrghe 
Timar), cu o singură înfrlngere, 
cea din partita cu liderul. Ur
mează un grup compact de cinci 
echipe, care, de la etapă la eta
pă, pot schimba locurile între 
ele șl cum F.C, Argeș (antrenor 
Mihai Ianovschi) șl Universitatea 
Craiova (antrenor Petre Peteu- 
lescu) au ciștigat clar în de
plasare, cele două echipe pot 
„urca" serios în etapele care vin. 
Dar toate aceste constatări (ca și 
multe altele) sînt oferite de clasa
mentul campionatului, pe eare-I 
prezentăm mai jos. în continuare, 
ne vom opri la un aspect de or
din organizatoric privind această 
competiție. Ea are menirea de a 
aduce „lîijfiă" primul eșalon al 
fotbalului nostru JUCĂTORI DE 
REAL TALENT, care, bine pregă
tiți, să poată fi, în orice mo
ment, promovați ou succes în 
Divizia A. Exemplele semnificati
ve în acest sens sînt destule. 
Pleiada de tineri a Craiovel de 
azi a fost „forjată" de capacita
tea antrenorului Nicolae Zamfir 
(actualul secund al Universității) 
în campionatul speranțelor. La 
fel se prezintă lucrurile șl Ia F.C. 
Argeș, și la Petrolul, și la Timi
soara. Și încă un exemplu. „La 
noi, la Oțelul, ne spunea recent 
antrenorul Ion Morohai. au fost 
promovați cu succes Măstăcan șl 
Ion Gigi, cel accidentat la Plo
iești. Alți cîțiva jucători din 
formația de anul trecut au trecut 
la echipe bune de Divizia B. 
Acum am promovat alții ți ne 
străduim să-i pregătim așa cum 
trebuie. Acesta e un aspect, un 
altul la care vreau să mă refer 
este însă de natură organizato. 
rică. Noi. Ia Galați, jucăm mereu 
în deschidere. La Ploiești, la Pi
tești, ta Craiova, la Cluj-Napoca

de asemenea... La Hunedoara, 
inși, se joacă pe un teren care e 
mai mult maidan. Nu înțeleg de 
ce nici acum, cînd e vreme bună, 
cînd terenurile nu pot fi degra. 
date, nu se joacă peste toc In 
cuplaj, așa cum prevede regula
mentul

întrebarea antrenorului gălățean 
este cît se poate de firească. Iar 
rezolvarea problemei cît se poate 
de simplă. Observatorii federali 
sînt cei care trebuie să DECIDĂ 
în acest sens, să nu admită pro
gramarea acestor partide decît 
in cuplaj cu echipele mari. Sigur, 
nimeni nu poate fi absurd, ni
meni nu poate pretinde ca, mai 
tîrziu, pe tlmn nefavorabil, să se 
joace pe terenurile centrale. Dar, 
repetăm ți noi, cit timpul este 
favorabil, aceste meciuri trebuie 
să se joac ■ In deschidere cu cele 
de Divizia A. O cer ți iubitorii 
fotbalului, dornici să urmărească 
de fapt două meciuri, nu unul. 
Șl pentru a pune punctul pe „1“ i 
să mal spunem că într-un fel 
joacă tinerii pe terenuri necores- 
punzătoare șl fără public, șl eu 
totul altfel în ambianța unor te
renuri bune șl stadioane pline.

✓ar/

Lourențiu DUMITRESCU

CLASAMENT

1. DINAMO 7 7 0 0 27— 7 21
2. Victoria 7 6 0 1 14— 5 1!
3. Steaua 7 4 2 1 21— 7 14
4. F.C. Argreț 7 4 12 20— 9 13
5. Petrolul 7 4 12 13—12 13
6. Flacăra 7 4 0 3 13—13 12
7. Univ. Craiova 7 3 2 2 14— 7 11
8. F.C. Olt 7 3 13 14— 9 ie
9. Rapid 7 3 0 4 11—14 8

10. F.C.M. Brașov 7 3 0 4 12—16 8
11. Corvinul € 2 1 3 10—13 •
12. wPoli“ Tim. 7 2 14 6—11
13. CSM Suceava 7 2 14 5—17
14. Cluj-Nap. 7 2 0 5 9—19 6
15. S.C. Bacău 7 12 4 6—12 5
1«. Oțelul 7 12 4 12—19 5
17. A.S.A. 7 12 4 6—13 5
18. Sportul Stud. (123 7—17 5

BASCHET. A SURPRINS calificarea in ex
tremis a echipei feminine Universitatea Cluj- 
Napoca in optimile de finală ale C.C.E.. după 
o infrîngere 
11 puncte) 
modeste — 
insă simplă : 
jucătoare, de 
Booker (pivot — 
(extremă — 1.80 m). 
rind din S.U.A. (D. ȘT.).

(la oot puncte) sl o victorie (la 
în fata unei formații prezumtiv 
Elizur Tel Aviv. Explicația este 
în echipa Elizur au evoluat două 
culoare, de peste Ocean : Karen 

1.90 m> si Sandra O’Murray 
ambele venite de

HANDBAL frații. 
Săptămîna trecută. In 
cadrul Campionatului 
National de handbal 
masculin s-au întîlnit 
formațiile SteaUa sl 
„U“ CIuj-Napoca. Cliiar 
la primul atac al bucu- 
reștenilor. Ovidiu Marc 
a scăpat singur pe 
contraatac sl colul pă
rea iminent 
portarul 
avut un 
dinar sl 
Aplauze 
care nu

cît... Radu Marc, 
tele mal mic al 
Ovidiu. Meciul s-a 
fășurat normal, cei doi 
frați sl-au făcut dato
ria pentru echipele lor. 
Singurul in dilemă a 
fost tatăl lor. Nicolae 
Marc (sl 
balist de 
care nu 
formație
Pînă la 
soluția cea mai bună : 
a anlaudat cu căldură 
ambele echipe. (P. IV.).

numai că 
studenților a 

reflex extraor- 
a narat șutul, 

pentru clujean, 
era altul de-

RUGBY. „de MULT
un arbitrai atît de corect, tn permanentă pe 
fază, cum a fost cel prestat duminică de Paul 
Soare, la Suceava". Aprecierea vine din par
tea unui venerabil ex-internațlonal. dar o con
semnăm mai ales pentru motivul că Gh. Fân- 
tâneanu a fost prezent la Suceava în calitate 
de conducător al echipei oaspete. Sportul Stu
dențesc TMUCB. Care echipă a pierdut jocul 
respectiv... S TÎNARUL medic Dragoș Nanul.

fost multiplu campion si recordman al înotu
lui nostru juvenil, este de-acum o prezentă 
cunoscută iubitorilor sportului cu balonul oval. 
El acordă asistentă de specialitate XV-lui Gri- 
viței Roșii (și, preluînd ’ntru totul ștafeta pa
siunii de la tatăl său. intră cîteodată în te
ren si ca fundaș), 
inginerul 
doctorul 
inginerul

E alături. 
Octavian Moraru. 

Stefan Nanul 
Viorel Moraru.

DE MASĂ.TENIS
„CONSTANTA ne-a o- 
ferit un model tn ceea 
ce privește organizarea" 
— ne spunea Emma
nuel Kolibadis, secre
tarul federației din Gre
cia. O organizare ia 
care si-au adus con
tribuția numeroși iubi
tori al sportului, prin
tre care s-au aflat Pe
tre Ariton. Ion Dumi
trescu. Stere Tudora- 
che. Aurel Butnaru. 
Constantin Aibu. 
tor Prelipceanu. 
Ionescu.
vid. 
lea. Traian 
Ion Eremia. 
Doga s.a. 41 
NORUL 
feminine, 
mon. a 
ziua finalelor 35 de ani 
prilej cu care elevele 
sale au tlnut să-1 adu
că în dar' sl.. titlurile 
de campioane balca

Vie* 
Petre 

Dumitru Da- 
Constantîn Bogo- 

Bucovală. 
Nicolae 

_ ANTRE- 
reprezentativel 

Viorel Fili- 
fmpllnlt în

asa 
se afla 
(G.R.).

între alții. de 
cum altădată 
împreună cu

O FRUMOASAnice. • _
emblemă a Balcaniadei 
a realizat pictorul con- 
stănțean Ion Marinescu, 
al său ..Flipper" lucind 
tenis de masă devenind 
„moda" campionatelor 
ca urmare a tricourilor 
lansate de I.J.P.I.P.S. 
Constanta. • UNA din
tre cele mal frumoase 
sl mal disputate parti
de. decisivă pentru de
semnarea uneia dintre 
medaliate, a fost si 
cea dintre Maria Bo- 
goslov ți Emilia Ciosu, 
cîstleată de Maria. Pri
ma care a felicitat-o 
pe învingătoare a fost 
mama Emiliei aflată 
alături de alti părinți, 
zilnic în. tribunele sălii 
constăntenc. ea spunîn- 
du-i apoi fiicei : ..Așa 
este în sport mal sl 
pierzi. însă deosebit de 
important este să joci 
cît mai bine". (Em. F.).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 2 OCTOMBRIE : cat. 1 : 1 
variantă 100% — autoturism „Da
cia 1300“ ; eațj 2 : 8 25% a 7.300 
lei ; cat. 3 : 13,75 a 4.247 lei ; 
cat. 4 : 30,75 a 1.589 lei ; cat. 5 : 
153,00 a 382 lei ; cat. « : 299,00 a 
195 lei : cat. X : 1.670.75 a 100 Ici.

Report ta categoria 1 : 118.285 lei.
Cîștlgul de la categoria 1, auto

turism „Dacia 1300". a revenit 
participantului Cojoearu Gheorghe 
din localitatea Gh. Gheorghiu-Dej.
• Doriți să vă îmbogățiți pal

maresul cîștigurilor la sistemele 
Loto-Pronosport cu încă O NOU
TATE? Nimic mai simplu pentru 
a realiza acest lucru, decît încer- 
cîndu-vă șansele la deosebit de 
interesanta și atractiva emisiune 
specială limitată „LOZUL MARI
LOR CÎSTIGURI". aflată în aces
te zile în vînzare la agențiile și 
vînzătorii volanți din rețeaua 
noastră. Larga suită de cîștlgurl 
cuprinde autoturisme. Importante 
sume de bani (50.000, 20.000,
10.000. 5000 lei ș.a.m.d.. eîștiguri 
suplimentare din fond special) șl, 
pentru prima oară. TELEVIZOA
RE COLOR. Orlcînd aveți ocazia, 
cereți la vînzătorii volanți șl a- 
gențiile Loto-Pronosoort „LOZUL 
MARILOR CTSTIGURT”. Nu uitați 
că, EMISIUNEA FIIND LIMITA
TA. se poate oricînd epuiza!

■ Tragerea obișnuită LOTO dc 
astăzi, vineri, 9 octombrie. va 
avea loc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începind de la ora 15,50. Opera
țiunile de tragere vor fl radiodi
fuzate, la ora 16.15, pe programul 
I. laț numerele extrase vor îl 
transmise în reluare, la orele cu
noscute.
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NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA POPULARA BULGARIA

(Urmare din pag 1)

municipal de partid, șî Dimiiăr 
Bakalov, președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular municipal Plovdiv, 
care le-au adresat un cald bun 
venit și cele mai vii mulțumiri • 
pentru onoarea ce ie-a fost fă
cută prin această vizită.

In semn de profundă știmă, 
distinșii oaspeți au fost primiți 
cu pline și sare, li. s-au oferit 
buchete de flori.

A fost vizitată expoziția bul
gară din cadrul Tîrgului inter
național de la Plovdiv - ciiprin. 
zătoarc imagine a realizărilor ob
ținute de țara vecină și priete
nă în anii socialismului. In pa
vilionul rezervat construcției de 
mașini, 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
despre caracteristicile tehnico- 
functîonate ale produselor pre
zentate, dintre care se disting 
motocarele și electrocarele „Bal- 
kankar**, mașinile-unelte cu co- 
mandă-program, liniile tehno
logice automatizate și robotiza
te, mijloacele de transport.

A fost vizitat, apoi, pavilionul 
electronicii, care cuprinde o 
variată gamă de produse ale 
centralelor de profil din Botev- 
grad, Praveț, Plovdiv, Sofia și 
alte centre industriale ale Bul
gariei.

Au tost prezentate, de ase
menea, realizările industriei 
chimice, care, alături de cele
lalte ramuri ale industriei bul
gare, a cunoscut o puternică 
dezvoltare. Pe parcursul vizitei, 
au fost evidențiate posibilită
țile existente pentru extinderea 
în continuare, a colaborării e- 
conomice bilaterale, a cooperă
rii și specializării în producție 
dintre întreprinderile de profil 
din cele două țări.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu* șî a tovarășei Elena 
Ceaușescu, împreună cu to
varășul Todor Jivkov la Plovdiv 
s-a încheiat într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, subli
niată de manifestările de sim
patie ale locuitorilor orașului, 
care au dat astfel expresie

tovarășul Nicolao 
și tovarășa Elena 
au fost informați

I
II

I 

regional Plovdiv al ș 
a oferit un dejun J; 
distinșilor oaspeți. 

dejunului, desfășu- gi
atmosferă caldă.

bucuriei si satisfacției lor față 
de noul dialog româno-bulgar 
la nivel înalt.

Comitetul 
P.C. Bulgar 
în onoarea

In timpul 
rat într-o
prietenească, s-a toastat în să
nătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
CeaușcScu, a tovarășului Todor 
Jivkov, pentru întărirea conti
nuă a relațiilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre popoarele 
mân și bulgar.

In cursul după-amiezii, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu,
soțiți de tovarășul Todor Jivkov, 
au revenit Ia Sofia.

ro-

tu
și 

în-

k

§

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntilnit, Joi, cu tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgarin

Cu acest prilej, au continuat 
convorbirile in probleme de 
interes comun, atît din sfera 
relațiilor bilaterale, cît și a 
evoluției vieții internaționale, 
cvidențiindu-se dorința recipro
că de a întări și adinei cola
borarea și conlucrarea dintre 
partidele și popoarele român șl 
bulgar, in folosul construcției 
socialismului în cele două țări, 
al cauzei păcii, înțelegerii și 
conlucrării internaționale.

Dialogul la nivel înalt s-a 
desfășurat apoi în cadrul unul 
dineu oferit de tovarășul Todor 
Jivkov în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Convorbirile și dineul s-au 
desfășurat sub semnul priete
niei ce caracterizează relațiile 
româno-btilgare.

CICLISM: DE LA O
RECORDURILE OREI

Italianul Francesco Moser,, reputat specialist 
al cursei de alergare de contratimp pe o 
oră. ciclistul care deține recordurile' lumii. în 
aer liber atît la altitudine (51.151 km pe ve
lodromul de la Ciudad de Mexico) cît și la 
nivelul- mării. (49.801 km), intenționează să de
vină si recordman ne teren acoperit. în fapt, 
aceasta este o ~ mai veche dorință a sa. căci 
Moser stabilise chiar o tentativă, în 
august, pe velodromul de la Krîlatskoe, 
capitala Uniunii Sovietice. Dar el si-a amînat 
încercarea pentru luna aceasta. Moser se află 
de eîteva zile la Moscova pentru a se aco
moda, mai întâi, cu pista (de 333 m) velodro
mului olimpic si apoi pentru a încerca să 
întreacă cei 4£.227 km cît măsoară actualul 
record mondial al orei, pe teren acoperit, care 
este deținut de australianul Stephen.

Zilele trecute, pe velodromul Vigorelli din 
Milano, danezul Henrik Oersted, recentul cam
pion mondial la urmărire, la Viena. a efec
tuat două tentative de doborîre a recordului 
lui Moser, la nivelul mării. Mergînd însă mai 
slab decît îsi propusese, a abandonat dună 
20 de minute, pentru ca în ziua următoare 
să repete încercarea. De data aceasta, exact 
acum o săntămînă. rutierul danez a renunțat 
după doar 10 minute, avînd atunci o întârziere 
irecuperabilă !

Cursa de o oră nu reprezintă — poat^ — un 
spectacol sportiv deosebit, dar. în nici un caz, 
nu este o simplă joacă, asa cum se mai crede...

luna 
din

TURUL FRANJEI VA PLECA DIN... CANADA I

Cea mai Impresionan
tă competiție cicliști 
de lung kilometraj. 
„Marea Buclă-, cum 1 
se mai spune Turului 
Franței, reprezintă unul 
dintre cele mai dure e- 
xamene snortive prin 
lungimea traseului, ma
rea lui varietate con-

ditli atmosferice foar
te ’ diferite etc. Dacă 
Turul Franței organizat 
initial doar fn cuprin
sul frontierelor națio
nale. sl-a menținut 
punctul terminus în ca
pitala tării. în schimb 
startul său s-a dat în 
diferite țări (Belgia.

BRAȘOV, 8 (prin telefon). 
Turneul final al Campionatului 
național de tenis și al Dacia- 
dei a continuat, la arena clu
bului Dinamo. cu disputarea 
semifinalelor în proba femini
nă de simplu. In cele două 
partide au evoluat trei repre
zentante ale clubului Dinamo 
București (Diane Samungi, 
Florentina Curpene și Mădăli
na Voinea) și o tenismană de 
la Progresul (Olilia Pop).

-In prima semifinală s-au în
tâlnit Samungi și Curpene. In
tr-un joc în care ambițiile 
erau mari de partea ambelor 
jucătoare. Samungi s-a dove
dit mai insistentă, cu un psi
hic mai, solid. Pe acest fond, 
ea a grefat un joc de regulari
tate (deși loviturile sale nu au 
avut forța pe care i-o cunoaș
tem). cu apariții precise la fi
leu. Pe de altă parte, Curpene 
a greșit destul de mult. Rezul
tatul semifinalei: Samungi — 
Curpene 6—3. 7—6. în cealal
tă semifinală. Mădălina 
nea (17 ani) și-a plasat 
bine retururile, a avut 
multă răbdare și a punctat o- 
portun. eîștigînd cu 6—3, 6—4 
în fața Otiliei Pop (în setul 
al doilea Pop a condus cu 
4—1). în finală se vor- întîlni: 
Diane Samungi — Mădălina 
Voinea, ambele aflate încă la 
juniorat.

A continuat și întrecerea 
masculină în proba de simplu, 
ajunsă în faza sferturilor de 
finală: Florin Segărceanu (Di
namo București) — Emil Hnat 
(C.C.I.A.G.) 6—2, 6—0, Mihai 
Vanță (Dinamo București) . — 
Răzvan Itu (Steaua) 6—2,6—0, 
partidă în care Vanță a avut 
o mai mare putere de concen
trare, a returnat mingi bine 
plasate, a servit puternic și 
l-a obligat pe adversar la un

Voi-
mai
mai

jcc defensiv; Adrian Marcu — 
Silviu Gorgan (ambii Steaua) 
7—6, 1—6. 4—3 abandon Gor
gan (o renunțare nejustifica
tă. după opinia noastră!). Par
tida Bogdan Toma (Dinamo 
Brașov, care il intrecuse in 
optimi cu 7—6 7—5 pe Dumi
tru Hărădău de la Steaua, 
după aproape trei ore de ioc) 
— Andrei Dîrzu (Dinamo Bucu
rești) 
ploii!

Au 
proba 
zultate din sferturi de finală; 
Segărceanu, Dirzu — Dobre. 
Gorgan 6—1. 6—2, Dascălu, Tr. 
Marcu — Cosac, A. Popovici 
3—6, 7—6, 6—Comănescu, 
Vanță — Chirii, Fl. Ioan 6—2, 
6-1, Itu, A. Marcu — B. Ba- 
diu, Hnat 6—3, 6—2. S-au ju
cat și „sferturile" la dublu fe
minin: Samungi, Tache — Bir- 
lea, Dragomir 4—6, 7—6. 6—1, 
Buciu, Precup — Bujor, Kerek 
6—2, 6—4, Peeheanu, Voinea 
Furtună, Mitrică 6—0, 6—0,
Curpene, Pop — Budeanu, A. 
Tache 6—3, 6—2. Vineri, de la 
ora 9, se dispută semifinale de 
simplu seniori, apoi partide 
de dublu. (S. DOINA)

a întârziat din cauza

început și meciurile din 
de dublu masculin. Re-

PUNCT FINAL

IN TURNEUL DE ȘAH

DE LA TILBURG
Turneul internațional de șah 

de la Tilburg a tost cîștigat de 
marele. maestru olandez 
Timman cu 8,5 puncte din 
posibile, urmat de Hubner, 
Nikolici. cîte 8 p. Korcinoi
7,5 p etc. în ultima rundă Kor
cinoi a cîștigat la Liubojevici, 
iar Timman a remizat cu Ni
kolici.

p.

• ATLETISM
Duminică s-a desfășurat la San 

Francisco tradiționala alergare 
..Californian Mile44, la startul că
reia 
pioana română 
întrecerea s-a ____ .____
principala arteră a marelui oraș 
american și s-a 
numeroasă par. 
fost deosebit ie dificil, fiind 
întregime în

a fost prezentă și cam- 
Maricica Puică, 

desfășurat pe

bucurat de o 
ipare. Traseul a 

___ _______  _ în 
întregime în pantă uneîe por
țiuni trecînd chiar de 45°. Mari- 
cica Puică s-a adaptat bine aces
tei dificultăți și a dominat între
cerea, pe care a cîștigat-o cate
goric.
• BOX
Intre 1 și 5 octombrie an grup 

de tineri boxeri de la C.F.R. Ti
mișoara a participat la un tur
neu internațional în Iugoslavia, 
dotat cu „Mănușa de aur a Voj- 
vodinei“. La întreceri au fost 
prezenți pugiliști din Bulgaria, 
Ungaria, U.R.S.S., Iugoslavia ș.a. 
Sportivii pregătiți de antrenorul 
Ion Marconi au repurtat un fru
mos sîicces cucerind 4 locuri în
tîi — prin Gabriel Miiller (semi- 
muscă) învingător la puncte. în 
finală, în fața lui L. Kass (Un
garia). Lucian 
coș) b.p. (5—0) 
slavia), Petrică 
locie) b.ab.l G. 
slavia), Horațiu . _
grea) b.ab. 2 J. Adam (Ungaria) — 
și un loc secun'd prin Călin 
Ghiorghită (semiușoară) învins în 
finală, la puncte de G. Akopian 
(U.R.S.S.).
• SĂRITURI IN APA

Tradiționala întîlnire bilaterală 
de juniori, la sărituri în apă, 
dintre sportivi din Berlin și 
București a avut loc, în R.D. Ger
mană, la invitația clubului T.S.C. 
Au cîștigat gazdele la o diferen
ță de numai 4 p (34—30), dar, 
după aprecierile tuturor tehnicie
nilor prezenți la întrecere, selec
ționata B-ucureștiului a fost anttl 
acesta foarte competitivă. S-au 
remarcat Cosmina voinea — n. 
1974 (platformă și trambulină), 
Sonia Pîntece — n, 1S76 (trambu
lină), G. Sandu — n. 1975 (tram-, 
bulină și platformă), I. Herlaș — 
n. 1973 (trambulină) — locul 1, 
V. Dumitru — n. 1974 (trambulină 
și platformă) — locul 2,

Ghiorghiță (co- 
R. Tatari (Iugo- 
Bullga (semimij- 
Drojenko. (Iugo- 

Bitan (super-

La Campionatul Balcanic al juniorilor
i»

UNELE REUȘITE ȘI DESTULE
înainte de toate, trebuie luat 

în seamă nivelul tehnic al con
cursului, care nu a trecut decît 
arareori de cel mediu: meciuri 
realizate de Itu, de Dobre. de 
iugoslavul Sașa Hirson (în vîrstă 
de numai 15 ani, despre care cu 
siguranță se va mai auzi), de 
bulgarul Ivan Kiskinov (în spe
cial în semifinala cu Dobre) și 
de grecul. Joannis Kabakoglou. 
La fete, am remarcat-o doar pe 
învingătoare: Gorana Matic (Iu- 

M, goslavia), care, deși are numai 
14 ani, a dovedit clarviziune în 
teren, tenacitate, dorință de vic
torie pînă la ultima minge, dar 
și un bun bagaj tehnico-tactic.

Răzvan Itu s-a dovedit o dată 
în plus net superior acestui eșa
lon, prin gîndirea tactică, și 
realizările tehnice variate, re
marcate, de altfel, și de antre
nori, tehnicieni, jucători sau 
gazetari prezenți la Plovdiv.

Dar majoritatea sportivilor 
noștri au evoluat sub valoarea 
lor sau au arătat serioase ca
rențe : Monica Pecheanu, Mădă
lina Voinea și Diane Samungi 
nu posedă lovituri decisive cu 
care să puncteze cînd este ca
zul; Voinea, Pecheanu, Samungi 
și Daniel Dobre au dat dovadă 
de lipsă de putere de concen
trare în momentele cheie, fapt 
care a atras după sine pierde
rea meciurilor din poziții net 
avantajoase. Voinea a condus 
cu 5—1, în primul set șl cu 5—3

Conform tradiției, tenismanii 
români s-au numărat din nou 
printre cei mai buni între parti- 
cipanții la Campionatul Balcanic 
pentru juniori (Plovdiv, 30 IX — 
4 X). Trei locuri 1 obținute de 
Răzvan Itu (individual), de echi
pa masculină a României (Răz
van Itu, Daniel Dobre, Daniel 
Dragu și Ciprian Porumb) și de 

«cea feminină (Diane Samungi, 
Mădălina Voinea, Monica Pe- 
cheanu și Loredana Bujor), lo
cul 3 al Dianei Samyngi, ca și 
cele două locuri 4 ocupate, du
pă disputarea „finalei mici“, de 
Daniel Dobre și Loredana Bujor
— lată palmaresul final, care — 
să recunoaștem — nu este de 
neglijat. Cu toate acestea, există
— fără îndoială, și la nivelul 
federației — destule motive de 
nemulțumire.

PROBA LA ALTA
Luxemburg, Elveția etc.) 
alungind ca anul aces
ta primele etape să 
aibă loo în R. F. Ger
mania. Dar aceasta 
încă nu e totul, căci, 
iată, comitetul de or
ganizare a Turului 
Fraptei a decis ca în 
1992. pentru a celebra 
500 de ani de la des
coperirea Americii de

către Cristofor Columb 
si 350 de 
întemeierea
Montreal, 
competiție 
loc în... 
mult, se 
ca primele etape să se 
desfășoare în împrejuri
mile marelui oraș de 
pe fluviul St. Laurent.

ani de la 
orașului 

startul in 
să aibe 

Canada. Mai 
discută,

10 ORE DE STAT PE LOC

tn 
sint 
allele, indemlnarea 
cliștllor, gindirea 
tactică, viteza De care 
o dezvoltă 
porțiune a 
deopotrivă... 
la cu care 
început, 
surplaces (se rămine. 
pur si simplu, pe loc 
obligindu-si adveraarul

cursele de viteză 
de admirat. între 

oi
lor

ne ultima 
cursei si 
tncetinea- 

rulează la 
asa-numltele 
(se

să greșească) etc. „Re
cordul” tn materie de 
surplace a fost stabi
lit. în noiembrie 1982. 
de belgianul Rudi De 
Greet care, pe velo
dromul Mensel-Kieze- 
eem. a rămas nemișcat, 
si fără vreun anume 
sprijin, timp de... 10 
ore ! Trebuie. în afară 
de măiestrie să al. 
deci, si nervi de otel !

PERFORMANȚE NEOBIȘNUITE

• Doi rutieri englezi. Nicholas si Richard 
Crane, la 31 decembrie 1984. au atins vîrful 
muntelui Kilimandjaro (5 894 m) din Tanzania.
• Cel mal mare număr de concurent! la o 

cursă cicliștă a fost înregistrat la 
1986. la startul probei Londra 
km). Au concurat atunci 27 220
• Portughezul Carlos Vieira

8 la 16 iunie 1983. 
odihnit doar 1,3%, 
petrecîndu-1 în sa.

15 iunie 
— Brighton (90 

cicliști I 
a pedalat de la 
191 ore. El s-a 
98.7% din timp

timp de 
restul de 
A parcurs 2 407 kilometri.

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

LIPSURI

§

în al doilea, pierzîndu-le pe 
ambele și, deci, ieșind astfel din 
concurs (cu Matici); Pecheanu 
a avut 4—1 în setul întîi, pen
tru ca abia să și-1 adjudece cu 
7—5!; Samungi a pierdut semi
finala (cu Nikolova) de la un 
set și 4—2!; în timp ce Dobre 
— în aceeași fază — de la 4—1 
în setul decisiv, deși a jucat 
foarte bine pe tot parcursul 
concursului: Loredana Bujor 
și Daniel Dragu au fost depă
șiți de ,,povara“ concursului, în 
-cazul lor contînd mult lipsa de 
experiență. «

La toate acestea am- adăuga 
un fapt : campioana absolută de 
junioare en titre, Angela Kerek, 
n-a fost inclusă în echipă. Da
că la o competiție de echipă a 
juniorilor campioana țării nu 
este prezentă, deși .ea are nu
mai 15 ani, ne întrebăm cu ce 
prilej va fi selecționată în e- 
chipa reprezentativă a țării? De
sigur, antrenorii lotului feminin 
trebuie să dea răspuns...

Iată cum lacune mai vechi a!e 
tenisului nostru — semnala e 
nu o dată de ziarul nostru — 
au urmări directe în confrun
tări internaționale. Pentru că 
trebuie să fim de acord că, în 
pofida rezultatelor obținute Ia 
această ediție a Campionatului 
Balcanic, situația reală nu este 
atît de... roză pe cît pare.

Doina STĂNESCU

• Rezultate din campionatele Elveției și Scoției * Li
verpool ciștigă în min. 89 I ț Meciuri internaționale

• Rezultate înregistrate In e- 
tapa a 13-a a campionatului el
vețian: Aarau — Lucerna 1—3 ; 
Bellinzona — St. Gallen 0—1 ; 
Grasshoppers Zurich — Young 
Boys Berna 0—0; Lausanne — 
Basel 5—0; Neuchâtel Xamax — 
F.C. ZUrich 5—2; F.C. Sion — 
Servette Geneva 4—1. tn clasa
ment, primul loc este ocupat de 
Grasshoppers — 18 puncte, ur
mată de Aarau — 17 puncte și 
Young Boys — 16 puncte.

F.C.

• Rezultate din etapa a 11-a 
a campionatului Scoției : Glasgow 
Rangers — Saint Mirren 3—1 : 
Dunfermline — Dundee United 

Motherwell — Hibernian

• în turul doi al „Cupei ligii 
engleze- F.C. Liverpool a între
cut la limită, cu scorul de 1—0 
(golul victoriei a fost Înscris tn 
minutul 89. de Aldridge) forma-

Ua de liga a doua Blackburn.
Alte rezultate : Rotherham — 

Everton 0—0; Millwall — Queen’s 
Park Rangers 0—0; Arsenal — 
Doncaster 1—0; West Ham — Barn
sley 2—5; Coventry — Cambridge 
2—1 ; " ' ----------
ford

Luton — Wigan 4—2 ; Wat- 
- Darlington 8—0.

• în 
mania44, 
întrecut 
pe F.V.

cadrul „Cupei R.F. Ger- 
Borussia Dortmund a 
cu scorul de 5—0 (1—0) 
Offenburg.

• Disputat la Dublin, meciul 
dintre formațiile Irlandei și 
Suediei, contînd pentru prelimi
nariile Campionatului European 
de juniori s-a încheiat cu un 
scor egal: 2—2.

• La Schrems. selecționata de 
juniori a Austriei (jucători 
pin?; la 16 ani) a Întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) echipa si
milară a R.D. Germane.
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