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Luni după-amiază s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și președintele 
Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane, San Yu.

tn aceeași atmosferă priete
nească, de stimă și înțelegere 
reciprocă, cei doi președinți au 
continuat, în cadrul ultimei 
runde de convorbiri, schimbul 
de păreri privind dezvoltarea 
colaborării bilaterale, precum și 
unele probleme actuale ale vie
ții politice internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și San Yu au fost informați, în 
acest cadru, în legătură cu con
cluziile desprinse în cursul in- 
tîlnirilor de lucru dintre mem
brii celor două delegații, cu mă
surile concrete stabilite în ceea 
ce privește căile și modalitățile 
de extindere a colaborării 
româno-birmane, identificarea 
unor noi domenii de cooperare 
de interes comun, sporirea și 
diversificarea schimburilor de 
mărfuri, in spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția față de rezul
tatele vizitei, de convorbirile 
purtate cu acest prilej, sublini
ind rolul hotărîtor al acestora 
în întărirea conlucrării pe 
multiple planuri dintre Româ
nia și Birmania. S-a apreciat că 
transpunerea în viață a hotări- 
rilor stabilite va contribui la 
dezvoltarea în continuare a le
găturilor de prietenie și coope
rare româno-birmane pe plan 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte dome
nii de activitate

Președintele Nicolae Ceausescu 
și președintele San Yu au 
hotărit să continue dialogul 
româno-birman la nivelul cel 
mai înalt, apreciind că acesta 
este în interesul dezvoltării re
lațiilor dintre cele două țări și 
popoare, servește cauzei gene
rale a păcii și colaborării inter
naționale.

In cursul convorbirilor a fost 
reliefată dorința României și 
Birmaniei de a conlucra tot mai 
strins pe arena mondială. în ca
drul O.N.U. și al altor organis
me internaționale, pentru a 
contribui activ la soluționarea, 
in interesul popoarelor, a pro
blemelor complexe ale lumii de 
azi, la înfăptuirea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării 
nucleare, la edificarea unui cli
mat de pace și securitate, da 
încredere și largă colaborare 
intre toate națiunile.

In legătură cu rezultatele vi
zitei. ale convorbirilor oficiale 
desfășurate cu acest prilej, a 
fost adoptat un Comunicat co
mun, care se va da publicității.

★
Președintele Republicii Socia

liste a Uniunii Birmane, San 
Yu, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc au fost, 
luni, oaspeți ai unor puternice 
colective muncitorești din ju
dețul Prahova. întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești și Combinatul 
petrochimic Brazi.

★
Luni după-amiază, doamna 

San Yu și persoanele oficiale 
birmaneze care o însoțesc au 
vizitat Muzeul colecțiilor do 
artă din Capitală.
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într-o atmosferă tinerească, optimistă

STUDENȚII AU LUAT STARTUL 
ÎN NOUL AM SPORTIV

Peste 3 000 de studenți din 
Centrul Universitar București 
au ținut să marcheze, prin-tr-o 
adevărată sărbătoare desfășura
tă sub genericul Daciadei, mo
mentul startului în noul 
sportiv universitar 1987/88. 
Complexul cultural-sportiv stu
dențesc de la Lacul Tei, gazda 
primitoare a atîtor acțiuni ale 
„universitarilor" din primul 
oraș al țării, a fost și de datei 
aceasta la Înălțime.

Dedicată Conferinței Națio
nale a P.C.R., această amplă 
și convingătoare acțiune spor
tivă de masă a demonstrat cu 
prisosință ce dimensiuni poate 
atinge interesul pentru exerci
țiul fizic practicat sistematic de 
tineretul studios din institute 
»< facultăți, atunci cind intervin 
priceperea, competența, capa
citatea de organizare și spiri
tul de oodaborare Intre toți 
factorii implicați alături de 
U.A.S.C. București, Asociațiile 
studenților comuniști din fa
cultățile Capitalei, colectivele 
aatedrelor de educație fizică și 
sport șî Consiliul Municipal 
Bucureștii pentru Educație Fi
zică și Sport. „Un model de 
conlucrare, in sprijinul reuși
tei sublinia, pe bună drep
tate, prof. Jean Moncea, prim- 
secretar al Comitetului de 
partid al Centrului Universitar 
București.

an

O paradă, cu participarea re
prezentanților tuturor institu
telor de învățămînt superior si 
a detașamentelor de P.T.A.P., 
a făcut începutul, O primă 
mențiune pentru cei de la 
I.E.F.S., Institutul Politehnic, 
Universitate, A.S.E. și

Tiberiu STAMA

(Continuare in nao 2-3)
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TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
de Biroul
Nafional

Comitetului Executiv al Consiliului
pentru Educație Fizica și Sport

Tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
mân, președintele Republicii
Socialiste România, i-a fost

Nicolae 
general

Ro-

adresată cu prilejul excep
ționalului succes repurtat de 
echipa de gimnastică a ță
rii noastre care a cucerit 
titlul de campioană a lumii

— o telegramă semnată de 
Biroul Comitetului Executiv 
al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
in care se spune :

î

A VI-a EDIȚIE
< DACIADEI

ÎN PREAJMA DEBUTULUI
Tn perioada 1—15 noiembrie, 

In întreaga țară se va da star
tul unei noi ediții — a VI-a — 
a competiției sportive naționa
le „Daciada", etapa de iarnă 
urmînd să programeze între
ceri șl festivaluri sportive la 
ramurile specifice acestui ano
timp. Vor fi organizate, cu 
precădere în prima parte a e- 
tăpei de iarnă, competiții oma
giale dedicate celor două eve
nimente majore ale poporului 
și partidului nostru — Confe
rința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii.

Insuflețit de cele mei fierbinți sentimente 
de înaltă prețuire, de dragoste nețărmurită, 
cu cel mai profund respect și aleasă recu
noștință față de dumneavoastră - cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, genial 
conducător și ctitor al României socialiste 
moderne -, Biroul Comitetului Executiv al 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și 
Sport vă raportează :

Cu legitimă satisfacție și mîndrie patrio
tică, acum, la încheierea celei de-a 24-a 
ediții a Campionatelor Mondiale de gimnas
tică sportivă, realizarea unor performanțe 
excepționale, cucerirea de către echipa noas
tră feminină a titlului suprem de „Campioană 
a lumii". Acest rezultat se adaugă la 
bilanțul medaliilor 
români care, în acest 
pionatele Mondiale 
ropene 141 medalii, 
de aur. performanțe 
strălucit prestigiul sportiv al scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.

Actuala ediție a Campionatelor Mondiale 
de gimnastică a confirmat valoroasele tra
diții ale școlii românești, aflată permanent 
în lupta pentru supremația mondială. în 
disputa cu reprezentanții a 43 de națiuni 
- cifră record de participare la o întrecere 
de gimnastică — sportivii români au obținut 
un bilanț fără precedent : 5 medalii de aur. 
1 medalie de argint și 4 medalii 
De asemenea, vă raportăm, mult 
iubite tovarășe secretar general 
prima oară în istoria acestei 
sportive mondiale, o sportivă

se adaugă 
obținute de sportivii 
an, au cucerit la Cam- 

și Campionatele Eu- 
dintre care 36 medalii 
care sporesc în mod

de bronz, 
stimate șî 
câ, pentiu 
competiții 

românca a 
cucerit titlul suprem la individual compus în 
întrecerea feminina, o oerformanțâ excepțio
nala, câreia i s-a adăugat prezența pe po-

diumul de premiere a încă trei reprezentante 
ale echipei noastre.

Aceste succese ale gimnasticii noastre 
- continuă telegrama - se datoresc, în pri
mul rînd, condițiilor deosebite asigurate de 
conducerea de partid și de stat sportivilor 
noștri, grijii și preocupării necontenite pe 
care dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o acordați formării omului 
nou și educării tinerei generații în spiritul 
înaltelor idei ale umanismului socialist.

Profund recunoscători pentru minunatele 
condiții de muncă și viață create de dece 
niile de aur ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
participanții la cea de-a 24-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale de gimnastică, tinerele 
sportive dedică succesele lor apropiatei Con
ferințe Naționale a Partidului Comunist 
Român și celei de-a 40-a aniversări o Re
publicii, angajîndu-se împreună cu toți spor 
tivii români, tehnicienii, activul mișcării spor 
tive să acționeze in continuare cu și mo. 
mare hotărire pentru afirmarea plenară a 
sportului românesc în arena mondială.

Biroul Comitetului Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport, în
tregul activ al mișcării sportive se angajează 
solemn în fața dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu să nu 
precupețească nici un efort pentru realizarea 
de noi performanțe sportive de prestigiu pe 
plan mondial, contribuind totodată la pro
movarea cauzei păcii in întreaga lume, spre 
gloria și înaltul prestigiu de care se bucură 
pe toate meridianele globului scumpa noas
tră patrie - Republica Socialistă România.
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Campioanele mondiale de gimnastică au revenit acasa

DIN ADINCUL
DE

La mai puțin de 24 de ore 
după ce erau aplaudate și o- 
vaționate la „Ahoy Sport Pa
lei»" din Rotterdam, pentru e- 
volutia lor excepțională din fi
nalele pe aparate ale celei 
de-a 24-a ediții a Campionate
lor Mondiale de gimnastică, 
ieri-seară la Aeroportul inter
național Otopeni, aceeași

INIMILOR, MULȚUMIRI PENTRU CONDIȚIILE

VIATA Șl PREGĂTIRE ASIGURATE
mosferi entuziastă, plină de 
satisfacție ș1 bucurie, la sosi
rea minunatelor noastre fete 
in mijlocul celor dragi de a- 
casă.

Erau prezenți. pentru a le 
felicita și ura un călduros 
bun venit reprezentanți ai 
conducerii C.N.E.F.S., ai clu
burilor sportive bucureștene și

sportivi, undin țară, activiști 
mare număr de sportivi. mem
bră ai familiilor campioanelor. 
După aterizarea aeronavei, co
boară. pe rînd, în aplauzele ce
lor prezenți. noua campioană 
mondială absolută. Aurelia 
Dotare dubla medaliată cu 
aur din finalele pe aparate. 
Daniela Silivaș toate celelalte 
brave sportive care, 
de un înalt patriotism și 
dorința fierbinte 
culorile scumpe 
luptind exemplar și făcind do
vada unei excelente pregătiri 
tehnice și de voință, au reali
zat un bilanț record la „mon
dialele" din Olanda, cucerind 
10 medalii, dintre care 5 de 
aur, 1 de argint și 4 de bronz : 
Eugenia Golea, Ecaterina Sza
bo, Camelia Voinea și Celesti
na Popa. Ca Și acolo, in tensi
unea întrecerii, in focul lup-

animate 
de 

de a onora 
ale patriei.

tei sportive ele sint însoțite 
de doi tehnicieni din colecti
vul care le-a desăvîrșit mă
iestria și le-a asigurat urcușul 
spre culmile gloriei sportive, 
antrenorul coo’donator prof. 
Adrian Goreac Și prof. Maria 
Cos ma.

Imediat, noile campioane ale 
lumii sint supuse unui verita
bil „tir" de intrebări, care ur- 
măres» să deslușească semnifi
cațiile Și valoarea performan
țelor de excepție repurtate la 
ediția din acest an a campio
natelor mondiale sau țintesc 
amănunte șî fapte din munca 
și activitatea cotidiană a fete
lor, drumul parcurs de eroi
nele noastre pini la marile

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag, a 4-a)

Agențiile internaționale de presă transmit 
ample comentarii pe marginea strălucitei

performanțe a gimnastelor românce

La aeroportul Otopani stelele gimnasticii mondiale, fetele noastre, 
surâd fericite. Aru Si de oe... Foto : Aurel D. NEAGU
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Institutul de Construcții, pen
tru ținuta lor impecabilă. Au 
urmat, două momente impor
tante. distincte: pe de o parte, 
acțiunile sportive care au punc
tat „Ziua Institutului de Edu
cație Fizică șl Sport" (anul a- 
cesta și-a sărbătorit 65 de ani 
de la înființare), iar pe de altă 
parte, 
ediții a „Cupei U.A.S.C. Bucu
rești".

Aproape 200 de studenți de 
la I.E.F.S. au relevat, și cu 
acest prilej, frumusețea gim
nasticii sportive și a odei rit
mice (cu calificative maxime 
pentru Lavinia Agachi, Cristina 
Grigoraș, Adriana Rednic și 
Daniela Savelea), calitățile mul
tor judoka, în frunte cu Ghio
cel Bota, ale tinerilor haltero
fili, ale practicanților culturis
mului scrimei (în speță, al 
floretei) și atletismului. „Exis
tă temeiuri. pentru a promova 
dintre tinerii care au evoluat 
astăzi, foarte mulți în clubul 
nostru" se exorima cu satis
facție prof. Adrian Vintilă, 
președintele clubului I.E.F.S. 
Un fapt pozitiv, desigur, pen-

finalele celei de-a IV-a

" E AN SPORTIV UNIVERSITAR în Divizia A la hochei
A A

tru că I.E.F.Ș. poate și trebuie 
să fie una dintre unitățile de 
performanță de referință ale 
sportului- românesc, beneficiind 
nu numai de sportivi deosebiți 
de talentați, ci și de cadre di
dactice si tehnice de valoare.

Finalele „Cupei U.A.S.C.B." 
au constituit încă o dovadă a 
forței studenților de la I.E.F.S.. 
care au dominat întrecerea la 
o serie de discipline (Cristian 
Drăgoi — tenis de masă, Tra
ian Badin — 
etc.), alături 
Institutului 
rența Istrate 
șah, Pușa Dobreanu 
canoe 10+1 
cu I.E.F.S.) 
Furtună — 
Universității 
și ai A.S.E.

Un simultan de șah Ia 200 
de mese (susținut, printre al
ții, de Mihai Marin, maestru 
internațional, student la Insti
tutul Politehnic), demonstrații 
de aero și rachetomodelism. 
rugby prin C.S.U. Sp. Studen
țesc Construcții, o expoziție cu 
trofee sportive, care a cuprins 
și lucrări din domeniul cerce
tării și metodologiei în care

tenis, volei băieți, 
de reprezentanții 
Politehnic Flo- 
și C. Burlacu — 

tenis, 
băieți, fotbal (6—5 
ai I.M.F. (Tatiana 
tenis de masă), ai 
(canoe 10+1 fete) 

(volei fete).

I.E.F.S., Institutul Politehnic, 
I.M.F. și Universitatea s-au 
impus, in mod special, atenției, 
precum și un program cultu
ral-artistic prezentat de for
mații laurate ale unor festiva
luri studențești au completat 
programul deschiderii noului an 
sportiv universitar, „moment 
care trebuie să însemne — cum 
făcea remarcat conf. Elena 
Firea, rector al I.E.F.S. — un 
binevenit schimb de experien
ță între toate institutele de în- 
vățămînt superior din Capitală, 
dar și un prilej de a demara cu 
toată însuflețirea, eu maximă 
angajare în suita de întreceri 
sportive de masă și de perfor
manță din acest an universitar".

Este uin îndemn Ia care sub
scriem, consâderînd că, în 
marea arenă a Daciadei, stu
denții Capitalei (ca și ceilalți, 
din toate centrele universitare 
ale țării) pot să aibă o pre
zență mult mai convingătoare, 
pe măsura pasiunii lor pentru 
sport și a perspectivei de a 
promova din rîndul lor cit mai 
multe valori în performanță. 
Unul din obiectivele de referin
ță ale competiției sportive na
ționale.

K

La baschet masculin

DINAMO BUCUREȘTI
Iată amănunte de la meciurile 

etapei a IlI-a a Diviziei mascu
line A de baschet :

I.C.E.D., DOUA JOCURI APLAUDATE

GRUPA 1-6
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 

DINAMO BUCUREȘTI 0—2 : 67—84 
și 86—99. Din nou sala Construc
ția I.C.E.D. a fost gazda a două 
întllniri foarte atractive atît •prin 
evoluția scorului, cît — mai ales 
— prin faptul că în ambele zile 
jocurile au avut un ritm rapid, 
pe fondul unor apărări neobișnuit 
de agresive pentru baschetul din 
țara noastră. Pe bună dreptate 
exclamau unii spectatori : „Dacă 
toate partidele ar fi atît de di
namice, sălile ar deveni neîncă
pătoare pentru amatorii de bas
chet Revenind la întrecerile 
propriu-zise, vom aminti că, sâm
bătă, avantajul a alternat până 
spre jumătatea reprizei secunde, 
cînd introducerea în teren, la Di
namo, a juniorului Mihai Siae- 
vici (pe de o parte) și părăsirea 
terenului pentru 5 greșeli perso
nale de către Cătălin Pintea, Va
lentin Pogonaru și Constantin 
Popa de la I.C.E.D. (pe de altă 
parte), au „rupt" echilibrul în 
Savoarea dinamoviștilor care, im 
piulsionați de jucătorul amintit și 
avînd în Dan Niculescu un mar
cator de excepție (ca de obicei), 
s-au distanțat decisiv. A doua zi, 
la 9corul de 75—47 (min. 28) și 
cînd totul lăsa să se întrevăd* 
un succes la scor al echipei pre
gătite de Gh. Novac și V. Popa, 
elevii Iul S. Rotaru și L. Călin 
au avut o revenire pe cît 
neașteptată, pe atît de impetuoa
să, remontând vertiginos din han
dicap și ajungând (în minutul 37) 
la 80—88, faot care a redat inte
resul pentru meci. Au înscris : 
Mădîrjac 24+22 (demnă de sub
liniat comportarea din ce în ce 
mai bună a acestui baschetbalist), 
Popa 11+19, Pintea 6+13, Toader 
4+10, Mihalcea 5+2, C. loan 7+3, 
Ciocan 0+4, Grădisteanu 0+5, 
Pogonaru 10+8 pentru I.C.E.D., 
respectiv Niculescu 34+35. Vine- 
reanu 11+17, Hălmăgeanu 0+13, 
Sinevici 3+8, Bărbulescu 9-4o. Io- 
nescu 1+4. V. Iacob 12+10. Uglal 
4+0, David 8+0, V. Constantin 
2+112. în nota favorabilă a me
ciurilor au fost arbitrajele pres
tate de Z. Raduly — I. Breza și 
C. George — I. Breza. (D. STAN. 
CULES CU).

21+0, Fodor 4+6. Pascu 4+0, 
Flaundra 0+4, Rădulescu 0+6, 
pentru Dinamo, respectiv Ermu- 
rache 30+22, Cernat 17+12, Căpu- 
șan 10+14, Brănișteanu 15+2, Op- 
șitaru 8+21, Ardelean 16+1, Rei- 
senbuchler 8+6, Netolițchi 6+4, 
V. loan 2+6, CI. Munteanu 5+0, 
Chirie 0+3. Arbitri : I. Georgiu 
și A. Columban (Ilie GHISA - 
coresp.)

RAPID — ACADEMIA MILITA
RĂ MECANICA FINA 2—0 : 92—09 
și 81—30. Sîmbătă feroviarii au 
început meciul In forță și dato
rită prestațiilor bune ale lui A. 
Popovici, Suciu și Gh. Dumitru 
s-au distanțat pe tabela de scor, 
tn partea a doua, feroviarii au 
mai redus „motoarele" și mili
tarii, de la 41—55 (min. 19), au 
ajuns la ;.:L
impresia că vor răsturna soarta 
partidei. - - -
candescent, 
nou și a învins. Duminică', elevii 
Iui D. Leca și R. Diiaconescu au 
luat un start lansat și în min. 
13 conduceau cu 33—19. In conti
nuare, rapidișitl au avut o reve
nire puternică și, cu A. Popovici 
același jucător de excepție, au 
preluat inițiativa și, la pauză : 
44—41 pentru Rapid. Cînd mai e- 
rau două minute de joc. Rapid 
conducea cu 81—74. Tn acest in
terval, feroviarii nu au mai în
scris nid un punct, iar Academia 
Militară a revenit, dar nu a mai

64—M (min. 29), dînd

Dar, într-un final in- 
Raoid a forțat din

DINAMO IJW.P.S. ORADEA — 
STEAUA 0—2 : 98—110 șl 77—91. 
Evolulnd bine, campionii au cîș- 
tigat clar. Au înscris : Gellert
26+6, Șarlă 22+19 Antochl 10+15, 
Kosa 0+17, Szabo 11+4, Cristea

putut egala sau depăși pe fero
viari. Au marcat : G. Mihai 8+12, 
Marinaclie 8+6, A. Popovici 
27+22, M. Dumitru 2+6, Ghiță 
16+3, Gh. Dumitru 13+16, Suciu 
13+14 pentru Rapid, respectiv 
Miulescu 4+0, Frumosu 642, 
Zdrenghea 13+21, Scarlat 27+15, 
Marinescu 20+2, Panaitescu 7+13. 
Oczelak 10+13, Neagu 2+4, VH- 
cinschi 0+10. (P. IO VANI.

GRUPA 7-12
C.S.U. T.A.G.C. IND. BRASOV 

— ELBA TIMIȘOARA 1—1 : 101h- 
92 și 96—108. Ooșgeter : Vasilică 
25+29, Tace 26+11, Hegyesl 16+14 
de la C.S.U., respectiv Ilie 27+24, 
Bota 17+27. Arbitrii : R. Vaida — 
I. Antonescu. IC. GRUIA — co
resp.).

RAMIRA BAIA MARE — FA
RUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 2—0 : 
98—87 și 103—76. Coșgeteri : Mara 
24+28, Ciocian 19+33, A. Popescu 
13+H8 de la RAMIRA,. respectiv 
Mănăilă 21+33, Moldoveanu 16+9. 
Băicoanu 18+10. (A. CRISAN —
coresp.).

POLITEHNICA C.S.S. UNIREA 
IAȘI — BALANȚA C.S.U. SIBIU 
Ir-1 : 77—79 șl 86—85. Coșgeteri : 
Takaos 26+M, Bahrin 20+8, Mi- 
hăilescu M+23, Cillbiu 9+19 de 
la ieșeni, respectiv Dăian 26+31, 
Herbert 23+10, Pelger 10+li. Ar
bitri : O. Ion șl O. Vesttalan. 
(M. MACOVEI — coresp.).

Campionatul de călărie

PROBA DE CONCURS COMPLET
SIBIU, 26 (prin telefon). Timp 

de trei zile, la baza hipică din 
localitate s-au desfășurat în
trecerile etapei finale a Cam
pionatului Național de concurs 
complet, la startul căruia s-a 
aliniat un număr redus de con- 
curenți (doar 15 !) și numai 
trei echipe !

După ce la dresaj cea mai 
bună evoluție au avut-o I. 
Bucur (Dinamo), A. Lăpăduș 
(C.S.M. Sibiu) și V. Bubău (A- 
gricola Tg. Mureș), proba de 
fond a fost un veritabil ... tai
fun, dintre cei 15 concurenți, 
zece (I!) fiind eliminați, în 
cursa pentru titlu rămînînd,

IB'IIMSIDATIA Ot STAT LOTO PRONOSPORT INFOR’ltAiA
CI ȘTI GURILE TRAGERII

PRO NO EXPRES DIN 21 OCTOM
BRIE 1987. cat. 1 : 
100% a 50 000 lei și 
25% a 12 500 lei : cat. 
riante 100° 0 a 9.072 lei 
riante 25% a 2 268 lei 
23,00 a 1 972 lei : cat.
844 lei ; cat. 5 : 150,75 
cat. x : 147.25 a 308 lei : cat. Z : 
2.771,50 a 100 lei. REPORT LA CAT. 
1 : 30 512 lei. Particip-nta Dumi
trescu Eufrosina din Ploiești, jud. 
Prahova, a câștigat suma de 
50 ooo le’.

1 variantă
3 variante

2 : 2 va- 
și 12 va- 

; cat. 3 :
4 : 53,75 a 
a 301 lei ;

. Z :

Avelllno ; 4. Milan — Torino ; 5. 
Napoli — Empoll , 6. Pisa — In- 
ternazionale : 7. Roma — Como ; 
8. Sampdorla — Cesena : 9. A- 
rezzo — Padova ; 10. Bari —
Brescia ; 11. Lecce — Lazio ; 12. 
Messina — Triestlna ; 13. Parma 
— Piacenza.

astfel, doar cinci sportivi, pe 
primele locuri aflîndu-se P. Io- 
nescu (Steaua), I. Bucur și A. 
Lăpăduș. Ordinea va rămîne 
neschimbată și după tUtima pro
bă, obstacole, cu toate încercă
rile lui A. Lăpăduș de a trece 
în fruntea clasamentului. Vic
toria a revenit, astfel, stelistu- 
lui P. lonescu cu Ben 151,25 p, 
— pentru prima oară pe lista 
campionilor la concurs complet 
—, urmat de I. Bucur cu Ve- 
ronez 238,00 p și A. Lăpăduș 
cu Răsad 252,85 p.,

La echipe, locul întîi a reve
nit călăreților de la Dinamo, 
singurii care au reușit să ter
mine concursul în formație 
completă, sportivii acestei sec
ții cucerind trofeul pentru a 
șasea oară.

I. IONESCU — coresp.

Invităm pe pârtieinantii iu
bitori ai sistemului PRONOEX- 
PRES să-și joace numerele fa- 
Vbriteoentru tragerea ob’snuifă 
de mîine, rrVercu-ri. 28 octombrie. 
ASTAZI fiind ULTIMA ZI în 
care mai pot face acest lucru.

® Prezentăm mai jos progra
mul concursului PRONOSPORT 
de duminică. 1 noiembrie, axat 
în întregime-pe jocurile din cam
pionatul italian, diviziile A și B: 
1. Ascoli — Verona ; 2. Fiorenti
na — Pescara ; 3. Juventus —

® Agenda acestei - săptămîni 
înscrie, la loc de frunte, încă o 
importantă acțiune la sistemul 
LOTO ; este vorba de o nouă 
TRAGERE MULTIPLA, care în
trunește, de fiecare dată, sufra
giile numeroșilor amator! care 
doresc să-și valorifice cît mai e- 
f’cient șansele. Reamintim că la 
o TRAGERE MULTIPLA LOTO se 
extrag 72 de numere, în cadrul 
a 9 extrageri „legate" cite două, 
ceea ce înseamnă, practic, repe
tarea de 4 ori a unei trageri o- 
bișnulte LOTO, cîștlgurlle nu sînt 
nici ele mai prejos, fiind vorba 
de o largă suită, constînd în au
toturisme, excursii peste hotare 
și importante sume de bani. 
Prospectele tragerii — cu toate 
amănuntele necesare — pot fi 
consultate la toate agențiile din 
rețeaua noastră.

în etapele a 9-a și a 10-a ale Diviziei A de hochei 
— în prima grupă valorică s-au 
rele rezultate.

STEAUA BUCUREȘTI — 
SPORT CLUB MIERCUREA- 
CIUC 3—4 (0—1, 3—3, 0—0)
și 4—3 (1—0, 1—2, 2—1). Cam
pioana și a doua clasată șl-au 
împărțit victoriile, la tin scor 
identic, după cum identice au 
fost și cele două partide. Și 
puțin a lipsit ca Sport Club să 
scoată un meci egal în a doua 
zi. Dornici de victorie, oaspeții 
au jucat în viteză, combativ, 
cu pase subtile, insistînd în 
atac, în timp ce gazdele, prea 
încrezătoare în valoarea lor, 
s-au pierdut în acțiuni indivi
duale, lipsite de perspectivă, li
niile-lor nelegînd mai nimic. Și 
aceasta și în ziua a doua, cînd 
era de crezut că s-au tras con
cluziile cuvenite. Cele două 
meciuri au avut și multe mo
mente interesante pentru publi
cul spectator. Mai întîi pasio
nanta evoluție a scorului, cîte- 
va goluri frumoase, „duelul" 
portarilor și numeroasele ratări, 
care... amuză și ele pe specta
tori. O analiză atentă a arătat 
Insă că s-a jucat, cea mai mare 
parte din timp, altceva ctecît 
cere hocheiul modern, că nu se 
cunoaște tactica în cazurile de 
superioritate, dovadă că Steaua 
a beneficiat de peste 10 ase
menea situații (uneori de 5 la 
3 !), dar a marcat doar o dată, 
ca și Sport Club. în cele 6—7 
momente ale sale, pentru că, 
în locul paselor iuți la oamenii 
nemaroați, s-a preferat driblin
gul la nesfîrșit 1

în prima zi, Sport Club a 
condus cu 2—0 în min. 22, cu 
3—1 (32) șl 4—2 (36), pentru
oa, în min. 40, scorul să ajun
gă la acel 3—4 final. în ultima 
repriză nu s-a mai întîmplat 
nimic deosebit. în meciul al 
doilea, Steaua a condus cu 2—0

înregistrat următoa-

22), s-a egalat 
în min. 31, 
(sau conti- 
duritățile, a 

3—2 în min.

(min. 
(2—2) 
încep 
nuă) 
fost
45. 3—3 în min. 48 și 
Dragomir a 
victoria 
min. 57.
Steaua 
cut: Nistor, 
gomir și ( 
iar de la 
Club : Cs.
Gerczuji și 
Marcatori : 
1+1, Chîrîță
Burada 1+1, 
gomir
Steaua, 
2+0, Gereb
Bartalis 1+0, Ke- 
resztes 1+0, Szvit- 
lak 0+1. Au arbi
trat sub cota cu. 
noscută N. Enache 
— I. Becze, 
Gubernu.
Mircea COSTEA

adus 
Stelei în 

De la 
ne-au plă- 

Dra- 
Chirițâ, 

i Sport 
Antal, 
Gereb. 
Nistor 

1+0.
Dra.

0+2 pentru 
Gerczuji 

0+2,

Fl. Fază din meciul ai doil 
Sport Club M. 
(Steaua).

PROGRESUL MIERCUREA- 
CIUC — DINAMO BUCUREȘTI 
6—5 (2—1, 2—3, 2—1) și 2—5 
(0—1, 0—1, ----- 
de au fost 
meat fizic 
dovadă Și 
penalizare 
deapsă de 
ționați L.
D. Popovici (Dinamo). Primul 
joc â fost echilibrat, localnicii 
greșind mai puțin în atac și 
reușind să obțină victoria în
tr-un final dramatic. Cel de-al 
doilea a revenit dinamoviști- 
lor, merite deosebite avînd por-- 
tarul lor, Gh. Huțan. Dinamo 
a condus cu 3—0 în min. 44, 
gazdele au reușit să reducă la

2—3). Ambele parti
de un mare angaja
și mai ales nervos, 
cele 110 minute de 

(56—54). Cu pe
rn eci au fost sanc- 
Nagy (Progresul) și

»

Ciuc. 
Foto

gol dif< 
iar în 
întîlnir

La Pitești, In avanpremieră la meciul de polo din C. C. E.

PARTIDELE RESTANTE DINAMO
în perspectiva manșei întîi din 

cadrul semifinalelor C.C.E. la 
polo, pe care o va disputa sâm
bătă 31 octombrie, la Pitești, în 
compania echipei italiene Sisley 
Pescara, Dinamo București va

0

RAPID
susține astăzi și mîine — în ba
zinul din municipiul argeșean — 
partidele restante (din etapa a 
V-a) cu Rapid București. Meciu
rile vor începe, In ambele zile, 
Ia ora 1'8.

K3E

un
48), 
ale 
se afla în i 
ori. Marcat 
că) oaspeții
Antal 1+1,
0+1, pentri 
nu 2+0, 1
1+0,
0+1, £ ji 
(Vaier PA

C.S.M. 1 
GHENI — 
2—4 (0—2, 
(1—0, 3—3, 
dă a fost 
la aceasta 
echipe. In 
torul' a avi 
mul minut 
ducă cu 4 
motoarele" 
scris 8 gol 
câtor): Zsii 
1+1, Korpt 
Benedek 0 
A. Nuțu 0 
Berdilă 1 
Bujoreanu 
Zaharia 0d 
arbitrat bi 
Dinu, Cs.
NAȘI — <

competițiile de popice

ETAPA CU MECIURI ECHILIBRATE Șl
Așa 

a 7-a 
de popice au fost multe jocuri 
extrem de echilibrate, înregistrîn- 
du-se noi victorii ale oaspeților. 
Iată rezultatele :

FEMININ : • VOINȚA ORA
DEA — HIDROMECANICA BRA
ȘOV 2320—2370 (3—3). Meci viu
disputat, în care s-au detașat 
brașovene ele grație în special e- 
vo-luției Rosemariei Peter — 420 
și Marioarei Radu — 411. (I.
GHIȘA — coresp.). • LAROMET 
BUCUREȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 2510^-2386 (4—2). Un meci 
dominat de gazde, care, cunoscând 
particularitățile pistelor, și-au 
regăsit cu ușurință ritmul. Ra- 
pidistelor, cu o situație precară în 
clasament și după felul cum evo
luează în prezent, li se micșorează 
șansele de a rămîne în Divizia 
A. Remarcatele din această par
tidă : Elena Trandafir — 447, Ro
dica Pădurețu — 443, Florica Lu
can 431 de la Laromet, giuleșten- 
cele punctând în principal prin 
Cristina Rădoi — 405, Elisa beta 
Ciobanu — 410 și Vasilica Pințea 
— 409. (I. PANA — coresp.). 
PETROLUL BAICOI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 2473—2471 (3—3). Vic
torie la mare luiptă, înregistrată 
la ultima bilă lansată de Marieta

cum se anticipa, îm etapa 
a campionatului Diviziei A

Oprescu (436). (R. BRÎNZEA — 
coresp.). 0 C.SM. REȘIȚA — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
2531—2523 (3—3). Partida s-a În
cheiat cu o medie bună, de 421 
p.d., prin rezultatele superioare 
ale jucătoarelor Rodica Fulga — 
440, Veronica Gruber — 431 de la 
Reșița și Aurelia Șerdean — 444 
de ia oaspete. (P. FUCHS — 
coresip.). 0 VOINȚA CRAIOVA
— VOINȚA TG. MUREȘ 2376—2310 
(5—1). Victorie prețioasă în fața 
puternicei echipe mureșene, da
torată în bună măsură Dumitrei 
Preduț — 420 și Paulei Rădulescu
— 405. (V. POPOVICI — coresip.). 
0 CARPAȚI SINAIA — VOINȚA 
GALATI 2320—2263 (3—3). A VO
INȚA ODORHEIU SECUIESC — 
VOINȚA TIMIȘOARA 2394—2330 
(4—2).' • DERMAGANT TG. MU
REȘ — U.T. ARAD 2490—2449 
(3-3).

MASCULIN : CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — C.F.R. CONSTANȚA 
5134—5217 (2—4). surprinzătoare 
înfrîn’erea gălățenilor pe teren 
propriu. S-au evidențiat : C. Sil
vestru — 899 și M. Frigea — 895 
de la învingători, V. Ivan — 894 
și G. Zisu 889 de la învinși. (T. 
SIRIOPOL — coresp.). • UNIO 
SATU MARE — AURUL BAIA 
MARE 5113—5191 <2.1/2—3.1/2). Oas-

C.F.R.

peții au ci 
superioare 
parteneri.
I. Gergely 
901 de la 
Mikloș — t 
(Z. KOVAC 
TALUL H 
TROMUREȘ 
5149 (3—3).
gazdelor di 
impus M. 
Popa — 88 
I. Hosu 
coresp.).
TIMIȘOAR/ 
ODORHEIU 
(3-3). « ( 
MUREȘ — 
52.27—4887 
TG. MURE! 
4942—4917 
CONSTANT 
BUCUREȘT 
• OLIMPI. 
INȚA BUCI

ROBUST A CIȘTIGAT „PREMIUL DE TOAMNA
Refăcut după o suferință de 

mai bine de doi ani, Robust a 
reușit duminică cea de a doua 
victorie, câștigând „Premiul de 
Toamnă“ în urma unei lupte a- 
oerbe pe linia dreaptă, 
cu Coran și Lanterna, 
din cele mai frumoase 
anului. R. I. Nicolae și 
hipodromului merită 
pentru refacerea acestui valoros 
trăpaș. Tot duminică, formația 
lui R. I. Nicolae a mai obținut 
o victorie, cu Vers. Liderul cla
samentului antrenorilor, 
nașe, a obținut și el două vic
torii, cu Rizoriu. după niște per
formanțe mediocre, și cu Bagdad. 
Ocupantul locului ~ ‘
nu a reușit decît 
Crainica, în real 
dusă fără greșeală de I. Crăciun. 
Am remarcat în mod special vic
toria Sindrofiei, cu care noul ei

la sosire, 
înti’-una 

curse ale 
colectivul 
felicitări

G. Tă-

2. N. Nicolae. 
o victorie, cu 
progres, con-

antrenor, M. Dumitru, șl-a dove
dit destoinicia, refăcind-o șl a- 
dueînd-o la valoarea ei bună pe 
care o anticipa. Cursa amatorilor 
a revenit lui Cosmetic, pe care 
H. Șerban l-a strunit cu brio. 
Surpriza zilei a foot furnizată de 
Respect, G. Marciu lansind ata
cul la momentul cel mai potrivit.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Isaccea (Costică) 1:38.7. 
Cota : cîșt. 19. Cursa a II-a : 1. 
Crainica (Crăciun) 1:35.4 ; 2. Cor
don ; 3 Vela. Cota : cîșt. 10. ev. 
10. ord. triplă 1210. Cursa a IH-a: 
1. Cosmetic (Șerban) 1 :32 8. Cota : 
cîșt. 34, ev. 13, triplu I—n—III 
265. Cursa a IV-a : 1. Sindrofia 
(M. Dumitru) 1:29,6 ; 2. Dinam ; 
3. Jindav. Cota : cîșt. 24. ev. 7 
ord. triplă 115. Cursa a V-a : 1. 
Robust (R. I. Nicolae) 1:27.4 : 2. 
Coran. Cota : clșt. 166, ev. 24

triplu UI—IV—V Cursa a
Vl-a : 1. Respect (Marciu) 1:25,9; 
2. Recrut ; 3. Halogen. Cota : cîșt. 
M2, ev. 233, ord. triplă 7205. 
Cursa a vil-a*: 1. Rizoriu (I. I. 
Florea). Cota : cîșt. 27, ev. 189, 
triplu V—VI—VH închis. Cursa 
a vin-a : 1. Bagdad (I. I. Florea) 
1:28.1 ; 2. Diligența ; 3. Rondes.
Cota : cîșt. 49, ev. 26, ord. triplă 
1710. Cursa a ’X-a î 1. Vers (Si- 
mion) 1:29,8 ; 2. Ruibist ; 3. Nety. 
Cota : cîșt. 175. ev. 173, ord. tri
pla 815. triplu VII—Vin—IX 487. 
Cursa a X-a : 1. Sebeșel (M. Ște- 
fănescu) 1:36,3 ; 2. Filograf. Cota: 
cîst. 26. ev. 220. ord. 9.

Publcul spectator solicită pu
blicarea din nou în program a 
clasamentelor și salută noua tablă 
de afișare a rezultatelor.

A. MOSCU
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întrecerile de motocros pe echipe 
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Vălenii de Munte, timp splen
did, dealuri înțesate de oameni 
veniți să asiste la etapa a III-a, 
finală, a Campionatului Națio
nal de motocros pe echipe. 
Impresionantă evoluția acestor, 
să le spunem, cascadori al ris
cului calculat, pe un traseu cu 
două „chei: un urcuș rîvnit 
poate de... caprele negre — mai 
bine de o sută de metri, In 
unghi de aproximativ 40 de 
grade, șl o coborîre demnă de 
Franz Klammer — 14 trambu
line înșiruite pe o pantă iden
tic înclinată! Ca neofit ai fi 
fost tentat să pui rămășag că 
nu s-a inventat încă motoci
cleta în măsură să urce și să 
coboare așa ceva, șl nici sporti
vul care să reziste unui ase
menea rodeo motorizat; ai fi 
pariat șl ai fi pierdut... Fiind
că, o dată dat startul, aveam să 
asistăm la veritabile demon
strații de îndemînare, la evo
luții care ne-au furnizat pe da
tă explicația zecilor de mii de 
spectatori prezenți la fiecare 
întrecere de acest gen. Iar, 
pentru a întregi tabloul, clasa 
juniorilor, adică a copiilor, în
tre care unii numărau abia Si
lo ani, dar care conduceau 
măiastru „Hoinarul" de 50 sau 
80 cmc, pe-a arătat că în aceas
tă temerară disciplină nu exis
tă vîrstă. Și, totodată, că se 
plămădește cu grijă și schimbul 
de mîine.

La antrenamentele de sîmbă- 
tă, Laurențiu Dinescu (Poiana 
Cîmpina), Bogdan Drăghici 
(Torpedo Zărnești) ori Florian 
Pop (IRA Tg. Mureș) arătaseră 
o vervă deosebită și se anun
țau candidați autorizați la pri
mele locuri. Numai că, încă 
o dată, s-a adeverit faptul că 
antrenamentul e antrenament, 
iar competiția cu totul altceva ; 
duminică favoriții aveau să 
probeze că, de fapt, în ajun își
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M. AGRIȘAN (Metalul București) - LAUREATUL 
tinerilor alergători de dirt-track

Ultimele două etape ale Cam
pionatului Republican de dirt- 
track, rezervat tinerilor aler
gători (pînă la 21 de ani), s-au 
desfășurat pe stadionul I.P.A. 
din Sibiu, în organizarea (ex
celentă) a asociației sportive cu 
același nume.

Fiind de forțe sensibil egale 
și disputîndu-și întîietatea cu 
ardoarea specifică vîrstei, ma
joritatea concurenților s-au pre
zentat în ascensiune de la o 
reuniune la alta, printre ani
matori intercaiîndu-se N. Dra
goman, Z. Lienerth și alți spor
tivi promovați din recentul 
campionat al juniorilor. Dat 
fiind că în lupta pentru un loc 
pe podium s-au angajat din 
start mai mulți piloți, etapa a 
treia a avut toate atributele 
unei întreceri de... seniori. De 
data aceasta, Al. Toma (urmă
rit de neșansă în confruntări
le anterioare, cînd a pierdut 
puncte prețioase din cauza unor 
defecțiuni mecanice) s—a im
pus ca un învingător merituos, 
ascuțind disputa pentru locu 
rile fruntașe. Clasamente: eta
pă — 1. Al. Toma (Petrolul Ian- 
ca) 14 p., 2. M. Agrișan (Me
talul București) 13 p., 3. D. 
Bogdan (I.P.Ă. Sibiu) 12 p ; 
general — 1. M. Agrișan 42 p,
2. D. Bogdan 38 p., 3. H. Iași 
(Voința Sibiu) 37 p., 4. Al. To
ma 34 p. 

nu/ act al sezonului atletic

:LE“ DE MARȘ Șl MARATON
i- Constantin Ispas 4.29:01, urmat de 
e Gh. Radu (ambii de la Metalu' 
- Plopeni) 4.34:52 — fiecare „avan- 
I- sînd“ cîte o poziție față de edi- 
și ția precedentă, 3. Gh. Fnecățeanu 
11 (PTT Buc.) 4.37:15. 4. S. Miha
il lesou (CSM Suceava) 4.39:51 —

campion ia tineret, M. Gigea 
e (CSM Univ. Craiova) 4.40:02 —

locul 2 la tineret, C. Șoiran (PTT) 
i- 4.42:12. Al treilea la tineret s-a

clasat FI. Chicoș (Rapid) 4.53:34. 
La echipe, s-a impus din nou 
Metalul Plopeni cu timpul total 

« de 14.07:30, 2. PTT 14.14:48. 3. 
■1 Poli. Iași 14.38:57.
o Duminică, pe un traseu care a
1 „atins" principalele puncte ale

orașului Constanța și stațiunii 
Mamaia, cu plecarea și sosirea 

j pe stadionul .1 Mai“, s-a alergat
cursa de maraton. Duipă o dis- 

a pută pasionantă, cu un finiș la...
o fotografie, s-a impus — cu numai

o secundă — rapidlstul Gheorghe 
l Sandu (2.18:56), în fața colegului

său de club Gytirgy Marko 
(2.1’8:57). Al treilea, mereu tî- 

. nărui Ilie Floroiu (Farul C-ța.) 
2.19:59. în continuare 4. P. Brî- 

t naru 2.22:00, 5. Alex. Chiran

păstraseră cîte „un as în re
zervă", mulțumindu-se să-și re
gleze mașinile și să studieze 
traseul. Așa se face că, la ora 
întrecerii, Ferencz Szilaghi (E- 
lectro Sf. Gheorghe) — la cla
sa 50 cmc, Marcelo Venturini 
(Steaua) — 80 cmc și Ernest 
MQIner (Steaua) — 250 cmc au 
cîștigat lejer ambele manșe. 
De asemenea ușor s-a impus și 
Csaba Tom pa (Steaua) — la 125 
cmc,. cu mențiunea că ultimii 
doi n-au forțat nici un moment, 
mulțumindu-se să realizeze 
curse tactice, care să asigure 
formației lor menținerea pozi
ției de lideră a clasamentului. 
Cu aceste victorii izbutite în 
etapa finală, Steaua și-a tăiat 
partea leului, impunîndu-se, 
deplin meritat, la clasele ti
neret — 125 cmc și seniori — 
250 cmc, șl aflîndu-se in ime
diata vecinătate a campioanei 
la 80 cmc. Felicitări antreno
rului Gheorghe Ioniță și elevi
lor săi, după cum aprecieri e- 
logioase 11 se cuvin și compo- 
nenților formațiilor Electro 
Sfîntu Gheorghe și Torpedo 
Zărnești, campioni la 50, res
pectiv 80 cmc. Acel schimb de 
mîine de care aminteam, ajuns, 
după cum se vede, la o bună 
competitivitate încă de astăzi... 
Clasamentele finale ale C.N. 1987:

50 cmc î L Electro St. Gheor
ghe (F. Szilaghi, a. Szilaghi, an
trenor Eduard Laub), 1. St. Roșu 
Brașov, 1. Poiana Cîmpina.

80 cmc : 1. Torpedo Zărnești 
(Bogdan Drăghici, Cristian Gbln- 
cea, antrenor Paul Millner), 2. 
Steaua, 3. Muscelul Cîmpulung.

125 cmc : 1. Steaua! Dorin Tl- 
tileneu, Csaba Tompa, Levente 
Roszonti, antrenor Gheorghe Io
niță), 2. Torpedo Zărnești, 3. IRA 
Tîrgu Mureș.

250 cmc : L Steaua (Ernest 
Mjjlner, A. Hieș, B. nieș, antre
nor Gheorghe Ioniță). 2. Poiana 
Cîmpina, 3. Steagul Roșu Brașov.

Sorin SATMARI

în reuniunea decisivă de du
minică, fruntașii clasamentului 
au oferit numerosului public 
atractive întreceri, pe alocuri 
aspre, palpitante, fiecare con
curent forțînd pentru un loc 
mai bun în ierarhia finală. Li
derul clasamentului, metalur
gistul M. Agrișan (19 ani), 
bine condus de antrenorul Gh. 
Sora, a abordat manșele cu 
prudență, menținîndu-și două 
din cele patru puncte avans, 
suficiente pentru a îmbrăca, pe 
merit, tricoul de campion. Deși 
accidentat la picior, D. Bogdan 
a făcut eforturi deosebite și 
s-a desprins în cîștigător de 
etapă, iar pentru celălalt loc 
de pe podium am asistat la un 
pasionant duel între H. Iași și 
Al. Toma, cîștigat de primul 
grație unui plus de tehnică atît 
la depășiri, cît și în luarea tur
nantelor.

CLASAMENTE : etapă — 1. 
D. Bogdan 14 p., 2. H. Iași 12 
P„ 3. M. Agrișan 12 p., 4. Al. 
Toma 12 p ; general — 1. M. 
Agrișan 54 p„ 2. D. Bogdan 
52 p., 3. H. Iași 49 p., 4. Al. 
Toma 46 p., 5. FI. UngureanU 
39 p., 6. Z. Lienerth (I.P.A.) 37 
P, 7. N. Dragoman (I.P.A.) 34 
p, 8. A. Oaneș (I.P.A.) 32 p.

Traian IOANIȚESCU

(ambii Rapid) 2.22:27, S. A. Toa- 
der (CCIAG Buc.) 2.23:47. In în
trecerea pe echipe s-a desprins 
în Învingătoare, eu multă autori
tate, Rapid Buc. cu 6.59:53, In fața 
formațiilor CCIAG Buc. 7.28:02, șl 
CSM Hidrotehnica Buzău 7.45:33. 
La tineret, „podiumul" a fost :
I. Nicorici (ASA Buzău) 2.31:06. 
M lordache (CSM Hidrotehnica 
Buzău) 2.37:59. A. Bălâ’ță (ASA 
Sibiu) 2.40:25.

întrecerea fetelor s-a încheiat 
cu un nou record național rea- 
zat de Elena Murgaci (Metalul 
Tîrgoviște) cu timpul de 2.35:10. 
în continuarea clasamentului s-au 
situat : 2. Adriana Andreescu
(Rapid) 2.47:42, 3. Dana MIclăuș 
(Tricolor TCI Oradea) 2.49:43 . 4. 
Anuța Cătun-a (CSS Bistrița) 
2.53:15 — campioană la tineret, 
5. Elena Radu (Metalul Buc.) 
2.55:58 — a doua la tineret. 6. 
Elena Hopulete (CS Arad) 2.59:33. 
A treia la tineret a terminat Da
niela Bran (Voința Buc.) 3.06.38.

Andi VILARA 
Cornel POPA
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DUBLA ÎNTÎLNIRE ALBANIA-ROMÂNIA DIN CE
PRIMELE ECHIPE SE ÎNIILNESC LA VLORA (mîine)

Mîine se dispută la Vlora una 
dintre partidele-cheie ale pri
mei grupe din cadrul Campio
natului European, ediția 1988. 
Importanța deosebită a meciu
lui decurge din faptul că echi
pa noastră, pentru a-șî menține 
intacte șansele de - calificare, 
trebuie neapărat să cîștige, 
ca să egaleze la puncte națio
nala Spaniei. Un meci egal ar 
limpezi oarecum lucrurile, ne
tezind drumul spre calificare 
„ll“.Iui Iberic, care mai are

| LOTUL DE JUNIORI U.E.F.A.
*88 a plecat teri la prînz spre 

I Tbilisi, unde va susține, mîine,
partida oficială cu echipa Uniunii 
Sovietice din cadrul Campionatu
lui European de juniori A. Au 

I făcut deplasarea, printre alții,
Stan, Pîrvu, Bucur, Selimeși, Mol
dovan, Răduciotu, Stăinid, Minea, 
s. Mlhal. Este meciul derby al 

I grupei, deoarece ptnă acum cele
două echipe au obținut cîte două 
victorii ți au ta clasament câte 
4 puncte.

CAMPIONATUL DIVIZIEI A — 
■ întrerupt din cauza meciurilor 
I selecționatelor naționale A șl de 

tineret cu cele similare ale Al
baniei — se va relua sâmbătă 31 
octombrie cu in (Unirile etapei 

_ a 10-a.

I DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A VlII-a
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
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I
I
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I 
I
I
I
I

SERIA I
Avîntul Frasin — Explorări 

Cîmpulung Moldoveneso 1—3 
(0—1), Steaua Minerul Vatra 
Dornel — Constructorul Iași 
0—0, tepRO Iași — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (1—0), Minerul Gura 
Humorului — Electro Botoșani 
3—0 (2—0). Metalul Rădăuți —
Relonul Săvinești 2—0 (1—0),
Metalul Botoșani — Carpațl Gă- 
lănești 4—0 (1—0). Chimia Fălti
ceni — Aurora Tg. Frumos 3—1 
(0—0), I.T.A. Celuloza Piatra 
Neamț — zimbrul Șiret 5—1 
(1-1).

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a 8-a : 1. EX
PLORĂRI CÎMPULUNG 24 p 
(24—2). 2. Chimia Fălticeni 18 p 
(26—8), 3. Constructorul Iași 16 p 
(17—11)... pe ultimele locuri :
14. Minerul Gura Humorului 
6 p (12—14) — penalizată cu 1 
p, 15. Zimbrul Șiret 6 p (6—26), 
16. Electro Botoșani 4 p (4—17).

SERIA A H-a
Aripile Bacău — Mefeanica 

Vaslui 4—0 (2—0), Proletarul 
Bacău — Laminorul Roman 3—1 
(1—1), Petrolul Moinești — 
C.S.M. Borzești 3—0 (1—0), Stea
ua Mecanica Huși — Luceafărul 
Adjud 5—0 (1—0) Textila Buhuși 
— Minerul Comăneștl 2—0 (0—oj, 
Unirea Negrești — Partizanul 
Bacău 2—0 (0—0), MECON Mun.
Gh. Gheorghiu-Dej — Foresta 
Gugești 3—0 (2—0), Moldosln
Vaslui — Constructorul Hidro
tehnica Focșani 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPI
LE BACĂU 21 P (19—5), 2.
MECON Mun Gh. Gheorghiu-Dej 
16 p (17—7), 3. Petrolul Moinești 
16 p (14—7)... pe ultimele locuri :
14. Luceafărul Adjud 6 p (7—15),
15. Moldosin Vaslui 6 p (11—20),
16. Constructorul Focșani 6 p 
(7—20).

SERIA A III-a
Metalul Mangalia — Gloria 

Galați 1—0 (1—0), Progresul
Isaccea — D.V.A. Portul Galați
2— o (1—0) Laminorul Viziru —
Minerul Mahmudia 2—1 (1—1), 
Dunărea C.S.U. Galați — Arru- 
bium Măcin 6-0 (4-0), CON- 
PREF Constanța — Chimia Bră
ila 0—1 (0—0), I.M.U.-C.S.Ș.
Medgidia — Cimentul Medgidia
3— 0 (1—0), S.N.-C.S.ș. Tulcea — 
Portul Constanța 4—2 (1—1), C.S. 
Progresul Brăila — Victoria I.R.A. 
Tecuci 3—i (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 22 p (18—5), 2. 
Progresul Isaccea 15 p (18—17),
3. I.M.U Medgidia 14 p (12—7)... 
pe ultimele locuri : 15. CON- 
PREF ^onstar ța 6 p (9—17), 16. 
Minerul Mahmudia 4 p (5—18).

I SERIA A IV-a
A.S.A.  Buzău — Unirea Urzi- 

ceni 4—1 (0—1), Carpați Nehoiu
— Victoria Munteni Buzău 3—1 

1(2—0), Petro.ul Roata de Jos — 
Metalu Buzău 3—1 (0—1), F.C.M.
Dunăreană Giurgiu — Chimia 
Buzău 1—2 (0—0,, ISCIP Ul-

Imeni — Petrolul Berea 3—0
(1—0) Olimpia Slobozia — Vii
torul Chirnogl 4—0 (2—0). Vic
toria Tănd'<’-ei — Ș.N. Oltenița 

14—0 (2—0), Dunărea Călărași
— Utilaje Grele Giurgiu 5—1
(3—1).

Pe primele iccuri : 1. DUNA- 
IREA CĂLĂRAȘI 21 p (26—5),

2. Unirea Urziceni 17 o (14—3).
3. ISCIP Ulmeni 14 p (12—8)... 
pe ultime.r locuri : 15. Dunărea- 

Ina Giurgiu 7 p (9—12) 16. Meta
lul Buzău 5 n (4—9).

SERIA A V.a
. I.M.G București — IUPS Chi- 
■ tila 3—1 (2—0). Danubiana Bucu

de susținut, pe teren propriu, 
întîlnirea cu adversara echipei 
noastre de mîine. Deci, pentru 
Lung, Beloded ici, lovan, Bolo- 
n4, Hagi, Lăcătuș, Klein și co-

E0RMAT11LE DE TINERET
După ce a parcurs cu destulă 

întîrziere același traseu aerian 
(condiții atmosferice îngreuiate 
din cauza cețil) cu prima re
prezentativă a țării, lotul de 
tineret al României a ajuns în 
localitatea Berat (și nu Ber- 
tumi, cum din eroare se anun
țase anterior), unde, astăzi, se 
va disputa partida cu formația 
similară a Albaniei, din preli
minariile C.E. Oricum, rezul
tatul acestei întîlniri nu mai 
poate aduce nici o modificare 
în fruntea clasamentului grupei 
europene din eare face parte 
selecționata noastră, echipa 
Spaniei fiind ca și calificată la 
turneul final, dacă adăugăm și 
faptul că ea mai are incă de 
disputat un joc, pe teren pro
priu, cu reprezentativa Alba
niei. în acest context, însă, e- 
chlpa de tineret a României, 
are capacitatea, dar și marea 

rești — MECON București 0—2 
(0—1), Chimia Găești — C.F.R.-
B. T.A. București 2—0 (1—0), Mi
nerul Șotînga — Avicola Creve- 
dia 3—1 (2—0), Abatorul Bucu
rești — Vlscofll București 5—2 
(0—1), Cimentul Fieni — Metalul 
Mija 0—2 (0—1), Petrolul Tîrgo
viște — Electrica Titu 2—1 (1—0), 
Tehnometal București — Auto
matica București 0—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MIJA 19 p (15—5), 2. Auto
matica București 18 p (24—10),
3. MECON București 16 p (11—3),
4. IUPS Chitila 16 p (17—9)... 
pe ultimele locuri : 15. Cimentul 
Fieni 5 p (6—20), 16. Danubiana 
București 1 p (8—20).

SERIA A VI-a
Recolta Stoicănești — Automa

tica Alexandria 1—0 (0—0), Dacia 
Pitești — Electronistul Curtea 
de Argeș 2—0 (1—0), Muscelul
Cîmpulung — Unirea Pitești 5—2 
(4—1), Chimia Tr. Măgurele — 
Progresul Băilești 3—0 (3—0),
Progresul Corabia — C.F.R. Cra
iova 3—1 (2—0), I.O.B. Balș — 
Textila Roșiori 2—0 (1—0), Con
structorul T.C.I Craiova — Vii
torul Drăgășani 4—2 (2—1), RO- 
VA Roșiori — Dacia Metalul 
Rm. Vilcea 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 17 p (9—2),
2. Dacia Pitești 16 p (16—5), 3.
Muscelul Cîmpulung 15 p (15— 
7)... pe ultimele locuri : 15. U- 
nirea Pitești 7 p (13—16), 16.
C. F.R. Craiova 7 p (7—13).

SERIA A Vil-a
Metalul ©țelu Roșu — Mine

rul Motru 2—2 (0—1), Minerul 
Oravița — Minerul Mătăsari 1—1 
(0—0), C.S.M. Caransebeș — Mi
nerul Rovinarl 4—1 (2—1), Me
canizatorul Șimian — Dierna 
Orșova 2—0 (1—0), Minerul Ani
na — Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Severin 1—2 (0—1), Me
talurgistul Sadu — Minerul Mol
dova Nouă 0—0, Petrolul Țl- 
cleni — C.F.R.-Victorla Ca
ransebeș 2—2 (0—1), Automeca- 
nica Reșița — C.S.M. Lugoj 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 19 p (22—5), 2.
C.S.M Caransebeș 15 p (17—10),
3. C.S.M Lugoj 15 p (13—8)...
pe ultimele locuri : 15. Termo
constructorul Drobeta Tr. Sev. 
7 p (7—12). 16. Metalurgistul
Sadu 6 p (4—95.

SERIA A VlII-a
C.F.R Timișoara — Unirea 

Slnnlcolau 6—0 (2—0), Unirea
Tomnați' — Șoimii Lipova 3—1 
(1—0), Strungul Chișlneu Criș 
— Minerul Suncuiș 3—0 (1—0),
Vagonul Arad — Gloria Beiuș 
5—0 (3—0) A.S. Sînmartinul Sîr- 
besc — Auto Timișoara 1—0 
(0—0), Oțelul Or. dr. Petru Gro
za — Motoru' l.M.A. Arad 2—0 
(l—0), Unirea Valea lui Mihal — 
înfrățirii Oradea 0—1 (0—l),
U.M. Timișoara — Recolta Sa- 
lonta 2—0 (’—0).

Pe primele locuri î 1. UNIREA 
TOMNATIC 19 p (22—12), 2.
C.F.R. Timișoara 18 p (21—4). 3. 
Vagonu Arad 18 p (15—6)... pe 
ultimei» locur’ 14 Unirea Sîn- 
nlcolau 9 - (6—16). 15. Gloria
Beiuș o p (9—21), 16. Unirea
Valea lu' M'hal 7 o (8—19).

SERIA A IX-a
CUPROM Baia Mare — Mine

rul Cavnlc 0—1 (0—0) Someșul
Satu Mare — Olimpia Gherla 
5—1 (3—1) Minerul Borșa — Mi
nerul Bălt- 2—0 (1—0) Chimia 
Tășnad — Steaua C.F.R. Cluj 
Napoca 3—2 (2—2). Motorul
I.R.A Cluj-Napoca — Minerul

echipierii lor — sosiți deja ia 
Vlora — nu există . decît va
rianta victoriei, pe care sînt ho- 
tărîți cu toții s-o realizeze. As
tăzi, antrenorii E. Jenei și C. 
Drăgușin vor conduce uitima 
ședință de pregătire. Toți com- 
ponențli lotului sînt apți de joc.

JOACA LA DERAT (azi)
obligație de a lupta pentru un 
rezultat de palmares.

Cum se știe, antrenorul FI. 
Halagian a deplasat un lot de 
17 jucători cu care a parcurs, 
zilele trecute, un mic stagiu de 
pregătire la Moreni. După ulti
mul antrenament efectuat pe 
stadionul local, se prefigurează 
următoarea formație probabilă : 
Voicilă — D. Petrescu, Zamfir, 
Gh. Popescu, Dumitrașcu — 
Lupu, Pistol. Mirea, P. Ba
dea — Cadar». Ralea.

Iată și formația Albaniei : 
Kela — Kepi, Vasa, Xhumba, 
Bilaki — Brițgg Pano, Viu, 
Mesavohi — Arbai, Kepa.

CLASAMENTUL „LA ZI“

Spania 5 3 2 0 6—1
România 4 2 0 2 4—4
Austria 5 1 2 2 3—«
Albania 4 0 2 2 3—5

Turț 0—1 (0—0), Industria Sîr-
mei Cîmpia Turzii — Oașul Ne
grești 3—2 (0—0), Laminorul vic
toria Zalău — IZOMAT Șimleut 
Silvaniei 3—t <2—1), Minerul 
Sărmășag — Minerul Băiuț 3—0
— echipa din Băiuț fiind sus
pendată

Meciul Minerul Băiuț — Indus
tria Sirmei Cîmpia Turzii, din 
etapa a Vil-a, a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei din 
Cîmpia Turzii (pe teren a fost 
0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 20 p (17—4) —
penalizată cu 2 p, 2. Ind. Sirmei 
Cîmpia Turzii 18 p (21—5), 3.
Minerul Sărmășag 15 p (21—15),
4. Chimia Tășnad 15 p (16—11)... 
pe ultimele locuri : 14. Olimpia 
Gherle 7 p (7—16). 15. Minerul
Bălța 7 p (10—22), 16. Motor
IRA Cluj-Napoca 5 p (7—15).

SERIA A X-a
C.F.R. Simeria — Unirea Alba 

Iulia 0—2 (0—1). C.S.U. Mecani
ca Sibiu — Tîrnavele Blaj 2—1 
(0—0), Mecanica Alba Iulia — 
Automecanlea Mediaș 0—1 (0—1),
Carpați Mirșa — Aurul Brad 
1—0 (1—0), Metalurgistul Cu-
gir — Minerul Știința Vulcan 
4—0 (1—0) Textila Cisnădie — 
Minerul Lupeni 2—0 (0—0), Mu
reșul Deva — Nitramonia Făgă
raș 3—0 (1—0), Metalul Aiud —
1. P.A. Sibiu 4—2 (2—0).

Pe primele tocuri : 1. UNI
REA ALBA IULIA 21 p 26—5),
2. Mureșul Deva 17 p (12—7). 3.
Metalurgistul Cugir 15 p (21—6),
4. Metalul Aiud 15 p (17—13)... 
pe ultimele locuri ; 16. Mecani
ca Alba Iulia 5 p (6—18), 16.
Tîrnavele rlaj 4 d (8—20). •

SERIA A Xl-a
Mecanice Bistrița — Metalul 

Sighișoara 3—1 (3—0), Metaloteh- 
nica Tg Mureș — Oțelul Re
ghin 1—0 (0—0), Metalul Reghin
— Unirea Cristuru Secuiesc 1—0 
(1—0), Minerul Bălan — Chim- 
forest Năsăud 2—0 (1—0). Lami
norul Beclean — Mureșul Lu
duș 1—0 (0—0), Progresul Odor- 
hel — Lacul Ursu Sovata 1—0 
(1—0). Minerul Rodna — Viito
rul Gheorgheni 4—1 (1—0), Hebe 
Sîngeorz Băi — Avîntul Reghin 
1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA BISTRIȚA 19 p (20—7),
2. Progresul Odorhei 18 p (22—6),
3. Avîntul Reghin 16 p (12—5)...
pe ultimele locuri : 15. Hebe
Sîngeorz Băi 7 p (7—16), 16. La- 
minoru’ Beclean 5 p (6—16).

SERIA A XH-a
Minerul Baraolt — Electro Sf. 

Gheorghe 1—0 (1—0), IMASA
Sf. Gheorghe — Poiana Cîmpina 
1—0 (0—0) Metalul Tg. Secuiesc
— Victoria Florești 0—3 (0—1),
A.S.A Chimia Ploiești — Car- 
pați Sina’r 5—T (2—0), Precizia 
Săcele — Mobila Măgura Cod- 
lea 4—1 (2—05 Petrolul Băicoi
— Carpat' Covasna 1—0 (0—0).
Unirea Cîmpina — Minerul Fi- 
lipești 3—0 (1—0), Montana Si
naia — Cimentul Hoghiz 4—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TRO SF GHEORGHE 15 P 
(14—5), 2. IMASA Sf. Gheorghe 
15 p (13—6), 3. Minerul Baraolt 
14. p (10—9). pe ultimele 
locuri : ls Măgura Codlea 9 p 
(9—15) 15 Carpați Sinaia 9 p
(6—16) 16. Minerul Filipești 9 P
(8—19)

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respec
tive.



In concursul de dirt-track de Ia Sibiu

ALERGĂTORII POLONEZI Șl ROMÂNI
„ECHIPA ROMÂNIEI Nil A FOST

NICIODATĂ ATÎT DE PUTERNICĂ44
SI-AU ETALAT VALOAREA Ample ecouri transmise de agențiile internaționale de presă

Mari amatori ai reuniunilor de 
dirt-track, sibienii au umplut 
tribunele stadionului I.P.A. la 
întîlnirea dintre cel mai buni 
piloțl din țara noastră cu re
dutabila echipă Stal Gorzow, 
deținătoarea a opt titluri în 
prima ligă a Poloniei. Avînd 
în echipă alergători de primă 
mărime in arena mondială, se 
aștepta ca motocicliștii polo
nezi să-și impună înalta clasă 
tn pilotarea mașinilor. De data 
aceasta însă a fost mult mai 
greu decît tn turneul efectuat 
anul trecut, cînd s-au detașat 
la o mare diferență, reprezen
tanții noștri, majoritatea spor
tivi în primii ani de seniorat, 
luptînd acum tn mai multe 
manșe de la egal la egal cu 
puternicii lor adversari. Tînă- 
rul campion, sibianul M. Șoai- 
tă. a reușit, spre satisfacția ge
nerală, să-și înscrie în palma
res chiar două victorii de man
șă. la capătul unor palpitante 
curse, în compania lui J. Rem- 
bas și K. Grelak și a cîștigat 
manșa demonstrativă, unde l-a 
învins și pe al treilea polonez, 
R. Franczyszyn. Elev al maes
trului sportului N. Rîureanu.

S-AU ÎNCHEIAT ..mondialele- de tir redus
tn ultimele întreceri din oa- 

drul C.M. de tir de la 10 me
tri. desfășurate la Budapesta, 
Anișoara Matei s-a calificat în 
finala probei de pistol, reușind 
să se claseze în final, pe locul 
6, cu 478,3 p. locuil 1 revenind 
iugoslavei Jasna Bajkovici, cu 
489 p (n.r. mond.). Pe echipe :

• PE SCURT •
BASCHET • La Milwaukee : 

U.R.S.S. — Tracer Milano 135—108 
(59—48).

BOX • Pentru titlul mondial 
la supermuscă (W.B.C.), colum
bianul Sugar Baby Rojas l-a în
vins prin k.o. tehnic pe argenti
nianul Gustavo Ballas, la Miami 
(Florida).

CA CAR. IE • Sportiva franceză 
Margit Otto-Crepln a oîștigat con
cursul de la Stuttgart, cu 1456 p.

CICLISM • Etapa a 5-a a Tu
rului Guatemalei a revenit co
lumbianului Jahlr Berna! cu 
4.10:47 pe 130 km.

HANDBAL « tn cadrul C.M. 
de junioare : R.P. Chineză — 
Suedia 19—16. Danemarca — R.F. 
Germania 14—10. Norvegia — 
Franța 16—15, R.D. Germană — 
Japonia 35—13, Iugoslavia — Spa
nia 21—18 • tn turneul feminin 
de la Debrecen : Bulgaria — Ce-- 
hoslovacia 22—22 (11—11), Ungaria 
— România 22—19 (M—7) • tn-
tr-o competiție masculină. In Da
nemarca : Iugoslavia — R.F. Ger
mania 23—22, Danemarca — Ce
hoslovacia 23—21.

POLO • Intr-un meci amical 
disputat la Moscova, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
10—7 (3—t, 1—2, 4—0. 2—4) for
mația Ungariei. Partida dintre 
echipele de juniori ale celor 
două țări s-a încheiat ia egali
tate : 19—10 (2—2. 3—2. 3—2, 2—4).

TENIS • Suedezul Stefan Ed
berg a terminat învingător în 
turneul de ta Tokio, tn finala că
ruia t-a întrecut cu 6—7. 6—4. 6—4 
pe cehoslovacul Ivan Lendl. • tn 
finala turneului de la Verona 
suedezul Mats Wilander l-a În
vins ou 6—3. 6—4 pe americanul 
John McEnroe, tn partida pentru 
locul trei cehoslovacul Miloslav 
Mectr a dispus cu 6—3, 6—3 de 
italianul Paoto Cane

MECIURI HOTĂRITOARE IN 
PRELIMINARIILE C.E.

tn preliminariile C.E. se des- 
fășoarî miercuri clteva Jocuri a 
tractlve.

In afară meciului dintre re
prezentativele Albaniei! șl Româ
niei (gr. 1), care ne Interesează 
direct, și tn alte grupe sînt oro 
gra-mate tattlniri. de primă impor
tanță. două dintre ele fiind de 
ci sive. De pildă, tn grupa a 3-a 
reprezentativa U.R.S.S., care va 
evolua pe teren propriu, are ne
voie doar de un singur punct 
(scor egal) pentru a se califica. 
Lucru — credem — ușor de rea
lizat In fața selecționatei Islan- 
dei ! Un alt. joc (decisiv) va 
avea loc între Olanda șl Cipru, 
in grupa a 5-a. Olanda este, fără 
îndoială, flavwlitd, și cu o viicto 
fie va totaliza 1? puncte, fiind 
calificată, indiferent de ultima 
partidă, de la Atena eu Grecia

talentatul motociclist siblan M. 
Șoaită, împreună cu mai ex
perimentatul N. Puraveț (pe 
care l-am fi dorit mai comba
tiv) au fost oamenii de bază 
ai selecționatei celor mai bune 
secții din țara noastră: I.P.A. 
Sibiu, Voința Sibiu, Steaua și 
Metalul București, fiecare re- 
alizînd cîte 10 puncte. Ceilalți 
doi component! ai selecționatei.
S. Ghibu și M. Gheorghe, de
ficitari în luarea unor star
turi, au pierdut puncte pre
țioase.

Clasament: 1. Stal Gorzow 42 
p„ 2. Selecționata seniorilor 34 
p., 3. Combinata I.P.A.-Voința 
Sibiu 15 p.

După cum apreciau persoane 
autorizate din delegația oaspe
ților, tinerii noștri piloți s-au 
prezentat în evident progres 
întîlnirea revanșă, programată 
astăzi, de la ora 15, pe același 
stadion, anunțîndu-se mal in
teresantă, deoarece se va des
fășura după clasica formulă in
dividuală de 16 alergători tn 
20 de manșe.

Traian IOANIȚESCU

1. U.R.S.S. 1141 p, 2. Polonia 
1132 p, 3. R.F.G. 1129 p... 7. 
România 1113 p. Iată și rezul
tatele probei feminine de puș
că: 1. Vesela Letceva (Bulga
ria) 499,1 p, 2. Irene Tufaux 
(Elveția) 496,4 p, 3, Brigite 
Zeiske (R.F.G.) 494,2 p ; echi
pe: 1. Bulgaria 1177 p (n.r.

*mond.)), 2. R.F.G. 1169 p, 3. 
U.R.SS. 1163 p.

C.M. de șah meci CU puține REMIZE ?
Ne-am convins, remizele nu slnt 

dorite la Sevilla, în meciul Garrl 
Kasparov — Anatoli Karpov. Cu
nuna de campion mondial ai șa
hului va fi disputată cu ardoare 
șl mai departe, pe parcursul ce
lor 19 partide eîte mal rămîn 
pînă la gongul final. Deși — sta
tistica spune — o cotă de 3 par
tide decisive din cinci au fost în
registrate și în meciul din 1985. 
Atunci. însă, au urmat 6 remize 
în serie, oină la egalarea lui 
Kasparov, șl alte 4 în continuare, 
după care actualul campion a 
luat conducerea și o opțiune de
finitivă pentru victorie (13—11 
rezultatul final).

Bpunem toate acestea numai cu 
titlu de comparație, fiindcă am
bianța întîlnirii de acum pare a 
fi cu totul alta decît în cele 
precedente. Tocmai acesta este 
nodul problemei și subiect de 
comentarii. Kasparov ia cam „u- 
șor“ meciul și își asumă prea 
multe riscuri. Dacă această ma
nieră a sa nu se va schimba tn 
săptămîniile oe urmează. Karpov 
are o bună ocazie (cu tehnica sa 
ireproșabilă șl calmul de care dă 
dovadă) să obțină victoria.

Așa a fost tn partida a 5-a. de 
vineri. Din nou .Apărarea Grun- 
feld" (perseverență sau încăpățt- 
nare a campionului 7) cu o re
venire la variante vechi de 25 de 
«ni. pentru ea apoi șalangeru’ 
să introducă o întărire a jocului 
pentru alb (lî.N:f7+) șl să clști- 
ge. astfel, din deschidere un pion. 
E drept. Kasparov avea ceva 
compensație, a căutat să com 
plloe jocul, atrăgtndu-șl partene
rul pe târîmul combinațiilor, nu 
însă totdeauna temeinic pregătite. 
La mutarea 14. campionul mon
dial a gtndlt mal mult de o oră 
(th05) pentru ■ incepe o mane-

IUGOSLAVIA A CISTIGAT C.M. 
DE JUNIORI

In Chile s-a Încheiat Campio
natul Mondial de juniori (U ani), 
tn finală s-au tntilnit reprezen
tativele Iugoslaviei și R.F. Ger. 
manta. După executarea lovituri
lor de ta 11 m, iugoslavia a cîș- 
tiga* cu 6—5 (1—1 după prelun
giri). Și pentru ocuparea locu
lui 2 au avut loc prelungiri, in 
partida dintre R.D. Germani și 
Chile. Victoria a revenit cu 3—1 
echipei R. D. Germane.

CAMPIONATE
FRANȚA fet. 1«). Derbyul e-' 

tapet S-a desfășurat între frun
tașele clasamentului Monaco și 
Nantes, Monaoo a cîștigat cu 
2—1, grație golurilor Iul Sonor 
(mlin. Ui) și „rezervei" Ferratge 
(ml.n 63). Oaspeții aiu redus apoi 
soorut prin Johnston (min. 76),

ROTTERDAM, 26 (Agerpres). — tn comentariile pe marginea 
Campionatelor Mondiale de gimnastică, încheiate duminică la 
Rotterdam, corespondenții agențiilor internaționale de presă subli
niază marea performanță realizată de gimnastele române, care 
au cucerit titlul suprem pe echipe și cel individual prin Aurelia 
Dobre, obținînd un total de 10 medalii ; 5 de aur (din 6 posibile),
1 de argint și 4 de bronz.

Comentatorul sportiv al agen
ției T.A.S.S., referindu-se la 
concursul pe echipe, notează, 
între altele: „Lupta pentru în- 
tîietate a fost pasionantă. Gim
nastele românce au acționat în 
forță și au pășit cu siguranță 
spre victorie. Nici măcar gre
șeala Danielei Silivaș la bîrnă 
nu le-a zdruncinat poziția frun
tașă". „Echipa română — a de
clarat antrenorul sovietic A. 
Rodionenko — nu a fost nicio

dată atît de puternică. Succe
sul gimnastelor din România a 
fost incontestabil și noi le fe
licităm pentru această victorie".

Tn comentariul Agenției D.P.A. 
Hamburg se scrie, printre altele: 
„Echipa feminină a României 
mai câștigase titlul mondial în 
1979. cînd pe firmamentul aces
tui sport mai strălucea Nadia 
Comăneci. De atunci gimnasti
ca românească și-a reîmprospă
tat mereu rezerva de talente, 
astfel că la Rotterdam am vă
zut o echipă în care figurau 
șase Nadia, una mai valoroasă 
decît cealaltă. Dintre ele ne-a 
plăcut foarte mult Aurelia Do
bre, la fel de bună la bîrnă, 
sol și paralele. Ea avea_ să 
confirme impresia noastră cîs- 
tigînd titlul mondial absolut și 
medalia de aur la bîrnă. Exce
lent a evoluat, de asemenea. 
Daniela Silivaș, medaliată, cu 
aur la sol și paralele în fina- 
lele pe aparate".

tn corespondența agenției 
„China Nouă" se scrie: „Cam- 

vră de-a dreptul hazardată de a- 
tac pe două flancuri. Karpov a 
așteptat, a rezistat... Pentru Kas
parov a apărut Inerent pericolul 
crizei de timp. La mutarea 24 mal 
avea doar lil minute pe ceas. Jo
cul său a început să capete tentă 
de improvizație. un veritabil 
„șah-fulger“ în care — se știe — 
Kasparov se simte în largul său, 
dar nu într-o partidă cu 
Karpov !...

Bluf-urile (31...Cd2 ! ?. 35...h5 ? !) 
n-au ținut in fața preciziei ex- 
camptonului și acesta și-a asigu
rat pe loc un avantaj decisiv 
Ultima mutare a iul Garrl — 
37...Tal ? ? — cînd nu mal avea 
decît secunde, trebuie să-i fi 
st ir nit un zîmbet malițios lui To- 
lea („Așa jucăm pentru titlu?..."), 
tn locul unui mat iluzoriu al ne
grului, a apărut un contra-șah 
alb. care spulbera orice iluzii.

Iată, de altfel, toate mutările 
înscrise pe fișa de joc :

A. Karpov — G. Kaspa
rov (C.M. 1987 partida a
5- a) l.d4 CI6 !.C4 gt 3.CCÎ dS 
*.c:d5 C:d5 5.e« C:c3 6.b:c3 Ng7 
7.NC4 C5 8.Ce! Cc6 ».Ne3 9—0 19. 
9—0 Ng« ll.fS Ca» 12.N:f7 + T:f7
15.f:g*  T:fl+ 14.B:fl Dd« 15.eS 
DdS lt.Nfî Tf» ll.Rgl Nh« 18.114 
On 19.NC3 Ne3+ 2O.Rhî Dc4 îl.Tbl 
bC 22.Tb! DdS 23,DdS Ce* !*.Tbl 
bS ZS.RhS a* M.Cgl exl* 27.cn 
TdS 28.a* d:c3 ».D:c3 De* JO.Rl»! 
b:a* 31.TM C<12 H.Tal Ct14- 
SS.RhJ Tdl S*.De2 Tel 3S.De2 hS 
3*.Nel Dd7 37.DM* Tal M.DțJx 
l—O.

Iar pe tabela meciului : Kar
pov — Kavparov 3—2.

Radu VOIA
• Disputată aseară, cea de-a

6- a partidă s-a încheiat remiză. 
Scorul a devenit astfet 3,S — 2.S 
pentru Karpov.

oare a evoluat ta trecut ta Cel
tic Glasgow. De notat, Insă, că 
din formația învingătoare au lip
sit doi jucători de bază : Hateley 
și Foia na. Bordeaux, eu un gol 
„fulger", marcat în primul mi
nut, a obținut victoria (1—0) eu 
St. Etienne lin timp ce Marseille, 
care în Cupa Cupelor a dispus 
cu 4—0 de Hajduk Spilt, a pără
sit terenul învinsă la Niort (6—1). 
Alte rezultate : Toulouse — Au
xerre 9—9, Parts St. Germain — 
Metz 6—2, Cannes — Racing 3—1, 
Toulon — Brest 3—0, Lille — 
La vail 0—0, Le Ha vre — Lens 0—1, 
Monitpelilier — Nice 4—1. în oîa- 
samonii : Monaco 24 p, Bordeaux 
21 p, Names 19 p,

ELVEȚIA (et. 15). Luptă foar
te strtasă pentru primul loe. 
Trei echipe din plutonul fruntaș 
se află ta egalitate : Xamax Neu- 
châiel, Aarau șl Grasshoppers, 
toate ou cite 20 p. Neuchâtd a 
dispus ta deplasare, ou 3—1, de 
șt. GșIMn, Aarau (care consti
tuie surpriza campionatului) a 
cîștigat la Berna eu 2—1, ta fata 
Iul Young Boys, ta timp oe Lu
cerna a învins pe Grasshoppers 
tot eu 2—1. 

pionatele Mondiale de Ia Rot
terdam au lansat o nouă stea 
a gimnasticii mondiale. Aure
lia Dobre din România, care a 
cucerit medalia de aur la in
dividual compus, singura ce 
lipsea dintre succesele româ
nești in această disciplină. 
Aurelia Dobre este a doua 
gimnastă (după cehoslovaca 
Vera Ceaslavska — în 1966), 
care întrerupe șirul victoriilor 
gimnastelor sovietice la indivi
dual compus din 1954 încoace".

La riadul său, agenția spa
niolă E.F.E. relatează: „Echi
pa feminină de gimnastică a 
României și-a adjudecat în mod 
surprinzător, dar pe deplin me
ritat, medalia de aur la cea 
de-a 24-a ediție a Campionatelor 
Mondiale de la Rotterdam. A 
fost o zi istorică pentru gim- 
nastica feminină, dat fiind că 

CAMPIOANELE MONDIALE AU REVENII ACASĂ
(Urmare din pag. 1)

victorii care au impresionat 
puternic lumea sportivă.

Firește, o abordăm mai iu
tii pe Aurelia Dobre, pe care 
o solicităm să ne vorbească 
despre debutul ei la o mare 
întrecere. Se vede bine că 
nu-i vine prea ușor să se a- 
comodeze cu poziția și cu „o- 
bligațiile" de cea mai bună 
gimnastă a lumii, dar ne răs
punde cu precizie, degajat : 
„Sînt deosebit de mîndră — 
ne spune ea — de rezultatul 
pe care l-am obținut la Rot
terdam. Sînt bucuroasă, în 
primul rînd, că. în acest fel, 
și noi, sportivele, marcăm cu 
fapte deosebite evenimentele 
politice din viața patriei și 
poporului român. Conferința 
Națională a partidului și ani
versarea proclamării Republicii. 
Sînt fericită, în al doilea rînd, 
pentru că mie mi-a revenit cins
tea de a completa strălucitul bi
lanț al școlii românești de 
gimnastică cu o performanță 
care lipsea din palmaresul ei, 
titlul de campioană mondială 
absolută. Doresc ca din adîn- 
cul inimii mele tinere și entu
ziaste să mulțumesc partidu
lui. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru mi
nunatele condiții de viață, 
școală și pregătire care ne-au 
fost asigurate spre a ne valo
rifica pe deplin talentul. Eu și 
colegele mele ■ m dovedit în
tregii lumi că școala româ
nească de gimnastică are me
reu rezerve de valoare, capa
bile să aspire spre cele mai 
mari succese".

Cunoscutul antrenor A- 
drian Goreac nu-șl ascunde 
deloc satisfacția „Sint foarte 
bucuros că ne-am făcut dato
ria tn spiritul îndemnu
rilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adică la un nivel

MEDALIAȚI1 ÎN FINALELE MASCULINE
Finalele pe aparate ale gim- 

ne.știlor au oferit și ele dispute 
de ridicat nivel tehnic, presă
rate cu multe elemente și com
binații spectaculoase, victoriile 
revenind gimnaștilor sovietici, 
chinezi, precum și cîte unui re
prezentant al echipelor Ungariei 
și R.D. Germane. Iată primii trei 
clasați tn fieoare probă: sol — 
1. Lou Yun (R.P. Chineză) 
19.875 p, 2. Vladimir Artemov 
(U.R.S.S.) 19.675 p, 3. Ltubo- 
mir Gheraskpv (Bulgaria) 
19,650 p; cal cu minore: 1. Dmi
tri Bilozercev (U.R.S.S.) și 
Zsolt Borkaț (Ungaria) 19,775 
p, 3. Liubomlr Gheraskov 
19,725 p; inele: Iurt Korolev 
(U.R.S.S.)'19,875 p. 2. Li Ning 
(R.P. Chineză) și D. Bilozercev 
19,825 p; sărituri: 1. Sylvio 
Kroll (R.D. Germană) și Lou 
Yun 19,936 p, 3. Dan Koilev 
(Bulgaria) 19,838 p: paralele : 
1, V. Artemov 19,800 p, 2. D. 
Bilozercev 19,775 p, 3. Sven 
TipeU (R.D. Germană) 19,725 p; 
bară fixă: 1. D. Bilozercev 

arbitrele s-au văzut obligate să 
acorde nu mai puțin de 11 note 
de 10 celor mai bune gimnaste. 
Cele mai multe note maxime 
— șapte — au fost obținute de 
gimnastele românce, dintre care 
trei la exercițiile la sol. Marea 
revelație a competiției a fost 
sportiva româncă Aurelia Do
bre. ciștigătoarea medaliei de 
aur la individual compus, care 
a obținut trei note de 10 : la 
sol. paralele și sărituri".

Comentînd finalele pe apara
te, trimisul special al agenției 
A.P.A. Viena notează, printre 
altele: „Gimnastele românce
s-au impus și în ultimul con
curs al campionatelor, cucerind 
alte trei medalii de aur. Două 
dintre acestea au revenit ta
lentatei Daniela Silivaș, învin
gătoare Ia paralele și sol. La 
debutul său la Campionatele 
Mondiale, Aurelia ' Dobre, cea 
care sâmbătă câștigase titlul 
mondial, absolut, s-a numărat 

și duminică printre protagoniste, 
cucerind medalia de aur la 
bîrnă. unde a primit nota 10 
și medaliile de bronz la sol și 
sărituri".

calitativ superior. Căci, trebu
ie să precizez, pentru noi a 
fost un obiectiv prioritar de a 
lucra cît mai bine, cu cit mai 
mare eficientă de a obține 
rezultate superioare. Am intu
it încă din luna mai că avem 
posibilități de a obține rezul
tate deosebite la „mondiale". 
Faptul că la „europene" am 
aliniat trei gimnaste de o ma
re omogenitate cu exerciți - 
mare complexitate tehnică și 
excelent executate sportive cu 
o pronunțată individualitate, a 
fost deja un indiciu că putem 
foarte mult Planurile noastre 
de pregătire au fost, în conti
nuare, judicios alcătuite, atît 
ca orientare generală cît și in 
detaliu, n-am neglijat nici un 
aspect lega» de evoluția noas
tră la „mondiale" și iată că 
trăim acum satisfacția unor 
biruințe fără egal. Atît eu cît 
și colegi' mei — Maria Cosma, 
Octavian Belu și Adrian Stan 
— șîntem, desigur, mulțumiți 
că munca pe care o desfășu
răm și-a găsit o materializare 
la cel mai înalt nivel. Ne aș
teaptă nu peste multă vreme, 
un nou examen foarte greu. 
Jocurile Olimpice din 1988, dar 
avem motive să credem că 
școala românească de gimnas
tică va ști să-1 treacă și pe a- 
cesta cu deplin succes".

Multipla campioană euro
peană din acest an, Daniela 
Silivaș, este fericită, dar și u- 
șor ingîndurată „Am obținut 
medaFile de aur la paralele 
și sol. dar puteam mai mult, 
ne spune ea. Am fost bine 
pregătită pentru competiție. 
Mă obseda însă nereușita la 
bîrnă de la „libere", proba 
mea preferată astfel că sim- 
bătă. la individual m-am în
curcat puțin la paralele. Sînt 
insă bucuroasă că titlul a re
venit tot unei sportive din 
țara noastră si o felicit sincer 
pe Aurelia pentru acest mare 
succes".

19,825 p, 2. Hubbert Curtis (Ca
nada) 19,750 p, 3. Berndt Hol
ger (R.D. Germană) și Z. Bor- 
kai 19,725. Remarcabilă perfor
manta lui Bilozercev, campio
nul mondial absolut, care a 
reușit în finalele pe aparate 
alte două medalii de aur și două 
de argint, precum și cea a gim
nastului chinez Lou Yun, în
vingător la sol și sărituri

MUZEU OLIMPIC
GENEVA. (Agerpres). Comi

tetul Internațional Olimpic a 
anunțat că în orașul elvețian 
Lausanne se va construi un 
nou muzeu olimpic care va a- 
coperi o arie de 11 000 metri 
pătrați. Pe lîngă săli de ex
poziție, muzeul va cuprinde o 
bibliotecă dedicată cărților cu 
subiect olimpic, cuprinztnd 
7 000 de titluri, tablouri, foto
grafii și filme cu tematică 
sportivă.
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