
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI

SUPREM AL REPUBLICII SUDAN,
g

Proletari din toate țările; nniti-vă t

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

La Palatul Consiliului de 
Stat au continuat, miercuri, 14 
octombrie, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, președintele Repu
blicii Socialiste România, șl 
EI Sayed Ahmed El Mirghani, 
președintele Consiliului Suprem 
al Republicii Sudan.

In cadrul eelei de-a doua 
runde de convorbiri, cel doi 
președinți au efectuat o amplă 

informare reciprocă privind 
stadiul actual, precum și 
perspectivele de dezvoltare e- 
conomico-socială a celor două 
țări. Schimbul de opinii s-a 
referit, de asemenea, la unele 
probleme legate de amplifi
carea în continuare a relați
ilor româno-sudaneze, precum 
și la principalele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

în timpul convorbirilor, o 
atenție deosebită a fost acor
dată opririi cursei înarmărilor 
șl trecerii la măsuri concrete 
și eficiente de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nu
cleară. în acest cadru, a fost 
salutată înțelegerea de princi
piu dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
referitoare Ia realizarea unui 
acord privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie de ac
țiune și operativ-tactice din 
Europa șl din Asia și a fost 
exprimată convingerea că se va 
tace totul pentru ca acest acord 
să fie semnat cit mai curînd.

De asemenea, în cadrul con
vorbirilor au fost larg aborda
te problemele legate de actua
lele conflicte și stări de ten
siune existente în diferite, re
giuni ale lumii. S-a subliniat 
că se impune să se acționeze 
cu hoiărîre pentru încetarea 
tuturor conflictelor militare și 
rezolvarea pe cale pașnică a 
diferendelor dintre state. în 
acest context, s-a acordat . o 
atenție deosebită modalităților 
de soluționare pe cale politică 
a problemelor din Orientul 
Mijlociu, subliniindu-se necesi
tatea convocării unei conferin
țe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să participe toa
te părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea

Palestinei, Israelul, precum și 
membrii permanenți ai Consi
liului de Securitate.

Referitor Ia conflictul dintre 
Irak și Iran, s-a arătat că este 
necesar să se depună toate e- 
forturiie pentru aplicarea in 
viață a rezoluției O.N.U. pri
vind încetarea în cel mai scurt 
timp a războiului dintre cele 
două țări șl pentru trecerea la 
soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a problemelor 
dintre ele.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte legate de 
lichidarea subdezvoltării șl 
instaurarea noii ordini econo
mice.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că România se pro
nunță și militează ferm pen
tru rezolvarea globală a pro
blemelor subdezvoltării pc ca
lea tratativelor între țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare, în cadrul unei confe
rințe internaționale, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite. 
A fost subliniată necesitatea 
edificării unei noi ordini eco
nomico internaționale, a unui 
nou sistem financiar-economic, 
instaurării unor relații noi, de 
deplină egalitate și echitate.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

*
Miercuri după-amiază, pre

ședintele Consiliului Suprem al 
Republicii Sudan, El Sayed 
Ahmed El Mirghani, împreună 
eu persoanele oficiale care îl 
însoțesc au făcut o vizită la 
Institutul de cercetare șl pro
ducție pentru creșterea bovi
nelor Baloteștî, Sectorul Agri
col Ilfov.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Gheorghe Rădulcscu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

★
Miercuri seara oaspeții suda

nezi au sosit în județul Bra
șov.

Ieri, In Divizia A de fotbal. Steaua - Victoria 4-0 (2-0)
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Turneul final al Campionatelor Naționale de box

S-AU ÎNREGISTRAT PRIMELE MARI SURPRIZE!

I I. Dumitru 
FI. Htrcea

Cr. Morea 
V. Saghin

D. Măeran 
F. Abia lini

(ASA Buzău) 
(CSM Drobeta)

(Steaua) 
(Farul)

(Steaua) 
(Farul)

Gh. Pîrvănescu (AEM) 
’ Sandu (Prahova)

Maricescu (Steaua)
Florian (Steaua)

Bornescu (Mec. Fină 
Gontariu (AFM)

L.

D. 
V.

p. 
D.

SEMIMUSCA
— M. Gindac (Steaua)
— S. Petrescu (B. C. Galați) 

COCOȘ
— I. Guzganu (Steaua)
— L Antonie (CSM Craiova) 

SEMIUȘOARA
— G. Petre (Met. Buc.).
— N. Regep (Steaua)

SEMIMIJLOCIE
— M. Constantin (Farul)
— P. Buliga 

MIJLOCIE
— V. Mihai
— P. Petre

GREA
BUC.) — I. Simina

— F. Pamfil

(CFR Tlm.).

(Farul)
(Met. Bocșa)

(St. roșu Bv.)
(Voin‘a Măcin)

£ Deși programată la aceeași 
g oră cu meciul de fotbal Stea- 
g ua — Victoria, prima reuniune 
g de miercuri, din cadrul tur- 
■ț, neulul final al Campionatelor 
g Naționale și al Daciadei la 
g box a avut spectatorii ei fi- 

deli, care nu au regretat ale- cf/amn faniifo T?î an urm JSvif Ings gerea făcută. Ei au urmărit la 
Palatul Sporturilor și Culturii 
partide echilibrate, spectaculoa
se, de bună valoare tehnică, 

întrecerile „muștelor", prin 
dinamismul și frumusețea lor, 
au încălzit repede „tribunele", 
tînărul constănțean Ilasan Gi- 

„ van, primul învingător al zilei, 
dovedind real talent și o bună 

^tehnică de luptă, calități care 
g îl anunță ca pe un justificat 
g pretendent la centura de cam- 
g pion. Deși ieșeanul Ion Mun- 
g tcanu i-a opus o dirză rezis- 
g tență, uneori reușind chiar să 
g echilibreze lupta, finalul dis- 
g putei l-a găsit în plină „des- 
$ fășurare" pe Givan, care, cu 
g un fulgerător croșeu de stîn- 
£ ga la bărbie, a risipit orice

g

îndoială asupra învingătorului. 
Dinamovistul Adrian Amzăr a 
întîmpinat o destul de mare 
rezistență din partea cîmpinea- 
nulul Gheorghe Crăciun, care 
s-a situat mereu pe o poziție 
ofensivă. Cu o tehnică supe
rioară, cu lovituri mai precise 
șl mai dare, Amzăr a obținut 
decizia în unanimitate. Partida 
semifinală dintre cel doi în
vingători se anunță deosebit 
de interesantă.

în ultimele două meciuri de 
la această categorie, Liviu Iel-

ceanu (CSM Cluj-Napoca) a 
dispus confortabil la puncte de 
Ionel Popa (Pistonul Slatina), 
iar Virgil lordache (Tractorul 
Brașov) a obținut victoria în 
fața lui Costică Bîtcă (Pro
gresul Brăila) după o între
cere frumoasă, echilibrată.

Partidele „semigreilor" au 
început cu „scîntel". Teodor 
Panait (Semănătoarea) și Vio
rel Neagu (Dinamo) angajîn- 
du-se încă din primele se
cunde tn schimburi dure de 
lovituri. K.O.-ul plutea în sa
lă, dar nu s-a produs. Treptat, 
cei doi competitori și-au amin
tit de armele tehnicii și la a- 
cest capitol s-a dovedit supe
rior T. Panait, care a punctat 
mal mult și mal dar, cîștigînd 
partida fără probleme.

Campionul categoriei, timi
șoreanul de la A.E.M., Dumitru 
Senciuc, a început sigur pe el 
meciul cu Ilarie Petrescu 
(Muscelul) șl chiar tn prima 
repriză Petrescu a ascultat 
numărătoarea arbitrului. In 
rundul secund, Senciuc a con?

Paul iOVAN 
Mihai TRANCA

(Continuare in pag a 4-a)

FRUMOȘII CA!
Al FRUMOASELOR CÎMPII...

Desfășurat in fața unui sta
dion arhiplin, „prologul" eta
pei a 9-a a Diviziei A a re
venit logic și meritat echipe! 
campioane. Diferența de scor și 
datele din caseta tehnică sînt, 
credem, intru totul lămuritoare. 
De altfel, Steaua, superioară 
la toate capitolele și mai ales 
la cel al valorii de ansamblu, 
a dorit să încheie cit mal re
pede conturile și, ca urmare, a 
deschis scorul chiar în min. 2: 
lăsat ncmarcat de Topolinschi, 
dar șl {după opinia noastră)_ pe 
aceeași linie eu Mirca, Lăcătuș ----- peB „întors" o minge dc

CLASAMENTUL
1. STEAUA 3 3 1 0 30- 2 17
2. Dinamo 8 8 0 0 21- 5 16
S. Univ. Craiova 8 5 1 2 13- 6 11
<. victoria 9 5 13 13-10 11
5. Oțelul 3 5 1 2 3- 7 11
6. Flacăra 8332 10-10 9
7. F.C. Argeș 8 3 2 3 10-12 8
8. F.C. Olt 8 4 0 4 10-17 8
9. „Poli" Timiș. 8 2 3 3 11- 8 7

10. Corvlnul 7 8 13 12-12 7
11. A.S.A. Tg. M. 8 3 14 11-14 7
12. „U“ CluJ-N. 3233 7-11 7
13. F.C.M. Brașov 8 13 4 12-12 5
14. C.S.M. Suceav 8 1 3 4 7-12 5
15. Rapid 8134 5-13 5
ÎS. Petrolul 8 2 1 5 10-20 5
17. S.C. Bacăv 8 0 3 5 5-15 3
13. Sportul Stud. 7025 5-14 2

dreapta pînă la Ma- 
jaru, care i-a servi
t-o lui PIȚURCĂ și...
1—0 1 Surprinsă de 
începutul nefast, Vic
toria a încercat să se 
scuture de trac, dar 
n-a Izbutit decît două 
atacuri mai periculoa
se prin Țălnar (min. 
0 și 20). la ultimul 
Bumbescu interve
nind salutar. „Ploa
ia" de cornere din 
minutul 25 (4 la nu
măr, după ultimul 
dintre ele faultul inu
til comis asupra 
lui Lăcătuș fiind tre
cut cu vederea) a pre
fațat golul 2, reali
zat de HAGI (min. 28), 
după o superbă acțiune
•luală a lui Ungurcanu. La 2—0, 
însă, neașteptat, meciul a de
generat șl aceiași jucători

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

indivi-

(Continuare tn pag 2-3)

Atac al Stelei la poarta 
lui Nițu, care respinge 
balonul, „asistat" de 
Bumbescu (în stingă) și 

Balaur
Foto : Aurel D. NEAGU

Cel care, urmind cursul Be- 
găi, străbate Cîmpia Lugojului, 
încărcată de roadele toamnei, 
va trece, mai întîi, prin Re- 
caș — comună bogată, cu case 
mîndre șl flori la ferestre —, 
pentru a întîlnl, în scurtă vre
me, hergheliile Izvinului risi
pite pe iarba înrourată. „Calul, 
spun legendele, a fost creat 
pentru a aduce omului fericire 
și mai ales bogăție, iar el nu 
și-a dezmințit niclcînd această 
menire..."1 în cuvintele omului 
de lîngă mine, Octavian (span, 
directorul Hergheliei Izvin, 
care a pornit în sport de la 
handbal, iar în meserie, de 
peste trei decenii, la Pădureni, 
se deslușește marea dragoste 
pentru acest animal care, din 
timpuri străvechi, a fost supus 
prieten și prețios ajutor.

Spre această „lume a celor 
care nu cuvîntă, dar care se 
distinge prin frumusețe și in
teligență" a Izvinului — cum 
ie place celor de aici să vor
bească despre „herghelia noas
tră, de fapt a tuturor" — poți 
pătrunde pe două „porți".

Cea dinții poate fi a „Mu
zeului calului", în care zecile 
de exponate îl familiarizează pe 
vizitator cu istoria de ieri și 
de azi a Pegașilor, de la cel 
de sport Ia cel de muncă, cu 
performanțele realizate de har
nicii crescători ai Izvinului... 
Iată unul din frîiele folosite de 
Henri Rang, primul nostru spor
tiv medaliat cu argint la Jocu
rile Olimpice; ...iată hamuri din 
1935, folosite la grajdurile de la

REPORTAJUL

Bunloc. veritabile „opera de 
arta"; ...iată mărturii fotogra
fice ale succeselor realizate de 
Alexandru Iavorovschi în cam
pionatele naționale, 
Dana Negriu, Geta 
Ligla — - ' '
„Cupa 
petiție 
ediție;
surprinse în urmă cu cîțiva ani 
în lupta cu mărăcinii pentru 
realizarea bazei hipice, care 
„este acum un veritabil punct 
de atracție pentru cei din îm
prejurimi, pentru că vin oa
meni, tineri și vîrstnlci. la Ti
mișoara, de la Recaș, de la... 
aș zice de peste tot", după 
cum ne spune dr. Iavorovschi 
senior, cel care o viață și-a 
petrecut-o printre „aceste fru
moase creații ale naturii"; 
...iat-o pe Zeița pe Hanibal tn 
spectaculoase sărituri peste ob
stacole. Iată. deci, atîtea și 
atîtea mărturii ale unei acti
vități în care calul de sport 
ocupă un loc central. în aceas
tă primă herghelie de califica
re a 
cînd 
altul

sau de 
Ioanovici, 

Ilin, Lavinia Iliescu în 
fetelor bănățene", com- 
ajunsă acum la a V-a 
...lată primele imagini

calului pur-sînge. Si. tre- 
de la un exponat la 
— „vrem sd facem și un

Emnnuel FANTÂNEANU

(Continuare tn duo 1-3'

ASTĂZI, LA SLATINA
f.C. OLT-SPORTUL STUDENȚESC

Stadionul „1 Mai" din Sla
tina va găzdui astăzi, de la ora 
15, meciul F.C. Olt — Spor, 
tul Studențesc, tn cadrul etapei 
a 9-a. Partida va fi arbitrată 
de Gr. Macavei (Deva), ajutat 
la linie de V. Titorov și C. 
Olteanu (ambii din Drobeta Tr. 
Severin).

• A 21-a edific va începe duminica la Rotterdam •
dc disputare • Echipele noastre sc allâ. dc ieri, in

0 nouâ formula

Olanda • formația
feminina, in

Duminică urmează să aibă 
Ioc, tn încăpătoarea sală 
„Ahoy" din Rotterdam (8 000 
de locuri), festivitatea de des
chidere a „mondialelor" de 
gimnastică. Angajînd întreceri 
masculine și feminine, ediția 
olandeză a C.M.. numerotată cu 
24. va începe practic luni și 
va dura toată săptămîna, ea a-

cu p. r. o.,
se desfășoare într-o

grupă
vînd să 
formulă competițională nouă, în 
sensul în care nu se va mai în
cheia, ca pînă acum, concursul 
băieților pentru a lăsa locul ce
lui feminin, ci ele vor alterna. 
Marele rendez-vous al gimnas
ticii internaționale e așteptat cu 
un interes maxim, atît din 
punct de vedere al mass-me-

Grecia și israel
(sînt acreditați peste 300diei , ...

de ziariști) și al publicului, cît 
și, firește, al competitorilor 
înșiși. Dovadă că F.I.G. a 
nunțat. recent, înscrierea pe 
listele de concurs a reprezen- 

: tanți din 41 de țări. Unanim 
prețuita școală românească, 
aureolată de atîtea și atîtea 
izbînzi de anvergură, nu va

a-

lipsi nici de la Rotterdam, 
drept pentru care, de ieri, e- 
chipele noastre se află in O- 
landa, antrenîndu-se cu asi
duitate și ambiție. Fetele lo
cuiesc chiar în Rotterdam la 
hotel ..Atlanta" localitatea 
Papendrecht. unde stau băieții 
(la hotel ..Crest"), găsindu-se 
la 15 kilometri distanță de 
sala „Ahoy". Ni s-a comuni
cat. telefonic, că ședințele de 
acomodare cu aparatura '..Jan
sen Fritzenn". licență după 
„Spieth") pe care se vor dis-

(Continuare in vag o 4-a)



SUCCESORI DE NĂDEJDE!
pentru acest sport. 
recital! t-a auzit

Chiar și pe ploaie imaginea
noastră} rugbyul pitic scoate i.n relief 
calitățile adepților săi... Multă ambiție, 
cutezanță Și dăruire !

Foto: Gabriel MIRON

ACELAȘI LIDER, DE OPT ETAA 'J
După primele opt „lungimi4*, 

campionatul de rugby are o li
deră autoritară în echipa Steaua, 
care și-a continuat șirul victo
riilor. XV-le antrenat de Theo
dor Radulescu și Adrian ' 
eseu totalizînd la această oră — 
cînd întrecerea se întrerupe, și 
lasă locul jocurilor oficiale ale 
„tricolorilor44 — un punctaveraj 
remarcabil, cu 359 de puncte în
scrise, un număr de peste două 
ori mai marc decît al principale
lor urmăritoare. Dinamo își men
ține, Ia rîndu-î. poziția ocupată 
din etapa a cin cea. în vreme ce 
pe treapta a trei a urcat Farul, 
cel puțin pînă în momentul dis
putării restanței Știința Petroșani 
— ștința CEMIN Baia Mare, cînd 
o victorie a maramureșenilor 
le-ar aduce .acestora ascensiunea 
pe... podium. Interesantă crește
rea valorică a formației timișo
rene, pe care acel 22—94 din 
runda inaugurală, pe terenul ste- 
liștilor (scorul de pînă acum al 
campionatului) na o lăsa să se 
întrevadă în vreun fel.

Pe ansamblul ei, disputa din 
plutonul de elită al rugbyului 
nostru, cu dese schimbări de po
ziții de la o etapă la alta, vali
dează formula adoptată — în fi
ne ! — pentru actuala ediție. Și 
e aproape sigur că, poate eu ex
cepția extremităților clasamentu-

M ale

S3

Campionaiul de rugby se înfreru
partide oficiale ale repre

iul, ora deciziilor se Va confunda, 
intr-adevăr, cu aceea a ultimei 
etape, tn privința „inovației" de 
regulament (prelungirea interdic
ției de a șuta balonul direct in 
margine) rezervele se mențin. 
Dar să așteptăm efectele ei 
partidele internaționale...

se
în

CLASAMENTUL
1. STEAUA 8 8 0 0 359-178 24
2. Dinamo 8 6 2 0 156-109 22
3. Farul 8 5 0 3 152-116 18
4. Grivița R. 8 4 1 3 133-120 17
5. Șt. Baia M. 7 4 1 2 142-128 16
6. „U“ Tim. 8 4 0 4 156-173 16
7. Contact. Bz. 8 3 1 4 122-150 15
8. Polit. Iași 8 3 0 5 124-128 14
9. CSM Sibiu 8 3 0 5 143-165 14

10. Șt. Petroșani 7 2 1 4 112-172 12
11. CSM Suceava 8 2 0 6 136-202 12
12. Sportul Siud. 8 0 0 8 114-208 8

ÎNTRECEREA PENTRU „TRO
FEUL SPORTUL" are acum în 
frunte doi jucători, AI. Rădulcscu 
egalîndu-1, cu opt eseuri marca
te, pe colegul de la Steaua, D. 
Boldor. Ei sînt urmați de Paras- 
chiv.(Dinamo), Vărzâru, Ignat, T. 
Comân (Steaua), V. Ion (Știința

CEMIN Baia 
Răcean (Un 
(Farul), Copi 
Campioana 
cele mai mul 
55. Dinamo a 
CSM Sibiu U 
Politehnica I 
va 13, iți 
Petro șah 
mai siguri s 
dm (Steaua) 
T. Radu (Gri 
mocoș 76.

TN SERIA . 
performera t 
București : p 
„A44, această 
formau ța de 
vinsă dintre 
și, totodată, 
taveraj supei 
vizionare Rc 
Ind. Constan 
lad, care tir 
promovarea 
La jumătate 
menteie se i

1. T.C, IND.
2. Rulmentul
3. Mașini Gr
4. Hidr, Foc;
5. Chimia Bl
6. IRA Tecu
7. Constr. C-
8. Gloria Bl

ci au realmente, virtuți
„A fost un adevărat _ 

din tribune, cum am dori să mal vedem..." 
tn timp ce alții, mai apropiați de sport, au 
tinut să sublinieze : „Județul nostru a dat 
mereu talente în rugby !“, lăsînd să se în
țeleagă că poarta rămine deschisă... începu
tul a înseninat selecții în unitățile de învă- 
țămînt, cu rezultate rodnice, îndeosebi la 
Școala nr. 5 si la Liceul Electrocontact, prin 
concursul pe care l-au dat conducerile aces
tora, precum și profesorii de specialitate. 
Acum urmează, alte testări, la nivelul casei 
pionierilor și șoimilor patriei, al clubului 
sportiv școlar, in perspectiva creării de cit 
mai multe nuclee de mtnirugby in rîndul 
copiilor și al elevilor.

„Ștte cea mai sigură modalitate de a for
ma viitori jucători" — afirmă inițiatorul ex
perimentului, ing. Dăscălescu. O afirmație, 
la care subscriem, firește, amintindu-ne că 
și in celelalte orașe in care sportul cu ba
lonul oval a prins rădăcini adinei, începutul 
l-a făcut tot școala; in afara Bucureștiului, la 
Constanța și Birlăd, la Iași și Brașov. Mai 
timid, dar tot prin intermediul unităților de 
invățămint, rugbyul ajunge mereu mai aproa
pe de inimile copiilor și la Timișoara, 
Tecuci, Cluj-Napoca, Buzău, Sibiu și Baia 
Mare.

Așadar, Florică Murariu, neîntrecutul flan
ker al echipei campioane Steaua, și al na
ționalei, precum și ceilalți rugbyști botoșă- 
neni au — pe meleagurile unde au deprins 
tehnica pasei și a placajului — succesori de 
nădejde, in rîndul mereu mai multor copii 
pentru care sportul dintre buturi exercită 
o fascinantă atracție.

MOTOCROSIȘTII STELIȘTI*

I
V

I
I

RUGBYȘTII BOTOȘANENI AU
Zece mii de spectatori aplaudă la Botoșani 

întrecere inedită. Vn meci de mini
rugby. Sînt copiii fostei „linii a 2-a“
a Griviței Roșii și apoi a Stelei, Marian 

1 Frăsineanu, acum tehnician tntr-o mare in- 
| treprindere botoșăneană. Iar in timpul liber, 
[ titular în divizionara B, Electrocontact, și, 

paralel, modelator de viitori rugbyști dintre 
purtătorii- cravatei roșii eu tricolor.

De ce doresc copiii Botoșanilor să învețe 
lecția pasei și a placajului ? „Pentru că 
vreau să ajung și eu un Florică Murariu, un 
flanker fără pereche!" (Felix Rinciuc, 13 ani), 
„Fiindcă rugbyul formează oameni puternici, 
ca frații Costică și Gheorghe Florea !“ (Mu
gurel Pugnilă, 12 ani). „Deoarece vreau să 
urmez exemplul de dîrzenie 
David 
evocați de copiii Botoșanilor 
de frunte ai țării, născuți și 
la Mitoc, fie la Bucecea, ori . .

, zări botoșenene. Rugbyștil amintiți sînt ade
vărate modele pentru ei, la fel ca și Pom- 
piliu Borș, alt fiu al Botoșanilor, sau Constan
tin Dăscălescu, cîndva in „XV“-le de aur 
al Politehnicii din Iași și component al 
lotului național, acum inginer in orașul de 
reședință al județului din nord-estul țării, 
de fel din Dorohoi...

De fapt, experimentul cu 
Botoșani i se datorează ing. 
cu. EI a fost acela care a pus bazele spor
tului cu balonul oval la Botoșani, deter- 
minînd apariția echipei Electrocontact, una 
din fruntașele Diviziei B. alături de Loco
motiva Pașcani. La întilnirea directă dintre 
aceste două echipe, minirugbyștii au asigu
rat „deschiderea", spre marea satisfacție a 
celor 10 000 de spectatori, care le-au aplau
dat fantezia și curajul, ambiția de a dovedi
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!“ (Romică Comei, 14
al Iui Vasile 
ani). Toți cei 
sînt rugbyști 

descoperiți fie 
Coțușca, așe-

rugbyul pitic la 
C-tin Dăscăles-

Tiberiu STAMA

CONDUC IN „TROFEUL CARPAȚI"
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La
reuniunea inaugurală de 
Sibiu 'T’vr» foni f?a.rT»atl4<
motocros, 
cialiști ai 
slovacia, 
Germania, 
România,
nc.ști în mijlocul unui interes 
major, aproape 20.000 de spec
tatori venind pe traseul de la 
poalele masivului Piatra Cra
iului. Cu multe viraje, pante, 
paliere, „cocoașe", trambuline 
naturale și artificiale, traseul 
de... mînă, cum este conside
rată de către specialiști această 
bază de motocros, a cerut din 
partea celor peste 90 de concu- 
renți un bogat bagaj de cu
noștințe tehnice. Pilotînd cele 
mai competitive tipuri de ma
șini, oaspeții ‘ noștri — unii 
bine cotați în arena internațio
nală — s-au arătat foarte
combativi, tenace, abordîjid 
disputa cu ambiția unor
întreceri jle mare miză,
fapt care a solicitat la maxi
mum potențialul fizic și tehnie 
al alergătorilor români. Repre
zentanții cluburilor și asociați
ilor noastre sportive s-au nu
mărat printre animatorii celor 
5 clase din program, tînarul

„Trofeul Carpați'
care reunește spe- 
geniului din Ceho- 
R.D. Germană, R.F. 
Olanda, Ungaria și 

a continuat la Zăr-

IA CONSTANTA, riNALHI
Finalele Campionatelor Națio

nale șl ale Dacladei la maraton 
șl marș, seniori, senioare șl ti
neret, se vor desfășura la sflr- 
șltul săptămînll viitoare, la Con
stanța. Astfel, simbătă 24 octom

brie, la ora 10 este programată

LA MARATON Șl MARȘ
proba masculină de 50 km marș, 
urmată, de la ora 11, de cea fe
minină pe 10 km. Duminică 25 
octombrie, de la ora 9,15, se va 
derula maratonul (masculin și 
feminin).

REZULTATE DIN DIVIZIA B DE HANDBAL
(etapele a 8-a și a 9-a)

DIVIZIA B DE TINERET 
LA BASCHET

Rezultat" din etapa inaugurală 
a Diviziei B de tineret la baschet
— MASCULIN, seria I : Politeh
nica Sportul Studențesc București
— C.S.U. Oțplul Galați 81—57 
(46—41), URBIS București — 
Sodistul Rm. Vîlcea 87—66 
(39—28) ; seria a Il-a : Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca
— Automatica București 84—69 
(40—30), Metalotehnica C.S.Ș. Tg. 
Mureș — Pandurii C.S.Ș. Tg. Jiu 
117—50 (71—30) Olimpia C.S.Ș. 
Arad — C.S.Ș. Mecanica Mediaș 
71—75 (45—37) ; FEMININ, seria I: 
Robotul C.S.Ș. Bacău — Rapid 
II C.S.Ș. 5 București 85—61 (44— 
32), Voința C.S.Ș Unirea Iași — 
C.S.Ș. 1 Constanța 85—61 (47—33), 
Electro C.S.Ș. Botoșani — Con
fecția C.S.Ș. Focșani 82—64 (41— 
32) ; seria a Il-a : Crișul C.S.Ș. 2 
Oradea — C.S.M Viitorul Gheor- 
gheni 78—59 (42—27), Constructo
rul Craiova — Mobila II C.S.Ș. 
Satu Mare 106—79 (56—38), Con
structorul C.S.S. Arad — Comer
țul C.S.Ș Sf Gheorghe 82—70 
(41—35).

Corespondenți : M. Radu, C. 
Albu, E. Teirău. O. Berbecaru, 
V. Popovici, N. Ștefan, O. Guțu.

TURNEUL DE VOLEI 
DIN CAPITALĂ

în curînd va începe o nouă e- 
diție a campionatelor Diviziei A 
de volei. Firesc, în această pe
rioadă echipele finisează pregă
tirile pentru a se prezenta cit 
mai bine la startul întrecerilor, 
în acest sens, o frumoasă ini
țiativă • a avut-o clubul Flacăra 
Roșie din București, care a orga
nizat (pentru a doua oară) un 
turneu de pregătire și verificare, 
la care au participat, în afara e- 
chipei organizatoare, încă 3 divi
zionare A feminine : Dacia Pi
tești, C.S.U. Rapid Galați (de re
marcat noua denumire a echipei 
de pe malul Dunării) șl Farul 
Constanța. Turneul a constituit 
un bun prilej de verificare a 
pregătirii formațiilor și de tes
tare a unor sportive tinere. Tro
feul a fost cîștigat de Flacăra 
Roșie, care a terminat competiția 
neînvinsă (3—0 cu C.S.U. Rapid 
Galați; 3—1 cu Dacia Pitești și 
3—0 cu Farul Constanța).' Cele
lalte rezultate î Farul — Dacia 
Pitești 3—0, C.S.U. Rapid Galați 
— Farul 3—1 și C.S U. Rapid Ga
lați — Dacia Pitești J—2.

MASCULIN, seria I, etapa « 
S-a : IMU Bacău — CSU Galați 
27—23, Independența Carpați Mîr- 
șa — CSM Borzești 28—24, Cal
culatorul IIRUC București — Hi
drotehnica Const-nța 23—31, Pra
hova CSU Teleajen — ASA Bu
zău 22—20, Arctic Găești — IMP 
SI. Gheorghe 16—15, Moldosin 
Vaslui — Tractorul Brașov 32—25; 
etapa a 9-a : Moldosin Vaslui — 
IMU Bacău 23—22, Tractorul Bra
șov — Arctic Găești 32—22, IMP 
Sf. Gheorghe — Prahova CSU 
Teleajen 27—23 ASA Buzău — 
Independența Carpați Mîrșa 24— 
22, CSM Borzești — Calculatorul 
IIRUC București 18—21. Hidroteh
nica Constanță — CSU Galați 
36—26 ; serie a Il-a, etapa a 8-a : 
Metalul Hunedoara — Comerțul 
Sînnlcolav Mare 20—21, Tehnou- 
tilaj Odorheiv Secuiesc — Meta
lul Lugoj 34—27 ; etapa a 9-a : 
Constructorul Arad — Unio Satu 
Mare 37—28. Metalul Lugoj — 
Constructoru' Oradea 26—33, Co
merțul Sînnicolau Mare — Teh- 
noutilaj Odorhei 31—23, Autotu
risme Timișoara — Metalul Hu
nedoara 36—24, Mecanica Oradea 
— Strungul Arad 23—22, Minaur 
n Cavnic - Utilaj Știința “ 
troșanl 33—28

FEMININ, seria I, etapa a 
Mecanică Fină București — 
cizia Vaslui 20—19, CSM

Pe-

Gheorghe — I.T. București 26—19, 
Chimia Brăila — Metalul Olim
pia Piopeni 22—23, Filatura Foc
șani — Textila Buhuși 19—22, Ar- 
getex Pitești — Relonul Săvinești 
24—31 ; etapa a 9-a : Argetcx — 
Mecanică Fină 23—32, Relonul — 
Filatura 28—19 Textila — Chimia 
30—20, Metalul Olimpia — CSM 
Sf. Gheorghe 20—20, I.T. Bucu
rești — Cetatea Tg, Neamț 23—22, 
Sportul Muncitoresc Caracal — 
Precizia Vaslui 26—21 ; scria a 
H-a, etapa a 8-a : Voința Sighi
șoara — AEM Timișoara 14—18, 
Voința CSM Bistrița — Industria 
Ușoară Oradea 22—19, Electro Ti
mișoara — Voința Odorhei 36—29, 
CFR Craiova — Textila Zalău 
22—29 ; etapa a 9-a : AEM — 
Constructorul Baia Mare 31—23, ■ 
Textila Zalău — Universitatea 
Farmec Cluj-Napoca 32—29, Con
structorul Hunedoara — CFR 
Craiova 17—27. Voința Odorhei — 
Textila Sebeș 13—15, Industria U- 
șoară — Electro 20—17, Voința 
Sighișoara — CSM Voința Bistri
ța 31—19. (Corespondenți : I. Io- 
nescu, V, Pelenghian, C. Gruia, 
I. Vlad, Â. Pialoga, N. Fețeanu, 
I. Turcu, M. Florea I. Olaru, Gh. 
Grunzu, O. Berbecaru, I. Vieru, 
N. Danciu, I, Zaharia, V. Popo
vici, A. Toma, M. Vcrzescu, S. 
Neniță, C Cretu, O. Bălteanu, N. 
Costin, M. Șeuleanu).

stelist A. Roman reușind să 
sosească •primul la 50 cmc. Din 
păcate, unul dintre candidații 
la un loc pe podium în con
fruntările. seniorilor, maestrul 
sportului F. Pop, a fost angre
nat imediat după start într-o 
busculadă 
lua cursa, 
nul țării, 
coechipier 
rezolvat 
niie mecanice 
motocicletele lor, cei doi ste- 
liști reușind să se situeze în 
final pe locurile 4 la 250 cmc și, 
respectiv, 125 cmc tineret, ceea 
ce demonstrează resursele de 
care dispun. Dacă puternicii 
lor adversari de peste hotare 
au obținut cele mai bune re
zultate, ■ reprezentanții clubu
lui Steaua (antrenor, maestrul 
emerit al sportului Gh. Ionită) 
au avut satisfacția de-a prelua 
conducerea în clasamentul_ ge
neral pe echipe după două e- 
tape: 1. Steaua 312 p. 2. Tor
pedo Zărnești — I.R.A. Tg. 
Mures 267 p, 3. Hodgep Buda
pesta 195 p, 4. M.K. Kisklac- 
haza (Ungaria) 171 P, 5- 
A.M.K. Strakonce (Cehoslova
cia) 171 p, 6. M.K. Rutlingen 
țR.F.G.) 135 p.

Iată învingătorii: U. Martin 
(R.D.G.) la 250 cmc seniori. 
H. Rauscher (R.F.G.) la 125 
cmc, Z. Sooki (UROM Buda
pesta) la 80 cmc, A. Roman 
(Steaua) Ia 50 cmc.

Astăzi, de la ora 13, esie 
programată a treia reuniune, 
pe traseul de Ia Odorheiul Se
cuiesc.

și nu a mai putut re-
E. Miilner, campio- 
și mai tînărul său

F. Titilencu au
operativ dcfecțiu- 

apărute la

Troian IOAHIȚESCU

FRUMOȘII CAI AI
(Urmare din pag. 1)
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Intre di 
pionatele 
propiate d 
pe a diviz 
lele „nație 
seniori, ia 
fășdară, î 
pînă dunii 
„Cupei R< 
masă, con 
la start 1 
tot atitea

Acest in 
a debutat 
parcurs r 
de regulai 
fășurîndu- 
mulă. ado 
cu „runda 
Echipele 
din jucăto 
cele tr' 
niori. t 
loc după 
turneu fir

Campionatul Național de lioclici

C.S.S. GALATI, NEÎNVINSA DUPĂ
patinoarul din Miercurea 
au avut loc întrecerile tu- 
I (partide duble) din ca-

l c 
Ciuc 
rului 
drul Campionatu’ui Național de 
hochei pentru juniori I (18 ani), 
cu participarea formațiilor CSȘ 
Galați, CSȘ Steaua Triumf Bucu
rești, CSȘ Ghcorf-heni și CSȘ 
Sport Club Miercurea Ciuc. Ti
nerii hocheiști din Galați (antre
nor Stelian Rusul, Gheorgheni 
(Csaba Bazilides) și Miercurea 
Ciuc (Emerlo Mezei) au avut 
prestații de un bun nivel, întîlni- 
rile dintre echipele lor fiind în 
general viu disputate și echili
brate. Din păcate nu același lu
cru se poate afirma despre ju
niorii de la CSȘ Steaua Triumf, 
care s-au prezentat slab pregă
tiți șl au pierdui la scoruri ca
tegorice toate partidele susținute.

Unul dintre 
opinia ani 
Varga — lip 
mente pe gl 
•în cadrul 

s-au remarc 
si Mohorea 
Zs. Antal (( 
(Miercurea < 

Au arbitra

1

FRUMOASELOR CÎMPII,

ÎN

VACANȚE DE SĂNĂTATE IN STAȚIUNI MONTANE
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și I.T.H.R. BUCU

REȘTI vă oferă, în această perioadă, posibilitatea petrecerii 
unei vaeanțe reconfortante într-o stațiune montană.

Vacanța într-o stațiune de munte înseamnă nu numai 
fortificarea sănătății cu factori naturali specifici, ci și petre
cerea plăcută a timpului. Organizatorii de turism vă oferă 
numeroase posibilități de participare Ia manifestări cultural- 
artistice și sportive de mare atracție, o vacanță la munte 
rămînînd o amintire de neuitat.

Alegeți, dintre cele pe care vi le sugerăm, cea mai în
drăgită stațiune : x

• Semenic •Durau • Lacu Roșu o Bușteni • Predeal 
• Poiana Brașov • Sinaia • Borșa • Izvoarele.

Durata sejurului și data plecării în stațiune sînt în func
ție de dorințele dumneavoastră.

muzeu al trăsurilor" — repor
terul nu uită că tot de aici a 
pornit și ideea organizării unui 
campionat județean de călărie, 
singurul de acest fel, Ia care 
participă cei de la Podgoria 
Teremia Mare — unde primarul 
Willi Heintz se află printre 
cei mai activi susținători —, 
Timiș Izvin, C.S.M. Lugoj, 
Agricola Timișoara, C.S.Ș. Ti
mișoara, Furnirul Deta, Sînni- 
colau Mare și Recolta Arad.

astfel, tot mai mulți au 
început să iubească și sportul, 
dar mai ales calul și adevăra
tele clipe în aer liber..."

A doua „ oartă" spre acest

univers 
pentru 
deschide 
se află 
în care 
marilor 
grei, masivi, puțind mișca cu 
ușurință cîteva tone. Sub a- 
ceastă aparentă lipsă de efort 
zborul peste obstacole sau în 
tractarea atelajelor se află 
ascunsă însă munca de zi cu 
zi a lui Ion Ciobanu, Victor 
Onofrei, Gheorghe Talpoș, 
Niculina Gheorghe ș.a,, care au 
suflet numai pentru acești 
„frumoși cai ai frumoaselor 
cîmpii", cu mina lor, Ia ceas de 
zori sau noapte, hrănindu-i, 
adăpîndu-i, țesălîndu-i.... Tre-

al muncii și pasiunii 
creșterea calului se 
la grajduri, acolo unde 
minunate exemplare 

simți vibrind dorința 
concursuri sau cei

cînd prin fața boxelor poți 
afla nu numai istoria fiecărui 
„locatar", ci, mai ales, istoria 
muncii cotidiene de cercetare 
pentru ameliorarea continuă a 
rasei cailor, activitate cu mare 
eficiență economică.

...Și cînd la ceas tîrziu, sub 
clar de lună plină, se aude 
pe’ pajiști tropot de copite, a- 
tunci gîndul se întoarce și la 
oamenii Izvinulul, Ia marca lor 
pasiune și, de ce nu?, Ia cu
vintele inginerului Alexandru 
Iavorovschi care-1 cita pe G'eo 
Bogza: „Caii, cei dinții, au dat 
omului aripi, dezlăntuindu-i 
fantezia, sădind in inima lui 
dorința nebună de a zbura 
pină la stele".„

Campionat 
mare fond 
niori, comp< 
feul „Cupa ' 
șit. Desfășui 
etape, însur 
constitui. în 
același ■ sirtîr 
tă întW cic 
pentru cuce 
feu. La inc 
timelor 4 e 
Brăila 
Marian Țîr 
însă, n-a r 
zestrea de 
atîta trudă, 
principalului 
dat, D. Cat 
cu un fina 
(campion r 
fond la Cîrr. 
campion b< 
la individu; 
izbutit să 
favoarea s 
etape, ocup 
întîi. La 
Bucureștiulu 
tul de subst 
și dispunîne
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care depășiseră cu bravură in
convenientele terenului alune
cos și ale balonului îngreuiat 
au căzut pradă nervilor, în- 
trccindu-se în faulturi, vocife
rări, simulări, busculade ele. 
Lăcătuș a dat tonul, primind 
(numai) cartonașul galben, Ba
laur a ripostat (fără să fi,e mă
car avertizat), nici Augustin 
nu s-a lăsat «mai prejos, ase
menea scene penibile petreeîn- 
du-se în prezența neputincioa
să a ............'
pășit 
cum 
care 
de o 
cînd 
„europenele" noastre.

Pauza s-a dovedit un 
nic bun pentru ambele 
mâții, drept pentru care, . 
ti vă și antrenantă, repriza se
cundă a salvat spectacolul, o- 
ferind momente de fotbal mo
dern, plăcut. Steaua a con
tinuat să dețină inițiativa, sar
cina gazdelor fîind întrucîtva 
facilitată și de improvizațiile

arbitrului Coț, evident dej 
de miza partidei. După 

neinspirați au fost și cei 
l-au delegat la o întîlnire 
asemenea anvergură, adu- 
în teren pe două dintre

sfet- 
for- 

spor-

din apărarea Victoriei, rămasă 
fără accidentații C. Solomon și 
Topolinschi. După ce Nițu a 
respins in extremis „ghiu
leaua" lui Boloni (min. 51), 
PIȚURCA a majorat scorul în 
min. 55, profitind de o neînțele
gere dintre Nițu și noul intrat 
Ursu. Am mai notat o zvîcni- 
re a Victoriei, datorată unei 
„șarje" (singura în 90 de mi
nute!) a lui Vaișcovici, după 
care campioana a înscris iarăși, 
prin MAJARU. Acesta a șutat 
pe jos, de la 25 m, portarul 
oaspeților fiind, ca și cu alte 
prilejuri, simplu spectator (min. 
59). Fără istoric, finalul a a- 
parținut tot Stelei, care a ratat o. 
cazie după ocazie, prin Pitur- 
că (min. 71), Stoica (min. 79) 
și Balint (min. 86), prima din
tre ele' fiind cu adevărat mo
numentală, Pițurcă reluînd a- 
fară de la 4 m. singur cu 
poarta I

în rezumat, un succes net al 
Stelei, care a etalat (lucru de 
anticipat) nu doar un plus de 
valoare, ci șl mal multă dis-

Stadion Steau ; 
cos ; timp închis : 
circa 30 000. —
poartă : 8—2'.
marcat : PIȚURCA (min. 2 și 55), 
HAGI (min 28) MAJARU (min. 
59).

STEAUA : Liliac 7 — Iovan 7, 
Bumbescu 7 Belodedlcl 8, Ungu- 
reanu 7 — Stoica 6,5, Majaru 7, 
Ilagi 7 (min. 6» Balint 6), Boldnl 
7 — Lăcătur 7 (rr.n. 83 ~ ' 
Pițurcă 8.

VICTORIA : Nițu 5 - 
G. Solomon 7 'min. 32 
Mirea 6, Topolinschi 6 
Comănescu 5) — Cojocaru 7, Au
gustin 6, Ene 5 — Vaișcovici 5, 
Nuță 5 Țălna- 5.

A arbitrat slab I. Coț (Ploiești): 
la linie : M. Niculescu și J. Gra
me (ambii din București).

Cartonașe galbene : LĂCĂTUȘ, 
AUGUSTIN.

La speranțe ! 1—2 (0—2).

ren alune- 
___  . spectatori — 
șuturi : 14—7 (pe 
Cornere : 12—3. Au

Rotariu),

Balaur 5, 
Ursu 5), 
(min. 44

poziție de joc, impunîndu-și 
„legea". Păcat, repetăm, de „Ie

șirile" lui Lăcătuș. Cît despre 
Victoria, ea n-a prins o zi prea 
fericită. Dincolo de asta, însă, 
ar intra în discuție, fără a ti 
prea aspri, apatia unora dintre 
jucători, îndeobște a lui Nuță și 
Vaișcovici, care tot promit șl... 
nu se țin de cuvînt I

ROMANIA-CEHOSLOVACIA 0 2 (0-2)
DROBETA TR. SEVERIN, 14 

(prin telefon). Pe stadionul 
Municipal din localitate «-a 
disputat prima partidă amica
lă dintre selecționatele de ju
niori UEFA ’89 ale României 
și Cehoslovaciei. Debutul în- 
tîlnirii a fost nefavorabil ju
niorilor noștri, care, surprinși 
de vigoarea atacurilor parte
nerilor de întrecere, s-au vă
zut conduși în min. 26 cu un 
scor neașteptat: 0—2 1 Oaspe
ții. au înscris primul gol în 
min. 3: după o piruetă efec
tuată în mijlocul careului 
Sovic i-a pasat scurt și precis 

i de atac al oaspeților 
și acesta a șutat sec 
porții lui Istode, 
14 m. S. Mihai, 
și Duda, în min. 22. 
posibilitatea să egale-

vîrfului 
TOMAS, 
în plasa 
la circa 
min. 18, 
au avut

. ze, dar au șutat total Impre
cis. Apoi. în min. 26, așa cum 
afirmam la_ început, scorul a 
devenit 
în lanț 
același 
fază, a 
la 6 m, ___
la pauză, o singură dată, în 
min. 30, jucătorii noștri ar fi

de 
In

0—2: la o „bîlbîială" 
a apărătorilor noștri, 
TOMAS, mereu pe 
împins din cădere, de 
balonul în plasă. Pînă

putut marca, dar Popa i re
luat afară.

După pauză. 4—1 a fost ra
portul mărilor ocazii de gol. 
Tot oaspeții au ratat primii, 
in min. 50. prin Chutyl. scă
pat singur. Finalul a a- 
oaținut juniorilor „tricolori", 
care au ratat de patru ori: 
min. 74 — Sima. min. 80 — du
blă ocazie Cristescu și S. Mi
hai și min. 84 — Popa.

Cr. Teodorescu a arbitrat 
foarte bine formațiile:

ROMANIA: Istode - Calo- 
fir, Tanca. Mustățea (min. 58 
Ciubotarul, Munteanu (min. 40 
Andronache) — Popa, Moise, 
Duda (min. 32 Enache) — S. 
Mihai. Cristescu. Si i (min. 53 
Sima).

CEHOSLOVACIA: Rektorik — 
Vesely, FRTALA, SMEJKAL, 
Prazenica — Kuffa (min. 68 
Penkhava). STEFKA. SOVTC 
— Chutyl (min. 58 Kadlek), 
TOMAS (min. 75 Kostelnik). 
Plichta (min. 82 Jamrich).

Partida revanșă este pro
gramată vineri, de la ora 15,30, 
la Orșova.

Laurentiu DUMITRESCU

DE LA F.R. FOTBAL
Avînd în vedere că jucătorii 

Bumbcscu șl Iovan (Steaua) șl 
C imătaru (Dinamo) au comis 
unele abateri de la programul de 
pregătire a lotului reprezentativ 
pentru meciul cu Grecia (7 oc
tombrie), Biroul federal a hoiărît 
suspendarea lor pe cîte o clapă 
de campionat, suspendarea fiind 
efectuate în etapa a 8-a a Di
viziei A.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
TRWIȚIA A FOST RESPECTATA

C. S. Botoșani - F. C. M. Progresul Brăila 2-1 (1-1)

Spoiturilor din Arad

A „CUPEI ROMÂNIEI'-

DE MASA
ăm- 
: a- 
eta-' 
i na
ri .și 
des-
1 și 
ie a

dc 
este
2 Și

ceperea noii „numărători", tro
feul a revenit, la masculin, for
mației Universitatea A.S.A. 
Craiova, elevii antrenorilor V. 
Bălan și M. Bobocică dovedin- 
du-se de neînvins, în timp ce 
la feminin Juventus MILMC 
(antrenor V. Dumitrescu) a 
realizat din 1983 patru victorii 
consecutive, celelalte succese 
fiind repurtate de C.S. Arad si 
Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcca.

Deci, la * Arad — pentru a 
treia oară în ultimii ani gazdă 
a competiției — vor avea loc 
întrecerile clin cadrul Cupei 
României, printre favorite mai 
figurînd C.S.M. Cluj-Napoca, 
Spartac C.S.Ș. 1 București, 
C.S.Ș. Sticla Bistrița, C.S.Ș. 2 
Știința IJPIPS Constanța, 
Constructorul IJGCL Tg. Mures. 
C.S. Arad etc.

O partidă cu destule momente 
de reală spectaculozitate, dar și 
cu unele flagrante greșeli indivi
duale sau colective, care au a- 
vut urmări pe tabela de marcaj. 
Formația oaspete a început mal 
bine, decisă să ...infirme antece
dentele ei la Botoșani (nici un 
punct pe acest teren), reușind ca 
in min. 9, la primul corner, să 
deschidă scorul prin DARIE, care 
a prins, din afara careului de 
16 m un voleu, cu stînguî, de 
zile mari : 0—1. Jocul mai com- 
binallv al brăllenilor a fost, însă, 
treptat contracarat prin lucidita
tea șl travaliul a doi ex-divlzlo- 
nari A Cramer și State, în ro
luri, cu schimbul, de dispeceri, 
avînd misiunea de a-1 angaja, 
cît mai frontal cu putință, pe 
masivul Cojocaru La una din 
pasele lungi. Tudose a ezitat și 
„virful" localnicilor, Cojocaru, a 
pătruns în careu unde n-a mai 
putut fi oprit decît prin fault. 
Era min. 19 și, din penaltyul a- 
eordat, STATE a adus egalarea.

După alte două mari ocazii ale 
aceluiași Cojocaru (min. 38 și 
mih. 50 — singur cu portarul, la 
o gafă a lui lonașcu) șl alte două

la buturile adverse (min. 54, 
vitură liberă Darie, respinsă 
greu de Raicu, șl min. 62 lob 
tirișcă peste ultimul apărător _ _ 
toșănean, dar și' peste poartă), 
oaspeții au trecut, prematur, la 
temporizare. Șl, în urma unei 
centrări a lui Vasilache, demar- 
cat pe dre. pta, Ia care „centra
lii" brăilen.’ au luftat, surprinși 
de rapiditatea fazei (ca șl în min. 
77, la „un-dol"-ul State — Cra
mer, nefinalizat de ...trei coechi
pieri), epure a „urcat" In vi
teză și a reluat in gol : 2—1 (min. 
81).

Arbitrul 
rești) a

c. s.
EPURE, 
hăllescu 
STATE 
(min. 74 
34 Șurubaru).

F.C.M. PROGRESUL : DINU — 
Tudose (min. 80 Oprea), Ionașcu, 
Coman, Chiriță — DARIE, Pascu, 
STAMATE (min. 35 ȚITIRIȘCA), 
Cațaroș — A Marin.

George

10- 
cu 

Tl- 
bo-

D. Avrigeanu (Bucu- 
condius bine.

BOTOȘANI : Raicu — 
Sandu BEDREAGA, Mi-
— ȘOFRAN, CRAMER,
— Vasilaehe, Cojocaru 
Abălașe’). Rusu (min.

Văsîi.
ROTARU

PITEA FI 3-2,

Gloria Buzău - Steaua
Din $i. 0 3 !

Mizil 2-2 (0-1)

pă 
iu 
a-

su 
er 
și 
la

r.

Covaliu, N. Enache, Em. Both și 
T. Szabo.

REZULTATE : CSȘ Galați 11—4 
șl 12—2 cu CSȘ Steaua Triumf, 
ii—4 șl 7—2 cu CSȘ Miercurea 
Ciuc, 5—4 și 5—4 cu CSȘ Gheor
gheni ; CSȘ Gheorgheni 6—1 și 
6—4 cu CSȘ Miercurea Ciuc, 15—2 
și 19—2 cu CSȘ Steaua Triumf ; 
CSȘ Miercurea Ciuc 11—4 
cu csș Steaua Triumf,

CLASAMENT
6
4
2 
0

1. CSȘ Galați 6
2. CSȘ Gheorgheni 6
3. Csș Miercurea C. 6
4. CSS St. Triumf 6

Vaier PAȘCANU

0 
0 
0 
0

0
2
4
6
coresp.

și 12—3

46-20
54-19
34-32
17-80

12
8
4
0

Partidă dintre acelea care În
dreptățesc afirmația : că „în Di
vizia B se Joacă uneori foarte 
frumos". Echipele care s-au In- 
tilnit pe gazonu’ stadionului din 
Crîng șl-au disputat aprig șanse
le pe toată durate jocului, foarte 
deciși fiind din start, buzoienli. 
Printr-un joc bun, ei șl-au creat 
numeroase ocazii, dar, pe rînd, 
Tulpan (min. 10). I. Stan (min. 
13 șl 16), Ursa (min. 19) le-au 
ratat. După 20 de minute, au 
ieșit la joc șl oaspeții, el evo- 
luînd tehniu, mai matur, am zi
ce. Steaua Mizil (antrenor D. Du- 
mitriu III) a impresionat pe toa
tă durata partid 1 prin precizia 
paselor, „țesătur?" în teren șl 
viteza cu care iese a atac. Ocazii 
mai multe, ca șl cornere, au avut 
gazdele, dar golu' primei reprize 
l-au înscris oaspe’il : în min. 32, 
cu un șut puternic din 16 m, Ia 
rădăcina barei, prin RADU și... 
0—1. La două minute de la re
luare, mal mulț' 
zoieni greșesc în 
se „înșurubează' 
trimite în plasă::

apărători bu- 
lanț, GRIGORE 
si de la 6 m, 
0—8 ! Iar în

Mizil, prinmin. 53 tot Steaua . „
Radu (care a șutat puternic, dar 
Lazăr a apărat excepțional), era 
să majoreze scorul, după care, 
stăpînă pe situație, a slăbit... mo
toarele (!) Și din min. 60 Glo
ria- (antrenor n Lupescu) s-a 
dezlănțuit obțlnînd, meritat, e- 
galarea prin golurile înscrise de 
URSA (min. 70 — șut puternic din 
16 m) și I. STAN (min. 73 — lo
vitură de la 11 Putea să și 
învingă, dar, în m n. 80 și 85, 
Profir și Stan -•u ratat, de la 
2—3 m, situați* excelente.

M. Constantinescu (București) 
a arbitrat foarte bine.

GLORIA BUZĂU ? LAZAR — 
Roșu (min. 52 M. STAN), P. 
STOICA, Mircea Tulpan — Ursa, 
Niță (mln 6P Alexandrescu), I. 
STAN, V. ION — Profir, Marcu.

STEAUA MIZIL S MÎRZEA — 
MIRON AȘ, MIHALACHE, M. Stan- 
ciu, Drăgan — GOIA, Cosma, Ga
leș (min. 89 C Lazăr) — Grea
ca, Grlgore RADU (min. 82 An
drei).

(mln. 82 An-

IL!]T! CÎȘTIOĂTORII
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CLASAMENTE FINALE, indivi
dual : 1. Dănuț Catană (Neamț 
— antrenor Neculai Pienescu), 
campion republican de mare 
fond, cîștigător al „Cupei Ora
șelor", 21 h 29:23, 2. M. Țîrlea 
(Prahova) ’a 19 sec., 3. D.’ Trif 
(Cluj) la 2:30, 4. C. Crăciun
(Brăila) la 4:23. 5. A. Balasz
(Cluj) la 5:28. 6. FI. Ochetan la 
7:23, 7. Em. Panache (ambii
București) la 7:41 8. C. Asiu (Con
stanța) la 13:02’ echipe: 1. Selec
ționata București (I. Balea, Em. 
Panache, El. Ochetan, V. Dumi
tru, S. Moldoveanu, Fl. Simion, 
Adr. Ivan, M. Mihai, C. Lazăr, 
P. Pătrunjel — antrenor Dan 
Marin), campioană republicană 
de mare fond, cîștigătoare a „Cu
pei Orașelor". 6' h 56:38, 2. Se
lecționata Cluj la .27, 3. 'Selec
ționata Brașov i? 1 h “ 
selecționata Prahova la 1 
5. Selecționata Brăila la 1 
<1. Selecționata Argeș 4 
7. Selecționata Neamț

valoric, a devenit campi- 
fără probleme.

4.

05:58, 4. 
h 16:45. 
h 31:19, 

h 27:31, 
la 4 h 

45:56 8. Selecționata Constanta la 
4 h 52:59 (II. S.).

PARTIDA de... ditizia

Modesto
*

A
FERRARINI

Electroputere Craiova - Inter Sibiu
Nu începuse bine derbyul seriei 

a doua, Electroputere Craiova — 
Inter Sibiu, cina cei aproximativ 
10 000 de s. orteri ai formației 
gazdă au aplaudat deschiderea 
scorului : înscrisese BIȚA, în 
min. 3, prlntr-un «ut, cu stîngul, 
de la circa 20 m Golul a adus, 
din timp. liniștea interioară în 
tabăra unui „11* cu predispoziție 
pentru jocul tehnic la firul ier
bii, și, în min 5 puțin a lipsit 
(Ia 6 deviere cu căicîiul, „stil 
Cîrțu“) ca portarul sibian să fie 
iarăși învins. Era o plăcere să 
asiști la o partidă de ,B“ (și cu 
largul concurs al lui Inter Sibiu) 
superioară în planul spectacolu
lui fotbaliști unor meciuri din 
Divizia A ȘI jo. ul curgea, cu 
faze încinse la ambele porți (la 
aceea a oaspeților, Cirțu ratase, 
în min. 24, o lovitură de la 11 m), 
dar, trebuie spus «i cu destule 
iregularități, întrucr arbitrul N. 
Dinescu ? amina pînă spre fi
nalul primei reprize, scoaterea 
cartonașului galben El va greși, 
după opinia noas **ă șl la faza 
din min 45 cînd nu va sancționa 
cu penalty faultul comis, în ca
reu, de Șoarece astfpra lui Ca
lafeteanu.

3-1 (1-0)
fotbaliștii sibieniDupă pauză.

au ieșit la fel de deciși să-și vîn- 
dă scum- pielea Au continuat să 
joace la osfaid (în dorința de a-și 
ține. partener? 1a o bună distan
ță de propriul careu) șl să de
clanșeze -aifiuri periculoase pe 
ambele flancuri »le frontului o- 
fensiv. $i-au văzu4 însă elanul 
tăiat, în min. 56 cînd BITA a 
săltat balonul în plasă peste V-

Marcel, Ieșit din poartă lnopor- 
---- In min. 64, Calafeteanu a 
Irosi, o bună situație, apoi, in 
min. 67, aceiași CALAFETEANU 
a împins, din apropiere, In pla
să, balonu servit ca pe tavă, de 
Cirțu. Inter Sibiu caută, acum, 
măcar golul onoare! și-1 obține 
în min. 74, cînd GÎNGU transfor
mă imparabil lovitur i de Ia 11 m, 
acordată in urma faultului comis 
de Matei asupra lui Stănescu 
(Supărat pe cel faultat, Boldlcl 
îl gratulează pe S'ănescu cu o 
palmă după ceafă — asta In timp 
ce jocul er oprit — șl arbitrul 
II arată doar cartonașul galben 1). 
în sfîrșit, In min. 84, Gîngu este 
împiedica' să joace mingea, în

tun.
careu, fiinc tras de mînă de Drîn- 
ceanu, dar arbitrul nu sancțio
nează iregularitatea.

N. Dinescu (Rm Vîlcea) a con
dus cu greșeli.

ELECTROPUTERE : Boldlcl — 
Bărbuceanu. OLARU, Drinceanu, 
Matei ■ — LUȚA, Crețu (min. 69 
Petrișor), CALAFETEANU, Do- 
garu — BIȚA. CIRȚU, (min. 88 
Orbuleț).

INTER SIBIU : V. Marcel — 
Cotora, Boar, Tenghea, Armenean 
— Șisoe (min. 56 Bîrsan), STA- 
NESCU, ȘOARECE. Istvan (min. 
61 Nan) — Gîngu, VASII.

DOllA ȘUTl’Rl ADUC...

Nan) — Gîngu, VASII.

Gheorghe NICOLAESCU

DOUA PIJNCIE
Progresul-Vulcan - C.S.M. Pandurii

Partidă pe ansamblul ei, în 
concordanță deplină cu timpul, 
adică cenușie, cu extrem de rare 
momente în care s-a jucat fotbal 
în adevăratul sens al cuvîntulul. 
Au predominat momentele de 
joc în forță, cu nenumărate clin- 
ciuri și durități de ambele părți. 
Gazdele au ataca' aproape în 
permanență, masînuu-șl adversa
rul în propria-i jumătate de te
ren. Dar dominarea lor teritoria
lă nu a fost completată de clarvi
ziunea și eficacitatea necesare din 
cele 19 șuturi expediate 15 fiind 
fără adresă, departe de poartă, 
numai 4 avînd un grad de peri
culozitate mai ridicat (min. 20 și 
76 Zamfir ; min. 50 — Aelenei, 
min. 73 — A Mincu). Acestea au 
fost singurele ocazii ale gazdelor, 
ele reușind, totuși, să înscrie go
lul de onoare. în min. 81, cînd 
BOLBOREA a transformat o lo
vitură de la 11 m. acordată în 
urma unui faul* comis asupra lui

VICTORIE TACTICA

F.C. Bihor-F.C.
Derbyul seriei a m-a, dintre 

F.C. Bihor șl F.C. Maramureș 
Bala Mare, a consfințit victoria 
gazdelor cu scorul de 3—0 (1—0), 
spre satisfacția celor 14.000 de 
spectatori prezențl duminică In 
tribunele cochetului stadion oră- 
dean. După un contraatac tăios 
al băimărenllor <n min. f, prin 
Tulba). la repunere, balonul a- 
junge la Lazăr care Intră in 
careu Și Pinter îi „agață" j arbi
trul acordă lovitură de la 11 m, 
execută ILE și... 1—0 pentru gaz
de. După gel. orădenil se gru
pează în treimea proprie din fața 
careului de 16 metri, invitîndu-și 
adversari’ la joc. Se remarcă ast
fel activitatea laborioasă a lui 
Vase, Sabău și Mureșan, dar 
aceștia sînt puși în situația de 
a șuta de la distantă, ceea ce nu 
poate periclita prea mult poarta 
lui Lăzăreanu. Lăsînd impresia 
că sînt dominați, orădenil con- 
tratacă tăios, in min. 26, cînd 
Georgescu ratează de la 8 metri.

La reluare, băimărenil cad din 
nou în „plasa" tactică a orăde- 
nilor. El les la Joo și după un 
șut al lui Vase (min. 48). ur
mează contraatacurile orădene 
prin Lazăr (min. 49) șl Kulcsar

1DMINISHMTIA OF STAI FOTO PRONOSPORT INFOP’IFVA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXI’RES 
DIN 14 OCTOMBRIE 1987 Ex
tragerea 1 • 2 28 5 8 39 38: Ex
tragerea a TT-a: 42 29 7 45 30 18. 
Fond total de cîstîguri : 566.285 
lei. din care 23.378 lei report 
la categoria 1.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII
EXCEPȚIONALE LOTO 2 DIN 4 
OCTOMBRIE 1987. FAZA T : cat.
1 : 5 variante 25% a 8.672 lei ; 
cat. 2 î 2 variante 100% a 9.636

lei (în cadrul cărora cite o ex
cursie de 2 locuri în R. P. Unga
ră șl
10 25»/.
100"/. a 
cîte o 
Ungară
si 18 25%' a 1.141 lei s cat. 4 
a , 3.540 lei ; ' ’ ------
lei ; cat. 6 :
7 : 1.977.5t a
Il-a : cat. 8
39.704 lei ; ___ _ . _ _______
100% a 9.920 lei (in cadrul căreia 
o excursie de 1 loo în R. P. Un-

diferența in numerar) șl 
a 2.401 ’îi ; cat. 3 : 5

4.564 lei (in cadrul cărora 
excursie d 1 loo in R.P. 
și diferența în numerar) 

........................................ - - 12,25 
cat 5 : 27,50 a 1.577 
195,5t a 200 lei ; cat.

100 lei. FAZA A 
: 2 variante 25% a 
cat. C : 1 variantă

Ig. Jiu 1-2 (0-1)
Oprea. Oaspeții s- u grupat cu 
întreg efectivul în zona propriu
lui careu de 16 m, au „bubuit" 
majoritatea baloanelor, contra- 
atacind foarte rar. Ei și-au În
scris în cont doar 3 șuturi la 
poartă, două dintre ele. pe spa
țiul ei, acestea însemnînd golu
rile victoriei : min. 3 — '
MU de la 13 m șl min. 
plasat PARASCHIV, de

C. Gheorghiță (Brăila) 
trat formațiile :

PROGRESUL VULCAN 
nu — Mânu Marinescu, I. Popa 
(min. 58 Oprea), A. Mincu — Ivan 
(min. 79 Bealcu), AELENEI, bol- 
BOREA. P Petre — Zamfir, Dună.

PANDURI: TG. JIU: POROJNI- 
CU — Buriuntia, Gașpar. Catană, 
Solea - ANDRONACHE. PARAS
CHIV, Gheorghe (min. 82 Bodîr- 
nea) Andreucă — I. Marius (min. 
37 Burlan), Frimu.

Paul ZAIIARIA

A OPÂDENILOR

Maramureș 3-0 (1-0)

șut FRI- 
59 — șut 
la 10 m.

a arbi-

: *Bizoia-

(min. 65) In min 67, Ia un alt 
contraatac al gazd'lor Inițiat de 
Tamaș, Georgescu prelungește pe 
Ungă Ignat, portarul Mia iese in 
afara careului și faultează, dar 
centralul Gh. Constantin, foarte 
aproape de fază, lasă avantaj, 
mingea ajunge la LAZAR, care 
Înscrie : 2—0. în min. 70, Tulba 
șutează slab ae la 17 m. Iar in 
min. 77 scorul devine 3—0 : Lazăr 
este faultai la centrul terenului, 
execută tot el. lung, pe stingă, 
la GEORGESCU acesta trece de 
Pinter, fentează pe Mia și Înscrie 
in poarta goală. Băimărenil au o 
zvîcnlre în min 83, dar Mure
șan Irosește singura mare ocazie.

Gh Constantin (Rm. Vîlcea) 
a arbitrat competent și autoritar.

F. C. BIHOR : Lăzăreanu — 
Brumaru BRUCKENTAL". Biszok, 
Baba — TAMaȘ Ile, Mureșan, 
LAZAR — Kulcsar GEORGESCU.

F. C. MARAMUREȘ : Mia - 
Pinter, Ignat. BUZGAU. Lalș 
(min. 63 MIRAuțA) — SABAU, 
Năprădean, MUREȘAN, VASC — 
Moldovan 
Tulba.

(min. 69 Dorobanții),

Miron MOG A

gară și diferența în numerar) si 
12 25% a 2.482 lei : cat. D : 27,50 
a 1.444 lei ; cat. E : 131 a 303 lei; 
cat. F : 1.742,25 a 100 lei. Cîștigu- 
rile de cit-» 39.704 lei de la cate
goria B au revenit participanți- 
lor Bugheanu Ecaterina și Bucu. 
lea Mihai, ambii Un București.



CURSA CICLIST A
ÎN JURUL LUMII

C.E. OE PENTATLON
MODERN

BERLINUL OCCIDENTAL, 
14 (Agerpres). — Proba de Înot 
din cadrul Campionatului Eu
ropean de pentatlon modern, 
competiție găzduită de Berlinul 
Occidental, a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Vahtang Ia- 
gorașvili, cu 1320 p, urmat de 

. Paulo Masala (Italia) 1 300 p 
și Janos Martinek 1 276 p. In 

’ clasamentul individual conduce 
Vahtang Iagorașvili, cu 2 320 p, 
iar pe echipe primul loc este 
ocupat de U.R.S.S., cu 6 555 p.

ECOURI EA PRIMA PARTIDA 
PENTRU TITLUL MONDIAL LA ȘAH
Fostul campion mondial Bo

ris Spasski a declarat că, in 
prima partidă a noului meci 
pentru titlu dintre Gări Kas
parov șl Anatoli Karpov, șalan- 
gerul ar fi putut ajunge într-o 
poziție avantajoasă dacă nu ar 
fi executat două mutări prea 
pasive (mutările 16 și 17 ale 
albului) care au permis lui 
Kasparov să egaleze cu ușurin
ță. Se apreciază că actualul 
campion mondial a luat un mic 
avans psihologic șl că în cea

de a doua partidă, tn 
avea piesele albe, va 
să valorifice atuurile 
mutări. Suporterii lui 
rov se întreabă doar 
fi această primă mișcare : e4 
sau d4 ?

vacare 
incerca 
primei 

Kaspa- 
care va

(Urman din pag. I)

;i ULTIMUL RECORD ?
C imbită, 10 octombrie, la ora 21, ora Moscovei, se putea 
\ spune ei sftrșitul carierei lui Francesco Moser înseamnă 

*'-■ o retragere tn glorie. îi dădeau dreptul la acest final in
candescent cei 36 de ani ai sil, dintre care aproape 20 de 
succese pe cele mai diferite piste și șosele ale lumii, titlurile de campion mondial, nenumărate, ca șt cele trei recorduri ale 
lumii, toate realizate in cea mai teribili — afirmă specialiștii 
— dintre toate încercările cicliste, cursa de o ori. Primelor 
două, la altitudine (Mexic, 1934. 50,131 km) și la nivelul mării 
(Milano, 1980, 49,801 km), stmbită seară, supercampionul italian 
le adăugase pe al treilea, pe pistă acoperită, la profesioniști, 
cu 48,737 km. Șl toată lumea aștepta ca retragerea sd fie anun
țată în mod oficial, cu discursuri șl șampanie, la obișnuita con
ferință de presă, cu atit mal mult cu cti ar fi fost în con
cordanți cu declarațiile făcute, în ultima vreme, de însuși 
Francesco Moser. Dar, spre surprinderea generală, sufletul de 
adevărat campion rămîne ca atare și la o vtrsti la oare alții 
s-au retras de mult din luptă. Francesco Moser a amlnat sfir- 
Șltul : cum recordul oret la nivelul mirii indoor (deținut de 
Vladimir Eklmov, eu 49,672 km) este tncă In picioare, a decis 
si revină cit de curînd tn ospitaliera capitală a Uniunii Sovie
tice pentru a forța din nou ceea ce pentru mulți nu pare posibil. 
„De fapt, a spus, nu vreau altceva decît sâ aduc recordul mon
dial al orei și la nivelul mării la peste 50 de kilometri. De-abia 
atunci îmi voi anunța, cu adevărat, retragerea . Performanța 
are vtrsti 7 ruicruRadu TIMOFTE

^vwww ‘■"W

pută „mondialele" se efectuea
ză în cele mai bune condiții, 

în mod logic, în temeiul tra
diției și al valorii, principale
le noastre speranțe la meda
lii, la cît mal multe medalii, 
se leagă de formația feminină, 
deplasată în alcătuirea Danie
la Silivaș, Aurelia Dobre, E- 
caterina Szabo, Camelia Voi* 
nea, Celestina Popa, Eugenia 
Golea și, ca rezervă, Mirela 
Sidon. Beneficiind de o gar
nitură completă, cu o deosebi
tă poftă de concurs și (din 
fericire) scutită de probleme 
medicale, antrenorii Adrian 
Goreac, Maria Cosma, Octavian 
Belu și Adrian Stan și-au 
propus o comportare măcar la 
nivelul aceleia de la C.M. de 
la Montreal 1985, cînd bilan
țul a însemnat o medalie de 
aur (Silivaș — bîmă) și trei 
de argint (echipa și Szabo — 
bîmă șl sărituri). Socotind că, 
față de Montreal, echipa a 
cîștigat experiență (doar Do
bre debutează acum la C.M.) 
și omogenitate, tehnicienii lo-

TURNEUL FINAL AL CAMPIONA TELOR NAȚIONALE DE BOX
(Urmau din pag I)

trolat lupta cu autoritate și a 
acumulat alte puncte pe bule
tinele judecătorilor, lat ta ul
timele trei minute 
a folosit cu multă 
recteJe de stingă 
declarat învingător 
tate. Exagerat de __
defensiv în primele două run- 
duri, Mihal Vasilache (I.M.G. 
București) și-a adus totuși a- 
minte, în ultimul rund al me
ciului cu Nicolae Crețu, 
(Steaua) că un boxer lovește cu 
ambele brațe. Acesta a fost și 
momentul * în care el a reușit 
să acumuleze punctele necesare 
victoriei pe care a obținut-o in 
fața unui adversar curajos, dar 
cu un bagaj sărac de cunoștin
țe tehnice.

Ultima tatîlnlre a primei re
uniuni l-a adus ta ring pe 
constănțeanul Vasile Damian, 
campion al categoriei mijlocie 
în anul 1986, și pe Vasile Cazacu 
(I.M.G. București). Avantajat 
de alonjă, Damian s-a menținut 
la distanța convenabilă, punc- 
tlnd cu directe de stînga și 
contre de dreapta. Cazacu a 
încercat șl uneori a reușit să 
se apropie de adversar și chiar 
să-i plaseze unele lovituri pu
ternice. în ultimul rund, Da
mian a recepționat un croșeu 
de dreapta, a fost trimis la po
dea și numărat. La reluarea 
luptei, Damian a controlat în 
continuare disputa, a plasat nu
meroase directe clare la figură, 
arătîndu.și superioritatea cu 
evidență. Păcat că trei din. 
tre cei cinci judecători l-au o- 
ferit decizia lui Cazacu. Aceș
tia sînt: G. Dancta, N. Con- 
stantinescu șl V. Șchiopu. în 
mod surprinzător, primii doi 
i-au acordat decizia lui Caza
cu, cu preferință, la egalitate 
(58—58), deșî a fost evident 
pentru toată lumea că boxerul 
mai tehnic a fost Damian.

în reuniunea de seară numă
rul spectatorilor a fost mult

ale partidei 
precizie di- 
și a tost 

fa unanimi- 
prudent și

mai mare. Dintre cele 11 par
tide prevăzute în program s-a 
detașat cea dintre „penele" Da
niel Dumitrescu (Dinamo) și 
Constantin Pascariu (Prahova). 
Dinamovisiul, talent autentic al 
boxului nostru, a lăsat o exce
lentă impresie prin bogatul ba
gaj de cunoștințe tehnice de 
care dispune, obținînd a cate
gorică victorie în fața unui ad
versar tenace, care nu s-a re
cunoscut învins în nici un mo
ment...

Excepțională comportarea tî- 
nărului Octavian Stoica (Cons
trucția Buc.) In fata fostului 
campion mondial de tineret 
Marcelică Tudoriu (Steaua). 
Răspunzînd curajos la toate 
acțiunile lui Tudoriu, atacul 
lui Stoica a fost mai precis, a- 
predat ca atare de arbitri și 
astfel Stoica a realizat cea mai 
mare surpriză de pină acum. La 
„mijlocie mică", într-o formă 
care ne-a amintit de zilele sale 
bune. Rudei Obreja (Dinamo) 
l-a supus pe Mihal Ciubotaru 
(AEM Timișoara) unui tir ne
cruțător. silindu-I pe antreno
rul acestuia să arunce prosopul 
în ring.

REZULTATE TEHNICE
Muscă: H. Givan (Farul) b.p. 

Munteanu (Nicolina), A. Am- 
. crăciun

L. Ielceanu 
b.p. I. Popa 
V. Iordache 

b.p. C. Btteă 
_____ .. semigrea: T. 

Panal* (Semănătoarea) b.p. V. Nea- 
gu (Dinamo), D. Senclua (AEM) b.p. 
I. Petrescu (Muscelul), M. Vaslla- 
che (IMG Buc.) b.p. N. Crețu 
(Steaua), V. Cazacu (IMG Buc.) b.p. 
(?) V. Damian (Farul): pană: N. 
Talpoș (Dinamo) b.ab.3 M. Rota
ru (Semănătoarea Buc.), D. Du
mitrescu (Dinamo) b.p. c. Pasca
riu (Prahova), I. Panaite (B.c. 
Galați) b.p. L. Calianu (CSM 
Cluj-Napoca), O. Stoica (Con
strucția Buc.' b.p. (!) M. Tudo
riu (Steaua); n—jlocie mică: R. 
Obreja (Dinamo) b.ab.3 M. Ciu
botaru (AEM) R. Savu (AEM) 
b.ab.l Al Inlmărea (CSM Drobe- 
ta Tr. Severin). V. Gheorghe 
(Rapid) b.p. P. Crăciunescu 
(IMG Buc.), C Lihăceanu (B.C. 
Galați) b.p. D. Vîlcu (C.S. Brăi
la) ; supergrea: P. Golumbeanu 
(Timpuri Noi Buc.) b.p. Șt. Blr- 
lean (Met. Hunedoara), Gh. Cio- 
banu (Prahova) b.ab.l E. Ștefl 
(CFR Craiova) ~ ~
Cluj-Napoca' 
(Met. Buc.)

și 4-1...

l.
zăr (Dinamo) b.p. 
(Oțelul CImpina).
(CSM Cluj-Napoca) 
(Pistonul Slatina), 
(Tractorul Brașov) 
(Progresul Brăl. );

M. Palsz (Voința 
b.ab.3 I. Dobre

------------- 5-0, 3-2
Amatorii de spectacole pugilistice reprezintă, fără îndoială, o 

lume aparte tn marea familie a iubitorilor sportului. Spectato
rul de box trăiește cu o intensitate maximă intîmplărtle de pe 
ring și nu sînt puțini cei care mimează în tribune croșee șt 
upercuturi, deranjindu-și adesea vecinii îngăduitori și... înțelegă
tori. Oamenti aceștia pasionați trec cu viteza trăsnetului de la 
un calm pus pe glume nevinovate la o atmosferă explo
zivă, tn care protestele întrec decibelii fluierului de locomotivă. 
Cauza acestor izbucniri*' este, cel mal adesea, arbitrajul; nu 
numai decizia tn sine, ei apariția pe tabela electronică a cifre
lor 5—6, 3—2 sau 4—1. Foarte mulți dintre spectatori apreciază 
aceste decizii (S—t, 3—2, 4—1) ca pe o reflectare a echilibrului 
luptei din ring (cam cum este ta fotbal cu goturile). Este o 
eroare care declanșează marea majoritate a protestelor. Im box 
aceste decizii exprimă doar opinia celor cinci judecători asu
pra învingătorului șt nimic altceva. Astfel, un meci deosebit de 
echilibrat se poate încheia cu o decizie de 5—0, toți cei cinci 
judecători văzînd un singur învingător, chiar dacă acesta s-a 
impus de puțin. Desigur, am dori numai decizii de 5—0. Să nu 
uităm, Insă, că și arbitrii sînt oameni șt pot greși...

Petre HENT

DELHI (Agerpres). — Doi 
tineri cicliști indieni, Shreyans 
Kumar și Teher Salehbhoy, au 
plecat într-o cursă în jurul la. 
mii, aflîndu-se în prezent în 
Africa, după ce au străbătut 
cîteva țări asiatice, tncepînd 
din martie anul acesta. Urmă, 
toarea etapă va fi Europa, cei 
doi sportivi declarînd că a- 
ceastă inițiativă se desfășoară 
pentru a transmite tinerilor din 
întreaga lume un mesa| de pace 
și înțelegere universala.

în Superliga europeană la 
tenis de. masă echipa Bulga
riei (locul 6 în ediția prece
dentă) a -furnizat una din 
surprizele competiției, învin- 
gînd, cu 4—3, la Novi Sad, for
mația Iugoslaviei (locul 2). 
Principalul realizator al tea- 
mului bulgar a fost Marian 
Lukov (locul 19 în topul eu
ropean).

în Superligă mai sînt pre
zente Polonia (cîștigătoarea e- 
dițiel trecute). Cehoslovacia, 
Suedia, Ungaria, Franța și 
R.F.G.

PREAJMA STARTULUI

CICLISM a Cea de a 73-a edi
ție a clasicei curse Milano — 
Torino <211 km) a fost cîștigată 
de Phil Anderson (Australia) in 
5h 93:25 (medie orară 41.724 kmi 
urmat la două secunde de Italia
nul Flavio Giunnoni. în ciuda 
unei căzături, australianul s-a de
tașat In final, clstlgînd prima sa 
mare cursă din acest an De no
tat că Giuseppe Saronni a sosit 
la 58 de secunde de învingător 
clasîndu-se ne locul 14!

HOCHEI PE GHEATA • Re
zultate in camt .mi U.R.S.S. : 
Avtomobiilst Sverdlovsk — 
T.S.K.A. Moscova 1—0- S.K.A. Le-

nlngrad — Uistal Ilevsk 9—4. Di
namo Riga — Spartak Moscova 
2—2. In clasament continuă să 
conducă Aripile Sovietelor Mos
cova. cu 14 o din 8 meciuri.

șah • în turneul de la Pro- 
kuplie (Iugoslavia), după 10 run
de conduce Barbero cu 8 n. ur
mat de Mateou 7 o. Cabrlllo 6.5 
o (1) etc.

tenis • Diferite turnee. Tou
louse: Schapers (Olanda) — Fl- 
bak 6—2, 6— Odizor — Shreiber 
6—3 6—4 Sydney: Barr — Ma
sor (ambii Australia) 6—2. 6—31. 
Seguso — Diewe 6—1. 6—4, Zl-

vojinovlci — Maiou (Nigeria) 4—6.
6— 3. 6—1. Cash — Evernden
(Noua Zeelandă) 6—3. T—6. 
Krishnan — Depalmer (S.U.A.)
7— 6 7—6. Te) Aviv: Connors —
Paris (Italia) 6—1 6—3.

VOLEI • s-a încheiat turneul 
masculin de la Viena. “ 
tele din 
cova — 
Hvezda 
3—1. Pe 
T.S.K.A. 
verai 8—0) 
de Ruda 
verat 6—5).

Rezulta- 
ultima zi: T.S.K.A. Mos- 
Moma Viena 3—0 
Praea — Uipestl

nrimul loo s-a
Moscova cu 6 p 

urmată tot cu 6 D.
Hvezda Praea (seta-

Ruda 
Dozsa 
clasat 
(seta-

tului feminin introduc în cal
cule, tot'mai serios, șl obține
rea locului 1 In clasamentul 
general pe echipe. Semnele 
din ultima parte a sezonului 
ar fi, ca să zicem așa, îmbu
curătoare. tn 25—26 septem
brie, la Morges, și ta 2—3 oc
tombrie, la Augsburg, fetele 
noastre au învins categoric In 
meciurile bilaterale cu Elveția 
și, respectiv, R.F.G., trectn- 
du-și In cont punctaje consis
tente: 393,60 (Dobre — 79,20) și 
394,65 (Silivaș — 79.60). De fie
care dată, specialiștii prezenți 
nu s-au sfiit să remarce, pe 
lîngă obișnuita virtuozitate a 
româncelor, dificultatea în creș- 

. tere a exercițiilor executate de 
ele, plasate adesea în imediata 
apropiere a perfecțiunii. Neîn
doios însă că la Rotterdam va 
fi infinit mai greu decît la 
Morges sau la Augsburg. Mo
tivele sînt la îndemîna oricui: 
gimnastele sovietice (cu Șu- 
șunova, Omeliancik, Gurova 
etc.), cele din R.D.G., R.P. 
Chineză, Statele Unite și, e- 
ventual, Canada (cu Strong), 
Bulgaria și Cehoslovacia vor 
constitui adversare dintre cele 
mai redutabile, formația 
U.R.S.S. venind să-și apere 
titlul realizat la Montreal. In- 
trînd tn detalii, să notăm că 
tragerea la sorți a hotărît in
cluderea echipei României în
tr-o grupă cu cele ale R.F.G., 
Greciei șl Israelului, cu o pri
mă apariție pe podiumul de 
concurs (pentru programul de 
„impuse") miercuri, 21 octom-. 
brie, de la ora 11,40. Cum două 
dintre cele mai îndrituite con
tracandidate la medaliile de 
aur, garniturile U.R.S.S. și 
R.D.G., vor aborda întrecerea 
mai tîrziu, cunoscînd de-acum 
notele primite de fetele noas
tre, s-ar putea aprecia că 
„urna" ne-a dezavantajat. Ori
ce monedă are însă două fețe 
șl îndrăznim să afirmăm că, 
scutite astfel de comparații 
(măcar ta fazele de început),

★
MOSCOVA, 14 (Agerpres) — 

Formația feminină a U.R.S.S. 
pentru Campionatele Mondiale 
de gimnastică, programate la 

ta perioada 19—25 
este formată din
Elena Șușunova, 

Omeliancik, Elena

Sillvaș și coechipierele vor scă
pa de stres, de tensiune, puțind 
să-și execute în mai multă li
niște, senin, exercițiile lor, re
petăm, extrem de pretențioase. 
Dincolo de aceste supoziții, nu
trim nădejdea că sportivele 
române vor lupta cu o dăruire 
și o ambiție exemplare, dînd 
tncă o probă a talentului și a 
stăpînirii de sine, confirmînd și 
întărind, printr-un număr spo
rit de medalii, înaltul prestigiu 
internațional de care se bucu
ră, pretutindeni, școala noastră 
de gimnastică. Acesta este sin. 
gurul cuvînt de ordine al com
ponentelor lotului, al antreno
rilor lor. .

în ceea ce privește, competi
ția masculină, tehnicienii Dan 
Grecu, Ion Albu, George Con- 
dovici și Ștefan Hargalaș au 
desemnat echipa Emilian Nicu- 
îa, Marius Tobă, Valentin Pîn- 
tea, Marius Gherman, Adrian 
Sandu, Marian Rizan șl, în ca
litate de rezervă, Marian Stoi- 
can. Fără să dețină, pe ansam
blu, șansele fetelor, băieții au 
plecat în Olanda animați de 
dorința de a avea o comporta
re cît mai frumoasă. Obiectivul 

- primordial, calificarea la J.O.
1988 (rezervată locurilor 1—12), 
nu va fi, opinăm, greu de a- 
tins. Gîndind însă că. de pil
dă, Rizan s-a întors de la C.E. 
de la Moscova 1987 cu un 
„bronz", Ia cal, ne exprimăm 
speranța câ, într-o zi de gra
ție, unul sau altul dintre el 
vor reuși să furnizeze, îndeobș
te în finalele pe aparate, o 
surpriză aducătoare de meda
lii. Ar fi momentul ca, pro- 
punîndu-și mai mult, gimnaș- 
til noștri să obțină mai mult, 
cel mai stimulativ exemplu 
găsindu-se la... hotel „Atlan
ta" I

Acestea fiind zise, să le ți
nem pumnii strînși reprezen
tanților gimnasticii românești, 
urîndu-le mult, mult succes l

*

Rotterdam 
octombrie, 
sportivele
Oksana 
Gurova, Svetlana Baitova, Ta-

Ovidiu 1OANIȚOAIA

•k
tiana Tujikova, Svetlana Bo- 
ginskaia și Alevtina Priahin*.

In echipa masculină va re
veni, după o absență Îndelun
gată, Dmitri Bilozercev, alături 
de care vor evolua Vladimir 
Novikov, Iurî Koroliov, Vladi
mir Artemov, Aleksei Tihonkih, 
Valentin Mohgilnii și Valeri 
Liukin.

Fetbal meridiane
C.E. DE TINERET

Marți seara, la Cadiz, in grupa 
1 â CJC. de tineret : Spania — 
Austria 3—0 (1—0). Au marcat : 

' si Loren (min.Roberto (min.
56 șl 65).

Clasament :
1. Spania
2. România
3. Austria
4. Albania

Mal sint de
partide :
— România ; 17 noiembrie : Aus
tria — România ; 8 noiembrie :
Spania — Albania.

Alte rezultate din aceeași com
petiție : 
(o-o): 
(O—Di: 
(2—2):

Olanda

1»

5 3
4 2
5 1
4 0

0 6-1 6
2 4-4 4
2 3-6 4
2 3-5 2

2
0
2
2

jucat următoarele
27 octombrie : Albania

Franța — Norvegia 1—1 
Anglia — Turcia 1—1 
Ungaria — Grecia 2—2 

Scotia — Belgia 1—0 (0—0): 
— Luxemburg 1—0.

C.M. DE TINERET
In cadrul Campionatului Mon

dial de fotbal pentru tineret (ju
cători sub 20 de ani), la San-

tlago 
gazdă 
(2-6)

de Ciiile. formația țării 
a întrecut cu scorul de 3—0 
selecționata Togo.

PRELIMINARII J.O.
La Osnabruck. ta meci pentru 

preliminariile turneului ollmplo 
de fotbal echipa R. F. Germania 
a întrecut cu scorul de 5—1 (4—1) 
formația Poloniei. In clasamentul 
grupei conduce echipa Danemar
cei cu 6 puncte, urmată de R. F. 
Germania 4 Duncte. România 3 
nunote. Polonia 1 punct. Grecia 
Zero puncte.

CAMPIONATE
DANEMARCA (et. 23) Echipa 

Briindby, viitoarea adversară a 
formației Sportul Studențesc In 
Cupa U.E.F.A., jucînd în depla
sare, a terminat la egalitate, 3—3, 
cu Vejle Pentru Brflndby, au 
marcat Jensen Olsen șl Nielsen, 
Practic, Brondbv este campioană, 
avlnd 9 puncte avans față de a 
doua clasată (cu - etape Înainte 
de terminarea campionatului).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară, program bogat în preliminariile C.E. Iată rezultatele pri

mite pină Ia Închiderea ediției.
Gr. 1 (Sevilla) : Spania — Austrie 2—0 (0—0)
Gr. 3 (Paris) : Franța — Norvegia 1—1
Gr. 4 (Londra): Anglia — Turcia 8—0

(Sarajevo) Iugoslavia — Irlanda de Nord 3—0 (2—0)
Gr. 5 (Budapesta’ : Ungaria — Grecia 3—0 (3—0)

(Zabrze) : Polonia — Olanda 0—2 (0—2)
Gr. 6 (Copenhaga) :: Danemarca — Țara Galilor 1—0 (0—0)
Gr. 7 (Glasgow) : Scoția — Belgia 2—0

(Dublin) : Irlanda — Bulgaria 2—0 (0—0)

Amănunte în ziarul de milne.


