
VIZITA DE STAT A TOVARĂȘULUI
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună ou 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
plecat, luni dimineață, într-o vi
zită de stat în Turcia la in
vitația președintelui Republicii 
Turcia, Kenan Evren.

Șeful statului român este în
soțit în această vizită de to
varășii Ghcorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, de alte per
soane oficiale.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușcscu au fost salutați de 
membri și membri supleanțl 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., __ 
Comitetului Central 
dului, membri ai C.C. 
ai Consiliului de Stat 
vernului, conducători 
Iuții centrale, de alte 
oficiale.

Ceremonia plecării 
loc pe aeroportul Otopeni.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală aflați la aeroport 
au întâmpinat cu aclamații și 
urale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei pTezenți au urat 
un călduros „Drum bun !“ 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Președintele Republicii 
cialisțe România, 
Nicolae Ceaușcscu, 
cu tovarășa Elena 
au sosit,
Ankara, într-o vizită de stat. 

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul „Esenboga".

La ora 11,00, aeronava pre
zidențială a aterizat.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, tovarășa 
Elena Ceaușcscu au fost întâm
pinați cu deosebită cordialitate 
de președintele Kenan Evren.

O gardă alcătuită din uni
tăți ale armatei turco a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Turciei, 
în timp ce,' în semn de salut, 
au fost trase 21 salve de ar
tilerie.

După o scurtă oprire în sa
lonul de onoare al aeroportului, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Kcnan 
Evren, au luat loc în mașini, 
escortate de motocicliști, în- 
dreptîndu-se spre reședința 
rezervată înalților oaspeți ro
mâni. Pe întregul traseu stră
bătut de coloana oficială se a- 
flau arborate drapelele de 
stat ale României și Turciei. 
Pe străzile Capitalei, numeroși 
locuitori au întâmpinat pe înai- 
ții oaspeți cu vii manifestări 
de simpatie, cu calde urări de 
bun venit.

La reședință, președintele

secretari ai 
al parti
al P.C.R., 
și al gu- 
de insti- 
persoane

a avut

So
to varășul 
împreună 

Ceaușcscu 
luni, 19 octombrie, la

„Cupa României" la tenis

4c masa (icminin)

JUVENTUS MILMC
(pentru a V-a oară)

NEÎNVINSĂ
înainte de începerea disputei 

fetelor în cadrul noii ediții a 
„Cupei României" se punea o 
singură întrebare: vor fi ca
pabile celelalte echipe să sto
peze „cursa" jucătoarelor de la 
Juventus MILMC București 
care, de patru ediții/se află 
neîntrerupt în posesia acestui 
important trofeu al tenisului 
de masă ? Era o întrebare fi
rească, ținînd seama de dorin
ța exprimată a celorlalți teh
nicieni, dar cota „pronosticu
rilor" înclină tot în favoarea 
sportivelor bucureștene, cu un 
Tot mult mai omogen decît al 
celorlalte formații și, în plus, 
cu valori certe Ia mai toate 
categoriile. Și, pentru a con
firma, Juventus MILMC (Mi- 
bacla Anghelescu, Carmen Gă- 
geații. Anca Cheler, Cristina

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag a 4-a)

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut, într-o atmosferă cordială, 
cu președintele Kenan Evren.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu 
luni la amiază, o 
flori la Mausoleul 
Mustafa Ataturk.

★
La Palatul Prezidențial din g 

Ankara au început, luni, 19 oc- g 
tombrie, convorbirile < ‘ ’
dintre tovarășul ______
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

Elena Ceaușescu și 
Evren, președintele
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CÎTEVA MII DE... VICTORII
tovarășul 

și tovarășa g 
au depus, g 
coroană de 0 
lui Kemal Șj

oficiale
Nicolae g 

g
blicîi 
tovarășa 
Kcnan 
Republicii Turcia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evren au 
avut o primă rundă de con
vorbiri, în cadrul căreia au 
fost examinate căile și mijloa
cele de dezvoltare mai intensă 
a relațiilor româno-turce.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evren 
au avut, de asemenea, un 
larg schimb de păreri în le
gătură cu evoluția situației 
internaționale.

S-a subliniat că, în actua
lele condiții, deosebit de grave 
și complexe, problema funda- 
mentaH o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
măsuri concrete 
re și, în primul 
dezarmare nucleară, ______
rea totală a armelor nucleare 
din Europa și din întreaga 
lume, asigurarea păcii pe pla
neta noastră.

In timpul convorbirilor a fost 
subliniată atenția deosebită pe 
care cele două țări o acordă 
regiunii Balcanilor, transfor
mării acesteia într-o zonă a 
hunei vecinătăți, a păcii, înțe
legerii și colaborării.

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

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

președintele Republicii Socia
liste România. 
Elena Ceaușescu 
luni. 19 octombrie, 
Ozal. primul ministru al 
publicii Turcia, împreună 
soția, Semra Ozal.

de dezarma- 
rîntl, de 

elimina-

și tovarășa 
au primit, 
pe Turgul 

I Re
cit

în onoarea președintelui 
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
și a tovarășei Elena Ceaușcscu 
a fost oferit, luni, un dineu 
oficia! de către președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Ev ren.

In timpul dineului, care a 
decurs într-o ambianță de
caldă cordialitate, președintele 
Kcnan Evren și președintele
Nicolae Ceaușescu au 
toasturi.

Re-

rostit

i

I
8

nostru

metodistul CMBEFS, D. Popes
cu. Un cadru generator de e- 
lan șl entuziasm, de dorința 
de afirmare într-o competiție 
dedicată apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului.

o așa mulțime cu greu 
loc in... linia intii. Au

dar la
iți faci ..................
plecat in cursă fetițele. Masa 
compactă se destinde în grabă 
pe 
in

alee in 
timp ce

Platoul cel mare din Parcul 
Tineretului, Unde prin tradiție se 
întilnesc pentru concursuri de 
amploare pasionații alergării 
din Capitală, a fost duminică 
dimineața neîncă
pător. Sub cupola 
plumburie a toam
nei cîteva mii de 
tineri bucureșteni, 
cochetînd cu spor
tul fie în școli, 
fie pe lingă di
verse asociații,
au răspuns prezent la a- 
pelul organizatorilor celei 
dinții... numărători a bobocilor 
dintr-un nou ciclu de acțiuni 
..Aleargă pentru sănătate". 
Nici vorbă, duminică în zori 
cuvîntul de ordine a fost : cu 
toții la cros ! Adică la „Cro
sul de toamnă". Nimeni n-a 
zis ba, nici chiar vremea „toc
mai bună pentru concurs ; nici 
soare puternic, deci cald, dar 
nici ploaie și frig, oferind par- 
ticipanților un cadru ideal de 
întrecere, de reconfortare, des
tindere 
întărire
— cum

Si' bună dispoziție, de 
a sănătății prin sport" 
constata la deschidere,
■ ■■■■■■■■

Dar crosul n-a mai început 
ca de obicei, imediat după fes
tivitatea de deschidere. cu 
prima categorie de vîrstă, a 
celor mai mici, ci cu un set 
de exerciții de încălzire, care 
a ridicat tonusul muscular și 
buna dispoziție.

Cei dinții la start, copiii de 
11—12 ani. Ca de obicei, cate
goria de vîrstă cea mai bogat 
reprezentată și — firește — 
cea mai... gălăgioasă. Fiecare 
concurent, cu ochii fi la me
sele încărcate cu daruri, vrea 
o poziție mai avantajoasă de 
start, ca să poată cîștiga cursa,
■ ■■■■■■■■■■

urma mașinii-ghid, 
profesori, antreno
ri (veniți „să o- 
chească vreun e- 
lement de excep
ție"), activiști 
sectoarelor 
părinți se 
dreaptă cu 
și speranțe 
„sosire", tn 

se pierde in

ai 
sau 
în- 

emoții 
spre 
timp 

curbă, 
mai

~ce plutonul
se fac pronosticuri. Cel 
categoric este I. Trandafir, 
activist la CEFS sectorul III: 
„Mihaela noastră nu poate fi 
întrecută. O să vedeți. Va fi, 
sperăm, o Maricica Puică a 
anilor 1992—94. De altfel, noi, 
în sector, împreună cu clubul 
Metalul și cu CSS 4, am și 
declanșat o acțiune sub deviza 
descoperirii unei alergătoare 
de talia marii noastre atlete, 
fapt pentru care testăm în-

Aurelian BREBEANU

■ ■ ■
La Campionatele Naționale de gimnastică ritmică de la Constanta

(Continuare In pag. 2-3)
■ ■■■■■■■■■I

TRĂGĂTORII ROMÂNI
BUN NIVEL LA C.M. DE TIR

TEHNIC Șl ARTISTIC REDUS

în Sala Sporturilor din Con
stanța s-a desfășurat Campio
natul Național și al Daciadei 
la gimnastică ritmică, la care 
au participat sportive de ca
tegoria a Il-a, I și maestre. 
Avînd în vedere faptul că 
„naționalele" constituie cea mai 
importantă competiție internă, 

si cluburile și asociațiile sportive

Finalele „naționalelor11 de călărie

din 11 județe (Bacău, Brăila, 
Brașov, Bihor, Constanța. Ca- 
raș-Severin, Iași, Maramureș, 
Mureș, Neamț, Prahova) plus 
Municipiul București și-au tri
mis cele mai valoroase sportive 
în această disciplină a grației 
și frumuseții. Astfel, publicul 
amator de frumos a putut ve
dea la lucru pe cele mai bune 
gimnaste ale noastre i 
participat la recentele 
la Varna : Florentina 
Adriana Stoenescu și 
Dumitrescu, precum 
Francisca Dumitrescu,

care au 
C.M. de
Butaru, 
Petruța 
și pe 

Irina

SPORTIVII STELISTI SI
SIBIU, 19 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate au 
început întrecerile din cadrul 
etapei finale a Campionatului 
Național de călărie pentru se
niori, Ia concurs particîpînd 
sportivi 
Olimpia 
Ploiești, 
C.S.M. 
C.S.M.

la concurs 
de la Steaua, 

București, 
Dumbrava 

SEMTEST 
Iași, C.S.M.

Dinamo, 
Petrolul 
Neamț, 

Craiova. 
Lugoj, 

C.S.M. Sibiu, Agricola Tg. Mu
reș, A.S.A. Cluj-Napoca, A. S. 
Jegălia și Timiș Izvln.

Disputele la primele trei ca
tegorii din cadrul programului 
de obstacole au fost echilibra
te, în prim-plan aflîndu-se 
sportivii de la Steaua, care au 
cîștigat două titluri (M. Neagu 
— mijlocie, R. Ilioi — dificul
tate progresivă), și C.S.M. Si
biu, o victorie (G. Deac — u- 
șoară). Alături de campioni 
s-au mai evidențiat Cristina 
Ciocan, Alexandru Bozan 
(C.S.M. Sibiu), Alexandru Ia- 
vorovschi (Timiș Izviri) ș.a. La 
dresaj, stelistul Radu Marcoci 
a obținut o victorie logică, 
dată fiind buna pregătire ma
nifestată și la concursurile an
terioare.

REZULTATE TEHNICE : ob
stacole — cat. ușoară (69 concu
rent! — 5 în baraj) : 1. GRUIA

DEAC (C.S.M. Sibiu) cu Erasmus 
0 n (44.6 s). 2. Cristina Ciocan 
(C.S.M. Sibiu) cu Ratliana 0 p (45,5 
s), 3. Al. Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Răsad 4 p, 4. M. Neagu (Steaua) 
cu Beau 8 o. S. T. Răducanu 
(Steaua) cu Plai retras — d.b., 
6. St. Stoica (Steaua) cu Nod 
3 p ; cat. mijlocie (38 concurenți 
— 2 în baraj) : 1. MIRCEA NEA
GU (Steaua) cu Vanadiu 4 p 
(48.2 s). 2. R. Ilioi (Steaua) cu 
Borneo 4 n (42.9 s) — d.b . — 
Cristina Ciocan cu Radiana 8 p.
1. AL Bozan cu Bllbor 12 p (93,3
s). 5. G. Deac eu Erasmus 112 d
(100,2 s). 6. Ligia Ilin (C.S.M.
Lugoj) cu Papu 15 d : cat. difi
cultate progresivă : 1. RADU
ILIOI (Steaua) cu Flat Lux 130 p,
2. AL Iavorovschi (Timiș) cu
Hanibal 127 p. 3. V. Bubău (A- 
gricola) cu Scorllo 106 D. 4. Ioana 
David (Dinamo) cu Schița 92 n. 
5. P. Mazilu (Dumbrava) cu Ur
suz 91 p. «. V. Clilscop (Jegălia) 
cu Rarău 89 d : dresaj cat. u- 
soară : 1. Radu MARCOCI
(Steaua) cu Lorrado 1 151 p, 2. 
I. Molnar (Olimpia) cu Igor 1 126 
p, 3. M. Curteanu (Steaua) cu 
Genar 1 093 o. 4. A. Lăpăduș. 
(C.S.M. Sibiu) cu Rond 1 071 p. 
5. T. Comănescu (Jegălia) cu Re
sort 961 rj. 6. V. Bubău (Agri
cola) cu Nădlao 929

Concursul continuă.

2.
3.

d.

I, IONESCU, eoresp.

Elena DOBINCA

(Continuare In pap 2-31

în cursul dimineții de azi. Io
tul trăgătorilor români pleacă 
de la Oradea spre Budapesta, 
unde, între 21 și 28 octombrie, 
se vor desfășura Campionatele 
Mondiale de tir pentru arme 
cu aer comprimata- Iată com
ponența echipelor, pistol mas
culin : S. Babii, L. Stan, L 
Petru ; feminin : Anișoara Ma
tei, Elena Taciuc, Elena Ene; 
pușcă masculin : E. Antonescu, 
I. Joldea, I. Necșulescu. An
trenori : T. Jeklinski și P. Șan- 
dor. Concomitent, se va des
fășura și Cupa Mondială re
zervată juniorilor, țara noastră 
fiind reprezentată de trei tră
gătoare de pistol: Maria Cio- 
banu. Ileana Szin și Daniela 
Dumitrașcu, conduse de antre- 
noarea Maria Haba.

CONTINUĂ ȘIRUL SURPRIZELOR

IN DIVIZIA A DE JUDO
Șirul surprizelor în Divizia A 

de judo a continuat și in etapa 
a doua, desfășurată la sflrșitul 
săptaminil trecute la București, 
Oradea și Făgăraș. Iată cîteva 
amănunte, rezultatele complete și 
clasamentul la zi,

BUCUREȘTI, tn Sala Rapid au 
concurat Dinamo și Rapid Bucu
rești, T.C.I. Oradea, Independența 
Sibiu, Oțelul Tîrgovlște, Strungul 
Arad și Minerul Cimpulung Mus
cel. Exccptînd formația tirgoviș- 
teană care a susținut 4 întîlniri, 
celelalte echipe au Intrat pe ta
tami de cite 5 ori. Cum era ’ 
așteptat, multipla campioană re
publicană, Dinamo (antrenori Ia- 
cob Codrea și Constantin Niculae) 
s-a detașat categoric și de astă 
dată, cîștigînd toate partidele ou 
scorul maxim ; 7—0. In ordine, 
Dinamo a dispus de Strungul, In
dependența, Minerul, oțelul și 
Rapid.

Echipa giuleșteană (antrenori 
Mihai Brăileanu și Dorin Gavra) 
șl-a consolidat poziția onorabilă 
din clasament cu o nouă suită

victorii : 5—2 cu T.C.I., 6—1 
Minerul, 5—1 cu Oțelul șl 3—3

de 
cu ----- .
(3—1 la ipponaveraj) ou Strungul. 
Ultima înlilnlix: a fost deosebit 
de echilibrată șl, deoipotrlvă, dis
putată. De fapt, verdictul a stat 
pe muchie de cuțit cu toate că 
gazdele luaseră un avantaj sub
stanțial, 3—1, după meciurile de 
la primele 4 categorii. La urmă
toarele 3 însă, au reușit doar un 
hiki-wake (egal) ta „semigrea", 
în cele din urmă, victoria a fost 
decisă, regulamentar, de numă
rul meciurilor oiști gate prin 
ippon.

Tot 1 victorii a repurtat și vi- 
■ cecamploana țării, T.C.I. (antre
nor Florin Velicl), reabiiltîndu-se 
după’cele două înfrîngeri surprin
zătoare din etapa anterioară :
4— 2 eu Oțelu’. 4—3 cu Strungul,
5— 2 cu Independența și tot 5—2 
cu Minerul, o singură dată a fost

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag, 2-3)



in Divizia A de polo
’KSS

CRISUL S-A IMPUS
•4

A

IN FATA4
campionatu- 

polo, din ca-

STELEI

SURPRIZA A HOCHEIȘTILOR
ÎN CAPITALĂDIN GHEORGHENI

REZULTATE SCONTATE ÎN

Etapa a V-a a 
lui Diviziei A de .

' drul căreia derbyul interbu- 
cureștean Dlnamo — Rapid a 
fost animat (campioana țării e- 
voluînd, cum se știe, în „sfer
turile" C.C.E.), a ’ avut drept 
principal loc de interes Ora
dea, unde echipa CRIȘUL a pri
mit, pe teren propriu, replica 
tinerei formații STEAUA.

Dubla întîlnire dintre cele 
două fruntașe ale poloului 
nostru a dat cîștig de cauză 
mai experimentatei echipe o- 
rădene, învingătoare cu 11—7 
(2—2, 6—1, 0—1, 3—3) în pri
ma zi și cu 11—8 (1—1, 4—2, 
4—3, 2—2) în ziua următoare, 
începuturile ambelor partide au 
fost marcate de inexactități în 
combinații și ratări și de o
parte, și de cealaltă. Pe
parcurs, gazdele, cu un plus de 
ambiție și de tehnic’tate, au
tranșat, însă, jocurile în fa
voarea lor, cu toată dîrzenia 
steliștilor. De notat contribuția 
porta~ului Rada la succesul Cri- 
șului in ambele partide, ea si 
d!sp”ta acerbă din bazin, une
ori dusă dincolo de limitele 
admise, cu sancțiunile de ri
goare (el’minări : în primul 
joc, 7—10. în al doilea 11—9) 
d etate de arbitrii V. Goian și 
V. Burdea. Au punctat Ill’s 
4 + 3, Gordan 2 + 4, Costrăș 
2 + 2, Fejer 1+1, Garofeanu 1,

Racz 1, Kiss 1 (C), respectiv 
Ragea 5, Angelescu 3, L. Ba
lanov 3, Duculeț 1, Vamos 1, 
Geantă 1, Chețan 1 (I. GHIȘA, 
coresp.).

Foarte strînse la scor au 
fost meciurile de la Timișoara, 
dintre echipa locală INDUS
TRIA LINII si C.S.U.-T.C.U.M 
BUCUREȘTI, ........................
gazde 
1-3, 
(2—2, 
jocuri 
utorii _ 
Ivăncscu 2 + 1, Sterpu 
Tălaru 1 + 1, Grecu 1 + 1, Mă- 
hălean 2, pentru timișoreni, 
Ciobăniuc 4 + 1, Niță 2 + 3, 
Malecu 1 + 1, Popa 2 și Paola- 
zzo 1 pentru bucureșteni. Ar
bitri : R. Mititel si A. Gere. 
(C. CREȚU, coresp'.).

La Cluj-Napoca. două victo
rii scontate ale VOINȚEI din 
localitate, una mai detașată în 
primul meci, alta de proporții 
mai reduse, în compania VĂ- 
GONULUI ARAD : 16—8 (4—3, 
3—1,3—2,6—2) și 9—6 (3—2, 4—0, 
0—3, 2—1). Au marcat : Colce- 
riu 6 +s5, Mujnai 4+1, Marosi 
2 + 2, Sebok 1 + 1, Blaga 2, 
Sabău 1 pentru gazde, respec
tiv Marc 3 + 3, Ghițan 2 + 2, 
Popovits 2. Filipaș 1 și Brînzei 
L Au arbitrat D. Paraschi- 
veseu și A. Soos. (M. RADU, 
coresp.)

adjudecate de 
la limită : 8—7 (4—2,
1—1, 2—1) si 9—8
4—2, 1—2, 2—2), după 

de mare angajament. A- 
golurilor : N. Toth 2+3,

- “■ 2 + 1,

în etapa a ll-a la Baschet îcmhiln

ÎN TOATE MECIURILE,
succese nuni

Amănunte de la meciurile etapei a Il-a a Cam
pionatului Național de baschet feminin, toate în
cheiate cu victorii duble :

RAPID C.S.S. 5 BUCUREȘTI
— VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 0—2 : 56—70 și 62—75. 

. Replică dîrză a elevelor antre
norului V. Bularicea, care nici 

. un moment nu s-au împăcat 
cu gîndul că au șansa a doua. 
De altfel, sîmbătă ele au și 
condus, la un moment dat: 
7—6. A fost însă singura sa
tisfacție, pentru că, treptat, 
totul a intrat în normal, su- 

, perioritatea în lupta sub pa
nouri a baschetbalistelor pre
gătite de M. Strugaru — care 
a menținut permanent în te
ren cîte 4 jucătoare cu talie
— fiind evidentă, cu implica
ții hotăritoare în balanța re
zultatului. în cîteva rînduri 
(de ce nu mai des ?), rapl- 
distele au trecut la apărarea 
agresivă, formulă care le-a a- 
dus foarte aproape de parte
nere : 25—28 (min. 18). 36—39

’ (min. 24) șl 42—45
Duminică, din nou 
vorabil pentru 
min. 2 : 7—6, min. 4). Șl atît. 
în continuare jucătoarele de la 
Voința au luat meciul pe cont 
propriu, au acumulat ava-ta- 

: jul necesar, menținînd ..distan
ța" cu toate eforturile ferovia
relor de a se apropia și care 
nu o dată, după unele reușite 
în apă’are, iroseau copilărește 
atac după atac. Au marcat : 
Popa 12+29, Pîrvan 10 + 3„ Var- 
tMomei 0+3, Budurescu 3+0, 
Biduianu 5+2 Iancu 4+0, Cris
tescu 6+9, Lefter 16+10, Pin
ter 0+5, Alixandru 0 + 1, res
pectiv Ștefan 13+22, Nicola 
3+0, Urogdi 6+1, Jugăna-u 
’5 + ’4 Filip 11 + 15. Borș 14 + 16, 
Cocîrlan 6+4, Apostol 2+3. 
Arb;t"i : O. Vestian — M. Cîm-

A aruncat 
coș Rodica Jugă- 
naru ; încercarea 
Adrianei Cristescu 
de a o 
tardivă, 
meciul 
Rapid.

jena este 
Fază din 

Voința

Foto :
Aurel D. NEAGU

(min. 29). 
debut fa- 

Rapid (5—1.

BUCUREȘTI — CSM 
GHEORGHENI 7—4 

2—1) și 1—4 (0—2, 0—0, 
cu mulți Ju

din

DINAMO 
VIITORUL 
(4-1, 1-2, 
1—2) ! Viitorul 
niori — a atacat insistent 
primul minut, dar atacanții săi 
au tras slab la poartă sau, în 
unele cazuri, a apărat foarte 
bine portarul dinamovist Gh. Hu- 
țan. In min. 8, Cs. Csaba a reu
șit totuși să înscrie și... “ *
Oaspeții continuă presingul 
înscriu... dinamoviștii, ' '
prin. Pisăm (min. 10), 
(11) și Eros (14 și 20). 
za secundă au atacat 
viștii și au finalizat...
Viitorul, priit A. Balint (20 și 29). 
Tabela arăta 4—3, scor care ex
prima raportul de forțe de pe 
gheață. în min. 37 Bejan a ma
jorat avantajul gazdelor, în su
perioritate numerică. Viitorul a 
revenit în atac, a redus dife
rența de scor la 5—4 (Cs. Gal
min. 47), dar în continuare Lu- 
kacs (49) și Kemenesi (58) 
majorat avantajul gazdelor: 7—4.

Surpriză în cea de a doua par
tidă, cîștigată de CSM Viitorul, 
grație jocului în viteză, combi- 
nativ, cu pase scurte, precum și 
formei de excepție a portarului 
Kiraly. Dinamo a ținut pasul un 
timp, dar a greșit încîlcindu-se 
într-un joc 
tactică, cu 
chiar cînd 
canții săi era

0—1.
Și 

de 4 ori, 
Kedves 

în repri- 
dinamo- 

cei de la

au

fără nici o idee 
șuturi în portar, 
vreunul din ata- 

___ y„ __  __a singur cu aces
ta. In minutele 9 și 11 Toke și 
Cs. Csaba (pasă Toke) au în
scris pentru Viitorul. : ’ 
fost alert șl în repriza secundă, 
dar atacurile nu au avut fina
litate. In ultima treime a jocu
lui au înscris tot oaspeții, prin 
Gergely (44) și Cs. Gal (45), apoi 
bucureșlenli, în l'ața propriei ne-

Jocul a

peanu si B. Bădilă — M. Cîm- 
peanu. (A. VASILESCU).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
POLITEHNICA C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI 2—0 : 102—48. și 95—58. 
Cu apărare agresivă și contra
atacuri eficiente, cu Gabriela 
Kiss și Paula Misăilă foarte 
bune în ambele partide, cam
pioanele țării au ciștigat la di
ferențe apreciabile și au făcut 
totodată antrenamente utile în 
vederea meciului de J 
Aida Tuzla, campioana Iugosla
viei, din cadrul C.C.E. Au în
scris . Misăilă 20+18, Kiss 
15+23, Cociș 2+0, Morar 7+6, 
Popa 10+9, Veres 8+9, Costa- 
nașiu 
Boyte 
Manasses 
respectiv 
silescu 6+2, Pandrea 4 + 13, Fă- 
gărășanu 6 + 6, Dăian 14+18, 
Gcra 6 + 10, Hora 4+2, Postel- 
nicu 2+1. Arbitri : M. Coldea 
și A. Hohl. (Mircea RADU, co- 
resn.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VIL- 
CEA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2—0 : 5'—56 și 65—54. Meciuri 
viu disputate, dar de slab ni
vel tehnic, mai ales primul. 
Coșgetere : Petre 17+16, Bari’ i 
20+17, Nițulescu 8+15 de la

joi, cu

8+2, Dragoste
6+4, Vigh 

8+6 pentru 
Roșianu 6+6,

2 + 0,
16 + 18, 

„U“, 
Va-

respectiv Cristea 
Marinaehc 18+4, Ga- 

18 + 6. Arbitri : I, Anto- 
și F. Toth. (P. GEOR- 
coresp.).

GRUPA 7-12
COMERȚUL C.S.S. TG. MU

REȘ — MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE 2—0: 79—78 și 75—70. 
Coșgetere : Șandor 23+25, Gr"n. 
u-ald 17+20, Prăzaru-Mate 
12+10 de la Comerțul, respec
tiv : Așteleanu 28+17, Szenes 
25+10, Kindriș 4+24. Arbitri : 
V. Constantinescu și M. 
drea. IC. ALBU, coresp.).

VOINȚA BRASOV — 
TALUL C.S.Ș. SÂLONTA 
121—68 și 99—78. Coșgetere : 
Pal 30-1 46, Hînda 35+22, Grecu 
15+10 de la Voința, respectiv 
Balogh 19+22. Marchiș 14+23, 
Leitner 11 + 19. Arbitri : N. 
Sdrula și V. Barbu. (C. GRUIA, 
coresn.).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI— 
POLITEHNICA C.S.S. TIMI-e 
ȘOARA 2—0 : 72—69 'și 74—70. 
Coșgetere : Oprescu 19+21, Gri- 
goreș 7+25, Lambrino 22+5 de 
la C.S.U., respectiv G. Nagy 
’8+17, Stamîn 12+13, Rusu 
J2+12. Arbitri : M. Petrescu s! 
A. Crțov. (O. BALTEANU, 
coresp.).

Chimistul, 
17+23, 
vriliuc 
nescu 
NO1U,

Ho-

ME-
2—0:

BUN NiVEL TEHNIC Șl ARTISTIC
L '■mare din vag 1)

Dodea, Cornelia Popa, Elena 
Vasile, Ileana Alecu, Elena 
Marghidan ș.a.

într-o organizare excelentă, 
asigurată de C.J.E.F.S. și C.S.Ș. 
I Constanța, concursul repu
blican s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic și artistic, mai 
ales prin prezența sportivelor 
de la loturile naționale, care 
prin evoluțiile lor 
plus de valoare șl 
cm- ■■ "ci.

Pe primul loc la 
tegoria a Il-a s-a

C.S.Ș. Ploiești Ileana A- 
(antrenoare prcf. Lucia 

Ea a fost talonată

au dat un 
frumusețe

echipe ca- 
situat for

mația C.S.Ș. 1 Constanța cu 
231, 60 p (antrenoare prof Ga
briela Păun), urmată de C.S.Ș. 
Triumf și Flacăra Roșie, am
bele din Capitală. Tot la a-bele din Capitală. __  __ _
ceasta categorie (a Il-a) titlul 
de campioane la
compus, precum și pe obiecte 
i-a revenit talentatei gimnaste

individual

de la 
locu ' 
Năstase). 
în toate probele de Elena Mar- 
g;'idan (C.S.Ș. Constanța), am
bele componente ale lotului na
țional de junioare. La această 
categorie de clasificare a fost 
și proba fără obiect, probă in
clusă de federație în ideea îm
bunătățirii, la această vîrstă. a 
tehnicii corporale.

La categoria I, atît la in- 
,'iv;*1’'a’ rnmpvs, cît s: pe _ 
biecte, titlul de campioană a 
revenit, așa cum era de aș
teptat, Franciscăi Dumitrescu 
de la C.S.Ș. 2 București (an
trenoare prof. Rodica Deme- 
trcscu), componentă a lotului 
național, care a avut prestații 
constant bune, apreciate de ar- 
bitre cu rote înalte la toate 
obiectele. Ea 
punctaj de 49,85 Ia cele cinci 
obiecte (9,90 coardă, 9,95 cerc,

o-

a totalizat un

10 m’nge. 10 măciuci, 10 pan
glică !). Pe echipe, locul I și 
titlul de campioană i-au re
venit formației C.S.Ș. Spartac 
Oradea cu 138,20 p 
re prof. Carmina 
Formația bihoreana 
cu exerciții de un 
de dificultate și spectaculozi
tate, pe aranjamente muzicale 
adecvate. O comportare con- 
sVmt bună a avuit-o echina 
C.S.Ș. din Piatra Neamț (an
trenoare prof. Georgeta Du- 
dici), care a dat lotului națio
nal de junioare pe Irina Do
dea. Tot la această categorie 
ne-a reținut atenția, prin e- 
voluțiile ei artistice, Elena Va
sile de la C.S.Ș. Brașovia (an
trenoare prof. Livia Brebenaru).

La categoria maestre lupta 
pentru supremație pe plan na
țional s-a-dat în principal în
tre Florentina Butaru, Adriana 
Stoenescu, Petruța Dumitrescu 
și Cornelia Popa. în concursul 
general, la individual compus 
Florentina Butaru a fost stră-

(antrenoa-
Popesci). 

a evoluat 
înalt grad

putințe și sub presiunea timpu
lui, au cedat nervos. Au început 
deci duritățile șl pedepsele de 
2+2, sau 5 și 10 minute pentru 
rea conduită. In loc să-și vadă 
de joc, Pisăru, Solyom, Z. Csiki 
lovesc, îmbrîncesc, iar Toke, Am- 
brus și E. Baroti răspund, astfel 
că ambele bănci de pedeapsă 
sînt ocupate minute în șir de 4, . 
5 și 6 jucători, pentru că I. Bec
ze, arbitrul principal, a interve
nit prompt și autoritar.

In minutul 56 Lukacs a înscris 
unicul gol pentru Dinamo.

Au arbitrat foarte bine_M, Pres- 
neanu — I. Becze, D. Trandafir.

Mircea COSTEA

GALAȚI — STEAUA 
2—5 (1—0, 1—4, 0—1)

DUNAREA 
BUCUREȘTI 
și 2—4 (2—1, 0—1, 0—2). Numero
șii spectatori prezenți la patinoa
rul din Galați au avut satisfac
ția să asiste la două partide de 
bună calitate, de mare angaja
ment, cu o pasionantă evoluție a 
scorului. Așa cum fac de o bună 
bucată de timp, hocheiștii gălâ- 
țeni au dat o replică viguroasă 
campionilor, lungi perioade aflîn- 
du-se chiar la cîrma Jocului. El 
au condus cu 2—0 în prima par
tidă, dar fie că au ratat ținta, 
fie că s-a opus portarul stelist 
Netedu. Oaspeții au făcut se
rioase eforturi pentru a cîștiga, 
așa cum o atestă și scorurile. 
Marcatori : Antal ’+0, Sof-on 
1+0, Aîexe 1+0, Gliga 1+0, Io- 
nită 1+0, Chiriță 0+1, Burada 
0+1, Daia 0+1, Hălăucă 0+1 pen
tru Steaua, respectiv Potap 1+0, 
Nuțu 1+0, Demidov 0+1, Geru 
0+1. Arbitrii Fl. Gubernu — N. 
Enache, S. Dinu au condus slab 
primul meci și bine pe al doi
lea.

Telemac SIR1OPOL — coresp.
SPORT CLUB MIERCUREA 

CIUC — PROGRESUL MIERCU
REA CIUC 9—2 (4—0, 4—0, 1—2) 
și 8—4 (2—1, 3—2. 3—1). Cu un 
atac mai omogen șl mai incisiv, 
Sport Club s-a detașat. In pofi
da scorului, partidele au fost in
teresante, echilibrate pe alocuri, 
învinșii ratînd mult din poziții 
favorabile. Marcatori: Cs. Antal 
2+1, Z. Nagy 2+0, Gerczuji 2+1, 
B. Nagy 1+1, Kerestes 1+0, Gyor- 
gycze 1+1, Szvltlak 0+3, Gcveb 
0+1, respectiv, Todor 1+1, A. Csiki 
1+1, Szentes 0+2. Foarte bun 
arbitrajul brigăzii Em. Both — 
Gh. Tasnadi, T. Szabo. (Vaier 
PAȘCANU — coresp.).

- - ii., ~

Departe de a fi o simplă for
malitate (cum au crezut, se 
pare, mulți iubitori ai handba
lului, absenți din tribunele să
lii Floreasca), partida dintre 
DINAMO BUCUREȘTI șl ME
TALUL BISTRIȚA, încheiată 
cu scorul 27—20 (11—10), a fost 
în general frumoasă. antre
nantă, cu multe faze specta
culoase și, pentru un început, 
cu o interesantă evoluție a 
scorului. A mai plăcut pentru 
că s-a desfășurat într-un spi
rit de sportivitate și a avut 
multe goluri, care plac și cînd 
sint rodul unor aruncări din 
poziții dificile, și cînd se da
torează apărărilor insuficient 
de vigilente, cum a fost cazul 
și în această partidă.

Intuind raportul de forțe, 
antrenorii Ghiță Licu și Va
lentin Samungi au trimis în 
teren mulți tineri — ca R. Li
cu, foarte bun, Zaharia, Simi- 
on sau portarul Cocuz. Și bi
ne au făcut, mai ales că bis- 
trițenii, neacceptînd postura de 
outsideri, au jucat curajos, la 
un nivel peste cota cunoscută. 
De altfel, elevii antrenorului 
loan Palko au fost ■ cei care au 
deschis scorul, prin Țermure 
(min. 1), a egalat Zaharia 
(min. 2). apoi s-a ajuns la 5—2 
pentru Dinamo, pentru ca în 
minutele 22 (8—8), 26 (9—9) și 
27 (10—10) scorul să fie, cum 
se vede, egal. în repriza a do
ua Dinamo s-a detașat, con
tând mai departe pe cei mai 
buni dintre tineri, dar menți- 
nînd în teren și jucători cu 
mai multă experiență, care 
duc diferența la 5, 6 sau 7 go
luri. Metalul nil a renunțat 
însă la luptă, a continuat să 
acționeze în viteză și să pună 
probleme dinamoviștilor, con- 
tî.nd îndeosebi pe Bejan, Giur- 
giucă sau Marin Dan. Am fi 
tentați să scriem că rezultatul 
putea fi mai strîns dacă arun
cările la 
(inclusiv 
fi greșit 
o facem. .. _
gazdele au irosit multe ocazii, 
principala cauză fiind pripea
la atacanților. la care s-a a- 
dăiigat forma bună a portari- 

asaii. ...,^—>— ’. ■■ I.

poartă ale oaspeților 
de la 7 m) nu și-ar 
adesea ținta, dar nu 
gindindu-ne că și

„CROSUL VETERANILOR**
Pe aleile din Parcul Tinere

tului din Capitală a avut loc 
cea de a Xll-a ediție a „Cra
sului veteranilor", la care au 
participat foști alergători. 
Cursele s-au disputat pe cate
gorii de vîrstă (de la 40 la 80 
de ani). Iată cîștigătorii: 40— 
44 ani: Costel Băluță (Adesgo):

45—49 ani: Ovidiu Lupu (Stea
ua) ; 50—54 ani: Nieolae Stan 
(Felix); 55—59 ani: Eniilian
Pcpovici (Sibiu); 60—84 ani :
Florea Dinu (Săcele) ; 65—69 
ani: Dumitru Tilmaciu (Stea
ua) ; 70—74 ani: Gheorghe Ba
dea (Vulcan); peste 80 de ani: 
Iosif Kasco (Vulcan).

Nieolae NICOLAE-coresp.

CÎTEVA MII
(Urmare din vag. 1)

treaga populație școlară din 
clasele V—VIII". Intr-adevăr, 
Mihaela Dumitru de la Școala 
200 confirmă, treclnd prima 
linia de sosire, urmată de Ro
dica Lupa de la Școala 114 și 
de Mirela Grosu de la Școala 
110.

Si mal înverșunată, disputa 
băieților de la aceeași catego
rie de virstă, cu busculadă pe 
linia de sosire, cu contestații 
pentru... reduceri de distanțe 
(și cu morală pentru cei sur
prinși astfel), dar final cu 
happy-end și cu bucurie pen
tru Crist’nel Lupașcu de la 
Școala 114 (cîștigător înaintea 
lui E. Dobre. — Șc. 142 și a 
lui I. Gavrilă — Șc. 99) și pen
tru profesoara Margareta Geor
gescu, care ne spune că în 
școala sa sânt mulți copii „tă
cuți" pentru sport și care abia 
așteaptă să participe la acți
uni ca aceasta sau la frumoa-

lucitoare în execuțiile ei, ob- 
ținînd note maxime, de 10, la 
cerc, minge, măciuci, panglică 
și 9,90 la coardă. Deci, un to
tal de 49,90 p și titlul de cam
pioană națională, urmată de 
Petruța Dumitrescu cu 49,50 
(ambele de la C.S.Ș. Triumf 
București) antrenate de prof. 
Ana Moțet și Doina Firică. Pe 
locul t-ei s-a situat mezina 
mondialelor de la Varna, A- 
driara F'oennscn de la C.S.S. 1 
București cu 49,40 p (antre- 
noare prof. Victoria Tirori).

In finala pe obiecte Adriana 
s-a mobilizat excelent și a reu
șit să obțină note maxime și 
titlul de campioană la cerc și 
panglică.

Butaru a împărțit titlul de 
campioană cu Petruța Dumi
trescu la coardă șl minge și cu 
Adriana Stoenescii Ia măciuci. 
Pe echipe la maestre, titlul de 
campioană a revenit formației 
C.S.Ș. Triumf București, cu 
146.60 p (antrenoare Ana Moțet 
și Doina Firică).

VICTORII
se duminici cultural-sportive. 
Ne-o confirmă de alături și 
Aurel Roban, din postura de 
tată a doi concurenți, Tinel 
și Daniel, sub culorile aceleiași 
școli.

La categoria 13—14 ani, 
Oana Manciu de la „189“ adu
ce prima victorie reprezentan
ților sectorului 4, dar și satis
facție celor de la Flacăra Ro
șie, unde — ne-a șoptit prof. 
Tra;an Dale — se pregătește 
deja pentru a intra in perfor
manță. Nu degeaba tînărul 
antrenor de atletism Nieolae 
Voicu stă „numai ochi" prin
tre copiii prezenți la cros... 
In urma Oanei, cu drept la 
diplome și premii, Teodora 
Dușmanu de la „174“ si Ste
luța Moeanu de la „175“. La 
băieți numele câștigătorului 
pare să mire pe cițiva oficiali, 
dar președintele CEFS al 
sectorului 5, prof. Victor Uță, 
le dă „apăsat" și mîndru re
plica : „Cristian Ionescu de la 
Liceul D. Bolintineanu... A 
ciștigat un cros și acum două 
săptămîni, si va cistiga mereu 
de-aici înainte"... După el se 
clasaseră D. Cus (Liceul I. Ne- 
culce) și A. Dragomir (Șc.
190 L

Aglomerația la starturi s-a 
mai redus. Dar lupta pentru

lor Cocuz 
(Metalul).
Jianu 6, Di 
mion 3, B
1 pentru E 
Jan 4, Git 
Cojocaru :
2, Țermurc 
V. Erhan, 
Ploiești.

UNlv-R! 
— DACIA 
înscris : C 
4. Neagu 
3 pentru 
Grabovsch 
lă 4. Para 
Barbu 1. . 
tea-Gh. E 
stanța. 0 
resp.).

UNIVEB 
CLUJ-NA 
BACAU 5 
Pop 9, C 
Sîmboan 
Botorce 1 
pectiv CI 
Bondar 4

nevoită sî 
chipei ga? 
care îl a 
puțin de 
stagiul mi 
că, pierzi

Siuiripiriz; 
echipa ar 
16 înainte 
reușit să 
dependen 
Cu sigur. 
Arad (a>ni 
și Mihai 
de a se : 
Strungul 
cu 4—3, !

Celelalt, 
cestei gri 
pătul uni 
zultate si 
Oțelul 5— 

Con' 
lenta 
bu.1 biKj 
recte, ri 
tiț . Isac 
Burlan « 
iești), C 
șl Dumii

ORADl 
cele dou 
etapa an 
Sinteza 
astă dat 
linie. St 
campioa. 
rect, a < 
cu 6—9, 
Birlad, 
Danubia 

.-f." ‘.ts.'iawu.
podium 
ce“ s-a 
15—16 , 
a fost : 
Dan (an 
Lia Ra! 
Bolintir 
ma (Lit 
Tehnom 
(Șc. pr 
Rodica 
(amt 
Eleni 
respecți 
(FI. Ro: 
tar la 
Haralar 
Predoi 
(IPI Pr 
Brăguță 
(IMGB, 
Roșie).

„Cros 
zat sta. 
Cei mai 
cu dipt 
cu regi 
ctndu-ș. 
superio 
Roban 
Dar ni 
ciparea 
Cum s 
„a ter 
pentru 
voinței, 
de a 
ciuni".

Si ai 
semene

WIlMSIMIll DE SUI 1010 DOOM
• Agenda acestei săptămîni 

are drept „cap de afiș" o foarte 
interesantă acțiune cu caracter 
deosebit, care vine în întîmpina- 
rea dorinței particlpanțllor de a 
li se oferi șanse cît mai mari de 
reușită. Este vorba de TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO A 
RECOLTEI, care cuprinde o lar
gă suită de cîștiguri, constind în 
importante sume de bani, de 
valori fixe și variabile, autotu
risme DACIA 1300' și excursii în 
R.P. Ungară. Formula tehnică a 
tragerii reprezintă la rîndul său, 
un element de atracție, făcînd 
din participare un prilej favora- . 
bil, cu numeroase avantaje. Este 
de ajuns să enumerăm cîteva e- 
lemente: 7 extrageri, cu un total

de 60 d 
tea de t 
re din 
trase.

• A 
cipanțili 
săptămî 
și-au p: 
obișnuit 
are loc 
marți, < 
tim că 
în care 
merele

« Nl 
PLIC, < 
cîștigur: 
risme,
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Cristca 
Lieu 8, 
ia 3, Si. 
Mocanu 
?tiv Be- 
rețcu 3, 
M. Dan 
it bine : 
bii din

co-

TG 
Za-

lircea

AIOVA 
-19. Au 
Răduță 
Barcan 
ispectiv 
Mihăi- 

izma 3, 
!. Cris- 
1 Con- 
■ co-

C.U.G. 
"IINȚA 
ri: S. 
stea 5. 
Kiss 2. 
i. res- 
ilca 6, 
Rotaru

2, Vlad 1. Ichim 1. Au condus 
bucureștenii M. Marin și Șt. 
Șerban. (Nușa Demian — 
resp.)

RELONUL SAVINEȘTI 
A.S.A. ELECTROMUREȘ 
MUREȘ 29—20. Au înscris:
haria 10, Zanl'ir 7, St. Bursuc 
5, Mucenica 3, Cr. Bursuc 2, 
Iurea și Pitaru cite un gol, 
pentru gazde, respectiv 1. 
Moldovan 10, Mureșan 5, R. 
Moldovan 2. David 2 și Furnea 
1. Au arbitrat: D. Ghergliișan 
și C. Drăgan, din Iași. (I. Za- 
haria — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— DINAMO BRAȘOV 27—25 
Pentru studenți. golurile au 
fost înscrise de Folker 12, P. 
Dan 6. Matei 4, Janto 4 și Po
pescu 1, iar pentru brașoveni
— Donca 7. Pantelimon 5, Ni- 
eolescu 4, Micle 3, Donosa 3. 
Streinu 2 și Hossu 1. Au arbi
trat bucureștenii Al. Vîrtopea- 
nu și Șt. Georgescu. 
CREȚU — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE
— STEAUA 25—24. (Amănunte 
au fost publicate în, ziarul de 
ieri).
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IN AJUNUL MECIURILOR
DIN CUPELE EUROPENE
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Sili

Mateuț (Dinamo) șutează puternic 
partida de sîmbătă'cu Universitatea

i;/.

și plasat, deschizind scorul în 
Craiova Foto : Aurel D. NEAGU

CITEVA DIN EXPLICAȚIILE
FRUMOASEI

LA JUDO
I

fața e- 
otul pe 
iu mai 
satisfac 
să trea-

•nizat-o 
re locul 
care a 
pe In
ul 8 ! 
a din 
[ureșan 
pective 
untașe. 
ictoria, 
[inerul. 
ale a- 
la ca- 
cu re- 
nța cu 
1—1.

exce- 
ie du
ete co
rn stan-
Viorel 

(Bucu- 
loiești) 
i).

cinase, 
se în
Rapid 
și de 

d pe 
îărirea 
l di- 
:a Iași 
nentul 
?ti și 
I. For-

mația oiădeană a obținut, 
rindu-i, victorii eliare : 5—1 
Politehnica, 7—0 cu Carpați, 
cu Rulmentul, 5—0 cu Petrochi
mistul și 7—0 cu Danubiana. Cea 

' mai mare surpriză — din păcate 
nedorită — a oferit-o Politehni
ca, una dintre cele mai vechi

-divizionare, învinsă in toate
partidele, chiar și cu echipe de
butante : 2—4 eu Rulmentul, 3—4 
cu Danubiana și 2—5 cu Petro
chimistul !

Celelalte rezultate : Danubiana 
cu Petrochimistul 4—0 și cu Car
pați 4—2 ; Carpați cu Rulmentul 
4—3 și cu Petrochimistul 3—3 
(0-2).

Miron MOGA — coresp.

FĂGĂRAȘ, o singură echipă a 
reușit să iasă învingătoare în 
toate partidele — Dinamo Brașov. 
Formația brașoveană a Întrecut — 

■ deși unele victorii s-au conturat 
mai greu — pe A.S.A. Tg. Mureș 
cu 4—3, C.SJW. Borzești cu 6—0, 
Constructorul Alba Iulia cu 3—2, 
C.F.R. Universitatea Cluj-Napoca 1 
cu 7—0 și pe Constructorul M. 
Ciuc cu 6—1. După evoluția ne- I 
mulțumitoare din prima etapă, 
Nitramonia s-a reabilitat t 5—2 i 
.cu Constructorul M. Ciuc, 4—2 cu 
A.S.A., 5—1 cu C.S.M. Borzești I 
și 4—2 ou C.F.R. Universitatea. 
.A pierdut la mare luptă in 1ața I 
echipei di.n Alba Iulia cu care s

2—2, dat I 
avut un

terminat la egalitate, 
aceasta din urmă a 
ipipon în plus.

la 
cu 

5—1
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Celelalte rezultate :
Iulia ou C.S.M. Bor- 
și cu Constructorul M. 
(2—6) ; C.S.M. Borzești 
4—8 și cu C.F.R. Uni.
3—4 ! ; Constructorul

4—1 ;

rui Alba 
zești 4—2 
Ciuc 3—3 
Cu A.S.A.
versitatea
M. Ciuc — A.S.A. 4—1 ; C.F.R. 
Universitatea — A.S.A. 4—2.

v. lazAr — coresp.

CLASAMENTUL

■ 1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Rapid Sinteza
4. Dinamo Brașov
5. Rapid Buc/
6. T.C.I. Oradea
7. Constr. Alba I.
8. Nitraimo-nia
9. Independența 

.10. Constr. M. Ciuc
Danubiana 
Strungul
C.S.M. Borzești 
Rulmentul 
Carpați Mîrșa 
C.F.R. „U“ 
Petro chimistul 
A.S.A. Tg. M. 
Oțeluil 
Poli. Iași 
Mineral

M. 
ia. 
13. 
lrt. 
15. 
1«.
17.
18.
19.
20. 
21.

0 70- 0 
0 64- 3 
0 50-112 
1 52-1(5
1 3*8-24
3 43-24
2 31-23
4 34-26
5 28-40
6 28-37 
6 26-38
6 26-34
7 24-38
6 20-39
7 23-42 
7 22-45

CLUBUL SPORTURILOR TEH- 
NICO-APLICATIVE — Radioclu- 
bul Municipal București — pri
mește înscrieri la cursul intensiv 
de inițiere depanare TV COLOR 
șl video în str._ Popa Tatu nr. 1, 
etaj 1, în zilele de marți și joi 
între orele 12—18. pînă la data 
de 24 octombrie a.c. Informații 
la telefonul 18.03.72.

numai de la agențiile și vânzăto
rii volant) din rețeaua noastră, 
ci șl de la diferite unități man
datare: oficii poștale, tutungerii 
și chioșcuri de vînzare a presei, 
unități comerciale de stat și co-unități comerciale de stat și 
operatiste etc

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 14 OCTOMBRIE 1987

Categoria 2: 3 variante 100% 
14.078 lei și 2 variante 25%

a
- __  a

3.519 Iei; categoria 3: 31 variante 
25% a 1.589 lei; categoria 4: 46,50 
variante a 1.060 lei; categoria 5: 
141 variante a 349 lei; categoria 
X: 125,75 variante a 392 lei; ca
tegoria Z: 2.472,75 variante a 100 
lei.

Report la categoria 1: 72.650 lei.
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Cele trei . ______ _______ ___
cupelor europene 'parcurg ultimele momente“ăle“*pregătirilor 
pentru partidele de mîine (STEAUA și SPORTUL STUDEN
ȚESC) și joi (VICTORIA).

• Formația campioană urmează să încheie astăzi seria sus
ținutelor aintren-amente de după meciul de campionat. Antre
norii Angliei lordănescu și Radu Troi proiectează alinierea for- 
mației-standard. Așa cum am anunțat, componenții lotului cam
pioanei Ciprului au efectuat și ei antrenamente după sosirea în 
Capitală (duminică), antrenorul bulgar Ioncio Arsov stabilind ca 
ultimul să aibă loc astăzi.

Victoria București a prevăzut pentru mîine ședința de pre
gătire care va încheia seria preparativelor în vederea jocului 
clș joi — stadionul Dinamo — cu Dinamo Tbilisi. Antrenorii 
D. Nicolae-Nicușor și Ștefan Feodot vor definitiva, după acest 
ultim antrenament, formula de echipă care va începe partida. 
Fotbaliștii din Tbilisi vor sosi mîiine la București.
• în cursul acestei dimineți părăsește Capitala, eu avionul, 

plecând la Copenhaga, lotul Sportului Studențesc, care, mîine, 
cu începere de la ora 20 (ora Bucureștiului), va întâlni pe 
Brăndby. Să notăm că formația bucureșteană are o nouă con
ducere tehnică, alcătuită din Paul Cazan și Gino Iorgulescu, care 
a și asigurat pregătirea din ultimele zile.

formiații românești intrate în turul al doilea al

II
Cei ce urmăresc îndeaproa

pe Divizia A remarcă — nu 
numai cu oarecare surprinde
re, dar și cu reală simpatie 
și justificate aprecieri — „ex
plozia" valorică a Oțelului, 
care — după un început nu 
prea convingător — a înregis
trat o suită de 6 victorii, gă- 
lățenii ajungînd pe locul 3 în 
clasament! Să ne reamintim 
frumoasa „șarjă" a Oțelului : 
1—0 cu Politehnica, 1—0 cu 
F.C. Olt. 2—1 (d) cu Petrolul, 
1—0 cu F.C.M. Brașov, 2—0 (d) 
cu Sportul Studențesc, 2—0 cu 
Flacăra.

Care sînt, după noi, expli
cațiile acestui salt ? Prima o 
constituie valoarea intrinsecă a 
lotului, în care experiența unor 
jucători ca Burcea, Agiu, An- 
tohi se împletește armonios cu 
calitățile unor tineri ca An- 
ghelinei, Măstăcan, I. Gigi, Ni- 
coară, Chivu, State etc. în e- 
chipă se remarcă rolul de co
ordonator al lui Burcea (ex- , 
celent tehnician, conducător de i 
joc lucid), soliditatea unei a-' 
parări în care fundașii centrali 
Agiu și Anghelinei joacă pre
cis și energic, constanța porta
rului Călugăru (echipa a pri
mit doar un gol în ultimele 6 
meciuri !), viteza și vigoarea 
contraatacurilor, purtate 
ales de golgeterul Ralea, 
ruia i se adaugă acum și 
tavian Popescu, duminică, 
bufant în teamul gălățean, „ 
câtor de viteză și pătrundere.

ȘARJE" GĂLĂTENE
Să subliniem și munca de

pusă, cu pricepere și pasiune, 
de antrenorul Constantin Ra
dulescu (continuitatea sa la 
cîrma tehnică a echipei își a- 
rată roadele), care face un cu
plu omogen cu devotatul slu
jitor al fotbalului gălățean loan

ex- 
co- 
co-

sus 
con-

du-și un propice fond de 
primare pe atmosfera de 
legialitate, de angajament 
lectiv din cadrul lotului.

Adăugind celor de mai 
preocuparea constantă a
ducerii Combinatului Siderur
gic pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de desfășurare a 
activității ecliipei-fanion a o- 
rașului, găsim destule explica-

Sdrobiș, secundul său. Cei doi 
antrenori au asigurat echipei o 
bună pregătire fizică, i-au im
pus o remarcabilă disciplină 
tactică, în cadrul ideii de joc 
proprii, toate acestea găsin-

mai 
că- 
Oc- 
de- 
ju-

p.
Aripile 
C.S.M. 
Hidro-

DIVIZIA
SERIA I

A.S.A. Explozari Cîmpulung 
Moldovenesc — Metalul Rădăuți 
5—0 (3—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Zimbrul Șiret 3—0 (1—0), Carpați 
Gălănești — Avîntul Frasin 6—1 
(3—0), Aurora Tg. Frumos — 
Metalul Botoșani 2—0 (1—0), Con
structorul Iași — Chimia Fălti
ceni 1—0 (0—0), Steaua Minerul 
Vatra Domei — I.T.A. Celuloza 
Piatra Neamț 3—1 (1—1), Relonul 
Săvinești — Minerul Gura Hu
morului 3—2 (2—1), Electro Bo
toșani — TEPRO Iași 2—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a Vil-a: 1.
EXPLORĂRI CÎMPULUNG 21 p 
(21—1), 2. Chimia Fălticeni 15 p 
(23—7), 3. Constructorul Iași 15 
p (17—11)... pe ultimele locuri;
15. Electro Botoșani 4 p (4—14),
16. Minerul Gura Humorului 3 p 
(9—14) — penalizată cu 1

SERIA A II-a
Minerul Comănești — 

Victoria Bacău 0—1 (0—1), 
Borzești — Constructorul
tehnica Focșani 7—0 (4—0), Par
tizanul Bacău — Textila Buhuși
3— 1 (3—0), Foresta Gugești — U- 
nirea Negrești 3—1 (2—0), Lami
norul Roman — MECON Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej 0—0, Proleta
rul Bacău — Moldosin Vaslui
4— 0 (1—0), Mecanica Vaslui —
Steaua Mecanica Huși 1—0 (1—0), 
Luceafărul Adj ud — “
Moinești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. 
BACAU 18 p (15—5), 
Borzești 14 p (116—4), 3. Mecani
ca Vaslui 14 p (11—8)... pe ulti
mele locuri: 15. Minerul Comă
nești 5 p (3—9), 16. Moldosin Va
slui 3 p (8—20).

SERIA A IlI-a
D.V.A. Portul Galați — Metalul 

Mangalia 1—1 (0—0), Minerul
Mahmudia — Victoria I.R.A. 
Tecuci 0—2 (0—1), Portul Con
stanța — I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia 
0—1 (0—0), Gloria Galați — Ș.N.- 
C.S.ș. Tulcea 4—1 (2—0), Progre
sul Isaccea — C.S. Progresul 
Brăila 3—2 (0—1), Cimentul Med
gidia — CONPREF Constanța 
4—0 (2—0), Chimia Brăila — Du
nărea C.S.U. Galați 3—1 (2—1),
Arrubium Măcin — Laminorul 
Viziru 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
MANGALIA 19 p (17—5), 2. Glo
ria Galați 13 p (9—7), 3. Cimen
tul Medgidia 12 p (19—11), 4. Vic
toria Tecuci 12 p (12—5)... pe ul
timele locuri: 15. CONPREF Con
stanța 6 p (9—16), 16. Minerul
^Mahmudia 4 p (4—16).

SERIA A IV-a
Metalul Buzău — Unirea Urzi

ceni 1—1 (1—1), Ș.N. Oltenița —

Petrolul

ARIPILE
2. C.S.M.

tîrgovișteni, care și-au reluat 
ofensiva, au zburdat literal
mente în cîmpul de joc, con- 
tlnuîndu-și seria golurilor. „Nu 
ne amintim să mai fi primit, 
chiar și pe terenurile divizio
narelor A. atît 
luri“ — afirma 
oului cineva 
Jiului.

...Următoarele 
le-am văzut, cîteva ore mai 
tîrzin. în Ciulești, intr-un meci 
de zile mari, care i-a entuzias
mat pe cei peste 15 000 de spec
tatori, fideli suporteri ai Ra
pidului. Spre deosebire însă 
de meciul de la Tîrgoviște, 
aici fazele de gol s-au petre
cut la ambele norți. atît Rapid, 
cit și A.S.A. Tg. Mureș între- 
cîndu-se parcă într-o . cursă 
de... urmărire a golurilor. Nu
mele marcatorilor sînt cunos
cute din cronica meciului, 
ne vom opri încă o dată 
pra lui Goanță, jucătorul 
— nu numai la golul cu 
mărul 4 al Rapidului, un 
superb, ca pe vremea lui 
lonescu — prin tot ceea ce a 
făcut a răsplătit inimoasă și 
neobosita galerie a „vișiniilor1.

De o astfel de partidă am 
dori să avem parte mereu...

Gheorghe NERTEA

de multe go-
1a sfîrșitul jo- 
din anturajuj

peții rolului tot mai important 
deține actualmente Oțe- 
scena primei noastre di-

care-1 
Iul pe 
vizii.

Radu URZsCEANU

14 GOLURI Șl
ș-a înfățișat croni-...Așa i ș-a înfățișat croni

carului sfîrșitul săptămînii tre
cute, cînd, asistînd la două 
jocuri ale fotbalului nostru, 
dimineața — unul de „B“, iar 
după-amîaza unul de „A“, a 
fost martorul a nu mai puțin 
de 14 goluri ! Un bilanț rari
sim nu numai în competițiile 
noastre.

Primul scor-fluviu s-a înre
gistrat la partida care a opus 
echipele C. S. Tîrgoviște și 
Jiul Petroșani, anunțată, pe 
drept cuvînt, ca derbyul seriei 
a Il-a .din Divizia B. N-avea 
să fie așa, formația gazdă, 
mult întinerită, ignorînd cal
culele hîrtiei, a declanșat se-

GOANȚA
ria celor șapte goluri la puțin 
timp de la fluierul de înce
pere al arbitrului M. Axente. 
La 1—0 era de așteptat re
plica fostei divizionare A, ea 
s-a și produs de altfel, dar 
șutul de gol al lui Lasconi a 
fost parat in extremis de por
tarul Dîrjan. Moment psiholo
gic, depășit cu bine, așadar, de

dar 
asu- 
care 
nu- 
gol
Ion

• CONVOCAREA LOTULUI DE TINERET. Pentru meciul 
cu Albania (27 octombrie) din preliminariile C.E., rezervat echi
pelor de tineret, antrenorul Fl. Halagian a 
jucători : Voicilă și Hristea — portari; D. 
pescu, N. Zamfir, Duinitrașcu, Mirea, Gh. 
Lupu, Mărgărit, Pistol, P. Badea, Bănuță — mijlocași ; Cadar, 
Craiu, Nuță, Ralea, D. Sava, C. Pană — atacanți.

convocat următorii
Petrescu, Gh. Fo- 
Radu — fundași ;

REZULTATELE ETAPEI
Olimpia Slobozia 1—0 (0—0), Uti
laje Grele Giurgiu — Victoria 
Țăndărei 1—0 (0—0), Victoria
Munteni Buzău — Dunărea Că
lărași 0—3 (0—0), Carpați Nehoiu 
— A.SA. Buzău 4—2 (1—1), Vi
itorul Chirnogi — ISCIP Ulmeni 
o—o, Petrolul Berea — F.C.M, 
Dunăreană Giurgiu 1—0 (0—0) — 
s-a jucat la Băicoi, Chimia Bu
zău — Petrolul Roata de Jos 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘl 18 p (21—4), 2. 
Unirea Urziceni 17 p (13—4), 3. 
Ș.N. Oltenița 13 p (13—6), 4. Uti
laje Grele Giurgiu 13 p (12—9)... 
pe ultimele locuri: 15. Dunăreană 
Giurgiu 7 p (8—10), 16. Metalul 
Buzău 5 p (3—6).

SERIA A V-a
IUPS Chitila — Cimentul Fieni 

2—0 (1—0), Viscofil București — 
I.M.G. București 2—0 (1—0), Me
talul Mija — Minerul Șotînga 
2—0 (1—0), C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești — Danubiana București 3—1 
(1—1), Avicola Crevedia — Teh- 
nometal București 2—0 (0—0), E- 
lectrica Tltu — Abatorul Bucu
rești 7—1 (2—0), Automatica
București — Chimia Găești 2—0 
(1—0), MECON București — Pe
trolul Tîrgoviște 3—0 (1—0).
• Danubiana Buc. — Metalul 

Mija 2—2, meci din etapa a 4-a.
Pe primele locuri: 1. IUPS CHI

TILA. 16 p (16—6), 2. Metalul Mi
ja 16 p (13—5), 3. Automatica
București 15 p (22—10)... pe ulti
mele locuri: 14. Chimia Găești 
5 p (5—8), 15. Cimentul Fieni o p 
(6—18), 16. Danubiana București 
1 p (8—18).

SERIA A Vl-a
Automatica Alexandria — ROVA 

Roșiori 1—0 (0—0), C.F.R. Craio
va — Muscelul Cîmpulung 0—1 
(0—1), Textila Roșiori — Recol
ta Sto'cănești 2—0 (2—0), Unirea 
Pitești ......... ....................................
Progresul Băllești 
tești 1—0 (0—0), Viitorul Drîgă- 
șani — Progresul Corabia 3—0 
(2—0), Dacia Metalul Rm. Vilcea 
— Chimia Tr. Măgurele 1—0 
(0—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Constructorul T.C.S. 
Craiova 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 17 p (9—1), 
2. Dacia Pitești 13 p (14—51. 3. 
Viitorul Drăgășani 13 p (14—li 
pe ultimele locuri: 14. Unirea Pi
tești 7 p (11—11). 15 C.F.R. Cra
iova 7 p (6—10), 16. Recolta Stoi- 
căneștl 7 p (5—13,.

J?ERIA A VI» *
Minerul Motru — Petrolul Ți- 

cleni 5—0 (5—0). Termoconstruc-

I.O.B. Balș 1—1 (1—1)
Dacia Pi-

a
torul Drobeta Tr. Șeverin — Mi
nerul Oravița 4—1 (2—1), Minerul 
Moldova Nouă — Minerul Meca
nizatorul Șimian 2—0 (0—0), Mi
nerul ’
Sadu 2—1 (1—0). Minerul 
nari — Metalul Oțelu Roșu 
(1—0), Dierna Orșova — Auto
mecanica Reșița 1—0 (1—0), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Minerul 
Anina 3—0 (1—0), C.S.M. Lugoj — 
C.S.M. Caransebeș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 18 p (20—3), 2. C.S.M.
Lugoj 15 p (13—5), 3. Minerul
Moldova Nouă 13 p (10—9)... pe 
ultimele locuri : 15 Metalurgistul 
Sadu 5 p (4—9), 16. Termocon-
structorul Drobeta Tr. Sev. 
(5-11).

SERIA A VIII-a
înfrățirea Oradea — C.F.R. 

mlșoara 2—0 (0—0), Recolta 
lonta . — Oțelul Or. dr. 
Groza 2—1 (1—0), U.M. Timișoa
ra — Unirea Tomnatic 0—1 (0—1), 
Unirea Sînnicolau — Vagonul A- 
rad 2—0 (0—0), Gloria Beiuș — 
Strungul Chișineu Criș 2—0 (0—0), 
Auto Vulcan Timișoara — Uni
rea Valea lui Mihai 6—1 (3—0), 
Minerul Șuncuiuș — Șoimii Li- 
pova 2—0 (2—0), Motorul ‘
Arad — A.S.
2—0 (1—0).

Pe primele locuri 
TOMNATIC /: __ _
C.F.R. Timișoara 15 p (15—4), 3. 
Vagonul Arad 15 p (10—6)... pe 
ultimele locuri: 14. oțelul Or. dr. 
Petru Groza 7 p (10—13), 15. U.M. 
Timișoara 7 p (7—11), 16. Unirea 
Valea lui

Mătăsari — Metalurgistul 
" - — - ROVl-

1—1

4 P

Ti- 
sa- 

Petru

I.M.A.
Sînmartinul Sîrbesc

1. UNIREA
16 p (19—11), 2.

Mihai 1 r> 18—18).
SERIA A IX-a
Cavnic — Chimia Tăș- 

(1—0), Minerul Băluț — 
Sârmei Cimpia Tu.rzil

Min-erul 
nad 2—0 
Industria 
0—0, Minerul Sărmășag — Some
șul Satu Mare 4—1 (1—1), IZOMAT 
Șimleul Silvaniei — CUPROM 
Baia Mare 3—1 (2—1), Steaua
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Borșa 3—0 (1—0), Minerul Turț — 
Laminorul Victoria Zalău 1—1 
(1—0), Minerul Bâ’ța — Olimpia 
Gherla 2—1 (1—1). Oașul Negrești
— Motorul I.R.A Cluj-Napoca 
3—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. MINEJRUL 
CAVNIC 17 p (16—4) — penaliza
tă cu 2 p, 2. Industria Sîrmei C. 
Turzii 13 p (15—3). “ ---------
C.F.R. Cluj-Napoca 12 p
— penalizată cu l p, 
Pășnad 12 p (13—9)... pe ultimele 
locuri : H5. Motorul I.R.A. Cluj-Na
poca 5 p (7—14), 
Borșa 4 p (9—16).

SERIA A X-a
Unirea Alba Iulia — 

Mîrșa 7—0 (2—0),

I.R.A

3. Steaua 
(19-6) 

Chimia4.

16.

I.P.A.

Minerul

Carpațl 
Sibiu —

Textila Cisnădie 4—2 (2—2), Me
talul Aiud — Mecanica Alba Iu
lia 4—1 (0—0), Nitramonia Făgă
raș — C.F.R. Simeria 2—1 (1—1), 
Aurul Brad — C.S.U. Mecanica 
Sibiu 4—2 (3—0), Minerul Știința 
Vulcan — Mureșul Deva 2—3 
(0—1), Tîrnavele Blaj — Autome- 
canica Mediaș 1—i (1—0), Mine
rul Lupeni — Metalurgistul Cu- 
gir 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA IULIA 18 p (24—5), 2. Mu
reșul Deva 14 p (9—7), 3. I.P.A. 
Sibiu 13 p (15—7)... pe ultimele 
locuri: 14. Automecanica Medias 
5 p (5—13), 15 Mecanica Alba 
Iulia 5 p (6—17), 16. Tîrnavele 
Blaj 4 p (7—18).

SERIA A Xl-a
Lacul U.rsu Sovata — Mecanica 

Bistrița 2—0 (1—0), Avîntul Re
ghin — Progresul Odorhei 1—0 
(1—0), Hebe Sîngeorz Băi — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 2—0 (1—0), 
Viitorul Gheorgheni — Laminorul 
Beclear 2—2 (2—1), Mureșul Lu
duș — Minerul Ba’.an 3—1 (2—1) , 
Chimforest Năsăud — Metalul Re
ghin 2—0 (1—0). Metalul Sighișoa
ra — Minerul Rodna 0—0, Unirea 
Cristuru Secuiesc — Oțelul Re
ghin 2—i (0—D.

Pe ramele locuri: 1. MECANI
CA BISTRIȚA 16 p (17—6), 
Progresul Odorhei 15 p (21—6), 
Avîntul Reghin 15 p (11—4)... pe 
ultimele locuri: “ *
georz Băi 6 p (6—15), 16. Lami
norul Be^’^art 2 p (5—16),

SERIA A XlI-a
Victoria Florești — IMASA St 

Gheorghe 3—0 (1—0), Poiana Cîm- 
pina — Cimentul Hoghiz 2—1 
(1—OL Carpați Covasna — Preci
zia Săcele 2—1 (0—1), Minerul 
Fili*>eștî — Petrolul Băicoi 1—0 
(0—0', Fiectro S£. Gheorghe — 
Unirea Cîmpina 3—0 (0—0), Mine
rul Baraolt — Montana Sinaia 
4—1 (0—0> Mobila Măgura Cod
i-a — A.S.A. Chimia Ploiești 3—1 
h—D. Carnați Sinaia — Metalul 
T«?. Secuiesc 1—0 (1—0).

A Tn meci restantă din etapa 
a TV-a : Montana Sinaia — VSse- 
teria Flnrestl 3—î.

Pe locuri: 1. ELECTRO
SF. GHEORGHE 15 p (14—4), 
Poiana Cîmmna 13 p (15—7) — 
nen alinată cu 5 p, 3. IMASA Sf, 
Gheorghe 1<2 n (12—6) — penalizată 
cu 1 n, 4. Carnali Covasna 12 p 
HI—151... ne ultimele locuri: IX 
T'Tămjra Codlea 9 p (8—11), î<-
Carnati Sinaia 9 p (5—11), 15. Mi
nimi Fil’^ertti 9 p (8—16), 1&

s’naia 6 p (8—11).
ne-au fost transmise 

fie! corespondenții noștri
d’H localitățile 

pective.

2.
3.

15 Hebe Sin-



Campionatele Mondiale de gimnastică

Bupă patru curse spectaculoase

MOTOCROSISTII DE LA STEAUA 
AU CUCERIT „TROFEUL CARPAȚI*
Ultima etapă (a 4-a) a „Trofeu

lui carpaț'*' la motocros, des
fășurată duminică la Tg. Mureș 
în organizarea ireproșabilă a aso
ciației sportive I.R.A. (președin
te — I. Ianoși) prin secția sa de 
moto (președinte — M. Aruște) a 
atras pe trascux de pe „valea 
Rece“ aproximativ 30 000 de spec
tatori (record de public) care au 
plecat, după un program de mai 
bine de 3 ore pe deplin satis- 
făcuți de cursei? furnizate de 
concurenți din Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Olan
da, Ungaria și România.

Conducîrd cele mai competitive 
motociclete la ora actuală și buni 
cunoscător' ai ta’nelor pilotaju
lui, oaspeții au cîștigat (cu ex
cepția clasai 50 cmc dominată co
pios de juniorii noștri P. Gagyi, 
Z. Ferenczi și A. Roman, aceștia 
formînd ur trio remarcabil, care 
a ocupat primele locuri în toate 
probele), dar, mult mai greu 
decît în reuniunile anterioare, 
deorece traseul a și avut de da
ta aceasta un grad mai mare de 
duritate, iar reprezentanții secți
ilor noastre sportive s-au mobi
lizat exemplar pentru a consoli
da pozițiile fruntișe ale echipe
lor lor în clasamentul general. 
Astfel, făcînd dovada calităților 
rare 4-au consacra*. campionul 
țării. E. Miilner, D. Titilencu, B. 
brăghic* și în mai mică măsură 
Fl. Pop (df la o vreme, acesta 
este abonat la abandonuri, du
minică rupînd în manșa a doua 
roata de la motocicletă) s-au nu
mărat printre anim tori, angajîn- 
du-se din start în lupta pentru 
un loc pe podium. La capătul ce
lor două manș.. stelistul E. Miil- 
ner a reușit să sosească pe lo
cul 3 iar tinerii și talentații a- 
lergători D. THilencu și B. Dră- 
ghiei au for în apropiere, cla- 
sîndu-se p-3 podția a 4-a la cla
sele respective

Dacă valoroșii lor adversari de 
peste hotare au obținut în final 
cele mai bune rezultate, alergă
torii de la clubul Steaua (antre
nor — maestrul emerit al spor
tului Gh. Ioniță, șeful secției — 
maestrul emerit al sportului M. 
Dăneseu) au dobîndit invidiatul 
trofeu pus în joc principalii rea
lizatori ai motocrosiștilor mili
tari fiind B. Miilner, D. Titilen
cu, A. Roman, Al Ilieș, C. Tom
na, M. Ventwrin-* și M. Feraru. 
Se cuvine să subljniem și com
portarea sportivilor Combinatei

Torpedo Zărnești — I.R.A. Tg. 
Mureș (antrenori — P. Miilner și, 
respectiv, D. Pop) care și-au 
menținut, în cbmpania unor re
dutabile echipe s:răine de club, 
poziția secundă în clasamentul 
general, cea mai mare contribu
ție la zestrea formației adueînd-o 
B. Drăghici Z. Ferenczi, P. Ttti- 
lencu și Fl. Pop.

Iată învingătorii ultimei reuni
uni: M. Uwe (Kalimerkens -? 
R.D.G.) 1» 250 cmc. H. pfeil (Ka
limerkens) la 125 cmc, S. Kataj 
(Hodgep Budapesta) la 80 cmc, 
P. Gagyi (Torpedo-IRA) la 50 
cmc, J. Novotny 4- D. Horavec 
(Cubenice — Cehoslovacia) la 
ataș.

CLASAMENT GENERAL PE E- 
CHIPE: 1. Steaua 639 p, 2. Tor
pedo — I.R.A 541 p, 3. Kalimer
kens 333 p. 4. Strakonice 323 p, 
5. Urom Budapesta 296 p, 6. M.K. 
Kiskunlachaza 286 p.

Traian IOANIȚESCU

Pe un traseu mai scurt 
cu 1000 km.

TURUL fRANJLI, EDIȚIA 1988
PARIS, 19 (Agerpres). — Cea 

de-a 75-a ediție a Turului ci
clist al Franței se va desfășura 
anul viitor între 4—24 iulie, în 
22 de etape, însumînd 3.231 km, 
cu plecarea din Nantes și so
sirea la Paris. Principalele di
ficultăți montane vor fi Alpii, 
cu vîrful Galibier, și Pirineii 
cu clasicul Tourmalet. Redu
cerea traseului cu circa 1 000 
km față de edițiile precedente 
se datorează unei noi regle
mentări a U.CJ.P., dar (afir
mă comentatorii) și crizei prin 
care trece ciclismul profesio
nist, penuriei de alergători de 
valoare în țările ce au dat 
altădată pe Coppi, Bartali, Bo- 
bet, Anquetil, Van Steenbergen 
etc. Așa cum se cunoaște, în 
anul 1986 Turul Franței a fost 
cîștigat de un american, Greg 
Lemond, iar anul acesta de un 
Irlandez, Stephen Roche, care 
și-a adjudecat totodată Giro 
DTtalia precum și titlul de 
campion mondial de fond.

Meciul Kasparov — Karpov

CURSA CONTINUĂ...
Nici un timp de odihnă in pri

ma săptămînă a meciului Kas
parov — Karpov iată faptul care 
iese în evidență, după surori nză- 
toarea înfrîngere (cu albele) a 
campionului mondial 'în partida 
a 2-a. Garri n-a cerut „time- 
out*‘r vrind să arate probabil că 
punctul pierdut nu-I afectează în 
mod deosebit. Deși acest 1—2 
după primei*5 trei starturi trebuie 
să-i aducă amintiri neplăcute de 
la primul meci (cel întrerupt la 
3—5...), cînd la fel arătase tabela 
de scor In următoarele confrun
tăm (1985—1986) mereu Kasparov 
a fost la cîrmă. cu 2—1 și, res
pectiv, 2,5—1,5.

Așadar, vinerea trecuită, cei doi 
competitori s-âu așezat din nou 
în fața eșichierului iar piesele 
negre conduse de campionul 
mondial au luat poziția Identică 
a Grunfeld-ului din prima parti
dă. După 1? mutări, însă, Kas
parov — urmînd o lege arhicu
noscută o disputelor „în doi** — 
a deviat de la ’inia adoptată 
atunci (12... Ceî în loc de 12...

„CUPA ROMÂNIEI" LA TENIS DE MASĂ (f)

Nd7) și jocul a lu-at un nou 
curs. St pare totuși, că albul 
avea ma mult spațiu de mane
vră cee*5 ce l-a fă *ut pe Mihail 
Tal, fost campion mondial și el, 
să comenteze ta televiziunea so
vietică această poziție ca fiind 
în avantajul șalangerului. Deți
nătorul cununii a fost de altă 
părere... Și iată 1 pe Kasparov, 
după o mutare ceva mai slabă 
a lui Karpov (2* Cf3), preluînd
pe nesimțite inițiativa. Astfel că 
după alte opt mutări, chiar și 
Tal ar fi preferat să joace cu 
negrele !

Ca rezultat, după 29 de mu
tări efectuate pe tablă, propu
nerea de remiză (i n „time-out“ 
mascat...) a lui Kisparov a fost 
imediat acceptată

A. Karpov — G. Kasparov 
(C.M. 1987 partioa a 3-a) 1. d4 
CfS 2. C4 gc 3. g3 C6 4. Ng2 65 
5. CîdS Cîd* t Cf3 Ng7 7. CC3 
0—0 8. Ce5 e6 2. 0—0 Cfd7 10. M 
CcS 11. Ne3 CM 12. NÎ2 Ce7 13. 
a5 14. Db3 Nd" 15. TfCl Nc6 16. 
Cb5 CbcF 17. «3 Cd« 13. CîdC D:d6 
10. Nel Tfb? 20. Nfl ÎS 21. Cf3 

< I Dd7 22. Dc2 Cf5 23. Nd2 Cd6 24.
b3 Tc8 25 Ddl h6 24. Nel gS 27. 
Ta2 De8 28. Tac? Nf8 29. Nd3 g4 
remiză

ECHIPA MOASTRA MASCULINA 
A EVOLUAT MULȚUMITOR LA „IMPUSE"s

ROTTERDAM, 19 (prin te
lefon, de la trimisul nostru spe
cial). Luni la ora 12 fix, ora 
Rotterdamului (13 la București) 
au luat startul întrecerile pro- 
priu-zise ale celei de-a 24-a 
ediții a Campionatelor Mon
diale de gimnastică, deschise 
de programul masculin al e- 
xercițiilor impuse, „Ahoy 
Sport Paleis“, care a aplau
dat, de-a lungul timpului, în- 
cepînd din 1971, deopotrivă mari . 
campioni ai sportului de pre
tutindeni, precum Sebastian 
Coe, Jimmy Connors, Cari 
Lewis, Francesco Moser etc, 
ca și vedete strălucitoare ale 
show-ului internațional ca Julio 
Iglesias, The Rolling 
Diana Ross <etc., s-a . 
pe trei sferturi, parcă făcînd 
încălzirea înaintea unui „ma
raton" al gimnasticii prevăzut 
să dureze toată săptămînă. 
Din punctul de vedere al 
chipei noastre masculine, 
re a intrat pe podiumul 

lucrurile 
auspiciile

Deoare- 
a „mon- 
— 1985.

Stones, 
umplut

e- 
ca- 
de

concurs după prînz, 
n-au început sub 
cele mai favorabile, 
ce la ediția trecută 
dialelor", Montreal 
n-am aliniat formația mascu
lină, n-am beneficiat acum de 
dreptul de a avea un arbitru 
din oficiu. Am fi putut totuși 
să-l avem, numai că tragerea 
la sorți nu ne-a ajutat, Adrian 
Stoica extrăgînd. cu mîna lui. 
bila albă, echivalentul unei... 
ture libere. S-ar părea că un 
asemenea, amănunt nu trebuie 
băgat în seamă. Situația nu se 
prezintă însă chiar atît de sim
plu, căci prezența unui arbitru 
în condițiile în care lupta de 
..culise" e și ea tensionată, 
acerbă, ar fi putut da un plus 
de siguranță echipei. în an
samblu. se poate aprecia că

gimnaștii noștri au depășit »- 
cest handicap, ca și inconve
nientele. repartizării intr-o 
grupă mal slabă (care n-a a- 
vut darul să impresioneze pe 
judecători), ei evoluând la 
„impuse" mulțumitor. Com
portarea putea fi și mal bună 
dacă debutul nu s-ar ff produs 
sub semnul ezitărilor și ine
xactităților, exprimate de o 
sumă în consecință (47,100) la 
cal cu minere. In continuare 
inelele (47,650) și, mai ales, 
săriturile (48,200) ne-au mărit 
cota de speranță, 
însă, din păcate, o altă 
dere (47,200 la paralele), după 
care .2 2 ‘ 2
adus revirimentul așteptat. A- 
bia la final, la sol, băieții 
noștri s-au mad dezmorțit, ob- 
ținînd 47,800.

Cu 
P — 
prin 
(57,200 
(57.00). 
(56,050) 
lui Marian Rizan, care a 
ratat paralelele — 
României a cîștigat 
grupa, dovedindu-se net supe
rioară garniturilor Angliei 

' (279.250), Braziliei (266,600) și 
Taiwanulul (260,500). Ea a ur
cat după trei serii (11 echipe) 
în partea superioară a clasa
mentului genera} de pînă a- 
cum, secundînd Japonia 
(287,800) și devansînd, ■ între 
altele. formații eu pretenții 
precum Canada (284.250). Ita
lia (283,750) șl Cehoslovacia 
(282,000). Acesta e numai un 
indiciu, căci multe al'te forma- _ 
ții redutabile ca R. D. Ger
mană, U.R.S.S.. Cuba. R. P.
Chineză. Franța sau S.U.A.
n-au intrat încă în concurs.

Ovidiu 1OAN1ȚOAIA

A urmat, 
scâ-

nici bara (47,250) n-a

de 285,200 
mai ales 

Gherman 
Pînitea

un total 
realizat 
Marius

p) și Valentin — ... 
cel mai scăzut punctaj 

apărînd în dreptul 
_ a și 
formația 

detașat

Angliei 
șl

BASCHETBALIȘTI SOVIETICI
IN TURNEU IN S.U.A

MOSCOVA (Agerpres). Echi
pa masculină de baschet a 
U.R.S.S. va participa în aceas
tă lună la un turneu interna
țional în S.U.A., alături de 
formații profesioniste din țara 
gazdă și din Italia. In vede
rea acestei competiții au fost 
selecționați, printre alții, Va
leri Goborov, Aleksandr Be- 
lostenii, Valeri Tihonenko, 
Șarunas Marciulenis, Valde- 
maras Homicius, Valdis Val
ters și Igor Miglinieks.

NOU RECORD DE... COBORÎRE
KATMANDU (Agerpres). — 

Sportivele britanice Elison 
Wright (23 ani. ingineră) și 
Helene Diamatides (22 ani, în
vățătoare) au stabilit un nou 
record de coborîre de pe Hi
malaya. parcurgînd 256 km. de 
la ghețarul Kola Chombu (5600 
m). din tabăra de bază ampla
sată pe Everest, pînă la Kat
mandu. în 3 rile, 10 ore și 8 
minute. Vechiul record aparți
nea unei echipe de șerpași rte- 
palezi și era de 4 zile și 13 ore.

fl/rmarș lin pap f)

Enulescu, Adriana Năstase, Ma
ria Cocoș; antrenor Vasile Du
mitrescu) a obținut de Ia un 
capăt la altul al competiției 
victorii categorice, singura par
tidă mai echilibrată fiind cea 
din finală cu Hidrotehnica 
C.S.Ș.-C.S.M. Buzău, în care 
doar victoriile-„surprlză“ obți
nute de Sanda Calcan în fața 
Ancăi Cheler șl Adrianei Năs
tase, și, respectiv, de Iulia Rîș- 
canu ia Carmen Găgeatu au 
făcut ca meciul, cîștigat cu 10—6, 
să aibă un plus de... culoare. 
Cum „juventistele" se află pe 
primul loc șl în campionat, tn- 
dreptîndu-se cu pași siguri 
spre un nou titlu, această vic
torie atestă preocuparea con
stantă a acestei secții pentru 
obținerea unor rezultate de va
loare.

De altfel, trebuie să remar
căm că anul acesta configura
ția clasamentului nu se deo
sebește decît în a doua sa parte 
de cea de anul trecut — șl 
acolo cu mici modificări —, 
în rest de la locul 1 la 7 pozi
țiile echipelor rămînînd neschim
bate (!), ca o confirmare a fap
tului că în această competiție 
valorile au rămas aceleași, ca 
și... munca și, mai ales, lipsu
rile. Oricum, vom remarca e- 
forturile caro se depun la Me
talul C.S.Ș. Rm. Vilcea, Hidro
tehnica C.S.Ș.-C.S.M. Buzău 
sau C.S.M. Cltrj-Napoca, ca să 
ne referim doar la echipele 
din plutonul fruntaș, aici acti- 
vind cîteva. fete talentate si cu 
perspective. De altfel, o cit de 
succintă trecere în revistă a 
loturilor ne indică faptul că 
principala cauză a victoriilor 
sau înfrîngerilor a fost omo
genitatea sau neomogenitatea 
valorică, alături de jucătoare 
foarte bune evoluînd și spor

tive lipsite fie de experiență, 
fie de... perspectivă.

Dintre rezultatele individuale 
să amintim : Alboiu — Cheler 
0—2. Bogoslov — Enulescu 
2—1, Rișcanu — Gherman 1—2, 
Rîșcanu — Miron 1—2, Miron — 
Losonczi 2—0, Ferenczi — Po- 
poviciu 2—1, Pipoș — Popovi- 
ciu 2—1, celelalte înscriindu-se 
intre cele previzibile, date fi
ind diferențele de valoare din
tre sportive.

REZULTATE ; C. S. Arad — 
Spartac 10—9, C.S.M. Cluj- 
Napoca — Constructorul Cra
iova 10—8, Metalul Rm. Vil
cea — Știința Constanța 10—2, 
C.S.Ș.-I.P.C. Slatina — Con
structorul Tg. Mureș 10—8, Hi
drotehnica Buzău — Eternit 
Oradea 10—3, Tractorul Bra
șov — Faimar B. Mare 2—10, 
Juventus — Metalurgistul Cuglr 
10—1, Știința — C. S. Arad 
10—5, Constructorul Craiova — 
Spartac 10—9, C.S.M. Cluj-Na- 
poca — Constructorul Tg. Mu
reș 10—7, Hidrotehnica — C.S.Ș. 
I.P.C. 10—2, Eternit — Trac
torul 10—3, Metalurgistul — 
Faimar 10—6, Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vilcea — C.S.M. Cluj-Na- 
poca 10—3, Eternit — Metalur
gistul 10—7, Juventus — Hi
drotehnica 10—6, Constructorul 
Craiova — Știința 10—6, Hidro
tehnica — C.S.M. Cluj-Napoca 
10—8, Juventus — Metalul 
10—3.

CLASAMENT : 1. JUVENTUS
MILMC București — cîstigătoarea 
„Cupei României**. 2. Metalul 
C.S.Ș. Rm. Vilcea’, 3. Hidroteh
nica C.S.Ș.-C.S.M Buzău, 4. 
C.S.M. Clui-Nanoca. 5—6. Eternit 
Oradea si Constructorul TAGCM 
C.S.Ș. Universitatea Craiova. 7—8. 
Metalurgistul Cugir si G.S.S. 2 
Știința IJPIPS Constanta. 9—11. 
Faimar B. Mare. C.S.Ș.-I.P.C. Sla
tina si C. S. Arad. 12—14. Trac
torul Brasov. Constructorul IJGCL 
Tg. Mures si Soartac C.S.Ș. 1 
București.

F»fbal meridian»
U.R.S.S. După cum am anunțat. 

In etapa a 37-a tn campionatul 
U.R.S.S. Dinamo Tbilisi (care va 
întilni pe Victoria București în 
turul doi al Cupel U.E.F.A.) a 
terminat la egalitate 2—2 (6— 1), 
pe teren propriu cu Torpedo 
Moscova. Fotbaliștii din Tbilisi o- 
cupâ locu’ 13 in clasament, cu 
13 puncte din 36 de Jocuri. Di
namo Tbilisi, una dintre cele 
mai populare echipe din U.R.S.S., 
a cîștigat de cite două ori cam
pionatul (1964, 1978) șl Cupa
U.R.S.S. (1976 1977), Iar tn anul
1981 chiar Cupa Cupelor. Anul 
acesta. In primul tur al Cupei 
U.E.F.A., a eliminat pe Lokomo
tiv Sofia (1—3 al 3—9). Echipa 
standard este următoarea: Gabe- 
Ila — KetasvIU, Clvadze, Cedla, 
RevișvtH, Tvelba, Sulakvetidze, 
Kogralidze, Senghetia, Gurull, 
Ketbala. Cel mai vtrstnlc jucător 
este portaru Gabelia (34 ani), 
iar cel mai ttnăr — atacantul 
Ketba’a t'S ani) Clvadze, Su-

oultimeleșt. rioulttmele m rez.
AUTOMOBILISM > „Marele 

Premiu** al Mexicului la formu
la I, a fost cîștigat de Mansell 
(„Williams Honda**), urmat de 
Piquet („Williams Honda“) și 
PatreSe (,,Brabliam-BMW“). îna
intea ultimelor două probe, ce 
se - vor desfășura în Japonia șl 
Australia, în clasamentul general 
conduce Piquet cu 73 p, secun
dat de -Manșei1 — îl p.

BOX 0 Canadianul Matthew 
Hilton și_-a păstrat titlul de cam
pion-mondial la categorii) super- 
w.elter, învingînd prin k.o. teh
nic, în repriza a doua, pe ame
ricanul .Tack Callaghan, în gala 
desfășurată la Atlantic City.

CICLISM • Pe velodromul din 
Viena, Francescc Moser a stabi
lit două noi recorduri mondiale 

lakveliaze >1 Șengnelia au lost 
selecționați de mai multe ori In 
prima reprezentativă a U.R.S.S.

ELVEȚIA (et. tS): F.C Aarau
— F.C. St. Gallen 3—1; Bellin
zona — Lucerna O—#; Grasshop
pers ZOrich — F.C. Basel 5—1; 
F.C. Lausanne — Young Boys 
Berna 3—9; Neuchâtel Xamax — 
Servette Geneva 4—1; F.C. Slon
— F.C. zarlch 3—9. în clasament, 
pe primul loc se află Grasshop
pers ZCrieh, cu 39 p, urmată de 
Neuchătel Xamax șl F.C. Aarau, 
cu cite 19 p.

*. F. GERMANIA (et. 13). Le- 
erkusen — Uerd'ngen 9—6. Ein-

♦
• Rezultat, înregistrate In 

Campionatul Mondial pentru echi
pe de juniori (19 ani), competiție 
ce se desfășoară In aceste zile 
In Chile: Brazilia — Canada 1—9 
(9—0); Chile — Australia 2—9 
(1—0); R.D. Germană — Ba-

(la profesioniști) pe 10 km și 20 
km cu 11:58,21, și, respectiv, 
24:12,28, dar a eșuat în tentativa 
de a doborî recordul absolut al 
orei,, pe pistă acop'irită, deținut 
de un ciclist amator, sovieticul 
V. Ekimov. cu 49,672 km,

POLO PE APA • tn meci re 
tur pentru sferturile de finală 
ale Cupei campionilor Europeni, 
echipa Spandau 04 din Berlinul 
Occidental a întrecut cu scorul 
de 13—8 formația Busc Budapes
ta. învinsă cu 9—7 în primul joc, 
echipa Spandau 04 s-a calificat 
pentru semifinalele competiției, 
ca șl Partizan Belgrad, care a 
întrecut și în deplasare (10—7) pe. 
C.N. Barcelona.

TENIS < Cehoslovacul Ivan 
Lendl a terminat învingător 

tracht Frankfurt — F.C. Koln 
1—1, Monchengladbach — Bremen 
1—2, Niirnberg — Schalke 1—1, 
Homburg — Hannover 1—1, Man
nheim — Karlsruhe 4-rl, Bayern 
MUnchen — Kaiserslautern 4—2, 
Hamburger S.V. — Stuttgart :i—0. 
Pe primele locuri : Bremen 21 p, 
F. C. Kdln 21 p. Bayern Miinchen 
20 p, M&r.chengladbach 17 p.

FRANȚA (et. 15). Prima înfrîn
gere, de la 22 august, a echipei 
Monaco, care continuă să condu
că, Insă, Ir clasament cu 22 p, 
urmată de Nantes și Bordeaux 
cu oițe 19 p. Rezultate : Racing 
Paris — Monaco 1—0. Marseille 
— Le Havre 3—1 Nantes — Niort 
3—1, Șt. Etienne — Cannes 1—9, 
Nice — Paris St. Germain 2—0, 
Metz — Touloust 4—1, Auxerre 
— Montpellier 1—1, Lille — Tou
lon 1—0, Brest — Bordeaux 1—1, 
Laval — Lens 4—0.

♦ ★
hrein 2—0 (0—0); R F. Germania 
- S.U.A. (1-1).

In sferturile de finală se vor 
tnttlni : Iugoslavia — Brazilia ; 
Italia — Chile : R.D. Germană — 
Bulgaria șt R. F. Germania — 
Scoția.

turneul de ' la Sidney, în 
finala căruia l-a întrecut cu 6—4, 
6—2. 6—4 pe australianul Pat Cash. 
In finala de dublu, cuplul aus
tralian Mark Kratzman—Darren 
Cahill a dispus cu 6—3, 6—2 de 
perechea Boris Becker (R.F. Ger* 
mania) — Robert Seguso (S.U.A.).

VOLFI o în ziua a treia a 
campionatelor masculine ale A- 
siei, ce se desfășoară în kuweit, 
selecționata R.P. Chineze a în
trecut cu scorul de 3—0 echipa 
Indiei, iar reprezentativa Japo
niei a dispus cu 3—0 de forma
ția Pakistanului. 4» în turneul 
masculin de la Los Angeles, se
lecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 3—0 echipa Franței, iar 
reprezentativa S.U.A. a învins cu 
3—0 formația Canadei.
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