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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
marți, 13 octombrie, a sosit la 
București președintele Consiliu
lui Suprem al Republicii Su
dan, El Sayed Ahmed El 
Mirghani, care efectuează o 
vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

Noul dialog Ia nivel înalt 
mâno-sudanez reprezintă
moment de deosebită însemnă
tate pentru cele două țâri, un 
moment de o profundă semni
ficație politică în planul rapor
turilor de prietenie, al cauzei 
comune a păcii și înțelegerii 
internaționale.

Ceremonia sosirii 
oaspete sudanez s-a 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau por
tretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și El Sayed Ahmed 
El Mirghani, încadrate de cțra- 
pelcle României și Sudanului. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urări de bun venit pe pămîntul 
României, precum și pentru 
dezvoltarea relațiilor de priete- 

. nie și colaborare româno-su- 
daneze.

La ora .12,00 aeronava cu care 
a călătorit șeful statului suda
nez a aterizat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a întîmpinat cu căldură pe 
președintele El Sayed Ahmed 
El Mirghafii, pe ceilalți oaspeți. 
Cei doi șefi de stat și-au strins 
mîinile cu prietenie.

Garda militară aliniată p. 
aeroport a prezentat_ onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Sudan și Re. 
publicii Socialiste România. în 
timp ce, în semn de salut, au 
fost trase 21 de salve de ar 
tilcrie.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală, aflați pe aeroport, 
au făcut președinților Nicolae 
Ceaușescu și El Sayed Abmed 
El Mirghani o caldă manifes
tare de stimă și prețuire, dind 
expresie satisfacției față de vi
zita șefului statului sudanez in 
țara noastră, încrederii că a- 
ceasta va deschide noi perspec
tive relațiilor de cooperare sta. 
tornicite între cele două țări și 
popoare.

La reședința rezervată înal
tului oaspete, cei doi șefi de stat 
s-au întreținut într-o atmosfe
ră cordială.

★
Președintele Consiliului 

prem al Republicii Sudan, 
Sayed Ahmed El Mirghani, 
făcut, marți după-amiază, 
vizită protocolară 
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul 
Ceaușescu, la 
ului

înaltului 
desfășurat

Su-
E1 
a 
o 

președinte-

de Stat.

Nicolae
Palatul Consili-

La
Stat.

★
Consiliului de 

con-
Palatul

au început, marți.

vorbirile 
tovarășul 
președintele Republicii Socialiste 
România, și președintele Consi
liului Suprem al Republicii Su- 
dan, El Sayed Ahmed EI 
Mirghani.

Sub semnul dorinței recipro
ce de a se întări continuu pri
etenia și colaborarea dintre 
România și Sudan, cei doi șefi 
<le stat au început prima run
dă a convorbirilor oficiale.

Kelevîndu-se evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre cele 
două țări s-a apreciat că exis
tă condiții favorabile pentru 
lărgirea și întărirea acestor 
raporturi, pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

A fost subliniată necesita
tea extinderii cooperării în 
producție, sporirii volumului 
și diversificării schimburilor 
comerciale pe baza unor acor
duri

în 
mei 
doi 
schimbul de păreri în legătură 
cu principalele problen-.c ale 
vieții internaționale, a fost c- 
vidențiată îngrijorarea în ceea 
ce privește actuala situație in- 
ternațională, care se menține 
deosebit de gravă și complexă, 
relevîndu-se necesitatea 
sificării eforturilor pentru 
prirca cursei înarmărilor 
trecerea la măsuri efective 
dezarmare, în primul rind 
dezarmare nucleară, pentru 
glementarea tuturor stărilor 
de încordare și conflict exclu
siv pe cale pașnică, prin tra
tative. A fost subliniată, in a- 
celași timp, însemnătatea so
luționării globale a probleme
lor subdezvoltării, a realizării 
noii ordini economice inter
naționale, bazate pe egalitate 
deplină și echitate in relațiile 
dintre state, care să favorizeze 
progresul mai rapid af tuturor 
țărilor și în primul rînd 
țărilor în curs de

Convorbirile se 
intr-o atmosferă de 
stimă și înțelegere

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
marți, un dineu oficial în o- 
noarea președintelui Consiliului 
Suprem al Republicii Sudan, El 
Sayed Ahmed El Mirghani, la 
Palatul Consiliului de Stat.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, 
Ceaușescu 
Sayed Ahmed El Mirghani 
rostit toasturi, urmărite cu 
interes.

oficiale dintre 
Nicolae Ceaușescu,

de lungă durată, 
continuare, în cadrul pri- 
runde de convorbiri, cei 

președinți au început

inten- 
o- 
și 

de 
de

re-

al 
dezvoltare, 
desfășoară 

prietenie, 
reciprocă.

președintele Nicolae 
și președintele El 

au 
viu

noul an
studios

O dată cu startul în 
universitar, tineretul 
din institute și facultăți își re
afirmă dorința de a face din 
exercițiul fizic, practicat siste
matic, o activitate cotidiană, 
ca un suport pentru sănătate 
și vigoare și implicit pentru re
zultate cit mai bune la învăță
tură. „Studenții noștri nutresc 
ambiția de a face din acest an 
de învățămînt un an deosebit 
n-a numai în privința implicării 
și mai categorice în munca de 
pregătire profesională, în acti
vitatea de cercetare științifică 
și în practica în producție, ci 
și în sport, în marca arenă a 
Daciadci..."

Iată un punct de vedere ex. 
primat, recent, la una din con
sfătuirile metodice ale activu
lui Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Centrul U- 
niversitar București de către a- 
sistentul univ. Ion Lador, șeful 
Comisiei sport, turism și de 
P.T.A.P. An deosebit pentru ti
neretul studios din cel mai im
portant centru universitar al 
țării vrea să însemne, în ceea 
ce privește activitatea sportivă, 
cuprinderea studenților din Ca
pitală în proporție de 85 la 
sută intr-o suită de concursuri 
și competiții de masă și de per. 
formanță. Un procent fără pre
cedent.

Modalități de realizare a a- 
cestui obiectiv? în primul rînd, 
printr-o serie de întreceri spor
tive omagiale, care debutează 
la nivelul grupelor și intergru- 
pelor de studii șl se vor fina
liza prin desemnarea cîștigăto- 
rilor pe centru universitar, cu
pele dedicate Conferinței Na
ționale a partidului și aniver
sării a 40 de ani de la procla- 
marea Republicii, în lunile de
cembrie, competițiile în întîm- 
pinarea celei de a 15-a Confe
rințe a U.A.S.C.R., în primele

Tiberiu STAMA

(Continuare in two 2-3)

IN MINUNATA

LUME A

MODELISMULUI
Cine a avut drum, săptămîna 

trecută, pe unul dintre marile 
bulevarde ale Capitalei, nu ce 
poate să nu se fi oprit, preț 
de un minut sau mai multe, 
în dreptul a două mari vitri
ne cu cîteva veritabile minu
nății. Din fața acestor „avan
scene" la stradă, 
parțială și... color 
me mai puțin sau 
cunoscută de unii 
pașii multora au ......
intr-un cadru interior și mal 
captivant, în care, o 
trat, nici nu știai la 
uiți mai îintîl.

Acolo, în noua șl ___
sală de expoziții a Casei Cen
trale a Armatei, ți se desfășu
ra, aievea, Salonul Național de

cu vedere 
spre o Iu- 
chiar deloc 
dintre noi, 

dus, firesc.

dată in- 
ce să te

eleganta

C.M. de la Rouen (Franța)

In imagine piloting ,,Chalny“ la scara 1:40, clasa C S, cu care timi
șoreanul II. Orban a obținut „argintul" in primăvara acestui an la 

Foto: Eduard N. ENEA

Modelisln, cu a cincea lui edi
ție. Reuniune „de vîrf“ a celor 
cinci ramuri ale modelismului 
— să le și menționăm: aero- 
modelism, rachetomodelism, 
navomodelism, automodelism și 
modelism feroviar — „Salonul" 
a prilejuit un fel de „Mostră 
Sportivă", avîmdu-i ca partici
pant! pe acești performeri ai 
tehnico-aplicativului.

Fiecare exponat, fiecare ma
chetă (cum își denumesc el 
înșiși aceste creații, cu un cu- 
vînt poate prea puțin semnifi
cativ) înglobează, cu certitudi
ne, o sumă necalculată de ase
menea cunoștințe din domenii

George ROTARU
(Continuare in wo 2-3)

La „naționalele14 de tenis pentru seniori

FINALELE AU ATENUAT MEDIOCRITATEA CONCURSULUI
Cam- 
tenis

Ediția din acest an a 
pionatelor Naționale de 
ale seniorilor a fost una dintre 
cele mai slabe — tehnic vor
bind — ale ultimilor ani, chiar 
dacă finalele (Dîrzu — Vanță. 
Voinea — Samungi) și, parțial, 
semifinalele (Vanță — Segăr-

g ceanu. Voinea — Pop) au mai

i

Turneul final al Campionatelor Naționale de box

DOUĂ REUNIUNI CU MECIURI ECHILIBRATE
Turneu! final pentru decer

narea titlurilor de campioni na. 
ționali și ai Daciadei la box a 
continuat, ieri, la Palatul Spor
turilor și Culturii din Capitală, 
cu un program-maraton împăr
țit în două reuniuni. Și de data 
aceasta, tragerile la sorți au de
cis ca „în deschidere" să ne 
ofere un „cap de afiș", ne refe
rim la confruntarea dintre 
campionul categoriei ușoară,

Viorel Mihăilă (Steaua), și fos
tul deținător al titlului. Florian 
Tircomnicu (Dinamo). Iată. de. 
sigur, pentru 
Invitație la...

întîlnirea 
și Mihăilă a 
dar fără menajamente, 
sportivi lovind cu sete, atunci 
cind au avut prilejul. Duelul 
directelor de întîmpinare a 
menținut echilibrul, nici unul

spectatori, încă o 
punctualitate, 
dintre Țîrcomnicu 
început prudent, 

ambii

DIN PROGRAMUL DE AZi

ORA 16, SEMIGREA: V. Neaga (Dinamo) — T. Panait (Semă
nătoarea), D. Senciuc (A.E.M. Timișoara) — I. Petrescu (Mus
celul), V. Cazacu (I.M.G. Buc.)— V. Damian <Farul); ORA 18,30, 
PANA: D. Dumitrescu (Dinamo) — C. Pascariu (Prahova- 
A.S.A. Ploiești) ; MIJLOCIE MICA : R. Obreja (Dinamo) — M. 
Ciubotarii (A.E.M. Timișoara) ; SUPERGREA : Șt. Bîrleanu 
(Met. Hunedoara) .— P. Golumbeanu (Timpuri Noi Buc.), I. Do- 
bre (Met. Buc.) — M. Paizs (Voința Cluj-Napoca).

dintre combatanți nereușind să 
se desprindă cu autoritate. 
Nici în rundul secund nu se 
clarifică situația, schimburile 
de lovituri fiind dirijate, parcă, 
de un arbitru imparțial. Ultima 
repriză ne-a oferit măsura po
sibilităților ambilor sportivi, 
care ne-au îneîntat cu frumoase 
directe șl serii la față și la 
corp, aplaudate cu generozitate 
de spectatori. In această... vîl. 
toare de lovituri, Mihăilă se do. 
vedește mai rapid și mai insis
tent.' Pențru a ușura sarcina 
judecătorilor, arbitrul din ring 
îi administrează un j avertis. 
ment (pripit), pentru tineri lui 
Țîrcomnicu și Mihăilă primește

atenuat mediocritatea con
cursului.

De la început trebuie remar
cat faptul că primii noștri pa
tru jucători au pătruns pînă 
în semifinale, trei dintre ei... la 
pas (Florin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu și Mihai Vanță), al pa
trulea (Adrian Marcu) cu des
tule emoții (vezi meciurile din 
„optimi" cu T. Marcu și mai 
ales cel din „sferturi" cu Sil
viu Gorgan I). Din acest mo
ment, considerentele noastre 
vor fi canalizate pe trei direc- 
ții. Prima privește acest pluton 
fruntaș al jucătorilor noștri, 
către care se îndreaptă atenția 
federației și la nivelul căruia 
există anual obiective (Cupa 
Davis). A cîștigat Dîrzu, care 
s-a dovedit în formă, victoria 
sa venind, totuși, după un an 
mai slab. Vanță s-a dovedit 
același jucător tenace, ambițios 
și constant, dar cu un bagaj

tehnic nu foarte bogat. Marcu 
a jucat extrem de slab, de ne- 
recuposcut fată de. evoluțiile 
sale mature de acum trei-pa- 
tru luni. Florin Segărceanu — 
nerefăcut lupă o criză de scia
tică suferită. înaintea începerii 
concursului — n-a avut nevoie 
aâ se întrebuințeze decît în se. 
mifinaiă, cînd, evident, n-a pu. 
tut rezista „asalturilor" repeta
te ale lui Vanță. Ca ultimă va
riantă de scăpare în fața în- 
frîngerii el a ales abandonul, 
intr-un 
nu-1 era deloc favorabil. Pen
tru ea apoi să continue con
cursul în proba de dublu (igno- 
rîndu-se regulamentul, care nu 
mai îngăduie participarea la 
alte probe după abandon) unde

în fața în-

moment cînd scorul

Doina STĂNESCU

(Conttnuare m nao 2-J>

Astâzl, pc sltidioiiui (ihciiccfl, dc la ora 15

Petre HENT 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)
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i.

STEAUA VTCTORIA
In cadrul etapei a. 9 a a Diviziei A de fotbal

stadionul Ghencea. echipa campioană, Steaua, sus- 
___ ______  cu Victoria, din etapa a 9-a a Diviziei A de fot
bal. Programarea meciului înaintea etapei s-a făcut pentru a 
permite ambelor echipe o mai bună pregătire a primei manșe 
în turul doi al C.C.E., respectiv Cupa U.E.F.A.

Se anunță un meci deosebit de interesant, în care Steaua 
pornește favorită, dar se așteaptă șt o replică pe măsură din 
partea Victoriei, învingătoare cu 3—9 asupra Rapidului.

Astăzi, pe 
ține meciul

. f

*

*

*



In C. C. E. la polo, cu șase goluri avans

DINAMO A FĂCUT' UN PRIM PAS SPRE SEMIFINALE,

DAR MECIUL RETUR NU E NICICUM O FORMALITATE
Un avans de «ase goluri este, 

de bună seamă, apreciabil la 
nivelul sferturilor de finală în- 
tr-o competiție continentală ți 
mai este, la fel de firesc, ge
nerator de încredere in pers
pectiva celei de a doua manșe. 
Dinamo București s-a arătat cu 
adevărat superioară acestei 
partenere tenace numită Stilon 
Gorzow, rezultatul înregistrat 
duAinică, 16—10, oglindind fi
deli cele petrecute în apă. Pen
tru’ că poloiștli români au 
jucat cu mai multă exactitate 
ambele faze, au valorificat 
majoritatea situațiilor de su
perioritate numerică avute, au 
evoluat angajat în tentativa 
unei desprinderi cît mai liniș
titoare pentru retur. Pe scurt, 
dinamoviștii au făcut un prim 
pas reușit spre semifinalele 
Cupei Campionilor Europeni, 
„au fost mai buni pe ansam
blu". cum remarcau, cu fair-

Cel mai bun jucător al partidei de la București, Vlad Hagiu, din 
nou in fafa... golului Foto : Nicu PROFIR

De azi, la arena Progresul și T. C. B.

CAMPIONATUL DE TENIS PE ECHIPE
S-au încheiat „naționalele- in

dividuale și iată că o altă com
petiție de tenis se află la ordi
nea zilei, o întrecere care sus
cită cel puțin tot atîta interes ca 
și qea de la Brașov, de săptămî- 
na trecută Campionatul Diviziei 
A, la startul căruia sînt angre
nate șase formații masculine și 
tot atîtea feminine. Practic, înce- 
pînd de mîine ce. mai buni te- 
nismani ai țării — întrucît el 
formează echipele respective —

„NAȚIONALELE SENIORILOR'*
(Urmare din pag 1)

a terminat învingător (alături 
de A. Dîrzu). Am fost neplă- 
cut surprinși de gestul ex-cam. 
pionului nostru, tocmai știind 
cît de corect este el ca jucător. 
Al doilea aspect al analizei 
noastre se referă la ceilalți 
componenți ai lotului reprezen
tativ masculin, care s-au... 
pierdut destul de ușor. Marius 
Comănescu, spre exemplu, a 
fost de nerecunoscut în fața lui 
Răzvan Itu, ce-i drept un te- 
nlsman în plină afirmare, dar 
.care, iată, și el a cedat în me
ciul următor, cu Vanță, la un 
scor (6—0, 6—0) care nu mai 
necesită comentarii. George Co. 
sac, aflat la primul său an de 
seniorat, jucător spre care s-au 
îndreptat speranțele tehnicieni
lor tn ultimul an, nu a găsit 
calea obținerii victoriei asupra 
tenacelui Dumitru Hărădău (36 
de ani !). Daniel Dobre a ce
dat, și el, surprinzător de ușor, 
în fața lui Dîrzu (2—6, 0—6).

Cel de-al treilea aspect, ulti
mul asupra căruia ne-am pro. 
pus să ne oprim, vizează plu
tonul „care vine". Cei mai 
buni juniori nu numai că nu au 
reușit să treacă un tur sau 
două, dar unii dintre ei au 
fost învinși extrem de ușor de 
către jucători fruntași ai... de. 
centului trecut I Așa s-a Intîm. 
plat cu Cîprian Porumb (a pier
dut la Hărădău) și cu Daniel 
Dragu, surprins de subtilitatea 
jocului lui Traian Marcu (33 de 
ani). întotdeauna este greu să 
cîștigi la „bătrîni", dar cînd ai 
de partea ta avantajul vîrstel 
și dorința de afirmare...

In ceea ce privește întrece
rea feminină, trebuie apreciat 
succesul Mădălinei Voinea, care, 
la 17 ani, s-a impus în fața 
celor mai bune ten-ismane ale 
țării, în fapt și acestea încă ju
nioare, fără a pierde nici mă- 
car un set. Ce bine ar fi însă 
ca jocul bun practicat la Bra
șov de această jucătoare tem- 

play, Jerzy Pogorzelski, pre
ședintele clubului din Gorzow, 
și Ryszard Luezak, antrenorul 
campioanei Poloniei, meritele 
incontestabile ale învingătorilor 
fiind subliniate, de altfel, și 
de delegatul Ligii Europene de 
Natație, italianul Renato Di Ge- 
naro.

Un larg evantai de procedee 
a decis proporțiile scorului, 
numeroasa asistență din tri
bunele bazinului bucureștean 
avînd ocazia să vadă atlt go
luri de la distanță (cinci la 
număr), cît și din centru sa.i 
reluări în plasă la capătul u- 
nor combinații de efect. Pe 
lista realizatorilor au apărut 
șapte dintre cei zece jucători 
întrebuințați de antrenorul I. 
Capșa — nu l-am sooctit, desi
gur, la acest capitol, pe porta
rul Simion, care a avut, de alt
fel, o seamă de intervenții 
orompte —. deasupra tuturor

se vor întîlni în fața fileului pen
tru cîștigarea atît de rîvnitului 
titlu de campioană națională.

Iată componența celor două di
vizii — MASCULIN : Steaua
(campioană națională), Dinamo 
București, Progresul București, 
Tenis Club București, Dinamo 
Brașov și Electrica Timișoara. 
FEMININ : Dinamo București 
(deținătoarea titlului), Steaua, 
Politehnica București, Dacia Ga

MADALINA VOINEA 

peramentală, ambiția și stăpî- 
nirea de sine să fie prezente 
și în confruntările internațio. 
nale ! Diane Samungi pornea 
favorită în finală, dar a pier
dut pentru că jocul său a fost 
lipsit de Inițiativă ți de o lo
vitură decisivă. Ca.de altfel și 
cel al Florentinei Curpenc, 
mult mai ambițioasă doar cu un 
an în urmă. Otilia Pop a evo. 
luat la nivelul posibilităților 
sale. La fel și Loredana Bujor 
(15 ani), care trebuie remarcată 
pentru victoria prețioasă asu
pra veteranei Marla Romanov. 
Teodora Tache și Daniela Moi
se, cîștigătoarea și finalista de 
anul trecut, nici nu s-au văzut, 
în ceea ce privește junioarele

O ORĂ
lUrmait din pag. 1)

foarte diferite, aplicate astfel 
într-un obiect, Intr-un „produs" 
— un unicat, de fapt — care 
ambiționează să devină compe
titiv în lumea polivalentă a 
sporturilor.

Și totuși, să încercăm o 
„scurtă privire" asupra salonu
lui, relevînd, mai întîi, cîteva 
date statistice. Recenta ediție a 
Salonului de modelism a reunit 
aproape 500 de exponate, cele 
mai numeroase aparținînd aero- 
modeiiștilor (140) și navomode- 

aflîndu-se Vlad Hagiu. Acest 
mare sufletist a făcut tot ce 
se poate face intr-un meci, tri- 
mițînd de nu mai puțin de opt 
ori balonul in poarta lui Diako- 
now. „M-a blocat, pur și sim
plu, golgeterul român", măr
turisea experimentatul Inter
național polonez.

Au mai fost și trei șuturi în 
bară, ale lui Răducanu, Hagiu, 
E. Ioncscu, au mai intervenit, 
apoi, unele greșeli în ofensivă 
(pase neinspirate, mingi trimi
se fără suficientă vlagă), după 
cum în apărare oaspeții au 
scăpat de sub marcaj în cîte- 
va rînduri și s-au primit copi
lărește două-trei eliminaii.

Subliniem acestea fără a 
dori cumva să scădem din me
ritele autoritarei cîștigătoare de 
duminică, dar nu e nici un se
cret că la returul de sîmbătă 
datele problemei se vor mai 
schimba și orice inexactitate 
poate influența efectiv soarta 
partidei. Stilon va juca, aproape 
sigur, cu și mai multă ambiție 
in piscina proprie, căpitanul 
său de echipă, J. Pawlak, fă- 
cînd publică hotărirea colegilor 
săi de a lupta pînă la capăt, 
chiar pentru calificare. Or, cei 
din Grozow, cu opt dintre 
componenții naționalei poloneze 
în formație, au meritat, la rln- 
du-le, aplauzele spectatorilor 
noștri, pentru care ei au con
stituit o surpriză prin dăruirea 
din primul pînă în ultimul mi
nut. prin calitățile de înotă
tori.

Șase goluri înseamnă un a- 
vans apreciabil, dar nu și, auta- 
mat, calificarea ! Să sperăm că 
antrenorul Capșa și elevii săi 
vor pleca spre Polonia convinși 
de aceasta, pentru ca intrarea 
în cvartetul de elită al poloului 
european să fie posibilă. Și 
este !...

Gco RAEȚCHI

lați, Metalul Tîrgoviște și Elec
trica Timișoara.

Meciurile vor avea loc la arena 
Progresul și Tenis Club Bucu
rești, dimineața de la ora 8,30, 
ia" la prînz de la ora 13. Iată 
programul zilei de azi — mas
culin î Steaua — Electrica, Di
namo București — T.C.B. și Di
namo Brașov — Progresul, (la 
arena Progresul) ; feminin : Di
namo Bucureștii — Dacia (Pro
gresul) și Steaua — Politehnica, 
Electrica — Metalul (la arena 
T.C.B.). Derbj^-urile Steaua — 
Dinamo (m) și Dinamo — Steaua 
(f) vor avea loc duminică dimi
neață de la ora 8,30.

ANDREI DtRZXJ

mici — Angela Kerek, Ruxan- 
dra Dragomir, Monica Năstase 
— acestea nu au îndrăznit (sau 
poate nu pot încă) să-și spună 
cuvîntul.

Desigur, această ediție a 
Campionatelor Naționale a re
liefat și alte aspecte. Dar, pri. 
vind prin prisma încercărilor 
repetate din ultimii ani de a 
readuce tenisul românesc în 
prim-planul activității interna, 
ționale, considerăm ca fiind 
principale cele prezentate mai 
sus. Iată de ce trebuie să dea 
de gîndit jucătorilor înșiși, an. 
trenorilor de la cluburi și de la 
loturi, ca și celorlalți factori 
cu atribuții în tenisul nostru.

DIN... 24
liștilor (171). Participant!; se
niori și juniori (96, spre exem
plu, la „secțiunea" navoenode- 
îe) din cadrul unor asociații 
sportive mai ma. -au mai mici 
de pe întreg cuprinsul țării, 
precum și o serie de invitați 
din Austria, Italia, Polonia șl 
Ungaria. între cele expuse, fi
rește, și... argumentele „pe vij" 
ale celor 13 medalii românești 
dobîndite la Campionatele Mon
diale în 1987 sau ale celor 51 
adunate de la alte mari con
cursuri din acest an.

Ghizi, de o remarcabilă prom-

FINALELE LA MARATON
REDUS Șl MARȘ

La Sibiu, pe „n traseu exce
lent ales, s-au desfășurat la sfir- 
șitul săptămîn’l trecute finalele 
Campionatelor Naționale șl ale 
Dacladei la maraton redus și 
marș, comisia de specialitate a 
C.J.E.F.S. adueîndu-și un califi
cat aport la organizare.

Iată primii clas ți : 15 km a- 
lergare pe șosea senioare (13 
concurente) — 1. Viorica Ghlcan 
(Voința Tg Jiu) 51:35, 2. Elena 
Murgoci (Metalul Tgv.) 51:53, 3. 
Adriana Andreeseu (Rapid Buc.) 
53:46 ; la tineret — 1. Anița Ca- 
tană (C.S.M. Bistrița) 56:40 ; 20 
km maraton redus junioare (13 
conc.) — 1. Aura Bula (CSȘ Ol. 
Craiova) lh 20:52, 2. Maria Cincă 
(CSS Caracal) lh 25:52, 3. Denis 
Buzatu (CS Tgv. lh 27:10 ; 20
km maraten redus juniori (53 
conc.) — 1. CriMinel crlstea 
(ASA Sibiu) lh 06:21, 2. I. Moisa 
(CGIAG Buc.) lh 06:27, 3. N. 
Cîntăbine (CSS Slob.) lh 06:32 : 
echipe — 1 Hidrotehnica CSM 
Buzău 3n 23:03. 2 C.S.ș. Triumf 
Buc. 3h 23:19. 3. A.S.A. Sibiu
3h 28:40 , 20 km marș juniori
(16 conc.) — 1. Milică Petrache 
(PTT București) lh 33:18, 2. D. 
Despa (CSS Reșița) lh 38:20, 3. 
I. Toaie (CS- Tg. Jiu) lh 39:47 ; 
10 km marș jur. oare (10 conc.) 
— 1. Mihaela Dăogărolu (Unirea 
Alba Iulia) 48:25, 2. Mariana Du
mitru (IMG Buc.) 52:21, 3. Doina 
Munteanu (CSS Vaslui) 52:22. 
(Tile IONESCU — coresp.).

JUNIORII DE LA I.P.A. SIBIU
AU DOMINAT COMPETIȚIA DE DIRT-TRACK

ȘTIRI I

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, cînd competiția celor mai 
tineri alergători de dirt-track 
se consuma în cîteva con
cursuri, de data aceasta cam
pionatul juniorilor s-a derulat 
de-a lungul a 12 etape. Desfă
șurate într-o nouă formulă (13 
sportivi în tot atîtea manșe), 
care i-a triat pe concurenți 
după talentul și conștiinciozi
tatea manifestate în pregătire, 
întrecerile au scos în evidență 
activitatea secției I.P.A. Sibiu 
în procesul de depistare și for
mare a viitorilor performeri.

Beneficiind de condiții exce. 
lente pentru însușirea temeini
că a pilotării mașinii, repre
zentanții asociației sportive si- 
biene s-au prezentat în progres 
de la o reuniune la alta, Nî- 
colae Dragoman și Sigmund 
Liencrth dominînd cursele de 
la etapa inaugurală. Fiind de 
forțe sensibil egale, duelul din. 
tre acești tineri dornici de a- 
firmare s-a soldat spre sfîrșitul 
competiției cu un ușor avantaj 
pentru Dragoman. Dar, în fi
nal, cînd nimeni nu se mai aș
tepta, o defecțiune mecanică 
l-a adus la egalitate de puncte 
cu coechipierul său în clasa
mentul general. Manșa de de
partajare, cu un start dat gre
șit, care l-a dezavantajat evi
dent pe Nicolae Dragoman, a 
fost anulată de Comisia de a-

AN DEOSEBIT PENTRU „UNIVERSITARII * BUCUREȘTENi
(Urmare din pag. 1)

două luni ale anului viitor. A- 
cestor importante întreceri 
sportive de masă li s-a asigu
rat cadrul organizatoric nece
sar pentru a se bucura de o 
reușită deplină și, în același 
timp, pentru a cuprinde masa 
largă de studenți și studente.

Se află în atenția reprezen
tanților Asociațiilor studenților 
comuniști și a colectivelor ca
tedrelor de educație fizică și 
sport și alte acțiuni sportive de 
masă, unele tradiționale, altele 
pe cale de a-și statornici o per
manență : „Cupa anilor I", a- 
junsă acum la a 32-a ediție, 
„Cupa facultăților", organizată 
la 3 ramuri de sport, dintre 
care una obligatorie, atletismul, 
în speță crosul, diviziile stu. 
dențești, precum și — separat,

KivmwraaKaswaB ................

ptitudine, în ampla expoziție: 
modeliști de înaltă clasa, mul
tipli campioni naționali și in
ternaționali, o adevărată „echi
pă" de informare a publicului 
larg, de toate vîrstele, impre
sionat de... tot și de mai toate 
machetele. Să mai spunem, în 
încheiere, că Salonul — organi
zat de C.N.E.F.S. și federația 
de specialitate, în colaborare cu 
secția P.T.A.P.-sport a C.C. al 
U.T.C. — a inclus în cadrul 
lui și cîteva întreceri: Cam
pionatele Naționale la toate 
cele 5 ramuri, un concurs re
publican de tineret (pentru a- 
celeași ramuri) și o cupă inter
națională pentru navomodeliști.

Am mal »cris-o de curînd: 
Dină în preajma Campiona
telor Mondiale de haltere de 
la ostrava înscrierea Iul Nicu 
Vlad pe listele de concurs a 
fost sub semnul întrebării, 
dată fiind prelungita sa in
disponibilitate. O inflamatie 
a genunchiului, o serioasă 
întindere a mușchilor dorsali 
sînt accidente supărătoare în 
orice condiții, darmite atunci 
cînd trebuie să ridici deasu
pra capului 225 de kilogra
me 1 Și totuși, o dată sosită 
„ora H“. Nicu Vlad a lăsat, 
parcă la vestiar amintirea 
mai vechilor sale accidentări : 
a strins din dinți. învingîn- 
du-si teama de recidivă si a 
fost (din nou) cel mai bun 
din lume la stilul smuls. Ba. 
mai mult, s-a aflat la 
pas de un nou record 
dial, haltera de 201 kg 
ridicată, și dînd o clipă sen
zația că va rămîne „pe su
porți4*.

Ni se confesa nu de mult 
Nadia Comăneci: «în toată 
cariera mea parcă a fost un 
făcut: nu știu dacă am avut 
2—3 concursuri de anvergură 
la care să nu fiu accidenta
tă. Si eu am avut multe mo
mente de cumpănă. în care 
pur si simplu nu știam dacă 
voi lua startul. Dar o dată 
demarat primul aparat uitam 
de tot si de toate si nu mai 
vedeam înaintea ochilor dc- 
cît medalia de aur.4*

Ne amintim de bicepsul lui 
Dan Grecu. cedînd chiar în

un
mon- 
fiind

ajunul Camrior 
diale: a cedat 
cedat însă si v 
astfel că lncldt 
Cîdentul) nu a 
dica aterizarea 
prima treaptă 
de premiere. N< 
de palma 1$ I' 
sfîsia4ă de ag 
startul uneia < 
iimpiadei de 
palmă în care 
sească în cele 
medalia de au 
fracturat al lu 
tea finalei olirr 
dezul Țiedt - 
cîștigată — de 
novocaină supo 
Manoliu pentru 
pulsa discul ei 
altă medalie

/argumente 
a demonstra 
snortivî sînt 
materia! cu 
dragostea si
responsabilitate 
rile ne care le 
mai puternice 
matism. Tc stul 
bează rezistenta 
tul moment al 
ne cea morală, 
instanță, car act

ol 
su

c 
tc

Iată, dacă do 
de meditație 
performeri încl 
doneze la cel 
Juns de ordin 1 
imaginat!

So

pel a federației și astfel titlul 
a fost atribuit, în mod normal, 
ambilor combatanți.

Principalii lor adversari, 
Bucur Albu, Sorin Marincu, 
(antrenor — Alexandru Pis) si 
Dobrin Iancu (antrenor — Ni- 
culae Stănilă) au evoluat con
stant, numărîndu-se în fiecare 
etapă .printre animatorii curse, 
lor. Dotați cu reale calități, 
s-au mai impus atenției Victor 
Arghir, Horst Gurtler, Ionel 
Ungureanu, Dorel Drăghia, Pe. 
tru Gurgui și Marcel Păvăla- 
che, care, dacă vor fi supuși, 
în cont'nuare. unei atente pre
gătiri, vor putea deveni moto- 
cicliști de nădejde.

★

CLASAMENTE : etapa a 12-a 
— 1. S. Licnerth (IPA Sibiu) 
11 p, 2. B. Albu (Voința 
Sibiu) 10 p, 3. II. Gurtler (Vo
ința Sibiu) 10 p, 4. N. Drago
man (I.P.A.) 9 p, 5. N. Marincu 
(Voința Sibiu) 7 p, 6. I. Ungu
reanu (Petrolul Ianca) 6 p, 7. 
D. Drăghia (Metalul București) 
6 p; general — 1—2. N. Dra. 
Soman și S. Licnerth 133 p, 
(campioni republicani), 3. B. 
Albu 94 p, 4. S. Marincu 84 p, 
5. D. Iancu . 81 p, 6. H. Gurtler 
63 p, 7. V. Arghir (Petrolul 
Ianca) 62 p.

Troian lOANiJESCU

• Onenul ii 
Predeal a luat 
maestrului Dai 
București). La 
parte 67 de c 
calculatoare de 
nească: Super: 

« La 17 oetr 
lele B ale Ca 
nai Individ 
cit si la > 
deplasa la .aș 
ilova (două gr 
cătoare din ct 
în finala A o 
lctii la Preda 
și Sovata (tre 
jucător!;* Sîintr 
clasați se vor 
mare).

DE LA F.R.
Cupa A.S.A. 

role va avea 
după următori 
— 10 km F (s 
B (liber) ; 23 
(clasic) și 15 
OCt. — 5 km F 
15 km F (libe 
lui federal va 
tombrie, la Pr

IHVV10V
Echipa masei 

rești a avut t 
la „Dinamov* 
în orașul c< 
Ea^ s-a clas, 
după Ruda H 
înaintea Jorma

la discipline individuale și pe 
echipe — întrecerile sportive 
de masă pe profile de învăță- 
mînt : Fizică, Agronomie, Chi
mie, Electrotehnică, T.C-M., Bio- 
logie — Geografie — Geologie, 
Medicină și Farmacie, Științe 
Economice, Istorie — Filosofie 
(cea a juriștilor se desfășoară, 
de regulă, primăvara). Toate, 
cu finale pe țară, de unde re
zultă un plus de atractivitate și 
de interes.

Rămîn, de asemenea, în prim- 
planul preocupărilor etapele de 
masă ale Campionatelor Repu
blicane Universitare, competiție 
în care Centrul Universitar 
București a avut, de 15 ani în
coace, 6 prezență cu totul re
marcabilă — locul I în clasa
mentul general, poziție pe care 
studenții Capitalei doresc să o 
reediteze, mai ales în întrece
rile de baschet (responsabil de 
comisie, M Vasilescu), badmin. 
ton (I. Oprișescu), tenis de 
masă (M. Stoian), atletism (M.

Frazzei — E 
și chiar sch 
special prin 
stitijtului Po 
niversității ș

An deosebi 
'tiv vrea să 
propulsarea 
cît mai mul 
categoria „C 
dențească, ct 
ții ale clubt 
Studențesc, 
I.E.F.S. și F

Și o subli 
zînd activita 
denților buci 
Se referă la 
carii mai d 
de la I.E.F.! 
nizatorică a 
parca acesto 
ficiali și ari 
acelora de 
implicare n 
sprijinul vi 
de educație : 
ca o mc tali 
practică cun 
în institut ( 
competiționa

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 11 OC
TOMBRIE 1987. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 8 variante 100% a 2.831 lei 
și 738 variante 25% a 708 lei ; 
cat. 2 (12 rezultate) : 346 variante 
.00% a 353 lei și 13.014 variante 
25% a v8 lei. întrucît valoarea 
unitară a cîștigurilor de la cat. 
3 (11 rezultate) a fost sub pla
fonul minim de 40 Iei, fondul 
acesteia s-a repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte două 
categorii.

• Tragerea 
EXPRES de 
octomnrie. va 
restl. tn sal.' 
Doamnei nr. 
ora 15.50. Asr 
rea ooeratiur 
fi transmise 1 
mul I. la ora 
trase vor tl 
reluare, ne a 
era 23.05. si 
tombrie. la ci

6 Mai sînt 
la tragerea c 
lă LOTO. Nl 
curați din tin

Ca.de


1 
t
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„U" IN C.C.E.

Echipa feminin» Universitatea 
C.s.ș. viitorul C.uj-Napoca va 
susține mîine primul meci din 
cadrul turului secund al C.C.E., 
intîlnlnd, la Tuz, (Iugoslavia), 
formația Aida Jedlnstvo. Arbitri: 
B. Durantl (Italia) — p. Ghencev 
(Ungaria) ; comisar F.I.B.A. : 
Lazarov (Bulgaria). Returul 
avea loc joi 22 octombrie, 
Cluj-Napoca.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
După etapa desfășurată sîmbătă 

și duminică, clasamentele Cam
pionatelor Naționale de baschet 
sc prezintă astfei :

V. 
va 
la

I (ind minute cu antrenorul n. Trol

• despre adversara echipei Mcaua in C.C.L

„ÂIIMIf IA JOCUL
1,3 sflrșltul săptămlnii trecu-

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

prezintă astfei : ”
MASCULIN GRUPA 1—6

2
2
2
2
2 

. 2 
7—12

2
2
2
2
2
2

Dinamo Oradea 
Steaua
Dinamo Buc. 
Rapid Buc. 
I.C.E.D
Acad. :

HIBfMtlOR OMONIEI *
componentă doi jucători bul
gari: Laksiev, fost la Lokomo
tiv Sofia, un mijlocaș care stă 
foarte bine în teren, autor și 
al unui gol, și Jevizov — cu
noscut la noi — un vîrf de 
atac în stilul lui C&mătaru, 
venit de la Sredet T-S.K.A. 
I-am mai reținui pe mijloca
șul coordonator Saghis, eare 
pivotează în spatele atacanți- 
ior (el a deschis scorul prin- 
tr-un gol frumos), extrema 
dreaptă Teofanos, jucător cu 
multe disponibilități tehnice (a 
marcat două goluri) și cealaltă 
extremă, Ciurupas — deosebit 
dc percutant (ultimul gol ii 
aparține). Sigur că toate as
pectele jocului le-am înregis
trat pe video $1 ele ne vor 
servi la pregătirea cu minuțio
zitate și atenție a celor două 
partide eu Omonia, astfel ca 
echipa noastră să continue, la 
primăvară, drumul In compe
tiția continentală. Să mai adaug, 
în final, eă terenul de joc al 
Omoniei nu este convenabil 
unei echipe tehnice, cum este 
Steaua, că meciul se va juca 
în nocturnă (ora 19,30) șl că 
tehnicienii cipriot! vor urmări 
meciul nostru de campionat cu 
Victoria, ea și pe cel en

’ Stelian TRANDAFIRESCU

Intre vestiar...
• ÎNTREAGA TRIBUNA A 

Il-a a stadionului din „Re
gie" a fost ocupată. Încă de 
la ora 13. de masivul grup 
de slmnatizanti al echipei 
Otelul (erau circa 2 000). Ade- 
văratl suporteri, ei si-au în
curajat tot timpul echipa fa
vorită. care. în final. le-a 
oferit si imensa satisfacție a 
unei victorii pe care putini 
o întrezăreau înaintea meciu
lui. • Coechipieri al selecțio
natei U.E.F.A. *05. gălătenil 
Lupu si Chivu au fost colegi 
de echipă și la Dunărea- 
C.S.U. Nu prea mult timp, 
pentru că primul, a plecat la 
Dinamo, iar celălalt a „urcat"

• DUMINICA, JU- 
CATORUL AUGUS
TIN (VICTORIA) a 
Împlinit 32 de ani. 
înainte de Începe
rea meciului cu Ra
pid. conducerea a- 
sociatiel Victoria 
l-a oferit un fru
mos buchet de flori

• IN PROGRAMUL editat 
cu prii jul partidei de la 
Ploiești se puteau citi cuvinte 
de Îmbărbătare adresate gălă- 
teanului I. Gigi. care. vă 
reamintim, a suferit o serioa
să accidentare în ultima par-

l tldă susținută de Otelul pe 
stadionul Petrolul. Autorul 
acestor frumoase rtnduri este 
C. Stefan, al cărui atac a 
fost la originea accidentării 
sl care acum li dorește fun
dașului gălătean o dt mal 
grabnică însănătoșire. Dar a- 
propo de program. Poate că 
ar fi fost fireso ca acesta să 
publice si clasamentul la zl 
al primului nostru eșalon

la Otelul. Ambii confirmă 
Cr.lvj marcind sl duminici, 
un soi deosebit de importam 
pentru noua sa eohloă. • 
1. Sdiobis. antrenorul secund 
al eălătenllor dună ce ne-a 
dat formația pentru meclu) 
cu Socrtul Studentesce: „Veți 
vedea astăzi un joc frumos 
Si să nu vă mire faptul dacă 
vom produce o mare surpri
ză". • Foarte supărat era du
nă meciul din „Regie” ata
cantul Tlrlea. care. după 
frumoasa iu. „serie» de trei 
goluri (cele cu G.K.S. Kato
wice sl din meciul cu Gre
cia) spera să perforeze si 
poarta lui Călugăru. Dar cum 
si coechipierii lui au jucat... 
încllclt. Tîrlea n-a reușit să 
înscrie.

Cu acest va cifre sînt destul 
de sugestive ; jucă
torii Victoriei au 
expediat 15 suturi 
la poartă, iar fero
viarii doar 3: ra
portul de cornere a 
fost de 5—2 In fa
voarea învingători
lor.

comnetitlonal. • înainte de 
primul fluier al arbitrului, la 
tragerea la sorti a terenului, 
mal mereu sînt consultat! si 
apărătorii buturilor, care ast
fel Isi alee poarta pentru pri
ma jumătate a partidei. Nu 
a fost însă cazul In meciul 
de la Ploiești pentru simplul 
motiv că — interesantă coin
cidentă I — căpitanii echipelor 
au fost tocmai cel doi por
tari, J1 a la gazde, și Moise 
la oaspeți. Intre cel doi nu 
știm cine a ales, cine nu. cert 
este că amindol au primit 
cite un gol la aceeași poar
tă. punctele fiind înscrise în 
reprize diferite...

ite, antrenorul secund al echi
pei Steaua, Radu Trol, a văzut 
la lucru, la Nicosia, pe adver- 

Isara campioanei tării noastre In 
turul II al C.C.E.. Omonia. 
Motiv pentru care l-am . și 
interpelat.

I„Mai intîi, ne-a spus inter
locutorul nostru, trebuie să

precizez eă am urmărit-o pe

I campioana Ciprului intr-un 
meci din campionat, disputat 
la ea acasă,, în compania lui

ILarnaka, echipă eliminată de 
Victoria in primul tur al 
Cupei U.E.F.A. A fost 5—0 
pentru Omonia, după ce la

I pauză tabela de marcaj indica 
0—0. Scorul alb din prima re
priză a fost urmarea marilor

I ratări ale gazdelor, dar și a 
unei prestații ceva mai con
fuze. A fost suficient, însă, ea

ILarnaka să primească primul 
gol, pentru ca acțiunile ofen
sive ale Omoniei să înceapă 
să curgă cu rapiditate, în va-

Iluri. De aici și caracteristica 
generală a echipei Omonia: ea 
pasează destul de bine, îmbi- 

Inînd tehnicitatea cu jocul în 
viteză". • Alte informații ? 
„Echipa Omonia este antrenată 
de un fost international bul- 

Igar, Arsov. Ca și Larnaka, 
campioana Ciprului are în

si o cupă, 
prilej, noi4
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toria s-a impus net 
în fața partenerei 
sale de întrecere. 
In acest sens, cîte-
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„TROFEUL SPORTUL"
In fruntea clasamentelor „Tro

feului Sportul» pentru eficacitate 
la băieți : 1. V. Băiceanu 
68 p, 2. N. Mănăllă (Fa- 
p, 3. V. Tace (C.S.U. 
52 p ; la fete : 1. M. Pali 
Brașov) 60 p, 2. C. Hînda 
Brașov) 57 p, 3.

2
2
1
1 
o 
0

187:119 
127:105 
163:162 
162:163 
105:127 
119:187
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4
3
3
2
2 Campionatul speranțelor

se află
(Farul)
rul) 57
Brașov) 
(Voința
(Voința , „
lip (Politehnica București) 42 

„VOINȚIADA" 
a treia a competiției 
„Voințlada**, desfășurată 

(în organizarea foarte 
U.J.C.M.). a fost cîștigată

E. Fi- 
P.

fe-Ediția 
mi nin e 
la Ia<d 
bună a _____ —____
de Voința București, urmată de: 
2. Voința Brașov. S. Voința Iași, 
4. Elcctri Botoșani. Coșgeteră : 
Nicoleta Menihart (Brasov) 71 
(AL. NOUF — coresp.).

„CUPA SĂNĂTATEA"
Competiția masculină dotată 

„Cupa Sănătatea*1, disputată

P.

cu 
... . , _______ .. tn
Capitală, a oferit următoarele cla
samente finale — categoria O- 
noare : 1 A S. Poșta, 2. Sănă
tatea, 3. I.P.B. ; categoria califi
care : 1. Utilaj Chimic, 2. Mine- 
Energia-Politehnica, 3. Unirea 
Tricolor.

CHIT, DINAMO : LOCUL 2
Iisi. Levski-Spartak Sofia, 
Gv/ardU Wroclaw si a Selecțio- 
latei armatei populare angoleze. 
Cel mai bun iucător al echipei 
bucureștene a fost Dan Nicules- 
cu — coseeter al competiției (125 
puncte înscrise), desemnat în a- 
celasl timp dreDt cel mai valo
ros baschetbalist al turneului. 
S-au mai evidențiat:. iuniorul Mi
hai Sine viei, Alexandru Vinerea- 
nu. ^Gabriel David si Viorel Con
stantin (numai în apărare).

DIVIZIIMIf B INTRĂ
Miercuri 21 octombrie sînt 

programate locurile, din cadrul 
unei noi etape a „Cupei Româ
niei". competiție care se desfă
șoară sub eg ,,Daciadei“. In 
această fază, care cuprinde 56 
de întîlniri. participă si cela 54 
divizionare B. Toate partidele se 
vor disputa De terenul formați
ilor de categorie inferioară, cu 
începere de la ora 14. Următoa
rea fază a „Cupei României" 
este programată la data de 12 
noiembrie, de la ora 13.

Iată programul complet al 
locurilor: Ca'rnați Gălănești — 
Steaua Minerul V. Dornei. Sănă
tatea Dărăbani dud. Botoșani) — 
C.S. Botoșani. T.T.A. Celuloza P. 
Neamț — Ceahlăul P. Neamț, Me-

SELECȚII LA DINAMO $1 
RAPID

In zilele de 19, 20 șl 21 
octombrie a.c., secția de 
fotbal a clubului Dinamo 
București organizează se
lecții nentru copii născuți 
între 1 august 1973 și 31 iu
lie 1975. Cel Interesați se 
vor prezenta Intre orele 
8,30—12 și 14—17 la sediul 
clubului din Sos. ștefan 
cel Mare.

★
Clubul Rapid organizea

ză pe stadionul Giiilești, In 
Zilele de 16 și 17 octom
brie a.c., între orele 8—10 
șl 15—17, selecție la fotbal 
pentru copii născuți în anii 
1972, 1973, 1074 și 1075. Pre
zența la selecție se va face 
cu echipament, propriu.

I DOAR TREI MECIURI S-AU JUCAT |N CUPLAJ!

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Aflăm din casetele meciurilor 
etapei a 8-a că la București a 
fost „timp excelent nentru fot
bal-, că la Craiova, Ja Pitești, ta 
Brașov și la Tg. Mureș a fost 
timp „Însorit», „frumos», chiar 
„...primăvăratic", cum a specificat 
unul dintre cronicari I N-a plo
uat nicăieri, deși la Bacău a fost 
destul de „rece", iar la Ploiești 
și Moreni „înnorat».

Cu toate acestea, doar trei clu
buri au recepționat apelul nos
tru din coloanele ziarului de vi
neri 9 octombrie apărut sub ti
tlul „De ce nu peste tot in cu
plaj 7“. Doar la Ploiești, Tg. Mu
reș și Pitești partidele din cam
pionatului speranțelor s-au jucat 
in cuplaj cu cele de Divizia A. 
Așa cum prevede regulamentul. 
Celela, e șase, cele de la Bacău 
(observator, VI. Grosu), Bucu
rești (observatori, Gheorghe 1.1- 
mona în „Regie" șl I. Urs la 
Victoria — Rapid), Craiova (I. 
Puia), Moreni (Fr. Coloși), Bra
șov (Gh. Staicu) au fost pro
gramate pe terenuri alăturate, li
nele mai bune, altele ca val 
de ele I

Nu vrem să mal subliniem Încă 
o dată de ce este BINE și IM
PORTANT ca aceste meciuri să 
se joace tn cuplaj, alita vreme 
cît starea terenurilor este foarte 
bună și nu există pericolul de
teriorării gazonului. Dorim chiar 
să supunem atenției o opinie 
care ni se pare deosebit de in
teresantă dar care poate fi ușor 
combătută. Ea aparține unui 
conducător de club cu mare ex
periență, Corneliu Costinescu, de

la S.C. Bacău. „Dacă Pitcștlul, 
Craiova sau Dinamo mă progra
mează cu speranțele pe stadionul 
lor central, In cuplaj, cu mare 
plăcere voi proceda la fel și eu, 
aici, la Bacău, cu partidele retur. 
Nu-i corect ca, an de an, cam
pionat de campionat, echipa noas
tră de speranțe să joace in de
plasare pe terenuri mărginașe, 
iar toți ceilalți, ctad vin Ia Ba
cău, să fie programați pe gazo
nul cel mai bun. Nu ml se pare 
falr-play».„

Are sau nu are dreptate pre
ședintele iul Sport Club Bacău 7

In orice caz, rolul observatoru
lui federal ni se pare nouă a fi 
hotărîtor in această problemă. Cu 
atlt mai mult, cu dt acesta are 
la lndemînă și... instrumentul ne
cesar REGULAMENTUL.

Laurențiu DUMITRESCU
1. DINAMO
2. Victoria
3. F.C. Argeș
4. Petrolul
5. Steaua
6. Univ. Craiova
7. F.C. Olt
8. Flacăra
9. Rapid

10. F.C.M. Brașov
10. Corvinui
12. A.S.A.
13. „Poli» Tlm.
14. C.S.M. Suceava
15. S.C. Bacău
1«. Oțelul
17. ,,U» Cj.-Nap.
18. Sportul Stud.

8 1 1 0 28- 8 22
8 1 8 1 17- 8 21
8512 23-10 16
Sili 16-12 18
lin 22-10 14
i n i ie- 114
8 8 1 3 17- I 13
8 4 13 18-16 13
8 3 0 5 12-17 9
8 3 0 5 12-19 0 
n n i3-i« o
8 2 1 4 8-14 8
13 15 8-18 1
8 3 1 5 5-21 7
8 1 3 8 7-13 6
8 1 3 8 13-20 8
8 3 0 8 10-31 6
7 1 3 3 8-18 6

• o stare gripală l-a ținut, duminică, pe Negrită de
parte de dreptunghiul gazonului pentru meciul cu C.S.M. Su
ceava, la care lipseau și alți titulari. Inloculndu-1 pe Negrilă, 
Mănăilă s-a achitat de sarcinile care reveneau fundașului 
dreapta, dar, așa cum remarca după joc, la cabine, și antre
norul C. Oțet, absența Iul din linia mediană a afectat randa
mentul acesteia. © Pe parcursul a numai 15 minute — pri
mele —, Ciurea a fost mai mereu la pămînt, primind, nu o 
dată, Îngrijirile medicale. „Este tare fragil băiatul acesta», s-a 
exprimat cineva, lingă noi, vrlnd, parcă, să scuze „bărbăția" 
afișată dincolo de limitele regulamentului de unii apărători 
suceveni. © Intîlnlndu-se arareori cu balonul, jucătorul nr. 1 
al C.S.M.-ulul, l-am numit pe Cașuba, a primit nota 5 ! I-o 
ajustaseră. Intr-un fel, șl coechipierii din liniile dinapoi, care, 
văzîndu-șl. In proporție de 90%. de sarcinile defensive, l-au 
văduvit de... mingile necesare.

• organizato
rii. la Înălțime. 
Este vorba de F.C. 
Argeș, care, la par
tida sa cu Stea
ua. a luat toate 
măsurile pentru a 
asigura condițiile 
bunei desfășurări 
unui joc la care 
biletele de intrare 
fuseseră epuizate 
încă de sîmbătă I 
Să-l evidențiem si 
De crainicul statlel 
de amplificare, de 
la stadionul .1 Mai", 
el făoind o exce
lentă prezentare a 
partidei „cap de a- 
fis» a etapei si o

frumoasă pledoarie 
pentru sportivitate 
tn tribunele Înțesa
te de public. Ceea 
ce am si consemnat, 
de altfel. Totuși, un 
mare reproș pentru 
suporterii „alb-vio- 
letilor»: nu știu 
să-si susțină echipa 
favorită, asa cum 
se proceda pe vre
mea lui... Dobrin. 
Păcat! • Ignat a 
făcut. duminică, 
multe faulturi in 
teren, căutind cu... 
luminarea cartona
șul galben, pe care 
l-a sl primit de la 
arbitrul Ad. Porum-

boiu. A fost la un... 
mic pas de a-1 pri
mi si pe cel roșu. 
Am fost surprinși 
însă de această pos
tură a mijlocașului 
Pitestean. Si fiindcă 
veni vorba sl de 
arbitrul vasluian 
Ad. .Porumboiu. să 
subliniem Încă o dată 
prestația sa. Intr-un 
joc greu si aspru 
în unele momente 
asa cum declara 
si observatorul fe
deral al partidei 
fostul arbitru in
ternational Andrei
Rădulescu.

ÎN „CUPA ROMÂNIEI-
talul Roman — C.F.R. Pașcani. 
Constructorul Iași — Politehnica 
Iași, Mecanica Vaslui — inter 
Vaslui. Petrolul Moinesti — Șire
tul Pașcani. Partizanul Bacău — 
FEPA *74 Bîrlad. Victoria I.B.A. 
Tecuci — Unirea Focșani, Foresta 
Gugesti — Olimpia Rm, Sărat. 
Laminorul Viziru — F.C.M. Pro
gresul Brăila. Granitul Babadag
— Petrolul Brăila. Bazelm Uni
rea dud. Tulcea) — F.C.M. Del
ta Dinamo Tulcea. Cimentul 
Medgidia — F.C. Constanța. Vic
toria Tăndărei — Unirea Slobo
zia. Hidrotehnica Buzău — Glo
ria Buzău Unirea Urzicenl — 
Metalul București. I.S.C.I.P. Ul- 
menl — Sportul 30 Decembrie. 
F.C.M. Dunăreană Giurgiu — Pro
gresul Vulcan București. Monta
na Sinaia — Steaua Mizll. Petro
lul Băicol — Metalul Plopenl. 
Chimia Găestl — C.S. Tirgoviste, 
Metalul Mila — Prahova C.S.U. 
Ploiești. I.M.G. București — Me
canică Fină București. Voința 
București — Autobuzul București, 
„Cavalerii Fluierului" Pitești — 
I.C.I.M. Brașov, R.O.V.A. Roșiori
— Sportul Muncitoresc Slatina. 
Precizia Săcele — Metalul Tg. 
Secuiesc. Unirea Turla (jud. Olt)

— Sportul Muncitoresc Caracal. 
Minerul Mecanizatorul Simian — 
A.S. Drobcta Tg. Severin. Viito
rul Drăgășani — Chimia Rm. Vil- 
cea. Chimistul Tg. Jiu —• Glo
ria Pandurii Tg. Jiu. Petrolul 
Țicleni — Gloria Reșița, C.S.M. 
Caransebeș — C.S.M. Reșița, C.S.M. 
Lugoj — Metalul Bocșa. U.M. Ti
mișoara — A.S.A. Progresul Ti
mișoara. Metalurgistul Cugir — 
A.S. Paroseni Vulcan. Minerul 
Baia de Arieș — Jiul Petroșani, 
Mureșul Deva — Dacia Mecanică 
Orăstie, Motorul I.M. Arad — 
U.T. Arad. Otelul Dr. Petru Gro
za — F.C. Bihor. Recolta Salon
ta — Strungul Arad. Chimia Tăș- 
nad — Victoria FIUT Cărei. Fo
resta Satu Mare — Olimpia I.U.M. 
Satu Mare. Silvana Cehul Sllva- 
nlel — Armătura Zalău. Bradul 
Vișeul de Sus — C.I.L. SIghet. 
Minerul Itodna — Gloria Bistrița, 
Unirea Dej — F.C. Maramureș. 
Mureșul Luduș — Sticla Ariesul 
Turda. Metalul Sighișoara — 
Tractorul Brasov Mureșul Topll- 
ta — Minerul Baia Surle. Viito
rul Ghcnrgheni — Eleetromures 
Tg. Mureș. Progresul Odorhelul 
Secuiesc — Chimica Ttrnăvenl. 
Carpati Agnita — Gaz Metan Me
dias. I.P.A, Sibiu — Inter Sibiu. 
Armătura Strehaia — Electropu- 
tere Craiova.

• IN ziua URMĂTOARE MECIULUI de la Moreni, funda
șul central al echipei Flacăra, Ene, Împlinea 31 de ani. El și-a 
onorat In devans această aniversare, printr-o evoluție foarte 
bună șl prin golul eare a adus victoria formației sale. • De 
asemenea. Suria, de la Corvinui, a împlinit 37 de ani chiar 
duminică, dar el nu a ieșit atit de mult In evidență, deși în
cepuse foarte promițător jocul, deoarece replica ofensivă a 
echipei lui a fost In general modestă. • Cu trei indisponi
bilități In formație (Tlrnoveanu, Văetuș șl Bardac — cu toții 
accidentați), Corvinui — continulnd lăudabila sa acțiune de 
promovare a tinerelor talente din propria pepinieră — a pre
zentat duminică o listă de rezerve cu doi posibili debutanțl in 
prima divizie t portarul Tillban șl Hanganu, ambii tn vtrstă de 
18 ani. Dintre el, cel de-al doilea șl-a și făcut acest debut, 
fiind introdus ta teren ta min. 52 șl arătînd frumoase cali
tăți. • Spre finalul meciului, arbitrul V. Alexandru a contri
buit prin cîteva decizi! ale sale la crearea unei stări de ner
vozitate ta teren, care a avut drept urmare apariția mal multor 
cartonașe galbene. Credem, Insă, că el s-a pripit atunci cînd 
l-a trimis pe antrenorii echipei hunedorene în tribună, aceștia 
avînd intenția nu de a protesta, ci de a-și tempera jucătorii.

• UN DEBUT PLIN DE 
PROMISIUNI: internaționalul 
de juniori Lucian Moldovan 
a evoluat 25 de minute In 
formația A.S.A. Tg. Mures. Șl 
a făcut-o cu siguranță. a- 
Dtombul si chiar reușita unul 
jucător de „A“ cu experien
ță. dacă ne gtadlm la înca
drarea lui In ioc. la aparițiile 
periculoase ta atac, una sol
dată cu o bară! Bun venit 
De prima scenă. Sl mult suc
ces! • Acum, despre un fot
balist cu multă experiență, 
din cealaltă formație: Clm- 
peanu II a fost unul dintre 
cei mai activi si mai utili ju
cători ai oaspeților. La origi
nea tuturor acțiunilor pericu
loase ale lui „U". internațio
nalul clujean a dat o pildă de 
angajament ta loc. Dar sl de 
măiestrie fotbalistică! ■ Pa
nici a llnslt mult formației 
mureșene. El s-a accidentat 
la un meci de verificare in

cursul săDtăminil. Atentle la 
aceste jocuri 1 în cazul Iui Fa- i
nici a fost vorba de o plagă ț
profundă provocată de un 1
crampon „neregulamentar". 9 >
Sportivă, clină de vioiciune. i
cu un program muzical bo- 1
gat. tinereasca galerie a for- l
matiei clujene: unul dintre 
frumoasele el refrene: „A.S.A.. I
A.S.A.. te sa-lu-tă Na-po-ca!“ 1
Toată stima noastră pentru )
asemenea grunvri de susțină- <
tort. • în luptă cu... kilo- 1
gramele Iile Co«tel a jucat la <
speranțe. „Mal are Încă 5 ki- >
lograme de dat jos", — ne i
spunea medicul echipei, dr. E. )
Halmagy. în acest timn urcă l
excelent, ca rol ta echipă sl ’
formă sportivă. A. Stoica, de- l
venit „omul de imnuls" la ;
A.S.A

...Șl GAZON !

• ASTĂZI, ROMÂNIA — CE
HOSLOVACIA (JUNIORI) LA 
DROBETA TR. SEVERIN. Astăzi, 
de la ora 15, pe stadionul Muni
cipal din Drobcta Tr. Severin se 
va disputa primul meci dintre 
selecționatele de juniori U.E.F.A. 
’89 ale României șl Cehoslova
ciei. Revanșa este programată 
pentru vineri, la Orșova.

© CONSFĂTUIRE CU ANTRE
NORII CENTRELOR VIITORUL.

T t astăz ș! tot la Drobeta Tr. 
Severin se va desfășura consfă
tuirea cu antrenorii coordonatori 
ai Centrelor olimpice de pregă
tire Viitorul.

• ARBITRII MECIURILOR DIN 
cupele EUROPENE. Iată arbi
trii detegați dc U.E.F.A. să con
ducă partidele din cuipele conti
nentale ale echipelor noastre : 

STEAUA — OMONIA NICOSIA :

Lisklewicz (Polonia) la medul 
tur, Kotherja (Albania) la parti
da retur ; VICTORIA — DINAMO 
TBILISI : Rossncr (R.D. Germa
nă) — turul, Ruokonen (Finlan
da) — returul ; brOndby — 
SPORTUL STUDENȚESC : Phi
lippi (Luxemburg) — turul, Hol- 
mann (Austria) — returul.

© „CAVALERII FLUIERULUI» 
LA PARTIDELE ALBANIA —

ROMÂNIA Forul continental a 
stabilit conducătorii Intilnirllor 
Albania — România din prelimi
nariile C.E. (A și tineret). Jocul 
primelor selecționate (28 octom
brie), va fi arbitrat la centru de 
Van Swietetten (Olanda), iar cel 
al echipelor de tineret (27 octom
brie) de Țoncev (Bulgaria). Preci
zăm că U.E.F.A. nu anuță, ta co
municările sale, prenumele arbi
trilor.



De vineri, la Miercurea Ciuc

SE REIA TRADIJIA ? J INTERNAȚIONALELORu

DE PATINAJ ARTISTIC ALE ROMÂNIEI
Se reia — după opt ani de 

întrerupere — o competiție 
care, în mod cert, va reține a- 
tenția spectatorilor, și va fi 
de natură să-i stimuleze pe 
sportivi și tehnicieni : Campio
natele Internaționale de patinaj 
artistic ale României, întrecere 
rezervată juniorilor.

Competiția este așteptată cu 
interes, avînd .în vedere pro
gresul înregistrat de tinerii pa
tinatori români în ultimii ani, 
de cînd ei se pregătesc în ca
drul Centrului olimpic IMF — 
ascensiune concretizată în me
dalia de bronz cucerită de Cor
nel Gheorghe, în 1986, la „Con
cursul Prietenia", prima din 
istoria patinajului artistic 
mânesc.

De vineri, concurenți din 
țări — JL.Z__~ ~~

ro-

De vineri, concurenți din opt 
11 — Bulgaria, Cehoslovacia, 

R.P.D. Coreeană, R.D. Germa
nă, K.F. Germania, Polonia, Un
garia și România — se vor

li N1NG V\ ri

reuni sub cupola patinoarului 
artificial din Miercurea Ciuc, 
ei deschizînd, cu prilejul „In
ternaționalelor" României, se
zonul de patinaj artistic. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
Cornel Gheorghe, campion na
țional de juniori și de seniori, 
de deținătoarea titlului la ju
nioare, Codruța Moîscanu, pre
cum și de colegii lor Zsolt Kc- 
rckcs, Marian Prisăcaru, Luis 
Taifas, Fabiola Vișînoiu, Bea
trice Kurceakovschi și Raluca 
Duda. De asemenea, vor mai fi 
prezenți în concurs și alți pa
tinatori fruntași ai țării, cum 
sînt Marius Negrea, Felix Si- 
nitean. Marina Bclu și Cren
guța Alecu. Antrenorii lotului 
român sînt Gabriela și Cornel 
Munteanu.

Și oasepții vor fi prezenți, 
desigur, cu evoluții valoroase. 
Ne gîndim în special la patina
torii din Cehoslovacia și R.D. 
Germană — cu adevărate școli 
în materie —, dar și la cei din 
R.P.D. Coreeană, în real progres 
în ultimii ani.

LA (. M. DE GIMNASTICA
ROTTERDAM (Agerpres). 
ziua de 18 octombrie, la
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Fală in fată 
ră. campionul 
Kasparov si -salangerul său 
toii Karpov au efectuat 39 
mutări pe scena teatrului Lope’
de Vcaa din orașul spaniol Se
villa. înainte ca arbitrii să con
semneze- remiza prin repetarea 
de trei ori a aceleiași poziții. în 
cadrul primei partide a noului lor 
meci pentru titlul de cel mai 
bun sahist al lumii. După cum 
au observat comentatorii agenți
ilor de presă. Karpov cu piese
le albe, a părut surprins în mo
mentul în care mai tînărul său 
adversar a afes apărarea Grlin- 
feld. (Ne amintim că în pyice- 

,on- 
parti- 
a fost

purile bl — c3. respectiv cO—b4. 
înainte de a vă prezenta partida, 
mal menționăm recordurile de 
durată la timpul de gîndire con
sumat la unele mutări: Kasparov 
a reflectat 62 de minute pentru 
10...NÎ8. iar Karpov 56 de minu
te pentru 17.Nf3!

Parik STEFANOV
Iată fișa partidei : Karpov — 

Kasparov (partida unu)
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Rotterdam vor începe întrece
rile Campionatelor Mondiale de 
gimnastică, competiția urmînd 
să se încheie la 25 octombrie. 
Echipa masculină a R.P. Chi
neze va fi condusă de campio
nul olimpic Li Ning, în timp 
ce reprezentativa feminină o 
va avea în frunte pe Lou Hun.

LA, PAZ, 13 (Agerpres). — Utili- 
zînd o bicicletă 
roți, 
hard Scheller a stabilit pe velo
dromul din capitala Boliviei, La 
Paz, un record mondial de vite
ză reallzînd pe 500 m lansat tim
pul de 19,873, echivalent cu o 
medie orară de 90.5447 km. Ve
chiul record era de 21.800 me
die orară 82,056 km.

„Vector" cu trei 
ciclistul vest-german Ger-

Recent, s-a disputat în 
pru un important concurs

Ci- 
_  _ In

ternațional de atletism, la care 
au participat și atleți români. 
Doi dintre ei au terminat în-

— Margareta Ghile 
m (4:18,09) și Nicu 
suliță (66,12 m), iar 

pa

vingători
la 1500
Roată la ...
Maria Pîntea s-a clasat 
locul 3 la 1 500 m (4:19,47)

CAMPIONATELE DE BOX FOSTELE
(Urmare tin pag I)

o decizie meritată. în unani
mitate.

O mică surpriză in cca de a 
doua partidă a „ușorilor". Du
pă o frumoasă și promițătoare 
comportare la „zone", se părea 
că Mihai Gruescu (Timpuri Noi . - 
București) va juca un rol im- 
portant în turneul final. Nu b 
fost așa, adversarul său, Cezar 
Robu (Oțelul Tîrgoviștef, punc
tând mai mult, Gruescu niulțu- 
mindu-se, cea mai marc parte 
din timp, doar să... amenințe. 
In aceste condiții, învingător la 
puncte (5—0), Cezar Robu !

Partidă de zile mari între Ion 
Stan (Dinamo) și Mihai Pîrvu 
(CFR Craiova). Cea mai dina
mică întîlnire de pînă acum, 
disputa celor doi sportivi s-a 
dat non-stop de-a lungul între
gului timp de luptă. Avînd de 
partea sa superioritatea tehnică 
și o mai bogată experiență, Ion 
Stan a încercat să... ciupească 
puncte cu directe rapide, sur
prinzătoare, fără un angajament 
fizic total. De o vitalitate deo
sebită, Pîrvu a imprimat însă 
disputei tactica sa, atacînd fără 
răgaz și reușind, pînă la gon
gul final, cum se spune, să 
scoată sufletul din partenerul 
de întrecere. Stan a trebuit să 
apeleze la toate cunoștințele 
sale tehnice și la ultimele pi. 
cături de energie pentru a se 
menține, totuși, în vederile ju
decătorilor, care i-au acordat 
victoria la puncte cu o decizie 
la limită : 3—2 !

cunoștințele

REZULTATE

feld. (Ne amintim că în orei 
dentul meci, desfășurat la L< 
dra șl Leningrad scorul 
delor în apărarea Grunfeld 
net favorabil lui K .rpov).

Conform temperamentului 
Karpov a imprimat încă 
începu: un pronunțat caracter
pozițional jocului, deși la un mo
ment dat situația ■ dc pe tablă îl 
oferea șanse tactice de atac (de 
exemplu, 17.g4. în loc de 17.Nf3). 
Manevrele de De flancul damei 
(încercările lui Kasparov de a 
pătrunde pe cîmpurile c2 sl a3) 
au dus la o puțin spectaculoasă 
repetare de mutări. începută la 
mișcarea a 22-a. simbolic, aceas
tă perpetuare a poziției a fost 
evitată de salanger. dar a fost 
numai o scurtă aminare a dez- 
nodărnîntului partidei prevăzut 
de spectatori: egalitatea datora
tă echilibrului de foirte pe eși
chier. printr-o nouă repetare a 
săriturilor acelorași cal pe cîm-

său. 
de la

CONGRES INTERNATIONAL

PE PROBLEME OLIMPICE
MONTREAL (Agerpres),

Cu prilejul celei de-a 15-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
ce se vor desfășu-’a anul viitor 
la Calgary, Universitatea orașu- 
lui-gazdă va organiza, în perioa
da 15—20 februarie, un Congres 
internațional sportiv. In cadrul 
acestuia vor fi dezbătute proble
me referitoare la mișcarea olim
pică mondială și rolul mijloace
lor de informare în masă în 
trecut, prezent și viitor.

GLORII
la Palatul Sporturilor și Cul- 

__ ,_______  _________ ___ de bună factură tehnică și 
spectaculară. întrecerile sînt urmărite cu mult interes și, de
seori, aplaudate la scenă deschisă. Organizatorii au avut o ini
țiativă lăudabilă: in apropierea „careului magic" au amenajat 
un sector cu „fotolii de ring" care, In aceste zile festive ale 
pugilatului nostru, sînt rezervate foștilor noștri boxeri care, 
cu ani in urmă, au obținut succese de răsunet in arena inter
națională.

Un om robust, cu privirea limpede și părul ca neaua, urmă
rește atent disputele. Nu este altul decît medaliatul cu argint 
al „mijlociilor" la J.O. de la Helsinki, Vasile 'ri*s 
Alături de el, Titi Dumitrescu a rămas aproape — 
chimbat și-și incintă partenerii cu aceleași vorbe de spirit dln- 
totdeauna. Calistrat Cuțov este in... misiune : ca antrenor al lo
tului reprezentativ este numai ochi la ceea ce se petrece pe 
ring. O pereche renumită acum 23 de ani : Mircea Dobrescu și 
Ludovic Ambruș. Primul se mai află încă „in categorie", in 
timp ce adversarul său ar trebui să boxele acum în nndul... 
„semigreilor".

Cînd candidații de azi ai titlurilor de campioni urcă sau 
coboară din ring, sînt aplaudați cu căldură de cel cu mulți ghio
cei la timple din fotoliile rezervate fostelor glorii. Maeștrii care 
li însoțesc le explică : „îi vedeți 7 Nu sînt alții decît Ion Chi- 
riac, Gheorghe Flat, Dumitru Ciobotaru, Vasile Mariuțan, Ion 
Monea, Costică Cionoiu, Iordan Stoianovicl...".

Tinerii se înclină și mulțumesc in acest fel atenției deosebite 
ce li se acordă... ' •

Lume multă în jurul ringului de 
turii. Majoritatea meciurilor sini

In ultima partidă a „ușori
lor", Giani Gogol (CSM Iași), 
datorită superiorității sale teh- 
nico-tactice, a reușit să depă
șească un adversar puternic, cu 
o mult mai mare experiență 
competițională decît a sa, Eu. 
gen Preda (Metalul Rm. Vîl- 
eea). După o primă repriză în 
care Gogol a parat foarte bine 
rafalele expediate de Preda, ie
șeanul a început tot mai des 
să-și pistoneze adversarul cu 
directe, iar în final a pornit și 
la ofensivă, cîștigînd clar : 5—0.

Da categoria 
Gheorghe

semlmijlocle,
Pîrvănescu (Â.E.M

TEHNICE
Ușoară : v. Mihăilă (Steaua) b.p. FI. Țîrcomnicu (Dinamo), 

C. Robu (Oțelul Tîrgoviște) b.p. M. Gruescu (Timpuri Noi Buc.), 
I. Stan (Dinamo) b.p. M. Pîrvu (C.F.R. Craiova), G. Gogol
'C.S.M. Iași) b.p. E. Preda (Metalul Rm. Vîlcea) ; semimijlocie: 
«h. Pîrvănescu (A.E.M. Timișoara) b.p. V. Cîtea (Nicolina Iași),
I. Constantin (Farul) b.ab.2 V. Gruev (C.F.R. Craiova), L. 
landu (Prahova Ploiești) b.p. M. Constantin (Muscelul Cîmpu- 
!ung), p. Buliga (C.F.R. Timișoara) b.p. Șt. Drișeu (Farul) ; 
-cmimuscă: I. Dumitru (A.S.A. Buzău) b.ab.l G. Muller 
(C.F.R. Timișoara), M. Gîndac (Steaua) b.p. V.P. Encean (Di
namo), FI. Hîrcea (CSM Drobeta Tr. Severin) b.p. o. Drago- 
mir (Prahova Ploiești), S. Petrescu (B.C. Galați) b.p. V. Șan- 
rlor (C.S.M. Bistrița); cocoș: C. Morea (Steaua) b.p. V. Tivădar 
(Voința Satu Mare), I. Guzganu (Steaua) b.p. N. Iancu (IMASA 
Sf. Gheorghe), v, Saghin (Farul) b.ab.l T. Damian (C.S. Brăi
la), I. Antonie (CSM Craiova) b.p. Șt. Vasilache (ISCIP Ul- 
meni — Călărași); grea: I. Simina (Steagul roșu Brasov) b.n. 
Gh. Constantin (Met. Cugir), D. Gontariu (AEM Timișoara) 
b.p. I. Corbu (PAL Fălticeni), F. Panfil (Voința Măcin) b.ab.l 
I. Enea (Voința Constanța).

Tița. 
nes-

Paul IOVAN

Timișoara) a primit decizia de 
învingător cu 4—1, 
s-a dovedit superior adversaru
lui, ieșeanul Vasile Citea.

Meci de mare tensiune între 
campionul „somimijlociilor", 
Ștefan Drișeu (Farul), și Petrică 
Buliga (CFR Timișoara). Puțini 
dintre spectatori se așteptau la 
o replică atit de viguroasă dată 
constănțeanului de către Buliga. 
Timișoreanul, cu gardă inversă, 
a fost incomod partenerului de 
întrecere, răspunzînd cu contre 
la toate atacurile inițiate de 
Drișeu. Partida a fost dinamică, 
cu schimburi dure de ambele 
părți, Buliga avînd un tir mai 
bine reglat și mai insistent. 
Decizia a fost acordată, pe 
drept, lui Buliga, la limită : 
3—2.

Din întrecerile „semimuște- 
lor" s-a remarcat partida din
tre Marian Gîndac (Steaua) și 
Viorel Pop Encean (Dinamo). 
După desfășurarea primelor 
două runduri’ se părea că di- 
namovistul poate realiza o sur
priză. Dar, Encean a pierdut 
prospețimea și în ultimul mi
nut a cedat clar, pierzînd cu 
2—3. în disputele „cocoșilor" 
a plăcut replica deosebit de cu
rajoasă pe care tînărul sătmă- 
rean Vasile Tivădar a dat-0 lui 
Cristian Morea (Steaua), învin
gător cu 4—1 fiind declarat C. 
Morea.

dar el nu

moment în care, 
meridianele sportu-

tntr-un
toate ------.
lupta împotriva flagelu- 
n urnit dopai capătă tot

ne 
lui.
Iul _____ .
mal multă amploare si rezo
nantă. adincindu-se si diver- 
siflcîndu-se. ne sosesc vesti 
că. în Anglia. în fruntea a- 
cestei acțiuni se situează, tot 
mal ferm, fostul dublu cam
pion olimplo Sebastian Coe. 
unul din „monștrii sacri" ai 
sportului britanic si interna
tional. Zilele trecute. sub 
titlul „Coe: guerre au dopa- 
ge“. ziarul „l’Equlpe’ relatea
ză pe lara despre mai vechi
le sl constantele 
manifestate, pe 
de cel care. în 
cova) si în 1984 
les), a triumfat
1 500 m desfășurate sub sem
nul celor 5
te.

încă de
concura în 
vîrstă de 31...................
ticipat la „mondialele' 
Coe s-a declarat un dușman 
înverșunat al dopingului, 
mentionînd (între altele) că 
„folosirea unor substanțe in
terzise reprezintă lin mare 
pericol, nu atit pentru că, in
tr-un caz sau altul, poate fal
sifica ierarhiile, ci mai ales 
pentru că. într-un caz sau al
tul, periclitează sănătatea unor 
tineri. împinși de alții sau nu
mai inconștienți, aceștia riscă 

.enorm recurgînd la dopaj, a- 
vînd să devină, mal devreme 
sau mai tirziu, adevărate e- 
nave ale societății. Este si 
motivul, unul civic înainte de 
toate. în virtutea căruia bătă
lia împotriva dopajului 
trebuie să cunoască nici 
clipă de delăsare".

Acum. în calitate de vice-

preocupări 
această linie. 
1980 (la Mos- 
(la Los Ange- 
în cursele de

cercuri îngemăna-

pe vremea cîncî 
mod frecvent (în 
de ani. n-a par- 

............. 1987).

•V.VVW.VaViWVW'.V.V

nu 
o

al Consiliul .ii spor- 
Anglia. Sebastian 
punctul de a defi- 
proiect (ce va fi 
de ourînd. guver- 
conformitate cu

oresedinte 
tul ui din 
Coe e 
nitiva 
SUPUS, 
nului). — -------------- — . —
care toți sportivii englezi, in
diferent de vîrstă si de dis
ciplina practicată, vor trebui 
să accepte. în orice împreju
rare. controalele antidoping, 
a căror centralizare va fi ur
mărită de un organism natio
nal. ce se va înființa în acest 
scop. Cum era si de aștepta: 
proiectul ’ -
multe rezerve si. încă 
mult, adversități, c1/ 
lui 
drepturilor ----- --------
blema fiind însă. în concepția 
fostului campion olimpic și 
actual recordman al lumii 
(pe 800 ml. deosebit de gravă. 
Sebastian Coe insistă ca fie
care sportiv englez să sem
neze. pînă la sfîrsitul anului, 
o declarație, prin care se 
obligă să efectueze controlul 
antidoping ori de cîte ori 
i sc va solicita. Dacă nu se 
va realiza acest deziderat, de 
care cîteva federații Insula
re (între care si cea de atle
tism!) se dezic, autorul pro
iectului prevede, ca sancțiu
ne. sistarea oricărui sprijin 
financiar (inclusiv din partea 
Comitetului Olimpic al Ma
rii Britanii) pentru federați
ile. cluburile si sportivii în 
cauză. Avînd si asentimentul 
lui Colin Moynihan, ministrul 
de resort, proiectul inițiat L 
Londra pare să se bucure dc 
șanse de reușită. Coe preci- 
zînd că „dacă nu vom fi în 
stare să . luăm acum, neîntâr
ziat. taurul de coarne, pes e 
puțin timp va fi prea t.îrrîi

Ovidiu IOANIȚOAIA

pe 
un
cit 
în

lui Coe a stîrnit 
______ „1. L-d mai 
adversități, dușmanii 

invocînd... încălcarea 
cetățenești I Pro-

Fotbal meridian»
INCEP MECIURILE DECISIVE !...

...pentru calificarea în turneul 
final „Euro ’88". Astăzi sînt pro
gramate 9 partide, cele mai mul
te foarte importante. Să le tre
cem in revistă.

In GRUPA 1. la Sevilla, un joc 
cara ne interesează direct: Spa
nia — Austria. Favorit! sînt spa
niolii. care vor alinia o formație 
bazată pe jucătorii cei mai In 
formă de la Real Madrid si F.C. 
Barcelona. In Spania nu a avut 
loc duminică etapă de campio
nat. asa că lotul lui Munoz s-a 
antrenat cu echipa de tineret din 
Valencia, de care a dispus cu 
5—0. prin golurile lui Gordillo. 
Butragueno. Julio Alberto, 
rasco (penalty) sl Senor.

Dună spusele antrenorului 
ner. echipa Austriei îsi va 
ra sansele cu dîrzenie. El 
nuntat o formație cu jucătorii 
cel mai valoroși ai momentului, 
din care nu lipsesc atacantii 
Polster. A. Ogris. fundașul cen
tral Pezzey, mijlocașul ofensiv 
R. Kienast. portarul Lindenber- 
ger s.a.

GRUPA 4-a programează două 
întîlniri: Anglia (care în 4 jotxiri 
a pierdut un singur punct) este 
favorită, acasă, în meciul cu 
Turcia (loc 3: 2 puncte: golave
raj 0—4), în timp ce Iugoslavia 
(loe 2 : 3 jocuri : 4 puncte) lup
tă ne teren propriu pentru cele 

. două puncte. în conipanla Irlan
dei de Nord (loc 4: 1 p)

Capele de afiș si în GRUPA a 
5-a : Polonia (6 o: 6 j) — Olan-

Car-

Els- 
apă- 
a a-

da (8 d; S j) sl Ungaria (loc 4: 
4 n: 6 î) — Grecia (loc 1 : 9 p: 
6 1). Un scor egal ar oferi mai 
mari san.':e de calificare repre
zentativei Greciei.

Meci foarte important și la Co
penhaga. în Grupa a 6-a : Dane
marca — Tar® Galilor, Danezii 
(favoriți) au neapărat nevoie de 
victorie, acumulînd doar 6 
puncte din 5 jocuri, în timp ce 
Țara Galilor este acum lideră cu 
6 puncte dar din numai 4 jocuri.

Foarte pasionantă se 
intilnirea din GRUPA A 7-a. din
tre Irlanda si Bulgaria. Un scor 
egal ar aduce Bulgaria la un 
do calificare, căci conduce 
clasament cu 10 ouncte din 
Jocuri. In timn ce irlandezii <j- 
cuDă locul secund cu 9 t>. dar 
din 7 jocuri. Ultimul meci al bul
garilor. eu Scotia, ne teren nro- 
oriu. în aceeași grupă, un meci 
,,de prestigiu". Scoția — Belgia, 
echipe care nu mal pot spera 
în calificare, ca și partida din 
GRUPA A 3-a. cea dintre Fran
ța (5 p: loc 41 si Norvegia (iod 
5: 3 o), deoarece reprezentativa 
U.R.S.S. s-a detașat (11 p). con- 
ducînd categoric înaintea ivtimu- 
lui meci pe teren propriu cu 
Islanda...
• Alte meciuri In c.M. de ju

niori (19 ani), care se desfășoa
ră în Cliile : Gr. B : Italia — 
Canada 2—2 ; gr. C : Column a 
Bahrein 1—0, gr. D : R. F. Ger
mania — Arabia Saudită 3—0.

Ion OCHSENFSLD

anunță

pas 
în

6

9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT
9 Maratonul 
legendarul tra- 

Atena, a 
Kevin Flan- 

pe 42,195 km

ATLETISM 
desfășurat pe 
seu Maraton 
revenit englezului 
nagan, înregistrat 
în 2h 25:16. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Irina Boga> 
ceva (U.R.S.S.) — în 2h 43:37. • 
A 55-a ediție a cupei internațio
nale de marș Praga — Podebrad 
a revenit norvegianului E. An
dersen, cronometrat pe distanța 
de 50 km cu timpul de 3h 56:22. 
La feminin a cîștigat Tâmara 
Kovalenko (U.R S.S.), înregistra 
tă pe 10 km în 46:31.

BOX 9 Mexicanul Jose Rami
rez a recucerit titlul de campion 
mondial la categoria ușoară (ver- ’ - • - - prin 

ugan- 
gala

siunea I.B.C.), învingînd 
K.O., în repriza a 5-a, pe 
dezul Cornelius Boza, în 
desfășurată la Paris.

ȘAH • în turneul de la Virșeț, 
după 7 runde. în clasament con
duce marele maestru iugoslav 
Velimirovici, cu 5 p, urmat de 
Elvest — 4,5 p (1), Teșkovski — 
4 p etc. In runda a 7-a, Velimi
rovici a cîștigat la Rogers, 
partidele Popovici — Elvest 
Ivanovici — Gheorghiev s-au 
cheiat remiză.

TENIS • Turneul feminin
Ia Chiba a fost cîștigat de japo
neza Eniko Okagawa, care a în
vins-o în finală cu 6—2, 2—6,
6—î pe compatrioata sa Rika ITi- 
raki. • Turneul de la Buenos 
Aires a fost cîștigat de jucătorul 
argentinian Martin Jaite, caro l-a 
întrecut în finală cu 7—6, 6—4 pe 
Eduardo Bengochea. • în finala 
de la Basel, jucătorul francez de 
culoare Yannick Noah l-a între
cut cu 7—6, 6—4, 6—4 pe Ronald 
Agenor din Haiti.

iar
Și 

în-

de
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