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Mîine, In Capitală; in „sferturile" C.C.E. la polo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat, vi
neri, în Capitală, venind din 
Republica Populară Bulgaria, 
unde au efectuat o vizită ofi
cială de prietenie, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Numeroși oameni 
din Capitală, aflați i 
port, au salutat cu 
căldură pe tovarășul 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Ceaușescu, au aplaudat și ova
ționat îndelung, scandind eu 
entuziasm „Ceaușescu —•
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — Româ
nia — Pacea și prietenia J*. 
Cei prezenți au exprimat și eu 
acest prilej sentimentele de 
profundă dragoste și recunoș
tință cu care intregul nostru 
popor îl înconjoară pe condu
cătorul partidului și stalului 
nostru, satisfacția pentru re
zultatele rodnice ale noului 
dialog la nivel înalt româno- 
bulgar, ce reprezintă o nouă 
contribuție de seamă Ia dez
voltarea pe mal departe a 
tradiționalelor relații de prie
tenie si colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

★
Cu prilejul vizitei oficiale de 

prietenie pe oare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectuat-o 
în Bulgaria, la invitația tova
rășului Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat a! Republicii Populare 
Bulgaria, vineri, 9 octombrie, 
a avut loc, Ia Sofia, mitingul 
prieteniei rotnâno-bulgare.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au fost întîmpi- 
nați cu multă însuflețire de 
participanții la miting. S-a a- 
clamat îndelung, cu putere, 
pentru prietenia tradițională și 
colaborarea rodnică dintre ce
le două partide, țări și

In aplauzele celor 
au luat cuvintul 
Todor Jivkov, secretar 
al Comitetului Central 
dului Comunist 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
ți tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntările rostite de cei doi 
conducători de partid și de

stat au fost urmărite cu viu 
interes și subliniate în repe
tate rânduri cu puternice a- 
plauze.

★
9 octombrie, 

convorbirile 
tovarășul

DINAMO BUCUREȘTI-STILON GORZOW,

l»c Bazele

sportive orâdene

ai muncii 
pe aero- 

deosebită 
Nicolae 

Elena

popoare, 
prezenți 

tovarășul 
general 

al Parti- 
Bulgar,

Vineri, 
încheiat 
dintre 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu șl tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășul Todor 
Jivkov și-au exprimat satis
facția fată de rezultatele vizi
tei, ale dialogului purtat, în 
aceste zile, apreciind că trans
punerea în viață a hotărîrilor 
stabilite va contribui i» dez
voltarea în continuare a rela
țiilor de prietenie și colabora
re româno-bulgare pe plan po
litic, economic, tehnico-științi
fic, cultural și în alte domenii 
de activitate, în interesul am
belor țări și popoare, al pro
gresului șl prosperității lor, al 
cauzei generale a socialismu
lui, înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășul Todor Jivkov au 
hotărîi să continue dialogul la 
nivel înalt, care s-a dovedit 
a fi un factor esențial în dez
voltarea șl întărirea continuă 
a bunelor relații dintre parti
dele, țările și popoarele nnas-

s- au 
oficiale 
Nicolae

O ÎNTÎLNIRE CARE PROMITE IINtRIIINtRI MUNCITORI

dele, țările șl 
tre.

In legătură 
convorbirilor _____
convenite a fost adoptat 
Comunicat comun, care se dă 
publicității.

★
Vineri, 9 octombrie, ș-a în

cheiat vizita oficială de prie
tenie întreprinsă în Bulgaria 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația tova
rășului Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Ceremonia plecării a avut 
loe pe aeroportul din capitala 
bulgară.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la 
tovarășul Todor Jivkov. Cei 
doi conducători de partid 
de stat și-au exprimat, 
o dată, satisfacția față de re
zultatele vizitei, și-au string 
mîinile eu prietenie, s-au 
îmbrățișat.

cu rezultatele 
și Înțelegerilor 
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Poloiștii de la Dinamo Bucu
rești încep orice discuție îna- 
ceste zile printr-o mărturisire : 
„Putem să mai urcăm o treaptă, 
cel puțin, în ierarhia conti
nentală". Credința lor într-o 
fructuoasă toamnă... europea
nă are temeiul oferit de ex
periența cîștigată în preceden
tele sezoane internaționale, 
cînd au evaluat în Cupa Cupe
lor, și de valoarea în sine a 
unui lot care a trecut atît de 
elar (șase goluri mai mult), 
tn urmă cu două săptămîni, 
de o fostă deținătoare a celui 
mai important trofeu din lu
mea sportului cu mingea pe 
apă, la nivelul cluburilor.

De astă-dată, la ora sfertu
rilor de finală ale C.C.E., par
tenera de întrecere a repre
zentantei poloului românesc 
într-o dublă manșă — mîine, 
de 1* ora 11, în Bazinul Dina
mo din Capitală, sîmbăta vii
toare tn deplasare — este cea 
mal bună echipă a Poloniei, 
tn 15 ani de activitate in pri
mul eșalon, Stilon Gorzow a 
cucerit nu mai puțin de 10 ti
tluri de campioană a țării sa
le. Progresul lui Andruszkie- 
wicz, Pawlak, Michalski, Osin
ski, al celorlalți titulari din 
garnitura antrenată de Ryszard

Luczak oferă. în fapt, supor
tul capacității de exprimare 
în creștere a reprezentativei 
poloneze, protagonistă a gru
pei B la ultima ediție a Cam
pionatului European. Iar fap
tul că Stilon a reușit califi
carea în dauna unei formații 
din Grecia, pe terenul aces
teia, vine tocmai ca o dovadă 
în sprijinul afirmațiilor ante- 
gioare.

O întîlnire, așadar, de tot 
Interesul, pe care campioana 
noastră a pregătit-o cu miga
la, hotărîtă să valorifice din 
plin avantajul... bazinului pro
priu. „Meciul nu e ușor — 
nici nu se poate așa ceva în
tr-o fază avansată a C.C.E. —, 
dar îl vom aborda cu gîndul 
unul prim pas spre semifi
nale", reia experimentatul In
ternațional Șerban Popescu 
adevăratul laitmotiv al ta
berei dinamoviste. Antrenorul 
Iuliu Capșa anunță echipa: Si- 
mion, Diaconu — E. Ionescu, 
Ardelean, V. Șerban, Olaru, B. 
Tufan, Hagiu, Răducanu, Dan, 
Moiceanu, Ș. Popescu.

înaintea acestei partide

IUI ÎNTRECERE
amplei competiții

de
Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. a 4-a)

In cadrul 
sportive naționale Dadada. la O- 
radea s-a desfășurat „Festivalul 
sportiv al personalului muncitor-, 
la startul căruia s-au aliniat peste 
2 000 de tineri și tinere, din circa 
50 de asociații sportive. Printre 
ctștlgătorl au fost următorii spor
tivi 4 800 ni i Eva Nemeth
(C.F.R.) : 1 500 m s I. Olaru
(IJ.G.C.L) : orientare sportivă : 
Tunde Partel și St. Chifiriue 
(C.F.R.) ; popice : Magdalena Po
pescu si Em. Maior (I.J.G.C.L.) : 
tenis de masă : Klara Vitos 
(Azbociment) si A. Daraban
(UJECOOP) : sah : Eva Tori
(TAGCIND) șl I. Mlhuț (C.E.T.). 
Au mal avut loo întreceri de 
judo, lupte greco-romane sl hal
tere. In cadrul cărora s-au re
marcat. între alții. L. Toth, C. 
Gudea sl M. Cue (ludo). A. Cră
ciun, M. Naghi, C. Volt și Cr. 
Cermian (lupte), D. Bodea, AL 
Oros si Em. Moraru (haltere), 
majoritatea lor renrezentlnd aso
ciațiile sportive C.F.R. sl I.J.G.C.L, 
La volei feminin, pe primul loc 
s-a clasat echipa întreprinderii 
Arta, la handbal fete — Metalica, 
la fotbal fete — C.F.R.. Iar la 
fotbal 
rii de 
vidl.

băieți ,echlt>a Intrenrinde- 
producție si prestări ser

Miron MOCA. oonesp.

Etapa a 8-a a Diviziei A de fotbal

FRUNTAȘELE
• La Brașov, F.C.M.-ul res

pinge, oricum, ideea remizei 
cu F. C. Olt • La Pitești, 
Steaua are de partea sa tra
diția victoriilor și calitatea de 
lider • La Ploiești, „Poli" în
cearcă să prelungească după- 
amiaza cu Univ. Craiova • La

CLASAMENTUL „LA Zl“

I

CONTINUĂ „CURSA IN DOI“
Craiova, in compania Sucevei, 
Universitatea mai prezintă un 
internațional : Săndoi • La 
Tg. Mureș, „U", după trei 
puncte cucerite pină acum in 
deplasare... • Pe Victoria, Ra
pid, plus Dumitru, dar și gaz
dele cu gindul la... Tbilisi •

La Bacău, Dinamo - hotăritâ 
să-și continue cursa „cap la 
cap" cu Steaua • La Moreni, 
localnicii doresc să-și refa
că golaverajul • La București, 
Sportul Studențesc in fața u- 
nei echipe (Oțelul) care ur
mărește mereu remiza „afară"

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
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începe a 39-a edifie a Campionatelor Naționale de baschet

LUPTA PENTRU CALITATE SĂ PREDOMINE!
Cele mai bune echipe de 

baschet ade țării — 12 mascu
line si tot atîtea feminine — 
tși dLspută azi și mîine etapa 
inaugurală a ediției a 39-a a 
Campionatelor Naționale, În
trecere așteptată cu interes de

formațiile participante, precum 
șl de simpatizanții acestui joe 
sportiv. Desigur, scopurile 1- 
medlate ale echipelor sînt cu
cerirea titlului, ocuparea unui 
loc cit mai bun în clasament, 
țeluri pentru realizarea cărora

PROGRAMUL ETAPEI
MASCULIN, grupa 1—C: Stea, 

ua — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești, Dinamo București — 
Rapid București, Dinamo 
I.M.P.3. Oradea — Academia 
Militară Mecanica Fină Bucu
rești ; grupa 7—12
Balanța Sibiu — 
Baia Mare, Farul 
Constanța — C.S.U. _______
Ind. Brașov, Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași — Electrobanat Ti
misoara.

FEMININ, 
niversitatea 
Clu.l-Napoca 
C.S.Ș. Rm. ____ , ___
C.S.Ș. 2 București — Politeh-

: C.S.U.
RAMIRA

C.S.Ș. 1
T.A.G.C.

grupa 1—8 : U-
C.S.Ș. Viitorul
— Chimistul 
Vîtcea, Voința

aica Sportul Studențesc C.S.Ș. 
4 București, Olimpia București 
— Rapid București ; grupa 
7—12 : Voința Brașov — Mure
șul C.S.Ș. Tg. Mureș, Politeh
nica C.S.Ș. Timișoara 
talul C.S.Ș. Salonta, 
C.S.Ș. Satu Mare — 
Prahova Ploiești. 1 
din Capitală se vor 
astfel — sala Floreasca, 
bătă de la ora 15, duminică 
de la ora 11,30 : Dinamo — 
Rapid (m), Steaua —I.C.E.D. 
(m), Voința — Politehnica 
București (f) ; sala Olimpia, 
de la ora 16 și de la ora 10: 
Olimpia — Rapid (f).

i — Me- 
Mobila

■ C.S.U. 
Meciurile 

disputa 
sîm-

avem convingerea că jucătorii 
și jucătoarele nu își vor pre
cupeți eforturile, așa cum au 
făcut și la edițiile precedente.

Bete de dorit însă ca, tn a- 
fara obiectivelor mai sus a- 
mintite, antrenorii (în primul 
rînd), oomponenții formațiilor 
participante să se preocupe, 
în mai mare măsură decit pi
ni acum, de calitatea jocului 
practicat, astfel ca Divizia A 
să creeze posibilitatea alcătui
rii unor loturi naționale puter
nice. apte să reprezinte cu 
cinste țara la competițiile in
ternaționale oficiale. Baschet
balist! și baschetbaliste cu 
pregătire atletică superioară, 
virtuozi in mînuirea mingii, 
preciși în aruncările la 
„giganți" valoroși. cit 
multe intilnlri echilibrate 
spectaculoase, disciplină exem
plară, sub toate aspectele, iată 
ee se dorește de la aceste noi 
campionate de baschet!

coș, 
mai 

și

Brașov : F.C.M. - F. C. OLT
(A. Gheorghe — P. Neamț ; A. Moroianu — Ploiești și T. 
Badea — București).
Pitești : F. C. ARGEȘ - STEAUA
(Ad. Porumboiu — Vaslui ; V. Curt — Constanța și S. Pante- 
limonescu — Boldești Scăeni)
Ploiești : „ 7
(M. Neșu — Oradea ; I. Velea — Craiova și T. Chelu — Giurgiu) 
Craiova : .........
(V. Antohi — Iași ;
— Sf. Gheorghe)
Tg. Mureș : A.S.A.
(M. Stoenescu ; J. Grama 
Măieran — Brașov)
București î VICTORIA - RAPID
(D. Petrescu — București ; Gr. Macavei — Deva și M. Doncea
— București)

stadionul Victoria din Complexul sportiv Dinamo 
Bacău : SPORT CLUB - DINAMO
(R. Petrescu — Brașov ; D. Buciumați — Timișoara și 
Dragu — Galați) 
Moreni : FLACĂRA - CORVINUL
(V. Alexandru ; Dan P. Manole — ambii din București și 
Corocan — Reșița)
București : SPORTUL STUD. - OȚELUL GALAȚI
(I. Tărcan — Tg. Mureș ; C. Gheorghe — Suceava și 
Niculițov — Focșani)

Toate partidele vor Începe la ora 15.

PETROLUL „POLI" TIMIȘOARA

UNIVERSITATEA - C.S.M. SUCEAVA
V. Angheloiu — București și I. Vereș

- „U" CLUJ-NAPOCA 
ambii din București și L.

M.

c.

I.

0 SÂPTĂMiNA IN CARE POT FI VAZUȚI
TĂRII»
naționali, 

avută cu vi- 
Federației

Tudor Stă- 
că forul de 

mă-

CEI MAI BUNI PUGILIȘTI Al
rile de campioni 

într-o discuție 
copreședintele 
Române de Box. 
nică, am aflat 
specialitate a luat toate 
șurile pentru desfășurarea fă
ră cusur a competiției, că to
tul a fost pus la punct pînă în 
cale mai mici amănunte. în

începînd de luni, pentru iu
bitorii boxului din Capitală și 
din întreaga țară va fi o săp- 
tămînă plină, timp în care se 
va desfășura turneul final al 
Campionatelor Naționale de 
box pentru seniori. Palatul 
Sporturilor și Culturii se va 
prezenta, ca întotdeauna la 
asemenea evenimente impor
tante, în haine de sărbătoare 
și va fi gata să găzduiască, 
in condiții excelente, întrece
rile celor mai buni pugiliști ai 
țării, care-și vor disputa titlu-

Paul JOVAN

(Continuare in pag. 2-3)
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PE ARENELE RE POPItl

CUPE Șl FESTIVALURI DE TOAMNĂ
Predomină la acest final de 

săptămînă întrecerile și 
țiunile sportive care 
sens și valoare etapei 

„etapei tuturor"v 
in același timp, își 

județ, 
două 
mulți 
CEN- 
masa 

la

.masă,
Daciadei. 
desfășoară etapele de 
tot î’i cadrul Daciadei, 
„cupe" cu. de regulă, 
-par. t.oanți : „Cupa 
TROCOOP", la tenis de 
și șah, și ,,Cupa U.T.C.**, 
badminton. Mîine, iii Capi
tală, va fi, din nou, ,,zi pli
nă", pe diferite terenuri ur- 
mînd să aibă loc numeroase 
concursuri și „duminici 
sportive", dintre toate, fără 
îndoială cea - mai importantă 
anunțîndu-se tradiționalul 
„Festival de toamnă" organi
zat în Sectorul 3, pe stadio
nul Metalul. Prilej pentru 
mii de elevi și oameni ai 
muncii din marele cartier 
Pantelimon dar și din veci-

nătățlle acestuia, de a lua 
parte la felurite activități 
sportlv-recreative, cu „de 
toate pentru toți", începînd 
cu reprize de gimnastică și 
demonstrații într-un sport 
sau altul și încheind cu bine
venite momente artistice, u- 
nele inspirate (ați ghicit I) 
tot de... lumea stadioanelor.

sfîrșitul de săptămînă pro
gramează și două finale pe 
tară : prima — astăzi șl mîi
ne — la Sf. Gheorghe, reșe
dința județului Covasna, un
de se vor întîlni cei mai 
buni șahiști din sectorul me
dical, care își vor disputa 
„Cupa sănătății" ; a doua — 
ce se va desfășura duminică 
dimineață — îi va reuni la 
Galați pe practicanții kartin- 
gului, trofeul mult rîvnit fi
ind de această dată „Cupa 
de toamnă".

tltvi, PRACTICAU ZILNIC GIMNASTICA!
Complexul de exerciții nr. 2 pentru clasele V-VIII

\\\\\\\\\\\\\\^^^^ CĂ\\\\\\\\\\^^^

Complexul nr. 2 de exerciții a fost în așa fel alcătuit și ori
entat îneît să ofere tuturor elevilor din acest ciclu posibilita
tea practicării lor. Adică, fără condiții speciale, pe culoarul 
dintre bănci. Se înțelege, respectînd cu strictețe condițiile de 
igienă și în special deschiderea largă a ferestrelor claselor.

Exercițiile sînt destinate, pe de o parte să asigure o cit mal 
mare mobilitate coloanei vertebrale și a articulațiilor membre
lor superioare și inferioare (brațe și, respectiv, picioare), iar 
pe de altă parte să determine o irigație normală a sîngelui, 
paralel cu angajarea masei musculare și a aparatului respira
tor. în totul, aceste exerciții crează cadrul propice pentru o 
ținută corectă a corpului și o bună dispoziție la învățătură. 
Important este, însă, ca executarea exercițiilor să se facă în 
mod conștiincios de către întregul colectiv al clasei, fie sub 
îndrumarea elevilor special instruiți pentru această activitate 
sau a profesorilor aflați la oră la momentul respectiv...

1. Din poziția stînd, cu un 
braț întins înainte, celălalt 
îndoit La piept și pumnii 
strînși 1—8. Schimbarea bra
țelor înainte pe orizontală ; 
1—8. Schimbarea brațelor : u- 
nul întins, unul îndoit pe 
verticală ; 1—8. Schimbarea
brațelor pe orizontală, late
ral ; 4—8. Ser va repeta. (E- 
xercițiul tonifică musculatu

ra și asigură un plus de mobilitate articulațiilor brațelor. Tot
odată stimulează circulația sîngelui la acest nivel).

&\\\\\^^^^

2. Din poziția stînd, cu un 
picior sprijinit lateral pe 
bancă... 1—2. Răsucirea trun
chiului spre bancă, aplecare 
înainte, cu brațele întinse și 
două arcuiri ; 3—4. Ridicarea 
trunchiului și două arcuiri 
cu brațele întinse sus ; 5—6. 
Aplecarea trunchiului îna
inte și două arcuiri, cu pal
mele pe dușumea ; 7—8. Ri
dicarea trunchiului și două 
arcuiri, cu brațele întinse lateral. 4—8 timpi. (Exercițiul antre- 

sporește mobilitatea coxo-femu- 
același timp contribuie la amplifi- 
și a ventilației pulmonare).

3. Din poziția șezînd pe 
bancă cu genunchii strînși, 
brațele’ îndoite, cu palmele la 

afă, picioarele pe sol... 1—2. 
Două arcuiri de trunchi îna
inte, cu pieptul pe coapsă și 
capul sus ; 3—4, Două
arcuiri cu brațele în
tinse sus, o dată eu întin
derea picioarelor înainte ; 
4—8 timpi. (Exercițiul asigu

ră mobilitatea coloanei vertebrale, tonifică musculatura abdo
minală și a membrelor inferioare, stimulînd totodată circulația 
sîngelui la acest nivel).

nează musculatura spatelui, 
rală și asigură echilibrul. în 
carea mișcărilor respiratorii

-

4. Din poziția stînd lateral 
pe bancă... 1. Genuflexiune cu 
brațele p.e so1 ; 2. Ridicare
cu brațele prin lateral sus ; 
2—8 timpi. 2—8 timpi, același 
exercițiu, cu ducerea brațe
lor îndoite, palmele la ceafă 
și ridicare. (Exercițiul influ
ențează activ atitudinea co
rectă a spatelui, stimulează 
și antrenează circulația sînge- 
lui și musculatura membrelor inferioare, 
articulațiilor membrelor inferioare).

mobilitateamărește

î a

5. Din poziția stînd, cu 
palmele pe șold... Opt sări
turi ca mingea pe ambele 
picioare : 8 sărituri cu de
părtarea și apropierea pi
cioarelor : 2—8 se repetă cu 
brațele lateral. (Exercițiul 
solicită articulațiile și mus
culatura membrelor inferioa
re, îmbunătățește tonusul 

muscular și stimulează circulația la acest nivel. Mărește tot
odată ventilația pulmonară).

;. Din poziția stînd depăr
tat... 1—2. Ridicarea brațelor 
prin lateral sus, capul pe 
spate și inspirație ; 3—4. Cobo- 
rîrea brațelor prin lateral 
și expirație ; 2—8 timpi. (E- 
xercițiul amplifică mișcările 
respiratorii, favorizînd inspi
rația și expirația. Redresează 
in aceiași timp coloana ver
tebrală).

19 -S 4»

O nouă reușită a «cortului de 
masă a nrileiuit-o finala .Cupei 
U.T.C." ia înot (tineri In virată 
de li—15 ani. băieți si fete), e- 
ditia a IX-a. oompetitie repu
blicană organizată sub genericul 
Daciadei. Loo de desfășurare : 
bazinul olimpie din Arad. Parti
cipant! : aproape M de finallsti 
din 20 de Județe si din Muni
cipiul București.

Competiția consemnează 
succes meritat al tinerilor 
județul Suceava, situati ce 
cui I î ‘

tin 
din 

__ ______ __ _ „ loin clasamentul general, 
cîstlgătorl în două probe si. tot
odată, 
lalte. 
tătorilor 
diurn :

FETE. 
Spiridon 
Gherea".
2. Monioa Temes
Baia Mare). 3. Daniela Bratu 
(Lie. mat.-fizică. Pitești) : 100 m 
liber : 1. Oana Illeș (Se. 3 Su
ceava) 1:18.2. 2. Ramona Lica
(Lie. ind. 5. Reșița). 3. Alina 
Popescu (Lie. „C. D. Gherea". 
Ploiești).

BAIETL 50 m liber l L F. Cses 
(Lie. ind. 5. Tg. Mureș) 31,0 sec. ;
2. D. Nicollci (Se. 27 Timișoara),
3. A. Găman (Lio. ind. Hu-

trintre fruntași în oele- 
Să amintim numele îno- 

care au urcat be ©o-

30 m liber 7 1. Alina 
(Lie. „C. Dobrogeanu- 
Plodestl) 36,6 secunde.

(Lie. ind. L

nedoara) : 100 ni
Matache (Lie. ind. 
București) 1:07.4 : 
CTg. Mureș). 3. 
„Ady-Sinoai". _____________

Ștafeta 4X50 m mixt (cite două 
fete si doi băieți) 1 J. Suceava, 
â. Brașov, 3. Argeș.

Clasamentul general pe județe 
(probe individuale) : 1. Suceava, 
care a primit Diploma de onoa
re a C.C. al U.T.C., 2. Brașov, 
3. Hunedoara. 4—5. Argeș și 
Municip. București. 6. Caraș-Se- 
verin. o diplomă specială a fost 
decernată oelui mal tînăr concu
rent. Nicolae Diba (Tulcea). in 
vîrstă de 14 ani si o lună.

Directorul concursului. Șielian 
Caracas, reprezentantul secției de 
resort a C.C. al U.T.C., a ținut 
să releve sprijinul acordat de 
către organele locale de partid 
si de stat din Arad, a celor 
sportive, precum si competenta 
si conștiinciozitatea comisiei de 
organizare . 
sorii Adina Acatrinei ■ 
resti. soții Adriana si 
Adam — Caraș-Severin 
llie — Buzău).

Următoarele finale pe 
„Cupei U.T.C."

liber : 1. M.
„Timpuri Noi",

2. Ad. Sîvu 
D. Badiu (Lie. 

Cluj-Napoca) .

(alcătuită din profe-
— Bucu- 

Horațiu 
și Romeo

__ ___ tară ale 
la Deva (24—25 

octombrie) badmintonul, și la Tg. 
Jiu (28—29 noiembrie), luptele.

0 ATRACTIVĂ ÎNTRECERE DE NATATIE
Piteștiul a fost gazdă ospi

talieră, timp de două zile, a 
finalelor Dinamoviadei de înot.

Cuprinsă în calendarul celei 
de-a V-a ediții a Daciadei — 
adevărată școală a educației 
—, avind ea scop să stimuleze 
în rîndul cadrelor, elevilor și 
militarilor în termen practica
rea înotului, competiția a repre
zentat un frumos succes, consti
tuind o pledoarie pentru mișca
re. Ultimele episoade ale aces. 
tei ample acțiuni sportive s-au 
desfășurat în bazinul olimpic 
pite.ștean.

Organizate în condiții irepro
șabile, beneficiind de sprijinul 
organelor locale de partid, ai 
Federației Române de Natatie 
și C.J.E.F.S. Argeș, finalele au 
confirmat urcarea pe spirala 
calității pe care o înregistrea
ză de la an la an tradiționala 
competiție. Concurențil au 
demonstrat o pregătire te
meinică, pasiune, tenacitate, 
spirit de sportivitate, dorință 
de autodepășire, toate acestea 
ilustrînd seriozitatea cu care 
toți factorii responsabili au 
acționat pentru organizarea și 
și derularea întrecerii.

Consemnăm cîteva opinii pe 
marginea finalelor : Florin 
Gămulea, secretar al Comisiei 
centrale de organizare a # Da
ciadei : „Am remarcat nivelul 
tehnic bun al concurenților, 
spiritul de luptă și voința lor 
de autoperfecționare. Un fapt 
ce merită subliniat este și

creșterea semnificativă a pon
derii femeilor în compe. 
tiție" j Nicolae Timiș, dele, 
gat al Federației Române de 
Natatie, arbitra general: „Mi-au 
reținut atenția foarte buna 
condiție fizică * competitori
lor. disciplina de concurs, at
mosfera stimulativă creată de 
către destoinicii organizatori 
și numerosul public prezent în 
tribune" ; Irinel Pănulescu- 
Șopterian, maestră a sportu
lui, antrenoare de înot î „Cei 
care s-au întrecut au demons
trat că au o pregătire temei
nică, au arătat acuratețe stilis
tică. Merită evidențiată ardoa
rea cu care au concurat com
petitorii. Dinamoviada de înot 
reprezintă o permanență po
zitivă pe agenda Daciadei și 
sînt convinsă că va cunoaște 
noi împliniri calitative".

Cîștigătorîi Dinamoviadei au 
fost Ia cadre: S. Stoiea (100 
m fiber), T. Smeu (100 m 
bras), I. Olărescu (200 m li
ber), D. Kramer (50 m bras 
femei) ; la elevi și militari : 
D. Mărginean (100 m liber). M. 
Ciuciu (100 m bras), F. San
du (300 m liber), Dinamo Tu
nari (ștafeta 4 X 50 m). Pe 
echipe, primele trei locuri au 
fost ocupate de D. Victoria I, 
D. T București și C.T.S. I (la 
cadre), Pompierul 1, C.T.S. I 
șl D. Tunari (la elevi și mili
tai în termen).

Mihnea ENESCU

IN competiție, 5000 DE meșteșugari sibieni
A intrat de acum în tradiție, 

ca, toamna, la Sibiu, în organi
zarea u.J.C.M. și asociație! spor
tive Voința, să se desfășoare 
competiția „Zilele sportive ale 
cooperatorilor meșteșugari sibie
ni". Ediția din acest an, a Xl-a, 
s-a evidențiat prin numărul mare 
de participanți, 5 600 de coopera
tori, care s-au întrecut mal în- 
tîi în cadrul etapei pe coopera
tive, cei mal buni participînd la 
etapa finală pentru desemnarea 
laureaților la disciplinele : atle
tism, fotbal, handbal, volei po
pice, șah, tenis de masă șl orien
tare turistică. La fotbal finala 
s-a desfășurat între cooperatorii 
de la „Tehnica nouă" și cel de 
la „Progresul", încheiată cu sco
rul de 3—2 pentru cel de la 
„Tehnica nouă" la celelalte dis
cipline evidențiindu-se Daniela 
Dan și Ioan Mohan (ambii de la 
„Igiena"), învingători în probele 
atletice de 100 m plat, lungime 
și tetratlon ; Daniela Dinu

(„Timpuri noi”) și Dumitru Tîr- 
noveanu („Gheata") la greutate; 
Ana Dopp („Arta Sibiului") . la 
400 m plat și cros ; Marin Oltea- 
nu („Timpuri noi") la 800 m plat; 
Nicolae Hașegan („Textila") la 
cros ; Rodica Sasu („Igiena") și 
Ștefan Layos („Constructorul") 
la șah ; Gheorghe Bejan („Tim
puri noi") la popice ; Mircea 
Vasadi („Constructorul") la tenis 
de masă ; Ramona Tudosie și A- 
drlan Cirpătorea (ambii de la 
„Tehnica nouă") la orientare tu
ristică ; echipele „Timpuri noi" 
(f) șl „Tehnica nouă" (m) la 
handbal, iar la volei „Arta Si
biului" (f) și „Tehnica nouă" 
(m).

In clasamentul general, pe pri
mul loc s-au clasat reprezentan
ții cooperativei „Igiena", care au 
acumulat 8 053 puncte, urmați de 
cel de la „Timpuri no! cu 7 785 p 
și cel de Ia „Tehnica nouă" eu 
5 644 p.

Hie IONESCU, coresp.

VOLEIBALIȘTII JUNIORIa
Mîine se dă startul în Campio

natul Republican Divizia ju- 
niori-școlari pe 1987—1988, care se 
organizează în grupe de c®te 
6 si 7 echipe, repartizate geo
grafic. Campionatul se va dis
puta tur-retur. cu etape săptă- 
mînale. iar între acestea se vor 
organiza două turnee. Echipele 
clasate, după terminarea etape
lor respective, pe primul loc în 
fiecare grupă participă la tur
neul final pentru desemnarea 
campioanelor (feminin si mascu
lin). Datele de desfăsurae sînt : 
tur : 11 octombrie — 8 noiem
brie 1987 : turneul 1 : 19—23 de
cembrie 1987. turneul 2 : 26—30 
ianuarie 1988 ; retur : 13 martie 
— 10 aprilie 1988: turneele finale: 
26—30 aprilie 1988 (feminin), 3—7 
mai 1988 (masculin). Componența

LA UN NOU START
celor 6 grupe este — JUNIOARE: 
grupa A : CSS Iași. CSȘ Bîrlad. 
CSS Suceava. CSS P. Neamț. 
CSS Bacău. CSS Gh. Gheorghiu- 
Dej ; grupa B : csș Tulcea, CSȘ 
Constanta. CSS Galati. CSS Foc
șani. CSS Buzău. CSS Km. Să
rat ; grupa C : Dinamo Bucu
rești, CSS 2. București Voința 
București. Semănătoarea Bucu
rești. CSS Brasov. CSS Urziceni. 
CSS Călărași : grupa D : CSȘ 
Rrn. Vllcea. CSS Tîrgoviște. CSȘ 
Găesti. CSS Pitești. CSS Craiova. 
CSȘ Ploiești : grupa E : CSȘ 
Sibiu. CSS Caransebeș. CSȘ Pe
troșani. CSS Deva. CSS Lueoi. 
CSS Timisoara : grupa F : CSȘ 
Zalău ; CSS Tîrnăvenl. CSS Baia 
Mare. CSS Turda. CSS Tg. Mu
reș, CSS CIui-Napoca. CSS To-

Campionatul Diviziei A de po
pice continuă astăzi cu etapa a 
V-a în care vor avea loc cîteva 
derby-uri bucureștene.

Iată programul de desfășurare 
—■ feminin, seria Sud : Mucava 
Molid — Voința Galați, Carpațl 
Sinaia — Voința Ploiești, Gloria 
București — Olimpia București, 
Laromet București — Petrolul 
Băicoi ; seria Nord : C.S.M. Re
șița — Hidromecanica Brașov, 
Voința Craiova — Voința Timi
șoara, Voința Oradea — U.T. A- 
rad, Voința Odorhelu Secuiesc 
— Dermagant Tg. Mureș ; mas
culin, seria Sud : C.F.R. Con
stanța — Voința București, Olim
pia București — Laromet Bucu
rești, Constructorul Galați — 
Gloria București, Chimpex Con
stanța — Carpațl Sinaia, Metalul 
Roman — Rulmentul Brașov ; 
seria Nord : UNIO Satu-Mare — 
Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc, 
Metalul Hunedoara — Chimica 
Tîrnăveni, Victoria C.F.R. Timi
șoara — Olimpia Reșița, Con
structorul Tg. Mureș — C.F.R. Tg. 
Mureș.

ÎN CA
Rugbyu 

litate. nr 
toate es-a 
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CONTAC 
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>,Naționalele» de handb

ÎN DERBYUL TI
STEAUA — „POLI“
Duminică este programată e- 

tapa a IX-a a Diviziei A la 
handbal maseulin. rundă domi
nată de întîlnirile directe dintre 
primele natru formații. Fără în
doială „capul de afiș" este par
tida de la București. în care li
dera clasamentului. Steaua, for
mație care a acumulat maximum 
de puncte posibile, va primi vi
zita studenților timișoreni, ocu- 
pantii locului secund. Va fi in
teresant de urmărit, pe de o 
parte, evoluția ambelor formații 
ținînd seama că Steaua, cam
pioana ediției anterioare. ..debu
tează" în seria celor trei partide 
din turul competiției au preten- 
dentil la titlu. In timp ce „Poli" 
încheie aceeași serie. în care a 
acumulat sase puncte (victorii la 
Dinamo si H. C. Minaur) : iar 
pe de alta „duelul" tactic dintre 
conducerile tehnice ale celor 
două formații în alcătuirea „șap- 
telul" cel mai omogen si echi
librat.

Un interes maior îl prezintă 
si partida de la Baia Mare. în 
care Minaur si Dinamo București 
urmăresc deopotrivă victoria, 
singura variantă pentru menți
nerea în „plasa" fruntașelor cla
samentului. Si celelalte meciuri 
ale etapei se anunță echilibrate, 
mai ales prin prisma rezultate
lor anterioare, rămînînd de vă
zut în ce măsură evoluția pe te
ren propriu constituie cu ade
vărat un avantaj.

Jocurile etapei se vor disputa 
după următorul program : BAIA 
MARE : H. C. Minaur — Di
namo București (arbitri : Al. Isop, 
din Pitești — Gh. Mihaiascu, din 
Buzău), BUCUREȘTI : Steaua —

—......  m»a«Bums.r- •

ÎNCEPE Șl DIVIZIA B

DE TINERET LA BASCHET
Mîine îsi încep întrecerea si 

echipele participante la Divizia 
B de tineret. împărțite în urmă
toarele serii — MASCULIN, se
ria I : Politehnica Sportul Stu
dențesc București. C.S.U. Otelul 
Galati. URBIS București. Oțel 
Inox Tîrgoviste. I.C.E.D. C.S.S. 4 
II București. Sodistul C.S.S. Rm. 
Vîlcea ; seria a H-a : Universi
tatea C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca, 
Metalotehnica C.S.S. Tg. Mures, 
C.S.S. Mecanica Medias. Olimpia 
C.S.S. Arad. Automatica Bucu
rești. Gloria Pandurii Tg. Jiu ; 
FEMININ, seria I ! Robotul C.S.S. 
Bacău. Voința C.S.S. Unirea Iași, 
Rapid H-C.S.S. 5 București. E- 
lectro-C.S.S. Botoșani. Confecția 
C.SJS. Focsani. C.S.S. 1 Con
stanta : seria a II-a : Crișul 
C.S.S. 2 Oradea. Constructorul 
Craiova. Constructorul C.S.S. A- 
rad. Comerțul C.S.S. Sf. Gheor
ghe, C.S.M. Viitorul. C.S.S. 
Gheorgheni. Mobila-C.S.S. II Satu 
Mare.

Meciurile din Capitală vor a- 
vea loc în Sala Construcția, ast
fel — de la ora 9 î URBIS •— 
Sodlstul. Politehnica București — 
C.S.U. Galati.

Dlita : juniori, grupa A t CSS 
Fălticeni. CSS Botoșani, CSȘ Su
ceava. CSS P. Neamț. CSȘ Ba
cău. CSS Rm. Sărat : grupa B î 
CSS Tulcea. CSS Constanta. CSS 
Galați. CSS Brăila. CSS Buzău. 
CSS Ploiești : grupa C : Dinamo 
Buc.. CSS 2 Buc.. Lie. ind. 12 
Buc., CSȘ 3 Steaua, CSȘ 1 Buc., 
Viitorul Pitești. CSS Slatina : 
grupa D : CSS Rm. Viloea. CSS 
Caransebeș. CSS Hunedoara. CSS 
Tg. Jiu. CSȘ Craiova. CSS Ti
mișoara : grupa E : CSȘ Tg. Mu
res. CSS Blai. CSS Toplita. CSS 
Bistrița. CSS Alba Iulia. CSS Oc
na Mures : grupa F i CSȘ Zalău. 
CSS Dej. CSS Bala Mare. CSS 
Oradea. CSS Satu Mare. CSS 
Simleul Silvaniei.

DIVIZIA B

In ultima etapă a turului I în 
Divizia B — tineret la volei s-au 
înregistrat rezultatele :
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linică, la rugby I în Divizia A, etapa cu numărul 8

CUPLAJ CU „PATRU STtlt“ I IN CENTRUL ATENȚIEI PARTIDELE
n actua- 
iteres în 
. în Di- 
! atenția, 
din Ca- 
face a- 

>eie mai 
n petiției, 
«plet al

Stadio-
S DINA* 
(arbitru 
: de la 

ȘTI IN-
LE (Gh. 
inul Tei, 
ENȚESC

— Bu-
1 Aurie. 
TA PE- 
— Con-
Tinere-

stica —
(P. Bar- 

mișoara.

Stadionul 1 Mai II. ora 10 : U- 
NIVERSITATEA — C.S.M. SU
CEAVA (M. Voina — Brașov).

CLASAMENT
1. STEAUA 7 7 0 0 316-154 21
2. Dinamo 7 5 2 0 134- 94 19
3. Grivlta Rosie 7 4 1 2 118- 98 16
4. Șt. Baia Mare 6 4 1 1 118- 85 15
5. Farul 7 4 0 3 133-101 15
6. Cont. Buzău 7 3 1 3 112-124 1.4
7. „U“ Timișoara 7 3 0 4 120-161 13
8. Polit. Iași 7 2 0 5 98-118 11
9. CSM Sibiu 7 2 0 5 1121-150 11

10. CSM Suceava 7 2 0 5 124-166 11
11. St. Petroșani 6 2 1 3 97-150 11
12. Sportul Stud. 7 0 0 7 99-189 7

In Divizia A — grupa a II-a

lRA
h. Șan- 
acu, din 
•a 10,15 ;

9,00 — 
mț. Div. 
iamo — 
mion — 
). TG. 
iureș — 
-Napoca

. clasa-

din A-
1 — U-
A i(Tr.
eu. din
lacia —
iescu
ști).

22-169 24
30-188 22
19-194 20
91-174 20
90- 188 16
91- 202 16
93-W9 15
78-180 14
64-184 13
j-180 12

77- 206 10
78- 220 IO

I
I
I
I
I

DE LA PITEȘTI Sl
A A

Iată-ne ajunși, 
natul Diviziei A,

BACĂU

valorică, rețin atenția în special 
meciurile de la Constanta (seria 
I), Arad și București (seria a 
Ii-a). Iată programul etapei a 
7->a : Gloria București — I.R.A. 
Tecuci. Mașini Grele — Hidro
tehnica Focșani. T. C. Ind. Con
stanța — Chimia Brăila si Con
structorul Constanța — Rulmen
tul Bîrlad în seria I. Olimpia 
P.T.T. Arad — Rapid București. 
U.A.M.T. Oradea — I.O.B. Balș. 
și Energia București — Metalur
gistul Cugir. pe '•Stadionul Tine
retului IV. de la. ora 10.
• în cîteva rînduri sl despre 

Divizia B. în seria I, la „cîrma“ 
întrecerii se află Petrochimistul 
Pitești. în ultima etapă : 60—0 
cu Dunărea Giurgiu, una din li
derele edițiilor precedente. Alte 
rezultate : I.O.R. — Aeronautica 
17—3. Textila Pucioasa — Rul
mentul Alexandria 15—6 si Ta- 
blierul Pitești — Chimia Tr. Mă
gurele 18—19. Seria a Il-a men
ține în prim-plan două formații 
feroviare. C.F.R. Constanta si 
C.F.R. Galați. La 25 octombrie, 
cele două echipe se vor întîlnî 
în meci direct, la Constanta. în 
ultima etapă : C.F.R. Galati — 
I.M.U. Medgidia 66—0. Callatis 
Mangalia — Chimia Năvodari 
3—60 si Auto Galati —- C.F.R. 
Constanta 0—70... în seria a IlI-a. 
pretendentele la primul loc sînt 
Electrocontact Botoșani, revelația 
competiției (13—6 cu Rapid Bu
zău. în deplasare) si Locomotiva 
Pașcani (18—4 cu Hidrotehnica 
Iași, acasă). Duminică cele două 
echipe vor disputa derbyul seriei. 
Transloc Alba Iulia este, deo
camdată. formatia-fanion a se
riei a IV-a : 25—17 CU C.F.R.
Brasov, principala ei rivală. Alte 
rezultate : Petrolul Arad — Trans
port Tg. Mures 47—3 si Unirea 
Săcele — Minerul Lupenî 0—4. 
Petroliștii arădeni pot avea si ei 
un cuvînt de spus în această 
serie...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ional de automobilism viteză I
7 - ULTIMUL ACT I
teză în 
are au 
nus al 
iată că 
i etape

Ca si 
1 final 

pe un 
rasului, 
e cam- 
rs este

de pe acum cunoscut, totuși 
concursul se anunță deosebit de 
interesant, dată fiind valoarea 
participanților. Astfel, nu vor 
linși mîine de pe grila de start 
Nicu Grigoras. Werner Hirschvo- 
gel, Stefan lancovici. Constantin 
Ciucă, Victor Nicoară. Gh. Ana, 
Ovidiu Mazilu. Horia Andronic, 
Silviu Diqp sau L. Borbely.

I
I
I

JAL
2_
jartici- 
vor fi 
boxeri 
articu
latului 
r con- 
și se- 

•ificare 
>i — 

na- 
pregă-
greu- 

ate va 
și in- 

asupra 
e greu 
>ție se 
tegorie 
> cam- 

dar

LA BOX SENIORI
pretenții la supremație și-au 
mai anunțat Viorel Encean 
Pop, Gabriel Muller si Florin 
Hîrcea. La „cocoș", prin tre
cerea campionului Marcelică 
Tudoriu la „pană", au șanse 
la titlu Ion Guzganu, Cristian 
Morea, Nicolae Iancu și Ius
tin Antonie. „Pana" anunță o 
bătălie acerbă pentru prima 
treaptă a podiumului de pre
miere. Simpla enumerare a 
candidaților principali este e- 
locventă : Ionel Panaite — 
campionul categoriei, Marceli
că Tudoriu, Daniel Dumitrescu, 
Nicolae Talpoș. Candidați 
mulți și la „semimijlocie". 
Campionul Ștefan Drișcu (Fa
rul) are de înfruntat asaltul 
colegului său de sală Mihai 
Constantin. cam oron în 1985. 
precum ți aspirațiile justifica-

iiina n 
Mureș 
Topli- 

4.R.I.C. 
tehnica

II- a : 
iICONF 
firele— 
, Co- 
C.S.M.
III- a t 

,ști — 
, I. T. 
icurești 
jti - 
ria a 
u —

„U" 
a —

-0, Po- 
RATEX

Metalul 
N. Ga- 
lc'ea —
Tirgo-

viște — Gloria Tulcea 3—0 ; seria 
a Il-a ! Rapid București — Calcu
latorul București 3—2, I.M.G. Vul
can București — Electra București 
3—1, Prahova I.P.G, Ploiești — 
I.O.R. București 3—0 ; seria a 
m-a : Oțelul oraș Dr. Petru 
Groza — I.A.T.S.A. Dacia Pi
tești 3—2, Oltul Rm. Vîlcea — 
Metalul Hunedoara 3—0, C.S.M. 
Caransebeș — C.F.R. Arad 3—0 ; 
seria a IV-a : A.S.A. Electromu- 
reș n Tg. Mureș — Chimica Vic
toria Zalău 3—1, Explorări Mo
torul II Baia Mare — Silvania 
Șimleu Sllvaniei 3—0, Voința Alba 
Iulia — Electrotehnica Bistrița 
3—2.

Corespondenți : N. Mateescu, C. 
Albu, A. Crișan, I. Plaștin, N. 
Magda, O. Bălteanu, I. Diaconu. 
M. Avanu, FI. Dumitru, M. Vlă- 
doianu, C. Popa. C, Crețu, I. 
Pocol.

în campio- 
la meciurile 

etapei cu numărul 8, care ne 
apropie și mai mult de jumă
tatea întrecerii, cînd valorile 
se sedimentează, mai ales 
colo in plutonul fruntaș.

în centrul atenției, astfel 
stînd lucrurile, se află jocuri
le de la Pitești si Bacău, un
de STEAUA și DINAMO, sin
gurele echipe neînvinse, vor 
servi replica localnicelor F.C. 
ARGEȘ si, respectiv, 
CLUB BACAU. Prima 
desigur, este de partea 
țiilor vizitatoare, care 
„cartea lor de vizită" 
pînă-n prezent, dar _____
postură, de favorite, nu exclu
de, firește, comportări demne 
de a fi luate în seamă, ale 
fotbaliștilor din Pitești și Ba
cău.

Următoarele doua eciiipe 
din grupul fruntaș, UNIVER
SITATEA CRAIOVA și VIC
TORIA BUCUREȘTI, au, se 
pare — în confruntările eu 
C.S.M. SUCEAVA și RAPID — 
misiuni ceva mal 
trucît ambele vor 
propriul teren, în 
suporteri care, eu 
de atîtea ori, știu 
te pe aripile victoriei echipele 
favorite. O atracție în plus o 
prezintă, credem, partida de 
la București, pe terenul din 
incinta parcului sportiv Dlna- 

o altă 
c.are. nu 

se b'.ieu-

a-

SPORT 
șansă, 

form a- 
țin la 
scrisă 

această

ușoare, în- 
evolua pe 
fața unor 

dovedit-o 
să-șî poar-

mo prezentîndu-se 
bucuresteană. Rapid, 
spunem o noutate, 
ră din plin de simpatia publi
cului.

Interesant, este faptul, oft>- 
rît de „runda" la care ne re
ferim, că ocupantele urmă
toarelor locuri. 5. 8 șt 7, res
pectiv OTELUL GALATI. F.C. 
OLT și CORVINUL HUNE-

Criteriul centrelor

BRAȘOV Șl HUNEDOARA
La mijlocul săptămînii s-a dis

putat încă o etapă, a patra, a 
turului Criteriului republican al 
centrelor olimpice Viitorul. Vă 
prezentăm în continuare rezul
tatele înregistrate, autorii golu
rilor, clasamentele celor două 
serii și numele celor mai eficace 
jucători.

SERIA I

1—0BUCUREȘTI — BACAU 
(1—0). A înscris Simion. 
CRAIOVA — BUZĂU 1—0 (0—0). 
Autorul golului Cărbunarii. 
PITEȘTI — GALAȚI 1—0 (0—0). 
A înscris Prisăceanu.
BRAȘOV — IAȘI 5-2 (3—1). Au 
marcat Chiriac (3), Pîrvu, Pe- 
truș, respectiv Ungureanu (2).

te ale lui Leoniin Sandu, 
tre Buliga, Vasile Citea 
Gheorghe Pîrvănescu.

Dar, în această situație 
mai află și alte categorii.

Pentru buna desfășurare 
partidelor au fost 
nați“ cei mai buni 
decători <" 
majoritatea

Pe- 
si

se

el 
„selecțio- 

arbitri-ju- 
din întreaga 

_______ ,1 cu ecusoane 
înternaționalij C. Chiriac, 
Cazacu, G. * “
reanu, Gh. 
V. Șehiopu, 
Tr. Panait ...
Dăncilă (Drobeta Tr. Severin), 
Șt. Muntean (Timișoara), M. 
Voiculescu (Craiova), Aii Ri- 
șat (Constanța), N. 
(Oradea), C. Tucă i 
Gh. Maidan (----
cel). Alături de acești 
Ieri în alb"

Danciu, P. 
Chivăr, V.

(București),

țară, 
de
V. 

Epu- 
.. t Biță, 

Zamfire seu,
Gr.

Mocsar 
___ (Galați), 

(Cîmpulung Mus- 
„cava- 

se vor ai'la 
serie de tineri arbitri’ cu 
moașe perspective ca S. 
zăcu, N. Constantinescu, 
Ene, J. Vancea, T. Dinu, 
Farcaș (București).

Iată motive suficiente 
mele enumerate) pentru 
spera că prestațiile oficialilor 
vor fi de această dată la c;î 
mai ridicat nivel, că pe par
cursul reuniunilor 
putea aduce nici un 
astfel îneît cei mai buni să 
învingă.

Ca- 
M.

Gh.

dată la cel
nu ii se va 

reproș,

„PREMIUL AGRICULTURII"
Ultima alergare clasică a anu

are 
în 

Co
de

lui, „Premiul Agriculturii”, 
o participare numeroasă, 
frunte cu Trudin, alături de 
ronița, pretendentă la titlul 
campioană a turfului, Halogen, 
Recrut, Dedițel, . Reușit, Suditu 
și alți trăpași de valoare, într-un 
handicap cu multe puncte de 
suspens. Reuniunea se mai re-

DOARA, 
de deplasare
București, în compania Spor
tului Studenesc, F. C. Olt — 
la Brașov, iar Corvinul — la 
Moreni. Sarcini nu tocmai 
simple pentru acest „trio“ si
tuat în momentul de față în 
prima jumătate a clasamentu
lui, cu precădere pentru 
nedoreni, care vor întîlni 
adversar puternic, dornic 
confirme progresele realizate 
în ultima vreme și, bineînțe
les, să mai salte cîteva locuri.

Ne-au rămas de eomentat 
meciurile de la Ploiești și Tg. 
Mureș, acolo unde PETROLUL 
șl ASOCIAȚIA SPORTIVA 
ARMATA vor primi vizita e- 
chipelor POLITEHNICA TI
MIȘOARA și „U- CLUJ-NA- 
POCA. Amîndouâ aceste for
mații oaspete se află mal bine 
situate în clasament decît par
tenerele lor, ceea ce ne de
termină să anticipăm întîlniri 
viu 
greu

evoluează în condiții
gălățenii — la

A Vll-a runda în eșalonul secund

VOR ABSOLVI LIDERELE CLASAMENTELOR

hu- 
un 
să

disputate, cu „epiloguri" 
de prevăzut

în concluzie, Ia orizont sb 
profilează o „rundă" atractivă, 
de la care, în AFARA UNOR 
DISPUTE DE BUN NIVEL 
TEHNIC, AȘTEPTĂM ȘI O 
ATITUDINE DISCIPLINATA, 
SPORTIVA. DE LA TOATE 
COMPETITOARELE.

Sl EXAMENELE
9

Etapa de mîine a „sOenei se
cunde” poate fi caracterizată prin 
cele trei meciuri de „prim-plan” 
ale fiecărei serii, partide în oare 
evoluează echipele de pe pri
mele locuri. Prin urmare să pri
vim această rundă prin prisma 
întîlnirilor de la Buzău (seriia I). 
Craiova (seria a H-a) si Oradea 
(seria a ni-a).
Spectatorii frumoasei arene din 

Crîngul Buzăului se vor îndrep
ta în număr mare, sîntem con
vinși, spre stadionul unde au 
văzut atîtea partide frumoase de 
„A”. Mîine, formația lor favorită 
— Gloria (antrenor N. Lupescu) — 
primește vizita liderului. Steaua 
Mizil (antrenor D. Dumitriu). In 
ciuda diferenței de locuri, me
ciul anunță o luptă echilibrată, 
determinată ce de o parte de 
ambiția buzoienilor de a nu 
pierde „trena” plutonului frun
taș si. pe de alta, tinînd cont 
de startul fructuos al formației 
din Mizil. Ce program au cele
lalte ocupante ale locurilor zo
nei înalte ? F. C. Constanța (an
trenor E. Hașoti), pare a avea o 
misiune mai ușoară în fata Me
talului Plopeni (antrenor T. Ma- 
nolache), în vreme ce F.C.M. 
Progresul Brăila (antrenor R. 
Cosmoc) efectuează deplasai’ea 
la Botoșani (antrenorul lui C.S., 
P. Marinescu).

DE MÎINE?
Electroputere Craiova (antrenor 

S. Cîrțu). care confirmă bunul 
final din trecutul campionat _pe- 
dalînd" si acum în plutonul frun
taș. susține derbyul seriei a 
H-a, primind vizita fruntașei cla
samentului, Inter Sibiu (antrenor 
M. Bondrea). La fel de Impor
tantă se anunță si partida de la 
Petroșani, unde Jiul (antrenor L. 
Vlad) va da replica unei forma
ții care a acumulat același nu
măr de puncte (8) ca si eclilna 
din Valea Jiului : 
Medias (antrenor E. 
București va veni o 
rentă eu un start 
Pandurii Tg. Jiu 
Tonca) 
Progresul Vulcan București (an
trenor P. Moldoveanul.

La Oradea. F. C. Bihor (antre
nor Șt. Coidum), neînvinsă, va 
avea ca oaspete o formație dor
nică să refacă terenul pierdut.
F. C. Maramureș (antrenor N. 
Szabo). După ..dusul rece" din 
etapa trecută, C.S.M. Reșița (an
trenor V. Firițeanu) se depla
sează la Cărei unde Victoria (an
trenor I. Szabo) este capabilă de 
o bună replică. U.T.A. (antrenor
G. Birău). care se arată o in
sistentă urmăritoare a orădenl- 
lor. trebuie să treacă — acasă — 
examenul din fata Olimpiei S. 
Mare (antrenor I. Vigu).

Gaz Metan 
Staudt). La 
altă concu- 

propulsat, 
(antrenor G. 

Partener de întrecere:

PENTRU meciul Victo
ria București — Rapid 
sînt valabile legitimațiile 
abonament de culoare ro
șie sî verde eliberate de 
C.N.E.F.S., iar celelalte 
legitimații numai însoțite 
de tichete. Duminică, în 
ziua partidei, nu se vînd 
bilete la casele stadionu
lui.

olimpice Viitorul

CONDUC DUPĂ 4 ETAPE
Clasament î

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4 3 0 1
4
4
4
4
4
4
4 

mai _ ___
Chiriac ^Brașov)

3
3
2
1
1
1
1

101 7-3 6 
I 0 1 8—7 6 
! 1 1 2—5 5 
! 1 2 3—6 3

0 3 6—7 2
0 3 5—8 2
0 3 5—10 2 

eficace ju-

Brașov
Pitești
Craiova
București
Buzău
Bacău
Iași
Galați .

Pe lista celor
cători se află : ___ ___
— 5 goluri Carabaș (Craiova) și 
Pîrvu (Brașov) — 4 goluri.

SERIA a Il-a :

BISTRIȚA
(0—0). A " 
SIBIU — 
marcat 
roiu.
ORADEA 
(1—1). Au 
pentru bihoreni, 
pentru oaspeți. 
HUNEDOARA 
1—0 <0—0). Hanganu
golului.

2—0

PROGRAMUL Șl ARBITRII

TG. 4MUREȘ 
înscris Voica (2). 
ARAD 2—0 (0—0). 
Tărtăreanu și Crîșmă-

Au

- ALBA IULIA 
marcat Florescu

Munteanu

Clasament •

Hunedoara
Oradea
Tg. Mureș 
Timișoara 
Alba Iulia 
Sibiu 
Bistrița 
Arad

Golgeteri :
5, Tărtăreanu 
(Bistrița), cîte 4.

2-2
(2)
(2)

TIMIȘOARA
e autorul

4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
2
2
1
2
1
1

1
1
2
2
1
2
1
2

3
4
4
4
4
4
4
3

Huple
(Sibiu)

(Oradea) — 
și Voica

Etapa viitoare (15 octombrie) î 
Iași — Craiova. Buzău. — Brașov, 
Bacău — Pitești, Galați — Bucu
rești (seria I), Tg. Mureș — Hu
nedoara, Timișoara — Bistrița, 
Alba Iulia — Sibiu, Arad — O- 
radea (seria n n-a).

SERIA I î Gloria Buzău — 
Steaua Mizil ! M. Constantinescu 
(București), C.S. Botoșani — 
F.C.M. Progresul Brăila : D. A- 
vrigeanu (București), F.E.P.A. ‘74 
Bîrlad — Unirea Focșani : C. 
Bîtlan (Craiova), Șiretul Paș
cani — C.F.R. Pașcani î M. Po
pescu (Craiova), Ceahlăul P. 
Neamț — Prahova C.S.U. 
iești î S. Catană (Drobeta 
Severin), Politehnica 
nirea * Slobozia : 
(București), Petrolul 
Olimpia Rm. Sărat : 
(Tîrgoviște). Inter 
F.C.M. Delta Dinamo 
I. Morarii (Cîmpina), F.C. 
stanța — Metalul Plopeni 
Pantea (București).

SERIA A II-A : Metalul Bucu
rești — Electromureș Tg. Mu
reș : E. Oțelea (Brașov) — stadi
onul Metalul, Progresul Vulcan 
București — C.S.M. Pandurii Tg. 
Jiu : C. Gheorghiță (Brăila) — 
stadionul Giulești, Electroputere 
Craiova — Inter Sibiu : N. Di- 
nescu (Rm. Vilcea), Sportul 
Muncitoresc Slatina — Autobu
zul’ București : M. Georgescu
(Constanța). Chimia Rm. Vîlcea

Plo- 
Tr. 

Iași — U- 
N. Voinea 

Brăila — 
M. Ionescu 

Vaslui — 
' Tulcea : 

Con- 
I L.

: M.
Bra-
Bone

— Mecanică Fină București 
Nicolau (Bacău), Tractorul 
șov — C.S. Tîrgoviște : T. 
(Oradea), Jiul Petroșani — Gaz 
Metan Mediaș : C. Teodorescu
(Buzău), A.S. Drobeta Tr. Seve
rin — Sportul Muncitoresc Cara
cal î R. Cîmpeanu (Arad), Spor
tul „30 » Decembrie” — I.C.I.M. 
Brasov : Al. Ganea (Slobozia).

seria A III-A : Victoria 
F.I.U.T. Cărei — C.S.M. Reșița : 
M. Niculescu (București), A.S.A. 
Progresul Timișoara — Gloria 
Bistrița : Al. Mustățea (Pitești), 
F.C. Bihor Oradea — F.C. Mara
mureș Baia Mare : Gh. Constan
tin (Rm. Vîlcea), 
—• Strungul A^ad : I. Roșu

Bocșa — 
Metea

Vulcan — 
; D. Vasile 
Baia Sprie 
P. Bogdan 

Dacia 
Pîrvu 
Olim-

C.I.L. Sighet 
- - (P.

Chl-
(A-

Neamț), Metalul 
mica Tîrnăveni : I, 
iud),_ A.S. Paroșeni 
Sticla Arieșul Turda 
(București), Minerul 
— Armătura Zalău : 
(Reghin), Gloria Reșița - 
Mecanica Orăștie : C<
(Constanța), U.T. Arad — 
pia I.U.M. Satu Mare : C. Ifrim 
(București).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11,

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• încă 

trimis un 
oartener _______ _
în spital, în urma unui atac de o 
rară violentă. Agresorul — fiind
că nu-i putem spune altfel — se 
numește Ochiosu și a făcut par
te din formația echinei Mei,aiul 
București în
Sibiu. Nu se știe în momentul 
de fată cînd si dacă jucătorul 
lovit va putea reveni pe tere
nul- de fotbal. Deocamdată. O- 
chiosu. care, după părerea ob
servatorului federal Iosif Urs, 
sî-a lovit intentional adversarul, 
a fost pus în stare de suspen
dare. La acest joo. si antreno
rul secund al echipei Metalul. 
Stefan Georgescu, a ținut să... 
lasă în evidentă, bruscîndu-1 pe 
arbitrul de centru, atunci cînd 
acesta a „îndrăznit” să acorde 
o lovitură de la 11 metri în fa
voarea oaspeților. lucru nemai
pomenit. după părerea lui Ște
fan 
cele

un fotbalist, eare și-a 
adversar ide fapt, un 

de întrecere sportivă)

meciul cu Inter

Georgescu. Să sperăm că 
___  4 etape dc suspendare îl 
vor determina în viitor, 
schimbe părerea 
similară...
• Nu e de^zînvidiat,

soarta arbitrilor 1 Astfel, 
ciul Petrolul Berea —

într-o
să-și 

situație

uneori, 
la me- 
Unirea

Urzicețiî brigada de arbitri a 
fost tinta unor atacuri din par
tea unor spectatori turbulenti. a- 
țîțați chiar de un membru al 
asociației din Berea. Petre Za- 
haria. Trebuie să reținem două 
lucruri : în primul rînd, acela 
că Petre Zahariâ făcea parte la 
acest meci dintre... ..oamenii de 
ordine”, iar în al doilea rînd ciă 
acesta nu se afla la prima is
pravă de acest fel. Pe bună 
dreptate, membrii Comisiei de 
disciplină au hotărît în unani
mitate excluderea din activitatea 
fotbalistică a lui Petre Zaharia, 
iar echipei din Berea 
dicat dreptul de 
teren propriu pe 3 etape.
• Gheorghe 

echipei Olimpia Gherla, a avut 
o mică... rugăminte adresată ar
bitrului meciului cu Minerul Turț: 
să nu treacă în foaie cartona
șele galbene pe care le primi
seră doi dintre iu că tor ii echinei 
Minerul Turț. Bineînțeles că ar
bitrul n-a dat curs acestei „ru
să minți", iar Comisia de disci
plină l-a suspendat pe Gheorghe 
Bleian pe 2 luni.

___  i s-a ri- 
organizare pe

Ble.îan. delegatul

Jack BERARIU

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 9 
OCTOMBRIE W7. Extragerea

1 : 22 16 51 63 5 58 30 77 61 
tragerea a Il-a : 32 8 40
2 42 55 29. Fond total de 
guri ; 663,423 LEI, din
118,285 lei, report la categoria 1.

; ex- 
23 38 
cîști-
care

ULTIMA ALERGARE CLASICA
marcă prin participarea a 120 de 
cai, așezați în 10 alergări. Pre
zența lui Rarău, actualul campi
on, alături d Crișan, Briza și 
alți concurent mărește atracția 
reuniunii, deoarece se va încer
ca doborîrea recordului național% 
deținut de Talion (1:19,9/km),* 
dacă timpul, va permite. Lupta 
dintre cei doi fruntași. G. Tă-

este• ASTĂZI fiind sîmbătă. 
si ULTIMA ZI în care vă mai 
nuteti juca . .
la interesanta TRAGERE EXCEP
ȚIONALĂ PRONOEXPRES de 
miine, duminică 11 octombrie. 
Tot astăzi este si termenul li
mită pentru depunerea buletine
lor dv. la concursul PRONO
SPORT al săntăminii. care ero

numerele preferate

H I P I S M
nase, multiplul campion, și N. 
Nicolae. vicecampionul anului 
1986, sporește de asemenea in
teresul publicului, dar s-ar pu
tea ca în această dispută să in
tervină și reprezentanți ai „no
ului vâl”, cum sînt V. Pătrașcu, 
G. Soleam și G. Suditu.

Sramează partide din campiona
tele de fotbal 
Italiei.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA

l’RONOEXPBES ‘
nică. 11 octombrie, va avea loc 
in București. în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. începînd de 
la ora 16.30. Asnecte de la des
fășurarea operațiunilor de tra
gere vor fi transmise la radio, 
pe programul I. la ora 17.30. Nu
merele extrase 
mise la radio, 
eram, la ora ___
siunea „Panoramic 
dată cu 
Pronosport). 
octombrie, la ora 
fiind publică, accesul 
este liber pentru toti 
resatl.
• Săntămîna viitoare 

meap.ă o nouă tragere 
precum si obișnuitele 
PRONOEXPRES si. 
LOTO, alături de un 
curs PRONOST’ORT ra’-e va mar
ca sfîrsitul săntăminii.

ale României si

de mîine. dumi-

vor fi retrans- 
pe același nro- 

(dună emi- 
Sportiv”. o 

rezultatele concursului 
precum si

8.55.

22.30

luni. 12 
Tragerea 
în sală 

cei inte-

nrogra-
LOTO 2. 

trageri 
respectiv, 
nou con-



la Sibiu, larncșt’. Oflorbciii secuiesc și Ig. Mureș

MOTOCICLIȘTI DIN 11 ȚĂRI PARTICIPĂ

LA „TROFEUL CARPAȚI"

întreruptă din cauza părți- 
cipării echipelor naționale în 
concursuri peste hotare, a 'ti- 
vitatea competițională de mo- 
tocros se reia mîine cu „Tro
feul Carpațl", aflat în acest 
an la a doua ediție. De data 
aceasta. întrecerea va reuni 
un număr sporit de alergători, 
la cele patru reuniuni anun- 
țîndu-și participarea motoei- 
cliști din Austria,. Bulgaria, 
Belgia, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R. F. Germania, R. I» 
Germană, Olanda și Ungaria, 
în rîndul cărora se află multe 
nume de primă mărime în a- 
rena Internațională.

Motocrosiștii de la Steaua. 
Poiana Cîmpina, Torpedo Zăr- 
nești, I.R.A. Tg. Mureș, Elec

Marginalii la meciul de atletism (t) România - R.S.S. Ucraineană

PERFORMANTA PRESUPUNE PREGĂTIRE 
Șf DORINȚĂ DE AUTODEPĂȘIRE

Temperatura scăzută (sîm- 
bătă doar 8" C, duminică 11° C) 
și-a pus serios amprenta asu
pra desfășurării recentei ln- 
tîlniri atletice de tineret din
tre reprezentativele României 
și R.S.S. Ucrainene, de la Po
iana Btiașov.

Fetele noastre, în ciuda fap
tului că nu au aliniat cea 
mai competitivă garnitură a 
momentului, s-au impus (fapt 
cu atît mai lăudabil) destul 
de lejer (82—75 p), cîștigînd 
8 probe, la patru din ele ot>- 
ținînd chiar primele două 
locuri (înălțime — Astafei și 
Colța. greutate : Oană și Că- 
pățînă ; suliță — Bujniță și 
Dumitru ; 1 500 m — Zaițuc 
și Calenic). Celelalte patru 
victorii au fost realizate de 
Carmen Sîrbu (100 pi șl lun
gime). Tudorița Chidu fia 800 
m ; de remarcat că ea se afflă 
la cel de-al treilea succes In
dividual în tot atîtea ediții 
ale întrecerii) și ștafeta 4 X 
100 m (Hurmuz, T.azăr, Sirbu. 
Pleșcan). Adresînd felicitări 
învingătoarelor, nu se poate 
Insă trece peste insatisfacția 
pierderii unor puncte consi
derate apriori ca sigure. Ast
fel. reprezentantele noastre Ia 
3 000 m. Dorina Calenic (în 
special) și Iulia Negură, por
neau net favorite în disputa 
cu două alergătoare sovietice 
creditate cu rezultate mult 
inferioare. în loc să adopte o 
tactică potrivită unei astfel de 
situații (trenă rapidă). fetele 
noastre s-au complăcut în a 
rămîne în expectativă, fiind 
denăsite de ambele sportive 
oasnote. după o întrecere în
cheiată cu rezultate care le-ar 
face să roșească nînă și pe ju
nioarele mici ! Și nu a fost 
singura probă în care s-au ob
ținut ..performanțe" departe 
de pretenții șl mai ales de 
posibilități...

Băieții au concurat in cor- 
pore foarte departe de ceea 
ce se așteaptă de la un lot 
pregătit cu trudă și cheltuieli.

AZI Șl MIINE, PARTIDELE DECISIVE
BRAȘOV, 9 (prin telefon) 

Turneul final al Campionatului 
Național și al Daciadei la te
nis, care se dispută la arena 
Dinamo, a continuat cu încă 
un... abandon, mult mal im
portant decît acela de joi (cînd 
Gorgan s-a retras de pe teren 
în meciul cu A. Marcu) acesta 
din urmă vizîndu-1 pe dețină
torul titlului național. dina- 
movistul bucureștean Florin 
Segărceanu, care s-a produs 
în semifinala cu colegul său 
de club, Mihai Vanță.

Să revenim la semifinală. 
Vanță a început meciul în 
forță, șl-a adjudecat repede 
trei gheme și. apoi, și primul 
set cu S—2. în cel de al doi
lea. după un break cîștigat de 
Segărceanu. Vanță egalează 
Segărceanu vine la fileu și se 
distanțează la 4—3. Dar ' te
nacitatea adversarului său, 
răbdarea cu care își pregătește

tro Sf. Gheorghe, Steagul Ro
șu Brașov și de la celelalt 
secții s-au pregătit intens în 
vederea confruntărilor cu va 
loroșii lor adversari de p°șie 
hotare. Cele patru concurs S'* 
se vor desfășura după cum 
urmează : 11 octombrie — pe 
traseul, de la Sibiu (ora 13) ; 
13 octombrie — pe traseul de 
la Zărnești (ora 13) : 15 octom
brie — pe traseul de la Odor- 
heîu Secuiesc (ora 13) ; 18
octombrie — pe traseul de la 
Tg. Mureș (ora 10). în pro
gram va figura și o probă i- 
nedită — ataș, care, cu sigu
ranță, va mări gradul de 
spectaculozitate al curselor pe 
teren accidentat.

Cazul iul Petru Tobias care 
— după doi ani de antrena
ment „de tot“ — aleargă 800 
m in 2:04,55 — performanță
la îndemîna multor copile, este 
cel mai sugestiv. Bineînțeles 
că nu Tobias a pierdut meciul 
bilateral cu sportivii ucraineni, 
ci întreaga noastră reprezen
tativă, care — fapt, descura- 
jant — nu a reușit să-șl a- 
proprie nici măcar o victorie 
de probă. Dacă în 1985 înre
gistram un singur succes (scor 
74—139 p), iar în anul următor 
culegeam două locuri I (scor 
final 87—143 p), la ediția din 
acest an nu am cîștigat nici 
o probă, diferența fiind încă 
șl mai mare (61—149 p). Este 
drept, valoarea oaspeților a 
fost foarte ridicată, parcă mai 
mare decît oricind : doi cam
pioni europeni de juniori tn 
acest an (VI. Ocikan 8,24 m la 
lungime și R. Barabașov 5,55 
m la prăjină) au întărit lotul 
acestei republici sovietice care 
a dat patru campioni mondiali 
(din 6) reprezentativei la e- 
diția de la Roma, ca șl patru 
campioni europeni de juniori 
(din 5 cîți a totalizat U.RsS.S. 
la Birmingham ’87).

Ceea ce a deranjat cel mai 
mult în evoluțiile sportivilor 
români nu au fost însă înfrîn- 
gerile în sine, ci modul în 
care au luptat, de fapt nu au 
luptat, pentru fiecare punct. 
Cu nepăsare, cu depunerea ar
melor din primul moment, nu 
se putea emite pretenții în 
fata unei selecționate ucrai
nene extrem de echilibrate la 
cel mal înalt nivel.

Bineînțeles că un rol im
portant în curmarea acestei 
stări de fapt, în schimbarea 
radicală a mentalității de pre
gătire ș! în stricta respectare 
a normelor vieții sportive de 
către toți membrii lotului. o 
are F. -R. Atletism care, prin 
măsuri grabnice și eficiente, 
trebuie să îndrepte lucrurile.

Andi VILARA

Campionatul National de tenis

fiecare retur îl pune din nou 
In inferioritate pe Segărceanu 
și, după un șir de egaluri 
(5—1, 6—6), Vanță își adjude
că și acest set cu 7—6 (7—5
în Ue-break). Setul al treilea 
îl găsește pe Vanță stăpîn de
plin pe situație, ajungind 
la 4—6 la gheme. în acest mo
ment Segărceanu, acuzind o 
durere sciatică, abandonează. 
Recapitulând, deci : Vanță — 
Segărceanu 6—2, 7—6, 4—0 ab

în cea de a doua semifinală 
s-au tntîlnlt Andrei Dîrzu 
(Dinamo București) — Adrian 
Marcu (Steaua). După o dis
pută care a depășit 210 min ite 
Dîrzu a cîștigat cu 6—3, 2—6. 
4—6, 7—5, 6—2. După ce Dîr- 
zu și-a adjudecat primul set. 
apoi Marcu pe următoarele 
două, a venit pauza regila- 
mentară. Aceasta i-a fost pri
elnică învingătorului. Dîrzu — 
cu un joc din ce în ce mai o-

,\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

C. M. DE ȘAH
MADRID, 9 (Agerpres). Fe

derația Internațională de Șah 
a hotărît ca din juriul de apel 
al meciului pentru titlul mon
dial dintre G. Kasparov și A. 
Karpov, ce va începe la 12 
octombrie la Sevilla, să facă 
parte E. Jimenez (C iba), B. 
Kutin (Iugoslavia), G. Makro- 
poulos (Grecia), R. Belkadi 
(Tunisia), R. Tudel (Venex.te- 
la). Arbitrul principal al me
ciului va fi Gert Gijsen (O- 
lainda), secundat de J. Espejo 
(Spania) și L. Vekhe3aar 
(URSS).
• TURNEUL international de 

la Pancevo (Iugoslavia) a fost 
cîștigat de marele maestru cu
banez Amador Rodriauez cu 9.5 
Dun este din 13 posibile, urmat 
de Bronstein si Gheller cu cîte 
7,5 puncte. • După 4 runde, în 
turneul de la Prokunlie conduce 
Barbero cu 3,5 puncte, urmat de 
Todorceviel — 3 puncte (1). A- 
bramovici — 2.5 puncte.

Fatbal meridiane
• MASURI ASPRE. După ce 

Real Madrid a Jucat, în prima 
manșă a C.C.E. (cu Napoll), cu 
porțile închise, un alt caz a- 
proape similar s-a petrecut re
cent în campionatul Olandei. 
Partida dintre Ajax și Den Haag 
s-a desfășurat fără suporterii e- 
chipei din Haga, ca urmare a 
unei sancțiuni dictate de fede
rația de specialitate din Olanda,
• CONFEDERAȚIA DE FOT

BAL A AFRICII (C.A.F.) a îm
plinit 30 de ani. In 1957, din i- 
nițiativa federațiilor de resort 
din Egipt. Etiopia șl Sudan, a 
luat ființă acest tor, care nu
mără acum 47 de țări afiliate. 
Multe din acestea s-au impus

„SFERTURILE44 LA POLO
(Urmare din pag. 1)

reală atractivitate, care va fi 
condusă de arbitru Koos (Un
garia) și Ukanzu (Turda) — 
delegat LEN este italianul 
Renato Di Genaro —, se dis
pută, de la ora 10, un joc de 
Divizia A, între cele mal ti
nere formații, Steaua și CSU 
Construcții TMUCB. Ele se 
întîlnesc, mai întîi, sîmbătă, 
tot la „Dinamo" (ora 16), în 
cadrul etapei duble de cam
pionat cu numărul 4, din pro
gramul căreia mai fac parte 
meciurile Crisu.1 Oradea — 
Rapid București, I. L. Timi
șoara — Vagonul Arad. Au 
avut loc anticipat partidele 
Dinamo — Voința Cluj-Napo- 
ca : 16—7 și 19—8.

PENTRU TITLURI
fensiv — preluînd repede ini 
țiativa cu 5—1 la gheme (în 
setul IV). Setul nu este tușă 
terminat, pentru că Marcu, la 
rîndul său, egalează la 5—3,
dar victoria finală va re
veni tot lui Dîrzu.

Așadar, în finala masculină 
(duminică dimineață de la ora 
10) : Andrei Dîrzu — Mihai 
Vanță.

tn finala feminină, de sim 
bătă (ora 9) : Diane Samunri 
— Măd alina Voi nea. Ambel»
finale opun, deci, patru jucă
tori dinamovfsfi.

Semifinale de dublu feminin: 
Diane Samungi. Teodora Ta- 
che — Mi reia Buciu, Gabriela 
Precup 3—6. 6—2. 6—2, Flo
rentina Curpene. Otil*a Pod — 
Monica Pecheanu, Mădă’.ina 
Voinea 7—5. 6—4.

Doina STANESCU

0 NOUĂ EDIȚIE A
Elcctromurcș și Aurul
Campioanele țării noastre la 

popice, Eiectromureș Tg. Mureș 
(la fete', și Aurul Baia Mare (la 
băieți), deținătoarele trofeului 
continental, vor participa, astăzi 
si mîine, la actuala ediție a 
C.C.E., care va avea loc pe are
na cu 6 piste din orașul cehos
lovac, Presov. Jucătoarele și ju
cătorii noștri (au efectuat depla
sarea Doina Țăgean, Maria șop- 
terean, Rodica Baciu, Aurelia

$ PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT ®

AUTOMOBILISM • Campiona
tul Mondial (formula 1) va cu
prinde. anul viitor. 17 „Mari 
Premii". urmînd să se desfășoare 
între 20 martie si 13 noiembrie. 
Prima cursă este programată la 
Rio de Janeiro, iar ultima — 
în Australia.box. ® Cupa Mondialș se va 
desfășura între 26 și 31 octom
brie la Belgrad si va reuni se
lecționate continentale. precum 
si echipele U.R.S.S. si S.U.A. E- 
chipa Americii va fi alcătuită în 
majoritatea sa din boxeri cuba
nezi. printre aceștia numărîndu-se 
Angel Esoinosa (mijlocie). Can- 
delario Duvergel (ușoară). Juan 
Lemus (semimijlocie), Pablo Ro
mero (semigrea). Au fost selec
ționați de asemenea, boxerii ca
nadieni Dan Sherry (mijlocie mi
că) si Lennov Lewis (grea).

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
campionatul U.R.S.S.. echipa A- 
ripile Sovietelor Moscova a su
ferit prima înfrîr.gere de la în
ceputul competiției, fiind între
cută cu 5—2 (2—0. 1—0. 2—2) de 
către formația Avtomobilist 
Sverdlovsk. într-o altă partidă, 
echipa Torpedo laroslav. nou 
promovată în prima ligă, a în
trecut cu scorul de 6—2 (1—0.
1—1, 4—1) pe Dinamo Moscova.

în ultimii ani pe plan interna
țional.
• TRAGEREA LA SORTI pen

tru alcătuirea grupelor prelimi
narii ale C.M din 1990 (turneul 
va fi organizat în Italia) 
va avea loc la 12 decembrie, la 
Zurich. La 12 ianuarie 1988, la 
Dusseldorf, vor fi alcătuite și 
grupele turneului final al C.E. 
care se va desfășura anul viitor 
în R.F. Germania.

• SAPTAMINA VIITOARE este 
deosebit de bogată în meciurile 
din preliminariile C.E., unele 
decisive pentru soarta calificării 
în turneul final. Programul de 
miercuri : Gr. 1 : Spania — A- 
ustria (care ne interesează în 
mod deosebit) ; gr. 3 : Iugosla
via — Irlanda de Nord și Anglia 
— Turcia ; gr. 5 : Ungaria — 
Grecia și Polonia — Olanda ; 
gr. 6 : Danemarca — Cehoslova
cia ; gr. 7 : Scoția — Belgia șl 
Irlanda — Bulgaria. La 17 oc
tombrie, un alt joc interesant : 
Elveția — Italia (gr. 2) • Două 
rezultate ne-au lipsit din returul 
meciurilor din Cupa U.E.F.A. 
Bohemians Praga — Beveren 
1—0 (în tur 0—2), Spora Luxem

MISIUNE DIFICILA

un 
cu-

$

3

Problema continuă să fie întoarsă pe toate fețele, dar 
răspuns ferm la întrebarea vor reveni echipele engleze în 
pele europene intercluburi din ediția 1988/89 ? e încă greu de 
dat. Chiar dacă atmosfera (inclusiv în anturajul U.E.F.A.) pa
re. în general, favorabilă (măcar in ceea ce privește Cupa 
U.E.F.A.), verdictul oficial se amină, forul european avlnd să 
se pronunțe — albă sau neagră — intr-o reuniune fixată pen
tru luna mai 1988.

In acest timp insă, așa-ziștt suporteri insulari nu încetează 
si toarne gaz peste foc ! Recentul derby londonez Queen’s 
Park Rangers — Chelsea, găzduit de stadionul din Loftus Road, 
a prilejuit noi incidente, 200 de huligani (țlnind cu Chelsea) 
escaladind barierele de securitate și invadind peluza ocupată 
de „adversari”. Rezultatul ? Arestări (18), spitalizări (6) și, sur- 
prinzind pe toată lumea, o declarație a lui Bert Millichip, pre
ședintele federației engleze. „Indiferent care va fi hotărlrea pe 
care o va adopta U.E.F.A., a spus Mttlichip, dacă noi (n.n. fe
derația) von ajunge la concluzia că unele cluburi nu sînt în
că gata sd reintre in circuitul continental, le vom opri. Este, 
firește, cazul celor cu susținători care mai produc necazuri”.

Piecînd de la această luare de poziție, „autocenzură", cum a 
numit-o careva, „l’Equlpe” a inițiat, zilele trecute, un amplu 
sondaj („da sau nu englezilor ?“). invitind la cuvtnt 11 repre
zentanți de federații europene, rugați să răspundă la două în
trebări : 1. sinteți pentru revenirea echipelor engleze In cupe
le continentale t, 2. dacă ați organiza „Euro ’33“ ați fi de acord 
cu prezența reprezentativei Angliei ? Oarecum fără obiect, din 
moment ce „naționalei” Albionulul nu I s-a interzis 
tn preliminariile C.E 1933, întrebarea a 
din cei 11 „subiecți” răspunzînd prin da.__
cum era și de așteptat, destule rezerve. mdcar jumătate din 
ovinii fiind „diplomatice” de genul „chestiunea privește 
U.E.F.A., punctul meu de vedere nu are nici o importantă” 
rvan Eyk, secretarul federalei olandeze). Cinci răspunsuri au 
fost, fără echivoc. împotrivă, ele aparținind reprezentanților 
federațiilor din Italia (A. Manzella). Belgia (M. Dhooghc) 
U.R.S.S. (A. Paramonov). Franța (J F. Fayard) și... Anglia !! 
Același Millichip a precizat cd. deși speri in revenire, „este 
de datoria cluburilor (n.n. engleze) sd-și ia toate răspunderile 
vizavi de suporterii lor”. Reținerea aceasta are, se apreciază 
darul să complice situația, căci primul tucru pe care îl doreș
te U.E.F.A. e ca federația din Londra să garanteze. Or. Beri 
MilUchln e. tn cel mat fericit caz, ezitant. Atitudinea Iul (de
terminată și de neplăcerile create la recentul meci R.F.G. — 
Anglia) denotă luciditate, dar șl teamă. Motiv pentru care. Io 
nic. misiunea forului european, obligat (tn mai) să adonte v” 
punct de vedere clar, apare ca una dintre cele mai dificite.

Ovidiu lOANiȚOAIA

C.C.E. LA POPICE
in cursă pentru titlu
Șerdean Stelian Boariu, Alexan- 
dr ’. Naszodi Alexandru Szeke- 
ly ș.a.) vor avea o misiune di
ficilă, ei urmînd a înfrunta ad
versari redutabili din formațiile 
campioane, al Iugoslaviei, Aus
triei, R.F. Germania, Italiei, 
Ungariei și Ce oslovaciei, țări 
cu o veche tradiție în acest 
sport. Se joacă contra scor, tur
ret’ir.

TENIS • în primul tur al 
turneului de la Basel, jucătorul 
vest-german Andreas Maurer l-a 
eliminat cu 3—6. 7—6. 6—4 pe
spaniolul Javier Sanchez. iar 
Claudio Mezzadri (Elveția) a dis
pus cu 6—0, 5—7, 7—5 de Tim 
Wilkinson (S.U.A.). 6 Turneul
de la Brisbane (Australia), con- 
tînd pentru „Marele Premiu", a 
continuat ou meciurile turului 
doi. în clare australianul Pat Cash 
l-a eliminat cu 7—6. 6—1 pe com
patriotul său Peter Carter. Mar
cel Freeman (S.U.A.) a dispus 
cu 6—3. 6—1 de Peter Doohan
(Australia), iar Eric Jelen (R. F. 
Germania) l-a întrecut cu 6—4,
6— 3 pe Darren Cahill (Australia). 
• La Phoenix (Arizona) ameri
canul Dan Goldie I-a eliminat cu
7— 6. 6—3 ne suedezul Mats Wi-
lander ! Alte rezultate : Brad 
Gilbert — Derick Rostagno 6—4, 
6—0 ; Jorge Lceano — Tim 
Mayotte 6—4. 6—3 ; Eliot Telt-
scher — Jim Grabb 6—3. 6—3.

TENIS DE MASA • într-un 
meci con.tînd centru Liga euro
peană. echipa Italiei a învins, 
la Verona, cu 5—2 formația Aus
triei. Cel mai bun jucător al 
gazdelor a fost Teng Yi. care 
a obtinut două victorii.

burg — Feyenoord 2—5 (în tur 
0—5).
• în preliminariile olimpice :

Elveția — Turcia 2—0. Conduce 
U.R.S.S. 7 p (4 j), urmată de 
Elveția 6 p (5 j). într-o altă 
grupă : Portugalia — Islanda
2—1. în frunte, R.D. Germană 
6 p (5 j), urmată de Italia cu 
5 P (3 j).
• în meci de verificare, pen

tru meciul cu Spania, selecțio
nata Austriei a învins o repre
zentativă a cluburilor austriece 
cu 2—1 (0—1). învingătorii au a- 
linat echipa : Lindenberger —
Pezzey, Peel, Messlender, Art- 
ner, R. Kienast, Willfurth, 
Brauneder, A. Ogris, Perstling, 
Keglevits. Au lipsit Polster și 
Schachner,, care evoluează în 
străinătate.

O Uniunea Europeană de Fot
bal a hotărît ea întrecerea pen
tru „Supercupa Europei*4 între 
cîștigătoarea Cupei Campionilor 
și cea a Cupei Cupelor să se 
desfășoare pe viitor în meciuri 
tur-retur. Astfel. echipele F.C. 
Porto și Ajax Amsterdam se 
vor întîlni în perioada 15 de
cembrie — 15 ianuarie în două 
partide, prima la Amsterdam, a 
doua la Porto. Ultima ediție a 
„Supercupei Europei", disputată 
într-un singur meci, la Monte 
Carlo, a fost cîștigată de Steaua 
București, care a întrecut cu 
scorul de 1—0 pe Dinamo Kiev.

4 I

I
I

intrarea 
doua n-a incitat. 15 
Prima Insd a născut.
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