
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMiIETIII III POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R. l ZIAR AL

Proletari din toate țările, untțt-vă 1

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Și SPORT

președinția tovarășului 
Ceausescu, secretar 
Partidului Comunist

Sub 
Nicolae 

general al 
Român, vineri, II octombrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al CX. al 
F.C.K.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat PROIECTUL DE LE
GE PRIVIND RAPORTURILE 
ECONOMICO-SOCIALE DIN
TRE UNITĂȚILE SOCIALIS
TE. ÎNCHEIEREA ȘI EXECU
TAREA CONTRACTELOR 
ECONOMICE.

La elaborarea proiectului de 
lege s-a avut în vedere fap
tul că întărirea autoconducerii 
muncitorești,, autogestiunii ți 
autofinanțării, sporirea rolului 
colectivelor de oameni ai mun
cii in conducerea întregii vieți 
economice ți cociale impun 
perfecționarea continuă a ra
porturilor dintre unitățile so
cialiste, creșterea participării 
ți răspunderii acestora la în
făptuirea sarcinilor ți obiecti
velor prevăzute ia programele 
de dezvoltare a economiei na
ționale.

Proiectul de lege stabilește 
principiile . de bază ale rapor-

turilor economico-sociale din
tre unitățile socialiste, terme
nele ți condițiile de încheiere 
a contractelor economice, nor
me privind disciplina ți răs
punderea contractuală.

Potrivit prevederilor acestuj 
act normativ, contractul econo
mic constituie un instrument 
de bază pentru reglementarea 
relațiilor dintre unitățile socia
liste în scopul lărgirii și di
versificării livrărilor de pro

duse, executării de lucrări și 
prestărilor de servicii.

In domeniul activității
comerț exterior, contractele au 
In vedere intensificarea schim
burilor economice externe, 
creșterea participării României 
la diviziunea internațională a 
muncii, în concordanță cu ce
rințele dezvoltării economico- 
sociale a țării.

Potrivit prevederilor proiec
tului de lege se interzice lan
sarea în fabricație a produse
lor care nu au asigurată des
facerea, prin contracte sau co
menzi ferme, pentru consumul 
intern sau pe piața externă.

de

(Continuare In pag a 4-a)

Încheierea vizitei oficiale de prietenie
A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI

9

SUPREM AL REPUBLICII SUDAN,
EL SAYED AHMED EL MIRGHANI

Vineri, s-au încheiat convor
birile oficiale dintre președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Consiliului Su
prem al Republicii Sudan, El 
Saved Ahmed El Mirghani.

în aceeași atmosferă priete
nească, de stimă și înțelegere 
reciprocă, cei doi președinți au 
continuat, în cadrul ultimei 
runde de convorbiri, schimbul 
de păreri privind dezvoltarea 
colaborării bilaterale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
El Sa.ved Ahmed El Mirghani 
și-au manifestat satisfacția 
față de rezultatele vizitei, de 
convorbirile purtate cu acest 
prilej, reliefind rolul lor deo
sebit de important în întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-sq- 
daneze.

în legătură eu rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor oficiale 
desfășurate eu acest prilej, a 
fost adoptat un Comunicat co
mun, care se dă publicității.

Președintele Consiliului Su
prem al Republicii Sudan. El 
Sayed Ahmed El Mirghani, 
Împreună ca persoanele ofici
ala oare 11 însoțesc, au făcut.

vineri dimineață, o vizită 
Capitală.

★
Vineri, 16 octombrie, s-a

in

Vineri, 16 octombrie, s-a în
cheiat vizita oficială de prie
tenie efectuată în țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, de 
președintele Consiliului Suprem 
al Republicii Sudan, El Sayed 
Ahmed El Mirghani.

Ceremonia plecării oficiale a 
șefului statului sudanez a avut 
loc pe platoul din fața Pala
tului Republicii, unde erau ar- 

stat ale 
România

tului Republicii, unde 
borate drapelele de 
Republicii Socialiste 
și Republicii Sudan.

La despărțire, cei 
ședinți și-au luat un 
rămas bun, și-au ștrins miinile 
cu prietenie.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele cu care s-a în
cheiat, vizita oficială de prie
tenie a șefului, statului sudanez 
în România se înscrie ca un 
moment important în dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor 
de prietenie și colaborare sta
tornicite intre cele două țări și 
popoare, în interesul reciproc, 
al cauzei păcii, înțelegerii 
cooperării internaționale.

doi pre- 
călduros

ți
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Turneul final al Campionatelor Naționale |i Daciadei la box

MIINE DIMINEAȚĂ
Maratonul pugilistic prilejuit 

de turneul final al Campiona
telor Naționale s-a apropiat de 
finiș. Mîine dimineață, înce- 
pînd de la ora 10, pe ringul de 
la Palatul Sporturilor și Cul
turii se va boxa ou centurile 
de campioni naționali și ai Da- 
ciadei pe masă. Va mai fi, deci, 
nevoie doar de o singură victo
rie pentru a cuceri titlul attt 
de mult dorit. Dar pentru a a- 
junge ia finalele de mîine di
mineață, cei 24 de sportivi au 
avut de străbătut un drum lung 
și greu, au avut de invins ad
versari adesea dificili, așa 
cum s-a intîmplat și in gala de 
vineri, oare a desemnat 
finaliști.

Pugiliștii de categorie 
Adrian Amzăr (Dinamo) 
van Hasan (Farul) și-au 
put partida în ritm de... 
grei, cu îndelungi tatonări si 
prudență excesivă. Lupta a- 
devărată a început, de fapt, din 
rundul secund, cind cei doi 
s-au hotărit să nu pună la 
prea grea încercare răbdarea 
spectatorilor și mai ales a ar
bitrului din ring, Pavel Nedel- 
cea. Am asistat la schimburi de 
directe și serii cel mai adesea 
confuze, miza mare a meciului 
punîndu-și amprenta pe mai 
toate acțiunile celor doi ri
vali. Mai precis în loviturile de

ultimii

muscă 
Si Gi- 
înce- 

super-

Astăzi, la Gorzow

în joc-retur la polo

GORZOW, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
In viața sportivă a acestei lo
calități din vestul Poloniei, un 
meai în sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor Euro
peni înseamnă un eveniment. 
Mai ales că Z.K.S. Stilon este, 
în fapt, echipa fanion a ora
șului cu 150 000 de locuitori, 
poloud devansînd, prin cede 10 
titluri consecutive obținute în 
campionat, fotbalul, reprezen
tat aici în liga a doua. Să mai 
menționăm că „Stilon" vine 
de la numele puternicului com
binat chimic care patronează 
un club unde se practică opt 
discipline.

Despre Dinamo București se 
știu multe la Gorzow, eam-

VOR FI DESEMNAȚI NOII CAMPIONI

M. Gkidac
Ad. Amzăr
I. Guzganu
D.

D.

M.
B.
D.

D.

p.
T.

Programul
(Steaua)
(Dinamo)
(Steaua)

Dumitrescu (Dinamo)

Măeran (Steaua)

MUiăMk (Steaua)

Constantia (Farul)
Obreja (Dinamo)
Mariceseu (Steaua)
Senciue (AEM Tim.)
Bomescu (Mec. Fin 6 
Plrjoi (Voința Buc.)

finalelor, ora 10
SEMIMUSCA

— S. Petrescu (B.C. Galați) 
MUSCA

— L. Ielcean (CSM Cluj-Napoca) 
COCOȘ

— v. Saghin (Farul)
PANA

— O. Stoica (Conabr. Buc.) 
SEMIUȘOARA

— F. Ablalln (Farul) 
UȘOARA

— G. Gogol (CSM laț») 
SEMIMIJLOCIE

— I» Sandu (Prahova-ASA PI.) 
MIJLOCIE MICA

— C. Lihâceanu (B.C. Galați) 
MIJLOCIE

— V. Florian (Steaua) 
SEMIGREA

— M. Vasitache (IMG Buc.) 
GREA

Buc.) — P. Fedes (Voința Mficln) 
SUPERGRKA

— M. Paisi (Voința CSuj-Napoce)

la distanță și semidâstanță. Am
zăr s-a detașat in Învingător. 
Dinamovietul H va întâlni în 
finală pe Liviu Ielcean (C.S.M. 
Cluj-Napoca). Acesta din 
urmă a câștigat mai ușor decît 
se aștepta întâlnirea cu Virgil 
Iordache (Tractorul Brașov). 
Ielcean, avantajat de alonjă, 
a vrut să-și țină adversarul la 
distanță, dar acesta știa că sin-

gura sa șansă era lupta de a- 
proape. Iordache se apropie, 
dar o face Imprudent și în run
dul doi trei contre de dreapta 
îl ating decisiv, aducîndu-1 în 
situația de K.D. După ce a fost

Petre HENT 
Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

OINAMO BUCUREȘTI JOACĂ CU STILON
SEMIFINALELE C.C.E

pioana noastră eivoluînd aici 
cu puțin timp în urmă, în în
tâlniri amicale. Suporterii gaz
delor manșei a doua a acestui 
„sfert" din C.C.E. fac tot fe- 
lui de calcule acum, după ce 
formația română a cîștigat la 
București cu 16—10. Ei recu
nosc că șansa întîi e de par
tea oaspeților, dar meciul ră- 
mîne (in.r. azi) deschis, știute 
fiind calitățile de foarte buni 
luptători ale jucătorilor polo
nezi, opt dintre ei prezenți,' 
cu „naționala", la Strasbourg, 
la „europene".

Poloiștii dinamoviști sî.nt pe 
deplin în temă asupra dorin
ței de revanșă a partenerilor, 
foarte firească de altfel. „A- 
vansul de șase goluri, le-a spus

și le-a repetat antrenorul IuJiu 
Capșa elevilor săi, poate fi 
apărat cel mai bine printr-un 
joc... la victorie". Iar antre
namentele efectuate de Liviu 
Răducanu și codegii lui au 
mers pe această idee. A fost 
și cazul ședinței de pregătire 
desfășurată vineri în bazinul 
descoperit unde se va disputa 
sâmbătă după-amiază, de la 
ora locală 14,30, partida, care 
va fi arbitrată de Fierstad 
(Suedia) și Andersen (Dane
marca).

Aici, la Gorzow (unde este 
o vreme rece), cele două com-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi și mîine, etapa a 9-a a Diviziei A la fotbal

MECIURILE DE LA BUCUREȘTI, HUNEDOARA Șl GALAȚI,
IN FRUNTEA UNUI PROGRAM ATRACTIV

• Pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare, un derby de tra
diție și 
nu uită 
Argeș a 
ra (2-0) 
primește 
combative 
partida nou promovatelor • 
Oțelul, in fața celui de-al

spectacol • Corvinul 
că anul trecut F. C. 
cîștigat la Hunedoa- 
• In Giulești, Rapid 
vizita unei echipe 

La Timișoara,

„6-lea val" (Flacăra) • La 
Ploiești, Petrolul intilnește per
formera etapei trecute • Uni-

versitarii clujeni știu că Bacăul 
joacă bine pe malurile So
meșului.

PROGRAMUL Șl ARBITRII

Astăzi
București : DINAMO - UNIV. CRAIOVA
(M. Salomir — CluJ-Napoca ; L. Măeran — Brașov, A. Gheor- 
ghe — p. Neamț) Stadion Dinamo

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii ’ So
cialiste România, ți tovarășa 

Elena Ceaușescu s-au întîlnit vi
neri, 16 octombrie, cu Norodom 
Sianuk, președintele 
cliiei Democrate, și 
tesa Monique Sianuk.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Norodom Sianuk 
au continuat convorbirile în 
probleme de interes comun.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de 
schimbul util de păreri pe care 
l-au avut în probleme privind 
soluționarea pe oale pașnică, 
prin tratative, a situației din 
Kampuchia, realizarea unei 
largi reconcilieri naționale în
tre toate forțele și asigurarea 
Independenței, suveranității și

Kampu- 
cu prin-

caracterului de țară neutră 
nealiniată a Kampuchiei.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ți tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu in onoarea oaspeților.

Convorbirile și dineul 
decurs intr-o atmosferă 
prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele Norodom Sianuk și 
prințesa Monique Sianuk. •

Președintele Norodom Sianuk 
a adresat încă o dată vii mul
țumiri pentru invitația de a 
vizita România, pentru ospita
litatea de care s-a bucurat în 
timpul șederii în țara noastră.

au 
de

CLASAMENTUL „LA ZI"

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Univ. Cv.
4. Victoria
5. Oțelul 
' F.C. Olt

Flacăra 
F.C. Argeș 
„Poli“ Timiș. 
Corvinul

6.
7.
8.
9.

10.
11. A.S.A.
12.
13.
14.
15.

9 8 
8 8
8 5
9 5
8 5
9 5
8 3
8 3
8 2
7 3
8 3
8
8
8
8

„U" Cj-N. 
F.C.M. Bv. 
C.S.M. Sv. 
Rapid

16. Petrolul
17. S.C. Bacău
18. Sp. Stud.

2
1
1
1

8 2
8 0
8 0

o 
o
2
3
2
4
2
3
3
3
4
3
4
4
4
5
5
6

17
16
11
11
11
10

9
8
7
7
7
7
5
5
5
5
3
2

Mîine
Hunedoara : CORVINUL - F.C. ARGEȘ
(Gh. Constantin — Rm. Vîloea ; C. Gheorghe — Suceava, M. 
Stoenescu — Buc.)
București : RAPID - A.S.A. TG. MUREȘ
(Ad. Porumboiu — Vaslui; V. Curt — Constanța, D. Buciuman
— Timișoara) Stadion Giulești
Timișoara : „POLI" - C.S.M. SUCEAVA
(N. Voinea; Gh. Ofițeru — ambii din Buc., C. Coreean — Reșița)
Galați : OȚELUL - FLACĂRA
(Al. , Mustățea — Pitești, M. Ștefănolu — Tg. Jiu, I. Tărcan
— Tg. Mureș)
Ploiești :
(C. Teodorescu
— Iași)
Cluj-Nunoca :
(N. Dinescu —
xandru

PETROLUL - F.C.M. BRAȘOV
- Buzău : Gh. Vodă — P. Neamț. V. Antohl

,U“ - S.C. BACĂU
Rm. Vilcea; Gh. Pirvu — Constanța, V. Ale-

București)

Toate partidele încep la ora 15.
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TOAMNA POLISPORTIVĂ
Toamna iși lasă cu gene

rozitate roadele și pe terenu
rile „sportului pentru toți". 
Si, ca să exemplificăm, dacă 
la lzvoru Mu eșului abia s-a 
încheiat după cinci zile de 
concurs finala pe țară cu ti
tulatura „Speo-sport**, alte și 
alte Întreceri șl acțiuni spor
tive (e drept, de anvergură 
Județeană) sînt trecute pe a- 
genda ultimelor două zile ale 
ceste’ săptămîni.
Cîteva dintre competițiile 

tradiționale — care, ulterior, 
vor ajunge, șl ele, la momen
tul de vîrf al finalelor — au 
programate etapele județene : „Cupa comerțului" la șah, te
nis de masă, popice și cros. 
.Cupa U.T.C." (campionatul 

sătesc) la trintă — pentru ca
tegoria 14—19 ani șl așa-nu- 
mita „Zi a orientării turis
tice". Incepind de ieri și pînă 
duminică s“ desfășoară, in re
ședința de județ, „Festivalul 
șahului călărășean", tot la 
călărași urmînd să aibă Ioc, 
astăzi un Festival școlar po
lisportiv cu întreceri Ia hand
bal, tenis, volei, fotbal și 
din nou) șah. Tot astăzi, la 

Alexandria, tinerii practioanți 
ai atletismului se tntilnesc 
intr- un concurs dotat eu 
„Cupa unităților sportive", iar 
la Brașov tinerii cooperatori

se vor Întrece in cadrul „Cro- 
toamnă". O altă 

cu participare „Cupa Filatura",
sulul de 
competiție 
specifică _____  r
care îi reunește în arene pe 
iubitorii șahului, tenisului de 
masă și popicelor din fru
moasa așezare bucovineană 
Gura Humorului. Mîine, la 
Slatina, o invitație pentru cei 
care, și ca spectatori, au în
drăgit kartingul, ei avînd pri
lejul de a asista la reuniunea 
numită"

Capitala 
asemenea, o 
și întreceri 
categorii de 
tulul. De un 
se anunță 
„Cupei U.T.C." la creație ști
ințifică în domeniul radioama
torismului manifestare care, 
practic, prefațează Campiona
tul Republican de creație în 
respectivul domeniu și care 
se prezintă sub formă de 
expoziție, deschisă astăzi si 
mîine la Clubul sindicatului 
I.R.E.M.O.A.S. Mîine, la ora 10, 
pe mai multe trasee din Par
cul Tineretului, sute și sute 
de tineri din toate sectoarele 
bucureștene vor alerga în cel 
dinții mare cros popular al 
acestei toamne

„Cupa de toamnă", 
programează, de 

serie de acțiuni 
pentru diferite 

prieteni ai spor- 
interes deosebit 

prima ediție a

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMI
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DE fE MARILE ARENE ALE DACIADEI
In întreaga fard continuă să se desfășoare numeroase și atrăgă

toare acțiuni sportive de masă organizate t sub genericul Daciadei.
In rindurile de mai jos, trei relatări de la aceste competiții:

„CUPA INSTITUTELOR DE PROIECTARE 
Șl CERCETARE" LA ÎNOT

Un reușit oomcurș de Înot, or
ganizat tn cadrul Daciadei, a 
avut loc in Capitală, la bazinul 
acoperit din complexul Floreasea. 
Este vorba despre competiția 
dotată cu „Cupa institutelor de 
proiectare șl cercetare" organi

zată de Consiliul Municipal al 
Sindicatelor București, la care 
au luat parte circa MM de concu- 
rențl din diferite institute.

Dintre numeroșii câștigători (au 
fost probe pe categorii de virată 
— pînă la 50 de ani) amintim 
câțiva : Virgil Ctuculescu (I.P.A.) 
victorios în două probe : 100 m

fluture șl 200 m mixt ; Liliana 
Mușat (I.C.PJX-A.) tot in două 
probe : 50 m liber șl 50 m flu
ture ; Natașa Coșovei șl Dobro- 
gea Rădulescu (I.C.E.C.H.I.M.) — 
50 m bras și 4X50 mixt ; Costinel 
Mandache (I.P.A.) 100 m liber ;
Romeo Ciortan p.P.T.A.N.A.) — 
50 m liber ; Rodica Șurubarlu 
(I.C.E.C.H.l.M.) — Mm Mber șl 
50 m fluture.

Pe locul I s-au clasat sportivii 
de la I.P.A. care au cîștigat Cu
pa (transmisibilă) ou 333 puncte. 
2. I.C.E.C.H.I.M. 101 p. 3. 
I.C.P.E.G.A. 99 p.

FINALA ȘAHIȘTILOR DIN SECTORUL MEDICAL
zilele trecute, la Casa de cul

tură <Hn municipiul Sf. Gheor- 
ghe s-a desfășurat etapa finală 
a „Cupei Sănătății* M șah, com
petiție organizată de Uniunea 
sindicatelor din unitățile sanita
re. Flnala a reunit 28 de parti- 
clpanțl la masculin și M la fe
minin. care au furnizat multe 
partide de un bun nivel tehnic.

Iată șl primii trei clasați M a- 
ceastă tradițională întrecere a 
celor mai valoroși șahiști din 
sectorul medical : Silvian Geor
gescu (Ialomița), Alexandru Co
jocarii (Neamț) și Gheorghe Zam
fir (Argeș) la masculin, Mlhaela 
Sichin, Rodica Mănescu (Dolj) șl 
Lucreția Danciu (Maramureș) la 
feminin. (N. LUPU, coresp.j.

POPICARII FORESTIERI 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

La Brașov, o nouă reușită a 
sportului de masă. A prilejult-o 
finala pe țară a „Cupei forestie
rului" la popice, competiție În
scrisă sub genericul Daciadei. O 
reușită, prin cadrul asigurat în
trecerii (arena de popice a 
C.F.H., cu 4 piste, complet mo
dernizată), de către organizatori
— Uniunea sindicatelor din con
strucții. materialelor de construc
ții și industrializarea lemnului
— sprijiniți de C.N.E.F.S., prin 
C.J.E.F.S. Brașov, Consiliul ju
dețean al sindicatelor, precum și 
de comitetele sindicatelor locale 
din ramurile de producție a- 
mintlte.

Din rîndul ceioir aproape 76 de 
”■■■■■■■■■■■ 
■

2 HfVI, PRACTICAȚI

participant (băieți șl fete), câș
tigătorii fazei județene a com
petiției, au fost desemnați urmă
torii sportivi, care au urcat pe 
podiumul de premiere :

Fete : 1. Anixruța Crlstea
(T.A.F.C.M. Brașov), 2. Teodora 
Oprea (C.L.A. Medgidia — Con
stanța), 3. Laura Brăileseu 
(A.C.M. 1 București).

Băileți : 1, Valerlu Pop
(T.A.G.CJM. Cluj), 2. Radu Mure- 
șan (I.P.L. Satu Mare), 3. Con
stantin Mated (I.F.E.T. Tg. Neamț).

Frumoase premii, oferite de or
ganizatori și de factorii locali cu 
atribuții în activitatea sportivă de 
masă, au răsplătit pe ciștlgâtori.

■ ■■■■■■■■■I

ZILNIC GIMNASTICA!

Duminica, ia arena Progresul, in Divizia A de tenis

DOUĂ PARTIDE ATRACTIVE
Campionatul de tenis al Divi

ziei A — găzduit de terenurile 
de la arena Progresul șl Tenis 
Club București — lși derulează 
cursul către două finale scontate, 
dar așteptate totuși cu interes : 
Dinamo București — Steaua fa
lit la masculin, cit șl la femi
nin). Cele două formații se... 
plimbă, pînă una alta, adversarele 
întllnite fiind echtoe mal muilt de- 
ctt modeste, astfel că din 9 me
ciuri, cîte numără o intîlnlre (6 
de simplu șl 3 de dublu), ara
reori se vede cite unul care să 
ofere tenis de clasă. Mediocrita
tea aceast- trebuie, oricum, să 
dea de gindit, evoluția ștearsă 
chiar și a tenismanilor noștri 
considerați fruntași ingreunind 
mult formarea echipei naționale...

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA BUCUREȘTI 9—0 (îna
intea ultimei partide de dublu 
Mățăoanu, Spîrlea — 1. Martin, 
B. Martin). Doar Monica Pechea- 
nu a cîștigat oarecum mal greu 
(6—1, 7—6 cu Isabela Martin), 
celelalte jucătoare dinamoviste 

. cîștigînd lejer disputele de slm- 
' piu : Samungi — Popescu 6—1, 

6—1, Tache — Dumitru 6—0, 6—0, 
Curpene — Testiban 6—0, 6—0,
Voinea (campioana țării) — B.

Martin 6—1 6—3 Bujor — Buri-
cea 6—0, 6—1. Alte rezultate :
DINAMO BUCUREȘTI — ELEC
TRICA TIMIȘOARA 6—1, iar in
tr-o partidă restantă de joi DI
NAMO — DINAMO BRAȘOV 7—1 
(brașovenii au câștigat două 
puncte în Întâlnirile de dublu : 
Mozeș, Făircaș — Dicu, Matei 6—4, 
3—6, 6—4 șl Plpoș, Friihn — Ifti- 
mie, Voinea 8—7, 0—6, M—0). 
STEAUA — DACIA GALAȚI 7—1.

MASCULIN
STEAUA — PROGRESUL 6—1 

(la simplu, doar Chiru de Ia 
Progresul a dispus cu 0—2, 6—0 
de Pop). PROGRESUL — ELEC
TRICA TIMIȘOARA >—e (un re- 
zuitat remarcabil al tenismanilor 
bucureștenl (Ioan, Pavel, Chiru, 
Onilă, Ursuleanu și Nlculae). 
Programul ultimelor două zile. 
Simbătă : Steaua — Dinamo Bra
șov, Dinamo București — Pro
gresul, Electrica — T.C.B. — la 
masculin (arena Progresul) ; Di
namo București — Electrica, Da
cia — Politehnica — ta feminin 
(la T.C.B.), Steaua — Metalul 
(f) — la Progresul. Duminică : 
derby-urlle Steaua — Dinamo 
București (masculin șl feminin) 
la arena Progresul, de la ora 8 30.

Ion GAVRILESCU

„RALIUL AVRAM IANCU"
Județul Cluj a găzduit „Hallul 

Avram Iancu", cea de a patra e- 
tapă a Campionatului Republican
— Divizia B. O competiție auto
mobilistică ajunsă M cea de a 
10-a ediție, despre Care Otto 
Holtzman, observator federal, 
ne-a spus : „Un raliu fără re
proș, care a dovedit capacitatea 
remarcabilă de organizare a clu
jenilor, a pasionaților acestui 
sport de aici. Elemente in spri
jinul afirmației de mal sus i o 
bună popularizare, carnete itine
rare pentru fiecare echipaj, edi
tarea unor pliante ale raliului, 
bună prestație a oficialilor (ma
joritatea clujeni), condiții exce
lente pentru participant—

Precizând că la „Raliul Avram 
Iancu" (383 km ; cu M probe de 
clasament ; 15 controale orare) 
au luat startul 99 de echipaje 
dintre care 52 au terminat Între
cerea, iată rezultatele : gr. „A“ : 
I. Comeniclu — D. Dumltriu (Ru
tierul Brașov), gr. „C", cl. a 5-a: 
L. Miihat — H. Podar (CJAK O- 
limpia Cluj), ol. a 6-a: A. Kisa — 
N. Hancu (ITA Brașov), cl. a 7-a: 
T. Budu — I. Boca (CJAK Hu
nedoara). Clasament general : 1. 
I. Comeniclu — D. Dumitrlu, 2. 
A. Kiss — N. Hancu. 3. P. Prună
— L. Ilie (Oltclt CJAK Dolj). Pe 
echipe, din 10 Înscrise, doar două 
clasate : 1. Oltclt CJAK Dolj, 2. 
Rutierul Brașov.

MECIUL I. C. E. D —DINAMO ORADEA DOMINA
„Capul de afiș" al etapei a 

H-a a Campionatelor Naționale 
de baschet îl constituie meciul 
dintre echipele masculine I.C.E.D. 
C.s.Ș. 4 București șl Dinamo 
I.M.P.S. Oradea, ocupantele locu
rilor 3 și 4 în ediția trecută a 
Diviziei Â, în același timp for
mații care de cîte ori s-au în
tâlnit au oferit jocuri echilibrate 
și spectaculoase, ceea ce sperăm 
să se petreacă șl astăzi, șl mîine. 
I.a fete, meciurile Chimistul 
C.S Ș. Rm. Vâlcea — Olimpia 
București și Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești — Voința C.S.Ș. 2 București 
se anunță a fi cele mal atractive.

Programul etapei — MASCU
LIN, grupa 1—6 : I.C.ED. — Di
namo Oradea, Steaua — Rapid 
București, Academia Militară Me
canica Fină București — Dinamo 
București ; grupa 7—12 : C.S.U. 
Balanța Sibiu — C.S.U. T.A.G.C. 
ărud. Brașov, RAMURA Bala Mare 
— Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași, 
ELBA Timișoara — Farul C.S.Ș.

1 Constanța ; FEMININ, grupa 
1—6 : Rapid C.S.Ș. 5 București 
— Voința C.S.Ș. 2 București. 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vâlcea — 
Olimpia București, Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Csluj-Napoea — 
Politehnica C-S.Ș. 4 București ; 
grupa 7—12 : Voința Brașov — 
Metalul C.S.Ș. Salonta, Comerțul 
C.S.Ș. Tg. Mureș — Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare, C.S.U. Prahova Plo
iești — Politehnica C.S.Ș. Ti
mișoara.

Jocurile din Capitală vor avea 
loc astfel — »ala Construcția 
I.C.E.D., simbătă la ora 17,30, du
minică la ora 9 : I.C.E.D. — Di
namo Oradea (m) în continua
rea partidei de duminică vor a- 
vea loc două înitîlnlri din cadrul 
Diviziei masculine B de tineret : 
Automatica — Olimpia C.S.Ș. A- 
rad șl Politehnica Sportul Stu
dențesc București — Soddstul 
C.S.Ș. Rm. Vllcea ; Mia Fireas
ca, de la ora 16,36 șl de la ora 
8 : Steaua — Rapid Cm), Acade-

ECHIPA I.T.B. - CAMPIOANA LA ȘAH A CAPITALEI
Turneul final al Campionatului 

de șah pe echipe al Capitalei pe 
anul 1887 a luat sfîrșlt, după o 
luiptă strinsă, cu victoria unei 
vechi specialiste a acestei com
petiții — I.T. București, care a 
utilizat următorul iot de spor
tivi : Florin Gheorghiu, Dan Băr- 
bulescu, Parik ștefanov, Mircea 
Pavlov, Iulius Ann aș, Emanuel 
Reicher (antrenor și căpitan al

echipei) Constantin Botez, Daniel 
Savin, Gheorghe Erdeuș. Marga
reta Teodor eseu. Rodica Reicher, 
Viorica Ionescu, Leila Savin.

Clasament final I 1. I.T.B. I 
puncte (două victorii fi un meci 
egal), 2. Mecanica Fină 3 p (12 p 
de partidă, victorie directă), 3. 
Politehnica București 3 p (12 p 
de partidă, Înfrângere în meciul 
cu Mec. Fină), 4. Calculatorul 1 p.

AZI, IN DIVIZIA A DE POPICE
Campionatul Diviziei A de po

pice continuă astăzi eu meciuri 
care promit dispute atractive, 
întîlnindu-se' mai multe echipe 
de forțe sensibil egale.

Iată programul etapei a 6-a fe
minin, seria Sud : Voința Galați 
— Petrolul Bălcoi, Olimpia Bucu
rești — Laromet București, Vo
ința Ploiești — Voința București, 
Mucav." Molid Vama — Carpațl 
Sinaia ; seria Nord : Electromu- 
reș Tg Mureș — Dermagant Tg. 
Mureș, U.T. Arad — Voința O- 
dorheiu Secuiesc. Voința Timi

șoara — Voința Oradea, Hidrome
canica Brașov — Voința Cra
iova, Voința Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița ; masculin, seria Sud : 
Voința București — Metalul Ro
man, Carpațl Sinaia —^Rulmen
tul Brașov, Gloria București — 
Chimpex Constanța, Laromet 
București — Constructorul Ga
lați ; seria Nord : Aurul Bala 
Mare — C.F.R. Tg. Mureș, Chi
mica Tîrnăver.l — victoria CFR 
Timișoara Tehnoutllaj Odorheiu 
Secuiesc — Metalul Hunedoara, 
Electromureș Tg Mureș — UNIO 
Satu Mare
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ETAPA LA BASCHET
mia Militară — Dinamo Bucu
rești (m) ; sala Rapid, ora 17 și 
ora 13.30 : Rapid — Vo-ința Bucu
rești (f) ; în deschiderea reuniu
nii de duminică, de ta ora 12 : 
Rapid n C.S.Ș. 5 — Electro Bo
toșani (f. B).

UNIVERSITY 
A 7-a OAI

ARAD, lf (1 
Românieikn 'a 
reunit î’ rii 
form tradiției 
line, care — i 
te bună asigi 
rădene — și-, 
în prim-plan 
care domină 
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culin. Rezulta 
te a compete 
sfera formalii 
rite impunînd 
rurl categorice 
„eșalonului c 
toate cazurile 
țimea exigenți 
și multe meci 
care victoria . 
după ultima 
s-a întîmplat 
Cluj-Napoca - 
sul IIRUC — 
— STIROM, 1 
10—9, ultimul 
deții. Cele do 
versitatea A.S 
gătoarea troi 
consecutiv și 
au susținut ț 
toria revenin 
Fior ea. C Tc 
Mihalache, E 
M. Bărăgan, 
nori V. Bălar 
care și-au de 
10—6, printre 
previzibile a 
Zoltan — Toi 
Cioca 2—0. S- 
cul bun în a 
lor (antrenor 
multe momen1 
țimea craiove 
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H.C. MINAUR-STEAUA
Etapa a x-a a turului Diviziei 

A la handbal ma.culâin, penulti
ma, este dominată de partida de 
la Bala Mare. E de așteptat, așa 
cum a fost totdeauna, ca Bala 
„Dacia" să fie arhiplină, interesul 
major fiind determinat de apari
ția „pe scenă" a două dintre 
cele mai bune formații ale ul
timului deceniu — Steaua, mul
tipla noastră campioană, șl H.C. 
Minaur, echipa de suflet a ma
ramureșenilor. Așadar, duminică, 
de la ora 11, față în față elevii 
antrenorilor Lascăr Pană (emerit)

șl Petre At 
te, ' Radu V -. 
talan, maeștri 
tulul, pe de 
firesc, se ane 
librată, așa c 
lalte ed'tliak 
Ca să ni an 
moașă rlvalit 
cele două ecl 
ționabill In 
vă a Român 
poaJbila reir 
Stingă, multă 
așa că ambt

START IN „CUPA F.R. RUGI
întreruperea CampJionatuhrf Di

viziei A de rueby determinată de 
pregătirile pentru mecâuriifle cu 
reprezentativele UJLS.S, (25 oc
tombrie) și Franței (11 noiembrie) 
diin cadrul Campionatului Euro
pean F.I.R.A. nu înseamnă și 
stagnarea activității comipetiționa- 
le. Dovadă că duminică echipele 
fruntașe in sportul cu balonul 
oval vo-r lua startul In întrece
rile pentru „Cupa F.R. Rugby".

Organizată pe 8 serii (după cri
terii geografice), competiția va 
avea cîte 3 etape (tur și retur), 
în prima etapă se vor întîlni 
formațiile :

SERIA I : Gloria București — 
Steaua (teren Gloria, ora 10, ar
bitru Gh. Huștiu) și Rapid Bucu
rești — Sportul Studențesc (stad. 
Tineretului IV, ora 9, Anton 
Briceag) ; SERIA a n-a ; Grivița 
Roșie — Mașini Grele București 
(stad. Parcul copiluilui, ora 10. 
I. Davidoiu). Energia București 
stă ; SERIA A m-a, Construc
torul Constanța — T.C. Ind. Con
stanța. Faruil stă ; SERIA A IV-a, 
Rulmentul Bir lad — C.S.M. Su

ceava șl I.R. 
tehnica iași 
Carpațl Mîrșa 
Metalurgistul 
Balș ; SERIA 
P.T.T. Arad « 
mișoara. Ști 
SERIA A V 
Focșani — <
Chimia Brăi 
VIII-a U.A.M 
Februarie C3 
CEMIN Baia 
etape ale tur 
iembrie.
• Cîteva r 

B (etapa a ' 
mia Tr. Măgu 
tul Pitești 12- 
Textila Pucio 
Il-a : Chimia 
Constanța 40- 
diia — Ca 11a tk
— Rapid CFR 
a Ill-a : El*e<
— Locomoție 
seria a IV-a 
Petrolul Ăr 
Miercurea C5v 
Iuilia 0—12.

Complexul de exerciții nr. 3 pentru elevii claselor V-VIII
1. Din poziția stând cu brațele 

întinse înainte... 1—3. Forfecarea 
brațelor întinse înainte ; 4. Ar
cuirea brațelor întinse lateral. 
2X8. se execută cu palmele în 
jos ; 2X8 ; se execută cu palmele 
în sus. (Exercițiul sporește mo
bilitatea articulațiilor membrelor 
superioare, tonifică musculatura 
centurii scapulo-humerale).

4. Din poziția stând pe bancă, 
eu brațele îndoite șl palmefle pe 
mijloc, genunchii laprepiați... 1. 
Ridicarea unui genunchi la piept, 
o dată cu ridicarea brațelor prin 
lateral sus ; 2. Revenire ; 6—4. A- 
celași exercițiu cu celălalt picior. 
2X8. Se execută cu brațele late
ral. 2X8. Se execută cu brațele

trit
2. Dim poziția știind depărtat cu 

brațele îndoite, palmele la piept 
și coatele sus... 1. Indodirea ge
nunchilor cu arcuirea brațelor 
întinse lateral ; 2. Revenire la 
poziția inițială. 4X8 timpi. (Exer
cițiul contribuie la redresarea 
activă a atitudinii eifo-lordotică, 
influențind și musculatura articu-

„ lației scapulo-humerale).3. Din poziția stînd cu brațele 
Îndoite, pailmele la ceafă și coa
tele în lateral... 1. Îndoire late
ral stingă, cu întinderea brațelor 
lingă urechi ; 2. Revenire. 3X8 : 
se repetă. 1X8 : același exercițiu 
spre dreapta. 4X8 tdmpd. (Exer
cițiul redresează coloana verte
brală șl tonifică musculatura spa
telui și a centurii scapulo-hume
rale. Amplifică totodată mișcări
le de inspirație și expirație ale
toracelui, favorizînd ventilația pulmonară).

îndoite, palmele la ceafă și coa
tele in lateral. (Exercițiul tonifică musculatura abdominal* fl 
a coapselor, stimutînd circulația sîngelul la acest nivel).

5. Din poziția stînd depărtat...
1. Rotarea brațelor prin înapoi ;
2. Aplecarea trunchiului înainte, 
cu palmele pe sol ; 3. Arcuirea 
trunchiului la 90 de grade, cu 
brațele lateral, capul sus; 4. Re
venire. 4X8 timpi. (Exercițiul 
mobilizează articulațiile coloanei 
vertebrale și ale celei scapulo- 
humerale. Influențează în același 
timp musculatura anterioară șl 
cea posterioară a trunchiului).

, i st

6. Din poziția stînd, cu brațele 
îndoite șl palmele pe mijloc... 1. 
Săritură cu bătaie pe ambele pi
cioare ; 2. Săritură cu bătaie pe 
un picior și ridicarea unui ge- 
nunghl lă piept. 4X8 timpi. (Exer
cițiul activează funcțiile respira
torie și circulatorie, solicltind 
articulațiile și musculatura mem
brelor inferioare).

7. Din poziția stând depărtat... 
1—2. Rota rea brațelor prin înapoi, 
cu Inspirație ; 3—i. Arcuirea 
trunchiului înainte la 90 de gra
de, cu brațele pe șold și expi
rație. 2X8 timpi. (Exercițiul re
dresează coloana vertebrală).

O SAPTAMINA PLINA PENTRU t 
ECHITAȚIEI DEN SIBIU

Sezonul oompetițtoinal la călă
rie se apropie de sfîrșlt, la baza 
htoică dii,n Sibiu fiind progra
mate, incepind de astăzi, finalele 
Campionatului Național de călă
rie (obstacole șl comcurs com
plet) pentru seniori.

Această a 41-a dispută pentru 
titlurile de campioni reunește 
călăreți fruntași de la Steaua, 
Dinamo, Olimpia București, 
C.SJW, SEMTEST Craiova, C.S.M. 
Lugoj, C.SJW. Iași, Petrolul Plo
iești, Agricola Tg. Mureș, A.S.A. 
Cluj-Napoca, Dumbrava Neamț, 
Agricola P. Neamț, C.S.M. Sibiu 
etc., întrecerile anuințîndu-se t- 
chHibrate, daită fiind valoarea 
particlpanților, mulțl dintre ei 
laureați lâ recentele competiții 
Internaționale.

La ediția precedentă au cucerit 
titlurile Romulus Pașcovschi 
(C.S.M. SEMTEST Craiova), Ale
xandru Bozan (C.S.M. Sibiu). 
Constantin Albert (Petrolul Plo

H I P I S M
Reuniunea de milne dimineață, 

de pe hipodromul din Ploiești, 
e le dominată de lupta pentru 
titlurile de campioni al anului 
1887. Astfel, la formații continuă 
să conducă campionul en titre 
G. Tănase, secondat de rivalul 
său de anul trecut, N. Nicolae. 
Dar, prin cele patru victorii ob-

iești), Ioana I 
nel Bucur ( 
C.S.M. SEMTl 
stacole, în t 
complet pe pi 
Viorel Bub&u 
reș) șl formal 
câștiga de acei 
nostic este g 
rlțl fitaid foa
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• CAMPIONATE 1
------------------------------------------------L|

I. CRAIOVA A CÎȘTIGAT I 
IMAN!H“ LA TfNIS Dl MASĂ I Etapa a 9 a a Diviziei A

In al doilea meci amical al selecționatelor de juniori U E F A '89

ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA
1-1 (1-0)

>. !U 
n 
le
)-
1- 
:n
1-

Vom remarca, de asemenea, 
ascensiunea sportivilor constăn- 
țenl (antrenor V. Fillmon) pe lo
cul 3, o poziție care atestă mun
ca la nivelul jucătorilor mid, ca 
șl evoluțiile Individuale ale lui 
Tr. Cioclu, B. Revin (STIROM), 
C. Creangă (Sticla), C. Boma- 
nescu (Hidrotehnica) ș.a.

Alte rezultate : UniversitateaAlte ____ ___________
...S.A. Craiova 10—« cu Mecanică 
Fină, 10—0 cu C.S.Ș.-IJP.C, 
Slatina, 10-3 eu C.S.Ș. 1 Știința 
I.J.P.I.P.S. Constanța ; C.S.M. 
Cluj-Napoca 10—9 eu STIROM 
C.SJȘ. 1 Buc., 10—3 cu Hidroteh
nica c.s.ș.-c.s.M Buzău, 10—0 
CU STIROM C.S.Ș. 3 Buc. ; Hi
drotehnica c.s.ș.-c.s.m. z__r._

10—8 cu C.S.Ș. Tehnoutilaj Odor- 
heiu Secuiesc 10—8 eu ZX-L. 
C.S.Ș. Bistrița ; Sticla C.S.Ș. Bis
trița 10—9 CU STIROM C.S.Ș. 3 
Buc. ; Progresul IIRUC 10—9 eu 
Energetica Slatina ; C.S.Ș. Z Ști
ința I.S.P.I.P.S C-ța 10—0 eu Hi
drotehnica. C.S.Ș.-C.S.M. Buzău.

— - - - universitatea
ciștigătoarea

Buzău
Sticla

CLASAMENT : 1.
A.S.A. Craiova — 
„Cupei României", 8. C.S.M. Cluj- 
Napoca, 3. C.S.Ș. 2 
I.J.P.I.PS Constanța, 4. Hidroteh
nica C.S.Ș.-C.S.M. Buzău, 5—6.
Construe torul I.JX1.C.L. Tg. Mu

reș șl Sticla C.S.Ș Bistrița, 7—8.
C.S.Ș.-I.P.C. Slatina șl STIROM 

2 Buc ; 9—11, Spartac
1 Buc., Progresul IIRUC 

și C.S.Ș. Tebnometal Odo-r- 
Socudeșc, ie—<14. Mecanica

3. > Știința

C.S.Ș.
c.s.ș
Buc.
heiu ____,, _ __t ________ _
Fină Buc., Energetica' Slatina ți 
Voința S. Mare.

Sîmbătă șî duminică are loc 
concursu; echipelor feminine.

Emanuel FĂNTANEANU

>BAL MASCULIN
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ru.nca în luptă, rc 
mai bune garnituri 
pun. In asemenea 
pronostic este greu 
trim speranța că 
va domina această __________
vîrf a campionatului nostru. 
Misiunea — deloc ușoară — de a 
conduce această partidă a fost 
încredinițată arbitrilor internațio
nali Romeo lamandi și Traian 
Ene, din Buzău.

Echilibrate se anunță și jocurile 
de la Cluj-Napoca și Piatra 
Neamț, unde se tatilnesc „ve
cine" in clasament, după eum 
sarcina studenților timișoreni nu 
va fi o... simplă formalitate In 
compania dinamoviștiior din 
Brașov.

Programul etapei cuprinde me
ciurile : bucurești — Dinamo
— Metațsil Bistrița (Sala Floreas- 
ca, de la ora li.30 — D. Purică
— V. Erhan, din Ploiești ; tot ta 
Capitală, în Sala Rapid, de la 
ora 9,00, jocuri in cadrul Divi
ziei B, după cum urmează : Me
canică Fină București — Sportul 
Muncitoresc Caracal — feminin 
și Calculatorul IIRUC București
— A.S.A. Buzău — masculin). 
CRAIOVA — Universitatea — 
Dacia Pitești (C. Cristea — Gh. 
Dumitrescu, din Constanța), 
CLUJ-NAPOCA — Universitatea 
C.U.G. — Știința Bacău (M. Ma
rin — Șt. Șerban, din București), 
P. NEAMȚ — Relonul Săvineștl
— A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
(D. Gherghișan — C. Drăgan, 
din Uși), TIMIȘOARA — Poli
tehnica — Dinamo Brașov (Al. 
Virtopeanu — Șt. Georgescu, din 
București).

oede 
dis- 

u-n 
Nu-

se pare, 
.1 de care 

condiții, 
de dat.
sportivitatea 

Întrecere de 
nostru.

1
1 C. C. £ LA POLO

(Urmare din pag. 1)

pețitoare anunță, in linii mari, 
garniturile, folosite In prime 
lor Întâlnire. Deel, STILON : 
Dlakonow, E. Pawlak, Michal
ski, J. Pawlak, Andruszkie- 
wlcz, Rynski, Osinski, J. Bo
rowski, Luczak, Madejek, K. 
Borowski, Bujko, Garbolewski; 
DINAMO : Simion, Diacanu, 
E. Ionescu, Ardelean, V. Șer- 
ban, Olaru, B. Tufan, Hagiu, 
Răducanu, Or, Dan, Moiceanu, 
Ș. Popescu.

Și un ultim amănunt : dele
gatul Ligii Europene de Nata- 
țle este Jorg Haake (R.F.G.), 
secretarul forului continental 
de polo.
• în celelalte partide din 

manșa a doua a sferturilor de 
finală se întâlnesc formațiile 
C.N. Barcelona — Partizan 
Belgrad, C.N. Marseille — Sis
ley Pescara, Spandau 04 —
B.V.S.C. Budapesta.

TITLU CONTINUĂ
Meltote. Hendorf șl a altor tră
pași de clasă, care se vor în
trece In premiile „Sîmbăta" șl 
„Slobozia", handicapurile fiind 
judicios alcăitulte. Anticipăm, 
deci, dispute strînse, cu sosiri 
chiar la fotografie și, probabil, 
cîteva surprize.

A. MOSCU

I UN DERBY DE TRADIȚIE,9 1

I DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA
I
I
I
1
1
I
I
I
I
I

tn această etapă eșalonată pe... 
patru zile, să reținem ta primul 
rtnid partida Dinamo — Universi
tatea Craiova, care stârnește mare 
interes ta ambele tabere ale su
porterilor, dt șl in rindul iubi
torilor fotbalului ta general, de
oarece se așteaptă atât confir
marea plusului Înregistrat de Di
namo ta această primă jumătate a 
turului, cit și saltul eraiovenilor, 
care — se pere — au redus la 
minimum perioada de refacere, 
alungind la o formulă de echi
pă eu destule perspective. De 
aici, credem, on med strins. de
oarece Craiova a jucat mereu 
bine pe Dinamo, Iar bucureștenli 
simt avizați ta acest sens.

Un med interesant se joacă la Hunedoara, unde F.C. Argeș vine 
după punctul cucerit (nu pierdut) 
cu Steaua și unde e loc de... 
contraatac pe spațiile uneori am
ple ale apărării tai Jonftă. Să 
vedem...

Un meci important pentru am
bele echipe se joacă pe Ciulești, 
între mijlocașul Dumitru șl sto
perul Dinu. Rămîne de văzut 
dacă finețea tehnică a fald Du
mitru va depăși tenacitatea ad
versarului său.

La Timișoara, „Poli" e favorită 
în meciul eu Suceava, studenții 
prezentîndiu-se după remiza de 
luptă de la PetroM, eare 11 con„ 
feră o anume liniște fa Joc. tfa

lr

examen în primul rtad pentru 
Suceava.
Meci strîns și la Galați, unde 

Oțelul (cu Flacăra) Încearcă a 
șasea victorie consecutivă, ceea 
ce ar fi cu adevărat o frumoasă 
performanță pentru o echipă eare 
luase startul cu o cotă mai scăzută.

La Ploiești, Petrolul este In si
tuația de a nu mai putea pierde 
puncte dacă vrea să „pedaleze" 
cu speranțe In plutonul pe eare
— ta mod eu totul surprinzător
— & Încheie Sportul Studențesc.. 
In perspectivă, an med greu 
pentru petroliști, deoarece FjCM. 
Brașov, după eele șapte goluri 
administrate — greu explicabil — 
lui F.C. Odt, va încerca să În
chidă poarta Iul Ștefăineseu.

In meciul de ia duj-Napoca, 
„U* nai mizează prea mult pe 
caicului hlrtiel, deoarece știe că 
S.C. Bacăiu are o motivație spe
cială diuipă punctul de la Sucea
va șl îl mai are și pe Șoiman, 
care cunoaște arta sprintului ți 
a... contraatacului.

Deci, c etapă marcată de derby- 
ul de astăzi, dar șl eu un cen
tru de greutate dominat de aspra
— șl sperăm qiorttva — luptă 
pentru evitarea retrogradării.

ORȘOVA, 16 (prin telefon), pe 
cochetul stadion Dlerna din lo
calitate, într-o organizare irepro
șabilă, cum a fost, de altfel, șl 
aceea de la Drobeta Turnu Se
verin, a avut Ioc vineri după- 
amiază a doua partidă dintre 
selecționatele de juniori U.E.F.A. 
’89 ale României șl cehoslovaciei. 
Echipa noastră — cu unele mo
dificări față de „ll"-le utilizat 
în primul meci — și-a dorit 
foarte mult revanșa, a atacat din 
start cu aplomb șl vigoare, ra- 
tind Insă in primul sfert de oră, 
nu mai puțin de trei bune situa
ții (Sima — min I șl 12), B. Mi
hai — min. 14). Tinerii noștri 
„tricolori" vor „sparge gheața" 
ta min. 26, cind S. MIHAI, insis
tând la o minge ce părea pierdu
tă, a Intrat In posesia el, a pă
truns in careu și, dintr-un unghi 
aproape imposibil, a șutat tn 
colțul opus i 1—6. Două minute 
mal târziu putea fi 2—9, dar Se- 
llmesl a șutat de ta 18 m in 
transversală, mingea a revenit 
ta teren, insă nici un coechipier 
nu s-a aflat pe fază.

In repriza secundă, mult mai 
echilibrată, s-a jucat destul de 
facllclt, fazele elare de poartă 
fiind rare. In min. 13, Mlnea, din 
poziție favorabilă, a irosit o hu
nă ocazie, pentru ea ta min. 66 
jucătorii oaspeți să obțină egala- 
rea, prin TOMAS, care a trans
format penaltyul acordat ta urma 
hențului comis ta careu de Ena- 
che. Fină tn final, juniorii noș-

trl au forțat victoria, pe care o 
meritau după desfășurarea de 
.tnsamblu a întâlnirii, ei deținind 
o superioritate evidentă, însă 
Popa nu a reușit să fructifice 
cele două bune posibilități de a 
înscrie din min. 7o șl 74.

Arbitrul V. Tttorov a eondus 
.oarte bine următoarele forma
ții :

ROMANIA : istode — Calofir, 
Cărbunaru, TANCA, Pirvu — 
Ștefănlcă, Enache (min. 67 Po
pa), Mlnea — s. MIHAI, sima 
(min. 35 Cristescu), SELIMESI.

CEHOSLOVACIA : Holec — Ve
sely, Frtala Jamrich, SMEJKAL 
— Stefka, SOVIC, Penkhava — 
Plichta. TOMAS (min. 80 Kad- 
lek) Kostelnik (min. 46 Chutyl).

lourențiu DUMITRESCU
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CRITERIUL CENTRELOR OLiriPICE VIITORUL

BULETINUL EUROPENELOR
• STEAUA — OMONIA NICO

SIA. miercuri, ora 15, pe stadio
nul Steaua — arbitru, Llskiewica 
(Polonia). Elevii hil A. Iordănes- 
eu șl R. Troi au declanșat, vineri, 
pregătirile pentru med. Formația 
cipriotă va sosi duminică dimi
neață, cu avionul, ta București. 
Observator U.E.F.A. : Șan dor 
Bares (Ungaria).

• VICTORIA — DINAMO TBI
LISI, jo), ora ÎS, pe stadionul 
Dinamo — arbitru, Rbssner (R.D. 
Germană). Dinamo TblBai șl-a 
anunțat sosirea pentru miercuri. 
Observator U.E.F.A. : tot Șander 
Barca (Ungaria).

• BJlUNDBV — SPORTUL 
STUDENȚESC, miercuri seara, ta 
BrOnxJby (suburbie a orașului 
Copenhaga) — arbitru, Phllipiă 
(Luxemburg). Studenții bueu- 
reștenl vor pleca marți, cu avio
nul, ta Danemarca.

CLUBUL DINAMO anun- 
*. 1 că pentru meciul de 
âzl, Dinamo — Universi
tatea Craiova, stat valabile 
legitimații le-abonament de 
culoare roșie și verde, eEH- 
berate de C.N^.FJ5.f tar 
cele de culoare gri ausnal 
Însoțite de tlchete.

I t*
“ tai

L
I

JI

Iată rezultatele fanegistraite in 
etapa a 6-a • turului Criteriului 
republican *1 centrelor olimpice 
Viitorul :

SERIA I
IAȘI — CRAIOVA 0—1 (0—1) î

autorul golului fMnd Penan
BACAU — PITEȘTI 0—1 (0—0) 1 

Zamfir
GALAȚI — BUCUREȘTI 9-4 

0—0) : Bălănel, Dorobanții

BUZĂU — BRAȘOV 2—1 (1—9): 
Sileanu, O. Popescu, respectiv 
Petruș

S ERIA A H —a
TG. MUREȘ — HUNEDOARA 

2—0 a—0) : Gabor (2)
TIMIȘOARA — BISTRIȚA 9—0
ALBA TULIA — 8®BTU 2—6 

(2—0) : Pur nete, Vodcu
ARAD — ORADEA »—1 (ă—0) 1 

Titihazan (Z), respectiv Pernovan.

mine, • nonă clapă, a l-a, to eșalonul secund

După ce fiecare echipă din 
campionatul nr. 3 al fotbalului 
nostru a disputat (30 de minute 
ta această întrecere (de la care 
se așteaptă mult mai mult sub 
raportul valorii disputelor), ni 
se pare interesant să vedem eum 
au suportat noile promovate din 
C șocul eu competiția de ni
vel superior. Și lată ce constatăm 
privind clasamentele celor trei 
serii.

Cea mai bună clasare din pri
ma serie o are in prezent Șire
tul Pașcani (antrenor : A. Savan- 
cea ; locul 6—7, 8 puncte). Fi
ind vorba de o apariție in pre
mieră In eșalonul, secund, com
portarea f '.'' “* *
ni se pare demnă de 
Celelalte ex-divizionare 
următoarele situații : 
Plopeni (antrenor —.
locul 
ter 
cu
Ha ...______ _ ______ —
nuncte. Deci, in afara Șiretului, 
toate noile sosite se află In a 
doua jumătate a clasamentului. 
Mai departe, in seria a n-a. Li
dera promovatelor este Sportul 
„30 Decembrie* (N. Tănăsescu) 
locul 11 cu 7 puncte, urmată de 
Electromureș Tg. Mureș (M. Pl- 
gulea), locul 18 cu același număr 
de puncte. Sportul Muncitoresc 
Caracal (St. Chevănoiu) locul M 
eu 6 puncte și Metalul București 
(L. Sălmăreanu) tocul W tos ou

formației din Pașcani
- -- subliniat. 

„C" au 
Metalul 

T. Mihalache) 
puncte, In- 

Chtaiță), tot 
Petrolul Bră- 

locul 1« cu 6

14 CU ( 
Vaslui (D. 
6 p Șj 
(I. Buterez)

li 
r.

4 puncte. Aici, nici una dintre 
fostele divizionare C nu a reu
șit să treacă „bariera" locului ». 
Ajunglnd la seria a HI-a, o •- 
flăim pe Gloria Reșița (M. Otâl) 
pe locul Ș cu 7 puncte ; Mine
rul Bala Sprie (I. Tudoi), eare 
pornise foarte bine, a cedat te
ren fiind acum pe poziția 11—12 
eu 6 puncte. In vreme ce A.8.A. 
Progresul Timișoara (V. Gabo- 
raș) deține poziția a M-a eu 6

PROGRAMUL
SERIA I : r.C.M. Delta Dinamo 

Tulcea — Petrolul Brăila : D. Bo- 
lintiș (București), Metalul Fto- 
peni — Inter Vaslui : D. Busuioc 
(Craiova), Olimpia Rm. Sărat — 
Politehnica Iași s L Crieiuneseu 
(Hm. vllcea), Unirea Focșani — 
F.C. Constanța : M. Ionescu (Tlr- 
govlște), F.C.M. Progresul Brăila 
— FEPA "M Blrtad : T. <3>era 
(Giurgiu), Steaua Mizil — CJL 
Botoșani : V. Dobreseu (Bucu
rești), Prahova C.S.U. Ploiești — 
Gloria Buzău : L Ntetor |K. 
Gheorghe), C.F.R. Pașcani — 
Ceahlăul P. Neamț : C. Matei 
(Deva), Unirea Slobozia — Șire
tul pașcani : I. Buciumeanu 
(Tirgoviște).

SERIA A n-a t Inter Sibiu — 
Sportul Muncitoresc Slatina : L 
Virlan (Gh. Gheorghlu-Dej), Au- 
tobuzul București — Chimia Rm. 
Vllcea : L Fereneol (Timișoara)

Centrul de perfecționare, tatoreuita eu ConMBuI munickpaa 
pentru eduoațtefizică 0 aport, sub tural-ȘtilnțlfiCe din București, anunță redeschiderea eKduhti da 
conferințe de la sala Dalles, iusU M W87, ortffle EL»,
eu tema : «Programarea antrenamentului sportiv*, susținuta 
^Stot^krXați^antrenârtl șl activiștii sportivi dta Capitală.

DUMINICA, DUMINICĂ

puncte, iar Sticla Arieșul Turda 
(Gh. Milna) ocupă ultimul toe 
cu 4 puncte. Observăm alei a 
doua depășire a liniei mediane a 
clasamentului, după Șiretul paș
cani, obținută de formația reți- 
țeană. Fină acum, exceptând eele 
două exemple citate, noile veni
to ta Divizia B au suportat des
tul de greu rigorile competiției. 
Dar unele dintre ele — ne gln- 
dim ta Metalul Plopeni, Sportul 
„30 Decembrie* sau Elecla-omiureș 
Tg Mureș — au posibilitatea de 
a-și îmbunătăți pozițiile și a in
tra in plutonul primei jumătăți a 
clasamentelor, alături de citatele 
performere Șiretul fi Gloria Re
șița.

$1 ARBITRII
— stadionul Autobuzul, Mecanică 
Fină București — Tractorul Bra
șov 1 V. Maxim (Lași) — stadlo- 
nte Mecanică Fină, CA. TlZRO- 
vlfte — Jiul Petroșani : M. Axen- 
te (Arad), Sportul Muncitoresc 
Caracal — Sportul „30 Decem
brie" : V. Dragu (Galați), LC.LM. 
Brașov — Metatal București t 
L. Sălăjan (Satu Mare), Electro
mureș Tg. Mureș — progresul 
Vulcan București t Gh. Cagula 
(Bala Mare), C.S.M. Pandurii Tg. 
Jiu — Electroputere Craiova : 
Ad. Cuzmanovlcl (Reșița), Gaz 
Metan Mediaș - A3. Drobeta 
Tr. Severin : V. Cenușe (Con
stanța) — se dispută aal, de la 
ora 10.

SERIA A Hl-a 1 Dacia Meca
nica Orăștle — Minerul Bata 
Sprie : V. Bana (Ploiești), O- 
farupda I.UM. Sata Mare — Glo
ria Reșița : L. Clucu (Bucu
rești), Gloria Bistrița — U. T. 
Arad : PL Popescu (Ploiești), Bti- 
ela Arieșul Turda — A3 A. Pro
gresul Timișoara t M. To&eea 
(București), C3.M. Reșfta — 
C.I.L. sighet : Gh. Toth (Alud), 
P. C. Maramureș Bala Mare — 
Victoria F.I.U.T. Care! t L Toma 
(P. Neamț). Chimica Tlmăveni — 
AA. Paroșeni Vulcan t M. calis- 
Oru (Botoșani). Strungul Arad — 
Metalul Bocșa : B. Cațaroș OCS- 
Mrași), Armătura Zalău — F.C. 
Bihor Oradea : V. Angheloiu 
(București).

Meciurile, eu excepția partidei 
Gaz Metan — A. 8. Drobeta Tr. 
Severin, vor începe la ora 11.

DIN DOSARELE

COMISIEI
DE DISCIPLINA

• tn pauza meciului F.CJ8. 
Brașov — Corvinul Hunedoara, ta 
timp ce brigada de arbitri ra 
todrepta spre cabine, unul din
tre conducătorii echipei oaapțL 
Geln Staaoe, La cerut socoteriă 
arbUruM de centru pentru an. 
bltrajul prestat dnă atunci. Bă, 
• trecut șl la amenințări. Oomă- 
■fa de dteeiplină a tratat — to
tuși — cu duhul bbndețil abate
rea, suspendindu-i numai pe 1 
etape.
• A tăcut o bună Imprerte 

poziție autocritică, fără ocolișuri, 
pe care a adoptat-o Toma Jurca, 
reprezentantul echipei vagonul 
Arad, vizavi de unde incidente 
petrecute spre finalul aieckuhA 
cu înfrățirea Oradea. Atunci, ta 
minutul 82, dud arbitrul a acor
dat o lovitură de colț «1 ou 
gol seu un penalty ta favoarea 
oaspeților I), portarul gazdetor, 
Korelr, l-a bruscat pe eorwlucăto- 
ntâ JocuM, iar... șoferul auta- 
huziAul echipei Vagonul Arad, 
mtrfnd pe teren, a lovit elțtvu 
junători de Ja înfrățirea, fără aa 
aceștia să riposteze tatr-un na 
sau altul. „Așa a toc»șî* a_ re- 
cunoscut Toma 3ureL De edtâri, 
te adresa trimisă FJtJT„ echipa 
arădeană a arătat că a ou teul 
■tasuri Împotriva celor vtoovap. 
Bvldent, ele n-au putut pnevett 
same țiuit lie dictate de Comlsta aș 
dteaipllină i I etape de suapeodaM 
pentru Korek șt • 609 de M a- 
aaeodă pentru Vagonul ArtaL
• In meciul eu Vietorta Bueo- 

reștâ. la cartonașul gaBien te am- 
Mtrultal, Baeoș (Rapid) a rtspums 
cu o... Înjurătură. Au urmata, 
eomitrarăepunsurilta arbftruaul te= 
Bmlnarea de pe teren a M Ho* 
oaș) și Ooratatat de «MoritShta (■ 
•tape de suepeodare).

Jack BERARiU

• INCA UN PRILEJ 
FAVORABIL I

9 Autoturisme „Dacia 
1300** și importante ciș- 
tiguri în numerar.

1010^1tragere. I

• Se cîștigă și cu 2 
numere!

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO IMN 16 
OCTOMBRIE 1987. Extragerea 
I : 84 86 11 8 32 H 41 24 7 1 
Extragerea a II-a : 64 t 12 25 
60 68 96 35 39. Fond total de 
cîștiguri : 699.660 lei, din care 
57.873 lei. report la categoria 1.
• Intr-una din zilele trecute, in 

forfota peroanelor Gării de Nord 
se distingea un grup pdln de 
voie bună, care tocmai ae pregă
tea să plece Intr-o excursie ta 
U.R.S.S. Numeroșii partâclpianți 
la acest eveniment tși exprimau 
satisfacția de a se număra prin
tre beneficiarii de excursii ta

străinătate, oferite de Admdnta- 
trațta de Stat Loto-Fronoenort, ta 
diversele sisteme de joc. Astfel 
de bucurii alnt rezervate, ta vU- 
tor, tuturor partlciipanțMor, cu 
condiția unică de a juca cu per
severentă 1a sistemele noastre !
• tragerea LOTO 2 de inli

ne, duminică, 1« octombrie, va 
avea toc in București, In sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
incepînd de la ora 17. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fi transmise la 
radio, pe programul I, ta ora 
17,30. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate și în reluare, la 
orele obișnuite, inclusiv toni, 19 
octombrie Ia ora 9,55, o dată cu 
rezultatele concursului Prono
sport al acestei săptăminl.



ȘEDINJ* COMITETUIIIIPOLITIC în „Troieni Carpați" hi molocros

EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.
CURSE DE MARE ATRACȚIE 

PE UN TRASEU EXTREM DE DIFICIL
ffjrmart din pag D

Pe baza indicațiilor date în 
caOnri ședinței de tovarășul 
mcoUn Ceaușescu, secretarul 
generat al partidului, Comite- 
M PoHtie Executiv a hotărlt 
ea proiectul de lege «ă fie îm- 
bonfitățu tn continuare ți, apoi, 
sunai dezbaterii și adoptării 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
PARTICIPAREA DELEGAȚIEI 
romane la lucrările 
CELEI DE-A 43-a ȘEDINȚE 
(EXTRAORDINARA) A SE- 

DE A- 
RECI- 

loc la 
13—14 

(EXTRAORDINARA) 
SIUNII CONSILIULUI 
JUTOR ECONOMIC 
PROC, care a avut 
Moscova, în zilele de 
octombrie 1987.

Aprobi nd activitatea 
(iei țării noastre, C

delega- 
>__   Comitetul
Politie Executiv a apreciat eă 
aceasta s-a desfășurat în con
formitate cu mandatul încre
dințat, cu indicațiile și orientă
rile secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind dezvoltarea 
și perfecționarea eolaborării in 
cadrul CAER, potrivit înțele
gerilor -stabilite la Consfătui
rea economică la nivel înalt • 
țărilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 

A fost subliniată însemnăta
tea problemelor dezbătute la 

sesiunii 
adoptate 

meea-

recenta ședință a 
CAER, a măsurilor 
privind perfecționarea 
nismuliii colaborării multilate
rale și a activității CAER, in 
vederea intensificării coope
rării si specializării in produc
ție, creșterii contribuției aces
tora la soluționarea probleme
lor importante ale dezvoltării 
economice a țărilor membre, 
in primul rînd în ceea ce pri. 
vește asigurarea necesarului de 
combustibili, energie, materii 
prime, echipamente și tehnolo
gii moderne, precum și pentru 
folosirea deplină a capacități
lor de producție existente.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat PROIEC
TUL I’KOGRAMULUI-UNITAR 
PENTRU INTENSIFICAREA 
împăduririlor 1n cinci
nalul 1986—1990, PROIECTUL 
DE DECRET PRIVIND VOLU
MUL DE MASA LEMNOASA 
CE SE RECOLTEAZĂ ÎN A- 
NUL 1988, PRECUM SI PRO
IECTUL DE LEGE PRIVIND 
CONSERVAREA ȘI PROTE
JAREA PĂDURILOR, PEN
TRU menținerea ECHILI
BRULUI ECOLOGIC.

Aceste proiecte de program 
și acte normative prevăd mai 
buna gospodărire a 
forestier — care 
una din cele mai 
bogății naturale ale 
cuprinzând, intr-o

fondului 
reprezintă 
însemnate 
tării — 
concepție 

unitară, norme precise privind 
conservarea, exploatarea și 
protejarea pădurilor.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ea proiectul de lege

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag I)

a 
în 
fata

numărat de 
Jenei Vancea 
oonsfințind victoria lui 
lelcean. prin abandon.

Elevul antrenorului G. 
cu, Octavian Stoica 
strucția București) ne-a 
aseară 
După 
ne pe Mareelică 
nărui- Stoica 
să-și ’înscrie 
victorie In 
de anul trecut ăl 
nel Panaite (B. C. Galați). După 
un meci greu, echilibrat. în 
car • decizia putea fi acordată 
(fără - greșeală) oricăruia din
tre colțuri, juriul l-a preferat 
pe Stoica cu 3—2 ! Stoica va 
boxa în finală cu Daniel Dumi
tre <u (Dinamo). învingător prin 
neprezen tarea colegului de 
club _ Nicolae Talpoș.

C ’mPionul „ușorilor". Viorel 
MihăHă (Steaua), a rămas în 
cursa cu eforturi deosebite, ad
versarul său. Cezar Robu (Oțe
lul Tîrgdviște). punîridu-i pro
bleme pină în ultimul minut de 
'itniă cind. recepționînd 
un croșeu la figură, tîrgoviș- 
teanul a fost numărat. A fost, 

două ori, arbitrul 
a oprit meciul, 

Liviu

Ilies- 
(Con- 
oferit 

a doua mare surpriză, 
ce reușise să-1 elimi- 

.................Tudoriu, tî- 
izbutit aseară 
palmares și o 

campionului 
„penelor" Io-

privind conservarea și prote
jarea pădurilor, pentru menți
nerea echilibrului ecologic să 
fie supus spre dezbatere și 
adoptare Marii Adunări Na
ționale.

In cadrul ședinței a fost fă
cută O INFORMARE CU PRI
VIRE LA VIZITA OFICIALA 
DE PRIETENIE EFECTUATA 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE 

CEAUȘESCU, SECRETAR
GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA, ÎMPRE
UNA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN R.P. BULGA
RIA, ÎN PERIOADA 7—9 OC
TOMBRIE, LA INVITAȚIA 
TOVARĂȘULUI TODOR
JIVKOV, SECRETAR GENERAL 
AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
BULGAR, PREȘEDINTEI,E 
CONSILIULUI DE STAT AL 
REPUBLICII POPULARE
BULGARIA.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o Înaltă apreciere rezul
tatelor vizitei, ale convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu *1 Todor Jivkov, 
care au marcat un nou și Im
portant moment în dezvoltarea 
bunelor relații dintre cele două 
partide, țări șl popoare. In In
teresul reciproc, ai cauzei ge
nerale a socialismului și păcii 
in lume.

A fost relevai, și de această 
dată, rolul determinant al dia
logului tradițional româno-bul- 
gar la nivel Înalt in dezvolta
rea pa baze trainice a conlu
crării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul ________
Bulgar, dintre România și Bul
garia, in Întărirea continuă a 
prieteniei dintre popoarele 
noastre. In acest sens, a fost 
reliefată importanța măsurilor 
stabilite privind intensificarea 
și diversificarea in continuare 
a eolaborării româno-bulgare 
pe pian politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în 
alte sfere de activitate. A fost 

deosebit
Romă- 
a ac- 
pentru 
într-o 
a în- 
păcii,

Comunist

apreciată în mod 
hotărirea comună a 
niei și Bulgariei de 
ționa în continuare 
transformarea Balcanilor 
zonă a bunei vecinătăți, 
țelegeril, colaborării și 
fără arme nucleare și chimice, 
fără baze militare străine. In 
acest scop cei doi conducători 
de partid șl de stat s-au pro
nunțai pentru organizarea unei 
conferințe Ia nivel înalt a șe
filor de state și de guverne 
din țările balcanice.

Aprobînd în unanimitate re
zultatele vizitei. Comitetul Po
litie Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, celorlalte or
gane centrale să ia toate mă
surile care se impun pentru 
înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a înțelegerilor conve
nite privind dezvoltarea și mai 
intensă a colaborării și coope
rării româno-bulgare.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activități! 
de partid și de stat.

credem, ultimul... argument 
care i-a determinat pe arbitri 
să-i acorde victoria In una
nimitate Iui Mihăilă. El va 
lupta în finală cu Giani Gogol 
(CSM Iași). învingător, pe cit 
de puțin scontat, pe atit de 
categoric, în fața lui Ion Stan 
(Dinamo).

„Mijlociului mic“ Rudei fi
bre ja _ (Dinamo) i-au fost nece
sare doar 57 de secunde pen
tru a-1 determina pe Remus 
Savu (AEM Timișoara) să a- 
bandoneze, după ce l-a expe
diat la podea și numărat. In 
perspectivă, sarcină deosebit de 
dificilă pentru Cornel Lihăcca- 
nu (BC Galați) cu care Obreja, 
pînă acum cei mai în formă

REZULTATE

Muscă : A. Amzăr (Dinamo)
cean (CSM Cluj-Napoca) b.ab. 
șov) ; pană : D. Dumitrescu (Dinamo) b.
(Dinamo), O. Stoica (Constr. Buc.) b.p. 1.

Mihăilă (Steaua) b.p. C. Robu (Oțelul Tîr- 
- .. . stan (Dinamo) : mijlo-

lațlj : ușoară : V.
goviște), G. Gogol (CSM lași) b.p.' .. ___ ..............
cie mică: R. Obrța (Dinamo) b.ab. I R. Savu (AEM Timiș.), 
C. Lihăceanu (B.C. Galați) b.p. V. Gheorghe (Rapid) : semi
grea : D. Senciuc (AEM Timiș.) b.p. T. Panait (Semănat. Buc.). 
M. Vasilache (IMG Buc.) b.p. V. Cazacu (tMG Buc.) : super- 
grea : T. Pirjol (Voința Buc.) b.ab. 2 P. Gohimbeanu (Tim
puri -Noi Buc) M. Paisz (Voința Cluj-Napoca) b.ab. 2 Gh. 
Ciobanu (Prahova Ploiești).

S

l
$

După două etape desfășura le 
la Sibiu șl Zărneștl pe teren us
cat, a treia reuniune a „Trofeu
lui Carpați" la mo to cro-s a avut 
loc la Odorheiiu Secuiesc, pe un 
traseu înmuiat de ploaia abun
dentă căzută în ziua șl in cursul 
nopții dinaintea concursului, pe 
alocuri alunecos ca un... pati
noar, supunindu-1 pe cel aproape 
90 de alergători la un examen 
dificil.

In aceste condiții 
zenbanții cluburilor și asociațiilor 
noastre s-au luptat ’’ ’
egal eu valoroșii

grele, repre-

i

I
2

I
I

de la egal la
... .. lor parteneri

din Cehoslovacia, R.D. Germană, 
R.F. Germania, olanda șl Unga
ria, furnizînd celor peste 20 000 
de spectatori bucuria vizionării 
unor curse de mare atracție. In 
cea mal importantă clasă din 
program, 250 cmc seniori, stells- 
tul E. Miilner a condus mai mul
te ture, dar spre final a fost de
pășit de M. Uwe ți R. Falk, oa
meni de bază In reprezentativa 
R.D. Germană, care au pilotat 
cele mal competitive motociclete 
la o-ra actuală. Pe tocul 4 a so
sit ta prima manșă mureșanul 
FL Pop. Urmărit de neșansă, el 

a fost nevoit ta ultima tură a 
rundei a doua să abandoneze 
pentru eă Ua sărit lanțul de la 
mașină. O frumoasă impresie a 
lăsat ți Unărul cîmpinean C. 
Duță, promovat recent la 250 cmc, 
care ta această dură întrecere 
s-a clasat pe tocul 8. Confruntă
rile eeflor mal miri pldoțl, de la 
56 ane, au fost dominate de re-

C.E. DE PENTATLON MODERN
BERLINUL OCCIDENTAL, 16 

(Agerpres). Campionatul Euro
pean de oenrtatton modern, desfă

șurat in Berlinul Occidental a 
fost ciștlga» de echipa U.RJS.S. 
cu 13 60S puncte, urmată de Un
garia 16 $M p, AngUa 16 381 p,

$
PE SCURT GRUPA DE ELITA A CUPEI DAVIS ’88
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atletism • Crosul de 1* 
San Jose (Costa Rica) a fost cîț- 
tigatt de Luis Molina : 
In 42:41.

BASCHET • In Cupa 
Steaua Roșie Belgrad — 
Istanbul 104—80 (50—37).
• In prima manșă a meciului 

Aida Tuzla — Universitatea Cluj- 
Napoca, din turul secund al 
C.C.E., campioana Iugoslaviei a 
învins cu 104—68 (51—22). Retu
rul, joi 22 octombrie, la Cluj- 
Napoca. • In C.C.E. — mascu
lin : B. K. Klosterneuburg — 
Aris Salonic 125—127, Maccabi 
Tel Aviv — Sporting Lisabona 
111—86, B. K. Sjodertalje — B.S.C. 
Saturn Koln 119—126, Kormendi 
Dozsa — Partizan Belgrad 94—130, 
F.C. Barcelona — Slask Wroclaw 
129—05

TENIS • La Tel Aviv (turul 
2)-: Connors — Westphal 6—2, 
6—4 ; Masso (Argentina) — Lund
gren 7—6 6—I ! • In med de
monstrativ la Ingelwood (S.U.A.) 
McEnroe — Mecir 6—2, 6—3 • La 
Sydney (turul 2) : Davis (S.U.A.) 
— Cahill (Australia) 6—3. 3—6, 

6—2. Cash — Frawley 6—3, 7—6 
• In turneul feminin de la Fil

derstadt (R.F.G.) : ---- -----
Novotna 6—2. 7—5, 
Hermann 6—1. 6—0.

TENIS DB MASA _ 
cupa LigH Itorooene. la Csegled 
(Ungaria) : Ungaria — Polonia 
1—6 1 

13 900 m
Koraci: 

Besiktas

Shriver 
Garrlisson

• tn Super-

lntr-un med în care 
urmărim o 
e« lovituri 

categoriei.

boxer al competiției, se va în- 
tîlni in finală.

In prima semifinală a „semi
greilor", 
ne așteptam să 
luptă crîncenă, 
dure, campionul 
Dumitru Senciuc (AEM Timi
șoara), a boxat extrem de stă- 
pînit cu Tudor Panait (Semă
nătoarea), depășindu-1 clar cu 
armele tehnicii: lovituri direc
te, atacuri precise, o perfectă 
apreciere a distanței, eschive. 
Victorie cu 5—0 pentru Sen
ciuc, care îl va întîlni tn fi
nală pe Mihaî Vasilache (IMG 
Buc.), declarat cîștigător în 
fața colegului de sală Vasile 
Cazacu.

TEHNICE

b.p. H. Givan (Farul)," L. Tel- 
2 V.' lordache (Tractorul Bra- 

neprez. N. Talpoș 
Panaite (B.C. Ga-

Și

start în far-un duel

prezentanții noștri Z. Ferenczl 
A. Roman. .In schimb, la clasele 
80 și 125 cmc, oaspeții au fost 
principalii animatori. Proba de 
ataș, în care nu am avut concu- 
rențl, a fost totuși mult apreciată 
de public, cehoslovacii I. Novotny
— D.Moravec șl vest-germanll
D. Konings — G. Forster anga- 
jlndu-se din ---- - ’----
pasionant cu multe schimbări de 
situații pînă la sosire.

Motocroslștli de la steaua (an
trenor — Gh. Ioniță) și cel de la 
Combinata Torpedo Zărneștl — 
I.R.A. Tg. Mureș (antrenori — P. 
Miilner și. respectiv, D. Pop) 
și-au apărat ou strășnicie pozi
țiile fruntașe în clasamentul ge
neral : 1. Steaua «6 p, 2. Tor- 
pedo-I.R.A. 388 p, 3. Hodgep Bu
dapesta 258 p, 4. A.M.K. Strako- 
nice 258- p. 5. Urom Budapesta 
230 p, 6. Kalimerkers (R.D.G.) 
222 p. Iată învingătorii : M. Uwe 
(Kalimerkers) la 250 cmc, H. 
Pfeil (Kalimerkers) la 126 cmc., 
Z. Sookl (Urom) la 80 cmc, Z. 
Ferenczi (Torpedo-I.R.A.) la 50 
cmc.

In încheiere, se cuvine să sub
liniem munca depusă la organi
zarea traseului, cu un turn de 
cronometraj șl tribună amenajate 
pentru acest concurs de asocia
ția sportivă Matrița (președinte
— I. Gherca) șt noua ei secție 
de moto (președinte — E. Bene- 
dek). Mîtne este programată ul
tima etapă, pe traseul de la Tg. 
Mureș.

Trakm IOANIȚESCU

R.F. Germaniâ 15 312 p, 
15 095 p, Franța 14 714 p 
Individual, pe primul loc
sat Jozef Demeter (Ungaria) eu
5 43* p, secundat de Milan Kadlec 
(Cehoslovacia) *396 p.

Italia, 
etc. La 

s-a cta-

LONDRA, 16 (Agerpres). Fede
rația Internațională de Tenis a 
anunțat rezultatele tragerii la 
sorți a meciurilor grupei mon
diale (de elită) din cadrul edi
ției de anul viitor a competiției 
internaționale pe echipe „Cupe 
Davis".

Iată partidele, care se vor dis
puta în perioada 5—7 februarie 
1988, pe terenul primelor forma-

ECOURI DUPĂ MECIUL 
DE LA SEVILLA

După partida dintre Spania și 
Austria (gr. 1), presa revine cu 
comentarii. Ziarele austriece pu
blică declarația căpitanului de e- 
chipă, Pezzey, veteranul forma
ției : „Primul gol l-am prlmK 
din penalty, eu fiind acuzat că 
am comis fault. Nlai nu l-am a- 
tins pe Butragueno, dar acesta a 
simulat o cădere ta careu I Cred 
că arbitrul francez Quintou a gre
șit... fapt care a avut repercu
siuni asupra moralului nostru". 
Președintele Federației de fotbal 

din Austria, Beppo Muhrhart, a 
spus că „după aspectul meciu
lui, victoria este meditată, dar ar 
fi fost foarte posibil și un scor 
egal, iar penalty-ul a afectat 
mult pe băieții noștri". La rân
dul său, Branko Elsnetr, antreno
rul austriecilor afirma: „Tre
buie să fim sinceri: o partida 
nu se poate clștlga jucînd numai 
in apărare. Am mizat mal muM 
pe contraatacuri, care, din pă
cate, s-au văzut prea rar și a- 
tunct șuturile lui Ogris, Polster 
și Kienast neatingindu-și ținta. 
Desigur, pe teren propriu, cu 
România, vom juca altfel, dar se 
Impun unele modificări, chiar in 
apărare, unde 
prea lent".

Spicuiri din 
„EL CORREO : 
poate, cel mai _
tiinil ani pe teren propriu, dar 
la pauză, cind scorul era egal, 
aveam temeri că apărarea aus
triacă va rezista in continuare. 
De fapt, am jucat într-o singu
ră direcție : spre poarta adversă 
șl pînă la urmă am reușit să 
Învingem, la un scor mai mie 
decit meritam". „AS" : „Echipa 
noastră a jucat perfect și nu a- 
veam îndoieli asupra vtotorto.'" 

„ABC“: ' ■ ■ ---- --
cătorilor,
nici un calificativ, deoarece 
«șomat", neavînd ce apăra...".

Pezzey se arată
presa spaniolă : 
„Spania a (Acut, 
bun Joe din ul-

____  __ victoriei". 
,între notele acordate ju- 

Zubizarreta n-a primit 
a

MECIURI INTERNATIONALE, 
ȘTIRI

• . CAMPIONATUL MONDIAL 
pentru juniori (19 ani), care se 

.desfășoară în Chile, a programat 
alte jocuri : Iugoslavia — Aus
tralia 4—0. Italia — Brazilia 1—0, 
R.D. Germană — Columbia 3—1,

BOCHEI^II! NOȘTRI 
‘ ÎN ÎNTRECERI

INTIRNAJIONALE
• Turneul Prietenia din acest 

an se va disputa în țara noastră, 
la Miercurea Ciuc, între 20 și 39 
noiembrie. Pregătirile sînt în toi, 
pentru a asigura condiții optime 
formațiilor de juniori din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, B.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Bulga
ria, R.P.D. Coreeană șl, bineîn
țeles, România, Pregătiri intense 
șl ale reprezentativei noastre (an
trenori — Stellan Riusu șl Remus 
Bianu), al cărei componențl joa
că, de la începutul sezonului, în 
Divizia A n ți în Campionatul 
de juniori.
• La Congresul Federației In

ternaționale de Hochei pe gheață, 
care a avut loc la Biarritz (Fran
ța) s-a hotărlt ca întrecerile gru
pei A din Campionatul European 
de juniori (Cehoslovacia, 9—17 a- 
prille 1988), să aibă loc după un 
nou sistem. După jocurile din 
cele două serii preliminare, fie
care cu fiecare, se va organiza, 
un turneu final între primele trei 
clasate în fiecare serie, pentru 
tocurile 1—6. Ocupantele tocurilor 
4 susțin trei meciuri pentru a de
semna echipa care retrogradează 
In grupa B. In seria A : Roma
nia, Finlanda, Suedia, Elveția. In 
seria B : U.R.S.S.. Cehoslovacia, 
Polonia șl Norvegia.
• C.M. de tineret — grupa B 

se va disputa între 12 și 21 mar
tie 1988 în Japonia. Și aici 
schimbare de regulament : nu sa 
mai joacă pe serii, oi sistem tur
neu. fiecare cu fiecare, partici
pante : Japonia, Norvegia. Fran
ța, Elveția, Austria, Olanda, iu
goslavia, România.• In anul Jocurilor Olimpice, 
seniorii nu participă la campio
nate mondiale, el la „Turneul 
Thaler Iuti". organizat de forul 
internațional în Olanda (20—27 
martie 1988) ou participarea echi
pelor necalificate la J.O. Româ
nia face parle din seria B, ală
turi de Ungaria, RJJ. Germană, 
Danemarca, Iugoslavia, și Italia, 
tn grupa A : R.P.D. Coreeană, 
Bulgaria, B.P. Chineză, Japonia, 
Australia și Olanda. Un turneu 
mai puternic, deci, decit grupa 
C a mondialelor.

ții : Suedia — Noua Zeelandă ; 
Cehoslovacia — Paraguay : Mexic 
— Australia ; Elveția — Franța ; 
R.F. Germania — Brazilia ; Da
nemarca — Spania ; Italia — Is
rael : India — Iugoslavia.

După cum se știe, finala actua
lei ediții a competiției se va dis
puta în luna decembrie, între se
lecționatele Suediei și Indiei.

S.U.A. Arabia Saudita
Chile -■ Togo 3—0, Nigeria 

nada 2—2, Scoția — Bahrein 1—1,
RZG. — Bulgaria 3—0. După 
două runde, conduc, in grupe, 
Iugoslavia, Italia, Scoția și R.F.G.
• LA GELSENKIRCHEN s-a 

desfășurat meclutl amical dintre 
primele reprezentative ale it. F. 
Germania ți Suediei, Partida a 
luat sfîrțit (spra decepția spec
tatorilor) cu scorul de 1—1 (1—0). . 
Pentru gazde a marcat Littbarskl 
(«lin. 17). respectiv Hysen (man. 
63).
• AZI, în grupa a doua a C.E„ 

are loc meckil dintre echipele 
Elveției și Italiei. Astfel, dumU 
nilcă, tn aoeste (flirt nu se dis
pută meciuri de campionat.

• ANTRENORUL reprezentativei 
R.F. Germania, Franz Becken
bauer, l-a cooptat în grupul său 
de tehnicieni pe cunoscutul fost 
Internațional Sepp Meyer, care 
se va ocupa de antrenamentul 
portarilor. M-uilți ani coleg de 
„națională" cu Beckenbauer, Sepp 
a fost de 96 de ort International.

w După cum se anunță de la 
secretariatul U.E.F.A., Andrea 
Carnevale, de la A.C. Napoli. a 
a .fost suspendat pentru trei me
ciuri din cupele europene ca ur
mare a jocului brutal practicat 
în partida cu Real Madrid din
C.C.E. De asemenea, clubul na-
politan a fost sancționat cu o a- 

mehdă de 30 000 de franci el
vețieni pentru comportarea na
sportivă a suporterilor.
• SURPRIZA în C.E. de tineret 

(pînă Sa 21 ani). La Cheb : Ceho
slovacia — Islanda *—1 (2—3) !
• LA SOFIA, în meci amical, 

Slavia, a dispus de campioana 
Iugoslaviei, Vardar Skoplje cu 
«—1 3—0) 1
• FOSTUL internațional Laszlo 

Balint, în vârstă de 39 de 
ani, a fost numit în funcția de 
director tehnic al echipei de. fot
bal a Ungariei. Postul de secre
tar genera! al federației de 
cialitate a. fost încredințat 
Peter Torok.
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