
LA INV1TAJIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘLSCU 

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
A ÎNCEPUT VIZITA OFICIALĂ 

DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

A UNIUNII BIRMANE, SAN YU, 
ÎMPREUNĂ CU DOAMNA SAN YU
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
vineri, 23 octombrie, a sosit la 
București președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Bir
mane, San Yu, împreună cu 
doamna San Yu, care efectuează 
o vizită oficială de prietenie în 
tara noastră.

Vizita în România a președin
telui Republicii Socialiste a Uni
unii Birmane, convorbirile la 
nivel înalt ce vor avea loc cu 
acest prilej reprezintă un mo
ment de însemnătate deosebită 
în evoluția relațiilor de priete
nie și colaborare statornicite 
între cele două țâri, o expre
sie a dorinței de a se dezvolta 
în viitor aceste bune raporturi, 
în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni.

La ora 17, aeronava cu care 
a călătorit șeful statului bir- 
manez a aterizat.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
întîrtlpînat cu căldură pe pre
ședintele San Yu și doamna 
San Yu. Cei doi președinți și-au 
strîns ntîinile cu prietenie. Cu 
aceeași cordialitate s-au salutat 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna San Yu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele San Yu au tre
cut in revistă garda de onoare.

Numeroși locuitori ai Capi
talei aflați pe aeroport au fă
cut președinților Nicolae 
Ceaușescu și San Yu o caldă 
manifestare de stimă și pre
țuire, dînd expresie încrederii 
că noul dialog la nivel înalt 

româno-birmanez va contribui 

la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele San Yu au răs

puns cu prietenie acestor ma
nifestări.

La reședința rezervată înal
tului oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu pre
ședintele San Yu și doamna 
San Yu.

★
Președintele Republicii Socia

liste a Uniunii Birmane. San 
Yu, și doamna San Yu au fă
cut, vineri după amiază, o vi
zită protocolară președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

Desfășurată sub semnul bu
nelor relații de prietenie și 
colaborare dintre țările și po
poarele noastre, al dorinței 
comune de a se extinde și în
tări in viitor aceste raporturi, 
întrevederea a avut loc într-o 
ambianță cordială, de stimă și 
încredere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, vi
neri, un dineu oficial în onoa
rea președintelui Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane, 
San Yu, și a doamnei San Yu, 
la Palatul Consiliului de Stat.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele San Yu au rostit 
toasturi, urmărite cu deosebit 
interes și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.
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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, 23 
octombrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al 
P.C.K.

In prima parte a ședinței, 
Comitetul Politic Executiv a 
discutat și aprobat o scrie de 
măsuri privind pregătirea și 
definitivarea unor importante 
documente ale activității eco- 
nomico-sociale în vederea pre
zentării lor spre dezbatere și 
adoptare de către sesiunea a 
Vl-a a celei de-a IX-a legisla
turi a Marii Adunări Naționale. 
De asemenea, au fost dezbătu
te și aprobate unele propuneri 
legate de dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor diplomatice 
ale României cu alto state.

In continuare, în cadrul șe
dinței a fost făcută o infor
mare CU PRIVIRE LA VIZITA 
OFICIALĂ DE PRIETENIE E- 
FECTUATA IN ȚARA NOAS
TRĂ DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI SUPREM AL 
REPUBLICII SUDAN, EL 
SAYED AHMED EL MIRG- 
HANI, în perioada 13—IS oc
tombrie 1987.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că vizita și convorbi
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele El 
Sayed Ahmed EI iviirghani se 
înscriu, prin rezultatele lor, ca 
un moment important în dez
voltarea relațiilor româno-su- 
daneze corespunzător interese
lor de progres ale celor două 
popoare, ca o contribuție de 
seamă la cauza păcii, înțele

gerii și colaborării internațio
nale.

Ă fost subliniată importanța 
concluziilor la care s-a ajuns, 
în timpul vizitei, privind ex
tinderea colaborării reciproc- 
avantajoase — pe plan econo
mic, tehnico-științific și în alte 
domenii de interes comun.

In acest sens, s-a evidențiat 
însemnătatea înțelegerilor con
venite pentru intensificarea ac
tivității de realizare a obiec
tivelor de colaborare existente, 
pentru identificarea și finaliza
rea de noi acțiuni de coopera
re, îndeosebi în domeniile con
strucțiilor civile, minier și geo
logic, al aviației, formării ca
drelor și în alte sectoare, pre
cum. și pentru lărgirea si di
versificarea schimburilor de 
mărfuri, pe baza unor acorduri 
do lungă durată, care să con
fere stabilitate și perspectivă 
raporturilor economice roinâno- 
sudaneze.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, semnifica
ția schimbului de păreri pe 
care cei doi președinți l-au a- 
vut cu privire la problemele 
vieții internaționale.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat pe deplin rezultatele 
întîlnirii la nivel înalt româno- 
sudaneze și a cerut guvernului, 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale să asigure luarea mă
surilor necesare pentru realiza
rea întocmai a înțelegerilor 
convenite cu privire la extin
derea în continuare a conlucră
rii dintre cele două țări.

In cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv a fost pre
zentată, în continuare, O IN

FORMARE CU PRIVIRE LA 
VIZITA DE PRIETENIE FĂ
CUTA IN ȚARA NOASTRĂ DE 
PREȘEDINTELE KAMPUCHIEI 
DEMOCRATE. NORODOM 
SIANUK. Comitetul Politic Exe
cutiv a dat o deosebită apreciere 
modului în care președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafir
mat, și cu acest prilej, poziția 
consecventă a României socia
liste în problema kampuchiană, 
subliniind, și de această dată, 
că tara noastră s-a pronunțat și 
se pronunță pentru reglementa
rea pe cale pașnică, prin tra
tative, a situației din Kampu- 
chia, pentru realizarea unei 
largi reconcilieri naționale în
tre toate forțele, retragerea 
trupelor străine și încetarea 
oricărui amestec din afară, pen
tru asigurarea independenței, 
suveranității și statutului de. 
țară neutră și nealiniată al 
Kampuchiei. S-a apreciat că 
rezolvarea pe această cale a 
situației din Kampuchia este în 
interesul poporului kampuchian, 
al tuturor țărilor și popoarelor 
din zonă, al cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării în Asia 
de sud-est ș! în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că întîlnirea dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Norodom Siânuk 
reprezintă o nouă contri
buție la dezvoltarea relațiilor 
romăno-kampuchiene, la solu
ționarea politică, constructivă, a 
problemei kampuchiene.

In cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv a fost pre-

(Continuare in pag. a 4-a)

O strălucită victorie a sportului nostru

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI 
A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANĂ MONDIALĂ
• 1 nolc <lc 10 la exercițiile 
liber alese • Fetele noastre 
au luat o substanțială 

opțiune pentru concursul 
individual compus $i 
pentru finalele pe aparate

ROTTERDAM, 23 (prin tele
fon de la trimisul nostru spe
cial). Da, ceea ce trebuia sâ se 
întîmple aici, în sala Ahoy din 
Rotterdam, s-a întîmplat: echi
pa cea mal bună, cea mai omo
genă și cea mal temeinic an

trenată a cîștigat titlul suprem 
al celei de-a 24-a ediții a Cam
pionatelor Mondiale, iar aceas
ta a fost, spre marea noastră 
bucurie, echipa României. Am 
consemnat astfel o strălucitoare 
victorie a muncii susținute, în- 
dîrjite, fără preget, rod al unor 
excelente condiții de pregătire 
și viață, al talentului incomen
surabil al acestor șase minunate 
fete și, desigur, al seriozității 
și competenței iscusiților lor 
antrenori. Acum, cînd spre ca
bina de unde transmitem răz
bat maiestuoase acordurile Im
nului de Stat al țării noastre, 
cea mai scumpă melodie a ro
mânilor, și tricolorul flutură 
peste tribunele arhipline ale 
sălii, nu ne rămîne decît să-i 

felicităm din toată inima pe 
toți cei care, cuprinși în focul 
luptei sau rămași acasă, au 
făcut posibilă această izbîndă 
excepțională. Cu atît mai me
morabilă, cu cit, se cuvine s-o 
spunem, a fost realizată în fața 
unei garnituri sovietice în alcă
tuire ideală și într-o formă din
tre cele mai înalte.

Programul de exerciții libere 
s-a desfășurat într-o tensiune 
paroxistică, ținînd pur și simplu 
răsuflarea celor peste 6 000 de 
spectatori. Avînd de recuperat 
un handicap de 0,125 p, fetele 
noastre au început la paralele, 
unde Daniela Silivaș a reușit 
un exercițiu impecabil, notat în 
modul cel mai firesc cu 10. 
După ce sovieticele au încheiat 

prestația la sărituri, diferența 
s-a redus la 0,100 p, echipele 
trecînd Ia bîrnă și, respectiv, 
paralele. Aici, Aurelia Dobre 
a executat un exercițiu perfect, 
primind nota maximă, 10, după 
care, spre stupefacția asisten
ței, Daniela Silivaș a ratat, fi
ind notată numai cu 9,575. Un 
singur moment de neatenție, 
plată a unei încordări fantas
tice, părea să irosească totul, 
diferența crescând acum în fa
voarea sovieticelor la 0,450 p. 
Din clipa aceea, însă, gimnas
tele române au evoluat eu o 
stăpînire de sine incredibilă, ca 
niște adevărate ceasornice, răs- 
turnînd o situație ce părea ire
mediabil compromisă! Rînd pe 
rînd, Camelia Voinea, Aurelia

Dobre și Daniela Silivaș au 
făcut „soluri** tulburătoare, ob- 
ținînd singura notă posibilă : 
10! înaintea ultimului schimb, 
formația României a trecut pe 
locul I, deținînd un avans fra
gil, 0,175 p, cu atît mai greu de 
apărat, se anticipa, cu cît so
vieticele urmau să încheie pro
gramul la sol, un aparat de 
regulă mai generos eu notele. 
Și, în ceea ce le privește, așa 
a și fost, Elena Șușunova pri
mind, și ea, nota maximă. 
Numai că săriturile fetelor 
noastre au depășit, prin grație

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag a 4-a)
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Ziua Armatei Republicii Socialiste România

SPORTUL-O PREZENTĂ PERMANENTA IN VIATA MILITARILOR
în fiecare an, la 25 octombrie, sărbătorim 

Ziua Armatei Republicii Socialiste România, 
zii care poartă semnificația istoricului mo
ment de acum 43 de ani, cînd armata noas
tră a reușit să elibereze, prin luptă, ultima 
brazdă de pămînt românesc. La această săr
bătoare — marcată de puternica efervescen
ță politică, de entuziasmul și înalta angajare 
patriotică a întregului popor pentru înfăp
tuirea Programului partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., a indi
cațiilor și orientărilor de inestimabilă va
loare teoretică și practică cuprinse în cuvân
tările tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la 
Congresul al III-lea al Educației Politice și 
Culturii Socialiste și la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 5 octombrie a.c. — militarii noștri șe 
prezintă cu rezultate remarcabile în pregă
tirea de luptă și politică, gata pricind să 
apere cuceririle revoluționare, libertatea, in
dependența, suveranitatea, integritatea teri
torială a României socialiste, ferm hotărîți 
să se înscrie în primele rinduri pe frontul 
muncii pașnice, întîmpinînd cu noi succese 
apropiata Conferință Națională a partidului 
și cea de-a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii Socialiste România.

Alături de celelalte împliniri din activitatea 
lor, ostasii țării prezintă patriei, partidului, 
comandantului suprem un bilanț rodnic și 
pe tărimul activității sportive. Pe temeiul 
sarcinilor reieșite din Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, președintele României, adresat 
Conferinței pe țară a mișcării spoi'tive, în 
acest an s-a urmărit cuprinderea în marea 
competiție sportivă națională Daciada a tutu
ror militarilor, formarea și dezvoltarea la 
aceștia a unor alese calități moral-patriotice, 
volitive și intelectuale, concomitent cu că- 
lirea lor fizică, precum și angrenarea tutu
ror unităților în amenajarea. întreținerea și 
folosirea eficientă a bazelor sportive.

Printre rezultatele obținute de sportivii 
militari la etapele finale ale ediției a S-a 
a Daciadri și la concursurile sportive apldea- 
tiv-militare de iarnă și de vară 8-au eviden-

țiat în mod deosebit cele realizate la schi 
alpin, biatlon, bob, sanie, alpinism, șah, te
nis de masă — în perioada de iarnă, atletism, 
jocuri sportive, tir. Crosul tineretului — în 
perioada de vară.

Alături de succesele obținute în cadrul ac
tivității sportive de masă, se cuvin a fi re
marcate și realizările de prestigiu ale per
formerilor militari, îndeosebi ale sportivilor 
și echipelor Clubului Sportiv al Armatei 
„Steaua". Astfel, la Jocurile Mondiale Uni
versitare, ei au cucerit 9 medalii de aur,
5 de argint și 6 de bronz ; la Campionatele 
Mondiale — 8 medalii de aur, 6 de argint și 
4 de bronz ; la Campionatele Europene — 
9 medalii de aur. 12 de argint și 9 de bronz ; 
la Campionatele Balcanice — 32 medalii de 
aur, 6 de argint. 3 de bronz ; la Campiona
tele Armatelor Prietene — 7 medalii de aur,
6 de argint și 16 de bronz ; la Cupa Priete
nia — o medalie de aur, două de argint și 4 
de bronz. De asemenea, ei au cucerit 90 de 
titluri de campioni naționali și de 4 ori 
„Cupa României".

Mulți dintre sportivii militari sdnt com- 
ponenți ai loturilor republicane, contribuind 
la ridicarea prestigiului sportiv al țării tn 
întâlnirile internaționale. Printre aceștia se 
află Nicu Vlad și Attila Czanka la haltere. 
Dumitru Berbece, Marian Dumitru, Adrian 
Ghimeș și Vasile Tudor la handbal, Mihai 
Leu Ia box, Angelin Velea, Daniel Stoian, 
Tecla Boreănea și Marioara Nădejde la ca- 
iac-canoe, Elisabeta Tufan la scrimă și mulți 
alții.

Sportivii și cadrele de specialitate din ar
mata noastră sînt hotărîți ca și în viitor să 
depună toate eforturile pentru a reprezenta 
cu cinste în competiții Clubul Sportiv al Ar
matei „Steaua", asociațiile sportive militare 
și unitățile din care fac parte, iar cei selec
ționați tn loturile naționale să obțină rezul
tate superioare, care să contribuie într-o mai 
mare măsură la ridicarea continuă a presti
giului sportiv al României socialiste.

Col. Niootae BURLAN

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV
Zile de toamnă prielnica 

și sportului, cel căruia fi 
spunem (precum II și voim) 
pentru toți", programind 

din nou. numeroase între
ceri. cu cite o disciplină 
sportivă sau mai multe in 
prim-plan. Un exemplu este

finala pe țară a Cupei 
U.T.C." la badminton, care 
ii reunește, astăzi și miin.e. 
pe campionii județeni la 
categoria 14—19 ani. Din a- 
ceeași categorie amintim o 
a doua finală Ia nivel na
țional, și anume „Cupa Vo
ința" la automodele, compe
tiție găzduită, tot astăzi și 
miine, la Arad. Cu o altă 
deschidere, către citeva pre
ferințe In aria sportului, se 
vrea a fi „Cupa comerțului".

VOLEIUL LA UN NOU START

UNP
twganizată in aceleași două 
zile, hi stațiunea Predeal, 
cu concursuri de șah, popi
ce, tenis de masă, cros ț> 
... de îndeminare. Ultimele 
zile ale săptămînii sînt si 
ale etapelor județene in alte 
competiții din cadrul Dacia-

Cupa orientarisl com
plet" (oursă lungă) și „Cupa 
CENTROCOOP" la tenis de 
masă și șah.

Dintre nenumăratele ac
țiuni locale, inițiate sau re
editate în diverse localități, 
am reținut citeva care do
vedesc, fiecare In felul ei. 
că interesul pentru anumi
te sporturi este constant și 

fructuos. La Tîrgoviște. 
sîmbătă și duminică se va 
desfășura un concurs de se-

Miinc, in Sala Horcasca,

Cc la ora 11,30

' De duminică, iubitorii voleiu
lui revin In săli, o dată cu de
butul ediției 1987/1988 a Cam
pionatelor Naționale, feminin 
și masculin

Iată partidele programate în 
etapa inaugurală a campiona
telor :

FEMININ: C.S.U. Rapid Ga
lați — OLTCIT Craiova, Știin
ța Bacău — Farul Constanta.

C.S.M. Sibiu — Chimia Rm. 
Vîlcea. Universitatea C.F.R. 
Craiova — Dinamo București 
(derby ui etapei), Flacăra Ro
sie București — Dacia Pitești 
(sala Liceul M.I.U., ora 10;30), 
Rapid București — Penicilina 
Lași (sala Rapid, ora 11,30).

MASCULIN s Steaua Bucu
rești — Tractorul Brașov (sala 
Fk>reasca. ora 13). „Poli“ Timi-

șoa.-a — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș, Explorări Motorul 
C.S.Ș. 2 Baia Mane — Univer
sitatea C.F.R. Craiova. Dinamo 
Viitorul Bacău — Relonul Să
vinești, C.S.U. Sănătatea Ora
dea — CS.M.U. Suceava (jo
cul Elcond Dinamo 
Dinamo Bu'unești a 
nat pentru data de 
brie).

Zalău — 
fost «mî- 

10 noiem-

LOTURILE DIVIZIONARELOR A FEMININE Constantin

lecție la 
Berilor ini 
mediul ru 
tăzi și m 
atletism, i 
speranțelo 
duminică 
treceri Ia 
nis de ma 
„Cupa Ui 
dria, nîii 
un „FesC 
minin", c 
handbal, 
masă și i 
ti o duir 
toamnă" 
lău, in a< 
șoară „C 
atletism,

In Cap 
neață. la 
țese „Tei' 
Iui sporti 
un progr. 
tu rile.

STEAUA — DINAMO U 
ÎN DERBYUL TURULUI

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA (antrenori: Ion Constanti
nescu, Adrian Coto>ranu): Mirela 
Bojescu (22 ani — 1.87), Monica 
Șușman (24 — 1,76), Carmen 
Cuejdeanu (25 — 1,75), Tanța 
Drăgoi (23 — 1,72), Violeta Di- 
nu-Barcan (22 — 1,78), Eugenia 
Cotescu (22 — 1,85)» Mirela Nis- 
tor (20 — 1,83), Ioana Cotoranu 
(24 — 1,78), Mirela Cazangiu 
(20 — 1,76), Mirela Zanfir (29 —
1.73) , Marina Brînzei (24 — 1,73), 
Liliana Popescu ^20 — 1,76), Car
men Titiliuc (19 — 1,79).

C.S.U. RAPID GALAȚI (antre
nor: Traian Vîlsan): ’ Cristina
Buzilă (19 ani — 1,82), Cristina 
Bălașa (22 — 1,75), Ileana Ber- 
dilă (28 — 1,76), Lucia Cazacu 
(24 — 1,73), Carmen Costache 
(28 — 1,69), Daniela Dinică (23 — 
1,79), Speranța Găman (24 — 1,82), 
Alina Mocanu (20 
nuela Nenciu (20 
lia Nedelcu (21 — 
Pantea (23 - 
(21 — 1,76). 
(19 — 1,80),
(18 — 1,7,5), 
(18 — 1,68).

DACIA PITEȘTI 
Mugur Niculescu, Constantin Bi
zon) : Camelia Deică (28 ani — 
1,75), Elena Istrate (25 — 1,88), 
Mihaela Pavel (23 — 1,82), Mi
haela Marian (20 — 1,82), Ga
briela Dobreancu (20 — 1,77), Fe
licia Popescu (19 — 1»89), Dana 
Marinescu (19 — 1,88), Cristina 
Buznosu (19 — 1,85), Mariana 
Miron (23 — 1,80), Corina Hol- 
ban (18 — 1,79), Aurora Nedel- 
covici (18 — 1,79) Anca Gheor
ghe (19 — 1,79), Toana Tomuța 
(18 — 1 83), Mirela Georgescu 

(16—1,82).
DINAMO BUCUREȘTI (antre

nor : Octavian Dimofte) î Irina 
Velicu (31 ani — 1,88), Doina Di
mofte (30 — 1,70), Georgeta Ene 
(24 — 1,77), Mirela Pavel (23 —
1.74) , Daniela Coșoveanu (22 — 
1,78), Maria Chitic (20 — 1,81), 
Any Ene-Toader (20 — 1,821, An
gelica Barbu (18 — 1,72), Sabina

— 1,73), Ma-
— 1,75), Emi- 
1,87), Manuela 

1,72), Violeta Vuc 
Dana Sîngeorgean 

Liana
Laura

Moțoescu 
Rădulescu

(antrenori:

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
(antrenor: Marius Gheorghiță); 
Carmen Bobe-Nicolae (24 ani — 
1,79), Anca Beșta-Mocanu (20 —
1.76) , Anca Ștefan-Nistor (24 —
1.77) , Liliana Șerban <20 — 1,73),
Teodora Mariș (20 — i,77), Ma
ria Popoviciu (20 ' “
Markus 
halache 
Rus (20 
neli (1î8 
duc (18 
(19 — 1 
cu (18 — 1,73)

FARUL CONSTANȚA 
nor: Gheorghe Enache): 
Enache (37 ani — 1,78), 
Geambașu (30 — 1,77), Elena Bă
lan (27 — 1,83), Elena Cucoș 
(26 — 1,84), Marinela Neacșu 
(31 — 1,69), Roxana Avram (24 —
1.72) , Nicoleta Maftei (19 — 1,77), 
Mihaela Harbădă (19 — 1,80), 
Gulniza Lică (27 — 1,72), Mădă- 
lina Ciorbaru (18 — 1,77), Mirela 
Bardac (16 — 1.78), 
(17 — 1,77). Natalia
1.77) .

FLACABA roșie 
(antrenor: Costinel 
lina Bujor (26 — 1,80), Ana Gre- 
cu (26 — 1,69) Viorica Maziles- 
cu (24 — 1,78) Nicoleta Stanciu 
(26 — 1,82), Corina Olteanu (21 —
1.73) , Viorica Bîrsășteanu (25 — 
1,75), Mihaela Ivan (24 — 1,67), 
Mihaela Butus (20 — 1,76), Geor
geta Negrea (19 — 1,72), Gabi 
Constantinescu (19 — 1,82), Cor
nelia Colda (19 — 1,74).

OLTCIT CRAIOVA (antrenor: 
Marian Giurgițeanu); Lucreția 
Mirea (28 ani — 1,73), Marinela 
Buzdugan (24 — 1, Aurelia
Dobre (23 — 1,76), Mara

- î>77),
1,73), Renate 

(26 — 1,77), Manuela Mi- 
(20 — 1,73), Georgeta 

I — 1,73). Cristina Turi- 
1 — 11,79), Luminița Bănă- 

— 1,76), Liliana -----  --
1,78) Hortensia

Basarabă 
Dimines-

(antre- 
Maria 
Ileana

Mirela Stros
Dulică (21 —

BUCUREȘTI 
Stan): Nicu-

(20 — 1,76), Daniela
(20 — 1,74), Roxana Oprea (20 — 
1,67), Cristina Ungureanu (19 — 
1,73), Camelia Matic (19 — 1,78), 
Mirela Neculiță (19 — 1,72), Mo
nica Fuchs (19 — 1,75), Corina 
Chiroșca (19 — 1,83), Ionela Ben- 
gin (19 — 1.75), Simona Orțan 
(25 — 1.831.

CHIMIA RM V1LCEA (antre
nor: Anton Săsăran): Marilena 
Dubineiuc (37 ani — 1,73), Volo- 
dea Cebuc (33 — 1,78), “
Iliescu (26 
ban (22 - 
gnev (21 — 1,72), Aurelia Zabara 
(20 — 1,87). Felicia Albu (20 — 
1,76). Maria Hodină (19 — 1,70), 
Daniela Andrei (19 — 1,70), Clau
dia Dorobanțu (16 — 1,80).

ȘTIINȚA BACAU 
Virgil Moșescu): 1
ciureanu (33 ani — 
lena Popa (30 — 1
Holeiciue (20 
Bîrsan (18 — 
gureanu (19 - 
teanu (24 — 
(21 — 1,69), 
eu (20 — 1,76), Liliana
(19 — 1,75), Caria Popescu (19 —
1.75) , Loredana Polocoșeri (18 — 
1,80), Irina Bărbuță (16 — 1,59).

RAPID BUCUREȘTI (antrenor: 
Constantin Vessely): Cristina An
ton (20 ani — 1,73), Doina Chi
rie (20 — 1,76), Tanța Codrea 
(23 — 1,81), Dumitra Dima (19 —
1.76) Livia Gliga (22 — 1,75), Mi
rela Gllga (20 — 1,75), Daniela
lacob (20 — 1,78), Elena 
(19 — 1,76), Georgeta 
(27 — 1,70). Daniela 
(18 — 1,79), Gabriela Dumitrescu 
(20 — 1,76), Florica Tănăsie (19 — 
1,79), Liliana Bora (19 — 1,76), 
Tatiana Popescu (19 — 1,77), Mi
haela Isofache (18 — 1,77), Teo
dore Mărăcine (18 — 1,77).

Camnionatul Diviziei A handbal masculin programează 
duminică ultima etauă a turului. 
Ca si în alte ediții. în acest mo
ment a fost fixat eternul derby 
dintre formațiile bucurestcne 
Steaua si Dinamo. Semnificativ 
este fantul că titlurile întrecerii 
la handbal in 1 au revenit nu
mai acestor două eehipe. Steaua 
conducînd detașat cu 20 de -tri
couri" de campioni. Iar dinamo- 
vlstil — ». Rivalitatea sportivă 
la cel mai înaM nivel tefinlo Bi 
SDeatacular a caracterizat toate 
întîlnirile anterioare dintre aces
te două formații valoroase si nu 
ne îndoim că Și miine di
mineață. în Sala Floreasca Me 
■a ora 11.30'.. locul atH de fa
miliar al Iubitorilor handbalului, 
vom asista la un spectacol de 
tlnută. Totdeauna. Indiferent de 
locul ocupat In clasament de una 
sau alta dintre cele două for
mații. disputa lor a constituit 
meciul de virt al întrecerii. Să 
amintim că. în ultimele trei e- 
dltii ale campionatului, in cinci 
nartide victoria a revenit stiliș
tilor. Iar în celelalte două — 
dinamovlstllor. semn dă totdeau
na s-a jucat numai la cîstle. de 
ambele Dărtl. asa cum stă bine 
•mor formații cu -cărți de vi
zită" dintre cete mai impresio
nante. Este interesant să con
semnăm că pe băncile celor două 
comȚietitoaire se află maeștrii 
emeriți al sportului Radu Voina 
șl Stefan Blrtalan (Steaua), Ghi- 
ță Lieu $1 Valentin Samungi (Di
namo), colegi în echipele care 
cîștisan campionate mondiale.

Pregătirile sînt încheiate, fie-

care echipă finisîndu-si cu aten
ție ..surprizele0 pe oare dorește 
să le ofere partenerului. Steaua 
are dificultăți în alcătuirea ce
lui mai bun wV. întruefit pre
zenta în echină a lui Vasile 
Stingă, accidentat, este incertă : 
dinamovistil sînt. de asemenea, 
intr-o oarecare dilemă : expe
riența sau tfaieretea jucătorilor 
din formația de bază 7 oricum, 
se anunță un duel pasionant, 
sarcina conducerii Iui fiind în
credințată cuplului de -interna
ționali0 Marin Marin ri Ștefan 
Serban. din București. In des
chidere. de la ora 18 !• T.
București — Sportul Muncitoresc 
VaracaL fDiv. B feminin). O-

lelalte .ic 
se vor program: 
H.C. Min 
eseu — 
rești), B 
Săvinești 
nescu, d 
Dacia * 
Cluj-Nap 
Nicolae. 
TRIȚA : 
ta tea Cr 
Șt. Geoi 
Par*-’ ' 
res 
mișc a 
încheiat, 
mureșen

Divizia A de

B fTAPĂ COMPLETĂ, CI! DE!

Camelia
- 1,75), Viorica Șer-
1,77), Dorina Gher-

(antrenor:
Niculina Cu- 

- 1,81), Mari- 
1,76), Liliana

— 1,77), Carmen 
1,71), Mihaela Un-

- 1,76), Marcela Ol- 
1,75), Corina Savu 
Cristiana Voicules-

Bora

Iile
Popescu 

Bumbăcilă

Zaharia (18 — 1,79), LaurențiaIon (18 - 1,76), Alina Pralea
(18 — 1,85) Carmen Răgușitu
(17 — L86) Adriana Colceriu
(15 — L75), Cristina Pîrv (15 —
1,79), Daniela Dumitrache (17 — 
1,70).

penicilina iași (antrenor: 
Nicu Roibescu): Gabriela Cop- 
cea (28 — 1,72), Tatiana Popa
(22 — 1,84), Aurelia Preda (19 — 
1,79), Daniela Blănaru (20 — 1,78), 
Cristina Blaga (20 — 1,71), Da
niela Donciu (24 — 1,80) Valen- 

'tina Rădulescu .20 — 1,67), Iu- 
lia Moldoveanu (26 — 1,86), A- 
malia Popa (19 — 1,76), Gabriela 
Bordianu (20 — 1.72), Marina O- 
nofraș (27 — 1,80), Dorina Ga-
vrilă (19 — 1,78), Felicia Stoica 
(21 — 1,76).

Programuil etapei a 7-a — fe
minin, seria Sud î Carpați Sinaia
— Voința Galați, Lairomet Buc. —
Rapid " ' ' “
limpia 
Reșița 
Voința 
Voința 
Brașov, V-odnța Odorhei — Voința 
Timișoara, Dermagant Tg. M. — 
U.T. Arad; masculin, seria Sud: 
Olimpia Buc. — Voința Biuc., 
Constructorul Galați — C.F.R. 
Constanța, Chimpex Constanța — 
Laromet Buc., Metaluil Roman — 
Carpați Sinaia ; seria Nord: Me
talul Hunedoara — Electromureș 
Tg. M,. Victoria C.F.R. Timișoara
— Tehnoutilaj Odorhei, Construc
torul Tg. M. — Chimica Tîrnă- 
veni, C.F.R. Tg. M. — Olimpia 
Reșița.
Clasamentele după disputarea 

a 6 etape:

Buc., Petrolul Băicod — O- 
Buc. ; seria Nord : C.S.M.
— Electromureș Tg. M., 
Craiova — Voința Tg. M., 
Oradea — Hidromecanica

Astăzi și mîLne, etapă com
pletă — a Vl-a — în campio
natul Diviziei A de polo, cu 
meciuri duble, cele mai multe 
fiind programate in Capitală, 
în tară urmînd să se desfășoa
re doar jocurile dintre Crișul 
Oradea, în postură de gazdă, și 
Voința Cluj-Napoca, partide 
notabile întrucît se constituie 
In....... derbyul provinciei".

în București, la bazinul _
aer liber Ciulești, se IntîJnosc 
bucureșten-eJe Rapid și CJS.U.-

in

T.C.UJM 
15. dum 
care pr. 
tă. Bazii 
inaugun 
un cupl 
fruntașe 
ce vor 
Linii T
Vagonul 
începe 
mi ine o

ÎNTRECERI DE MOTOCROS Șl DIRT-TRACK
• Miine. ne traseul de la Vă- 

lenii de Munte, se va desfășura 
etapa finală (a treia) a campionatului de motocros ne _ 
pe. In program figurează clase 
pentru îuniuri. tineret si seniori. 
Primul start se va da la ora 10.
• Campionatul de tineret — 

Dină la 21 de ani — la dirt-track 
îsi va derula, duminică, ulti-

COMPETIȚII CICLISTE
• „CUPA OLIMPIA" (80 de par- 

ticipanti). începători : 1. FI. Za- haria (Olimpia) 19:20,23 p, 10 km, 
2. Cr. Dedula 8 p.
(ambii Voința) 8 p : 
miei : h G. Cristea 
28:03. 31 p. 16 km. 2. I. Dumitru 
(STIROM) 22 D. 3. D. Vraciu 
(Olimpia) 14 p : juniori mari : 
1. Ov. Predescu (C.S.Ș. 1) 49:03.
44 p. 30 km. 2. Em. Panache 
(Voința) 32 d. 3. M. Marius (O- 
limpia) 26 p : seniori : 1. Cris
tian Ivancea (I.M.G.B.) 49:03. 54 
d. 30 km. 2. P. Santa (Olimpia)
45 p. 3. P. Mitu (I.M.G.B.) 33 p.
• „CUPA I.M.G.B.* (70 de par-

ticipanti). începători : 1. FI. Stoi
ca (Feroviarul Buzău) 18:10. 10

G.
3.

D. 3. 
d :

V. Mitroi 
juniori 

(C.S.Ș. 1)

MASCULIN, seria SudFEMININ, seria Sud
1. Voința Ploiești 8 8 0 4758 12 1. Gloria București 1 « ( 10577 12
2. Laromet București 6 4 2 9511 8 2. Carpați Sinaia 8 S 1 15060 10
3. Voința Galați 8 4 2 7335 8 3. Olimpia București 8 4 2 14952 8
4. Voința București 5 3 2 7208 8 4. C.F.R. Constanța 8 4 2 10333 8
5. Mucava Molid. V. 6 4 2 4712 8 5. Voința București 8 3 3 14876 6
6. Petrolul Băicoi 8 2 4 9504 4 6. Constructorul Gl. 6 3 3 9868 6
7. Carpați Sinaia 6 2 4 7110 4 7. Metalul Roman 8 2 4 14611 4
8. Rapid București 6 2 4 4,811 4 8. Rulmentul Brașov 8 1 5 29506 2
9. Gloria București 5 14 966 8 2 9. Chimpex C-ța 6 1 5 19212 2

10. Olimpia București 6 1 5 6823 2 10. Laromet Buc. 6 1 5 9611 2
Seria Nord Seria Nord

1. Voința Tg. Mureș 6 5 1 4840 10 1. Aurul Baia Mare 6 6 0 15774 12
2. C.S.M. Reșița 6 4 2 7487 8 2. UNIO Satu Mare 6 4 2 15352 8
3. Electrom. Tg M. 6 4 2 7292 8 3. Olimpia Reșița 8 4 2 14294 8
4. Voința Timișoara 6 4 2 4678 8 4. Electrom Țg. M. 6 4 2 10548 8
5. Voința Od. Sec. 6 3 3 9374 8 5. Chimica Tîrn. 6 3 3 9902 6
6. Voința Craiova 6 3 3 6926 6 6. C.F.R. Tg Mureș 6 2 4 20607 4
7. Hidromecanica Bv. 8 3 3 4672 8 7. Metalul Hd. 5 2 3 15073 4
8. Voința Oradea 6 2 4 9424 4 8. Victoria CFR Tim. 5 2 3 14772 4
9. Dermagant Tg. M. 6 2 4 9404 4 9. Tehnoutilaj Od. S. 8 2 4 9909 4

10. U.T. Arad 8 2 4 6978 4 10. Constr. Tg. M 6 1 5 19402 2

mele secvențe (etapa a 4-a)
Pista stadionului I.P.A. din 
biu. du începere de la dna

pe
Si-
10.

® Astăzi, de la ora 15. va a- 
vea loc De stadionul I.P.A. din 
Sibiu întîlnirea 
nata noastră 
tabila echină 
zow.

dintre selectio- 
de seniori si redu- 
poloneză Stal Gar- 

intr-un meci de 15 mange.

km. 2. Gh.
G. Stancu 
mici : 1. G.
S3:58. 20 km.
(STIROM). 3. __
vlarul Buzău) : juniori mari : 
Adr. Ivan 46:00. 30 km.
loader. 3. Ov. Predescu (toti 
C.s.ș. 1) : seniori : 1. Emil Ca- 
tavei (I.M.G.B.) 46:00. 30 km. 2.
V. Dumitru (Voința), 3. P. Mitu 
(I.M.G.B.).

99

Neagu (Voința). 3. 
(STIROM) : juniori

Cristea (C.S.4Ș. 1)
2. D. Laurențiu 

V. Turiac (Fero-
1. 

2. FI.

HIPISM

PREMIUL DE TOAMNĂ-
Una din ultimele alergări im

portante ale anului, „Premiul de 
Toamnă", se va desfășura, mii
ne dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, cu participarea mai 
multor cal de valoare, eum sînt 
Hendorf, cîștlgătorul Criteriului 
de fond 1987, Samir, locul 4 în 
derbyul din acest an, Coran ; 
câștigător de derby, alături de 
Ager, candidat Ia derbyul din 
anul viitor Lanterna, una din 
vedetele generației de 3 ani, In
tr-un handicap judicios întocmit 
pe distanța de semifond (2 200 
metri). Din program mal remar
căm „Premiul Sibiu", în care se 
vor întrece, printre alții, Bon, 
Halogen, Mellnte și aiți trăpași 
cu state bune de activitate pe 
hipodrom. Mal este de remar
cat lupta strinsă pentru titlu din 
acest an dintre G. Tănase șl N. 
Nicolae. în schimb, la amatori, 
prin recenta victorie 
cu Anin, B. Manea 
tual campion, reușind 
1986—1987, el fiind de 
cel mai bun driver amator.

A. MOSCU
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CJ/'J. 1 
Baia' M. 
Constan 
Brașov

ADF1INI
NUMI 
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Victor iu - Dinamo iDiiisi

Marginalii la Cupa Balcanică

f.C. ARGEȘ Șl „SPfRANJA" SA, VIĂDOIB

AL I
A I

A FOST Șl UN NEFAVORABIL COMPLEX DE ÎMPREJURĂRI
Fără îndoială, orice lnfiinge- 

re pe teren propriu creează o 
firească stare de nemulțumire 
mai ales cînd ea se înregistrea
ză în partide internaționale 
cum a fost cazul joi, pe stadio
nul Dinamo, în prima manșă a 
turului al doilea al Cupei 
U.E.F.A., reprezentanta noastră 
Victoria București, cedind 
1—2 (0—2) în fața echipei 
namo Tbilisi.

Fără a diminua cu nimic 
meritele Învingătoarei, eare
repetăm — și-a demonstrat din 
plin valoarea conferită de o 
experiență competițională supe
rioară. trebuie spus că altele 
puteau fi datele problemei dacă 
formația bucureșteană nu ț-ar 
fi confruntat cu un nefavorabil 
compttex de împrejurări.

Despre ce complex de 
jurări este vorba?

în primul rind. suita de in
disponibilități. care a 
total nefavorabil asupra 
damentului de ansamblu, 
cu precădere asupra exprimă
rii tehnico-tactice. Credem că 
alta ar fi fost siguranța în 
centrul defensivei no«aslre dacă 
în teren era „triunghiul* 
— C. Solomon — Mirfa.

cu
Di-
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im ore-

a XT-a 
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absenta primilor doi a deter-

minat unele improvizații care 
tinalmente au creat apatii li
bere autorilor golurilor la fa
ze fixe (o meteahnă mai veche 
in fotbalul nostru) Tot ia 
compartimentul defensiv a sur
venit și absenta titularului Ni 
tu, nerefăcut complet; cu el in
tre buturi, probabil că alta ar 
fi fost situația. Trecînd Ia linia 
mediană, 6ă spunem că ea a 
fost văduvită de atit de nece
sara ..minte limpede", care tă 
ordoneze și să schimbe „mane
ta* la momentul potrivit. „Tri
oul" ofensiv a avut in centru 
un vîrf de circumstanță. Ca- 
ciureac, deseori in contratimp 
cu extremele, ți ele cu evoluții 
sincopate. Intr-un euvînt. «n- 
grenajui bucureștean nu a a- 
vut joi turația sa optimă. Și 
asta a cîntărit foarte mult in 
balanța rezultatului.

în al doilea rind. acea sur
prinzătoare deschidere de scor, 
din chiaT startul partidei. o 
adevărată lovitură de trăznet, 
moralul proaspetei debutante 
într-o cupă europeană fiind se
rios zdruncinat. Nu spunem o 
noutate că asemenea situații 
au ocolit chiar formații eu 
experiență superioară, care 
clacat și ele. Apoi a voirii

doita lovitură și Victoria s-a 
văzut, după numai 20 de mi
nute. condusă cu 2—0. Eforturi 
s-au făcui pentru ase întoarce- 
rezultalu, dar. pină la urmă, 
fără efectul scontat, Victoria 
înscriind un singur gol. Atit 
din cauza propriilor slăbiciuni 
ale bucureștenilor, dar și dato
rită unul arbitraj defavorabil.

în perspectiva meciului retur, 
se impune o strîngere a rin- 
durilor și — de ce nu? — con
vingerea că, totuși, nimic nu 
e încă pierdut.

Adrian VASILESCU

Criteriul Centrelor
Olimpice Viitorul
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Criteriul republican al centre
lor olimpice Viitorul a continuat 
cu partidele etapei a 6-a. Iată 
rezultatele Înregistrate:

SERIA I
BRAȘOV — PITEȘTI 4—2 

(2—1): Chirie, Drăgănoiu, Neacșu, 
Tikiisi, respectiv Păun, Ceaușu.

BUZĂU — BACAU 3—2 (1—1) : 
Siieanu, Clobu, Coticlu, respec
tiv Axinia, Coticlu (autogol).

IAȘI — BUCUREȘTI 1—0 (1—«) : 
Ttaraanu.

CRAIOVA 
(1—0): M. Ion.

SERIA A D-a
BISTRIȚA — SIBIU 0—1 0—1): 

Votca (4), Zegrean, respectiv 
lancu.

TIMIȘOARA — ALBA 
I—2 (1—1): Mangri (1),
respectiv Răspopescu, Munteanu.

TG. MUREȘ — ORADEA 4—2 
(2-0): Bolta (2), Botorog, Lfl- 
rinez, respectiv Floreșeu, Huple.

HUNEDOARA — ARAD 3—0
ți—#); Matei, Manolacha, Ștefani.

GALAfl 1—6

C. Argeș) nu face 
jucătorii care În

cearcă să obțină cîstia de cauză 
nrln brutalități. Deci. „atacul 
violent* efectuat de el asupra lui 
l'etcu. în meciul cu Corvinul 
Hunedoara, trebuie considerat ca 
un accident, ca o excepție. Așa 
a privit lucrurile sl Comisia de 
disciplină, oare l-a suspendat pe Badea numai pe o etapă. Bă 
consemnăm sl faptul 
mecâ. Badea a venit 
si si-a cerut scuze, 
gata să-l imite într-o semănătoare ?
• Așa cum s-a arătat In cla

rul nostru de marți, aed 2—3 la 
cartonase roșii în meciul Gloria 
Bistrița — U.T.A. e un •cor
real. si nu se poate SDune că 
arbitrul 
pescu a fost din cale afară de aspru. Tonul l-a dat Costin (Glo
ria). pe al cărui carnet de le
gitimare. anevoie s-a mai găsit

a 1 se înscrie
1 etape <e

si noua 
suspen- 
a iost

Că. după 
la oabiiy 
Cine este 
situație a-

ploieștean Florin Fo-

«a baschet,

JOCURI DE MARE MIERES
ri, de 
valo

ri Na- 
ă ma- 
iecare 

și-au 
in în- 
ctacu- 
îe re- 
e Di-
Stea- 

Bucu- 
urești, 

ste- 
eșteni 
dver-
pus... 
des- 
astă 

îuteri 
i bu- 
îcces. 
i a în 
tă in 
țării, 
torul 

de 
rești. 
JAS- 
o O- 
■ Dî- 
Aca- 
Fină 
Poli-

FETE, grupa 1—6 : Olimpia 
București — Universitatea Cluj- 
Napooa, Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea — Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești, Politehnica C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Rapid C.S.Ș. 5; grupa 
7—12 : Mobila C.S.Ș. Satu Ma
re — Voința Brașov, Comer
țul C.S.Ș. Tg. Mureș — Politeh
nica C.S.Ș. Timișoara, Metalul 
C.S.Ș. Salonta — C.S.U. “ 
hova Ploiești.

Programul întâlnirilor 
Capitală — sala Floreasca, 
bâtă ora 15,30, duminică 
8,30: Politehnica — Rapid (f); 
sala Olimpia, ora 18 și ora 10: 
Olimpia — Universitatea Cluj- 
Napoea (f); sala Rapid, ora 16 
și ora 10: Rapid — Academia 
Militară (la ora 8,30: Rapid II
— Voința Iași, meci feminin din 
Divizia B de tineret); gala 
Construcția I.C.E.D., Ora 17,30 
Si ora 12 : I.C.E.D. — Dinamo 
București (duminică de la ora 
9: Automatica — Metalotehnica 
Tg. Mureș — m. B, C.S.Ș. 4 
I.C.EiD. — C.S.Ș. B București
— Divizia școlară ți de juni
ori).

P-W-

din 
sim-

ora

loc pentru 
sancțiune : 
dare. Coechipierul Bajgiu 
sl el trimis pe tușă pentru S 
etape. Ceilalți doi jucători de 
la U.T.A. care au văzut carto
nașul roșu în această partidă — 
Tirban si Bitea — au fost, de 
asemenea, suspendați Pe «tto I 
etape.
• Minerul Băiut - 

Sirmei Cimpia Turzll.
de 
de 
de 
un 
un _______ _________ __
DOUA ORI (Cum • posibil așa 
ceva 7 veți întreba). Sd totuși «1 
a continuat să joace tot timpul, 
sub privirile unul arbitru Înfri
coșat. o brigadă die arbitri real
mente „asediată*, după med. 
timp de două ore. tn cabină, iar 
în finalul acestui „film", o scenă 
incredibilă : mai multi specta
tori care au cerut arbitrilor să 
le lase în... gaj verighetele, pen
tru a fi siguri că pe masa 
Comisiei de dlsciDllnă nu va a- 
oăirea. o dată cu foaia de arbi
traj. în care nu se scria nimic, 
si un raoot suplimentar ce dă
dea în vileag cele lnttînrolate. Au 
urmat, bineînțeles, sancțiunile : 
L omologarea meciului eu rezul
tatul de 3—0 (pe teren 0—0) pen
tru Industria Sirmei Cimpia Tur- 
zii ; 2. suspendarea pe 2 etape
(deci, două meciuri pierdute fără 

joc) a echipei din Băiut : 3. După 
efectuarea acestei pedepse, ridi
carea dreptului de organizare pe 
teren propriu pe 4 etape ; 4. Sus
pendarea De 1 an a căpitanului 
echipei Minerul. Perșa : 5. Sus
pendarea ne 8 etape a lui Cupșa, 
un coechipier al celui de mai 
sus. Finalul „filmului" nu putea 
fi dedît acesta I

Jack BERARLU

IULIA 
Todă,

'TRA
1

Ind. 
ara j

• Restanțierii probelor ți 
normelor de control au prile
jul să-și îndeplinească haremu
rile luni, 2 noiembrie, in sala 
Floreasca. Sînt așteptați jucă
torii în cauză din diviziile A, 
B, școlară fi de juniori.

IOIO mNOWOPl INIORHUl
LA 

0C- 
l 67 
tra-

28 
cîș- 
:are 
i 1. 
to
cat, 
lei;

3: 
)0 a

• Astăzi, simbăită. 24 octom
brie. este ULTIMA ZI pentru a vă juca numerele favorite la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO A RECOLTEI, care va avea 
loc milne. 25 octombrie. După 
cum rezultă sl din prospectele 
aflate la agențiile 
tă mari sanse de 
portante ciștiguri 
importante sume

noastre, exis- 
a obține im- 

(autaiurisme, 
de bani si

fotbal T Mai curind un film 
aventuri, eu un arbitru lovi» 
Jucătorii echipei gazdă st tae 
spectator pătruns pe teren, 
fotbalist ELIMINAT DE

în

SCHIMBĂRI DE
Intr-o duminică fără meciurile 

primei scene (Întrerupte din 
cauza oreparativelor pentru du
bla întflnlre eu reprezentativele 
Albaniei, de săptămîna viitoare, 
ta Preliminariile C.E.) toate pri
virile iubitorilor fotbalului sînt 
sttntite. acum, spre eșalonul doi.

în seria I. atrag atenția Jocu
rile echipelor clasate pe primele 
cinci locuri, 
schimbarea ______ _ ____
Steaua Mizil (revelația sezonului). 
Aceasta are de disputat un joc 
"" ' dificil pe terenul

Birlad. în timp ce 
liderului evoluează

care pot aduce 
actualului lider.

deosebit de 
Iul FEPA *74 
urmăritoarele

excursii peste hotare), mai ales 
dacă se au tn vedere garanțiile 
oferite de cele 66 de numere ex
trase. precum si de posibilitatea 
de a se dstlga cu 1 numere din 
24 si. respectiv. 16 extrase.
• Tragerea excepțională 

LOTO A RECOLTEI Va 
duminică. 25 octombrie, 
din str. Doamnei nr. 2. 
de la ora 16.30.

Reamintim amatorilor 
cursuri PRONOSPORT că 
este ULTIMA ZI pentru 
rea buletinelor la 
mîine I

avea loc 
In sala 

încenînd
de con- 
ASTAzi 
depun e- 

etana de

Pentru F.C. Argeș, echipa a- 
flată intr-un oarecare reflux în 
întrecerea internă, meciul cu 
formația albaneză Luftetari a 
«notat ca un oportun prilej de 
verificare a potențialului, îna
intea etapei a 10-a din campio
nat, cînd în Trivale va sosi O- 
țelul Galați (neînvinsă în ulti
mele 6 etape).

Conform așteptărilor. Lufte
tari a fost un adversar inco
mod, cu mare disponibilitate 
pentru angajament total, mobi
lizată în faza de apărare și ga
ta oricînd să-și hărțuiaseă par
tenera prin contraatacuri repe
tate. F.C. Argeș a trebuit eă 
apeleze la toate atuurile sale 
pentru a se impune, datorîn- 
du-și victoria, în ultimă instan
ță. superiorității pe plan fizic 
(diferență vizibilă de gabarit), 
bunei mobilități in teren ți 
frecventei mulțumitoare la fi
nalizare. Dar, pentru un ochi 
exigent, n-a putut scăpa nici 
cealaltă fată a medaliei: ratări
le senine ale lui Gheoacă (in

Corvinul Hunedoara a debu
tat cu o victorie în actuala e- 
ditie a Cupei Balcanice inter- 
cluburi, victorie obținută la ca
pătul unui joc frumos, mai fi
les după pauză, în fata unui 
adversar dîrz, venit cu dorința 
de a scoate un scor cit mai 
•trins. Elevii antrenorului Fat- 
mir Frașri au învățat destul de 
bine lecția jocului In deplasară 
li au aplicat-o cu succes In 
primele 45 de minute, dnd ta
bela a rămas neschimbată, eu 
toate eforturile depuse de hu- 
nedoreni. Fotbaliștii de le Di
namo Tirana au aglomerat spa
țiul din tata careului propriu, 
nelăsind nici un culoar liber 
spre poarta lui Kella. Iar In 
momentul in oare intrau In po
sesia balonului declanșau con
traatacuri deosebit de rapide 
prin Abaze, Demolări si Vida.

De abia după pauză au găsit

SĂ VEZI
cupa Rom iniei",

O nouă ediție «fin pomAara 
întrecere fotbalistică «Cupa 
României*. desfășurată sub 
egida Daciadel. se află in 
plină desfășurare. Cu luni in 
urmă- echipe mici, din cam
pionatele orășenești si sec

au
și 

cele iudetene. 
drum. Si sita 
cearnă, să le...

toaire. din 
oomit la 
început să 
leagă De cele mal bune ai 
dornice de afirmare. Abat. <u 
intrat in Întrecere diviziona
rele C. Noi teste, nd 
stacole. Ca întotdeauna, 
id. De colo, au mal 
sl surprize, pentru că așa Cupa, prilej de resnareări 
pentru cel ambițioși, puși De 
fapte deosebite.

Săptămîna aceasta a fost 
programată o nouă etapă. O 
treaptă superioară, de vreme 
ce intrau în competiție si 
DIVIZIONARELE B. adică e- 
chipele din eșalonul doi al 
fotbalului nostru, printre care 
DESTULE ASPIRANTE LA 
PROMOVAREA ÎN PRIMA DI
VIZIE. Si cum Cupa oferă 
un cadru atit de Droniee pen
tru afirmarea (si confirmarea) 
valorii, era de așteptat ca a-

a-

ob-
pe

tîrzierea șutului la ♦ m. de 
poarta goală, in min. 35. difi
cultatea de a-1 învinge pe por
tarul Cumaku, cu care a ră
mas față în față, la 10 m. de 
linia porții. în min. 75); lipsa 
de aplomb a lui Radu II; de
zordinea tactică. în lipsa coor
donatorului Badea; slaba capa
citate de penetrație a ter jetului 
de înaintași (golurile au fost 
marcate de un fundaș și un 
mijlocaș), în absența lui D. 
Zamfir, ale cărui cursei Înari
pează, de regulă, atacurile pi- 
testene.

Meciul a prilejuit și o nouă 
lansare, în care F.C. Argeș es
te, de altfel, specialistă: debu
tantul Vlădoiu, o extremă de 
19 ani, „liderul* propriei echi
pe de speranțe, care a probat 
o calitate specifică postului său. 
știința centrărilor „întoarse", 
(descriind un mare arc de 
cerc), derutante pentru funda
șii pregătiți să le respingă.

Ion CUPEN

hunedorenii antidotul acestei 
tactici. In această parte a me
ciului Corvinul a acționat pe 
spații largi, în viteză, la atacuri 
participînd de regulă și funda
șii laterali. Superioritatea local
nicilor a fost netă. în acest 
sens, că leva cifre sînt grăitoare: 
7—2 șuturi la poartă (oaspeții 
n-au șutat nici o dată pe spa
țiu) și 5—2 raportul cornereîor. 
Dacă diferența de goluri nu 
s-a mărit, aceasta se datorvște 
faptului că hunedorenil au cău
tat prea mult poziția cea mai 
favorabilă, precum și interven
țiilor sigure ale apărătorilor al
banezi. Așadar. Corvinul a ob
ținut o victorie frumoasă M tai 
acest fel și-a pus candidatura 
pentru șefia grupei din care 
mai face parte ți echipa turcă 
Eșchișehir Spor.

Pompiliu VINTILA

SI SĂ NU CREZI!
4

i.c.i.n, Brașov eliminata te 11... arbitri l
•este divizionare B că joace 
cu toată convingerea. Iar va
loarea ză-sl spună cuvlntul. 
Dar. că vezi si să nu crezi I 
Fenomenul nu 
fost comentat 
bună dreptate 
treaba, unele 
puține) au văzut înscrierea In 
„Cupa României" ca ce o do-

e nou si a mal 
(si criticat) pe 
dar. se vede 

echipe («1 nu

▼ară, ele. chipurile, avînd alte 
obiective mal... mart, de pro
movare (unele) sau de scă
pare de retrogradare (altele) 
si tn loc să beneficieze de 
niște tocuri oficiale, le consideră ca pe o obligație, iac 
doar aot de prezentă, fără să 
tină cît de puțin la blazonul 
lor. Iată. „Cavalerii fluieru
lui* din Pitești — adică ar
bitrii care se pregătesc sl 
joacă în timpul lor liber — 
înving pe I.C.I.M. Brasov, e- 
chlpa lăudată în ediția tre
cută pentru comportarea fru
moasă si eliminarea divizio
narei A Chimia Rm. Vîlcea 1

Da. I.C.I.M.. eliminată ou 
3—g de „Cavalerii fluierului". 
Dar asta nu-i nimic. Din re
zultatele sosite la redacție, am aliat că 24 divizionare 
B au fost eliminate de e- 
chipe de „C“ sau de județ, că 
au plecat învinse de pe te
ren formații fruntașe oa F. C. 
Bihor (la Hm). 
Politehnica Iași 
structorul Iași), 
stanța (învinsă 
Medgidia 1—6 I).
sâni. Chimia Rm. Vilcea, In
ter Sibiu. Gaz Metan. C. S. 
Botoșani (aceasta, colac peste 
pupăză, rrterzînd prin nepre- 
zentarea legitimațiilor I?). Dar 
ne oprim aici, cu ferma con
vingere că 
va ginții 
de făcut îm 
„abandon in bloc" al divizio
narelor B. De asemenea FI
GURAȚII si. mai ales. ATI
TUDINI. fotbalul 1 
are deloc nevoie, 
seamă că în acest 
care-1 iubim cu toții 
atitea de făcut.

Steaua Mizil. 
(0—<1 cu Con- 

F. C. Con
de Comerțul 
Unirea Foc-

federația se
la ce are

fața acestui

nostru nu mai cu 
sport pe 
mai sînt

Constantin ALEXE

I

etapa a 9-a a Diviziei B

LIDERI IN PRIMELE DOUĂ SERII?
pe terenuri proprii : Politehnica 
Iași întîlneste pe Delta Tuleea. 
Unirea Focșani pe F.C.M. Pro
gresul Brăila, iar F. C. Constan
ta ne Inter Vaslui (misiune u- 
soarâ pentru ..marinari*).

Si în seria a H-a se 
nează unele mutatil tn 
parte a clasamentului.
Pandurii Tg. Jiu are de

anticl- 
prima 
C.S.M. 
trecut

un mare „hop* la Slatina, ea ți 
Inter Sibiu. în disputa du fosta 
divizionară A Chimia Rm. Vilcea, 
care, sigur, va face eforturi se
rioase de a reintra în 
fruntaș. Interesant de 
derbyul echipelor cu 3 
Electroputere Craiova — 
mureș Tg. Mures, ca ci
rea lui C. S. Tîrgoviiște Mnvln-

plutonul 
urmărit 

puncte : 
Electro- 
deplasa-

Sătoarea Jiului cu 7—0 în etapa 
trecută) la Gaz Metan.

în zlirslt. în seria a in-a se 
pare că F. C. Bihor îsl va mări 
zestrea de puncte în clasament, 
in dauna ecitipei din Orăstie : ca 
si U.T.A.. a cărei tentativă de a 
urca De locul II (întilneste ul
tima clasată Sticla Turda) nu se 
anunță defel grea, arădenii 
dindu-se probabil doar la... 
bunătătirea golaverajului 1 
meci „care pe care", de 
derbyul județului Caras-Severln. 
este programat la Bocșa. între 
Metalul sl C.S.M. Reșița, prima 
avînd de nartea el nu numai 
avantajul terenului, dar și pe căi 
al unul atac mai productiv și M 
unei apărări mai bune. (S. Tr.).

gin
im" 
Un 

fapt

PROGRAMUL ȘI ARBITRII
SERIA 1 F. C. Constanta — 

Inter Vaslui : V. Angheloiu (Bucu
rești) : Politehnica Iași — F.C.M. 
Delta Dinamo Tuleea ; N. Bițin 
(Salonta) — se joacă sîmbătă : 
Petrolul Brăila — Metalul Plo- 
peni : D. Teodorescu (București); 
Șiretul Pașcani — Olimpia Rm. 
Sărat : A. Grama (Bistrița) ; 
Ceahlăul P. Neamț — Unirea 
Slobozia : L. Gyure (Satu Mare) ; 
Gloria Buzău C.F.R. Pașcani : 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) : 
Unirea Focsani — F.C.M. Pro
gresul Brăila : D. Petrescu (Bucu
rești) : C. S. Botoșani — Praho
va C.S.U. Ploiești : S. Necșulescu (Tirgoviște); FEPA ’74 B'îrlad —
Steaua Mizil : P. Cadar (Brașov).-

SERIA A Il-a : Metalul Bucu
rești — Sportul Muncitoresc Ca-

racal : I. Coț (Ploiești) — sta
dionul Metalul : Progresul Vul
can București — I.C.I.M, Brasov t 
I. Bălan (Arad) — stadionul 
Glulesti : Electroputere Craiova — 
Eleotromures Tg. Mures : J, Gra
ma (București) : Sportul Munci
toresc Slatina — C.S.M. Pandurii 

Jiu : C. Nistor (Vaslui) :
— Inter Si- 

(Tg. Mures) : 
— Autobuzul 
Gheorghe (P. 

Neamț) : Jiul Petroșani — Me
canică Fină București : D. Bu- 
ciuman (Timisoara) : Gaz Metan 
Medias — C. S. Tîrgovlste: R. 
Nicoară (Tuleea) : A. S. Drobe- 
tă Tr. Severin — Sportul ,30 De
cembrie" : I. Niculitov (Focșani).

SERIA A IlI-a : C.I.L. Slghet —

Tg. Jiu : C. Nistor 
Chimia Rm. Vîlcea - 
biu : I. Tărcan 
Tractorul Brasov 
București : A.

F. C. Maramureș Bala Mare : AL 
Comănescu (Bacău)
«a — 
nescu 
năveni 
nescu 
hor 
M.

Metalul Boo- 
C.S.M. Reșița : M. Stoe- 
(Bucuresti) : Chimica Tir- 
— Strungul Arad : N. Di- 
(Rm. .Vîlcea) : F. C. Bi- 

Dacda Mecanică Orăstie 1 
Bădici (Caracal) : Victoria 

FIUT Cărei — Armătura Zalău a 
I. Veres (Sf. Gheorghe) : Mine- 
tlll Baia Sprie — Olimpia T.U.M. 
Satu Mare : P. D. Manole (Bucu
rești) : Gloria Resita — Gloria 
Bistrița : G. Ionescu (București) : 
F.C.M. U.T.A. — Sticla Ariesul 
Turda : V. Cirnat (Aiud) : A. S. 
Paroseni Vulcan — A.S.A. Pro
gresul Timisoara : M. Ionescu 
(Pitești).
Meciurile, cu excepția partidei 

Politehnica Iași — F.C.M. Delta 
Dinamo Tuleea. vor începe la 
ora 11.



(Urmare din paa. I)

zentată, de asemenea, O IN
FORMARE IN LEGĂTURĂ CU 
VIZITA DE STAT EFECTUA
TA DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, ÎMPREUNA CU 
TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA 
TURCIA, LA INVITAȚIA PRE
ȘEDINTELUI KENAN EVREN, 
IN PERIOADA 19—21 OCTOM
BRIE.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor întîlnirii dintre 
președinții Nicolae Ccaușescu 
și Kenan Evren, care marchea
ză un nou ți Însemnat moment 
în evoluția bunelor relații din
tre cele două țări, relevînd ro
lul determinant al dialogului 
româno-turc la nivel înalt în 
dezvoltarea continuă a colabo
rării dintre România și Turcia, 

iu întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare, în folosul 
și spre binele lor, al cauzei des. 
tinderii, înțelegerii ți păcii în 
Balcani, în Europa și în lume.

S-a apreciat, cu satisfacție, 
că, în cadru! convorbirilor pe 
care președintele Nicolae 

Ccaușescu le-a avut cil 
președintele Kenan Evren și 
prihiul ministru Turgut Ozal, s-a 
ajuns la o serie de înțelegeri 
bune cu privire la ridicarea pe 
un plan superior a colaborării 
economice și tehnico-științifice, 
corespunzător potențialului real, 
în continuă creștere, de care 
dispun România ți Turcia. In 
acest scop, au fost convenite 
noi direcții de acțiune menite 
să asigure extinderea pe mul
tiple planuri a conlucrării bi
laterale, pe o bază echilibrată 
ți recîproc-avantajoasă. Au fost 
evidențiat» înțelegerile stabili
te în vederea realizării, în co
mun, în cele două țări, ca ți pe 
terțe piețe, a noi obiective de 
colaborare, îndeosebi în con
strucții și comunicații, în indus
tria do autovehicule. în elec
trotehnică, energetică, metalur
gie, în domeniile petrolier, pe
trochimic, minier și geologic. 
Totodată, s-au reliefat măsurile 
adoptate privind crearea de po
sibilități mai largi întreprinde
rilor ți companiilor din cele 
două țări de a conlucra în di
verse sect >aro de activitate.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat importanta Acordului 
pe termen lung privind schim
burile comerciale și cooperarea 
economică și tehnică între Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Turcia. seizmat cu prilejul vi
zitei apreciind că ei deschide

largi perspective pentru intensi
ficarea schimburilor in aceste 
domenii economice, a colabora, 
rii și cooperării într-o serie de 
sectoare de mare importanță 
pentru progresul economic ți 
social al celor două Jări.

A fost relevată, in acest 
context, Însemnătatea înțelege
rii convenite între cei doi pre
ședinți de a se constitui, atît 
în România cit și in Turcia, 
cîte un grup special, care să 
urmărească permanent reali
zarea ir cele mai bune condiții 
a obiectivelor de 
prevăzute.

Comitetul Politic 
relevat, 
schimburilor de 
șurate în cadrul 
gătură cu unele 
tuale ale vieții 
S-a apreciat în

colaborare

g

I

totodată,
Executiv a 
importanța 

desfă-

INTERNAȚIONAL DE RUGBY, ROMÂNIA U. R. S. S.'

vederi,
vizitei, în le- 
probleme ac- 
internaționale. 

______ _____ ___ mod deosebit 
faptul că, în timpul convorbi
rilor, a fost afirmată hotărîrea 
României și Turciei de a întări_________ . I 
conlucrarea pe plan înternațio- i 
nai și de a sprijini activ efor- g 
turiie îndreptate în direcția o- g

Premieră, mîine, la Iași, Dul
cele tîrg de altădată găzduieș
te’ un meci de rugby la nivel 
de reprezentative naționale. Un 
meci care a devenit tot mai in
teresant în vremea din urmă, 
fiind socotit chiar între der- 
byurile grupei de frunte a 
competiției continentale orga
nizate sub egida F.I.R.A, Prota
gonistele. primele reprezentati
ve ale României și Uniunii So
vietice, au tradiție și palmare, 
se diferite, evident favorabile 
tricolorilor, care susțin astăzi 
partida inter-țări cu numărul 
180 din istoria sportului nostru 
cu balonul oval. în cele 11 în- 
tîlniri directe de pînă acum. 
XV-le român a obținut 10 vic
torii, dar ascensiunea rugbyu- 
Iui din U.R.S.S. este recunoscu
tă unanim, reprezentativa 6a 
devenind un partener de între
cere cu calități de necontestat. 
Așa cum a fost, spre pildă, vi
zibil ,1a ora celor mai recente 
două partide, cîștigate de trico
lori. cu 16—12 la București, cu 
13—12 la Tbilisi. Rezultate strîn- 
se și... sugestive.

Un joc așadar, realmente di
ficil pentru echipa noastră a-

cum, cînd ea inaugurează. îm
preună cu partenera de mîine. 
ediția 1987—89 a C.E. (e vor
ba. de fapt, de uvertura între
gului sezon internaționl ’a ni
velul selecționatelor A) și cînd 
apare întîia oară în public du
pă Cupa Mondială. Iubitorii 
rugbyului din Iași au toate mo
tivele să vină în număr mare 
la Stadionul „23 August" 
localitate, pentru această 
tîlnire care promite mult 
care va prezenta, după toate 
probabilitățile, noutăți în for
mula de începere a naționalei 
României. Pentru că. în vre
me ce un Gheorghe Dumitru 
va apărea, la 35 ani, pentru a 
68-a oară în formație, iar un 
Mircea Paraschiv (33 ani) pen
tru a 62-a oară, ca să-1 amin
tim doar pe sportivii cu cele 
mai multe selecții, trei dintre 
titularii anunțați de antreno
rul Mihai Naca trăiesc emoția 
debutului. Unul e binecunoscut 
gazdelor, fiind vorba de un ju
cător al Politehnicii, talonerul 
Dumitru Colibă (26 de ani). 
Ceilalți doi provin din pepinie
ra constănțeană — centrul A- 
drian Ținea și fundașul Dnrel

din 
in
și

Piti, ambii în vîrstă de 20 de 
ani. primul activînd la Farul, 
al doilea la Sportul Studențesc. 
In privința echipelor care c'.au 
titularii pentru mîine să reți
nem că sase sînt de la Dinamo, 
cite trei de la Steaua si Farul, 
cite unul de la Politehnica Iași, 
Contactoare Buzău si Spor’ul 
Studențesc. Cum nu există in
să certitudine asupra folosirii 
unor titulari, cu diferite trau
matisme, sînt posibile modifi
cări de ultimă oră.

Formația probabilă: Piti — 
Lungu, Tofan, Tinea, Toadcr — 
Alexandru, Paraschiv — Duini- 
traș, Giucăl (L. Constantin), 
Murariu (Leuciuc) — Dumitru, 
Vereș — Leonte, Coliba. Buran 
(Petru).

Oaspeții erau așteptați să so
sească vineri noaptea tîrziu. 
Din lotul lor nu pot lipsi. în 
mod normal. Mironov, Sliusar, 
Tihonov, Kairulin, Jutavlev. 
Kîrpa, Neceaev, Dzagnidze.

Meciul începe Ia ora 15 și va 
fi arbitrat la centru de un cu
noscut cavaler al fluierului din 
Italia — Natale Cadamuro.

Geo RAEȚCHI

pririi cursei înarmărilor și 
trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, rezolvării 
pe cale politică, prin tratative, 
a problemelor litigioase și con
flictelor existente în diferite 
regiuni ale globului, soluționării 
constructive, în interesul păcii 
și progresului tuturor popoare

lor, a problemelor complexe — 
economice și politice — ce con
fruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat importanta deosebită a 
dialogului dlntro cei doi șefi 
de stat cu privire la situația 
din Balcani. A fost subliniată 
contribuția deosebită pe care 
România șî Turcia — ca țări 
situate în această regiune geo
grafică — o pot aduce, împreu
nă cu celelalte țări balcanice, 
ta dezvoltarea unei largi cola
borări bl și multilaterale în 
Balcani, la întărirea încrederii 
și la solutionarea politică, pe 
calea negocierilor, a probleme
lor care mai există între unele . . _ 
din ele, în scopul transformării g 2. U.R.S.S. 
Balcanilor într-o zonă a păcii, g 3. R. D. Germană 
bunei vecinătăți și a cooperării. g 4. R. P. Chineză

Aprobînd în unanimitate re- " ' ■
ziiltatele vizitei. Comitetul Po
litic Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor, celorlalte or
gane centrale să ia toate mă
surile și să acționeze pentru 
înfăptuirea acordurilor' și înțe
legerilor convenite privind dez
voltarea pe multiple planuri a 
colaborării și cooperării roinâ- 
no-turce.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, totodată. probleme 
curente ale activității de partid 
și de stat.

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA
(Urmară din pag O

^șl exactitate, orice închipuire, 
^intr-un finiș de concurs desfă- 
^șurat la o asemenea tensiune.

Eugenia Golea și Aurelia Dobre 
și-au trecut din nou în cont 

g cîte o notă de 10 (7 au fost 
g astăzi notele maxime ale gim- 
g nastelor române), după care, în 
0 uralele spectatorilor, tabela e- 
0 lectronică a sălii a afișat ver- 
Sj dictul: cu 395.40C p echipa Ro- 

mâniei a devenit CAMPIOANA 
A LUMII l Ea a reușit astfel, 

g lesne de calculat, nu doar să 
g recupereze handicapul cu care 
0 pornise, ci să-1 transforme în- 
Jî tr-un avantaj consistent, de a- 
g? proape o jumătate de punct.

g Clasament:
g

g 1. ROMÂNIA
& Cl TT T> C< C»

395.400 p
394,950
389,600
386,800
386,725
383.400

Ziua de stmbătă fiind rezer
vată concursului primelor 36, ne 
produce o altă satisfacție deo
sebită să vă informăm că, îna
intea startului, la fete lideră 
este gimnasta română Aurelia 
Dobre cu 79,550. O urmează 
Elena Șușunova cu 79,475 p. 
Daniela Silivaș cu 79,450 p, 
Svetlana Baitova 79,025 p, Eca- 
terina Szabo eu 78,950 p și Ca
melia Voinea cu 78,750 p.

Prezența a patru dintre spor
tivele noastre pe primele șase 
locuri la individual compus 
vine să sublinieze, o dată in 
plus, clasa înaltă șl valoarea 
deosebită a școlii românești de 
gimnastică, car» ți-a trecut in 
palmares aici, la Rotterdam, al 
doilea titlu mondial din istorie, 
după eel de la Fort Worth 
1979. Pentru evoluțiile lor 
pină acum, pentru faptul 
ne-au oferit nouă, miilor 
spectatori, șl milioanelor 
telespectatori, o seară de ’ 
in care sportul s-a apropiat de 
poezie în cel mal înalt grad, 
încheiem relatarea noastră prin

a le mulțumi Aureliei Dobre, 
Danielei Silivaș, Ecaterinei Sza
bo, Cameliei Voinea, Eugeniei 
Golea ți Celestinei Popa, pre
cum și antrenorilor lor. Adrian 
Goreac, Maria Cosma, Octavian 
Belu și Adrian Stan

TURNEUL
DE HOCHEI

OLIMPIC
PE IARBĂ’
(Agerpres) - 

avut loc trage'

de 
că 
de 
de 

vis.

ă 5. Bulgaria
6. S.U.A.

| au Început cm. de tir redus
BUDAPESTA, 23 (prin tele-

fon). Ediția a V-a a Campio- 
nateior Mondiale de tir pentru 
arme cu aer comprimat a de- 

g butat tn capitala Ungariei în 
g sala Budapesta, special amena- 
§ jată pentru astfel de întreceri.

BRUXELLES 
La Bruxelles a 
rea la sorți a grupelor turneu
lui olimpie de hochei pe iarbă.

în competiția masculină '-or 
evolua Australia, Olanda. Pa
kistan, Argentina, Kenya și 
învingătoarea meciului Polo
nia — Spania (grupa A). An
glia, R.F. Germania, U.R.S.S., 
Canada, India, Coreea de Sud 
(grupa B).

Iată componenta turneului 
feminin: grupa A: Olanda. Ar
gentina, S.U.A. și ciștigătoarea 
meciului Anglia — U.R.S.S. ; 
grupa B: Australia, Canada, 
R.F. Germania, Coreea de Sud.

ouîtimele știric ultimelerezultate cultimele știri o ultimele rezultatei
BASCHET. • |n Cupa Cupelor, 

la bărbați : IMT Belgrad — BBC 
Wels (Austria) 125-69. IMT s-a 
calificat pentru turul următor ; 
Cupa Liliana Ronchettl : 
Paris — SC Munchen 
prima echipă obținlnd astfel 
lificarea.

CANOTAJ • Campionatele 
siei desfășurate la Shanghai 
evidențiat buna pregătire a spor
tivilor din R. P. Chineză, care 
au terminat învingători în 12 
probe. în proba masculină de 
schit De primul loc s-a situat 
vîslasul chinez Li Zhongping. iar 
in proba similară feminină, vic-

RCF 
92-53. 

ca-

A- 
an

toria a revenit coechipierei sale 
Cao Miangyins.

CICLISM. • Cursa de 6 zile 
din Berlinul Occidental a fost 
cîștigată de cuplul Thurau (R.F.G.), 
Fr’euler (Elveția) cu 390 p. • 
Brigido Lechuga (Guatemala) a 
obținut victoria în prima etapă 
a Turului Guatemalei, fiind cro
nometrat cu 3.00:24 pe distanța 
de 126 km. Etapa a doua a re
venit rutierului Candelarlo Ra
mos (Guatemala). înregistrat pe 
distanta de 149 km cu timpul de 
3.58:02.

HANDBAL s> In turneul femi
nin de la Budapesta : cehoslova-

cia — Austria 30—26 (16—12).
U.R.S.S. — România 24—20 (13—11) 
• La Copenhaga, meci feminin. 
Danemarca — S.U.A. 21—21 (13—9).

ȘAH. • In runda a treia a tur
neului de la Belgrad, partidele 
Marianovlci — Popovlci, Llubo- 
jevici — Korcinol, Salov — 
Hjartarson s-au încheiat remiză, 
Gligoricl l-a învins pe Nikoliel, 
iar Timman, eu piesele albe, a 
pierdut la Beliavskl. în clasa
ment conduce Beliavskl (U.R.S.S.) 
cu 2 p (1), urmat de Popovlci, 
Timman și Hjartarson cu cîte 2 p.

în prima probă a programului, 
eea de pușcă 10 metri seniori, 
sovieticul Kiril Ivanov a reușit 
să totalizeze 694 p, punctaj cu 
care a devansat alți doi trăgă
tori, Suggs, din S.U.A. și Sten- 
vaag, din Norvegia, ambii cre
ditați cu același punctaj final, 
693,8 p, fapt care vorbește de 
la sine despre nivelul nu nu
mai ridicat ci și extrem de e- 
chilibrat al întrecerilor. în 
proba pe echipe: 1. S.U.A. 1770 
p, 2. Iugoslavia 1 766 p, 3. 
U.R.S.S. 1761 p. Iată șl rezul
tatele înregistrate în proba de 
pușcă din cadrul Cupei Mon
diale a juniorilor, individual :
1. Vrinevici (Iugoslavia) 588 p,
2. Ianajida (Japonia) 586 p, 3.
Dobler (R.F.G.) 586 p. La mis
treț alergător, individual: 
Swinney (S.U.A.) 379 p,
Snoucek (Cehoslovacia) 368
3. Shieke 
chipe: 1.
2. S.U.A. 
1 089 p.

Fotbal I-meridiane
MECIURI 

INTERNAȚIONALE
seara. în Cupa Cupelor 
tur din optimi) : Mar- 

— Hajduk Split 4—0 (l—0).
Papin (min. 30) 

K. Allots (mln.

1. 
2. 
P, 
e- 
P.

(Ungaria) 368 p;
Cehoslovacia 1 100
1 090 p, 3. Ungaria

JOI
(meci 
seille 
Au marcat : 
Diallo (min. 47) 
68) si Giresse (rain. 90). IN C.M. 
de juniori (19 ani) în Chile, me
ciuri din sferturile de finală : 
R. D. Germană — Bulgaria 2—0 
(0—0), Chile — Italia 1—0 (0—0), 
Iugoslavia — Brazilia 2—1 (0—1), 
R. F. Germania — Scoția 4—3 
(după 11 m). LA BUDAPESTA, 
în preliminariile C.E. de tineret : 
Ungaria — Olanda 0—1 (0—0). A 
înscris Kesp (min. 66). ÎN C.E. 
juniori (16 anii : Suedia — Is
landa 5—1 î Cehoslovacia — Iu
goslavia 1—0. LA GELSEN
KIRCHEN (meci amical) : Schal
ke — Hansa Rostock 1—1 (1—0).

O ÎN CAPITALA ETIOPIEI, Addis Abeba, 
a fost recent inaugurată o nouă sală de 
sport. Aceasta dispune de 
derne instalați, pentru 
handbal, bowling și tenis 
trucția a fos' înălțată pe 
1500 m p. în mod cert.

cele mai mo- 
baschet, volei, 

de masă. Cons- 
o suprafață dc 
existența aces

tei noi baze va impulsiona activitatea lf 
jocurile sportive @ GIMNASTUL SOVIET! 
VALERI LIUKIN. In vîrstă de 20 de an 
este „creatorul" (și executantul) primul’ 
triplu salt înapoi. în aceste zile V. Liv 
kin evoluează la Campionatele Mondial 
de la Rotterdam. Slntem curioși să află 
cum vor primi (și vor puncta) arbitrii a 
ceasta inovație e INTRE 14 ȘI 27 NOIEM 
DKIE, la Bangk- k în Thailanda, se v? 
desfășura al 14-lea campionat de basche' 
al Asiei. Tot al 14-lea campionat, dar a’ 
Africii, va avea loc in Tunisia (18—23 de
cembrie). Camplpana Asiei șl primei- 
două clasate în campionatul Africii se vor 
califica pentru turneul olimpic din 1988 

: împreună cu alte 9 echipe leite 3 din Eu- 
. ropa șl America una din Oceania: S.U.A

— deținătoare a titlului — si coreea d" 
. Sud), a CEL MAI REPUTAT P" DT la 

motonautlsm este italian”' Renato Molina
ri, care are înscrise în palmares 1’7 titluri 
mondiale, cucerite în cadrul a ssse -ate- 

. norii • la Începutul lunii sepțeM- 

. BRIE, pe lacul Ryrsfflm din Suedia, s-ați efectiv

desfășurat întrecerile celei de a 14-a edi
ții a competiției F.I.S.A. pentru canotori 
veterani • COMITETUL OLIMPIC POLO
NEZ editează o nouă publicație, intitulată 
„Sportivii olimpici". Revista, cu o periodi
citate trimestrială, prezintă în primul său 
număr pe săritorul cu schiurile Piof. 
Fijes, luptătorul Janusz Olech. jdcătoru;

de tenis de mas?. Andrzej Grubba. Revista 
va reflecta în afara problemelor olimpi
ce, aspecte importante ale activității 
sportive din țară șl de peste hotare. 0 
CEA DE A TREIA EDIȚIE a întîlnirii d: 
-tenis de masă Europa — Asia- se va des
fășura în ianuarie 1988, la Roma (întrece
rea pe echipe) si la Basel (competiția in
dividuală). A PENTRU JOCURILE OLIM
PICE de anul viitor, forul internațional al 
halterelor a selecționat’ bara japoneză 
Uesaka. • APROPO DE HALTERE, Cam
pionatele Mondiale din 1989 vor avea loc 
în localitatea italiană Rimini, a HOCHE
IUL PE GHEAȚA se Joacă timp de o oră 

cronometru! fiind oprit atunci

cînd jocul este șl el oprit. Și totuși, par
tida dintre Detroit Red Wings și Montreal 
Maroons a durat. 2 ore, 56 de minute șl 
30 de secunde (timp efectiv). Partida a 
luat sfirșit cu scorul de 1—0, unicul gol 
fiind înscris abia în repriza a doua a pre
lungirilor. Meciul s-a desfășurat la Foru
mul din Montreal ’a 25 martie 1936. • 
PRECIZIE DEOSEBITA. La Campionatele 
Mondiale de parașutism de la Zagreb (1 
septembrie 1978) tritantea Jacqueline 
Smith (n. 1951) a efectuat 10 aterizări con
secutive în punctul mareînd 0 metri (dia
metrul lui este de 10 cm). In același ari, 
la Yuma, în Arizona, americanul Dwiglit 
Reynolds a executat 105 aterizări consecu
tive la 0 metri în decursul unei zile • 
PUGILISTUL cu cea mai îndelungată ca
rieră a fost greul englez Jem Mace, care a 
boxat timp de 35 de ani, din 1855 pînă în 
1890. Este adevărat însă că în mai mulți 
ani el a susținut doar cîte un singur 
rrieci • FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA 
DE HANDBAL care organizează campio
nate mondiale A. B si C a decis să de
numească astfel aceste dispute : A — cam
pionat mondial. B — turneu de calificare 
pentru C.M. sau pentru J.O. și C — tur
neu de calificare continentală.

Romeo VILARA

CUPE, CAMPIONATE
PRIMA MANȘA A FINALEI Cu

pei Libertadores j F.C. America 
Caii — Penarol Montevideo 2—0 
(2—0). Returul la 29 octombrie, 
la Montevideo. în cazul unei vic
torii a echipei Penarol (indife
rent de scor) va avea loc un 
meci de barai între cele două, 
formații la Santiago de Chile, la 
5 noiembrie. învingătoarea va ju
ca în finala Cunei Intercontinen
tale. la Tokio, cu F. C. Porto.

ALBANIA. După 9 etape con
duce 17 Nentori cu 12 p. urmată ' de Flairurtari și Skanderbeg 
cu cîte 10 d.

CEHOSLOVACIA. Sparta Praga 
se află pe primul loc cu 16 d 
dună 9 etâne. fiind urmată de Dunajska Streda și Cheb cu 
cîte 12 p.

PORTUGALIA. în clasament, 
după 8 etape conduce F. C. Porto 
cu 13 p. urmată de Penafiei și 
Snorting Lisabona cu cîte 11 d.

FINALA Cupei Finlandei : Kau- 
sysî Lahti — Oulu P. S. 5—4 
(5—1).

ÎN CUPA BALCANICA, la So
fia : Slavia — P.A.O.K. 4—0 (2-0). 
Au marcat Simeonov 12> si A- 
leksandrov (2).
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