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ERICH HONECKER
1 La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, miercuri, 28 octom
brie, a sosit în țara noastră, 
intr-o vizită oficială de prie
tenie, tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane.

Noul dialog dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker se înscrie în 
cronica relațiilor tradiționale 
bilaterale și este menit să con
tribuie, asemenea celorlalte în- 
tilniri la nivel înalt de la 
București și Berlin, la extin
derea și adîncirea colaborării 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Democrată Germană, dintre 
popoarele noastre,

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopcni, împodobit sărbăto
rește.

La ora 11 aeronava preziden
țială a aterizat.

La coborîrca din avion, 
tovarășul Erich Honecker a fost 
întîmpinat cu cordialitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
si de stat s-au salutat cordial, 
și-au strînr călduros mîînile.

Ceremonia sosirii a continuat 
cu prezentarea raportului co
mandantului gărzii militare a- 
liniate pe aeroport. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Democrate Germane 
și Republicii Socialiste România, 
în timp ce, în semn de salut, 
au fost trase 21 salve de arti- 
ler-e.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker au 
trecut în revistă garda de 
onoare.

Pe aeroport se aflau mii de 
oameni ai muncii din Ca
pitală. S-a aplaudat cu în
suflețire 
îndelung 
prieteniei 
popoarele 
nimați de , 
de dragoste și stimă față de 
conducătorii României și R. D. 
Germane, cei prezenți au scan
dat cu însuflețire „Ceaușescu 
— Honecker !“, manifestîndu-și 
satisfacția față 'de noul dialog 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au părăsit 
aeroportul într-o mașină escor-

îndreptîn- 
rezervată

miilor de 
au înso- 

oficiale 
piuă la

muncii din 
aplaudat cu 

și s-a ovaționat 
pentru dezvoltarea 

și colaborării dintre 
și țările noastre. A- 
profunde sentimente

tată de motocicliști, 
du-se spre reședința 
înaltului oaspete.

Uralele și ovațiile 
locuitori ai Capitalei
țit trecerea coloanei 
prin Piața Scînteii și 
Arcul de Triumf.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au răspuns 
cu căldură manifestărilor prie
tenești adresate de oamenii 
muncii aflați de-a lungul între
gului traseu.

La reședința oficială, 
tovarășii Nicolae Ceaușcscu și 
Erich Honecker s-au întreținut 
într-o atmosferă cordială.

4r
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar 
Comunist Român, 
Republicii 
a înmînat 
Honecker, 
Comitetului 
lui Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germano, în cadrul unei solem
nități care a avut loc, miercuri, 
Ia Palatul Consiliului de Stat. 
Ordinul „Victoria Socialismu
lui", pentru contribuția deose
bită adusă la dezvoltarea cola
borării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, 
la întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul ger
man, la promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale, 
prilejul împl’nirii vîrstei 
75 de ani.

In cadrul ceremoniei, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Erich Honecker 
rostit cuvîntări.

*
Tovarășul Erich Honecker 

a făcut, miercuri, o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Consi
liului de Stat.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, ce caracteri
zează bunele relații 
două partide, țări și

★
Tovarășul Erich 

a depus, miercuri dupâ-amiază. 
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

general al Partidului 
președintele 

Socialiste România, 
tovarășului Erich 

secretar general al 
Central al Partidu-

cu 
de

dintre cele 
popoare.

Honecker
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Învingînd reprezentativa Albaniei, cu 1-0 (0-0), în preliminariile C.E. de fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI A FĂCUT UN PAS IMPORTANT
PE DRUMUL CALIFICĂRII ALBANIA 

ROMÂNIA
0 
k{0)

VLORA, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Așa
dar, victorie! Singurul obiectiv 
al tricolorilor, înaintea bătă
liei de la Viena, a fost reali
zat, miercuri după-amiază, pe 
stadionul din Vlora, în fața a 
peste 15 000 de spectatori, cu 
prețul multor eforturi și al 
destulelor emoții. Dar, ca și în 
atîtea alte ocazii similare, cînd 
în joc exista o miză deosebită, 
cu atît mai mare a fost satis
facția în tabăra noastră după 
ultimul fluier al olandezului 
Van Switetten. Echipa noastră 
națională a evoluat cu o deo
sebită dorință de a realiza 
singura variantă care o men
ținea în cursa calificării. In 
fața unui adversar combativ, 
dornic să obțină primele 
puncte din preliminarii, un 
„unsprezece" cu șase titulari de 
la clubul-gazdă al partidei, 
Flamurtari, lider al campiona
tului, fotbaliștii noștri au știut 
să se impună, să manevreze 
de asemenea natură tncît să 
rezulte atît de necesarul e- 
chllibru apărare-atac. Deși de
zavantajată de starea terenu
lui, care pu permitea efectua
rea paselor în cele mai bune

condițiuni, reprezentativa Ro
mâniei a reușit să rămînă la 
conducerea tehnică-tactică a 
întîlnirii, să forțeze în perioa
da de după pauză, să marcheze 
atît de prețiosul gol al victo
riei; un avantaj minim pe care 
nu l-a apărat printr-o defen
sivă oarbă, ci printr-un joc 
lucid, la înălțimea locului ocu
pat în grupa preliminară.

Formula de începere l-a pre
zentat pe Andone în locul lui 
Bumbescu (absent din cauza 
cartonașelor galbene) și pe Ma- 
teuț în linia de mijloc. Iar gaz
dele, față de „unsprezecele" 
comunicat, l-au preferat pe 
Demollari în rolul de condu
cător de joc în locul lui Zigai.

Meciul a început cu acțiuni 
mai mult la centrul terenului, 
în care duelurile s-au purtat 
între liniile mediane. Primele 
încercări ale porții adverse le 
vom semnala, totuși, tn min. 2 
(Hagi șut de la 40 de metri), 
8 și 9 (atacuri încheiate de 
Lăcătuș și Cămătaru). Gazdele 
ripostează prin acțiunea din 
min. 11, cînd, la centrarea Iul 
Demollari. Bubeki a reluat, cu 
capul, din interiorul careului, 

dar Lung a intervenit cu suc-

Stadion Flamurlari din vlora 
teren cu denivelări ; 
mos ; spectatori — 
Șuturi : 9—15 
Cornere : 7—5. 
(min. 62).

ALBANIA
Skurti) — 
Lekbelo H. _______
Demollari (min. 46 Zigai), Zosa, 
Hjonbeda — Bubeki Muca.

ROMANIA : Lung — IOVAN. 
ANDONE Belodedici Ungureanu 
— Hagi (min. 84 Rednic), MA- 
TEUȚ, BOLONI. KLETN — Lăcă
tuș (min 88 Pițurcă), cămă
taru.

A arbitrat foarte bine Van 
Switetten (Olanda).

CLASAMENTUL „LA ZI"
1. ROMANIA 

Spania 
Austria 
Albania

Ultimele
18 noiembrie : 

Austria — ROMÂNIA 
Spania — Albania

timp fru- 
clrca 15 000. 

(pe poartă: 4—7). 
A marcat KLEIN

— Lekbeio I (min. 65 
ZMTJAMI, TAHO, 

Iliadhi — FERKO,

DE LA HANDBAL Șl VOLEI, SPERANȚELE AU
Sfîr.șitul de săptămînă spor

tivă a început la Timișoara... 
joi seara, atunci cînd, prin 
intermediul telefonului (cu și 
fără... fir !) s-a aflat rezulta
tul meciului de handbal de la 
Tg. Mureș, dintre A.S.A. Elec- 
tromureș și Politehnica Timi
șoara, în avanpremiera ultimei 
etape a turului divizionar A. 
Spre uimirea și amărăciunea 
miilor de bănățeni iubitori ai 
handbalului (nu știm dacă în 
afară de Timiș se mai _ organi
zează vreur» campionat județean 
la acest joc sportiv cu mare 
priză la public, în întrecerile 
de aici participînd 28 echipe !) 
elevii reputatului antrenor 
Constantin Jude au părăsit te
renul învinși, la un scor (25—29)

la care cu greu speră să-i în
treacă chiar redutabilele garni
turi cu internaționali. Steaua, 
H.C. Minaur Baia Mare și 
Dinamo. Nu puțini, insă, erau

STÎRȘ1T DL SĂPTĂM1NĂ

LA TIMIȘOARA

2.
3.

4.

5 4 0 1
5 4 0 1
5 2 0 3
5 0 0 5 
meciuri

13— 3 8
8
4
0

9— 6
6— 9
2—12

ces. în min. 15 șl 18 portarul 
Lekbelo I se remarcă la acțiu
nile lui Lăcătuș și Iovan. Cel

loon CHIRILA

(Continuare tn nao 2-3)

POPOSIT LA TENIS

de 
ve- 
de-
A. 
tot

S.C. Leipzig din Cupa Cupe
lor, însă, iubitorii handbalului 
și-au dat întîlnire duminică 
dimineața în sala Olimpia, a- 
colo unde. în deschiderea „cu
plajului". evoluau fetele de la 
A.E.M., într-o partidă 
„B“ cu Textila Zalău, în 
detă aflîndu-se voleiul, la 
butul noii ediții a Diviziei 
Pentru că evoluau însă,
„Poli" și A.S.A. Electromureș, 
au rămas in tribune, alăturîn- 
du-se galeriei studenților în 
speranța că vor fi măcar păr
tași la revanșă, prin interme
diul voleibaliștilor. N-a fost, 
însă, să fie. pentru că tot spor
tivii din Tg.Mureș au cîștigat, 
sextetul aliniat de prof. Rudolf 
Kunkuti avînd 5 jucători sub 
20 de ani. deci o echipă lipsită 
de experiență. Spectatorii s-au 
bucurat în schimb de a-1 ve
dea la debut pe prima scenă 
pe mezinul campionatului Al
bert Balint (15 ani. 1.91 m !), 
reală promisiune cum este a- 
cesta acreditat.

aceia dintre suporterii înfocați 
ai lui „Poli" care îmi spuneau 
vineri: „Bucurîndu-ne mai întîi 
că am cîștigat la Tg. Mureș, așa 
cum credeam văzînd rezultatul 
din ziarul nostru local, „Drape
lul Roșu", și.aflind apoi că de 
fapt scorul era invers, ne-am 
zis că nu se poate ea Huligan. 
Fiilker. Ionescu, Dan. Matei și 
ceilalți să nu fie deja cu gîn- 
dul la meciul apropiat de cupă 
europeană cu echipa din Leip
zig...". Suporterul, tot suporter 
rămîne. mereu caută si găseș
te cite o circumstanță atenuan
tă pentru echipa favorită.

Pînă la meciul cu formația

(Continuare in doq a 4-d)

$

BUCURIA VICTORIEI
Așa s-ar putea intitula 

imaginea alăturată surprinsă 
de fotoreporterul ziarului 
olandez „Het Vrije Volk" 
mediat după ce tabela 
lectronică a 
din Rotterdam, 
de a 24-a ediții a C.M. 
gimnastică, a .
samentul întrecerii feminine 
pe echipe, consfințind stră
lucitoarea 
noastre.

Bucuria 
A unei victorii 
rezonanță, construită 
muncă și inteligentă, 
perseverență și talent, pe u- 
nitate ?l dăruire, fructifictnd 
pe deplin minunatele con
diții de pregătire și viață, 
create tn anii socialismului, cu 
atit mai remarcabilă cu cit, 
reamintim, a fost realizată la 
capătul unei lupte sportive 
tensionate și epuizante, de 
cea mal frumoasă ținută.

Faptul că gimnastele noas
tre s-au dovedit cele mai 
bune dintre cele mai bune, 
ureînd cu autoritate și 
prestanță pe prima treaptă a 
podiumului de premiere, con
tinuă să facă obiectul co
mentariilor presei de pretu
tindeni, care nu-și drămuieș
te elogiile la adresa școlii 
românești și a înaltei ei re
prezentări la Rotterdam. Re- 
producînd azi din „Vet Vrije

Poul SLÂVESCU
i- 
e- 

sălli „Ahoy" 
gazda celei 

" *' de 
afișat cla-

izbîndă a fetelor

victoriei, așadar, 
de amplă 

pe 
pe

(Continuare In pag a 4-a)

Roemeense ploeg pakt met zeven tienen de werddtitel „Naționalele de box azi și... in uiumul deceniu

190 DE SECȚII, DAR
NUMAI 21 CU TITLURI...

f

Volk", promitem să revenim „o demonstrație de perfec- 
și în numerele viitoare asupra țiune", un triumf, 
ceea ce chiar cotidianul invo
cat numea, cu îndreptățire. Ovîdiu IOANITOAIA

8

Turneul final al Campionate
lor Naționale de box. desfășu
rat timp de 3 sâptămină pe 
ringul q<- ia Palatul Sportu
rilor și Culturii din București, 
ne-a prilejuit ? serie de ob
servații nu numai privitnare la 
sportivii evidențiați care au 
făcut subiectul comentariului 
nostru anterior ci, am putea 
spune, la pugilatul nostru în 
general. încercăm în aceste 
rînduri o privire de ansamblu 
asupra centrelor în care spor
tul cu mânuși se numără prin
tre cele prioritare adică prin-- 
tre cele care vizează perfor
manța.

De la început trebuie să 
nem că boxul se bucură 
popularitate deosebită în 
județele și că nu există 
un județ în care să nu

sp ti
de o 
toate 

nici 
acti-

veze secții de box. Pe întreg 
cuprinsul țării iși desfășoară 
activitai a 190 de asemenea uni
tăți, în cadrul cărora lucrează 

din
Pe

225 de antrenori. Deci, 
punct de vedere teoretic 
harta boxului nostru nu există, 
ca sâ spunem așa puncte albe, 
tn toate județele țării au fost 
create condiții de practicare a 
acestui sport tradițional, care, 
de-a lungul inilor ne-a adus 
numeroas succese internațio
nale. Dar nu o retrospectivă . 
externă urmărește acest co
mentariu ci e trecere în re
vistă a prezenței centrelor șl 
secțiilor de box la campiona-

Petre HENT

(Continuare In pag 2-3)



INVITAȚIE LA „CUPA BOBOCILOR"
Invitația suna clar : „Vă 

așteptăm la Cupa bobocilor. 
Iau parte șoimii din clasele I 
ale Școlii nr. 281 din Sectorul 
5 al Capitalei. Sute de viitori 
înotători..."

Semna : directorul școlii, pro
fesorul Teofil Vultur, și prof. 
Constantin Țurcaș, cunoștință 
mai veche, ani de zile instruc
tor de înot la Palatul pionieri
lor din Capitală.

Firește, dăm curs invitației, 
pentru că o cupă a bobocilor 
la înot este ceva cu totul deo
sebit. Aici, nu e suficient doar 
să vrei să înveți înotul, să 
aspiri la mari performante, 
ca Tamara Costache și colegele 
ei de bazin, .ci trebuie să al si 
anumite calități înnăscute. Ca 
în cazul celor doi Florin, Ba-, 
dea și Ncagu, astăzi. în clasa 
a 5-a, sau al lui Marius Toma, 
din clasa a 6-a. toți de la 
„281"; ieri între șoimii inițiați 
de prof. Țurcaș, astăzi printre 
purtătorii cravatei roșii cu tri
color, înotători de perspectivă, 
în care cei peste 1 500 de elevi 
ai școlii își pun atîtea nădejdi. 
Ei, dar și liceeni de la „Dimi
trie Bolintineanu". printre care 
se vor afla la absolvirea ciclu
lui gimnazial.

Deocamdată, cei doi Florin, 
împreună cu Marius și cu alți 
pionieri care au învățat să 
înoate la „281", sînt un fel de 
asistenți ^ai prof. Țurcaș și ai 
celorlalți antrenori care acti
vează aici (Mihai Slăvescu. 
Camelia Bică și Mihai Iliescu), 
îi asistă pe bobocii dintr-a în- 
tîla la lecțiile pe uscat, apoi la 
primele intrări în bazin. Și în 
cele din urmă fac parte dintre 
oficialii cupei la care sîntem 
martori... Un concurs. într- 
adevăr. eu sute de copii, fete 
și băieți, cu emoții (dar și cu 
satisfacții) pentru Daniela 
Dițu $1 Alina Teoader, pen
tru Ovidîu Dumitrescu și Bog
dan Budisteanu, aflațî printre 
cei mai autentici delfini 
...devenire !

Neîndoios, e ceva ca încă din 
primele zile de școală, 
cunoștință cu slovele si sem
nele aritmetice să primești și 
un brevet de înotător, care 
i-ar surîde oricărui șoim sau 
pionier... Faptul în sine poate 
trece neobservat, ca oricare

în

de

altul. Dar, numai cine știe, cit 
de cit, ce înseamnă să inițiezi, 
în regim de șebală, un copil, 
intr-o disciplină atit de com
plexă, poate aprecia dimensiu
nile eforturilor, gradul de com
petență și de pasiune al pro
fesori lor-i nstructori.

La Școala nr 281 se poate 
aprecia. însă, și altceva, și anu
me faptul câ șoimii și pionierii 
de aici dispun, prin înțelegerea 
Liceului „Dimitrie Bolintinea
nu", pe lingă care sînt aron
dați. de nu mai puțin de 3 
bazine, două acoperite și altul 
in aer liber. Toată vara, cit a 
fost vacanța mare, bazinele de 
aici au stat la dispoziția copi
ilor din cartierul Rahova. Acum 
le folosesc, cu precădere, cei ai 
școlilor sus-amintite. precum și 
ai unor grădinițe 
nr. 174, 179 și 205. 
inițiativa și prin 
conducerii liceului 
Bolintineanu" (director, 
Adrian Beldeanu) și : 
ganizației de partid a Școlii nr. 
281 (secretar prof. Maria Nico- 
lau) între care există o per
fectă colaborare. în ideea ca 
înotul să fie învățat si practi
cat de cit mai mulți copii. De 
altfel, cuvîntul de ordine este 
„toți elevii care absolvă școa
la să fie și posesori ai unui 
brevet de înotător". Iar cei cu 
aptitudini cu totul deosebite, 
cum au fost Florin Chivu și 
Ștefan Clinceanu, să meargă 
mai departe, ca înotători sau 
jucători de polo în formații 
divizonare. în această accep
țiune. aici funcționează, încă 
din anul 1979. și un club spe- 

. cialîzat în înot și polo, la ni
velul 
care 
toate 
te si

Nu____  ...
oilor" de la Școala nr. 281 vrea 
să fie doar un pretext pentru 
a reveni între șoimii șl pio
nierii de acolo și printre admi
rabilii lor modelatori, pedagogi 
în înțelesul complex al terme
nului cu care unități similare 
de profl din Capitală și din 
țară ar putea face un foarte 
util schimb de experiență...

Tiberiu STAMA

învecinate, 
Totul, din 
eforturile 
..Dimitrie 

prof, 
ale or-

copiîlor și Juniorilor, 
modelează specialiști in 
stilurile: liber, bras, spa
dei fin.
mai stăruim. „Cupa bobo-

Viitorii „delfini" de la Școala nr. 281, la ora primelor lansări de 
pe bloc-starturi, sub îndrumarea atentă a prof. Constantin Țurcaș...

Foto: Gabriel MIRON
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JUDO. UNA DINTRE formațiile competi
tive ale Diviziei A este, fără îndoială, 
Strungul Arad, pregătită de antrenorii 
Nicolae Mureșan și Mihai Teleki. După în
trecerile etapei de la sfîrșitul săptămînii 
trecute, echipa arădeană se află pe locul 
12, din 21 de echipe. Aparent, nu este o is
pravă ieșită din comun, deși pentru o de
butantă în primul eșalon înseamnă ceva. 
Această echipă dispune, la ora actuală, de 
eîțiva judoka bine cotați ca Dorin Drîmbe, 
Loghin Lazăr, Arcadie Mariași, Alexandru 
Ciupe și a Gheorghe Solomon. Dacă acestora 
11 s-ar adăuga alți localnici, Strungul ar 
putea chiar să asalteze podiumul campionatu
lui. Dar nu mică ne-a fo-st surprinderea cînd 
am aflat că. la federația de specialitate, 
alți arădeni legitimați la Vagonul, care 
nu mal au nevoie de prezentare, au cerut 
legitimarea pentru Carpați Mîrșa (frații 
Iosif și Gabriel Takacs, Sorin Ivașcu), In
dependența Sibiu (Claudiu Pușa, Dan Păcu- 
rari-u și Anton Reiter) și pentru Dina
mo Brașov (același Claudiu Pușa). Or, con
form regulamentului competiției, un judoka 
nu poate concura la o echipă dintr-un alt 
județ atît timp cît în județul respectiv se 
află o formație divizionară. (C. Ch.).

RUGBY. DINTR-C fostă clĂsă a unei 
școli constănțene au ajuns în echipa na
țională trei tineri. Primul s-a numit Vir
gil Năstase, ceilalți doi sînt Adrian Ținea 
și Dorel Piti, care au debutat duminică în
tre tricolori șl au făcut-o realmente pro
mițător. Satisfacția profesorului lor din anii 
începutului în rugby. ex-internațio naiul 
Petre ianuseviei, este, pur și simplu, greu 
de decris în cuvinte puține... • ,,IES AI 
NOȘTRI, intră ai noștri", exclama cu tîlc. 
Sandu Viile Gorun, președintele comisiei 
județene din Iași, în momentele în care 
loan Btican, cu începuturi în rugby pe a- 
ceste meleaguri, a fost schimbat de Petri- 
șor Petre. titular al Politehnicii. Nota 
bene : gazdele partidei România — U.R.S.S. 
au mal avut bycuiria ca un alt localnic, 
Dumitru Colibă, să apară în prima echipă 
a țării. • VETERANUL Gheorghe Dumitru 
a avut, în cursul jocului, nevoie și de in
tervenția medicului Petre Bendiu, dar el 
a depășit orice inconvenient. terminând

Campionatele Naționale și Daciada la gimnastică ritmică

O SPECTACULOASĂ GALĂ A FRUMOSULUI
Recentele Campionate Națio

nale și ale Daciadei de gim
nastică ritmică, desfășurate la 
Constanța, au oonstituit un mo
ment de bilanț și de trecere în 
revistă a tot ce are mai bun. 
mai valoros această disciplină 
a frumosului și armoniei.

Evoluțiile sportivelor de la 
cele trei categorii de clasificare 
— a Il-a, I și maestre — au 
lăsat o impresie frumoasă, și, 
în același timp, edificatoare 
pentru specialistele domeniului, 
într-adevăr, gimnastica ritmică 
a crescut în frumusețe și, oa
recum, și în răspîndire terito
rială, ceie peste 100 de sporti
ve participante la „naționale" 
din 11 județe plus 4 formații 
din Municipiul București, con
stituind o bază pentru spor
tul de performanță.

Să mai adăugăm faptul că 
centrul de greutate al gimnas
ticii ritmice nii-1 mai constituie 
Capitala, ci și alte echipe și 
sportive din județele Bihor. 
Constanta, Prahova. Neamț. 
Caras Severin ș.a., care au ocu
pat locuri fruntașe în clasamen
tele naționalelor de la Constan
ța. Iată argumente convingă
toare despre dezvoltarea aces
tei discipline olimnice care se 
afirmă tot mai mult.

Un plus de valoare a fost dat 
întrecerii de la Constanta de

LA ZI
IN AUTOMOBILISM
AU FOST STABILITE datele 

ultimelor concursuri contînd pen
tru Campionatele Naționale 1987. 
în ziua de 1 noiembrie, la Ga
lați, se va disputa ultima etapă 
la viteză pe circuit (reunirea 
concurenților și revizia tehnică 
— la 31 octombrie), iar între 12 
și 14 noiembrie se va desfășura 
„Raliul Banatului", competiție 
co>ntind pentru divizia B.

LA BISTRIȚA, timp de 2 zile 
s-a desfășurat finala pe țară a 
Raliurilor tehnico-aplicative. Au 
fost prezenți 43 de concurenți. 
Raliuri : 1. D. Pintea — St. Dorin 
(CJAK Sălaj) 2. I. Nemere — A. 
Naghi (CJAK Cluj) 3. F. Petre — 
V. Nemțeanu (CJAK Brăila). In
deminare — avansați : l. T. Da
mian — Maria Cătina (CJAK Sa 
tu Mare). 2—3. C. Naghi ‘
Popescu și A. Cristescu 
Vojikovinski (CJAK Maramureș).

- începători : 1. C. 
Nagh. (CJAK Satu 
Lințianu — M. so- 
Maramureș), 3. M. 
I. Moldovan (CJAK

St. 
V.

Indeminare - 
Urai — St. 
Mare) 2. E. 
lesdu (CJAK 
Manolache — 
Maramureș).

RECEPTIVITATE LAUDABILA 
la nivelul FRAK. Sesizînd faptul 
că unele prevederi regulamentare 
în vigoare nu sînt suficient de 
limpezi, că altele nu sînt în de
plină concordanță cu regulamen
tele internaționale (lucru sem
nalat și în ziarul nostru), fede
rația de specialitate ne-a infor
mat că va organiza discuții pe 
această temă cu factorii intere
sați. Astfel, regulamentele la vi. 
teză vo-r fi puse in discuție 
marți 10 noiembrie. Karting — 
23 noiembrie, raliuri div. A — 24 
noiembrie, autocros — 30 noiem
brie, raliuri div. B — 1 de
cembrie.

sportivele pregătite la loturi si 
mai ales de cele care ne-au 
reprezentat țara la recentele 
Campionate Mondiale de la 
Varna: Florentina Butaru, A- 
driafoa Stoenescu, Petruța Dumi
trescu și Irina Dodea. Descă
tușate acum de emoțiile CM 
ele s-au întrecut în execuții de 
mare virtuozitate sportivă și 
artistică, apreciate de brigăzile 
de arbitre cu note maxime și 
răsplătite cu flori și aplauze 
din tribune, semn că publicul 
spectator, venit în număr mare, 
a fost îneîntat și avizat.

Dacă nivelul arătat ta recen
tele naționale de la Constanța 
de sportivele din lotul olimpic 
se va menține (și va trebui 
menținut) și chiar depășit pe 
parcursul viitoarei perioade de 
pregătire pină la J.O. din 1988. 
putem spera la o afirmare mai 
viguroasă în ierarhia interna
țională. Florentina Butaru, am
bițioasa Adriana Stoenescu, Pe- 
truța Dumitrescu, Cornelia Po
pa au demonstrat în unele e- 
voluții o măiestrie deosebită, 
vecină cu perfecțiunea, spre 
lauda lor și a antrenoarelor care 
le pregătesc. Tot în plutonul 
merituoaselor mai pot fi inclu
se Francisca Dumitrescu, Irina 
Dodea șl mezinele lotului. 
Ileana Alecu, Elena Marghidan. 
Elena Vasile. Mariana Apostu 
ș.a.

„Naționalele" de la Constan
ța au constituit un moment 
de vîrf, dar și de referință, de 
apreciere lucidă a valorii actua
le și avem obligația s-o arătăm 
la scara Înaltei competitivități 
internaționale. La „mondialele" 
de la Varna ne-am situat în 
plutonul fruntaș, am fost aproa
pe de podium (locul 4 la pan
glică Butaru, 7 la individual 
compus) și locul 5 la măciuci 
și lt Ia individual compus, 
prin Adriana Stoenescu. Pozi
ții bune, dar nu foarte bune...

De la acest stadiu la care 
am ajuns, bilanțul de muncă 
și de creație al acestui an la 
gimnastică ritmică așteaptă 
împliniri și mai mari. Efortul 
creator trebuie ținut la cotele 
înalte ale cerințelor Interna
ționale. Munca cu sportivele 
de Ia loturi, din secțiile clu
burilor și asociațiilor trebuie 
dusă pe principii metodico-ști- 
ințifice stabilite de federație, 
de comisia tehnică și catedra 
de specialitate a I.E.F.S. pentru 
a avea o linie metodică unita
ră. O selecție bună, dublată de 
o pregătire stiințifico-artistică 
duc la rezultate scontate.

La Campionatele Naționale 
de la Constanța au evoluat 
unele gimnaste prea corpolente, 
care chiar dacă au avut exer
ciții frumoase și melodii bine 
alese nu au produs o impresie 
deosebită, deoarece execuția 
tehnică și mișcarea corporală

Grație, frumusețe, armonie... 
Adriana Stoenescu, campioană 
națională la cerc

Foto: Aurel D. NEAGU

erau nepuse la punct. Esenția
lul este estetica, atît corpora
lă (constituțional), cit și cea 
motrică. Ținuta, execuția ar
tistică, ritmicitatea, varietatea 
de tempouri muzicale, mînuirea 
simultană a obiectelor, interiori
zarea, trăirea gestului, echili
brul, vitezele de deplasare (ca 
să prinzi obiectul), amplitudi
nea, capacitatea de a stăpîni 
corpul în poziții neobișnuite pe 
vîrful unui singur picior, ca
pacitatea de a imprima corpu
lui o mișcare de învîrtire, de 
a accelera și de a o frîna în 
momentul dorit (de tipul în
toarcerilor și piruetelor), pro
iectarea corpului în aer într-o 
anumită poziție și a ateriza 

elastic (de tipul salturilor și 
săriturilor artistice), toate a- 
ceste elemente tehnice de bază 
trebuie dezvoltate și perfecțio
nate.

în codul profes'onal al an
trenorului căutarea, promova
rea noului, efortul creator, ca
pacitatea de a-și imagina fru
mosul în mișcare în cele mai 
diverse nuanțe, dincolo de ti
parele obișnuite, sînt impera
tive de permanentă actualitate 
și criterii decisive de apreciere 
a valorii muncii depuse.

în final, eîteva cuvinte 
pre arbitratul prestat la 
ționale: el s-a înscris pe 
exigențelor internaționale,
sensul că s-a făcut cu brigăzi 
de șase arbitre. permițînd a- 
precieri mai sigure, mai obiec
tive.

des- 
na- 

linia 
in

Elena DOBINCA

'A'-1;?*"

CONCURS DE ȘAH LA PAȘCANI
La Pașcani, între 1 și 9 no

iembrie va avea loc prima e- 
ditie a unui nou concurs open"
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foarte bine partida, a 68-a din bogata sa 
activitate în XV-le tricolor. • ÎNAINTEA 
meciului de la Iași Laurențiu Constantin 
a susținut examene studențești. Pînă la 
urmă, el s-a încadrat în efortul general al 
echipei, care șl-a dorit mult un pas cu 
dreptul în noul sezon. Deziderat împlinit... 
• REZULTATUL de 18—10 în favoarea tri
colorilor a fost anticipat exact, Intr-un 
concurs ad-hoc de pronosticuri, de arbi
trul Gheorghe prisecaru, unul din cel mai 
Inimoși membri ai comisiei de organizare 
(G. R.l.

MOTOCICLISM. • LA A DOUA REU
NIUNE a „Trofeului Carpați", desfășurată 
pe traseul de la Zămești, unul din tinerii 
șl talentații noștri piloți Ionel Bogdan, a 
Împlinit 18 ani. Dorind să-șl aniverseze

POST-SCRIPTUM
ziua de naștere cu un rezultat cit mal bun. 
el s-a numărat printre fruntașii cursei la 
125 cmc atîta vreme cit l-a mers... moto
cicleta • CORPUL DE OFICIALI, condus 
de arbitrul principal Dan Florea (București), 
a funcționat în cele patru etape cu opera
tivitate și competență, avînd ca oameni de 
nădejde două... familii : soții Nicoleta șl 
Gabriel Olariu, Mariana șl Marin Niculescu, 
toți din Capitală, care au asigurat crono
metrajul, secretariatul și trecerile sportivi
lor • UN CAZ DE INDISCIPLINA, comis 
în ultima etapă de la Tg. Mureș de local
nicul Florian Pop. Neputînd să-l depășească 
în manșa a doua pe Ernest Miilner (acesta 
i-a Închis, după părerea noastră regula
mentar, trasa), mureșanul a venit după 
cursă în parcul de mașini să-1... pedepsească 
pe campionul țării pentru manevra abilă 
di.n timpul întrecerii. A fost imediat tem
perat, dar credem că fapta respectivă nu 
trebuie trecută ct> vederea. (Tr. I.).

POLO. cu toate cele patru ab
sențe de marcă (Simion E. Ionescu. Ră- 
ducanu șl ș. Popescu), echipa campioană 
a jucat convingător stmbătă șl duminică. 
Rezervele Iul Dinamo animate șl de serio-

zitatea pe care au demonstrat-o coechipierii 
din ,.vechea — 
terul Hagiu) 
două reprize 
cu Industria
Fr. Toth, B.
16 ani) Ad. Georgescu — debutant, în ,.e- 
chipa mare", în acest campionat — merg, 
cu pași siguri, pe urmele lui... B. Olaru. 
acum jucător de bază la Dinamo, promo
vat și în „națională". • ÎNVINSA LA SCOR 
în „dubla" cu Steaua, formația Vagonul 
Arad a arătat, totuși, frumoase disponibi
lități, mal ales în al doilea meci, în care 
a deschis scorul, a reușit să termine la 
egalitate două reprize (prima șl... ultima) 
cu valoroșii lor parteneri, a și condus cu 
5—4 la jumătatea celei secunde, cedînd apoi 
pînă la 5—14 (!). Important este că (și)
la București, antrenorul Ioan Unc a trimis 
în apă („pentru călire în jocuri cu cele 
mai bun echipe", cum ne-a spus) cinci 
polo iști în vîrstă de 17 ani : Marius Iegariu, 
Călin Urr, Răzvan Ionescu, Gabor Huber și 
Gabriel Palotas, „Stat sigur că la anul — a 
adăugat tehnicianul arădean — acești foar
te tineri jucători vor ceda mai greu în 
fața primelor clasate". Să așteptăm, cu în
credere... (G. Rot.).

SCRIMA. CINSTIND la 25 octombrie 
Ziua Forțelor Armate ziua eliberării ulti
mei brazde de pămînt românesc, Careiul — 
ultimul oraș scos de sub ocupația fascisto- 
horthystă — a organizat prin A.S. Vic
toria F.I.U.T. un concurs de sabie. Dedi
cată copiilor și juniorilor. Cupa omagială 
(desfășurată cu probă Individuală și echi
pe) a reunit pe planșe tineri sportivi de 
la C.S.Ș. Steaua, C.S.M. Unirea Iași. C.S.Ș. 
Voința și Motorul Slobozia. Uzinele Chimice 
București, C.S. Satu Mare și Tractorul Bra
șov. După cum ne-a relatat delegatul F.R. 
Scrimă Geta Sachelarie, prima ediție a 
acestei competiții s-a bucurat de o orga
nizare Ireproșabilă șl de un nivel promi
țător. Pe primele locuri s-au clasat la cat. 
I (36 participant!) A. Cirlescu (C.S.Ș. 
Steaua) șl la cat. n (48 participant!) E. 
Mikula (AS Victoria F.I.U.T. Cărei), iar la 
echipe U.C.B. șl. respectiv. Tractorul Bra
șov. (P. SI.).

gardă" (în frunte cu golge- 
au forțat încă din primele 
ale fiecăreia dintre partidele 
Linii Timișoara. M. Zaharia, 
Tufan și juniorul (de numai

de șah, dotat cu Cupa I.T.D.R. 
Concursul se adresează tuturor 
jucătorilor și jucătoarelor, de 
la categoria a III-a pînă la 
maestru. Organizarea este asi
gurată de secția de șah a A- 
sociației Sportive I.T.R.D. Paș
cani. in colaborare eu Fede
rația Română de $ah.
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„NAȚIONALELE" l
(Urmare din pag I)

tele țării. Ce ne relevă din a- 
cest punct 
turneu final 
Naționale.

După cum 
bucureștean 
lupta pentru 
96 de sportivi. In semifinale, 
deci sportivi cu medalii, au 
reușit să ajungă 48 de boxeri 
legitimați la 26 de cluburi și 
asociații sportive din 14 loca
lități. “ 
să le 
22 de 
mo 5, 
talul. 
Mecanică Fină Voința și Tlfn- 
puri Noi ' ~ ' '
(Farul) — 5 Timișoara (AEM și 
CFR) — 5, " • ;• ~ 
— 3, Brașov (Tractorul și Stea
gul Roșu) — 2, ~
(CSM și Voința) 
(Prahova ASA) 
(ASA), Drobeta 
(CSM) Craiova 
viște (Oțelul), Iași (CSM), Boc
șa (Metalul) și Măcin (Voința) 
cîte 1. în final pe lista cam
pionilor au rămas doar 4 ora
șe : București (9 titluri). Iași, 
Ploiești și Cluj-Napoca (cîte 1).

de 
al

vedere ultimul 
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știe, pe ringul 
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se 
au 
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Este interesant, credem, 
reamintim : București — 
sportivi (Steaua 8, Dina- 
IMGB 2, Construcția, Me- 

Rapid, Semănătoarea,

cite I), Constanta

Galați {Box Club)

Cluj-Napoca
- 2, Ploiești

Buzău- 2. ____
Tr. Severin 

(CSM), Tîrgo-
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în superioritate numerică a u- 
nui jucător din aceeași echipă, 
părea si. contureze o surpriză. 
A egala* însă E. Ionescu, iar 
Hagiu și-a răscumpărat tn- 
trucîtVa greșelile de pînă a- 
tunet, mareînd consecutiv două 
goluri în repriza următoare. De 
aici înainte nu s-a mai pus 
problema învingătorului, cl a 
diferenței de scor din final, 
deși, trebuie spus, rapidiștii au 
jucat cu aceeași decizie pînă în 
ultima secundă a partidei. Una 
peste alta dinamoviștii au evo 
luat mai „le^er" decît în ajun, 
în timn ce adversarii lor s-au 
mobilizat mai mult decît în ul
timele meciuri din campionat. 
Au marcat Ha?iu 3, E. Ionescu 
2, Răducanu 2, S. Popescu, Ola- 
ru, Moiceanu, Găvruș, B Tufan 
(D) D. Balanov 2, Lupescu 2, 
Florincescu Tschiltsche, Jîanu 
șl Gh Ilie (R). Au arbitrat B. 
Băjenaru și G. Chîrcuîete.

George ROTARU

DIVIZIA A Șl OBLIGAȚIILE RESPECTĂRII
DEPLINII SPORTIVITĂȚI

RĂ GENERAȚIE A TENISULUI
l-A DESEMNAT CAMPIONII

1 Craiova 
ile Cam. 
tru copii 
<ă, la în- 
e con cu- 
asociații, 
locuri au 
iele pro- 
rize, așa

clasa
și oanelor
2 și Iulia 
te. S-au 
Pionierul 
>.A. Cra- 
ucurești, 
l, C.S.M 
, Hidro.

Buzău, 
talurgi ■•-- 
, Eterni t 

IJPIPS 
ai mulți

simplu: 
>, 2. L. 
iu (Glo- 
toru.1 Tg. 
rOCARU 
Gogoriță 
(C.S.M.) 
s) ; du- 
.. FILL 
aciu, R. 
tusu, S 
ciudean

(Gloria), L. Nicolî (Pionierul) . 
1. GETA COJQCARU SIMONA 
SAVU, 2. Gina Petrea, Ana Go
goriță (Voința). 3. Gianina Căprar, 
Elena Cătur Metalurgistul) și 
Ramona Filip (C.S.M.). Daniela 
Terzea (Constructorul Craiova) ; 
mixt î 1. R. CREȚU, RAMONA 
FILIP 2. A. Filimon, Simona 
Savu, 3. B. Dumitru, Geta Cojo- 
earu și M. Danciu, Daniela Ter
zea ; CĂDEȚI — simplu : 1. C. 
NEGRILĂ (Pionierul), 2. M. Piciu 
(Universitatea), 3. V. Căluș (C.S.S. 
Bistrița) și M. Vitan (Universi
tatea) ; 1. ADRIANA NASTASE 
(Juventus), 2. Maria Cocoș (Ju
ventus), 3. Iulia Rîșcanu (Hidro
tehnica) și Iuliana Lazăr (Meta
lul) ; dublu î 1. M. PICIU, M. 
BĂRĂGAN (Universitatea), 2. A. 
Teodorescu (Metalurgistul), M. 
Vitan (Universitatea), 3. I. Chin- 
driș, V. Căluș (C.S.M.) și C. Țol, 
C. Negrilă (Pionierul) ; 1. JULIA
NA LAZAR IONELA COPACI 
(Metalul) 2. Klara Vltoș, Emiko 
Horvath , .ernit), 3. Adriana 
Năstase, Iulia Rîșcanu și Lumi
nița Nica (Metalul) Laura Ni- 
colae (Știința) ; mixt : 1. M. VI
TAN, ADRIANA NASTASE, 2. M. 
Piciu, Iulia Rîșcanu, 3. M. Bără
gan, Maria Cocoș și C. Țol, E- 
meșe Szabo. (V. POPOVICI - 
coresp.).

TINERET LA BASCHET
de ti-

CULIN. 
viște — 
mureș ti

Bucu- 
. Vîlcea 
ul Ga- 
e 82—74 
lăți — 

12—22) ;
C.s.ș. 

I-Napo- 
'g. Jiu
Bucu-
Arad

C.s.ș. 
>.Ș. Tg. 
andurii 
I 83—73 
t : Ra- 
• Elec- 
32—30) 
- vo-

67—60

(27—32), Robotul C.S.Ș. Bacău — 
C.S.Ș. 1 CONPHEC Constanța
77— 81 (38—46), Electro Botoșani — 
Robotul Bacău 77—72 (31—33), 
C.S.Ș. 1 Constanța — Confecția 
Botoșani 100—50 (55—15) ; seria a 
II-a : Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheor- 
ghe — Constructorul Craiova
78— 76 (35—33), C.S.M. Viitorul
Gheorgheri — Constructorul C.S.Ș 
Arad 79—81 (28—33), Crișul C.S.Ș.
2 Oradea — Mobila II C.S.Ș. 
Sa tu Mar 73—44 (39—29), Con
structorul Arad - Crișul Oradea 
81—71 (35—35' C S.M. Gheorgheni 
— Constructorul Craiova 72—54 
(39—27), Mobila II Satu Mare — 
Comerțul Sf. Gheorghe 62—74 
(28—32).

Corespondenți : T. Siriopol, I. 
Ghișa, E. Teirău, M. Radu, M. 
Avanu, Ch. Goldenberg. O. Bcr- 
becaru, Z. Kovacs, O. Guțu, N. 
Ștefan, A. Soare.

IU St ÎNTÎMPIĂ CU CHIMI! RM. VÎlCfA ?

„ta- 
oțiilor 
entru 

fază
re- 

rimul 
celași 
cen- 
Bră- 

jscel, 
etc. 

tistic, 
apare 
■eniu, 
am- 
cele 

i în- 
eușit 
mele 
țiilor 
, fi- 
clu- 
o și 
eniu 

31 
tțiul 
tit- 

irul, 
lung

cta- 
nză- 
i de 
litiu 
t in

1975 de Costică Dafinoiu), Re- 
șiței (cu ultimul campion, Pavel 
Nedelcea, în 1970), Oradei (ul
timul campion, Mihai Micloș, 
1981), Slatinei (ultimul titlu în 
1980, prin Cristian Gheorghișor), 
Bacăului (ultimul campion, Ma- 
rinică Ouatu, în 1980) etc., etc.

Toate acșste constatări nasc, 
firesc, semne de întrebare cu 
privire la activitatea unor an
trenori și îndeosebi a celor din 
centrele care nu apar nici mă
car o singură dată în ultimul 
deceniu pe lista campionilor 
Și, din păcate, acești antrenori, 
sînt foarte mulți. Nu ne-am 
propus de această dată să no
minalizăm. Preferăm, în înche
ierea acestui comentariu, să 
evidențiem eforturile depuse 
de „noul val“ al antrenorilor, 
subliniind performanța tehnicie
nilor Constantin Vasiliu (C 
Iași), Emil Popa și Titi Tudor 
(Prahova ASA Ploiești), Ion 
Olteanu (IMG București), Fran- 
cisc Ambruș (Voința CIuj-Na- 
poca) și Constantin Foia (Me
canică Fină București) care, 
alături de colegii lor de la 
Steaua și Dinamo, au reușit, 
acum la ultima ediție a „na
ționalelor", să-și urce elevii 
pe prima treaptă a podiumu
lui. Așteptăm, de ce să nu spu
nem așa 7, noi antrenori can
didați la consacrare...

I 
I
I
I
I 
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I
I
I 
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I
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Cîțiva ani la rind, Chimia 
Rm. Vîlcea a luptat din greu 
să evite retrogradarea din Di
vizia A. Și, cu eforturi lău
dabile. ea a reușit, dar. iată, în 
ediția 1986/87 n-a mai izbutit 
același lucru și avea- să pără
sească primul eșalon, în ciu
da eforturilor făcute, a condi
țiilor bune de pregătire și 
refacere, de datare tehnico- 
materială pe care organele lo
cale, cîțiva conducători de in
stituții entuziaști și mari iu
bitori ai fotbalului, le-au creat 
acestei formații. Valoarea mo
destă (raportată la Divizia A) 
a fondului de jucători și numă
rul anilor unora dintre ei 
și-au spus, în cele din urmă, 
cuvîntul.

Momentul retrogradării, ca 
peste tot (și la Buzău lucrurile 
stau cam la fel) a produs o 
mare dezamăgire și n-a fost 
trecut deloc ușor. Dovadă — și 
acel 3—3 cu A.S. Drobeta. pe 
propriu] teren. A venit. însă me
ciul de la București, egalul cu 
Autobuzul, și Chimia împreu
nă cu conducerea clubului, cu 
suporterii săi. începuse să se 
uite spre locurile fruntașe ale 
clasamentului seriei a II-a.

Cînd, duminică, am sosit la 
Rm. Vîlcea. am simțit aceas
tă stare de spirit. Stadionul, 
la fel de frumos, de îngrijit, 
aceleași condiții de joc, ca la 
„A“, public în tribune, ca la 
multe meciuri de Divizia A, 
aproape 10 000 de spectatori. 
Cînd Chimia a intrat pe te
ren, l-am văzut pe toți foștii 
divizionari A — Carabageac, 
Lazăr, Teleșpan, Vergu, Ancu- 
ța, Mangalagiu, Treschin, iar 
printre rezerve figurau ex-pi- 
teșteanul Tonta, aflat după un 
vechi accident, Pavel, Gaiță, 
Deaconescu. Replica o dădea

| Inter Sibiu, o presupusă can

didată la promovare, dar, cu 
excepția a doi-trei jucători, 
lipsită de experiența competi- 
țională a eșaloanelor superioa
re. Cu toate acestea. Chimia a 
pierdut întîlnirea. Nu vrem să 
scădem cu nimic meritele oas
peților, dar vîlcenii au fost în
vinși din cauza lor. Datorită 
jocului confuz, Ineficacității, 
imposibilității de a combate 
tactica de joc la ofsaid a oas
peților. care facea „pachet", 
la centru, cele două echipe. 
Foștii divizionari A n-au pu
tut să-și impună punctul de 
vedere, superioritatea de an
samblu. Au fost și cele două 
mari gafe, a lui Teleșpan (de 
neînțeles pentru un jucător ca 
el, prezent pe la atîtea loturi 
reprezentative de juniori, ti
neret și olimpic) și cea a por
tarului V. Preda, și Chimia a 
ajuns la —2 în „clasamentul 
adevărului", demoralizată de a- 
cest eșec. Vinovății principali 
au fost ei, jucătorii ; au gre
șit, poate, și tinerii antrenori 
V. Grossu și L. Catargiu, care 
trebuiau să-i cheme la ordine 
pe elevii lor.

Meciul cu Inter Sibiu a con
stituit un „duș rece“ pentru e- 
chipa din Rm. Vîlcea. El tre
buie analizat cu toată serio
zitatea, cu calm și la obiect. 
Mai sînt de disputat 25 de e- 
tape, liderii seriei nu se află 
prea departe. Chimia trebuie 
să-și strîngă rîndurile, să se 
mobilizeze responsabil, exem
plar, și să nu uite că a fost 
o divizionară A. Aceasta, ca 
și interesul cu care o urmă
resc spectatorii, și grija de 
care se bucură in oraș și ju
deț, OBLIGA LA O COM- 
FORȚARE SUPERIOARA. Ju
cătorii de la Chimia au dato
ria s-o facă 1

Constantin ALEXE

> Cu etapa de sîmbătă, prima 
' icenă a fotbalului “trece în a 
, âoua parte (și ultima) a se-
> sonului, după care urmează
’ firesc, bilanțurile obișnuite. 
[, Echipele cu „plusuri" 
i parcurge, evident 

de iarnă liniștită,
' „minusuri0 vor
I sfera reflecțiilor, 

„antidoturile* atît 
re campaniei unei primăveri 
care se anunță de pe acum 
deosebit de fierbinte. Pînă a- 
tunci, însă, să tragem nod un 
semnal de alarmă 
mul cartonașelor 
roșii) „distribuite" 
lerii fluierului*4, 
decurg etapele de 
acordate pose orilor ; un sem
nal pe care l-am mai tras și 
altădată tot în 
pagină.

Mai întîi. să 
,.tabloul" pus
C.S.M. Suceava 
cartonașe 
5 etape de suspen
dare, Corvinul : 14
c.g., 4 et. F. C.
Argeș : 13 c.g..
5 et., A.S.A. Tg. 
c.g., f 
iova : 
11 c.g. 
șov : 
lăți : 
Bacău : 
Victoria : 
8 C.g.. 1
8 c.g., 3 et..
țese • 7 c.g. 1 r., 
namo 
Napoca : 
5 c.g.. 
ra s 5 c.g., 
c.g., 1 r.,

vor 
o vacanță 

iar cele cu 
rămîne în 
căutîndu-și 
de necesa-

pe... tărî- 
galbene (și 
de ..cava- 
din care 
suspendare

acest colt de

vă prezentăm 
în

: 15
galbene.

discuție :

Dar ca să avem o imagine 
perfectă a stării disciplinare 
ă campionatului Diviziei A 
trebuie să amintim și „recol
ta0 de cartonașe și suspen
dări din campionatul speran
țelor : Corvinul : l r. (Bozga) 
cu 5 etape de suspendare 
Petrolul j 1 r 2 et., Sportul 
Studențesc : 3 r. 7 et., Steaua: 
4 r., 8 et. De menționat că 
numai aceste trei echipe apar 
pe acest tabel. In sfîrșit dacă 
adăugăm și faptul că mulți 
dintre arbitrii primei divizii 
nu aplică încă cu destulă con
secvență litera regulamentu
lui privind încălcarea reguli
lor de joc. a spiritului de 
sportivitate De terenurile de 
fotbal, atunci, fără îndoială 
tablou, senițat mai sus ar a- 
vea cu totu alte dimensiuni 
Vociferă ia deciziile arbitri
lor, îmbrincer. ale adversaru
lui, obstrucții și faulturi 

petate (discrete 
chiar pe... față) 
mulări, trageri 
timp sub 
rite forme.
distanței

I
I

PRELIMINARIILE C. E
tVrmare din pag. 1)

mai periculos șut al acestei 
prime părți a partidei îi apar
ține lui Mateuț (min. 28), dar 
balonul a trecut cu puțin peste 
„transversală". Din nou porta
rul gazdelor va ieși în evi
dență, în min. 38. cînd, după 
o ingenioasă combinație lovan- 
Cămătaru, ultimul este contrat 
in extremis și balonul se duce 
în. corner. O acțiune spectacu
loasă, tot „în doi“, Hagi-Mate- 
uț, se încheie cu un șut liftat 
al ultimului, dar Lekbelo I in
tervine. la timp. Cu un minut 
înainte de pauză, notăm cea 
mai mare ocazie de gol a re
prizei: acțiune Hagi, urmată de 
o excelentă centrare și Lăcă
tuș reia, de Ja 4 metri, din 
fața porții goale, pe lingă bară.

La reluare, remarcăm for-

I
I
I
I
I
I

vate cu greu de apărătorii al
banezi. Atacul din min. 55 pe 
„traseul" Hagi-Lăcătuș-Klein îl 
obligă la un plonjon de mare 
risc pe Lekbelo I. Se anunță, 
astfel, golul care a căzut în 
min. 62: după ce a primit ba
lonul din combinația Lăcătuș- 
Căniătaru, cu o execuție ce îi 
este caracteristică, KLEIN a 
expediat mingea, cu exteriorul, 
dintr-un unghi dificil, aproape 
imposibil, în plasă: 1—0 pen
tru reprezentativa României! 
Presiunea formației noastre 
continuă, Lejtbelo I fiind ne
voit să iasă mult din poartă la 
atacurile din min. 63 (Lăcătuș) 
și 65 (Cămătaru). x Prima apari-

I cingul formației noastre. ’ în 
minutele 50, 51 și 52 înregis
trăm acțiuni viguroase rezol

Croșeul de stingă expediat de 
Rudei Obreja ji-a atins ținta si 
în secunda următoaTe Cornel 
Lihâceanu va asculta numără
toarea arbitrului

Foto: Aurel D. NEAGU

1 roșu
A.S.A. Tg. Mureș : 12 

4 et„ Universitatea Cra- 
: 12 c.g., 3 et., F.C. Olt :

2 r.. 5 et.. F.C.M. Bra
il c.g., 3'et., Oțelul Ga
li c.g., 1 et.. Sport Club

10 c.g., 1 r. 6 et.
9 c.g., 2 et., Rapid: 
r., 5 et.. Flacăra : 

Sportul Studen- 
2 et.. Dl-

7 c.g., 3 et.. „U° Cluj-
6 c.g., 1 et. Steaua 

1 et., „Poli" Timișoa- 
, 1 et., Petrolul : 3 

v.g., i x., 1 et. Trăgînd linie 
și adunînd, vom observa că 
în evidența forului de specia
litate. extrasă din foile de ar
bitraje, s-au adunat, pînă 
acum 157 de cartonașe galbe
ne, 7 roșii, 49 de jucători pri
mind un număr de 55 etape 
de suspendare ! în acest cal
cul intră «1 „nefericitul caz* 
al jucătorului Ștefan (singurul 
cartonaș roșu al Petrolului), 
obligat să stea in afara ga
zonului pînă la refacerea gă- 
lățeanulul I. Gigl. accidentat 
grav de sus-nnmitul jucător 
în partida de campionat, dis
putată la Ploiești, un caz în- 
tîlnit. ce-i drept, foarte rar 
în fotbalul nostru, care nu 
este însă interpretat cu ace
eași severitate si în alte îm- 
prejurăr. .

re- 
sau 
si
de 

dife- 
neres- 

pectarea distanței „ziduri
lor “ la loviturile libere sau la 
executarea cornerelor (în ast
fel de împrejurări .cavalerii 
fluierului0 din țara noastră, 
sînt destul de indulgenți cu a- 
plicarea regulamentului și- 
efectele negative le înregis
trăm în partidele internațio
nale !) toate la un loc fac 
mari deservicii fotbalului, nu 
ajută Ia sporirea competitivi
tății campionatului nostru. 
Dimpotrivă, il urîțesc și, în 
ultimă instanță, golesc tribu
nele de spectatori, fiindcă ni
meni nu plătește^ un bilet de 
intrare pentru a vedea cum 
se încalcă spiritul de (air
play, pentru a vedea, din pă
cate, chiar și scene penibile.

Lăsîndu-1 pe conducătorii, 
antrenorii șl jucătorii vizați 
(cei mal mulți dintre aceștia 
cu vechi „ștate de servicii0 in 
prima divizie, unii chiar cu 

să
ce se imp-un 
din nou. în- 
a cita oară?) : 
pune... dege-

statut de internaționali !) 
tragă conduzMle 
noi ne punem, 
trebarea (pentru 
cînd și cine va
tul pe rană pentru curmarea 
actelor de nesportivitate din 
campionatul nostru.

Stelîon TRANDAFIRESCU

ție în atac mai periculoasă a 
gazdelor o înregistrăm în min. 
84, cînd, la o Inexactitate a lui 
Belodedici, Bubeki șutează pes
te bară. Ar fi fost nedrept ca 
echipa albaneză să egaleze la 
unul dintre puținele atacuri 
din partea a doua, pentru că, 
in ansamblu, reprezentativa 
României s-a dovedit net supe
rioară.

Acum, la orizont, meciul de 
la Viena, de care se leagă a- 
ceeași condiție a calificării: 
victoria! Beneficiind și de mo
ralul crescut prin succesul de 
miercuri, de la Vlora, „trico
lorii" au toate argumentele 
spre a realiza, printr-un nou 
succes, intrarea între primele 
opt reprezentative ale continen
tului.

Consiliul municipal București pentru educație fizică și 
sport, împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă, organizează vineri 30 oc
tombrie a.c.. cu prilejul redeschiderii cursurilor de pregă
tire politico-ideologică a oadrelor de conducere din dome
niul activității de educație fizică și sport din municipiul 
București, dezbaterea pe tema : „Concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, privind 
rolul Partidului Comunist Român ca centru vital și forță 
politică conducătoare a întregii națiuni".

în cadrul dezbaterii, vor fi abordate sarcinile organelor 
și organizațiilor de partid din unitățile sportive ale Capita
lei, în perioada premergătoare Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării a 40 de ani de la proclamarea 
Republicii, privind creșterea calității și eficienței activității 
politico-organizatorice și educative, pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii în vederea îndeplinirii și depășirii 
obiectivelor cuprinse în planul de dezvoltare a activității 
de educație fizică, sport și turism pe anul 1987 și pe între
gul cincinal.

•> ►

’ ►

ADMINISTRAȚIA Dt STAT 10T0 PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 28 OCTOMBRIE 1987. Ex
tragerea I : 36 11 18 29 41 44 ; 
Extragerea a II-a : 15 4 23 42 
30 32. Fond total de cîștiguri : 
564.955 lei. din care 30.512 lei. 
report la catego-ria 1.
• Mîine are loc după cum se

știe, TRAGEREA --------------- *
LOTO a săptăminii 
seamnă " 
MA ZI 
lete cu 
tați că 
cate se . 
cîștiguri.
• Intre numeroasele acțiuni cu 

caracter deosebit organizate la 
cererea Insistentă a particlpanțl- 
tor este și TRAGEREA MULTI
PLA LOTO de duminică, 1 no
iembrie. Aceasta vine să se ada
uge la acțiunile de succes deose
bit din ultimul timp, la care s-au

OBIȘNUITA 
ceea ce în

că ASTAZI este ULTI- 
pentru procurarea de bi- 
numerele favorite. Nu ui- 

mai multe variante ju- 
pot solda cu mai multe

atribuit numeroase și importante 
cîștiguri, intre care n-au lipsit 
autoturismele excursiile peste 
notare șl Importantele sume de 
bani. De această dată, partlci- 
panțil vor avea la dispoziție o 
sumedenie de opțiuni, avînd în 
vedere cele 72 de numere, în ca
drul a 8 extrageri, cuprinse în 
două faze. Tragerile fiind „le
gate", cîte două, se poate eîștiga 
șl eu 3 numere din 18.
• La concursul PRONOSPORT 

de duminică 25 octombrie, pe 
lingă participantul Ion Nlnel, din 
localitatea Bradu (Argeș), care a 
clștigat un autoturism .Dacia 
1300“, a mai avut bucuria unui 
ciștig asemănător și Doboșan Ni- 
coleta din Timișoara care a cu
mulat, pe un buletin cu 12 re
zultate exacte 2 cîștiguri de ca
tegoria a II-a șl o suită de cîști
guri categoria a ni-a, revenln 
du-i, astfel, un autoturism „Da
cia 1300".

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, LA PLOIEȘTI, pe 

stadionu; PetroluJ (ora 15). Lotul 
U.E.F.A. ’90, care se pregătește 
pentru dubla întîlnire cu repre
zentativa din San Marino (pre
liminarii C.E.) va întilni. tntr-un 
meci de verifi-care echipa de 
speranțe a divizionarei A din lo
calitate. Marți, 3 noiembrie, a- 
celași lot va întîlni divizionara 
C A.S.A. Chimia Brazi.
• PARTIDA LUFTETARI (AI^ 

BANTA) — P.A.O.K. SALONIC, 
din cadrul Cupei Balcanice (pro
gramată la 5 noiembrie), va fi 
condusă de arbitrul piteștean Al. 
Mustățea. întâlnirea reprezentati
velor de juniori II ale Ciprului 
și 'R.D. Germane (18 noiembrie) 
va fi arbitrată de orădeanul O. 
ștreng.
• LA 12 NOIEMBRIE, va avea 

loc o nouă etapă a Cupei Româ
niei, competiție care se desfășoa
ră sub egida ,Daciadei°. Vor 
evolua echipele calificate In e- 
tapa disputată la 21 octombrie, 
formații din campionatul jude
țean și din Diviziile B și C-
• IN „CUPA BALCANICA*

INTERCLUBURI. in grupa B, la 
Salonic s-” disputat săptămîna 
trecută partida Heraklis — Sam- 
sunspor (Turcia). Scor : 4—3
(1—1) pentru gazde. Meciul a 
fost condus de arbitrul nostru. 
Gh. Constantin, care ne-a spus 
că a fost un joc foarte dispu
tat î 1—0 pentru gazde 1—1, a- 
poi oaspeții au luat conducerea 
cu 2—1... Din grupa B mai face 
parte și echipa bulgară Sliven.

SELECȚIE I
LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI

CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR NR. 1 DIN 
BUCUREȘTI organizează, 
în perioada 2—7 noiem
brie a.c., zilnic între ore
le 10—14. la baza spor
tivă „Cireșarii". o selec
ție de fotbal (portari si 
jucători de cîmp) pen
tru copii născuți între 1 
august 1975 si 31 iulie 1 
1979.

Se primesc înscrieri și 
din provincie. clubul 
avînd internat.

La baza sportivă „Ci
reșarii", situată în Bd. 1 
Mai. se poate ajunge cu 
tramvaiele 20, 45 și 55 
(statia „Aviator Popiș- 
teanu").

Informații se pot ob
ține la telefoanele 65 29 30 
sau 65 46 05.



a Început vizita oficială Ieri, la rugby, in Parcul Copilului începe balcaniada

DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI GRIVIȚA ROȘIE SLAVA MOSCOVA DE HALTERE

ERICH HONECKER 18-18 (12-10)

(Urmare din vag D

La Palatul Consiliului de Stat 
iu început, miercuri, 28 octom
brie, convorbirile oficiale dintre 
ovarășul Nicolae 
secretar general al 
Jomunist

Ceaușescu, 
Partidului 

________ Român, președintele 
lepublicii Socialiste România, si 
ovarășul Erich Honecker, socre
ai* general al Comitetului Cen- 
ral al Partidului Socialist Unit 
lin Germania, președintele Con
ciliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi salutat cu deosebită căldură 
vizita oficială de prietenie pe 
eare tovarășul Erich Honecker 
o efectuează în tara noastră, 
subliniind că aceasta constituie 
□ expresie a bunelor raporturi 
de prietenie și colaborare oare 
s-au statornicit și se dezvoltă 
între cele două partide, tari si 
popoare, a dorinței comune 
a le conferi un continui 
mai bogat.

Tovarășul Erich Honecker 
mulțumit pentru invitația de a 
vizita România, pentru primirea 
prietenească și ospitalitatea de 
care se bucură în tara noastră 
și a exprimat convingerea că 
noua intîlnire la cel mai înalt 
nivel se va înscrie ca un impor
tant 
mai

poare, în spiritul convorbirilor 
' și înțelegerilor convenite la ni

vel înalt, s-a apreciat că po
tențialul economic actual ni 
României și R.D. Germane ofe
ră condiții pentru extinderea si 
mai puternică a cooperării si 
specializării în producție, con
lucrării pe tărîm tehnico-stiin- 
țific și în alte domenii de inte
res comun, precum si pentru 
creșterea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri.

In acest sens, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Ho- 
necker au hotărît ca membrii 
celor 
neze, 
tătile 
earea
laterale, 
stabilite.

Convorbirile 
tr-o atmosferă 
nie, de stimă 
ciprocă.

două delegații să exami- 
în timpul vizitei pGsibili- 
existente pentru intensifi- 
coiaborării economice bi- 

potrivit orientărilor

moment 
departe

de 
tot

a

in extinderea pe 
a relațiilor bilate-

timpul 
procedat la o 
că privind preocupările și acti
vitatea celor două partide pen
tru înfăptuirea planurilor și 
programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială ale României si 
R.D. Germane, mersul construc
ției socialiste in cele două țări 
și a avut loc un larg schimb de 
păreri in probleme bilaterale.

Subliniindu-se. cu satisfacție, 
nivelul atins în dezvoltarea re
lațiilor do colaborare dintre 
cele două partide, țări si po-

convorbirilor, s-a 
informare reeipro-

I

După ce în primul meci din 
cadrul turneului ce îl între
prinde în țara noastră echipa 
de rugby Slava Moscova a în
trecut o combinată Rapid + 
Sportul Studențesc, cu 29—15, 

ieri, pe terenul din Parcul Co- 
pilului, sportivii moscoviți au 
avut drept adversari pe cei de 
la R. C. Grivița Roșie. După o 
partidă de mare interes, cu 
faze bine elaborate de ambele 
părți, scorul a fost egal: 18—18 
(la pauză gazdele au condus 
eu 12—10).

Rezultatul reflectă fidel ra
portul de forțe de pe teren. 
Rugbyștii de la Grivița Roșie 
s-au impus printr-o tehnică 
mai avansată, cei oaspeți au 
impresionat prin gabarit și 
mobilitate. S-a jucat fair, spre 
satisfacția celor prezenți. care

se desfășoară în
de caldă priete- 

si înțelegere re- ARGENTINA AUSTRALIA

*

Ceaușescu. 
Partidului 

□reședințele 
• România, 

la Palatul

15-36 LA RUGBY

au avut și bucuria de a vedea 
nu mai puțin de 5 eseuri, unul 
al gazdelor, prin Neaga (Gri- 
vița Roșie a mai marcat prin 
T. Radu — transformare și 4 
l.p.) și trei ‘ale oaspeților, 
autori fiind Barinov (2), Igna
tiev și Siskov (primul dintre 
ele transformat de Bezin). De 
notat că ambele echipe au 
ratat o suită de l.p.-uri, Gri
vița prin T. Radu (trei dintre 
ca,re una s^ oprit în bară !), 
iar Slava prin Bezin.

Arbitrul Gli. Huștiu a condus 
formațiile:

GRIVIȚA ROȘIE: Al. Marin 
— Chirigiu, I. Nicolae, I. Pe
tre, Calafeleanu — T. Radu, 
Neaga — Gurămare, Brînză, 
Cîrcei — Moțoc, Siroe — A. 
Ion, Pasache, Vlad.

SLAVA : Ignatiev
Ermakov, Beleaev, 
Bezin, Kopiliov — 
kov, Barinov, 
Confetiv, Lîsov

Tighiev, Medvedi.

în perioada 30 octombrie — 
1 noiembrie, va avea loc la 
Tirana cea de a 17-a ediție a 
Balcaniadei de haltere. Și-au 
anunțat participarea sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România, Turcia si din 
țara gazdă.
Din lotul sportivilor români £ac 

parte, printre alții, tinerii Traian 
Cihărean, Dorel Mateeș, Dumi
tru Negreanu, Nicolae Osiac, 
Petre Tufă și Augustin Colici.

C.M DE ȘAH
MADRID 28 (Agerpres). Cea 

de-a 7-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șah, ce se 
dispută la Sevilla, a fost amînată. 
la cererea lui Kasparov și se va 
juca probabil vineri. Scorul, după 
cum se știe este de 3,5—2,5 
puncte în favoarea lui Karpov.

— Șiskov, 
Bolonkin —
Valealisci- 

Fedotkov — 
— Medeska,

Tiberiu STAMA .

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BELGRAD

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, i 
Republicii Socialiste 
a oferit, miercuri. 
Consiliului de Stat, un dineu 
oficial în onoarea tovarășului 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Sfat al Republicii De
mocrate Germane.

în timpul dineului desfășurat 
într-o atmosferă . de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker 
au rostit toasturi care au fost 
urmărite cu viu interes 
subliniate cu aplauze.

Toasturile au fost marcate 
mod solemn de imnurile 
stat ale Republicii Democrate 
Germane și Republicii Socialis
te România.
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BUENOS AIRES (Ager
pres). — Echipa de rugby a 
Australiei, aflată în turneu In 
Argentina, a evoluat, la Buenos 
Aires în compania unei selec
ționate locale. Rugbyștii austra
lieni* au obținut victoria cu 
scorul de 36—15 (12—4).

Capitală 
_ . tineret a

Varșoviei, care va susține două 
meciuri în compania formați
ilor de juniori și cădeți ale 
Bucureștiului. Vom reveni cu 
precizarea datelor <Je joc.

BOXERII JUNIORI

EVOLUEAZĂ IN R.D. GER!iANĂ
Echipa de box juniori a țării 

noastre se află în R.D. Germană, 
unde va susține două întîlniri 
amicale cu sportivi din reprezen
tativa țării gazdă. Au făcut de
plasarea următorii sportivi : P. 
Paraschiv, Cr. Dumitrică, G. Bă- 
lășoiu, C. Brînză, L. Ghiorghiță, 
V. Ionel, A. Toderașcu. V. Sîr- 
bu, I. Vasluianu, V. Văduva, M. 
Că^'^țînă.

CRITERIUL OLIMPIC LA CAIAC-CANOE,
o întrecere cu multe speranțe la start

Criteriul olimpic la caiac-ca- 
noe s-a desfășurat pe Lacul Bas- 
cov dc lingă Pitești, imediat după 
„Cupa F.R.K.C.", lucru firesc 
dacă avem în vedere câ între
cerea era rezervată tinerilor pînă 
la 23 de ani. Vrem să spunem că 
mai toți performerii care au luat 
startul în „Cupa F.R.K.C." și-au 
disoutat întîietatea și în cadrul 
Criteriului olimpic, vîrsta medie 
a lotului nostru reprezentativ dc 
seniori fiind sub 23 de ani.

Așadar, start în Criteriul Olim
pic,’ cu Daniel Stoian (anul tre
cut, la Montreal, campion mon
dial la 19 ani), Marina Ciucur- 
Bituleanu, Luminița Munteanu, 
Alexandru Dulău, Vasile Lehaci 
și alți medaliați la C.M. din 
1986, din Canada. Cum era de 
așteptat, proba de caiac simplu 
500 m (b) a fost cîștigată de 
Daniel Stoian (Steaua) 1:52,13 
urmat fiind de Viorel Polocoșer 
(Dinamo) 1*.53,75 și Adrian Scoică 
(Steaua) 1:54.02. în finala de ca
iac simplu 1000 m însă. Daniel 
Stoian (4:12,40' a fost depășit de 
dinamovistul Mihai Năstase 
(4:10.97). pe locul 3 situîndu-se 
Nicolae lagăru (Constructorul Ti
mișoara) 4:13.01. La caiac simplu 
fete (500 m) s-au întrecut — în 
seriile eliminatorii — 30 de com
petitoare, cele mai bune 9 spor
tive disputîndu-și întîietatea în 
finala - acestei probe. A învins în 
acest „top al tinerelor speranțe" 
Mihaela Nedejde de la Steaua 
(2:12,60), o vîslașâ nrgu'.ncioasă. 
tenace, ambițioasă. Pe celelalte 
locuri : 2. Genoveva Marlnache

Marina Ciucur-Bituleanu și Luminița Munteanu (Dinamo) 
ciștigat, cum se aștepta, proba de caiac dublu

(Steaua) 2:13,01, 3. Sanda Nieulae 
(Dinamo) 2:13,96 — mereu pe po
ziții fruntașe în întrecerile jurib 
oarelor, 4. Liliana Vlăsceanu- 
(CSȘ Tulcea) «2:16,25, 5. Anișoara 
Brezudcă (CSȘ Constanța) 2:16,70. 
6. Viorica Iordache (CNU Con
strucții Buc.) 2:17,64 — la primul 
ei mare

Vasile 
„noului 
nia de 
1000 m. 
luat în 
aplomb. _______
dorință de afirmare) tînărului de

concurs.
Condrat, canoea nr. 1 a 
val", a trecut primul 11- 
sosire la simplu 500 si 
După felul cum a evo- 
acest sezon nautic (cu 
personalitate și o mare

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎMĂ LA TIMIȘOARA
'Urmare din oao l>

început miercuri și încheiat 
duminică. Concursul Republi
can de selecție al tinerilor ju
cători de tenis (pînă la 16 ani), 
a adus, pe cocheta și excelent 
dotata bază a asociației spor
tive Electrica. într-un program 
non-stop de dimineața Dină la 
înserat, zeci și zeci de băieți si 
fete. Candidați — duoă cum ne 
sou nea prof.- Alexe Bardan, 
antrenorul coordonator al Cen
trului Republican de eonii de 
sub egida federației — la ma
rea performanță, la un loc oe 
tabloul viitorilor se’ent'ortahuj. 
Ing. Alfred Hartwec.
tele asociației orga.n’zn’oare. 
omniprezent, câta totuși cu

privirea la concitadini, în fața 
fileului aflîndu-se și speranțe
le timișorene Angela Kerek 
(chiar de la Electrica) actuala 
campioană a junioarelor, și 
Cristian Zctu (C.S.M. Timișoa
ra). campion republican 
copii.

Sîmbătă 
mai mult 
cît 150 de 
tat în campionatul județean si 

promoție la fotbal. Și chiar 
dacă a fost pauză în prima di
vizie. sîmbătă. elevii profeso
rului Ton lonescu au jucat în 
compania unei echipe ..mici", 
locale. Comlosana (Hin comu
na Cornioșu Mare). Pentru că 
..PoM" nu vrea să-si întrerupă 
ascensiunea.

de

nici 
de-

• Luni sosește în 
Selecționata de

BELGRAD, 28 (Agerpres). — în 
turneul internațional de șah de 
la Belgrad după 7 runde și dis
putarea partidelor întrerupte cla
samentul are patru lideri ; Tim- 
man, Hjartarson, Korcinoi și Li<u- 
bojevici cu cîte 4,% puncte, ur
mați de Beliavski și Popovici cu 
cîte 4 puncte etc. într-una dan 
partidele întrerupte, Popovici l-a 
învins pe islandezul Hjartarson.

O PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT ®
ATLETISM • Bolivianca Laura 

Ferrel a început un marș pe dis
tanța de 900 km, între orașele 
Santa Cruz și La Paz. Acțiunea 
face parte din campania inițiată 
de forurile sportive din Bolivia 
împotriva drogurilor. • Englezul 
Lindsay Robertson a terminat în
vingător în maratonul de la 
Frankfurt pe Main, fiind crono
metrat pe distanța de 42,195 km 
cu timpul de 2hl3:30. Pe 
secund, la.....................
sosit 
Steffiny.

BASCHET • Localitatea vest- 
germană Gelsenkirchen a găzduit 
meciul amical dintre selecționa
tele masculine ale R.F. Germania 
și Olandei. Baschetbaliștll olan
dezi au terminat învingători cu 
scorul de 98—83 (42—35).

CICLISM > Turul Guatemalal 
a continuat cu etapa a 7-a, în 
care victoria a revenit rutierului 
columbian Juan Carlos Arias, în
registrat pe distanța de 102 km 
cu timpul de 2h32:55. Sosit pe lo
cul doi, la cinci secunde de cîș- 
tigător, Edin Nova (Guatemala) 
a trecut pe primul loc în clasa
mentul general.

HANDBAL £ Competiția mas
culină disputată la Copenhaga 
s-a încheiat cu victoria selec
ționatei Iugoslaviei — 6 p, ur
mată în clasamentul final de e- 
chipele Danemarcei, R.F. Germa
nia și Cehoslovaciei cu cîte 4 p. 
în ultimul meci’ al turneului, 
handbal! știi iugoslavi» au învins

locUâ
1:45 de cîștigător, a 

vest-germanul Herbert

cu scorul de 27—21 (15—12) for
mația Danemarcei. • Turneul fe
minin de la Bratislava s-a în
cheiat cu victoria echipei Sna-rtaK 
Kiev, care a întrecut în meciul 
decisiv cu scorul de 20—10 (11—6) 
formația locală Inter. • Turneul 
masculin desfășurat în localitatea 
elvețiană Winterthur a fost cîști- 
gat de selecționata R.D. Germa
ne, care a întrecut în ultimul 
meci, cu scorul de 17—16 (9—10), 
formația Elveției. Pe locul trei 
s-a situat reprezentativa Islandei, 
învingătoare cu. scorul de 27—23 
(10—8) în fața echipei Austriei.

TENIS • Turneul de la 
Viena, contînd pentru „Marele 
Premiua fost ciștigat de Jonas 
Svensson (Suedia), învingător cu 
1—6, 1—6, 6—2. 6—3, 7—5 în finala 
disputată cu Amo-s Mansdorf 
(Israel). în finala probei de du
blu, cuplul american Nel Purceii 
— Tim Wilkinson a dispus cu 
6—3, 7—6 de perechea spaniolă 
Emilio Sanchez — Javier San
chez. • într-o partidă demon
strativă, disputată la Geneva, 
francezul Yannick Noah l-a în
vins cu 6—4. 4—6, 7—5 pe ame
ricanul John McEnroe ,

VOLEI > Campionatul mascu
lin al Asiei, desfășurat în Ku
weit, a fost ciștigat de reprezen
tativa Japoniei. în finala com
petiției, voleibaliștii niponi au în
trecut cu scorul de 3—0 (15—13, 
16—4. Ii5—9) echipa
neze.

Fel bal »er i<i«
ECHIPA R.P. CHINEZE calificată la j.o.

și duminică, 
nici mai puțin 
meciuri s-au dispu

la Danubiu Tulcea i se întreză
rește’* o frumoasă și rapidă as
censiune sportivă.
la 500 m : ‘ '
2. Eusebiu 
2:07,60, 3.
2:08,83 ; la 
4:30,65, 2. __
Lipșa 4:34.71.

Celelalte rezultate : 500 m : K2
— 1. Boris Petro, Paul Voicu (Di
namo, Lot olimpic) ' ‘ "
Oprea ' ‘
name) 1:45,28,
Șerban (Portul Brăila. CSȘ Călă
rași) 1:46,41 ; K4 (f) — 1. Marina 
Bituleanu, Luminița Munteanu, 
Genoveva Marinache, Mihaela 
Nedejde (Dinamo, Steaua) 1:47,77, 
2. M. Cuzub. M. Acatincăi, D 
Catană, M. Bungău (CSM Iași, 
Farul, CSM Pitești) 1:49,25 ; K2 
(f) — 1. Marina Bituleanu — Lu
minița Munteanu (Dinamo) 
1:59,10, 2. Sanda Nieulae, Liliana 
Vlăsceanu (Dinamo, CSȘ Tulcea) 
2:02.46 ; C2 — 1. G. Obreja. G. 
Andriev (Steaua, Dinamo, ultimul 
în afară de concurs) 1:52.52, 2. 
Vasile Lehaci, Vasile Afanase

■ (Steaua) 1:54,75 : 1000 m — K2 :
1. Ion Miloșoiu, Alex. popa (Di
namo. Steaua) 3:42,99, 2. C. Jer
can, R. Șerban (Portul, CSȘ Că
lărași) 3 44,09 : C2 — 1. G. Obre
ja, Gh. Andriev (Steaua. Dina
mo. ultimul în afară de concurs) 
3:53,65. 2. V. Simion, V. 2ahar 
(CSM Iași. Danubiu) 3:57,59: K4
— 1. Boris Petro, 
Alex. Pona, Paul 
Steaua. Danubiu) 
meni general : 1.
2. Dinamo 123.,25 
Tulcea 31.25 o.

Clasament — 
1. V. Condrat 2:05.94, 
Făt (Simared B. Mare) 
Ionel Lipșa (Dinamo) 
1000 m : 1. V. Condrat 
E. Făt. 4:32,17, 3. I.

. . 1:43,64, 2. I.
Gh Matei (Danubiu, Di-

3. C. Jercan, R.

Ionel Oprea, 
Voicu (Dinamo. 

3:13.56. Clasa- 
Steaua 133,25 o. 
p 3. Danubiu

Reprezentativa olimpică a R.F. 
Chineze a obținut un frumos 
succes, la Tokio, în cadrul pre
liminariilor J.O. Juclnd excelent, 
în fata celor 70 000 de spectatori, 
fotbaliștii chinezi au dispus de

sei ecționata Japoniei
(1—0), prin punctele marcate de 
Haiguang (min. 38) și Tang Xia- 
dong (mim. 76). Astfel. R.P. Chi
neză s-a calificat pentru prima 
oară la turneul final al J.O.

Meciuri internaționale, rezultate

• Desfășurată la Magdeburg,
întîlnirea din cadrul C.E. de ti
neret dintre R.D. Germană și 
Norvegia s-a încheiat la egalitate: 
1—1 (1—0). Au marcat Wuckel,
respectiv Rekdal. în clasamentul 
grupei a 3-a conduce Franța cu 
7 p (5 j), urmată de R.D. Ger
mană 6 p (5 j), U.R.S.S. 6 p 
(6 j) și Norvegia 3 p (6 j).
• La Bratislava, în joc amical 

între primele reprezentative ale 
Cehoslovaciei și Poloniei, victo
ria a revenit gazdelor cu 3—1 
(1—0), prin punctele marcate de 
Danele (min. 30 din 11 m), Mi
ci nec (min. 47) și Bulek (min. 
67). respectiv Tarasiewicz (anin. 
61). Da joc au asistat doar 2700 
de spectatori !
• în finala „Cupei Norvegiei", 

disputată la Oslo, echipa Byrne 
a învins cu 1—0 (după prelungiri) 
formația Brann.

h.d.
• „Cupa ligii Scoției" a fost cu

cerită de Glasgow Rangers, care 
a întrecut în finală cu 5—3 (după 
executarea loviturilor de la 14 m) . 
formația F.C. Aberdeen,
• în campionatul Belgiei, după 

12 etape, conduce acum echipa 
Antwerpen, cu 19 p, urmată de 
formațiile F.C. Bruges și F.C. 
Malines — cu cîte 18 p. Rezul
tate : Winterslag — Antwerpen 
1—5 ; Anderlecht — St. Trond 
0—1 !, Ware gem — Courtrai 
Beerschot — Racing Jet 
Molenbeek — F.C. Malines 
F.C. Liăge — Charleroi 4—2 
Bruges — Lokeren 2—1.
• în preliminariile turneului 

olimpic. Guatemala a învins pe 
teren propriu, cu 3—0 (1—0). for
mația Guyanel. • Tot în preli
minariile olimpice : Spania — 
Franța 1—2 (1—0). Partida a fost 
condusă de Ion Crăciunescu.

2-1 ;
2—o ; 
0-1;

; F.C.

La închiderea ediției
LA JUNIORI, U.R.S.S. - ROMÂNIA 2-0 (0-0)

MOSCOVA, 28 (Agerpres).
Miercuri, la Gori, în meci pen

tru preliminariile Campionatului 
European de fotbal, rezervat echi
pelor de juniori, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
2—0 (0—0) formația Ramântei. Au 
marcat Popoviei (min. 62) și Sa- 
lenko (min. 67 din 11 m).

Aseară s-au desfășurat mai 
multe meciuri în preliminariile 
C.E. In grupa a 3-a, la Simfero
pol, echipa U.R.S.S. a dispus eu 
2—0 (1—0) dc cea a Islandei, ca- 
lificîndu-se pentru turneul final 
al C.E. în aceeași grupă, la Mag- 
deburg : R.D. Germană — Nor
vegia 3—1 (2—1).
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