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ÎN PBEZtNJA TOVARĂȘULUI NICOLAE CLAUȘLSCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

A FOST DATĂ ÎN FIPlOATAllT LINIA DE MEIROU CUPRINSĂ 
INllll PIAȚA. UNIRII Șl PIAIFOIIMÂ INDUSTRIALĂ PIPERA

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost dată în 
exploatare, sîmbătă, 24 octom
brie, noua linie de metrou cu
prinsă între Piața Unirii și 
platforma industrială Pipera.

Prin darea in folosință a aces
tei linii s-au încheiat lucrările 
la magistrala a Ii-a, ce se des
fășoară pe axul Nord — Sud al 
Capitalei, în lungime totală de 
18,7 km. făcind legătura intre 
două puternice zone industria
le — Pipera și I.M G.B. — și 
partea centrală a orașului.

Construcția metroului bucu- 
reștean, obiectiv edilitar de 
larg interes cetățenesc, a 
început la inițiativa secretarului 
general al partidului și se în
făptuiește sub directa și per
manenta sa îndrumare. înscri- 
indu-se printre mărețele ctitorii 
ale epocii inaugurate de Con
gresul al IX-Iea al P.C.R.. 
epoca celor mai de seamă îm
pliniri din întreaga istorie a 
patriei.

Realizarea acestei lucrări de 
proporții ilustrează cu preg
nantă atenția deosebită pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu o 
acordă dezvoltării și moderni
zării Capitalei, tuturor localită
ților tării. Îmbunătățirii perma
nente a condițiilor de muncă 
și de viață ale locuitorilor 
Bucurcștiului, ale întregului 
popor

Ca sosirea in stafia Pipera, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați cu multă 
căldură și însuflețire de con

structorii metroului. Aici se a- 
flau, de asemenea, mii de oa
meni ai muncii care iși desfă
șoară activitatea in întreprinde
rile de pe platforma industria
lă din această parte a Capi
talei. Cei prezenți au aclamat 
îndelung pentru partid și 
secretarul său general, expri- 
mînd vibrant sentimentele lor 
de nețărmurită dragoste, stimă 
si recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
tot ceea ce a făcut și face spre 
a conferi Capitalei patriei noas
tre socialiste o nouă străluci
re, atributele unei metropole 
moderne. înfloritoare.

Erau de fată tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Emil 
Bobu, Constantin Olteanu.

Directorul general al între
prinderii „Metroul“-Bucurestl, 
Petre Constantinescu, a rapor
tat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că, puternic mobili
zați de îndemnurile adresate 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul frecventelor 
vizite de lucru pe șantier, con
structorii au terminat, cu 68 de 
zile mai devreme, magistrala a 
Ii-a. prin darea în folosință a 
porțiunii cuprinse între Piața 
Unirii și Pipera. Noul traseu, 
in lungime de 8,4 km, dispune 
de cinci stații — Pipera, Aurel 
Vlaicu, Aviatorilor. Piața Vic
toriei, Universității —, situate 
în punctele de convergență a 
multor artere cu intensă circu
lație. Pe calea subterană, dis
tanta de la Pipera și pînă la 
Piața Unirii va fi parcursă în 
circa 18 minute.

Tovarășului Nicolae Ccaușeseu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-a fost înmînată Placheta o

magială care înfățișează în
treaga rețea a metroului, dată 
in exploatare pînă acum, ce to
talizează 16,2 km, precum și 
stafiile sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să facă o călăto
rie pe noua linie de metrou.

Trenul format din vagoane 
moderne, fabricate în țară, 
pornit din stația Pipera, se 
oprește pe rînd. în stafiile 
Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Piața 
Victoriei, aceasta din urmă fă- 
cînd parte din ansamblul de 
lucrări edilitar-urbanistice reali
zate aici sau în curs de fina
lizare. In această zonă se află 
în construcție o stafie pentru 
magistrala a IlI-a a metrou
lui și a fost dat in exploatare 
pasajul rutier.

Se ajunge în stația Universi
tății. amplasată alături de ac
tualul pasaj pietonal, prin care 
are loc accesul principal în 
această stație, ce asigHră un 
flux de 35 000 de călători pe 
oră.

Ultima oprire a avut loc în 
stația Unirii II, care este lega
tă printr-un culoar subteran cu 
stafia Unirii I, permițind tre
cerea călătorilor de la o magis
trală la alta.

întreaga dotare a metroului 
— vagoane, echipamente, insta
lații electrice șl electronice, de 
telecomandă, semnalizare. de 
avertizare, de securitate a cir
culației prin intermediul tele
viziunii In circuit închis șl 
dispecerul centralizat de diri
jare a trenurilor și a călători- 

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNCEPEREA convorbirilor 
OFICIALE DINTRE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE SAN YU

La Palatul Consiliului de Stat 
au inceput, sîmbătă, convorbiri
le oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și președintele Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, 
San Yu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură vizita in 
țara noastră a președintelui 
San Yu și a exprimat convin
gerea că aceasta va conferi noi 
dimensiuni legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre Româ
nia și Birmania.

Președintele Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane a 
mulțumit pentru invitația de a 
vizita țara noastră, pentru 
ospitalitatea cu care a fost în
tâmpinat, exprimîndu-șî, totoda
tă, încrederea că noul dialog 
la nivel înalt româno-birmanez 
va avea o contribuție hotărî- 
toare la dezvoltarea bunelor 
raporturi statornicite între cele 
două țări și popoare.

Analizîndu-se stadiul si 
perspectivele raporturilor din
tre România și Birmania, s-a 
apreciat că . există condiții 
pentru lărgirea și întărirea lor 
în continuare, pe baza princi
piilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității na
ționale. neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

Cei doi președinți au hotărît 
ca membrii celor două dele
gații să examineze, în timpul

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT

Sîmbătă 24 octombrie a.c. a 
avut loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia.

La ședință au participat, ca 
invitați, miniștri și alfi con
ducători de organe centrale.

In cadrul ședinței. Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat 
Decretul privind amnistierea 
unor infracțiuni și grațierea 
unor pedepse.

Decretul a fost emis cu pri
lejul apropiatei aniversări a 40 
de ani de la proclamarea Re

vizitei, căile și modalitățile 
concrete de intensificare a con
lucrării economice bilaterale, 
potrivit orientărilor și înțelege
rilor stabilite Ia nivel înalt.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele San Yu au su
bliniat necesitatea soluționării 
globale a problemelor subdez
voltării, a edificării nnei noi 
ordini economice internaționale, 
bazate pe egalitate și echitate 
în relațiile dintre state, care să 
asigure progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, în primul rînd 
al celor în curs de dezvoltare.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă cordială, de 
stimă și încredere reciprocă.

★
Președintele Republicii Socia

liste a Uniunii Birmane, San 
Yu, a depus, sîmbătă diminea
ța, o coroană de flori Ia Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea ponorului si a patriei, 
pentru socialism.

★
Sîmbătă dimineața, doamna 

San Yu, împreună cu persoane 
oficiale birmaneze, a vizitat 
Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România.

★
Duminică dimineața, pre

ședintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane. San Yu. 
împreună cu doamna San Yu 
si persoanele oficiale care II 
însoțesc au vizitat obiective so- 
cial-edilitare si culturale din 
Capitală.

publicii, pentru a da posibilita
tea unor categorii de persoane, 
care au săvîrșiț abateri și unele 
fapte penale mai puțin grave, 
să se reintegreze în muncă ș> 
în viața socială și să desfășoa
re o activitate utilă societății, 
în vederea îndreptării lor cu 
ajutorul colectivelor de oameni 
ai muncii din care vor face 
parte.

Decretul Consiliului de Stat 
se dă publicității.

tn continuare, Consiliul de 
Stat a soluționat unele proble
me ale activității curente.

Prin noile succese ale reprezentantelor noastre la Campionatele Mondiale, 

școala gimnasticii românești și-a reconSirmat marele său prestigiu 

Sîmbătă și duminică : TITLUL SUPREM LA INDIVIDUAL COMPUS,
TREI MEDALII DE AUR ÎN FINALELE PE APARATE

România - bilanț record: 
10 MEDALII (5 AUR, 
1 ARGINT, 4 BRONZ)

Aurelia Dobre — campioană a lumii

ROTTERDAM, 25 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Dacă se cuvine spus, cu 
deplină îndreptățire, că gimnas

tele române au do
minat net ediția a 
24-a a Campiona
telor Mondiale, la 
fel de adevărat e 
că mai greu pare 
să se stingă ecoul 
victoriei realizate 
în competiția pe 
echipe. Izbîndă ca
re a stat sub sem
nul întrebării pînă 
la jumătatea con
cursului de vinerl- 
seara, dar care a 
căpătat, tocmai în 
condițiile unei ex
traordinare lupte 
sportive, de un 
rar dramatism, 
străluciri deosebi
te, ea întrerupînd 
o supremație ma
nifestată de-a lun
giri edițiilor 1981 
— Moscova, 1983 
— Budapesta și 
1985 — Montreal. 
Echipa României 
s-a prezentat aici 
de departe drept 
cea mai omogenă, la 
un nivel competi- 
țional foarte înalt. 
Faptul că nu numai 
multipla laureată 

continentală Daniela Silivaș, 
..Roemeense Vlinder" (românca 
zburătoare), după cronicarul lui 
„Algemeen Dagblad", a obținut

Ia „libere" două note maxime, 
ci și alte componente ale gar
niturii, viitoarea campioană ab
solută a lumii, Aurelia Dobre 
(chiar de trei ori!). Camelia 
Voinea și Eugenia Golea, vine 
să demonstreze, fără putință 
de tăgadă, valabilitatea afirma
ției anterioare. Echipa României 
n-a avut ca pînă acum o stea 
sau o alta, chit că Aurelia Do
bre va cîștiga în mod "eclatant 
individualul compus. Ea s-a 
alcătuit din șase stele fiind. 
&, să nu mai lungim vorba, o 
stea de primă mărime ea însăși, 
inconfundabilă. Amănuntul n-a 
scăpat, firește, comentatorilor 
avizați. Hans van Wlssen sub

Daniala Silivaf Eugenia Golea

linia în „De Volkskrant" de 
sîmbătă că „dacă în 1979 (n.n. 
Fort Worth), succesul românce
lor s-a datorat îndeobște su- 
percampioanei Comaneci acum 
echipa s-a dovedit cea mai e- 
chilibrată, superioară în întregul 
ei, de la Silivaș și pînă la 
Popa“. Toate fetele noastre eu 
lăsat, părerea e unanimă o 
impresie copleșitoare. Atît în 
ceea ce privește o virtuozitate 
fără egal, capabilă să transfor
ma gimnastica în artă în poe
zie in vis. într-o tulburătoare 
biruință asupra gravitației cît 
și intr-o capacitate de mobiliza
re și o forță morală care fără 
exagerare, au uluit pe toată lu

mea. specialiști, ziariști și spec
tatori deopotrivă. Pentru că. vâ 
reamintim, la jumătatea pro
gramului de .libere" valoroase
le sportive sovietice (profitând 
Si de ratarea Danielei la bîmă) 
se detașează la 0.450 o părinți 
să se îndrepte spre un nou suc
ces. Doar o . minune- ar mat 
fi putut răsturna situația și. 
spre imensa noastră bucurie, ea 
s-a produs! într-un moment de 
cumpănă, dacă nu chiar de ne
noroc. în care logic ar fi fost, 
si omenește ar ft fost ca orice

Ovidiu IOANITOAIA
(Continuare in vag a tai

Ecalerina Szabo



O aplaudata victorie a rugbyștilor noștri in C. E. ln derbyul turului Diviziei A la handbal ma

ROMÂNIA U. R. S. S. 18-10 STEAUA - DIKAMO 22-29, RELANSEAZĂ LUPTA PEI
Uver- 

de 
re- 

echipei

IAȘI 25 (prin telefon) 
tura sezonului internațional 
rugby, la nivelul primelor 
prezentative a prilejuit cl 
României un aebut de bun au
gur în noua ediție a competiți
ei continentale organizată de 
F.I.R.A. Aliniind un „XV“ cu 
deosebite calități fizice, extrem 
de tenace trico orii au Izbutit 
o mui« aplaudată victorie : Ro
mânia — U.R.S.S. 18—10 (3—7),
după un fim. în care, cei pes
te 6000 de spectatori din tribu
ne 3 stadionului ieșean „23 Au
gust" au urmărit meciul în... pi
cioare pentru că ^upă eseul — 
fără exagerare — de antologie 
din min. 80 rugbystii noștri au 
mai fost în do ? iL-2Li 
butul advers 
încercarea
Succesul formației antrenate 
Mihai Naca 
capătul urei partide 
angajament *“* 
jumătăți 
oaspeții au dominat 
au profitat prompt de o inexac
titate în defensiva română șl 
au mai puncta' la singura lovi-

___ rînduri, în 
cel puțin o dată 

puttnd fi acordată, 
de 

a-a materializat la 
de mare 

avut două 
în prima, 
marginea.

□arc a 
distincte.

tură de pedeapsă de care au 
dispus. în partea a doua, supe
rioritatea tricolorilor a apărut 
tot mai evidentă chiar și în 
tușă. ,

Cea dintîi acțiune notabilă s-a 
produs în min. 4, cînd Paras
chiv a scăpat opre eseu, dar 
l-a stopat... arbitrul, care a 
dictat lovitură de pedeapsă, ra
tată de Alexandru. în min. 11, 
cînd sovietic au trecut, prac- 
tic tntlla oară centrul, HAIRU
LIN a profitat de o eroare a 
marginii noastre șl a Înscris un 
eseu : 0—4. Aiexandru șl Toa
der au fost în prim-planul fa
zei din min " ' ' .
rezistat cu greu chiar și la 
grămezi consecutive 
lor. A marcat, 
min. 27 ALEXANDRU, 
vitură de pedeapsă.
s-a refăcut 
prelungire, 
punctat din 
să, 3—7 nv 
consemna o . .
cu Lungu la origine, eu Dumi
tru continuing excelent șl cu

22. cînd oaspeții au
• - 5

___ în „22"-ul 
in schimb, în 

din lo-
Diferența 

în momentele de 
?în MIRONOV a 
lovitură de pedeap- 
înainte, însă, de a 
altă șarjă ofensivă,

mai departenea a fost duși.
prin pase rapide și moluri ju
cate cu aplomb, ’ “
juns din nou la 
centru, el l-a trimis lui 
xandru. Iar cînd mingea a fost 
în mîinile aripii TOADER, aces
ta a preferat o diagonală spre 
centrul țintei adverse, trecînd 
printre trei-patru adversari de- 
veniți spectatori A transformat 
ALEXANDRI : 12—7. Rezultatul 
avea să se mai strîngă o dată, 
în min. 70, cînd SLIUSAR a a- 

echipe sovietică la : 10—12. 
a revenit la proporțiile

balonul a a- 
foarte tînărul

Ale-

Divizia A

ta polo

RAPID 9TEGAL"
PE ILRLN PROPRIU
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat o nouă etapă în aampiona- 
tul Diviziei A de polo.

„Dubla" cea mai importantă 
din Capitală s-a jucat în bazinul 
în aer liber din Giulești, unde au 
evoluat echipele bucureștene Ra
pid . si C.S.U. T.M.U%C. Așa cum ... ....... —_■>_ au 

re-
se anticipa, ambele partide 
fost disputate și echilibrate, 
zultatul stînd de fiecare dată sub 
semnul incertitudinii bînă la flu
ierul final. Sîmbătă, gluleștenii 
au dus „trena" doar în debutul 
meciului (0—1), în rest luînd ei 
mereu un avantaj de un gol sau 
chiar două (la sfirșitul reprizei a 
3-a) fiind mereu egalați, ultima 
oară la 9—9 (min. 23,17), Jianu 
avea să le aducă, totuși, victoria 
printr-un gol înscris în superio
ritate numerică (min. 21.51), dar 
învinșii — cu un om în plus în 
apă. în ultimele 25 de secunde — 
au fost la un pas de egalitate. 
Scor: 10—9 (3—2, 2—3, 3—1, 2—3). 
Ceea ce nu s-a întîmplat în pri
mul joc avea să se petreacă însă 
duminică. După ce rap’diștii au 

fără aun gol.condus cu cîte __ a__. ___
dovedi forța necesară de a s-e și 
desprinde, partenerii de întrece
re i-au egalat și au fost, la rîn- 
dul lor. foarte aproape de victo
rie în ultimul minut, dar porta
rul B. Crețu (Rapid) a scos un 
șut tras în colțul scurt. Rezultat: 
7-7 (1—1, 1-1, 2-2, 3-3). Au
marcat Gh. Ilie (foarte activ și 
inspirat în prima zi) 4+2, Fio- 
rincescu 3+1, Lupescu 3. R. Tu- 
fan 2, Jianu 1, Neagoe 1 (R). FI. 
Ni ă 24-3, Ciobăniuc 2+2, Geam- 
bașu 2+1, C. Popa 1+1, Mușat 1 
și Paolazzo 1. Au arbitrat bine V. 
Burdea și R Nichita.

în bazinul Floreasca 
anunțat s-a ____
cu paielor pe teren acooerit.

Dinamo (fără patru titulari) a 
făcut două curse de "
22—5 (7—0. 5—3, 5—2, 
21—6 (5—0, 8—1, 4—3, 4 
Austria Linii Timișoara. ____
festînd o promițătoare poftă de 
joc. avînd. desigur. vedere, a- 
propiata manșă nr. 1 din semi
finala 
ceput 
forță 
du-și 
goluri ________ ___  ___ _____
în urma unor execuții demne de 
renumele lui... european (ceilalți 
marcatori: B. Olaru 4+4, Găvruș 
4 |-3, Cr. Dan 2+3, Ardelean 2-1-2, 
Zaharia 1+1, Fr. Toth 1. B. Tu- 
fan 1, V. Șerban 1, pentru Dina
mo, Sterpu 34-1, Ivănescu 4, Le
derer 2+1 pentru Industria Linii). 
Foarte bun arbitrajul ui D. Pa- 
raschivescu si Gh. Nistor.

Steaua a întrecut și ea la di
ferențe mari pe Vagonul Arad: 
14—5 (5—1. 3—2, 3—1, 3—1) și 14—7 
(3—3 3—2 6—0. 2—2), tinerii po-
loiști militari avînd si momente 
de ioc spectaculos. în /iteză. cu 
contraatacuri si combinații deru
tante pentru adversar Iar și u- 
nele perioade de nepermisă rela
xare Autorii golurilor: Angelescu 
14-3 Geantă 14-4, Ragea 24-2, 
Fruth 24-i, Nuțu 2, Stemate 1+1, 
Crancerof 1, Duculet 1, Vamoș 1 
(St.) Urs 24-1, Jegariu 14-2. R. 
lonescu 1+1. Ghițan 1+1. Huber 
2 (V). Arbitraj fără probleme: St. 
Karacsony si A. Gere.

________ cum am 
inaugurat sezonul

golaveraj:
5—0» și

-2) cu In- 
mani-

CCE. Bucureștenii au tn- 
amîndouă meciurile în 

golgeterul lor. Hagiu, făcîn- 
datoria prin cele 11 (6+5) 
marcate, cele mai multe

George ROTARU

In derbyul provinciei Crișui O- 
r?./ea — Voința Cluj-Napoca 18—9 
(3—2 G—3, 5—1, 4—3) și 15—t (3—1. 
1—9 3—1 5—4), gazdele ,mpunin-
du. și eu autoritate superioritatea 
tehnică și tactică în irîna unor 
dispute deosebit de dîrze (reper- 
tv.l eliminărilor 15—19). Au în
scris : Costrăș 44-2. Illes 24-4, Pan- 
♦ba 6. Gordan 3. Fejer 3. Garo- 
feanu 14-1. Fărcută 14-1. G. Indig 
1^1 Racz 2, L. Indig 1 (C) Sa
bău 2+3. Trîteanu 24-2, Marosi 2. 
Cadar 1, Colceriu 1. Mujnai 1, 
C< smațchi- 1 (V). Arbitri: V. Me
dian — V. Văleanu.

L GHIȘA, coresp.

tru continuing excelent și 
Tofan bloc in-extremis.

Grămada echipei noastre 
impus tot mai vizibil după pa
uză. Grație efortului ei, jocul a 
căpătat, în bună măsură, un 
„sens unic“. După ce a mal ra
tat o lovitură de pedeapsă și 
un drop ALEXANDRU a reușit 
o lovitură de pedeapsă în min. 
56 : 6—i Pentru ca după alte 
patru minute, spectatorii și, de
opotrivă, tehnicienii din cîteva 
țări prezenți la meci, să urmă
rească o fază demnă de orice e- 
chipă de clasă : Ținea, unul
dintre cel trei debutanți în na
ționala României (ceilalți doi 
fiind Piti și Colibă), a urcat impe
tuos din terenul propriu, acțlu-

s-a

dur 
Scorul 
firești după aspectul de ansamblu al j . - —-.—
DRU a executa 
turile de pedeapsă din min. 71 
și 80.

A fost, deci 18—10, dar putea 
fi o victorie încă mal conclu
dentă, deoarece Colibă a culcat 
balonul în butul advers în min. 
76, dar arbitrul a considerat că 
ieșeanul a comis „înainte", Iar 
la șarjele consecutive din final 
plonjonul în for* al lui 
tru a fost blocat în 
instanță de oaspeți.

Arbitrul italian Natale 
muro, ajutat la tușă 
Prisăcaru (Romania) și 
silenco (U.R.l 
chipele 
Lungu, Ținea, 
Alexandru, 
traș, L 
Dumitru, Vereș - 
bă, Bucan (min. 
U.R.S.S. : 
Andreev, 
Sliusar, Franțuzov 
Tihonov, Kușnarev

Duiminlcă s-a încheiat turul 
Campionatului Diviziei A la hand
bal masculin. Prin succesul di- 

namoviștilor bucureșteni în der
byul cu Steaua lupta pentru su
premație anunță un retur fier
binte. în restul partidelor gazdele 
s-au impu' îr linie. La încheie
rea primei părți a campionatului, 
clasamentul — în partea sa su
perioară — se prezintă astfel : 
1. Steaua 29, 2. H.C. Minaur Baia 
Mare 28, 3. Politehnica Timișoara 
27 (+39) 4. Dinamo București
27 (+29).
Amănunte de la meciurile e- 

tapei a Xl-a.

4.

întîlnirii, cînd ALEXAN- 
dezinvolt lovi-

Dumi- 
ultimă

Cada- 
Gh.
Va-

de 
, V.

-S.), a condus e- 
ROMANIA : Piti — 

Tofan, Toader — 
Paraschiv — Dumb 

Constantin, Murariu — 
Leonte, Coli- 

79 Petru) ;
— Korolihin, 

Mironov — 
— Plotnikov, 

_______ 3 ___T_____ ' — Strelni
kov, Sokolov T— Kîrpa, Hairulin, 
Malikov.

Zuev
Parșin,

Geo RAETCHI

• O modificare In programul 
turneului echipei de rugby Slava 
Moscova: azi. de la ora 15, pe te
renul din Parcul Copilului, ea va

Juca cu combinata Sportul Stu
dențesc — Rapid, iar miercuri (de 
Ia ora 15, pe același teren) eu 
Grivița Roșie.

Debut in edit ia 1987-1988

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 22—29 (12—14). Cum antici
pam, derbyul turului Diviziei A 
la handbal n-a respectat nici de 
această dată calculul hîrtiei, locu
rile în clasament ocupate de 
competitoare rămînînd ceva strict 
statistic. După o partidă care a 
plăcut numeroșilor spectatori pre
zenți duminică dimineață în Sala 
Floreasca victoria* a revenit pe 
deplin meritat dinamoviștilor. Și 
încă la un scorw care ne scutește 
de prea multe comentarii. Iniția
tiva a aparținut permanent elevi
lor antrenorilor Ghiță Licu și 
Valentin Samungi, steliștdi nereu- 

de această dată decît să 
(1—1, min. 2 și 2—2

șind
egaleze (1—1, min. 2 și 2—2 
min. 5). Handbaliștii dinamoviști 
au intrat hotărîți în teren, au 
vrut și au luptat pentru victorie, 
ceea ce — coroborat cu celelalte 
rezultate — relansează lupta pen
tru desemnarea campioanei edi
ției eu numărul 30. Revenind la 
partida Steaua — Dinamo, trebuie 
precizat că victoria ,,alb-roșilor" 
a fost rodul unei mobilizări e- 
xemplare în apărare (mobilă și 
agresivă), iar la finalizare „sne- 
ranțele" numite Robert Licu și 
Cristian Zaharia au dat deplină 
satisfacție, primul fiind foarte 
aproape de sută la sută la efica
citate (nouă aruncări la poartă, 
șapte goluri ’). Dealtfel, răspun- 
zînd dilemei în ceea ce privește 
alcătuirea echipei dinamoviste. în 
avancronica acestui derby, „tine
rețea" a mai cîștigat o poziție 
în disputa cu „experiența", toc-

mai prin 
dob indii. 
Steaua a 
lui Vasile 
„păstrat" ______ _____ ___ ____
mimica viitoare, în prima manșă 
a turului doi al Cupei Campio
nilor Europeni. Echipa a mani
festat o nesiguranță alarmantă în 
manevrarea mingii, cu multe pase 
greșite copilărește, pripeală în 
aruncările la poartă. Suprave
gheat atent de apărarea dinamo- 
vistă, nici Marian Dumitru nu a 
reușit să se descurce, o notă ceva 
mai bună putând fi acordată ce
luilalt inter., Cristian lonescu, a- 
flat într-un progres constant. A- 
șadar, surprinzătoare evoluția 
slabă a 20nducătorului de joc 
Adrian Ghimeș, a extremei Con
stantin Petre, randamentul scăzut 
(prin superficialitate) ai lud Du
mitru Berbece, cu atît mai grav, 
cu cît este vorba de compo nemți 
ai lotului reprezentativ. în fina
lul partid - portarul dinamovist 
Claudiu lonescu a amintit, prin 
evoluție, că mai poate avea un 
cuvîni de spus printre portarii 
de frunte ai handbalului 
nostru dup cum colegul mai 
tînăr, Vasile Cocuz, s-a remarcat 
în prima parte a meciului. în 
poarta pealalt~ Nicolae Muntea- 
nu a încercat dar singur nu a 
putut, firește, să întoarcă soarta 
unui meci care a avut practic un 
singur sens. Mai trebuie amintit 
că meciul s-a desfășurat într-un 
deplin fair-puy spre lauda am
belor formații, ceea ce a ușurat 
mult sarcina arbitrilor interna
ționali 
partidă) Marin 
Șerban,
Marcatori : Berbece 8,

piasud de... experiență 
De partea cealaltă, 

resimțit din plin lipsa 
Stingă, refăcut, dar 

pentru partida de du-

(foarte buni în această
Marin și Ștefan

București.
Cr. îo- 

nescu 5, Dumitru 3, Niculae 3, 
Drăgăniță 2 și Ghimeș 1 pentru 
Steaua, respectiv Licu 7, Zaharia 
6, Mocanu 5, Dogărescu 4, Durau 
2, Bedivan 2, Ștefan 2 și Jianu 1.

ambii dim

Mihail VESA
DACIA PITEȘTI — UNIVERSI

TATEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA 
31—26 (17—11). Numai pînă în mi
nutul 4 s-a menținut egalitatea, 
după care gazdele s-au impus, 
conducînd cu 7—8 goluri dife
rență. A fost cel mai bun joc al 
piteșteniior din actualul tur ai

campionatului, 
țele pentru pa 
piona tulul. At 
schi 7, Mihăi 
Oprea 4, Par 
Barbu 1 și.. Ne 
gători, 
Pop 5, Kiss 5 
3 și D. Cozn 
M. Stăncilă, 
Nicolae, din 
FEȚEANU —

DINAMȚ B 
NAUR BAA I 
Cele două fo 
handbalului n 
meroșilor spt 
sfîrșit de sez< 
nante la amb 
nai incandesc 
chitabilă, deși 
mult timp r 
Dinamoviștii 1 
egalarea prin 
Donosa în uit 
Au înscris : 
Holgyes 2, -M 
colescu și IM 
pentru brașo’ 
nea 11, Por 
Halmagy 2, i 
lescu 2. Au < 
J. Mateescu i
GRUIA cores 

METALUL
VERSITATEA 
(12—12) JOC 
putat, în car 
o victorie pi 
Giurgiucă 6. 
Irimeș 3, Lo 
și Cojocaru 
respectiv Ne? 
Răduță 4, lor 
că 1, Giurgii 
arbitrat bucu 
nu și Șt. G( 
— coresp.).

ȘTIINȚA B 
SAVINEȘTI 
viu disputat, 
repriză, 
s-au d 
cu 9 gc 
Bondar 
Chirilă 
Rotaru 
învingători. 
Zaharia 5, 1 
Cr. Bursuc 
tri : T, Cure 
din Bucureș 
coreso.)

respe

i<l, 
3, >
1 ?>

a întrecerilor de volei

CRAIOVENII SI MUREȘENII, ÎNVINGĂTORI ÎN DEPLASARE
•

Duminică a luat startul o nouă 
ediție a campionatelor primei di
vizii de volei, cea de a 39-a la 
masculin și a 38-a la fe
minin. Dintre rezultatele eta
pei inaugurale, de menționat vic
toriile in deplasare obținute de 
echipele masculine Universitatea 
C.F.R. Craiova (la Baia Mare) și 
A.S.A. filectromureș Tg. Mureș 
(la Timișoara). Un meci mascu
lin (Elcond Dinamo Zalău — Di
namo București) a fost amînat 
pentru 10 ' ' ‘ M
nunte de 
făș urate

noiembrie. Iată amă. 
la cele 11 partide des-

MASCULIN

7
rită replici) destul de palide dată 
de dinamoviste. îndeosebi studen
tele au oferit publicului specta
tor, care a umplut sala, numeroa
se faze frumoase. în setul 3 oas
petele au marcat mai multe 
puncte și ca urmare a introdu
cerii în terenul localnicelor a u- 
nor jucătoare de rezervă (după 
8—1). Remarcate : Mirela Zaufir, 
Liliana Popescu, Ioana Cotoranu 
și Mirela Boj-?scu de la învingă
toare, Alin Pralea și Cristina 
Pîrv de la învinse. Arbitri — O. 
Drăgan și D. Badea. (Șt. GUR
GUI, coresp.)./

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— DACIA C.S.U. PITEȘTI 3—1 
(9, 8, —11 12). Echipa lui Costi-
nel Stan o dovedit încă o dată 
că gabaritul nu este decisiv în 
departajarea echipelor. Deși in
ferioară sub acest aspect, Flacăra 
Roșie a știut să-și creeze avan
taj printr-un joc vioi, bine ori
entat tactic, variat în atac și e- 
ficient în apărarea d^n ambele 
linii. Astfel, victoria bucureșten- 
celo-r a devenit logică și pe de
plin meritată. Ele au folosit sex
tetul : Viorica Bîrsășteanu, Co
rina Olteanu (Mihaela Ivan), Vio
rica Mazilescu, Nicoieta Stanciu, 
Cornelia Colda, Niculina Bujor. 
Piteștencele au nlătit (și probabil 
vor plăti în continuare) tribut jo
cului prea lent și stereotip pe 
care-1 practică, dar mai ales slă
biciunilor din apărare (inclusiv 
blocajul !) în unda a doua doar 
Corina Hoiban corespunzînd exi
gențelor. De altfel, nici forța de 
atac nu s-a concretizat decît în 
proporție redusă, datorită lipsei 
de combinații (sporadic au ieșit 
în evidență Felicia Popescu, Ma
riana Miron și Dana Marinescu). 
Au arbitrat foarte bine 
cu si Al. Dragomir.

C.S.U. RAPID GALATI — OLT- 
CIT CRAIOVA 3—1 (5,’ 7, —9, 5). 
în-tr-o partidă de slab nivel teh
nic, vicecampioanele au 
cu o victorie facilă. S-au 
cat : Speranța Gaman, 
Costache, Ileana Berdilă, 
tiv Lucreția Mirea și 
Oprea. Arbitri ~
D. Dobrescu. 
coresD.).

debutat 
remar-

Carmen 
respec- 
Roxana 

Gh. Ferariu și 
(T. SIRIOPOL,

C.S.M. SIBIU — CHIMIA RM. 
VILCEA 3—1 (9, —13, 8. 4). Si- 
biencele au cîștigat pe merit, gra
ție eficienței în atac. Remarcate: 
Anca Mocanu, Carmen Nicolae, 
Lîliana Șerban, respectiv Dorina 
Gherghev și Camelia Iliescu. Ar
bitri : N. Dobre și M. Constan- 
tinescu. (I IONESCU, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — FARUL 
CONSTANȚA 0—3 (—7, —4, —6). 
Diferență dară de valoare în fa
voarea constănțencelor. 
gazdă a redebutat In 
vizie evident timorată. 
REANU. coresp.)

MASCULIN

S. Popes-

— PENI- 
7, 6, 6).

echipa de 
giuleștencele par hotărîte

Echipa 
prima di- 
(F. FI LI O -

și Sanislav. La timișoreni, promit 
tinerii Balint (15 ani), Lăutaru 
(17), Sîngeorzan (20) și Rodina 
(20). Arbitri : M. Marian și S. 
Alexandres'cu (C. CREȚU, coresp.)

DINAMO VIITORUL BACAU — 
RELONUL SAVINEȘTI 3—1 (10,
—14, 12, 13). Echipa băcăuană a 
călcat cu dreptul în „A“, după 6 
ani de absență. De reținut că 
gazdele au condus cu 14—12 în 
setul secund, iar în al treilea au 
remontat de la 5—12. Remarcări : 
Drăghici. Ion. Dumitru, 
Savu, Șofron șl Buruș. 
V. lonescu — V. Pavel 
RĂU, coresp.:.

C.S.U. SÂNATATEA 
— C.S.M. SUCEAVA 3—1 
8, 11).

respectiv 
Arbitri : 
(E. TEI-

ORADEA 
(12, —11, Cristian Zaharia (Dinamo) s-a înălțat și va îr 

sa în derbyul cu Steaua. Foto:

Campionatul Național de baschet feminin

RAPID BUCUREȘTI 
CILINA IAȘI ,3—1 (—11, 
Cu cîteva nume noi în 
bază , , - - . _
de-acum să evite pendularea în
tre cele două eșaloane. Ele au 
redebutat * 
clara
I, in care conduseseră ou 7—1. 
De notat că alături de me£eu 
activa și eficienta Cristina Anton, 
noiie venite sub culorile alb-vi- 
șiniu (Gabriela Dumitrescu, Da
niela Bumbăcllă și Daniela Buh- 
lea) au avut un aport important 
la obținerea succesului (au mai 
jucat, și ele bine, Daniela Iacob, 
Doina Chirie Tanța Codrea și 
Dumitra Dima). Ieșencele, care 
au mizat mai mult pe Tatiana 
Pooa în atac, și-au cam epuizat 
forțele 
corect, 
reșcu.

în A" cu o victorie 
în ciuoa căderii din setul 
care conduseseră

STEAUA BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—0 (9, 4, 9). 
Jocul a stat sub semnul diferen
ței de valoare dintre echipe, che
mate parcă z/ ___ ___“ v
formalitate. Puține faze cu vir
tuți tehnice tactice și spectacu
lare. Campionii au aliniat for- 
rfiația : lonescu (Nica), Czedula, 
Constantin Spînu (Racsov). Das
călii, Șoica. La brașoveni, subli- 
'nieri pentru... extremele de vîr- 
stă : Sterer și Stoian. Arbitraj 
corect . D. Delcea și M. Ioano
vici (A. B.).

să îndeplinească o

în primul 
Gb Stan

Aurelian

set. Arbitraj
Si N. Grigo-

BREBEANU

UNIVERSITATEA
IOVA -

3—0 (5 7
Eugenia Cotescu șl Monica Șuș- 
man din
s-au alătura
Zanfir, Liliana Popescu și Ioana 
Co tor an u, campioanele au obținut 
un succes rapid, aceasta șî dato-

C.F.R. CRA- 
DINAMO BUCUREȘTI 

10). Cu Mirela Bojescu,

vec/.iuJ lot, cărora li 
nou venitele Mirela

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 
2 BAIA MARE — UNIVERSITA
TE/ C.F R. CRAIOVA 2—3 (8,
—13, —13, 11, -—13). Prestație sub 
așteptă) a gazdelor, care n-au 
reușit decît sporadic să stă vi leas- • 
că atacurile craiovenilor. aceștia 
remar.cîndu-se totodată și în a- 
părarea la fileu. Cei mai buni : 
Stoian, Văsuică și Schoberl, toți 
de la învingători. Arbitraj bun : 
V. Ranghel ș. I. Martin. (A. CRI- 
ȘAN, coresp.v-

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
A.S.A .ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 0—3 (—12, —2. “ ’ " " '
cători 
studenții 
fața mai experimentațilo-r adver
sar care au cîștigat în mai ou- 
țin de o or". De la oaspeți s-au 
remarcat : Sînpetrean, Mășcășan

—7). Cu 5 ju-
sub zO de ani. în teren, 

n-au putut rezista în

IN GRUPA 1-6: TREI
Sîmbătă și ieri s-au desfășu

rat în cadrul Campionatului Na
țional de bascht feminin meciu
rile etapei a IlI-a. Rezultate și 
unele amănunte :

FEMININ, GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI 

NIVERSITATEA ’ C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA 1—1 : 81—62 
(48—32) și 60—80 (29—42). Cele
19 puncte în .a.oarea bucureș- 
tencelor, în partida de sîmbătă, 
s-au datorat bunei prestații a 
echipei antrenate de C. Paras- 
chivescu, în special în acțiunile 
ofensive. în care au excelat — 
prin eficiență — Mălina Marina- 
che și Romela Cristea, ultima 
avînd și calitatea de a fi recu
perat mult mingi. Este drept 
că nici baschetbalistele de la 

nu au practic' apărarea 
cu care ne obișnuiseră (perma
nent agresivă și atentă), dar a- 
ceasta nu scade 
învingătoarelor. A 
tuația îi? teren 
radical, fiind rîndui 
pregătită de N. Martin 
Pop să d-omine 
copios și avîrd 
Aurora Dragoș. Ildiko ^Manasses, 
Margareta Veres și ” ’ ”
nyedi, precum și în
Kiss, principalele artizane ale suc
cesului, pe fondul unei mai slabe 
comportări 
versarelor 
nrin prism? evoluției 
echipe, drr 
la întrebarea • cum este posibi
lă o fluctua' 
prestația celoi 
decur 
înscris . 
che 23+11 
2+2, 
D. 1 
Șipoș 
Sz3ke 0+4, pentru Olimpia, 
pectlv 
Enyedi 3+2 
goș 2+19 1
rar 3+0 
Meciurile au beneficiat de 
trajele bune prestate de 
Stănciulescu — M. Oprea și N.

,U“

u-

din meritele 
doua zi, si- 

schimbat 
formației 

și H. 
net, punctînd 
în junioarele

Tunde E-
Gabriela

în părare a ad- 
O remiză echitabilă 

celor două 
care nu răspunde

în
echipe îri

Au

atlt de mare 
două 

de numai 16 ore ?
Cristea *’1+11 Marina- 

Stîngă 7+4. Gavriliuc 
, Bîră 2+0, Simioană 
Popa 11+8 E. Szoke

2+1? Țintea 0+3,

K-rs 324-17. Mlsăilă 
> V. Popa 2+0 
Manasses 144-13, 

Vigh 0+9. Vereș

8+4.
2-4-0.

G. 
res- 
04-7. 
Dra- 
Mo- 

6-«-13. 
arbi- 

R.

MECIURI, TREI REMIZE
eonstantinescu R. Stănciules- 
cu. (D. SfANCULESCU).

POLITEHNICA C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI — RAPID C.S.Ș. 5 ---------
REȘT 1-1 : 65-68
74—62 (39—33) Au fost 
meciuri interesante, __________ ,
în care cele două formații și-au 
împărțit victoriile Sîmbătă, 
levele Iui Victor Bulancea 
respectat întocmai indicațiile și 
au reușit s? învingă. Rapidiste- 
le au aplicat o apărare mai 
activă ceec cu a făcut ca ad
versarele lor sâ comită multe 
greșeli de tehnică. După un joc 
echilibrat m cea mai mare par
te a timpiTu • -
nai mai bun 
nă victoria 
rîndui
Ele ai condus majoritatea tim
pului pe tabela de scor, nelă- 
sînd feroviarelor decît - •
rar Inițiativa Antrenorul 
stantin Dinescu t 
credere tinereie sale
Iar aceste au 
prestație bună și un 
merita Rapid 
prospețimea din ajun și . a tre
bui* să se recunoască " ’ “ *
fața unei echipe mai 
mai active 
nu 16+21 
gărășanu 8+0 
ra 12+18. L_.
•u 9+2 pentru Politehnica, res
pectiv E. Popa 21+15, Pîrvan 

Trieă 4+9 Biduianu 2+10,

BUCU- 
(34—33) și 

două 
echilibrate,

e- 
au

Iancu 9+4. ( 
ter 8+2. (P.

CHIMISTUI 
CEA — VOIN 
REȘTI 1—. : 
99—74 (44—35: 
loase. în pi 
condus mult 
cu 47—33), d 
final. * J 
fost 1 
27+18, 
12+24, 
mistui, 
ștefan 
șî V. 
coresp).

A dou 
netă.

Nty 
Barbu 

, respi 
8+23.
Barbu

. 13-4-7

Rapid, cu un fi- 
a izbutit să obți- 
Duminică, a fost 

studentelor să cîștige.

foarte 
Con- 

folosit cu în- 
jucătoare, 

“ăspuns printr-o 
succes 

mal avutnu a

învinsă în 
omogene, 

Au marcat : Roșia- 
Pangrea 10+21, Fă- 
: 9 Dăian 10+10, Ge- 
Dutică 0+2, Postelni-

GF
METALUL

— C.S.U. PI 
2—8 : 80—6 
(48—36). C 
32+4, Guly 
11+13 de la 
Lambrino 35 
Arbitri : AL 
CoIdea. (I. C

COMERȚUI 
REȘ — PC 
TIMIȘOARA 

79—74
M. Nagy 26 
Grunwald 16 
respectiv 
13+14, Kovat 
Dumîtrache 
\LBU — go

MOBILA
— VOINȚ2 
53—76 •"’8—32 
Ooșgelv i ! 
13+18, Așteh 
merțul resp 
Pali 28+° .
coresp.).

REZULTATELE DIVIZIEI MASCULINE A T

cadrul etapei a d-a a Di- 

fos
dt basenet masculin. 

înregistrate următoarele

GRUPA 1-6
DINAMO - BUCUREȘTI — 

l.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
?—0 : 84—67 (38—38) și 99—36 
(52—39)

DINAMO I.M.P.S. ORADEA —
TFAUA 0—2 • 9P—116 (42—58) și 

77-91 (37—58)
R 3 PID BUCUREȘTI — ACA

DEMIA MILITARĂ MECANICA

FINA BUCU 
(55—4*h S’ 8

Gl
POLITEHN 

IAȘI - C.S 
BIU 1—1 : 
86—85 (45—57

RAMIRA I 
RUL C.S Ș 
2—0 : 98—87 
(57—39).

C.S.U. T.A 
— elba 
101—92 (55—4
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UNIREA FOCȘANI - F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 
1-0(1

FOCȘANI, 25 (prin telefon). La 
numai o săptâmînă Qe la derbyul 
cu F.C. Constanța, echipa loca
lă, Unirea, a susținut o nouă și 
importantă partidă, pe propriul 
teren, cu o altă formație din plu
tonul fruntaș al seriei, F.C.M. 
Progresul Brăila. Și, tot ca în e- 
tapa trecută cînd au învins — 
după un joc dramatic — cu 4—3, 
focșenenii au obținut și de data 
aceasta o victorie meritată, dar 
la limită, după multe emoții în 
finalii) meciului ! Gazdele au în
ceput partida în forță, au atacat 
insistent și spectaculos, creîndu-și 
bune ocazii de a deschde scorul, 
pe care însă le-au irosit cu ușu
rință prin __ ;.™.„
3), Rusu (min. 9) Chiriță și San
du (min ~
(min. 15) și, mai ___ , ________
(min. 34), (față în față doar cu 
portarul, a șutat în el). Gollil 
— care plutea în aer — va cădea 
totuși în min- 36. cînd BURGA, 
urcat în atac va trimite în plasă 
mingea respinsă de un apărător 
brăilean. După deschiderea sco
rului oaspeții — care se limita
seră pînă atunci la o tactică 
defensivă — ies și ei la atac, tre
cînd pp lîngă egalare, în min. 38 
(cînd portarul Paraschiv are două 
excelente

Alexandru (min.

12), din nou Rusu 
ales. Brutaru

intervenții la lovitura

liberă executată de Petrache și 
la lovitura de „cap" a lui Marin), 
precum și în min. 44, când Pa
raschiv este nevoit să iasă din 
careu pentru a opri... cursa lui 
Marin. în mod surprinzător, după 
pauză gazdele au o vizibilă scă
dere în joc, îndeosebi pe plan o- 
fensiv, și — în ciuda schimbări
lor efectuate în formație, care 
s-au dovedit însă neinsnirate — 
nu mai reușesc 
poarta oaspeților, 
schimb, evoluează 
bine decît în prima repriză, do
mină în anumite perioade, dar 
nu izbutesc să modifice rezul
tatul.

Arbitrul D. Petrescu (Bucu
rești) a condus foarte bine for- 
mațiix2 s

UNIREA FOCȘANI î PARAS
CHIV — Matei, GĂLAN, POS
MAG, BURGA — BRUTARU (min. 
65 Babalîc). Alexandru, J’opescu 
— Sandu
Chiriță. *

F.C.M PROGRESUL BRA1LA :
Dinu —
M. Chiriță
(min. 65 Stamate). Petrache (min. 
46 RADULESCU); CA ȚA ROȘ. — 
A. MARIN. VăSÎl.

Constantin FIRANESCU

să pericliteze
Brăilenii, în 

evident mai

(min. 55 Baba), Rusu, L.

Oprea lonașcu, Darie, 
Tiilirlșcă, Pascu

F.E.P.A/74 - STEAUA MIZIL 2-0 (2-0)

CEAHLAUL P. NEAMȚ — UNI
REA SLOBOZIA 1—0 (0—0) : Va- 
silache (min. 61).

ȘIRETUL PAȘCANI — OLIM
PIA RM. SĂRAT 1—1 (1-0) :
Preda, (min. 40). respectiv Ți- 
goianu (min. 51).

PETROLUL BRĂILA — META
LUL PLOPENI 1—1 (0—0) : Sibi- 
san (min. 81). respectiv Preda 
(min. 75).

F. C. CONSTANTA — INTER 
VASLUI 4—0 (3—0) : Zahiu (min. 
11. 21. 31 sl 46).

C. S. BOTOȘANI — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—1 (0—0) : Cra
mer (min. 75). respectiv Gălățea- 
nu (min. 59).

F.C.M. 
5—0 

Croitoru (min. 20 si min.

POLITEHNICA IAȘI 
DELTA DINAMO TULCEA 
(2-0) 
52 din 11 m). Burdujan (min. 35 
Si 89). Florian (min. 67). Meciul 
s-a disputat simbătă.

GLORIA BUZĂU — C.F.R. PAȘ
CANI 3—0 (0—0) : Stan (min. 57 
Si 80) sl Alexandrescu (min. 88).

Relatări de la C. Rusu. C. Enea, 
Ungu- 

Soare.
M. lorga. 
reanu. C.

S. 
Nour si

Nace. Th. 
D.

1. POLIT. IAȘI
2. Unirea Focș.
3. F.C. Constanța
4. Steaua Mlzil
5. Progr. Br.
6. Prahova C.S.U.
7. Met. Plopeni
8. Unirea Slob.
9—10. Delta Tulcea 

Ceahlăul P.N.

SERIA A III-a
CHIMICA TÎRNAVENI STRUNGUL ARAD 2-1 (0-1)

BIRLAD,
sigur, cei . .

I plecat satisfăcuți de victoria ob
ținută de favorițil lor, o victorie 

. pe deplin meritată, chiar dacă, 
pe ansamblu, partida a fost de

I calitate mediocră. Satisfacția este 
cu atît mai mare, cu cit succe-

Isul a tost realizat In fața lideru
lui seriei, care, în ciuda scoru
lui final, a dovedit, în dese mo
mente, certe calități, juclnd des-

I chis și făcînd ca tribunele să 
„înghețe" în minutele 5, 23. 55, 76

I șl 77 — ratări ale lui Greaca, 
Cosma Grigore și A. Ene. Cum

Iera de așteptat, gazdele au domi
nat teritorial, și-au creat bune 
ocazii de a marca (min. 20 și 67 
— ratări ale lui ducă, min. 69

I — Murgeanu). Eforturile lor au 
fost însă concretizate de DUMI-

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

'/pa 
T I

I

25 (prin telefon), De-
3 000 de spectatori au

SERIA A ILa
CHIMIA RM. VÎLCEA

în min. 34 
„liftează4*

ef-

[L- 
U-
Și 

!U- 
au

re 
pa 
il-
10, 
at

RM. vîlcea, 25 (prin telefon). 
Timp splendid, teren bun, apro
ximativ 8—9 000 spectatori. Dar, 
dezamăgire totală în rind-urile iu
bitorilor fotbalului de aici. O 
fostă divizionară A (Chimia) și 
o pretendentă la promovare (In
ter), ne-au oferit în derbyul lor, 
prea puțin fotbal. Așteptam mal 
mult de la Chimia, dar ea s-a 
pierdut Intr-un joc confuz, în e- 
rorl tehnico-tactice și ratări, ast
fel că, în ciuda dominării, ea a 
părăsit terenul - • - ■ ■
In principal, a două mari gafe 
ale fundașului Teleșnan și por
tarului V. Preda, inter, echipă 
harnică, ambițioasă, combativă 
s-a bazat cu aportul a trei ju
cători : Șoarece, „ex-craioveanul", 
Stănescu și sobrul fundaș cen
tral Boar Scorul s-a deschis în 
min. 13 : la o lovitură liberă de 
la 22 m, schemă frumoasă a lo
calnicilor, pasă în adinelme a Iui 
Carabageac la Mangalagiu, cen
trare Înapoi a acestuia și fun
dașul central de „azi", atacantul 
de „ieri", M. NICOLAE a în
scris de la 4 m. In prima repriză, 
multe faulturi și obstrucții și 
doar patru faze de poartă — cu 
trei ratări șl cu amintitul gol.

După pauză s-a jucat mal mult 
fotbal șl aveam să asistăm la o 
adevărată „lovitură de teatru*. 
In min. *1, noul țptrodus, BtR- 
SAN, a fost „servit" eu o minge...

învinsă datorită,

A 
ra 
55 
h 
»r 
Iv 
6. 
I.

) 
I* 
I, 
a

TRACHE H : 
tul bîrlădean „ 
peste Mîrzea, iar In min. 
sat în adîncime de Ciucă, 
un frumos „lob** peste _ 
oaspeților, ieșit în Intîmpînare.

Arbitrul P. Cadar (Brașov) a 
condus foarte bine următoarele 
formații :

F.E.P.A. *74 : Zlatan — lonașcu, 
Asandei, Toiu (min. 80 Ciurea) 
Cezar — DUMITRU, Spirea, BA- 
SALIC, Murgeanu (!min. 88 Gh. 
Stanciu) — DUMITRACHE U, 
CIUCA.

STEAUA MIZIL : Mîrzea — Mi
ro naș, Mlhadachi (min. 56 Radu), 
M. STANCIU, Drăgan — Goia 
(min. 71 Costin), Cozma, GALEȘ, 
Grigore — Greaca, A. ENE.

' * T v '
Paul ZAHARIA

atacan- 
L-alo nul 
40, lan- 
execută 
portarul

11. Șiretul Pașcani
12. C.S. Botoșani
13. Gloria Buzău 

FEPA’7414.
15.
16.
17.
18.

/

INTER SIBIU 1-2 (1-0)
pe tavă de către Teleșpan și sl- 
bianul nu a avut de făcut decît 
să trimită pe Lîngă portar, ta 
plasă. Apoi, după alte ratări a-le 
gazdelor (Vergu — min. 65, Tres- 
chin — min. 70 și 74) șj după 
ce fundașul Șișole a respins din 
fața porțb goale (min. 83), ta 
min. 85 Interul avea să înscrie al 
doilea goi : același BÎRSAN a 
executat o lovitură liberă de la 
22 m, șut slab, fără speranțe, 
dar portarul V. Preda, adevărat 
figurant, a plonjat ca .în... apă 
și... 1—2. Apoi, în ciuda unei 
dominări și mai insistente, din 
lipsă de luciditate, și de decizie, 
Chimia nu a mai reușit nici mă
car să egaleze.

Arbitrul I. Tărcan (Tg. Mureș), 
foarte bun prin deciziile privind 
jocul, dar cam indulgent cu îm- 
brîncelile și atitudinile nesportive.

CHIMIA : V. Preda — Teleșpan, 
Lazăr, M. NICOLAE, A nouța — 
VERGU, Tudorache, I------------
GEAC — Mangalagiu, 
Stancu (min. 64 Gai^)

INTER ! V. Marcel — Cotora, 
BOAR. Cosma, Armean (min. 49 
Șișoie) — STĂNESCU. Clobanu 
(min. 58 BÎRSAN), ȘOARECE — 
Iștvan. Văsîi P. Ion.

CARABA-
Treschin,

Constantin ALEXE

SPORTUL MUNCITORESCMETALUL BUCUREȘTI
CARACAL 6-0 (5-0)

Confruntarea dintre Metalul 
București (revenită In „B“ dumă 
o absență de 2 ani) și Sportul 
Muncitoresc Caracal (care revine 
după patru decenii în eșalonul 
secund), considerată, pe bună 
dreptate derbyul noilor promo
vate, a rost la discreția echipei 
bucureștene, care s-a impus eu 
un scor fluviu : 6—0. După o
primă repriză foarte bună, echi
pa Metalul (pregătită de tande
mul L. Sătmăreanu — Șt. Geor
gescu s-a Întrecut pe sine, în
scriind 5 goluri _și ratînd încă pe 
atîtea. Din start, bucureștenii 
atacă cu „motoarele în plin" și 
chiar în min. 2, deschid scorul 
prin NICA (din penalty). După 
gol, echipa olteană „acuză șocul" 
și în min. 8, va fi 2—0 ; de data 
aceasta a înscris STROE (care a 
reluat, In colțul lung, un balon 
„lucrat" de ex-buzoianul Șumu
lanschi). în min. 23. consemnăm 
al treilea gol marcat de ȘUMU
LANSCHI DUMITRAȘCU (min. 
27) înscrie al 4-lea gol dintr-o 
lovitură liberă de la 20 m, iar 
pe ultimul al primei reprize l-a 
semnat DUMITRACHE (min. 33).

La reluare gazdele mulțumite 
de rezultat, scad tempoul astfel 
că echipa oasn-ete va ieși mai

atacînd periculos, 
va fi pecetluit de 
(min. 62), care a 
pasă „printre** dată 

Șumulanschi. Me-

mult la joc. 
Scorul final 
POMOHACI 
fructificat o 
de dispecerul 
ritul echipei din Caracal este a- 
cela că. în ciudă handicapului de 
pe tabela de scor, cît și nume
ric (din min 60, formația oltea
nă evoluînc în 10 jucători prin 
eliminarea lui Roșea II, oare pri
mise mai înainte un cartonaș 
galben pentru joc periculos) a 
continuat să joace ofensiv, con
traatacurile inițiate de Btlaru, 
Plotoagă, Năuiu și Popa, creând 
de multe ori panică în defensiva 
bucureșteană.

Arbitrul Ilie Coț (Ploiești) a 
condus bire formațiile :

METALUL BUCUREȘTI î Giur- 
că — STROE, Ni ca, Dumitrache, 
Dumitrașcu — Stoian (min. 63 
Vlad). Nițâ, ȘUMULANSCHI — 
Ciucă (min. 78 Dumitrescu), Po
rno hac , P Te.

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL : Petrescu (min. 36 po- 
pescu) — Mogoșeanu, Tănăsoglu, 
Roșea I (min.. 36 Popa), Orețu — 
Pătru, Roșea H, Plotoagă — Bi- 
leru Stan, Năuiu.

Aurel PĂPĂDIE

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
ELECTROMURES
4—0 (3—0) : Biță (min. 3 si 62), 
Dogarii (min. 41) si Calafeteanu 
(min. 42).

TG. MUREȘ
PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI — I.C.I.M. BRAȘOV 1—2 
(1—1) : Bealcu (min. 4), respec
tiv Brasoveanu (min. 221 si Ficu 
(min. 89).
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0-17

13
13
12
11
10
10

9
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9
9
9
9
8
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(duminicăETAPA VIITOARE 
noiembrie) : Prahova 
iești 
Mlzil
Progresul Brăila — 
stanta. Inter Vaslui 
Brăila. Metalul Plonenl 
tehnloa Iași. F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea — Șiretul Pașcani. O- 
limola Rm. sărat — Ceahlăul P. 
Neamț.'Unirea Slobozia — Gloria 
Buzău. C.F.R. Pașcani — C.S. Bo
toșani.

1
C.S.U. P1O- 

FEPA >74 Bîrlad, Steaua 
Unirea Focsani

F.
F.C.M.

C. Con- 
Petrolul 

— Poli-

TRACTORUL BRASOV — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 3—2 (0—0) 1 
Țintea (mln. 58). Aldea (mln. 64) 
și Mureșan (min. 69), respectiv 
lordache (mln. 68) sl Ursu 
(mln. 71).

GAZ METAN MEDIAȘ — C. S. 
TIRGOVIȘTE 2—0 (1—0) s Aloman 
(min. 15) si Tiglariu (mln. 70).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — C.S.M. PANDURII TG. 
JIU 2—2 (2—1) : Rădut (min. 16). 
Vlad (min. 32). respectivi. Ma
rius (min. 18) 
(min. 46).
A. S. DROBETA 

VERIN — SPORTUL 
BRIE" 1—2 (1—1) :
27). respectiv Tănase (min 20 sl 
55. ambele din 11 m).

JIUL PETROȘANI — MECA
NICĂ FINA BUCUREȘTI 2—0 
(1—0) : Păuna (min. 36 sl

G. Dumitru

TR. SEVE- 
„30 DECEM- 

Păuna (mln.

52).

Relatări de la T. Costin, 
tavian. P. Dumitrescu. M. 
C. Bughea. M. 
mora.

Focsanu si

G. Oc- 
Tac&I, 
I. Za-

1. PANDURII
2. Inter Sibiu
3. Jiul
4. Gaz Metan 

Electroputere' 
I.C.I.M. Brașov 
Tractorul Bv. 
Sp. „30 Dec." 
Sp. Muncit. SI. 
Electromureș 
C.S. Tîrgovlște 
Chimia Rm. V. 
A.S. Drobeta 
Mec. Fină 
Metalul Buc. 
Autobuzul 
Sp. Muncit. Car. 
Progr. Vulcan

5.
6.
7.
o.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

9 5 3 1 18- 8 13
111111- 7 13
9 8 0 3 18-11 12
9 6 9 3 14-14 12
9 I 1 3.20- 9 11
14 11 0- 0 11
9 0 13 11-10 11
0414 0-0 0
0 4 14 10-12 9

9 3 3 3 0-12 9
9 3 2 0 13-10 1
9 3 14 15-13 8
9 3 2 4 12-17 8
9 3 1 5 7-16 7
9225 12-12 6
0 2 2 9 7-13 6
9 2 2 0 7-15 6
9 117 6-13 3

(duminică 1
Drobeta Tr.

ETAPA VIITOARE
noiembrie) : A. S. _______
Severin — C. S. Tîrgovlște. Spor
tul ..30 Decembrie" — Metalul 
București Sportul Muncitoresc 
Caracal — Progresul Vulcan Bucu
rești. I.C.I.M. Brasov — Electro- 
Dutere Craiova. Electromures Tg. 
Mures
Slatina C.S.M. Pandurii Tg Jiu 
Chimia- Rm.
Tractorul
București — 
canlcă Firră 
tan Mediaș.

SDortul Muncitoresc

Vîlcea Inter Sibiu — 
Brasov Autobuzul 
Jiul Petroșani. Me- 

Bucuresti — Gaz Me-

TÎRNAVENI, 25 (prin telefon). 
Partida aceasta urma să compen
seze evoluția neconvingătoare a 
echipei locale de pînă acum 
care, la —2 în „clasamentul a- 
devăruluiM, dorea o victorie cît 
mai concludentă în întâlnirea cu 
Strungul Arad. Începutul meciu
lui se desfășoară în nota de do
minare a gazdelor, care își direc
tion ează atacurile spre poarta lui 
Clipa și, în minutele 5 și 11, ra
tează două < azil favorabile prin 
Mărginean șl Marton. Marcajul 
strict a’ oaspeților dejoacă ma
joritatea acțiunilor ofensive ale 
gazdelor și, contrar cursului Jo
cului, la un contraatac 
tăios al arădenilor, 
stingă de Szel (min. 15), 
a centrat oferiaidu-i posibilitatea 
lui PETRESCU să înscrie plasat. 
Eforturile gazdelor de a egala nu 
se materializează pînă la pauză, 
datorită lipsei de decizie a îna
intașilor, car-, au ratat incredi- 
din situații favorabile : Dicui
(min. 30 și 41) și Cenan (min. 44).

In repriza secundă, gazdele își

foarte 
purtat vpe 

, acesta

A.S. PAROȘENI VULCAN

vor intensifica dominarea, acțiu
nile lor avinu mai multă consis
tență. Șutul în bară al Iul Cenan, 
din min. 49. anunța iureșul for
mației locale materializat și pe 
tabela de scor prin două goluri: 
tn min 70 la o „gafă" în lanț 
a apărătorilor arădeni, FODOR 
profită și inscrie din apropiere, 
iar in min. 75, o incursiune a Iui 
Oprișor. pf aripa dreaptă, urmată 
de u centrare ideală, 11 găsește 
liber, jn careu, pe CENAN, care 
va marca golul victoriei.

Arbitru. N. Dinescu (Rm. Vli
ceal a condus bine formațiile :

CHIMICA : VUNVULEA — Szi- 
laghi, VITAN FODOR, Nistor — 
Vig, CENAN, Dicul (min. 55 Do- 
brin) — OPRIȘOR, Mărginean 
(min. 65 HALLO), Marton.

STRUNGUL : Clipa — Murar, 
PlRVU, BODI, Ujvari — Miha- 
lachi (min. 85 lancu), Labu, Szel, 
Cîmpean — Urs. PETRESCU (min. 
76 Gh. Gabriel).

Florin SANDU

A.S.A. PROGRESUL
TIMIȘOARA 3-0 (1-0)

VULCAN, 25 (prin telefon). 
Cei aproximativ 1000 de specta
tori prezenți pe stadionul A.S. Pa- 
roșeni au asistat la un joo 
uzură în care spectacolul 
balistic a lipsit total. Cum era 
de așteptat, gazdele au dominat 
jocul, Încă "' —
luția lor a 
fuză — cu _ . _ .
șl centrări nefructificate. Totuși, 
ele vor obține avantaj pe ta
belă in min. 25, cind BALTARU 
transformă cu măiestrie o lovi
tură libera de la 16 m : 1—0.
Din suita de ocazii a gazdelor 
le consemnăm șl pe acelea ale 
Iul Crăciun (min. 28) și Barbu 
(min. 40). La rtndul lor, oaspe
ții- s-au -
ofensivă, 
tut face 
singur.

După pauză, jocul s-a desfă
șurat la fel de anost (mal pu
țin in final), iar numărul oca
ziilor de ' _
înmulțit,
(min. 52 șl 56). Nichimiș (min. 
73, 76 șl........................

de 
fot-

din start, dar evo- 
fost destul de con- 
multe pase greșite

arătat de cîteva ori în 
dar Gluchici nu a pu- 
mare .ucru de unul

gol ale gazdelor s-au 
Matula și Crăciun

~~ T1 80) trecînd pe lingă 
majorarea scorului. In toată re-

F. C. BIHOR ORADEA — DA
CIA MECANICĂ ORĂȘTIE F-0 
(1—0) : Georgescu (min. 
maș (min. 46). Kulcsar 
șl Lazăr (min. 73).

GLORIA REȘIȚA — 
BISTRIȚA 2—2 (0—2) :

. (min. 75). Trifan (min.
pectiv Suvagău (min. 27). Soare 
(min. 38).

VICTORIA 
ARMĂTURA 
Pinter (min. __  __
cear (min. 33). respectiv Floricel 
(min. 28), Naghi 

11 m). Niculăut
U. T. ARAD — 

ȘUL TURDA 4—0 
(min. 19. autogol). Negrău (min. 
54 sl 83). Iova (min. 65).

C.I.L. SIGHET — F. “ 
MUREȘ BAIA MARE 0—1 
Dorobanțu (min. 13).

METALUL BOCȘA — 
REȘIȚA 0—0.

MINERUL BAIA SPRIE 
LIMPIA I.U.M, 
(0—1) : Ghenceanu 
togol). Tllea (min. 
respectiv Borsidan 
(min. 71).

Relatări de la 
Fuchs. E. Berman. 
I. Mihnea. T. 
Crișan.

21). Ta- 
(min. 52)

GLORIA 
Croitoru 
87). res-

F.I.U.T. CAREI — 
ZALAU 2—3 (2—2) : 
6 din 11 m). Palen-

(min. 36 din 
(min. 85). 
STICLA ARIE- 
(1—0) : Totezan

C. MARA- 
(0-1) :

C.S.M.

o- 
SATU MARE 2—2 

(min. 78. au- 
32 din 11 m). 
(min. 45). Pute

I. Ghișa. P. 
. O. Berbecaru, 
Tăranu si A.

ADMINISTRAT IA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO A „RECOLTEI" DIN 25 
OCTOMBRIE 1987. FAZA I:

I: 84 17 30 62 11 55 18 52 
77 69; Extr.
87 70 2 48 
a III-a: 59 
74 12 80 71: 
■57 30 84 87 69 44 51 7

Extr.
57 27
8 58 
Extr.
83 72
21 26
42 6. FAZA a Il-a. Extr. a V-a:

a Ii-a: 56 37
7 63 19 20 ;
3 17 4 15 2 

Extr. a IV-a:

priza 
contat 
avînd 
cisive. 
fierbinte, gazdele 
scrie încă două 
71 Nichimiș este 
reu, penaltyul
mat de BALTARU c 2—0. 
timul minut de joc, același 
BALTARU stabi ește scorul fi
nal, recuperînd an balon de la 
Bodea și șutind din interiorul 
careului : 3—o

Arbitrul M. Ionescu (Pitești) a 
condus bine următoarele for
mații :

A.S. PAROȘENI 
Homan — Dodenciu, 
Buzduga, GHIȘAN 
MIȘ, Crăciun MATULA 
bu (min. 65 Lăzăroiu), 
(min. 46 Dicu+), BALTARU.

PROGRESUL : Svie-
MI-

secundă, oaspeții n-au 
deloc în ofensivă, ei ne- 
elarviziune în
Finalul

fazele de- 
partidei va ti 
reușind să in- 

goluri. In min. 
faultat în ea- 
fiind transfor-

In til-

VUI-CAN :
Leleșan, 
NICHI- 

— Bar-
Sălăjan

A.S.A. ______________
hovsky — Chlfan, Ionescu, 
HAI, Spătaru — Bodea, Trițoiu 
(min 46 T. Nicolae) ROTARIU 
n — Cârban D.idaș. Giuehici.

Răzvan TOMA

1. F. C. BIHOR 9 7 2 0 22- 3 16
2. U.T.A. . 9 5 2 2 20- 8 12
3. Gloria Bistrița 9 4 3 2 18- 7 11
4. Met. Bocșa 9 3 5 1 14- 6 11
5. Armătura 9 4 3 2 11-10 11
6. C.S.M. Reșița 9 5 1 3 8- 9 11
7. F.C. Maramureș 9 4 2 3 9-11 10
8. Olimpia S.M. 9 3 3 3 17-11 9
9. Victoria Cărei 9 4 0 5 11- 9 8

10. A.S. Paroșeni 9 3 2 4 13-11 8
11. Gloria Reșița 9 3 2 4 9-14 8
12. Chimica Tîrn. 9 4 0 5 11-19 8
13. Dacia Orăștie 9 3 1 5 10-12 7
14. Strungul 9 3 1 5 10-15 7
15. Minerul B.S. 9 2 3 4 8-13 7
16. C.I.L. Sighet 9 2 2 5 8-14 6
17. Progr. Timiș. 9 2 2 5 6-18 6
18. Sticla Turda 9 3 0 6 8-23 6

(duminicăETAPA VIITOARE 1 
noiembrie) : Sticla Ariesul Tur
da — 
eresul 
Gloria 
Scrie. ______ __ ___
Paroseni Vulcan. C.S.M. Reșița — 
Chimica Tîrnăvenl. F. C. Mara
mureș Bala Mare — Metalul Boo- 
sa. Armătura Zalău — C.I.L. Sl- 
ehet Dacia Mecanica Orăstie — 
Victoria F.I.U.T. Cărei. Olimoia 
I.U.M. Satu Mare — F. C. Bihor 
Oradea.

Gloria Reșița. A.S.A. Pro- 
Timisoara — U. T. Arad. 
Bistrița — Minerul Baia 
Strungul Arad — A. S.

F.

LOTURILE A $1 DE TINERET
PLEACÂ ASTĂZI ÎN ALBANIA

pe stadionul Sportul 
a 

în

în cursul acestei dimineți ur
mează să părăsească Bucureș- 
tiul, pe calea aerului, lotul re
prezentativ. care va întîlni, 
miercuri, în orașul Vlora, se
lecționata Albaniei intr-un 
meci contând pentru califi
cările tn turneul final al C.E. 
Din W fac partej Lung, Liliac 
(portari), Iovan 
lone, E 
Rednic. Negrilă 
Stoica$ ' „
Cristea, Balint (mijlocași), 
cătuș Cămătarii Pițurcă, 
(atacanți) Fa; ă de lotul 
tat lipsește Țîrlea, care, in aces
te zile susține xamenul de ad
mitere la I.E.F.S „Tricolorii" 
șl-au încheiat pregătirile dumi
nică. Ei s-au antrenat în cursul

Belodedicl, An- 
Săndoi Ungureanu, 

(fundași), T. 
Mateuț. BolQni. Klein. 

Lă- 
Hagi 

anun-

dimineții 
Studențeso, 
avut loo o . 
cursul căreia s-a prezentat În
registrarea partidei Albania — 
Spania. Pentru astăzi este pro
iecta* un antrerament pe stadi
onul din i'lora.

Cu acelaș avion 
tăzl și lotul de 
mîlne, la Betanr. 
chipa similară a Albaniei intr-o 
partidă din calificările C.E. Lo
tul este compus din următorii 
Jucători : voicilă Hrlstea — D. 
Petrescu. Gh. Pcpescu, N. Zam
fir, Dumitrașcu, Mirea, 
du — Lupu. Mărgărit, 
Badea — Cada” Craiu, 
D. Sava C. Pană.

iar după-amiază 
ședință tactică

va pleca as- 
tineret, care, 
va întîlni e-

G. Ra- 
pistol, 
Ralea,

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
64 55 5 82
85 36 30 73
26 80 9 83 68 _ _____ _________
DE CtȘTIGURI: 1.111.469 LEI.

21
70

57; Extr. a Vl-a : 
75: Extr. a Vil-a: 
31. FOND TOTAL

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
25 OCTOMBRIE 1987. .1, Avel- 
lirio — Cesena X: 2. Como — 
Aseoli 1: 3. Empo’i — Pisa 2; 
4. Inter. — Juventus 1: 5. Pes-

cara — Sampdorla X; 6. Roma 
— Napoli X; 7. Torino — Fio
rentina 1; 8. Verona — Milan 2; 
9. Arezzo — Atalanta X; 10. 
Messina — Cremonese 2; 11. 
Padova — Lecce X; 12. Pia
cenza — Lazio X; 13. Tries- 
tina — Udinese 1. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI: 1.779.445 
LEI.



A FOST DATĂ IN EXPLOATARE SPORTUL .INTERNAȚIONALELE" OE TENIS

UNIA UT METROU CUPRINSĂ ÎNTRE PIAȚA C. M. DE TIR 10 m
DE MASĂ ALE POLONIEI

UNIRI! Șl PLATFORMA INDUSTRIALA PIPERA
(Urmare din naa 1)

lor pe peroane etc. — sini de 
concepție și producție româ
nească.

tn toate stațiile de pe tra
seu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

- și tovarășa Elena Ceaușescu au 
'ost intimpinați cu cele mai 
calde sentimente de 'numeroși 
constructori și cetățeni ai Bucu- 
reștiului, rare au dat expresie 
profundei lor satisfacții pentru 
tot ceea ce se înfăptuiește 
Capitală, pe cuprinsul 
țări. în semn de aleasă 
re, tovarășului 
Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu le-au fost _____
flori. S-a scandat cu înflăcă
rare „Ceausescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti
ma noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !**. For
mații artistice au întregit, prin 
cîntec, atmosfera acestui mo
ment sărbătoresc.

în 
întregii 
prețui- 
Nicolae 

Elena 
oferite

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat calde fe
licitări proiectanților și con
structorilor care au contribuit 
la înfăptuirea acestei remarca
bile realizări tehnice și arhi
tectonice a Capitalei patriei și 
le-a cerut să facă totul pentru 
realizarea, în condiții df înal
tă calitate, a viitoarelor linii 
ale metroului, pentru darea 
acestora in exploatare Ia ter
menele prevăzute.

Specialiștii prezenti l-au asi
gurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că vor acționa cu 
dăruire și abnegație, în spirit 
revoluționar, pentru înfăptuirea 
orientărilor și indicațiilor date, 
pentru realizarea înainte de 
termen a magistralei a IlI-a 
de metrou. Gara de Nord — 
Obor — Dristor, în lungime de 
9,4 kilometri. întîmpinînd cu 
noi și tot mai mari succese 

. Conferința Națională a partidu
lui șl cea de-a 40-a aniversare 
a proclamării Republicii.

• Sorin Babii, locul 5 la pistol • Junioarele de la pistol, pe locul 
Mondială3 in Cupa

tn cadrul Camnionatelor Mon- 
e tir pentru arme cu aer 

la Budapesta, 
_____  ___ Sorin Babii 

§s-a“ clasat pe io :ul 5 în între- 
Ș cerea de pistol a seniorilor, to- 
^talizînd 679,6 p. Pe primele trei 
g locuri s-au situat ungurul Pa- 
gpanitz, cu 683.3 p. sovieticul 
^Melentlev. cu 683,2 p. șl bulgarul 
gDlakov, cv 681,8 p. Tn competl- 
Sîțla pe echipe, cîștigată de for- 
gmația Uniuni* S vietice. cu 1744 
gp (2. R.D.G 1735 p, 3. Bulgaria 
^1735 p). România s-a clasat pe 
glocul 6 cu 1730 r>.

gdiale .. .-----
g comprimat de 
^trăgătorul român

Echipa de pistol a junioare
lor, alcătuit? aln Daniela Du- 
mitrașcu. Maria Ciobanu și I- 
leana Szin, a ocupat In Cupa 
Mondială, organizată in paralel 
cu competiția mondială a seni
orilor, locul 3 iu 1099 p pri- 
me'e două locuri revenind for
mațiilor Bulgariei cu 1124 p șl 
Ungariei. ev 1112 p. In întrece
rea ’ " ’ 
comportare 
Dumitrașcu, 
locul 4. cu 
fiind ocupat 
garia.' cu 378

Individuală, cea mai bună 
a avut-o Daniela 

clasată în final pe 
373 p, primul too 

de Belova, din Bul- 
P--

CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH
Ș
g MADRID, 25 (Agerpreil. — Par- 
gtida a cincea a meciului pentru 
g titlul mondial de șah. ee se des- 
gfășoară la Sevilla, a . fost cîști- 
5: gată de fostul campion Anatoli 
g Karpov. care a preluat din nou 

conducerea: 3—2. Analizînd a-
$ cea tă partidă comentatorul de

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA

șab al agenției T.A.S.S. notează: 
„La apărarea Griinfeld aleasă de 
Kasparov, șalangerul a răspuns 
cu o variantă schimbată (față de 
prima și a treia partidă cînd s-a 
jucat aceeași deschidere) șl des
tul de tăioasă. La mutarea a 12-a 
Karpov a oferit sacrificiul unei 
figuri 
foarte 
intrat 
ceastă
un pion șl a preluat inițiativa. 
Pentru Kasparov criza de timp 
s-a accentuat șl, la mutarea a 
38-a, In fata pierderii inevitabile 
de material, s-a recunoscut în
vins". Partida a șasea va avea 
loc astăzi, cu piesele albe urmînd 
să joace Kasparov.

ușoare, ceea ce l-a uimit 
mult oe campion, care a 
tn criză de timp. Din a- 
sltuație albul a cîștigat

(Urmare lin pag I)

echipă, oii de bine ar fi an
trenată. să se clatine, acuzînd 
șocul de pe ..puntea suspinelor", 
minunatele gimnaste române au 
probat o stăpînire de sine si un 
s’nge rece uluitoare, proprii 
performerelor de cea mai alea
să spiță. Cei trei de 10 primiți 
la sol. a nara tul imediat urmă-

tor. de Camelia Voinea, Aure
lia Dobre șl Daniela Silivaș — 
suită fără precedent ta istoria 
modernă a gimnasticii — au 
dat un alt curs bătăliei pentru 
titlu] suprem, favorabil nouă, 
după care săriturile, cu alte 
două note maxime. pentru 
Golea și Dobre, au consfințit 
triumful formației antrenată de 
Adrian Goreac, Maria Cosma, 
Octavian Beiu si Adrian Slan.

impus prin precizie, 
și dezinvoltură, exerci- 
entuziasmînd un public 
aplaudat-o cu frenezie, 
în șir. Purtînd încă o

,,UN RECITAL DE GRAȚIE Șl DESĂVÎRȘIRE"
Această parcă de necrezut pu

tere morală, tare ca o stincă, 
de fapt expresia unui patrio
tism fierbinte și. ta plan strict 
sportiv, al unei pregătiri asi
due, care n-a neglijat nici un 
detaliu, l-a determinat pînă si 
pe cumpătatul ta aprecieri Ron 
Pickering, comentatorul pos
tului englez de televiziune 
BBC 1. să silabisească extaziat 
la fiecare dintre „acrobațiile" 
fetelor noastre, „in-cre-di-ble". 
„in-cre-di-Me**! N-am fi recurs 
la formula preferată a lui Pi
ckering dacă ea n-ar fi reflec
tat. într-un singur cuvînt. în
treaga atmosferă care a dom
nit la „Ahoy Sport Palete". 
Unde peste 6000 de spectatori 
au devenit suporteri pătimași 
ai echipei României, care i-a 
făcut, iarăși fără exagerare, 
martori ai unui demers către 
perfecțiune, martori al oerfec- 
tiunii însăși, oferindu-le cu ge
nerozitate ceea oe ..Rotterdam
muss Nieuwsblad" identifica 
drept „o seară memorabilă, un 
recital de grație și desâvîrșire". 
Pentru realizarea căruia, se im
pune s-o spunem și s-o repe
tăm. a fost nevoie de multă 
muncă. De multă responsabili
tate. De multă perseverență. De 
multă dăruire. De multă price
pere. La toate capitolele acestea, 
campioanele noastre, temeinice 
și modeste în fiecare gest. în 
fiecare împrejurare (inclusiv la 
conferința de presă de după 
festivitatea de premiere, unde 
s-au comportat cu o naturalețe 
cuceritoare), precum și antre
norii lor n-au lăsat nici o obli
gație. nici o datorie neî.ao'inl- 
tă. Ba, dimpotrivă. A reieșit 
clar spre lauda lor. că ediția 
aceasta a ..mondialelor** a fost 
pregătită minuțios din toate 
punctele de vedere. Totul a 
fost adincit și nuanțat cu o su
plețe chirurgicală. în privința 
componenței formației si a ale
gerii complexului de. exerciții, 
pentru fiecare sportivă, centru 
fiecare aparat etc., s-au găsit, 
invariabil, cele mai nimerite 
soluții Punct țintit. punct 
ochit! Dacă la" impresia artis
tică" și alte gi<rțnaște au uroat. 
pînă la culmile propuse de fe
tele noastre., evoluțiile unor re
prezentante ale U.R.S.S., R.D 
Germane. R.P. Chineze fiind 
notate, de asemenea, cu 10, nici 
o altă echipă n-a prezentat, 
gșa cum a făcut cea u Româ
niei combinații din elemente 
noi. ialr-o succesiune originală 
ș<. totodată, dificile, plasate la 
marginea unui risc asumat și 
— fără excepție — învins. Așa 
se si explică, simplifieînd. cînd 
în ultimul schimb, deși la sări
turi. examen infinit mai exigoni 
decît „solul" (unde evoluau ad
versarele directe), gimnastele 
române și-au mărit avantajul. 
Executate cu măiestrie. salturi
le l*r atl fost extrem de grele.

toate din nota 10. determinin- 
du-le pe arbitra să nu coboare 
sub 9,900! De altfel, la confe
rința de presă, însuși antreno
rul sovietic Rodionenko s-a vă
zut obligat să recunoască supe
rioritatea noastră în acest do
meniu. consideri nd gra dul de 
dificultate al combinațiilor eta
late de românce drept „cheia 
succesului". Este și motivul, 
sau unul dintre ele. pentru 
care dacă se poate vorbi as
tăzi despre o nouă deschidere 
in gimnastica feminină, apro
piind această disciplină cu cu
tezanță de piscurile cele mai 
îndrăznețe, asta se datorează 
mai ales școlii românești; Și. 
prin această prismă. coperta 
din „Rotterdammuss Nieuws- 
blad" de sîmbătă a fost suges
tivă: „România a făcut o fru
moasă demonstrație**. Pe ace
eași linie a elogiilor s-a înscris 
și „Het Vrije Volk“. a) cărui 
titlu imprimat peste o foto
grafie uriașă a lotului nostru 
nu mai trebuie tradus, el su- 
nînd „De Perfecte Show**.

Toate aceste superlative și-au 
găsit o deplină confirmare și 
sîmbătă. cînd două dintre fete
le noastre au urcat pe podiu
mul de premiere al concursului 
la individual compus. Deși 
debutantă. Aurelia Dobre a e- 
voluat impecabil, obținind incă 
o notă de 10, la sărituri «în rest 
9,925 la bîrnă. 9,975 ,a sol și 
paralele), adjudeeîndu-și locul 
I în clasamentul clasamentelor.

FINALELE PE APARATE
Duminică, au avut loc fina

lele pe aparate, la care fetele 
noastre au obținut o salbă de 
alte 7 
argint 
astfel 
istoria 
natele
(5 de aur, 1 de argint, și 4 de 
bronz) adică mal mult de ju
mătate din cele 18 puse în. 
joc, în condițiile în care au 
intrat tn competiție 173 de 
sportive din 40 de țări. Avînd 
cîte două sportive în cele 4 
finale (mai multe nu acceptă 
regulamentul !). Aurelia Dobre 
fiind prezentă în toate probe
le, 4 dintre reprezentantele 
noastre au urcat pe podiumul 
de premiere, ceea ce vine să 
ilustreze o dată tn plus va
loarea înaltă și omogenitatea 
de excepție a garniturii alinia
te aici, la Rotterdam. în ordine 
cronologică. Daniela Șilivaș a 
cîștigat la paralele, Aurelia 

încă 
Da-

apo- 
notă 

in

medalii (3 de aur, 1 de 
și 3 bronz), rotunjind 
cel mai bun bilanț din 
participării la campio- 
mondiale : 10 medalii

cîștigat la
Dobre la bîrnă (primind 
O notă de 10) și din nou 
niela Silivaș în.tr-un final 
teotio la sol, cu o ultimă 
maximă, a X2-a trecută 
contul gimnastelor noastre la 
actuala ediție a C.M. La să
rituri. Eugenia Golea a ocupat

VARȘOVIA (Agerpres). — In 
turneul pe echlp.’ din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Poloniei, echi- a Românlel a in. 

de 3—0 forma • 
respectiv, 

califi- 
flnală. 

în 
selecționata română 
. ...........................  fiind 

in turul se-

pa feminină 
trecut cu scor: 
ția R.D. Germane și, 
reprezentativa Bulgariei, 
cindu-se în sferturile de

In competiția ' masculină 
primul tur, 
a dispus ou 3—1 de Italia, 
întrecută ou 3—0 
cund de Suedia.

Proba masculină . 
fo.l cîștigată de formația Sue
diei, care a întrecut în finală, 
cu 3—0. selecționata Angliei.

La feminin finala a fost cîș- 
tlg tă d' R.P Chineză, învin
gătoare cu 3—» tn fața Ceho
slovaciei

pe echipe a

A ÎNCEPUT C. M
DE HANDBAL [j]

Ea s-a 
farmec 
țiile ei 
care a 
minute _  ... ___
gleznieră la piciorul stîng, semn 
al unui accident mai vechi. Au
relia n-a lăsat nici o sansă ad
versarelor. conducînd toată re
uniunea și cucerind astfel au
toritar, meritat, cel mal prețios 
titlu individuala! „mondialelor", 
singurul fie altfel care mai lip
sea din impresionanta vitrină 
de trofee a gimnasticii româ
nești. Fosta dublă campioană 
continentală de junioare (Karls
ruhe — 1988) a constituit ast
fel, la numai 15 ani, o apa
riție senzațională pe scena 
C.M. „Arma secretă" a garni
turii noastre, cum a numit-o 
un ziarist elvețian, a probat 
o dată în plus, și în chip con
vingător, rezervele Inepuizabile 
ale unei școli de gimnastică tot 
mai în măsură, iată, să facă 
tradiție, glorie și legendă ta 
istoria sportului. îneîntătoarea 
evoluție a Aureliei a fost gră
itor rezumată In cursul progra
mului de televiziune olandez 
de sîmbătă-seara. crainicul re- 
petînd „dacă n-ați văzul-o plu
tind sub cupola de la Ahoy, 
pasăre măiastră, ați pierdut te
ribil de mult". Din păcate, par
că marcată de încărcătura 
miza 
ratat 
9,625. 
sesia 
lai te ___  _ ..
sărituri și sol și 9,900 la bîrră. 
Clasament la individual com
pus: 1. AURELIA DOBRE (Ro
mânia) 79,650, campioană mon
dială absolută, 2. Elena Sușu- 
nova (U.R.S.S.) 79.487 3 Dani
ela Silivaș 
Svetlana 1 
79,062. 5. <
(U.R.S.S.) 
Thummler 
78,350... 14.
77,357 (9.875 
rituri. 9.250 
la bîrnă. de

COPENHAGA, 25 (Agerpres). — 
tn mal multe orașe din Dane
marca au început întrecerile 
Campionatului Mondial de hand
bal pentru unioare. Iată re
zultatele înregistrate tn prima zi 
a competiției; Danemarca 
reea de Sud 21—20 (9—9): 
hosiovacia — Norvegia 
(10—7); Franța — Polonia 2f>—18 
(8—8); R.P. Chineză — Japonia 
32—17 (16—7); R.D. Germana —
Suedia 25—18 (16—5) ; iugoslavia 
— Nigeria 27—15 (16—7)

STOCKHOLM, 25 (Agerptes). — 
Echipa masculină a Cehoslovaciei 
și-a început turneul in Suedia ju- 
cînd ia Kris ianstad cu selecțio
nata țării gazdă. Handbaliștll sue
dezi au oblinut victoria cu scorul 
de 25—23 (16—13).

ACTUALITATEA ÎN TENIS

- Co-
Ce-

16—14

Si 
zilei, Daniela Silivaș a 
la paralele, primind numai 
Ea a intrat astfel în po- 
medaliei de bronz, cele- 

note ale ei fiind 9.975 la

(România) 79 200- 4. 
Baitova ‘
Oksana
78.700.
(R. D.
Ecaterina

i la sol. 9,925 la să- 
la paralele și 8.850

■ unde a căzu')

(U.R.S.S )
Omeliancik
6. Dorothe

Germană)
Szabo

UN NOU TRIUMF !

finalele 
l. Elena 
Eugenia

locul 2. iar Aurelia Dobre lo
cul 3. ca și la sol. O medalie 
de bronz absolut remarcabilă a 
realizat Ecaterina Szabo la 
bîrnă.

Iată medaliatele in 
pe aparate: sărituri — 
Sușunovâ 19,894. 2.
Golea 19.857, 3. Aurelia Dobre 
19,844 ; paralele : 1. DANIELA 
SILIVAS (România) sl Dorothe 
Thitaiinler (R.D.G.) 19,925, 3.
Elena Sușunovâ 19,913; bîrnă : 
1. AURELIA DOBRE 19,950, 2. 
Elena Sușunovâ 19,775, 3. Eca- 
ierina Szabo (România) și 
Svetlana Boginskaia (U.R.S.S.) 
19,737; sol: 1. DANIELA SILI
VAȘ și Elena Sușunovâ 20.00. 
3. Aurelia Dobre 19,950.

fata șl primii clasat! «n con
cursul

'Dmitri 
118,375 
solul.
118,35» p,
KrollS S (R.D.G.) 117,400 p. 5.
Z. Borkay (R.P.U.) 117,250 p. 6.
B. Holger (R.D.G.) 117,200 p. Cei 
trei gimnașll români prezenți in 
întrecere au ocupat următoarele 
locuri: 19, Marius Gherman 
115,825 p, 24.. Marius Tobă 
115,425 p. 31, Valentin Pintea 
114,950 p.

primilor 8C ta băieți: 1.
Bilozercev (U.R.S.S.) 
campion mondial ab- 

Turl Korolev (U.R.S.S.)
3 viadimir Artemov

118,125 p. L S.

p
2.

cu 
cu 
eu

• tn turneul de la Tokio, 
contînd pentru „Marele Pre
miu", jucătorul suedez ștefan 
Edberg, unul dintre favorițl, l-a 
eliminat cu 6—1, 6—4 pe japone
zul Tsuyoshl Fukui, iar ameri
canul Jimmy Connors a cîștigat 
cu 6—4, 6—1 partida disputată tn 
compania coechipierului său Mar
tin Davis. Alte rezultate : Mmoh 
(Nigeria) — Youl (Australia) 3—6,
7— 6, 6—4 ; Carlsson (Suedia) — 
Depalmer (S.U.A.) 6—7, 6—4, 7—6 ; 
Cahill (Australia) — Ross (S.U.A.) 
6—1, 6—3 ; Jelen (R.F. Germania) 
— Stenlund (Suedia) 2—6. 7—5,

8— 2. tn turul secund, austra
lianul John Fitzgerald l-a elimi
nat ou 6—3. 6—1 De Jimmy 
Connors, tn timp ce Boris Bec
ker a dispus cu 6—3. 6—3 de 
compatriotul sâu Damir Keretio. 
Principalul favorit. Ivan Lendl a

facilă tn 
Seguso. In 

1-a 
pe 

Ivan
6—2

obtlnut o _____
dauna lui Robert 
semifinale, ștefan Edberg
limlnat cu 7—6, 4—6, 6—2 

Slobodan Zlvoztoovlci, iar 
Lendil 1-a Întrecut eu 6—0, 
pe Mikael Pernfors.
• in turneul feminin de la 

Brighton, Jucătoarea sovietică 
Larisa Savcenko a ellmlnat-o cu 
3—6, 6—3, 6—2 pe Catherine Tan-

calificare

vier (Franța). Alte rezultate i 
Pascale Paradis — Anne Hobbs 
6—2, 6—3 ; Sandra Cecchini —
Ann Henricksson 6—4, 6—2 ; Lisa 
Bonder — Eva Budarova 
6—4 ; Bettina Bunge
Fairbank 3—6 
toarea bulgară Katarina 
a dispus cu 6—0. 6—1 de ! 
Parhomenko (U.R.S.S.) 
lena Sukova a învins-o 
6—1 pe Pascale Paradis 
ta). Alte rezultate : Gabriela Sa
batini — Isabelle Demoneeoi 6—2. 
6—0 : Bettina Bunee — Nathalie 
Tauziat 6—3 6—1. tn semifinale. 
Gabriela Sabatini a eliminat-o 
cu 6—1, 6—3 pe Helena sukova, 
m timp ce Pam Shriver a 
dispus ou S—t, 7—5 de Kathy 
Jordan.
• In 

la ale 
Viena. suedezul Magnus 
sson l-a eliminat cu 6—4 
francezul Henri Leconte. 
Jarrvd a dispus cu 6—3 
Richard Matusewskl. Iar Jan Gu- 
narsson a cîstlitat cu 6—3 7—9
nartida eu Diego Perez.
• La Auckland. într-o partidă 
demonstrativă, jucătorul neo-zee- 
landez Kally Evernden l-a între
cut cu 3—6, 6—1. 6—3 pe austra
lianul Pat cash.

7—5.
Rosalyn 

0—2. 6—2. Jucă-
Maleeva 
Svetlana 
iar He- 
cu 7—6. 

) (Fran-

optimile de tina- 
tu-leului de la 

Gustaf-
6—2 pe
Andres 
6—1 de
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BASCHET • tn meciul inaugu

ral al turneului masculin de ta 
Milwaukee (SUA). echipa profe
sionistă americana Milwaukee 
Bucks a întrecut cu scorul de 
123—111 (64—44) formația italiană 
Tracer Milano. La competiție mai 
participă reprezentativa URSS • 
La Liubtiana. in meci contînd 
pentru „Cupa T.iliana Ronchetti", 
echipa locală Iskra a invin» cu 
scorul de 74—67 (37—31) formația 
franceză B.C. Montferrand • în 
cadru’ „Cupei Campionilor Etiro- 
peni" la masculin, echipa vest- 
germană BSC Koln a învins, cu 
131—88 (59—53). formația suedeză 
B.C Soedertaelje. • Ga Dilssel- 
dorf, tn competiția similară femi
nină echipa locală Agon a în
trecut cu 92—85 (49—39) formația 
suedeză I.F. Solna.

BOX. • tntr-o gală organizată 
in orașul italian Livorno, pugilis- 
tul Italian Sumbu Patrizio Katam- 
bay a devenit campion mondial 
la categoria mijlocie (versiunea 
WBA). învingîndu-1 la puncte pe 
americanul Tran Barkley

RUGBV • La Osaka. Intr-un 
meci amical echipa Noii Zeeîahde 
s întrecut cu scorul de 74—9 
(29—0) formația Japoniei. Jucâto-

ril neo-zeelandezi au înscris tn a- 
ceastă partidă 12 eseuri.

ȘAH • Campionatul Amcricit 
de Sud. pe echipe, a fost ■cîști
gat de selecționata Cubei cu 26 
puncte, urmată de Argentina șt 
Chile cu cîte 21.5 puncte. Peru — 
17.5 puncte etc. In urma acestei 
victorii echipa Cubei s-a califi
cat pentru Campionatul Mondial 
ce va avea loc în anul t988 Ia 
Lausanne. • .In runda > cinoea 
a turneului de la Belgrad Short 
a ctștiga.t la Popovici, Ko.rcl.noi la 
Marianovicl. Ivanovic! a pierdut 
:a Hjartarson. iar partidele Llu- 
bojevlci — Beliavski șl Gllgoriet 
— Tlmman s-au încheiat remiză, 
tn clasament conduce marele ma
estru islandez Hjartarson -li 4 p, 
urmat de Korcinoi cu 3.5 p. Ti- 
mman — 3 p. eto.

volei > Tn cadrul campionatu
lui masculin al Asiei, ce se des
fășoară tn Kuweit, selecționata 
Australiei a învins ou scorul de 
3—1 (15—5, 13—15. 18—16, 15-1) e- 
chipa Emiratelor Arabe Unite, 
iar reprezentativa Noii Zeetande 
a dispus cu 3—1 (lt—15. 15—11,
15—2. 15—6) de formația Thailan
dei.

Fotbal
I meridiane
• La Moscova, tn turui doi 

(med cur) al „Cupei U.E.F.A.", 
formația locală Spartak a Între
cut cu 4—1 (2—0) echipa vest-ger- 
mană Werder Bremen, Returul — 
ta 4 noiembrie.
• Rezultate înregistrate în cam

pionatul englez: Arsenal — Derby 
County 2—1; Coventry City — 
Newcastle United 1—3; Everton — 
Watford 2—0: Luton Town — Li
verpool!)—1: Nottingham Forest — 
Tottenham 3—0; Oxford United — 
Charlton Athletic 2—1; Queen's 
Park Rangers — F.C. Portsmouth

2—i; Sheffield Wednesday — 
Norwich City 1—1: Southampton 
— Chelsea 3—9. Tn olasament, 
primul Ioc este ocupat de Liver
pool, ou 2» p.
• Ieri, în etapa a «-a a cam

pionatului Italiei: Avelllno — Ce
sena 1—1 Como — Ascoli 4—1, 
Rmpoll — Pisa 0—1. Internaziona- 
le — Juventus 2—1, Pescara — 
Sampdorla 0—0, Roma — Napoli 
I—1, Torino — Fiorentina 2—1. 
Verona — Milan 0—1, în clasa
ment, pe primele locuri: Napoli 
tl p, Roma, Sampdoria, Milan și 
mternazionale cu cîte 8 p. Meciul 
dintre Pisa șl Napoli (din etapa 
a 3-a). încheiat pe teren cu vic
toria gazdelor (1—0), a fost omo
logat cu 2—0 în favoarea echipei 
Napoll, datorită unor incidente 
petrecute tn timpul locului.
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