
VIZITA DE STAT A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARAȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN TURCIA

Marți, în cea de-a doua zi a 
vizitei de stat în Republica 
Turcia, președintele Republicii 
Socialiste România, ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu președintele Kenan Evren, 
a fost oaspetele muncitorilor și 
specialiștilor rafinăriei „Anato
lia centrală" — obiectiv de o 
deosebită importanță pentru e- 
conomia turcă, construit 
colaborare cu țara noastră, 

întim- 
la so-

con- 
rafină-

in

înalții oaspeți au fost 
pinați cu multă căldură 
sirea în noua localitate 
struită pentru lucrătorii 
riei și familiile lor.

In timpul ■ vizitei, 
ședințele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren au 
relevat importanța și profunda 
semnificație a acestei realizări 
de marc complexitate tehnică, 
ce pune pregnant în evidență 
buna colaborare dintre cele 
două țări, capacitatea creatoare 
a muncitorilor, tehnicienilor și 
specialiștilor români și turci.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
semnat în cartea de onoare a 
rafinăriei.

în aplauzele celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evren au 
părăsit rafinăria, îndreptîndu- 
se spre Ankara.

întreaga vizită a ilustrat 
pregnant, prin suita nume
roaselor manifestări de priete
nie ce au marcat parcursul 
călătoriei în Anatolia centrală, 
cît și prin momentele petrecute 
în mijlocul lucrătorilor rafină
riei, stima și prețuirea deose
bite de care se bucură șeful 
statului nostru, căruia populația 
Ankarei și a localităților stră
bătute i-au adus și cu acest 
prilej tin profund omagiu pen
tru activitatea sa neobosită în
chinată prieteniei și colaborării 
între popoare, păcii și înțele
gerii în 
lume.

Balcani, în

★
20 octombrie, 

din

pre-

întreaga

la Pala-
Ankara

Marți,
tul Prezidențial 
s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu și Ke
nan Evren, președintele Repu
blicii Turcia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evren 
și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele vizitei, ale schim
burilor de păreri pe care le-au 
avut, în aceste zile, subliniind 
că înțelegerile convenite vor con-; 
feri noi dimensiuni conlucrării 
dintre cele două țări pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, 
al învățămîntului și culturii și în 
alte domenii de activitate, în fo
losul și spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării Internaționale.

Președintele Kenan Evren a 
mulțumit pentru vizita efec
tuată de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și a adresat înalților 
oaspeți urări de sănătate și 
succes în activitatea prodigi
oasă pe care o desfășoară, iar 
poporului român prieten de noi 
realizări, progres și prosperi
tate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru ospitalita
tea cu caro a fost tntîmpinat 
pretutindeni și a adresat șefu
lui statului turc urări de suc-

ces deplin în activitate, 
bunăstare și pace poporului 
turc prieten.

Cși doi șefi de stat au con
venit să continue dialogul la 
nivel înalt, care s-a dovedit 
încă o dată a fi un factor de
terminant in Întărirea bunelor 
raporturi de prietenie și cola
borare rofnâno-turce.

Pornind de la rezultatele 
bune ale întîlnirilor la nivel 
înalt bilaterale, de la importanța 
lor deosebită, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea extinderii acestui 
dialog In întreaga Peninsulă 
Balcanică, pentru întărirea con
lucrării, încrederii, securității 
și păcii în regiune.

In legătură cu rezultatele vi
zitei a fost adoptat un Comu
nicat comun, care se va da 
publicității.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășa academician doctor 

inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului 
Național al Științei și învăță
mîntului, a primit, marți, 20 
octombrie, la reședința oficială 
rezervată la Ankara, un grup 
de oameni de știință, rectori și 
profesori din Turcia.

Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a fost 
rugată să primească, în semn 
de profundă stimă și prețuire, 
primu! exemplar, apărut în 
limba turcă, al lucrării „Poli- 
mcrizarca stereospccifică a izo- 
prenului", care constituie o 
contribuție extrem de valoroa
să la fundamentarea principii
lor și tehnologiilor pentru pro
ducerea, Ia scară industrială, a 
cauciucului izoprenic cu însușiri 
stereospecifice, la dezvoltarea 
chimiei moderne.

în continuare, în cadrul întil- 
nirii a avut loc un schimb de 
păreri în legătură cu posibilită
țile existente pentru extinderea 
conlucrării bilaterale, pe plan 
științific și tehnologic, pentru 
intensificarea contactelor și a 
schimburilor de experiență din
tre oamenii de știință, pentru 
soluționarea, prin eforturi co
mune, a unor probleme pri
vind dezvoltarea economico-so- 
cială a României și Turciei, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Referindu-se la misiunea de 
marc răspundere ce revine în 
societate oamenilor de știință, 
tovarășa Elena Ceaușescu a evi
dențiat preocuparea României 
ca toți slujitorii științei, artei 
și culturii să acționeze pentru 
dezvoltarea colaborării și co

și 
în
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Astăzi, la ora 15, pe stadionul din Ghencea, în C.C.E. la fotbal

STEAUA
MECIUL NR. 60 AL

Steaua apare astăzi pentru a 
60-a oară pe scena cupelor con
tinentale după debutul pe care 
îl înregistrăm cu 30 de ani în 
urmă. In competiția cea mare, 
a campioanelor europene, ea 
joacă astăzi pentru a 26-a oară. 
Ultimii ani au reprezentat o 
spectaculoasă ofensivă a forma, 
țiel bucureștene pe firmamen
tul continental. Consacrați în 
această competiție, și în cele 
decurgînd din cîștigarea — în 
1986 — a trofeului campioanelor 
(ne referim la Cupa Interconti
nentală și Supercupă), sportivii

OMONIA NICOSIA,
CAMPIOANEI PE SCENELE CONTINENTALE
noștri nu-și ascund dorința, 
marea lor dorință, dc a reapare 
în zonele înalte ale clasicei 
competiții intercluburi. în cursa 
lor, meciul de astăzi cu Omonia 
Nicosia reprezintă un moment 
pe care fiecare dintre cei di
rect implicați — antrenori, ju
cători, conducători — îl fixează 
Ia justa lui măsură. „Omonia 
Nicosia vorbește prin rezulta
tele ei, ne spunea ieri, la ter
minarea ultimei ședințe de 
pregătire 'a campioanei, antre
norul Anghel Iordănescu. Forța 
cu care se impune în campio-

natul țări, victoria în fața 
deținătoarei titlului Irlandei de 
Nord, contribuția celor șapte 
titulari din națională, aparți- 
nînd clubului din Nicosia, la 
acel rezultat — bombă, egalul 
cu reprezentativa Poloniei în 
deplasare, iată fapte care vor
besc net despre progresul fot
balului cipriot ți, în mod spe. 
cial, al adversarilor noștri din

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 1-3)

Astăzi, la Copenhaga, In Cupa U.E.F.A.

BRONDBY SPORTUL
UN SERIOS OBSTACOL PENTRU

STUDENȚESC
„ALB-NEGRF*

COPENHAGA, 20 (prin 
fon, de la trimisul nostru 
cial). Adevărată piatră de în
cercare pentru Sportul Studen
țesc, meciul de miercuri seară, 
din prima manșă a turului doi 
al Cupei U.E.F.A., cu puterni
ca echipă Brondby, virtuala 
campioană a Danemarcei. Cum 
se vede, sorții i-au hărăzit e- 
chipei noastre una dintre cele 
mai valoroase formații europe
ne, care cuprinde numeroși in
ternaționali „A“ și olimpici, 
performera din primul tur al

tele- 
spe-

C 3, cînd 
Gâteborg, 
lui.

Iată de 
stadionul 
de locuri) 
dificultate _ . ____
bucureșteni. în același timp, 
însă, exemplul meciurilor cu 
G.K.S. Katowice, cînd „alb-ne- 
grii“ au învins și pe teren pro
priu și în deplasare, obținînd 
o spectaculoasă calificare în tu
rul . al doilea, nu poate fi tre. 
cut cu vederea. Dar, cum bine

a eliminat pe I.F.K. 
deținătoarea •trofeu-

ee partida 
Idraets-Park 
devine de 
pentru s

de pe 
i (40 000 
maximă 

studenții 
i timp,

sublinia ți Coraș, studenții 
bucureșteni trebuie să-și strîn- 
gă rîndurile, în așa fel Incit, 
o dată pășind pe gazonul sta
dionului din localitate să crea
dă în șansa lor, să abordeze 
partida cu abnegație și curaj 
pentru a putea spune că și-au 
făcut datoria exemplar.

... întîmpinată de o vreme

Gheorghe NERTEA

(Continuare in oao 2-3)

Dinamo, in semifinalele C. C. E. la polo

dezvoltarea colaborării și i 
operării, pentru apărarea 
garantarea păcii în Balcani, 
Europa și în întreaga lume.

★
In onoarea t o v a r ă ș ului 

Nicolae Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
si a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a fost oferit, marți, 20 
brie, un dineu de către 
ministru al Republicii 
Turgut Ozal, împreună 
(ia, Semra Ozal, la 
„Ankara".

Cei prezenți au urmărit cu 
deosebit interes toasturile pri
mului ministru al Turciei și 
președintelui României rostite 
în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

octoin- 
priniul 
Turcia, 
cu so- 
Palatul

0 PERFORMANTA CARE POATE ASIGURA
Doi ani printre protagonistele 

Cupei Cupelor, în al treilea — 
Cel de acum — în cvartetul de 
elită a competiției nr. 1 din 
sportul cu mingea pe apă. Iată 
suita realizărilor poloiștilor de 
la Dinamo (de pînă la această 
oră...), ce demonstrează o con
stantă valoare internațională. 
In semifinalele C.C.E., repre
zentanța noastră a intrat, prac
tic, prin succesul limpede de 
la București, 16—10 cu cam
pioana Poloniei. I..a Gorzow, 
satisfacția victoriei a fost de 
partea gazdelor, a numeroșilor 
suporteri ai echipei Z.K.S. Sti- 
lon. „Aceasta a jucat — după 
cum spunea Lukasz Jarochow- 
ski, antrenorul federal polo
nez — la nivelul maxim al 
oosibilităților ci șl și-a înscris 
în palmares o victorie deose
bită prin acest rezultat (10—7). 
pentru că Dinamo București 
este o echipă de incontestabilă 
valoare, realmente printre cele 
mai bune din Europa". Iar a- 
supra nivelului general al par- 
tidei-retur din sferturile de

UN LOC PE PODIUM

„MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI" LA AUTOMOBILISM
De cum am intrat în baze 

sportivă Spartac din Capitală 
(cartierul Balta Albă) unde 
urma să se desfășoare „Marele 
Premiu al Bucureștiului" la au
tomobilism — cea de a patra și 
ultima etapă a Campionatului 
Republican de autocros — l-am 
întîlnit pe multiplul 
de viteză și raliuri 
fancovici. Venit ca 
(el nu participă la acest 
era efectiv emoționat : 
să nu vin ? Este grozav de 
spectaculos la astfel de curse. 
Fac niște demonstrații piloții. 
de toată frumusețea".

Cită dreptate a avut ! No:, 
firesc la început, am luat legă
tură cu secretarul șef al con-

campion
Ștefan 

spectator 
gen).

„..Cum

Modesto FERRA '51

—Sare un ARO „10“, condus de C. Dragomir Foto : A D. NEAGU(Continuare jn oag 2-3)

finală ale C.C.E. s-a pronun
țat, scurt și cuprinzător, ar
bitrul internațional de primă 
categorie Thomas Fjoerstad 
din Suedia : „A fost o fru
moasă propagandă nentru 
polo".

Stdlon a avut, intr-adevăr, o 
evoiluție superioară celeia de la 
București (și „a jucat mai bi
ne ca în Grecia, unde a reușii 
alît de surprinzătoarea elimina
re a echipei Glyfada, pe terenul

acesteia**  — cum adăuga un 
martor ocular al respectivei 
partide din primul tur, danezul 
Fleming Andersen). Dar echi
pa care merge mai departe e 
Dinamo. Campioana noastră 
putea trece neînvinsă șl de

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

Comentarii după Campionatele Naționale de box

TALENTUL Șl VALOAREA NOULUI VAL*
S-AU IMPUS ATENȚIEI

ediție a
de

încă o 
Naționale 
instalat la Fa

S-a încheiat 
Campionatelor 
box. Pe ringul 
latul Sporturilor și Culturii din 
Capitală, într-o „paradă" pugi- 
listică urmărită cu interes de 
mii de spectatori, a „defilat" 
elita boxului nostru actual. 96 
de sportivi și-au disputat cele 
12 centuri de campioni națio
nali și ai Daciadei pe anul 1987. 
De la început trebuie să spu. 
nem că această întrecere pen
tru supremație a... tulburat 
apele pugilatului nostru, dove
dind, cum nu se poate mai e- 
loc.vent, că „noul val" nu vrea 
să mai accepte, cu una cu două, 
dominarea consacraților- Ca 
dovadă, doar doi dintre csm- 
p onii anului trecut au . reușit 
să-și păstreze pozițiile. Este 
vorba de „semimusca" Marian 
Glntlac (Steaua) și „greul" Pe
tre Bornescu (Mecanică Fină 
București). Și pentru că am a- 
n intit de asalturile „noului 
■val" trebuie să subliniem, în 
primul rind, performanța ge
nerației „mondialelor" de ju
niori 1985, care, iată, a ajuns 
Ia maturitate, cucerind titluri 
la seniori. Este cazul lui Daniel 
Miîeran (Steaua) și Giani Go-

(C.S.M. Iași) ajunși în vlr- 
ierarhiel la categoriile send

gol 
ful
ușoară și, respectiv, ușoară. Ge
nerația lui 1986 începe și ea să 
puncteze. Unul dintre cei mai 
valoroși dintre recențli cam
pioni, liderul „penelor", Daniel 
Dumitrescu (Dinamo) a... sărit 
din ringul europenelor de ju
niori de anul trecut, din Dane
marca, unde a obținut medalia 
de bronz, direct pe primul loc 
al podiumului Campionatelor 
Naționale de seniori. Șl a fă
cut-o cu autoritate, argumen
tele sale, tehnice îndeosebi, 
fiind în admirația tuturor spe. 
cialiștilor. Rămînînd în limitele 
acestei categorii, trebuie să re- 

: marcăm un alt reprezentant al 
tinerei generații, neafirmat pînă 
acum, Octavian Stoica (Con- 

; strucția București), adversarul 
din finală al dinamovistului.

. Octav’an Stoica s-a impus, a- 
tenției nu numai prin boxul 
său tehnic, în linie, nu numai

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in DOfl 2-3)
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ABSENȚI DIN PRIMA LINIE!
Este mai mult ca sigur că 

situația pe care o vom rela
ta nu are precedent, ea con- 
stituindu-se intr-un nedorit 
unicat în handbalul nostru 
de mare performanță’: Prin- 
tr-o hotărîre a Biroului F. R. 
Handbal s-a stabilit ca spor
tivii component! ai iotului 
reprezentativ de tineret al 
țării noastre — care în luna 
decembrie urmează 
prezent la C.M. din 
via — să particip 
la pregătiri săptă 
mînale (în zile 
le de luni, marți 
si miercuri) la 
București, sub îndrumarea 
conducerii tehnice formate 
din antrenorul emerit Oprea 
Vlasc și ștefan Birtalan. Un 
astfel de antrenament era 
programat și pentru ziua de 
luni 19 octombrie, în sala de 
Ia complexul „23 August'4.

Cu marea seriozitate care 
îl caracterizează, antrenorul 
Oprea Vlase și-a așteptat 
luni dimineață elevii, numai 
că 10 dintre aceștia nu s-au 
prezentat la pregătire! «O 
astfel de indisciplină, care 
pune în mare pericol realiza
rea obiectivului la C.M. de 
handbal pentru tineret din 
Iugoslavia — ne spunea O- 
prea Vlase — nu am intîlnit 
Încă In lunga mea carieră. 
Este de neînțeles cum hand- 
baliștli selecționați și antre
norii lor de club care ar tre

bui să considere o mare o- 
noare participarea la forma
rea echipei naționale, privesc 
cu atîta condamnabilă lipsă 
de responsabilitate pregătirile 
pentru o competiție de an
vergura unui cămpionat mon
dial4*.  Acceptînd intru totul 
opinia antrenorului principal, 
precizăm că unul dintre ab
senți, Nichifor Dobrescu, de 
la Politehnica Timișoara, nici 
nu a fost văzut la... ochi de 

cei doi antrenori, 
el nev^nind la nici 
o ședință de cînd 
au început pre
gătirile. Luni 19 

octombrie au mai lipsit de la 
antrenament : Sorin Săftescu 
și Nicolae Popcscu (Politeh
nica Timișoara), Remus Mol
dovan și Cornel David 
(A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș), Remus Chirilă (Știința 
Bacău). Titus Donosa (Dina
mo Brașov), Costică 
(Universitatea 
Ivan (Steaua) 
(Universitatea 
Napoca).

Ar fi bine dacă ce s-a 
trecut luni ar fi doar un 
cident, desigur cu totul 
dorit. Dar pentru că el 
produs, opinăm că 
datoria federației, a 
resort' a C.N.E.F.S.
te
pe 
de

Neagu
IonCraiova),

șl Radu Marc 
C.U.G. ‘Ciuj-

pe- 
ac- 
ne- 
s-a
de

cît mai grabnic 
care le necesită 
Indisciplină.

este 
secției de 
să adop- 
măsurile 

acest act

lon GAVRILESCU
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După penultima etapă a turu-
lui Diviziei A la handbal inas-
culin clasamentul se prezintă
astfel :

1. Steaua 10 9 0 1 272—219 28
2. „Poli* 10 8 0 2 282—239 26
3. Minaur 10 7 2 1 272—244 26
4. Din. Buc. 10 6 2 2 244—222 24
5. Din. Bv. 10 5 0 5 238—233 20
6. Știința 10 4 2 4 238—253 ’20
7. „U44 Cj.-N. 10 4 1 5 240—247 19
8. Univ. Cv. 10 3 2 5 222—223 18
9. Metalul 10 3 2 6 208—235 16

10. Relonul 10 3 0 7 198—223 16
11. A.S.A. 10 2 0 8 222—252 14
12. Dacia 10 1 1 8 221—267 13

TROFEUL „SPORTUL4*
PENTRU EFICACITATE

1 . Măricel Volnea (Minaur) 82

• Joi 22 octombrie, Ia Tg. Mu
reș, va avea loc meciul dintre 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
și politehnica Timișoara, contând 
pentru ultima etapă a turulu5 
Diviziei A (m).

--------------- CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONA

PRIMA ETAPĂ A CUPEI F.R. RUGBY I«l ICHII't WÎKVINSf II OIVIZ

de goluri; 1. Marian Dumitru 
(Steaua) 73 ; 3—4. Gabriel Mari
an (Universitatea Craiova) și A- 
lexandru Fălker (Politehnica) 69; 
5. Petre Cozma (Dacia) 65 ; 6.
Tudor Roșea (Dinamo Brașov) 
64 ; 7. Sergiu Pop (Universitatea 
Cluj-Napoca) 60; 8. Mircea Gra- 
bovschi (Dacia) 59; 9. Alexandru 
Matei (Politehnica) 57; 10. A- 
drian Bondar (Știința) 55; 11—13. 
Dan Botorce (Universitatea Cluj- 
Napoca). Dumitru Berbece (Stea
ua) și Marian Zamfir (Relon-ul) 49.

SITU1ȚIE NESCHIMBATA IN

FRUNTEA CLASAMENTULUI
Lupta pentru titlul de campion 

al anului 1987 continuă. Astfel, 
actualul lider. G. Tănase (deși 
bolnav), a reușit în reuniunea de 
duminică două victorii: cu Recrut 
si ou Adona, condusă fără greșeală 
de O. Dumitru. Rivaluil său. N. 
Nicolae. a cîstigat si el două 
curse : cu Dinga. pe care micul 
N.T. Nicolae a condus-o cu mult 
tact și răbdare, și cu Meluța, 
care nu a dat nici o speranță 
adversarilor săi, I. Crăciun ară- 
tînd că și-a revenit total. Așa 
cum anticipam, duminică au 
fost alergări disputate, cu sosiri 
la fotografie, cum s-a întimplat 
în cursa cîștigată de Raluca, în 
.fața lui Pericol, T. Marinescu a- 
pelînd la cravașă, cum nu l-am 
văzut niciodată. N. Boitan pe 
timpuri un bun driver, a cîstigat 
prima sa cursă de la reintrare, 
conducînd-o pe Onuoa ca în zi
lele lui bune.

• Duminica trecută, la Baia 
Mare, arbitrul brașovean Ioan 
Boschner a condus a 500-a parti
dă (Constructorul Baia Mare — 
Textila Zalău, Div. B, fem.). Fe
licitări, cît mai multe arbitraje 
și mai ales din ce în ce mai bu
ne !

• La sus-amintita partidă, cîș
tigată de handbalistele din Za
lău cu 27—23 (11—14 !), elevele
antrenorului I. Tadici au zbur
dat pur și simplu. Vorba unui 
spectator la sfîrșitul meciului: 
„Fetele astea din Zalău pot foar
te bine să înceapă o nouă parti
dă!“ Mai notăm că sălăjencele 
au expediat de 10 ori mingea în 
bare, au irosit 3 aruncări de la 
7 m și au ratat, incredibil, cel 
puțin 5 contraatacuri singure cu 
portarul advers. Fără comentarii 
asupra valorii liderului autoritar 
al seriei a H-a din Div. B.

• Bogată (chiar prea bogată 
în ultima vreme) activitatea Co
misiei de disciplină a federației: 
in ședința din 14 octombrie, nu 
mai puțin de 13 antrenori au 
fost sancționați cu etape de 
suspendare de pe banca de re
zerve a echipei lor. Motivul ? In 
cele mai multe din cazuri: pro
teste, injurii la deciziile arbitri
lor, recidiviști în marea lor ma
joritate; gravitatea acestor aba
teri se amplifică prin repercu
siunile avute asupra celor ce 
trebuie să le... recepteze și să le 
respecte indicațiile. Cine sînt a- 
cești „educatori44? Nicolae Hai
duc (Ind. Ușoară Oradea) — 
suspendat pî-nă la 1.1.1988 ; ilie 
Coman (CSȘ „Dobrogeanu Ghe- 
rea“ Ploiești), Emeric Bugy (IT 
București), Aurelian Poterașu 
(CSȘ Buzău), Iosif Tamaș (IMU 
Bacău), Grigore Sălăjan (CSM 
Bistrița), Mircea Biriescu (Elec
tromotor Timișoara), Gheorghe 
Sobec (Filatura Focșani), Grigo
re Niță (CSȘ 2 Mecanică Fină 
București) — toți suspendați 4 
etape; Dan Alboaica (CSU Ra
pid Galați) — 3 etape; loan Bai- 
zu (H.C. Minaur II Cavnic), 
Constantin Dincă (Sportul Mun
citoresc Caracal) șl Emilian Teo- 
dorescu (CSȘ Ploiești) — 2 eta
pe de suspendare. Și Comisia a- 
nunță sporirea exigenței.

Etapa de debut în „Cupa F.R. 
Rugby44 a prilejuit întreceri de 
mare interes, în pofida faptului 
că echipele participante (și în 
special cele din prima grupă va
lorică a Diviziei A) n-au aliniat, 
din motive obiective, formațiile 
standard, pentru că o parte din 
jucători sînt selecționați în lo
tul pentru cele două meciuri in
ternaționale (oficiale) din acest 
sezon, cu U.R.S.S. (25 octombrie) 
și Franța (11 noiembrie). Dar, în 
aproape toate cazurile, rezervele 
titularilor s-au străduit să se 
exprime cît mai convingător, 
ceea ce reprezintă pentru echi
pele participante, pentru rugby 
în general, motiv de satisfacție. 
Mulți jucători-rezervă pot suplini 
oricînd pe titulari !

Iată o sumară imagine a eta
pei I a competiției.

In seria I, Rapid, deși activea
ză în cea de a doua grupă va
lorică, a reușit să se impună în 
fața Sportului Studențesc, și 
încă lâ o diferență apreciabilă: 
24—6 (9—6). Meciul a plăcut, prin 
spiritul de angajare al ambelor 
echipe și mai ales prin numărul 
mare de eseuri înscrise, cîte 
două de fiecare formație. Victo
ria rapidiștilor își are sorgintea 
în plusul de omogenitate al e- 
chipei, fapt care va cîntărl greu 
și în continuare în competiție; 
se înțelege, dacă învingătorii vor 
dovedi că omogenitatea compar
timentelor reprezintă realmente o 
caracteristică... Realizatori: Ben- 
guș și Ariașu cîte un eseu, A-, 
rambașa 2 transf., Tiberiu Du
mitru 2 l.p. și Cristogel 1

CAMPIONATUL NATIONAL
Recent la Constanța a avut 

loc Campionatul Național șl al 
Daciadei la gimnastică ritmică 
categoria a II-a, I șl maestre. 
Iată mai jos rezultatele tehnice:

CLASAMENT pe echipe cate
goria a II-a : 1 C.S.ș. 1. Con
stanța, 231,60 p — campioană 
națională ; 2. C.S.S. Triumf Buc. 
229,60 p ; 3. A.S. Flacăra Roșie Biuc. 
226,75 p; individual compus : 1. 
Ileana Alecu (C.S.S. Ploiești) 40,20 

p, campioană națională; 2. Elena 
Marghldar (C.S.S. 1. Const.) 43,80 
p; 3. Mariana Apostu (C.S.S. 
Triumf Buc.) 48,45 p; obiecte, 
neana Alecu (C.S.S. Ploieți) 
campioană națională la toate 
probele. Categoria I echipe: 1. 
C.S.S. Spartac Oradea 138,25 p, 
campioană națională; 2. C.S.S. 1 
P. Neamț 137,75 p ; 3. C.S.Ș. 2
București 137,45 p; individual 
compus : 1. Francisca Dumitres
cu (C.S.S. 2 București) 49,85 p 
campioană națională; 2. lrina 
Dodea (C.S.S. 1 P. Neamț) 48,85 
p; 3. Elena Vasile (C.S.S. Brașo- 
via) 48,75 p: obiecte: 1. Francis
ca Dumitrescu (C.S.S. 2 Buc.)

dropuri, respectiv Broscaru șl 
Jipa cîte un .eseu, Bucur trans
formare șl Năstase. 2 l.p. A arbi
trat, Anton Briceag <t. st.)

In celălalt meci al seriei I, 
Gloria — Steaua 10—62 (4—16).
Campioana, chiar fără jucătorii 
selecționați pentru „națională", 
s-a impus net, printr-o suită de 
faze spectaculoase, „la mină”, 
concretizînd nu mai puțin de 11 
eseuri (Popescu, Florea, Dinu- 
lescu, Boldor cite 2, Țuică, Moț 
și Hodorcă. Celelalte puncte ale 
steliștilor le-au realizat Popescu 
— 2 l.p. și 5 transf. șl Dinu- 
Iescu — transf.). Pentru gazde 
au înscris Stanca șl St&ncuîescu, 
cîte un eseu șl Illsel — transf. 
(P. Zaharia, coresp.)

Seria a III-a: Constructorul 
Constanța — T.C. Ind. 4—30 
(0-24).

Seria a TV-a: Rulmentul B tr
iad — C.S.M. Suceava 13—12 
(13—0) ! și IRA Tecuci — Poli
tehnica Iași 13—20 (3—4); seria
a V-a : Metalurgistul Cugir — 
1.0.B. Balș 12—3 (6—3); seria a 
VII-a: Hidrotehnica Focșani —
Contactoare Buzău 18—19; seria 
a VIII-a: U.A.M.t. Oradea — 
„U“ ÎS Februarie Cluj-Napoca 
22—4 (12—4).

• Ne vizitează echipa Slavla 
Moscova (locul 3 in prima divizie 
s U.R.S.S.). Rugbyștii moscovițl 
vor juca sîmbătă 24 octombrie 
la Iași, cu Politehnica, iar 
miercuri 28 octombrie in Capita
lă (teren Parcul CoplMul, ora 
15) cu Grivița Roșie.

DE GIMNASTICĂ RITMICA
campioană națională la toate 
probele. Categoria maestre echi
pe : 1. C.SJS. Triumf 1 Buc. 146,60 

p, campioană națională; 2. C.S.Ș.
1 Buc. 142,55 p; 3. C.S.S. Triumf
2 Buc. 136,75 p; individual com
pus: 1. Florentina Butaru (C.S.S. 
Triumf 1 Buc.) 49,90 p campioa
nă națională; 2. Petruța Dumi
trescu (C.S.S. Triumf 1 Buc.) 
49,50 p; 3. Adriana Stoenescu 
(C.S.S. 1 Buc.) 49,40; 4. Cornelia 
Popa (Spartac Oradea) 48,45 p;
5. Maria Lucan (C.S.S. Triumf 2 
Buc.) 47,05 p; 6. Paula Voicu 
(C.S.S. Triumf 2 Buc.) 46,70: 
obiecte — coardă : 1. Butaru și 
Dumitrescu 19,70 p campioane 
naționale; 3. Stoenescu 19,65 p; 
cerc; 1. Stoenescu 19,85 p cam
pioană națională; 2. Butaru și 
Dumitrescu 19,60 p; minge: 1. 
Butaru și Dumitrescu campioa
ne naționale; 3. Stoenescu 19,75 
p; măciuci: Butaru șl Stoenescu 
20,00 p; camp, naționale; 3. Du
mitrescu 19,70 p; panglică: Stoe
nescu 20 p campioană națională; 
2. Butaru 19,95 p; 3. Dumitrescu 
19,80 p.

După disputarea a 6 etape din 
Divizia A de popice, doar 3 echi
pe n-au cunoscut înfrîngerea : 
Voința Ploiești (f), Gloria Bucu
rești și Aurul Ba*a  Mare (b).

FEMININ • OLIMPIA BUCU
REȘTI — LAliOMET BUCUREȘTI 
2296—2346 (x/2—4’/2)« Victorie scon
tată, datorită valorii mai mari a 
oaspetelor. S-au remarcat:’ Flori- 
ca Lucan — 411, Elena Tranda
fir — 401 de la învingătoare, Car
men Visarion — 396 și Florica 
Dumitrescu — 385 de la gazde. 
(N. ȘTEFAN — coresp.). • VO
INȚA PLOIEȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2687—2511 (5—1). Plo- 
ieștencele se află la a 6-a vic
torie, în care Minela Mihâilă 
(482 p.d.) a stabilit un nou re
cord al arenei. (O. BALTEANU
— coresp.). • HIDROMECANICA
BRAȘOV — VOINȚA CRAIOVA 
2510—2298 (5—1). Cunoscind parti
cularitățile pistelor, brașovencele 
au obținut rezultate superioare : 
Viorica Botezatu — 455, Rosema
rie Peter — 430, Mariana Con
stantin — 428, respectiv Cornelia 
Alb oi u și Nuți Madalon cite 390. 
(C. GRUIA — coresp.). • VO
INȚA TG. MUREȘ — C.S.M. RE
ȘIȚA 2541—2527 (4—2). Evidenția
te: Elisabeta Albert — 454, Ildiko 
Szasz — 451 și Maria Todea — 
422 de la învingătoare. Maria 
Zsizsik — 450 și Dorina Stoica — 
435 de la reșițence. (I. PAUȘ — 
coresp.). • MUCAVA MOLID 
VAMA — CARPAȚI SINAIA 
2474—2304 (6—0). Succes clar al 
gazdelor, la o diferență de 170 
p.d. S-au impus atenției Adriana 
Antonesei — 442, Daniela Ciobo- 
taru — 424, respectiv Ioana iri- 
mescu — 399. (M. FRUNZA —
coresp.). • ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — DERMAGANT TG. 
MUREȘ 2534—2416 (4—2). Recenta 
cîștigătoare a C.C.E. a trecut fă
ră prea mari probleme de ad
versara ei. Au excelat Doina Ță- 
gean — 447 și Aurelia Șerban — 
439, iar de la oaspete a lăsat o 
bună impresie Margareta Gyorgy
— 421. (P. IOAN — coresp.). •
RAPID BUCUREȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2540—2469 (4—2). •
U.T. ARAD — VOINȚA QDOR- 
HEIU SECUIESC 2309—2406 (2—4). 
• VOINȚA GALAȚI — PETRO
LUL BAICOI 2431—2383 (4—2).

MASCULIN • LAROMET 
BUCUREȘTI — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 5097—5082 (3—3).
Un meci cu de toate între noile 
promovate: multe bile cu efica
citate maximă (de 9 ori au că
zut toate popicele dintr-o sin
guri? ‘lovitură), aruncări de mare 
terftifdltate la „izolate44, <ar și 
ratărt copilărești» icti lansări în... 
gol, din lipsă de concentrare, la

WlttOO''

fete: 2. Camelia Htnda (Votnta 
Brașov) 114 p. 3. Mon!ca"Aște1- 
leanu (Mobila Satu Mare) 78 p, 
4. Gabriela Kiss (Universitatea 
Cluj-Napoca) 72 p, 5. Suzana 
Sandor (Comerțul Tg. Mureș) 69 
p. 6. Elena Fillp (Voința Bucu
rești) 68 p; băieți: 2. D. Ionescu 
(ELBA Timișoara) 92 p, 3. N. 
Mănăilă (Farul) 87 p, 4—5. G. 
Dăian (C.S.U. Sibiu) șl G. Șar- 
lă (Dinamo Oradea) 86 p, S. V. 
Cloclan (RAMTRA) 83 p.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

După numai două etape, In 
fruntea clasamentelor Diviziei A 
au fost aduse primele clarificări, 
pe locurile 1 șl 2 aflindu-se ace
leași echipe care șl In ediția 
trecută a competiției șl-au dispu
tat titlurile de campioane ale ță
rii : Steaua șl Dinamo București 
la băieți, Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca șl Voința 
C.S.ș. 2 București la fete, toate 
patru echipe fiind neînvinse. Ne
învinsă mai este doar formația 
feminină Voința Brașov, cîștigă
toare la scor In toate partidele 
susținute pînă acum. Clasamen
tele la zi :

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

tn fruntea clasamentelor „Tro
feul Sportul" pentru eficacitate 
s-au detașat Magdalena Pali 
(Voința Brașov), cu 136 p, șl 
Virgil Băiceanu (Farul), eu 117 
p. 11 urmează In clasamente —

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I : 1. Adona (O. Dumitru) 1:39,2 
Cota : cîșt. 24. Cursa a II-a : 1. 
Meluța (Crăciun) 1:35 ; 2. Rani
ța ; 3. Găman. Cota : cîșt. 35, 
ev. 27, ord. triplă 302. Cursa a 
III-a ; 1. Dinga (N.T. Nicolae)
1:28,5. Cota : cîșt. 24, ev. 26, tri
plu I—II—ni 530. Cursa a IV-a :
1. Onuca (Boitan) 1:29.3; 2. De- 
dițel;*  3. Sadovan. Cota : cîșt. 35, 
ev. 140, ord. triplă 496. Cursa a
V- a : 1. Raluca (Marinescu; 
1:30.3. Cota : cîșt. 115. ev. 26, 

ctriplu in—IV—V 675. Cursa a
VI- a : 1. Osina (Costică) 1:30,3 :

“2. Cobadin ; 3. ITendorf. Cota : 
*cîșt. închis, ev. 18, ord. triplă 420 
(Cursa a VII-a : 1. Recrut (I. I. 
Florea) 1:27.0. Cota : cîșt. 70, ev. 
(închis, triplu V—VI—VII 1616, 
Cursa a VlII-a : 1. Anin (B.
Manea) 1:28,4 ; 2. Straton ; 3. Si- 
pică. Cota : cîșt.. 50, ev. închis, 
•ord. triplă 941. Cursa a IX-a : 1. 
îRimnica (M. Ștefănescu) 1:35,0;
2. Rucsac ; 3. Galu. Cota : cîșt.
60. ev. 212, ord. triplă încnisâ. 
triplii vn-vm-ix 3450. Cursa 
a X-a : 1. Supliciu (Simlon)
1:35,3 ; 2. Odaia. Cota : cîșt. 44. 
ev. 50, ord. 350.

Rubrica realizata de 
Mihail VESA

„MARELE PREMIU
(Urmare din pag. 1)

A. MOSCU

cursului — „nelipsitul" lng. M. 
Ștefănescu — de la care am 
primit primele amănunte. Mai 
întîi traseul : un circuit de 
1 210 m pe pămînt denivelat 
(ce se străbătea de cite 5 ori) 
lat de 10—12 m, în care era 
inclus și un dimb mare de pă- 
mînt, cu o înclinație de 37 gra
de, ce era urcat și coborît. 
Concurente, bineînțeles, mașini, 
le ARO („10“ și „24“) de ' la 
Cîmpulung Muscel, autoturisme 
Dacia cu sportivi de la I.A. 
Dacia Pitești, I.P.A. Sibiu, 
Unirea Tricolor, Alfa F.E.A., 
ambele din București (ce păcat 
că — nu înțelegem de ce ? — 
au lipsit autoturismele Oltcit, 
aureolate în acest an cu titlul 
de campioane Ia raliuri) și au
tocamioanele Steagul roșu

AL BUCUREȘTIULUI"
Brasov — tip DAC 667 T, cu 
forță de 300—400 H.P..

întrecerile — organizate bine, 
cu minuțiozitate de către A.S. 
Unirea Tricolor (președinte P. 
Pîrcălăboiu), exemplu, de ani, 
pentru pasiunea cu care spriji
nă automobilismul — s-au des
fășurat In două zile, lncîntînd 
efectiv miile de spectatori pre. 
zenți pe marginile traseului. 
„Lupta" mașinilor de teren 
ARO, multicolore, suplețea a- 
lergării Dariilor pe teren acci
dentat, salturile acestora pe 
trambulina formată de vlrful 
dîmbului de pămînt, disputa 
„piept la piept" a puternicelor 
camioane „Steagul roșu" au stîr- 
nit ropote de aplauze, dar mai 
ales exclamații de admirație 
față de măiestria piloților, dar 
și de rezistența mașinilor. In 
Întrecerea autoturismelor ARO 
— la cele două divizii — au

MASCULIN, GRUPA 1-«
1. Steaua 4 4 0 421:284 8
2. Dlnamo Buc. 440 360:272 8
3. I.C.E.D. Buc. 4 1 2 346:383 6
4. Dlnamo Oradea 4 1 1 359:328 6
5. Acad. Mii. Buc. 4 0 4 265:352 4
6. Rapid Buc. 4 0 4 273:405 4

GRUPA 7-12
7. CJ3.U. Sibiu 4 3 1 438:301 7
8. RAMIRA B. M. 411 412:377 7
». Pollt. lăți 432 331:372 6

10. Fi .ha Tim. 4 12 330-J19 6
11. C.S.U. Brașov 4 1 3 378:442 5
12. Farul C-ța 4 1 3 366:387 5

FEMININ, GRUPA 1-«
1. „U'CJ.-Napoca 449 332:209 8
». Voința Buc. 4 4 0 280:241 8
3. Chim. Rm. V. <11 226:243 6
4. Olimpia Buc. 411 270:239 6
5. Rapid Buc. 4 0 4 234:305 4
8. Pollt. Buc. 404 229:332 4

GRUPA 7-12
7. Voința Brașov 4 4 0 407:265 8
8. Mobila S. M. 4 2 2 275:259 6
9. C.S.U. Ploiești 4 1 1 158:259 6

10. Comerțul Tg. M. 413 273:335 6
11. Poli. Tmș. 413 295:315 5
M. Met. SaJontn 4 1 3 308 383 5

LA AUTOMOBILISM
făcut curse frumoase N. Boeru, 
V. Gentoiu și Gh. Radu — ulti
mul plerzind finala (Cind se 
afla tn față) din cauza... unei 
pene de cauciuc. Disputa Da- 
cillor, In manșe semifinale ți 
finale, a fost de toată frumu
sețea datorită faptului că la 
startul ei au fost o serie de pi- 
loți (de subliniat gestul lor pen
tru popularizarea automobilis. 
mului) cu „cărți de vizită", 
toți cu titluri de campioni la 
raliuri, sportivi „de lot". L. 
Balint, campionul absolut din 
acest an (greu de explicat cu 
ce „mină sigură" a condus, ce 
virtuozitate a dovedit), S. Va
sile, „bronzul" campionatului 
(„întrerupt" în finală de blo
carea cutiei de viteză) — am
bii de la I.A. Dacia, A. Botezan 
și M. Bucur, de la I.P.A. Si
biu, F. Nuță (temerar, cu sal
turile la „cocoașă" cele mai
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TALfNTUL Șl VALOAREA
(Urmate din pag 1)

prin ambiția și curajul său, ci 
și prin două victorii care, tre
buie să recunoaștem, l-au ne
tezit drumul lui Dumitrescu 
spre titlu. La cei 19 ani ai săi 
și la debutul în campionatul 
seniorilor, Stoica și-a înscris 
în palmares două prestigioase 
meciuri cîștigate In fața fostu
lui campion mondial de tineret 
Marcelică Tudoriu (Steaua) _ și 
a gălățeanulul Ionel Panaitc, 
doi ani la rînd campion al „pe
nelor" I Iată o carte de vizită 
care, de pe acum, îl recoman
dă selecționerilor. Cît despre 
dîrzenia sa In luptă, ne-a pro
bat-o, cum nu se poate mai 
convingător, în finala de dumi
nică, cînd l-a Înfruntat pe 
Dumitrescu fiind accidentat la 
mîna dreaptă ! Un alt „copil 
teribil" s-a dovedit a fi Petre 
Buliga (C.F.R. Timișoara). El 
a Început turneul furtunos, eli- 
minîndu-1 pe campionul „en 
titre" Ștefan Drișcu (Farul) 
dar, din păcate, turul său de 
forță nu a mal putut fi conti
nuat din cauza unei puternice 
nevralgii.

Cu deosebit interes a fost 
așteptat „come-back“-ul celor

spectaculoase) și Ionescu Cris- 
tea (foarte bun la un gen de 
curse... pe care nu l-a culti
vat pînă acum, de la Unirea 
Tricolor. Promițătoare evo
luția tlnărului C. Măcăneată 
(I.A. Dacia). Mai sobră a fost 
Întrecerea „giganților" (camioa- 
nelor) conduse de S. Bară, C. 
Morar, V. Oprea — învingăto
rul cursei, I. Ene și C. Stinghe, 
de-acum ' obișnulți ai raliuri- 
lor și concursurilor de autocros.

Precizînd că „Marele Premiu 
al Bucureștiului" a revenit în
treprinderii de Autoturisme Da
cia (locul I pe echipe) iată re
zultatele etapei : Divizia I — 1. 
L. Balint, 2. Ionescu Cristea, 3. 
Al. Botezan (de fapt aceasta 
este ordinea și în clasamentul 
general) ; Divizia II — 1. N. 
Boeru, 2 ,V. Gentoiu, 3. Gh. 
Simionescu ; la el. pînă la 1600 
cmc ■— S. Tcnțu : camioane : 
V. Op rea ; începători — Gh. 
Simionescu.
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După meciurile de juniori cu Cehoslovacia

JUCĂTORI COMPETITIVI EXISTĂ.
DAR El TREBUIE CAUTAȚI

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

tigat 
plus 
a a- 
?tilor 
pre- 
, c. 
res- 
Ivan 

ii (i. 
:nța

RO- 
■ește- 
ilele" 
ipalil 
O, D. 
e, I. 
- 876 
IE — 
[A — 
—4860
Șin- 

ători, 
oven! 

(V. 
GLO- 
ZTPEX 
(6-0).

scor 
>ionat 

care 
I. Au 
•oșilor 
ă Al. 
rei — 
•esp.). 
C.F.R. 
(5-1). 
ripioni 
). CeJ 
joș — 
îpectiv 
EȘ — 
TA - 
IUREȘ 

mari 
t rea- 
)u re- 
920 de 
919 de 
— co- 
□DOR- 
7AL.UL 

(4—2). 
și Tr. 
liderii 

GA — 
AVENI 
ÎOARA 
1OMU- 
SATU

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

La Drobeta Tr. Severin 
(miercuri 14 octombrie) șl la Or
șova (vineri 16 octombrie) s-au 
disputat partidele amicale In
ternationale dintre selecționatele 
de juniori UEFA ‘89 ale Româ
niei și Cehoslovaciei. Au fost 
tntîlnlrile revanșa după cele ca
re au avut loc In luna mai in 
Cehoslovacia (1—J și 1—2) și 
nimeni nu poate afirma că ti
nerii noștri jucători nu s-au 
străduit să cîștige, dar...

Pe stadionul Municipal din 
orașul de reședință al județului 
Mehedinți (intr-o organizare fă
ră cusur, cum avea să fie șl 
cea de la Orșova), echipa noas
tră a primit foarte repede gol. 
In mln. a, șl tot eșafodajul el 
s-a dă rimat brusc, „112-le pre
gătit de antrenorii Cornel Jurcă 
șl Cornel Vlad acțlonlnd, in 
continuare, cu destulă vigoare 
(dovadă a unei bune pregătiri 
fizice), dar FARA CALMUL Șl 
CLARVIZIUNEA NECESARE ÎN 
FAZELE DE FINALIZARE. Nu
mai In ultimele zece minute 
s-au Irosit patru uriașe ocazii, 
S. Mihai. Sima și A. Popa — deși 
cu destule partide Internaționale 
la activ — nereușind să înscrie 
nici eu poarta goală, nici de la 
6—7 metri! Șl scorul a rămas 
2—0 pentru oaspeți...

La Orșova, pe stadionul Dier- 
na. In al doilea meci, selecțio
nata a fost întărită cu alțl ciți- 
va jucători: Selimesi, Minea. 
ștefănlcă, Pîrvu. Jucînd, din 
Start. FOARTE RAPID ȘI TRAN

ȘANT, echipa noastră a reușit o 
primă repriză toarte bună, do- 
minînd cu autoritate, mareînd 
un gol superb (S. Mlhai). dar a- 
ceeașl veche carență, de care nu 
se fac vinovați numai juniorii 
— ratArile — a stopat-o din 
cursa pentru un scor liniștitor
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STEAUA - OMONIA NICOSIA
(Urmare din pop I)
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„optimile" Cupei Campionilor 
Europeni. Am reamintit mereu 
jucătorilor noștri despre ambiția 
acestor echipe care au început 
să urce spectaculos în clasa
mentul afirmării, despre obli
gația de a privi partida cu se
riozitatea cuvenită. Sper să 
confirmăm anticipările și să 
realizăm încă de Ia București 
un rezultat care să ușureze 
misiunea noastră pentru me- 
ciul-retur dc la 4 noiembrie". 
Steaua a încheiat ieri pregăti
rile și antrenorii A. Iordănescu 
și R. Troi intenționează să pre
zinte „U“-le standard, cel din 
ultimele etape ale campiona
tului.

Omonia Nicosia, sosită, așa 
cum am anunțat, de duminică 
la București, se află la a 39-a 
prezență in cupele europene. 
32 dintre partide fiind susți
nute în C.C.E. Ieri dimnieațâ, 
chiar pe stadionul central din 
complexul Steaua, oaspeții au 
susținut ultimul antrenament 
din seria celor efectuate în Ca
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BRONDBY - SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din pag 1)
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foarte irumoasă, necaracteristi- 
că Nordului în această perioadă 
(temperatura fiind de +10-12°), 
delegația echipei bucureștene a 
sosiUmarți, la prînz, la Copen- 
haga. Pe aeroportul Kastrup. 
s-au aflat numeroși ziariști și 
reprezentanți ai clubului Bron- 
dby. Seara, de la ora 19 (20, ora 
Bucureștiului), aceeași la care 
va avea loc intîlnirea, noul 
cupiu de antrenori (Paul Ca
zan — Gino Iorgulescu) au 
programat un antrenament de 
acomodare, pe stadionul unde 
va avea loc partida ; la sfîrși- 
tul antrenamentului, tehnicienii 
echipei noastre comunicîndu-ne 
următoarea formație probabilă: 
Cristian (Voicilă) — M. Marian, 
M. Popa, Cristea, Munteanu II 
— Pană, Bozeșan I, Iorgulescu, 
Coraș — Țîrlea, Stanici (S. Ră. 
ducanu).
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Pentru meciul Victoria 
București — Dinamo Tbi
lisi, din cadrul turului 
doi al Cupei U.E.F.A.. 
programat joi, de la ora 
>5, pe stadionul Dinamo 
sînt valabile legilimațiile- 
abon ament de culoare ro
șie ți verde eliberate de 
C.N.E.F.S., celelalte nu
mai însoțite de tichște.

Biletele de intrare s-au 
Dus in vînzare la casele 
stadionului Dinamo. 

pină in mln. 45. Și, după pauză, 
la un atac singular al oaspeți
lor, după o mare Învălmășeală 
in careu, s-a recurs la soluția 
extremă (de a opri cu mina 
mingea care Intra in poartă) și 
jucătorii cehoslovaci au egalat 
din penalty. Un rezultat NE
DREPT. Echipa noastră ar fl me
ritat să clștlge clar acest meci, 
deși adversara el s-a dovedit a 
fi deosebit de tenace, luptlnd 
fără răgaz ptnă la fluierul final. 
De altfel, trebuie s-o spunem 
clar, „ll* *-le  cehoslovac, pregătit 
de antrenorii Petre Hudec șl Pe
tre Benedik. s-a dovedit a fi 
foarte puternic (cu o apărare 
masivă șl agresivă), practicind 
un fotbal atletic, modern, bazat 
pe contraatacuri rapide, după 
scheme bine Însușite la antrena
mente. Frtala — Smejkal — So
viet — Tomaș au format un vi
guros „ax*  de echipă, in jurul 
cărora au... gravitat ceilalți ju
cători predispușl la un efort ne
drămuit din primul șl ptnă in 
ultimul minut. Un astfel de „ax*  
n-a avut echipa noastră (cum 
are selecționata U.E.F.A. ’88). 
Unii jucători n-au putut mai 
mult decit au arătat, dar aceasta 
este o altă problemă, una legată 
de SELECȚIE, de ceea ce oferă 
eșalonul juniori echipelor repre
zentative Înscrise In campiona
tele europene. Selecționata 
U.E.F.A. '89 nu se mal află an
gajată intr-o asemenea competi
ție; am Înțeles insă că ea este 
cea care va participa, anul vi
itor, la Turneul Prietenia și la 
Campionatul Balcanic. Dacă așa 
va fl, atunci ea va trebui să fie 
serios Întărită cu jucători cu a- 
devărat talentați, COMPETITIVI 
care, slntem siguri, există. Dar 
trebuie căutați.

ECHIPELE NOASTRE ÎN 
„CUPA BALCANICA". Mîine, 
la Pitești și, respectiv, Hune
doara, F. C. Argeș și Corvinul 
susțin noi partide în competiția 
internațională „Cupa Balcani
că", de data aceasta în com
pania a două formații din Al
bania. Elevii antrenorilor Fl. 
Halagian — I. Voica vor în- 
tîlni echipa Luftetari, îar cei 
ai lui C. Ardeleanu — M. 
Klein pe Dinamo Tirana.

Partidele vor începe la ora 
15 și vor fi conduse de urmă
toarele brigăzi de arbitri: la 
Pitești — T. KUTAY (Turcia), 
la linie: N. Dinescu și I. Cră- 
ciunescu; la Hunedoara — M. 
VOUTSAROS (Grecia), la li
nie : M. Axente și C. Corocan

Leordeni, Băncuță Iile din corn. 
Mâțișori, jud. Dîmbovița, Diaco- 
nu Grigore și Samoilă Aurel din 
București.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 21 
octombrie, va avea loc in Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, incepînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la desfășu
rarea operațiunilor de tragere 
vor fl transmise la radio. pe 
programul I, la ora 16,45. după 
transmisia întîlnirii de fotbal 
Steaua — Omonia Nicosia. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
șl tn reluare, pe același pro
gram, la ora 23,05, și miine, joi 
22 octombrie, la ora 8,55.

Lourențiu DUMITRESCU

pitală. L-am interpelat pe an
trenorul principal al campioa
nei Ciprului, Ioncio Arsov, 
care ne-a spus că buna com
portare a echipei pe care o pre
gătește în primul tur al com
petiției a reprezentat o încura
jare a întregului lot, care a și 
avut, mai departe, in campio
nat, apariții din ce în ce mai 
bune. „Steaua rămîne indiscu
tabil favorita dublei întîlniri, 
ne declara antrenorul Arsov. 
Noi vom încerca să suplinim 
diferența de valoare tehnică 
printr-o angajare maximă, vom 
căuta să limităm diferența de 
scor, dar nu printr-un joc de
fensiv, printr-o apărare oarbă. 
Sper într-o partidă frumoasă, 
care să justifice interesul 
spectatorilor", a încheiat inter
locutorul nostru. Formația pro
babilă ; Haritou — Mavris, 
Ilristodulo, Evagoras, Tikos — 
Lakciev, Pețas, Închis, Jevizov — 
Knndidos, Csurupas.

Meciul va fi condus de un 
trio din Polonia : M. Listkie. 
wiez — T. piakonwicz, W. Rudy. 
Observator U.E.F.A. : Sandor 
Bares (Ungaria).

In penultima etapă a campio
natului danez, jucată duminică, 
Briindby a dispus cu 3—1 (1—0) 
de formația Herfolge. Cu titlul 
de campioană în buzunar — 
conduce detașat cu 9 puncte —, 
Brondby privește cu mult op
timism intîlnirea cu Sportul 
Studențesc.

De luni, lotul echipei daneze 
se află in cantonament la 
Sddby, localitate situată la 30 
km de Copenhaga. Antrenorul 
Petersen a anunțat următoarea 
formație : A. Ijehmeichel — II. 
Jensen, L. Olsen, K. Nielsen, O. 
Nielsen — Steffcnsen, L. Lar
sen, J. Jensen — Wilfort, K- 
Nielsen, B. Laudrup.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Luxem
burg avîndu-1 la centru pe M. 
Philippi.

LOTO pronosport informează
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 18 OC
TOMBRIE 1987. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 8 variante 25% a cite 37.255 
lei; cat. 2 (12 rezultate): 2 va
riante 100% a cîte 8.897 lei și 193 
variante 25% » cîte 2.224 lei; cat. 
3 (11 rezultate): 68 variante 100% 
a cîte 1.098 lei și 2.442 variante 
25% a cît*  27“ lei. Cîștigurile de 
cîte 37.255 lei de la cat. 1 au re
venit participanților: Moraru
Gheorghe din Brașov, Popa-Vesa 
Mircea din Craiova. Jercan Radu 
din Ploiești, Lupu Mihai din Su
ceava, Nescu Pavel din Popești

UNIREA FOCȘANI - F. C. CONSTANTA 4-3 (1-2) 
lNTR-0 PARTIDĂ DRAMATICI..

Derbyul seriei moldave a ofe
rit o partidă de zile mari. In 
ciuda terenului greu șl alunecos, 
cele două combatante au etalat 
un joc cu o pronunțată tentă o- 
fensiyă, care poate rivaliza cu 
multe partide din primul eșalon. 
Din start, focșenenil asediază li
teralmente reduta constănțeană, 
insă blocul defensiv al echipei 
de pe Litoral funcționează per
fect. Contrar cursului jocului, la 
primul atac inițiat F.C. Constan
ța, va deschide scorul prin PET- 
CU (mln. 6 — Ia o gravă greșea
lă a goal-keeperului Paraschiv). 
In continuare se joacă lntr-un 
ritm alert, eu atacuri periculoa
se pe flancuri, la ambele porțl.

OLIMPIA RM. SĂRAT - POLITEHNICA IAȘI 0-2 (0-0)
...UN MECI CU PATRU PENALTY-URI

încă din primele minute, pe 
fondul dominării teritoriale a 
gazdelor, cu destule ocazii — in 
minutele 3 (Sultănolu șl Nlcul- 
clodu se încurcă reciproc ta 
careu, la un corner), 4 (Tone, 
șut din 16 m, peste „transversa
lă*),  7 șl 14 fTigoianu are două 
acțiuni reușite, dar pierde balo
nul în suprafața de 16 m), 15 
(Roșea, șut de la 20 m, foarte 
puternic, Cîmpeanu scoate de la 
vinclu, cu vîrful degetelor) — 
oaspeții caută să tempereze jo
cul, au cîteva combinații fru
moase la mijlocul terenului, dar 
In apropierea careului advers, 
Diaconescu, Paveliuc șl Croitoru 
Irosesc ocazii bune de a înscrie.

C.S. TÎRGOVIȘTE - JIUL 7-0 (4-0) 
CU PORTARUL BOITOR ÎN... PRIM-PLAN

Surpriză de proporții Ia Tlrgo- 
vlște, unde fosta divizionară A 
Jiul a fost învinsă la un scor 
imprevizibil de către formația 
locală. Scorul-fluviu a fost mult 
înlesnit de nelnspiratul portar 
Boitor, care, așa cum avea s-o 
facă șl la alte goluri, a gafat 
prima oară în min. 3, clnd C.S. 
Tlrgovlște a desenis scorul la o 
centrare banali « neobositului 
mijlocaș BONDOC, iar portarul 
Jiului, ta Ioc să boxezs balonul 
alunecos ta corner, a preferat 
să-l prindă și l-a scăpat ta pla
să. A urmat Imediat replica oas
peților, dar la poarta cealaltă. 
Dirjan s-a opu. cu siguranță șu
turilor puternice expediate de 
Lasconl șl Szekeli. EchillbruH s-a 
rupt total din minutul 21, cînd 
RADUCANU a expediat un șut 
de la distanță, balonul poposind 
din nou ta poarta Iul Boitor. 
Alte două goiurj Înscrise de CHI- 
RIȚA cu capul (min. 35), și D. 
DUMITRESCU (min. 37), șut cu 
boltă peste Boitor, au făcut ca 
la pauză tabela să arate 4—0 (!) 
tn favoarea gazdelor.

Nici la reluare Jiul n-a găsit 
resursele să stopeze iureșul echi
pei locale, dezlănțuită tn ofensi
vă grație, tn mare măsură, re
întineririi echipei (din vechii Ju
cători au mai rămas doar S. 
Dumitrescu și Nicolescu), astfel 
că Boitor (Înlocuit mult prea 
ttrziu) a mai primit un gol, iar 
Racolțea tacă două. Autori: BA
DEA D. DUMITRESCU și GO
RAN.

Mult schimbată In bine, C.S. 
Tîrgoviște a practicat un _ joc 
cursiv, aerisit și eficace, la con
tribuția victoriei adueîndu-și a- 
portu’l, In egală măsură, toți ju
cătorii. dar mai ales tinerii Ba
dea, Bondoc, Răducanu, D. Du

în timp ce Unirea ratează, echi
pa Litoralului Iși va mări avan
tajul prin același PETCU (min. 
11 — care a transformat penal- 
tyul la o nouă gafă a lui Pa
raschiv). La 0—2, gazdele nu ce
dează, totuși, domină cu și mai 
mare autoritate jocul șl reușesc 
să reducă din handicap prin 
CHIRIȚA (min. 35).

La reluare, F.C. Constanța se 
retrage deliberat in apărare, 
permițînd echipei Unirea (pregă
tită de tandemul Cr. Costea și A. 
Pastia) să preia conducerea osti
lităților ptnă in final. Gazdele 
egalează prin omniprezentul 
CHIRIȚA (min. 48) șl preiau con
ducerea in mln. 86 prin BABA,

Repriza a doua este mal echi
librată. Gazdele forțează deschi
derea scorului și, ta mln. 70, la 
un corner de pe partea dreaptă 
executat de Roșu, se dictează 
prima, lovitură (din cele patru) 
de la 11 m, la un henț, ta careu, 
al oaspeților. Execută Niculcioiu, 
slab, șl Cîmpeanu respinge, ta 
mln. 73, la un nou contraatac al 
oaspeților, prin Paveliuc, acesta 
este faultat ta careu, șl lovitura 
de la 11 m; execută același PA
VELIUC, eare Înscrie plasat: 0—1. 
In min. 80, Rcșu intră în careu 
ta dribling, este faultat și ur
mează a... treia lovitură de pe
deapsă; execută Țone, dar Clm- 
peanu apără dta nou 1 In mln.

mitrescu, Chlrlțâ și Goran, semn 
că fotbalul dîmbovițean se află 
pe un drum bun.

Referiindu-ne la Jiui. trebuie 
să spunem că în acest meci (ta 
afara greșelilor dta apărare), e- 
chlpa a fost urmărită de neșan
să. ratînd cîteva situații favora
bile.

MECANICĂ FINĂ BUCUREȘTI - TRACTORUL BRAȘOV 2-2 (2-0) 
...DUPĂ CE CONTURILE PĂREAU ÎNCHEIATE

La prima vedere, partida Me
canică Fină București — Tracto
rul Brașov se anunța liniștită, 
prezentînd — teoretic — echipa 
locală tn postură de favorită. De 
altfel, gazdele au manevrat va
riat, cu acțiuni nu o dată peri
culoase. După ce Guda (mim. 8 

șl 27) șl Dragne (min. 23) au 
fost aproape de gol, fireasca 
deschidere a scorului am con
semnat-o ta min. 28, TICA trans
formed penaltyul acordat Ia 
faultul comis de Beleaua asupra 
Iul -Pîslaru. Peste două minute, 
formația locală iși mărește avan
tajul: Petre profită de gafa lut 
Hintea, U „vede*  cu o diagonală 
pe DRAGNE, al cărui „lob", din 
colțul careului de 16 m, este 
fără replică. La poarta cealal
tă, o singură fază notabilă, ta 
mln. 40, etnd Varga se complică 
în poziție favorabilă.

Imediat după reluare, bucu- 
reștenil forțează proporțiile sco
rului, tasă Guda (un campion al 
ratărilor) Irosește în min. 49 șl 
50, două situații Ideale. Brașo
venii schimbă partitura, devin 
mai lnsistenți ta ofensivă și, în 
mln. 54, BELEAUA, cu un șut 
puternic, prin surprindere, de la 
30 de metri, reduce handicapul. 
Nu treo decit 60 de secunde și

GLORIA BISTRIȚA -
...DAR 2-2 LA

Chiar dacă miza partidei de la 
Bistrița anticipa un joc dirz, a- 
prig disputat, între două comba
tante cu potențial tehnlco-tactic, 
nimeni din cei aproximativ 8 000 
de spectatori nu s-ar fl putut 
gindi la deznodămîntul nedorit 
al acestui meci : patru elimiinări 
și nu mai puțin de șapte carto
nașe galbene acordate ! Prima 
repriză a fost mai curată, cu 
mal multă preocupare pentru un 
joc constructiv Arădenii slut 
cei care ratează prima ocazie de 
a înscrie prin Negrău (min. 15). 
Gazdele caută, prin diferite ma
nevre tactice înșelătoare, să-1 
scoată din dispozitiv pe masivii 
apărători arădeni, dar șarjele 
lor se izbesc de un zid de ne
trecut. Oaspeții contraatacă pe
riculos șl, în min. 23, Țîrban 
șutează în bară, de la 18 m. 
Gazdele atacă în valuri, din ce 
in ce mal consistent, și șuturile 
lui Manea (intr-o formă bună), 
din minutele 37 și 44, sînt apă
rate excelent de Lovaș. După 
pauză, gazdele forțează victoria, 
atacurile lor la poarta adversă 
sînt tot mai multe și cu mai 
mare grad de periculozitate și, 
în min. 52. Manea șutează vio
lent, dc la 18 m, dar balonul lo
vește bara ! Din acest moment, 

Finalul partidei este dramatic. 
Mai intîi egalează F.C. Constanța 
prin ZAHIU (min. 80) și se părea 
că meciul se va încheia ncdecis.

Dar Unirea are din nou tăria 
șl puterea să atace vertiginos șl 
să obțină o meritată, muncită și 
mult aplaudată victorie cu scorul 
de 4—3, prin golul înscris de CR. 
RUSU (min. 85).

Arbitrul Mircea lonescu (Tîrgo
viște). a condus foarte bine for
mațiile :

UNIREA: Paraschiv — MATEI, 
GALAN, Lupu ‘ Burgă — Babalic 
(min. 75 Posmac), BRUTARU, Po
pescu, BABA — CR. RUSU, CHI
RITA.

F.C. CONSTANȚA: Gîrjoabă — 
TUFAN, ZAHIU, Dinu. Cămui — 
POPOVICI, Nedelceafu (min. 54 
Udrică), Bîrbora, Roșu (min. 60 
Bătrîneanu) — PETCU, Funda.

Aurel PĂPĂDIE

13, ieșenii, pe contraatac, obțin o 
nouă lovitură de pedeapsă prin 
Paveliuc. care intră vijelios cu 
mingea ta car-u și este faultat; 
execută același jucător, portarul 
gazdelor respinge, dar FLOREAN, 
pe fază, înscrii plasat: 0—2. Me
ciul este jucat, oaspeții pleacă 
cu două puncte, datorită în pri
mul rlnd preciziei și siguranței 
tn execuția loviturilor de la 11 
metri.

A arbitrat foarte bine Ion Cră- 
ciunescu următoarele formații: 

OLIMPIA RM. SĂRAT: Lăptoiu 
— Dascălu, ROȘCA, Ionlță, Stan- 
ciu — Grigore, Niculcioiu, ROȘU, 
TIGOIANU — Sultănolu (min. 64 
Răileanu), Tone.

POLITEHNICA IAȘI: CÎMPEA
NU — Huluță, Gheorghiu, BAI- 
CEA, Mihuț — Constantin, Duș- 
manu, PAVELIUC (min. 87 Iva
nov), Burdujan (min. 63 Flo
rean) — Croitoru. Diaconescu.

Alexandru POPESCU

Arbitrul M. Axente (Arad) • 
condus bine formațiile:

C.S. TÎRGOVIȘTE: DIRJAN — 
Nedelclu, BADEA, S. DUMITRES
CU, Nicolescu — BONDOC, V. 
Petcu (min 73 ștefan), RADU
CANU — D. DUMITRESCU. CHI
RIȚA, Chlrcă (mln. 64 GORAN).

JIUL: Boitor (mln. 55 Racolțea)
— Dlanu, Neagu v Popa, B. Po
pescu — Cristea, Timofte, Sze
keli (min. 44 Moromete), STANA
— stolnescu Lasconl.

Gheorghe NERTEA

Ghloane, scăpat singur, șutează 
peste „transversală". Moment de 
răscruce în min. 63: portarul Or
ban scoate incredibil mingea ex
pediată ci cap’.’l de Guda, Iar ta 
faza următoare contraatacul 
brașovean este fructificat de FL. 
VASILE. Altfel spus, in loc de 
3—1 a fost 2—2. scor care va ră- 
mine pină în final, cu toate e- 
forturile bucureștenilor, care 
Insă — trebuie spus — au acțio
nat stereotip In fața unei de
fensive bine organizate, tn ca
drul căreia ttnărul Goran a avut 
două intervenții tr extremis, ta 
min. 73 și 81. Din mln. 81, Trac
torul a jucat în 10 oameni, Be
leaua fiind eliminat pentru lovi
rea adversarului fără minge.

Arbitrul I. Ferei.czl (Timișoa
ra) a condus foa.te bine forma
țiile:

MECANICA FINA: Vochin — 
Stănescu, CHITA, Blvolaru, Zam- 
flrescu — PÎSLARU, Tică, Guda
— Nlca (mln. 75 Cojocaru), petre 
(min. 46 Cloacă). DRAGNE.

TRACTORUL: ORBAN — An- 
ghel, GORAN Hintea, Mureșan
— GHIOANE, Varga, Manta, Be
leaua — FL VASILE, Aldea 
(mln. 46 Dumitrescu).

Adrian VASILESCU

U. T. A. 2-0 (0-0)
CARTONAȘE ROȘII
oaspeții se retrag deliberat în 
apărare, mizînd pe un punct, și 

. încep faulturile excesive (orice 
atac bistrițean era oprit nrin 
fault). în min. 74. Soare primeș
te un balon în adîncime, pătrun
de în careu, unde este faultat 
clar. Penaltyul este transformat 
imp cabil de FLOREA. în min. 
76, Bîtea este eliminat din Joc 
pentru faulturi repetate. Cu pa
tru minute înainte de final, Glo
ria își materializează dominarea 
prin golul înscris de manea. 
Pentru lovire reciprocă sînt eli
minați Costin și Țîrban. Și pen
tru a fi un echilibru perfect în 
teren, în mln 88 e^te eliminat 
și Bagiu, pentru că a încercat 
să-și facă singur dreptate, la un 
fault obișnuit de joc.

Arbitrul Fl. Popescu (Ploiești) 
a condus foarte bine un Joc deo
sebit de greu.

GLORIA: Șara — Nicolae, Tă- 
tăran. Hurloi, Bagiu — ROMAN, 
Costin, Florea — Soare, Șuvagău, 
MANEA.

U.T.A.: t ovaș — Popescu, Csor- 
daș (min 80 Cheregi), Vlșan, 
Bunaciu — Gaica Hlrmler, ȘER- 
bANTCA (min. 61 Iova) — Bîtea. 
Țîrban Negrău.

Pavel PEANA
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Șl ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
AIDA IU/LÂ

bottekdam, 30 (prin telefon 
t» la trimisai no«tru special). 
Antrenorul coordonator al lotului 
masculin. Dan Grecu, s-a arătat 
mulțumit de prestația elevilor săi. 
nutrind nădejo. în‘r-o compor
tare superioară la. „libere". Dan 
Grecu ne- spus „Dacă n-air fi 
fost ezitările lu: Pizan și atitu
dinea rezervată a arbitrilor, am 
li adunat probabil, un punct in 
^lus Nu atît noteie de la cai 
eu minere jn-au surprins, căci 
0 știam pe Eberhardt Gienger 
(fci-n. foyL campion mondial Iu 
bară fixă în 1974. clnd Grecu a 
tobindit la Vama titlul suprem 
ia Inele) toarte exigent, zgircit 
te aprecieri, cît cele de ta pa
raleli și sol, unde băieții me 
ritau mai mult. Oricum, data 
etiml tinerețea garniturii pe care 
am aliniat-o, în care numai E- 
mtUan Nicula și Valentin Pin- 
«e*  an o mai bogată experiență, 
ered că am lăsat o bună impre 
•le tuturor și că vom reuși să 
ne îndeplinim obiectivul de a ne 
califica la Olimpiada din 1»88“. îm
părtășind acest punct de vedere, 
îndrăznim totuși să afirmăm că 
■e putea chiar mai mult 1 

" ‘ raport cu alții,
NU 

cineapărat în 
țrimițînd ia posibilitățile concre
te șl. pînă la un punct, 
dlte de Mariu< Gh°nnan 
lalți.

După efectuare; exerciții lor o- 
bligatorli, în proba masculină pe 
echipe, pe primul loc se află 
selecționata U.R.S.S. cu 294,05 
punct- . urmată de R.D. Germa
nă — 289.85 p. R. P. Chineză — 
M930 p, Japonia — 287,80 p. E- 
țțilpa României ocupă locul 9 cu 
t|5,20 puncte. La individual, cel 
mai nur. rezultat •’ are sovieticul 
Dîmitri Bilozercev — 59 p, ur
mat de coechipierul sau Valeri 
Llukln — 58.95 D.

In ce<a c° le privește pe fete, 
a căroi apariție pe podium (pen
tru impuse) e prevăzută pentru 
miercur’ de la o a 11,40, ele 
i-au ținut pe cît posibil departe 
de tumultul și -moțiile de la 
,Ahoy*.  Orele de antrenament, 
unul mal degrabă de întreținere 
âcuzn, au alternat cu cele de o- 
dihnă și doar o scurtă plimbare 
a fost efectuară luni după-amla- 

pe străzile din preajma ho
telului Atlanta. Faptul că presa 
olandeză — sau șl ea — le con
sideră printre favoritele actua
lei ediții lista acestora cuprln- 
sînd însă alte 3—4 echipe redu
tabile, le măgulește pe campioa
nele noastre, da nu le face, 
ae-am lămurit, să-și piardă nici 
modestia, nto măsura. Sigur că, 
descoperindu-șl fotografia revăr
sată pe patru coloane in ziarul 
---------- Daniela Silivaș 

cum noi 
de elogiile

dove- 
și cei-

prinse 
Zetten. 
Silivaș
o maturitate surprinzătoare pen
tru cel 16 an: ai ei, dar proprie 
performerilor de cea mai aleasă 
spiță că*  „Vom face totul pen
tru ca ziariștii care ne-au lău
dat să păstreze același ton șl 
după campionate. Lupta care 
urmează va fi dintre cele mai 
dificile, dar avem convingerea că 
alcătuim o echipă puternică și 
omogenă, pentru izbînda căreia 
ne vom concentra la maximum 
și nu vom- precupeți nici un e- 
fwrt«. O declarație dată pe picior, 
din fugă șl însoțită de un zîm- 
bet ștrengăresc, exprimind însă 
o stare de spirit rooustă, mobi
lizatoare șl. totodată, realistă.

Să vă mai informăm că se cu
nosc de-acum arbitrele care vor 
oficia miercuri, la reuniunea de 
„impuse*  pe care formația noai- 
<.ră @ va aborda într-o grupă 
(reamintim) cu cele ale R.F.G., 
Greciei șl Israelului, 
pe :r. —*•* — —
compusă 
U.R.S.S. 
dă au 
(S.U.A.). 
mlonescu la sărituri, 
campioană a lumii, 
(U.R.S.S.) la bimă șl 
(Cehoslovacia) la sol. 
vațla că brigada de la

JN.R.C.*,  Daiii 
bucurat, după 
ne-am bucurat

s-a 
toți 
cu-

C.M de șah

KASPAROV EGADtZA !
aCea de a patra partidă a me

ciului pentru titlul mondial de 
șan, care opune la Sevilla pe 
marii maeștri sovietici Garri 
Kasparov și Anatoli Karpov, s-a 
întrerupt după efectuarea a 40 
de mutări. Kasparov (cu a'bele) 
avea doi pioni în plus, în poziția 
de întrerupere, cu clare șanse de 
victorie. Ieri, jocul n-a mal fost 
reluat, Karpov 
învins.’ Scorul 
niril a devenit

recunoscindu-se 
general al intfl- 
acum egal : ?—2.

La Wijk aan Zee (Olanda), un 
puternic turneu internațional, dc 
șah. reunind participant! din 
cinci țări, a prilejuit o frumoa
să victorie românească. Primul 
loc în clasament a revenit re
prezentantului țării noastre, ma
estrul internațional Iulius Ar
ma?, cu 6 puncte din 9 posibile 
Pe următoarele locuri fruntașe 
s-au clasat F. Nijboer (Olanda _ _— - - - pk> 

T
5,5 p. J. Dory (Ungaria). G. 
terse, P. Bierenbroodspot. 
Boltema (toți Olanda) 5 p.

în articolul lui Hans van 
Atît însă căci Daniela 

însăși ne-a mărturisit, cu MICI IN C.C.E.
II BASCHII

cea,
precedînd 
program, 

R.D.G.,
ultlma din 

din Belgia, 
și Italia. Șefe de briga- 

fost desemnate: 
la paralele,

Fie 
Maria Si- 

fosta dublă 
Turișc’eva 

Matlachova 
cu obser- 

_ bîrnă o
include și pe Tulia Dragomires- 
cu. Acum, marți seara, cînd pri
mele formații feminine (fără ve
leități) sînt angajate in compe
tiție, și cînd. parcă ostenită, 
vioaia a contenit peste această 
uriașă, poartă maritimă numită 
Rotterdam, e clar că pentru 

s-a declanșat „numărătoa- 
Să sperăm că to-

noi
rea Inversă" 
tul va fi bine

Ovidiu IOANIȚOAIA

Sal.i Sp irtur’lor din Cluj-N(i- 
poca va găzdui miine (la ora 
18) meciul dc baschet feminin 
dintre echipa locală Universi
tatea si campioana Iugoslaviei, 
formația Aida Tuzla, 
drul optimilor de finală 
C.C.E. Aceasta 
retur, in cea de 
tivele iugoslave 
104—68, echipa 
strînd că este o 
zentantă a baschetului dlntr-o 
țară a cărei selecționată na- 
țională a cucerit medalia de ar
gint la ediția din acest an a 
Campionatului Europeaji de 
senioare. Cea mai bună jucă
toare a oaspetelor de miine este 
pivotul Kazija Mujanovici (2,02 
m), despre care s.-a spus că a 
fost cea.mai valoroasă compo
nentă a lotului Iugoslav la „eu- 
ropene".

Intilnind o, adversară deose
bit de redutabilă, baschetbalis
tele de la „U“ au o misiune di
ficilă, căreia, pentru a-i face 
față, vor trebui să aibă o com
portare de excepție, să-și valo. 
rifice toate posibilitățile, așa 
cum au făcut și cu alte prile
juri oferite de întrecerile din 
cadrul C.C.E.

Oficialii intîlnirii — arbitri : 
K. Toșcv (Bulgaria) șl B. Tari- 
kov (U.R.S.S.); comisar F.I.B.A.:> 
H. Topur.oglu (Turcia).

SEMIFINALELE C. C. E
(Urmart din pag I)

..momentul Gotrzow*.  Ea a hiat 
start lansat In med, înotînd 
mult șl cu 
nă stains 
beneficiat 
tuatfi de

folos. A știut să țd- 
rezultatul (deși « 
de mai puține si- 
superioritate nume

rică : 5—8) șd numai 
venția" arbitrului de poartă 
— care a văzut, gol cînd balo
nul a ricoșat din brațul lui 
Simion pe apă, in fața porții. 
La expirarea celei de-a treia 
reprize 
Ion la 
Pentru 
izbutit 
său tn _____
devenise 7—8, bucureștenii să 
Joace ultimele trei minute mai 
degrabă cu ochii la tabela e- 
lectronică. Timpul curgea în 
favoarea lor, calificarea era. 
practic, asigurată...

Am pomenit numele golge- 
terului _ 
despre ceilalți jucători trimiși 
în apă 
Capșa.
vut o seamă de reușite inter
venții. Cr. Dan — autor a 
două goluri importante în eco
nomia jocului — și Ș. Popescu 
au luptat remarcabil, chiar 
dacă amîndoi n-au fost într-o 
deplină stare de sănătate. 
Ardelean a făeut cel mal bum 
ioc al său din ultima vreme. 
E. Ion eseu s-a aflat în nota 
obișnuită, fiind din nou o piesă 
de bază, ca și Ră-ducanu în 
apărare, acesta fără a... găsi 
drumul spre gol la cele cinci 
suturi expediate. Moîceanu a 
alternat momentele de reală 
inspirație cu erori copilărești.

„inter-

— a distanțat pe Sti
mai mult de un gol. 
ca, după ce Hagiu a 

al unsprezecelea gol al 
dubla manșă și scorul

nostru. Cîte ceva ’ și

de antrenorul Iuliu 
Portarul Simion a a-

Campionatele IS^jționale de călărie

echipa STEAUA PENTRU A 14 a OARĂ

SIBIU, 30 
baza hipică

ÎN POSESIA TITLULUI

PATINATORII NOȘTRI ARTISTICI 
SE AFLĂ ÎN PROGRES

din ca- 
alc 

va fi partida- 
la Tuzla spor- 

cîștigînd cu 
Aida demon, 
demnă repre-

LA POLO
tn tim-p ce mezinul echipei, 
Olaru*  s-a zbătut mult, dar 
nici el nu l-a învins pe por
tarul Diakonow.

Sigur, intrarea în cvarterul 
de elită este o 
pentru .care 
toată lauda. Dar nici nu 
vreun secret 
au un coeficient mult sporit de 
dificultate. La Un asemenea 
nived nu trebuie defel repe
tate anumite slăbiciuni mani
festate în meciul de la Gor- 
zow : pripeala din unele mo
mente de atac (care ofereau 
suficient timp de combinație), 
ratarea a trei superiorități nu
merice din cinci, o serie de 
pase greșite ș.a. „Sînt sigur 
că, după acest -meci specific 
de calificare, Dinamo își va 
juca șansa în continuare la 
nivelul său cel mai 
afirmă Dinu Popescu, binecu
noscutul internațional de pînă 
mai ieri. Ar fi și frumos și 
necesar să fie așa.

performanță 
Dinamo merită

- e
că semifinalele

înalt",

CAP OE

Un adevărat festival a avu 
ioc saptămîria trecută la Mier
curea Ciuc, cu ocazia desfășură
rii Campionatelor Internaționale 
de patinaj . artistic ale României 
rezervate juniorilor. Facem re
ferire în primul rînd la organi
zarea ireproșabilă asigurată dc 
organele locale ale județului 
Harghita și municipiului Mier
curea Ciuc, de ceilalți factori cu 
atribuții în mișcarea sportivă, 
conducerile unor întreprinderi 
locale, presa locală, care nu au 
scăpat din vedere nici un „a- 
mănunt". Toate au avut un e- 
fect direct: pentru prima oară 
in istoria sa. patinoarul a deve-

și vicecampionul nostru de se
niori Marius Negrea.

Progresul este evident pentru 
oricine urmărește în mod regu
lat întrecerile de patinaj artistia 
din țara noastră. Dar, după pă
rerea noastră (cu care tehnicie
nii lotului au fost de acord) mai 
sînt încă multe de făcut. Am 
reproșa tinerilor noștri patina
tori o grijă prea mare pentru 
ceea ce urmează, ei fiind încă 
lipsiți de acea degajare și deta
șare atît de necesare evoluției 
menite să impresioneze brigada 
de'arbitri. Desigur, totul este o 
problemă numai de lucru, de că- 
pătare a siguranței și Încrederii

Cișligă-torii competiției : Kathrin 
prezent-antul nostru,

nit neîncăpător la un concurs 
de patinaj artistic (urmare a a- 
cestui fapt: pențru azi este a- 
nunțată o acțiune de selecție în 
oraș !), cu deosebire în ultima 
zl, cînd demonstrația laureăților 
și programul pregătit de micii 
patinatori locali pentru festivita
tea de închidere au creat o at
mosferă caracteristică marilo’ 
întreceri. Nu sînt simple vorbe 
Oricine a fost prezent săptămîna 
trecută la Miercurea 
sportiv sau antrenor, 
oarecare sau avizat, arbitru sau 
tehnician și, nu în ultimul rînd. 
gazetar — va fl de acord cu a- 
firma title noastre.

Dar să intrăm în sfera com
petiției propriu-zise. Apreciem 
nivelul tehnic la care s-au pre
zentat sportivii noștri, compo- 
nenți ai lotului olimpic. Toți se 
află în progres evident față 
de sezonul trecut, avînd incluse 
în program sărituri duble 
triple, chiar dacă unora *~"  
„ieșit*  în concurs. Dar 
pas a fost făcut înainte 
tivii noștri la capitolul 
pretare artistică". Toți, 
cepție, s-au dovedit mult 
expresivi, mai „pe 
pitol la care cu numai 
luni în urmă (citește mai exact 
în sezonul trecut) lăsau mult de 
dorit. Ne-au întărit aceste idei 
mal mulți specialiști, între care 
antrenoarea Rommy Esterisch 
(R.D. Germană), arbitra omorrfica 
internațională Irina Minculescu

Ciuc —
spectator

* sau 
nu le-au 

marele 
de spor- 

„lnter- 
fără ex- 
’t mai 

„pe muzică", ca- 
i câteva

e

Azi, hi Cupele europene :

AFIȘ: REAL MADRID
Azi' va fi 

in fotbalul __________
ba de meciurile tur — __
mile de finală ale C.C.E. și Cu
pei Cupelor și cele din 16-lmile 
Cupel U.E.F.A. In afară de par
tidele care ne interesează direct 
(Steaua tn C.CJE,. Sportul Stu
dențesc și Victoria — aceasta 
din urmă va juca joi — în Cu
pa U.E.F.A.) sînt și alte meciuri 
de primă importanță.

In C.C.E. cap de afiș este în
tâlnirea dintre Real Madrid șl 
deținătoarea trofeului. F. C. Por
to. Se cuvine să facem însă o 
precizare: meciul se va desfășu
ra la Valencia! După cum se 
știe. Real Madrid a fost sanc
ționată de U.E.F.A. fiind obliga
tă să joace la cel puțin 350 km 
de propriul stadion (după ce In 
prima etapă acasă cu Napoli s 
jucat cu porțile închise) dato-

din nou o zi bogat; 
continental. Este vot 

din opti-

F.C. PORTO
ritâ incidentelor petrecute cu 
Bayern Miinchen, în precedenta 
ediție a competiției. Ambele e- 
chipe sînt în mare formă fiind 
lidere în campionatele respeeii- 

a dispus sîmbătă.. In 
da Espanol (2—0. au

ve. Real 
deplasare.
înscris Jankovici si H. Sanchez), 
în timp ce Porto a cislisat derby ul 
local cu Portimonense (1—0). Al
te jocuri de atracție: Neuchâtel 
Xamax — Bayern 
Sparta Praga — Anderlecht 
Rapid Viena — Eindhoven. Din 
cupa ___
jocurile dintre Malines —- St.
Mirren. Hamburger S.V. — Ajax 
Amsterdam. Real Sociedad — 
Dinamo Minsk șl Kalmar F.F. — 
Sporting Lisabona.

în fine. în CUPA U.E.F.A. sînt 
de menționat mal multe meciuri 
pasionante : Spartak Moscova — 
Werder Bremen, Milan — Espa-

Miinchen.
si

CUPELOR menționăm

Degler (R.D. Germană) și re-
Cornel Gheorghe

în forțele proprii, dar noi con
siderăm că patinatorii noștri au 
depășit bariera psihologică din 
contextul întrecerii internaționa
le. Apoi, am mai observat ab
senta pașilor, a combinațiilor de 
pași și a mișcărilor artistice me
nite să „înlocuiască" simpla ..tă
iere" a gheții sau alunecarea, 
toate în armonie cu fondul mu
zical. Pentru a da un singur 
exemplu, vom spune că patina- 
toarea cehoslovacă Katerina 
Mrazova a ocupat locul al doi
lea prezentîndu-se în concurs 
numai cu o singură „triplă" (șl 
aceea ratată), dar cu o grație de 
adevărată balerină.

Cum vedem, ascensiunea pati
natorilor artistici români conti
nuă și pentru aceasta nu pu
tem decît să-i felicităm deopo
trivă pe sportivi — Cornel Gheor
ghe, Zsolt Kerekes, Marian Pri- 
săcaru, Luis Taifas, Codruța Moi- 
seanu, Fabiola Vișinoju, Bea'rice 
Kurceakovschi și Raluca Duda 
— și pe cei care se ocupă de 
pregătirea lor. Gabriela șl Cor
nel Munteanu (antrenori) și. Ma
riana Duda? (coregraf), 
du-le succes în concursurll- 
mătoare. Se cuvine însă —
nai de articol, dar la început de 
sezon — un cuvînt bun și pen
tru conducerea federației de 
specialitate, care, în fapt, a pus 
pe roate un adevărat mecanism, 
revlgorînd un sport care bătea 
nasul pe loc de cîtiva ani buni.

Doina STĂNESCU

urin- 
» ur- 
'n fi-

noi Barcelona, Aberdeen — Fe- 
yenoord, Chaves — Honved Bu
dapesta, Panathinaikos — Juven
tus Torino, Steaua Roșie Belgrad 

— F, C, Bruges. Guimaraes — Be- 
veren ș.a,

Joi sînt programate ultimele 
meciuri: în Cupa Cupelor: Mar
seille — Ilajduk Split, lai*  în Cu
pa U.E.F.A, Victoria București — 
Dinamo Tbilisi,

BELGIA (et. 11). — Intr-unui 
din derbyuri echipele fruntașe 
Anderlecht ș< Antwerpen au’ ter
minat la egalitate: 0—0. Al e re
zultate: F. C. Malines — Beer- 
schot 2—0; Standard Liege — Be- 
veren 0—0; Charleroi — Molen
beek 2—1; Racing JET — Ware
gem 0—3; Lokeren — F.C. Lifcge 
0—1. Pe primul loc se află An- 
derlecht — 17 p. urmată de Ant
werpen — 17 p. F. C. Bruges șl 
F.C. Mallneș eu cîte 16 o.

(prin telefon). La
din localitate au 

continua*  întrecerile din cadrul 
Campionatului Național de călă
rie, în program figurînd proba 
pe echipe, la startul căreia s-au 
aliniat călăreți din 10 formații. 
Disputa pentru titlu a fost do
minată de sportivii de la STEA
UA (T. Răducanu cu Plai, T- 
Pan că cu Fiat Lux, M. Neagu cu 
Begu, R. iiioi cu Borneo; antre
nor D. Hering), călăreții acestui 
club cucerind astfel, al 14-lea 
trofeu, ei revenind în frunte du
pă o întrerupere de șapte ani. 
Cel patru sportivi au avut o 
foarte bună evoluție, mai ales în 
prima manșă, depă.șindu-și net 
adversarii, dintre care doar cei 
de la C.S.M. Sibiu (cei mal buni 
Cristina Ciocan și Al. Bozan) au

reușit să țină pasul. Vom sub
linia prezența pe „podium" a 
formației Dumbrava Neamț (re
marcăm pe N. Piraschiv), pre
cum șl locul 5 ocupat de Agri
cola Tg. Mureș (Izabela Nădășan 
principala performeră), înaintea 
unor formații cu nume și pre
tenții. De notat, abandonul în 
manșa a doua a echipei C.S.M. 
SEMTEST Craiova, campioana e- 
dlțfel trecute, din nou departe 

de ceea ce ar trebui să fie cu- 
adevărat secția craîoveană.

CLASAMENT: t. STEAUA 8 p. 
2. C.S.M Sibiu 6 p, 5. Dum
brava Neamț 46 p. 4. Dinamo 
51*/,  p. S. Agricole Tg. Mureș 55 
p. #. Olimpia Sucurestl 67 p. Con
curau! continui. (Ilie IONESCU 
— coreap.r

BOX • Disputat la Varșovia, 
meciul amical dintre echipele 
Poloniei șl Angliei s-a încheiat 
cu 12—10 în favoarea pugillștilor 
polonezi.

HANDBAL • Turneul feminin 
disputat în localitatea cehosJova*  
că Sala s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Iugoslaviei — 6 p. 
urmată de formațiile Cehoslova
ciei 1 t,. __ 1 2 r
șl R.F. Germania — zero p. în 
ultima zl a competiției 
înregistrat următoarele 
te : Danemarca ~
25—19 (13—8) ; Iugoslavia — Ceho
slovacia 23—22 (9—7).

haltere « în cadrul con
cursului de la Havana, sportivul 
sovietic Viktor Beliak a termi
nat învingător lă categoria 56 kg, 
cu un total de 270 kg, fiind ur- 

•, mat de Sevdalîn Marirtov (Bulga
ria) — 267.500 kg. La categoria

PE SCURT

4 p. Danemarcei 2 P
s-au 

rezulta- 
R.F. Germania

66 kg pe primul loc s-a situait 
halterofilul bulgar Nmo Terzlskt 
— 282,500 kg.

POLO • La Dubrovnik, în 
meci retur din sferturile de fi
nală ale „Cupei Cupelor" echi
pa locală „JUG" a întrecut cu 
scorul de 14—8 (5—1. 3—2. 3—1, 
3—4) formația Akademik Sofia și 
s-a calificat pentru semifinalele 
competiției.

TENIS a în finala turneului 
de la Toulouse, .contînd pentru 
..Marele Premiu", americanul 
Tim Mayotte, l-a învins cu 6—2, 
s—7, 6—4 pe vest-germanul Ricki 
O ster th un. Proba de dublu a 
revenit cuplului Wojtek Fibak 
(Polonia) Michael Schappârs 
(Olanda), care a dispus în fina-

lă cu 6—4. 6—2 de perechea Kel
ly Jones (S.U.A.), Patrick Kun- 
den (R.F. Germana). • Turneul 

de
a 

de

de Lâ Tel Aviv a fost cîștigat 
Amos Mansdorf (Israel) care 
dspus cu 6—3, 3—6, 6—4. ab. 
Brad Gilbert (S.U.A.).

ȘAH A Turneul desfășurat _
localitatea iugoslavă Prokuplie a 
revenit jucătorului argentinian 
Antonio Barbero, care a totali
zat 9 puncte din 11 posibile. în
deplinind și norma de mare ma
estru.

VOLEI • Meciurile disputate 
în ziua a patra a campionaoului 
masculin al Asiei, competiție ce 
se desfășoară în Kuweit, r-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : Japonia — Arabia Saudită 3—0; 
Pakistan — Australia 3—0: 
Chineză — Iran 3—0; India 
Thailanda 3—0: Kuweit 
rein 3—2.

în
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