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ERICH HONECKER I
Joi, 29 octombrie, la Palatul 

Consiliului de Stat s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Komân, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat ai Repu
blicii Democrate Germane.

In aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțele
gere reciprocă, cei doi condu
cători de partid și de stat au 
continuat schimbul de păreri 
în probleme ale dezvoltării re
lațiilor de colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, precum și cu privire 
la unele aspecte actuale ale 
vieții politice internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Erich Honecker au 
exprimat deplina satisfacție 
față de rezultatele vizitei, ale 
convorbirilor purtate în aceste 
zile la București, subliniind că 
Înțelegerile convenite deschid 
noi și largi perspective dezvol
tării colaborării dintre Româ
nia și R. D. Germană pe plan 
politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural și în alte do
menii, pentru întărirea priete
niei dintre popoarele celor două 
țări.

în timpul convorbirilor, a 
fost exprimată voința Româ
niei și R.D. Germane de a con
lucra tot mai strins pe arena 
mondială, pentru a-și aduce 
contribuția activă la soluționa
rea constructivă a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, 
la afirmarea politicii de pace, 
de dezarmare, de înțelegere și 
cooperare în Europa si în în
treaga lume.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au hotărît să con
tinue dialogul prietenesc, tra
dițional, la cel mai înalt nivel, 
care s-a dovedit a fi un fac
tor hotărîtor în dezvoltarea ge
nerală a bunelor relații dintre 
P.C.R. și P.SU.G., dintre 
România și R-D. Germană, din
tre popoarele țărilor noastre.

în legătură cu rezultatele vi
zitei, a fost adoptat un comu
nicat comun care se dă pu
blicității.

★
_ Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Erich Honecker 
au efectuat, joi dimineață, o 
vizită în municipiul Bucu
rești.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au vizitat cea de-a 
doua magistrală a metroului 
bucurestean dată în folosință 
cu puțin tiipp în urmă, 
parcurgînd, cu un tren special 
distanța dintre Piața Universi
tății și Piața Aviatorilor. Nu
meroși locuitori ai Capitalei, 
tineri și vîrstnici, au salutat cu 
deosebită căldură pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker.

Cei doi conducători de partid 
și de stat, împreună cu persoa
nele oficiale care au participat 
la vizită, s-au oprit apoi la 
barajul lacului de acumulare a 
Dîmboviței, unde se deschide 
o vastă panoramă a lucrărilor 
executate în această parte a 
orașului.

In continuare, a fost vizitat 
bulevardul „Victoria Socialis

mului", unde se află In con- ș 
strucție „Casa Republicii", alte 
ansambluri și obiective edili- g 
tare de anvergură, ș

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g? 
a înfățișat principalele obiecti- 0 
ve ce se construiesc în această 
parte a orașului, amplul pro- 
gram de înnoire a acestui pe- î; 
rimetru urbanistic din centrul 0 
Bucureștiului îj

Au fost parcurse, în continua- gs 
re, cartiere ale Capitalei în g? 
care sînt vizibile la tot pasul -S 
semnele înnoirii și moderni- ig 
zării. g:

Tovarășul Erich Honecker a 
avut cuvinte de înaltă apre- sî 
ciere la adresa vastului proiect 
arhitectonic aflat în curs de g; 
înfăptuire în centrul Capitalei, g 
a remarcabilelor succese ale g 
constructorilor bucureșteni, a g* 
eforturilor depuse pentru con- 
tinua înfrumusețare a Bucu- g; 
reștiului. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
și tovarășul Erich Honecker g 
au vizitat apoi întreprinderea g 
de mașini grele, unitate repre- g 
tentativă a industriei românești, g 

Vizitarea unor sectoare de g 
producție a fost precedată de g 
intîlnirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker g 
cu membrii Consiliului oame- g 
nilor muncii. g

După încheierea intîlnirii, g 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și g 
tovarășul Erich Honecker, im- g 
preună cu celelalte persoane o- g 
ficiale, au vizitat cîteva sectoa- g 
re productive. g

★ âCu prilejul vizitei oficiale de g 
prietenie efectuată in tara g 

noastră, la invitația tova- gs 
rășului Nicolae Ceaușescu, de g 
către tovarășul Erick Honecker, g 
joi, 29 octombrie, a avut loc o g 
mare adunare populară consa- g 
erată prieteniei dintre Repu- g 
blica Socialistă România și g 
Republica Democrată Germană, g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
și tovarășul Erich Honecker au g 
fost întimpinați, la sosirea in g 
Sala Palatului, locul unde s-a g 
desfășurat adunarea populară, g 
cu multă căldură, cu puterni- g 
ce aplauze. g

Alături de cei doi conducă- g 
tori de partid și de stat, in g 
prezidiul adunării au luat Ioc g 
persoanele oficiale din țara g 
noastră și din R.D. Germană g 
care au participat la convorbiri, g

Adunarea consacrată priete- g 
niei dintre Republica Socialis- g 
tă România și Republica De- g 
mocrată Germană a fost des- g 
chisă de Constantin Olteanu, g 
membru al Comitetului Politic g 
Executiv al C.C. al P.C.R., g 
prim-sccretar al Comitetului g 
municipal București al P.C-R-. g 
primarul general al Capitalei. g

In uralele celor prezenți, au g 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE g 
CEAUȘESCU, secretar general g 
al Partidului Comunist Român, gs 
președintele Republicii Socialis- g 
te România, și tovarășul ERICH g 
HONECKER, secretar general al g 
Comitetului Central al Partidu- 
lui Socialist Unit din Germania, g 
președintele Consiliului de Stat g 
al Republicii Democrate Ger- g 
mane. g

Cuvîntările celor doi condu- g 
cători de partid și de stat au sg ---------------------------------- '---------  g 
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„0 SIMBIOZĂ REUȘITĂ ÎNTRE ARTĂ, ȘTIINJĂ Șl SPORT"
Presa internațională continuă să elogieze evoluția gimnastelor*

noastre la Campionatele Mondiale
Am scris Ieri că impresi

onanta comportare a fetelor 
noastre la „mondialele" de 
gimnastică de la Rotterdam a 
prilejuit si prilejuiește elogii 
și superlative în presa de 
pretutindeni. Firește că ziariș
tii prezent) la întrecerile de 
la „Ahoy Sportpaleis" n-au 
sesizat, imediat, că bilanțul 
înregistrat de echipa României 
la cea de a 24-a ediție a C.M. 
a fost, din toate punctele de 
vedere, cel mai substanțial, 
mai consistent din istoria par
ticipării sale la competiția nu
mărul 1 a respectivei discipli
ne, dar ei n-au scăpat ocazia 
de a-și pune la lucru imagina
ția și fantezia, recurgînd la 
metafore si comparații dintre, 
cele mai avîntate. Lăudînd 
insă, după cum vom proba 
îndată, ei n-au făcut altceva 
decît să constate, pentru că 
intr-adevăr gimnastele noas
tre au oferit la fiecare apa
riție, temeinic însușite lecții 
de virtuozitate, stăpînire de 
sine si modestie.

Toate aceste calități au fost, 
pe rînd sau simultan, sublini
ate, suma lor fiind chiar che
ia unei izbînzi de avengură. 
Ziarul olandez „Volkskrant", de 
pildă, nota pe marginea evo
luției campioanei absolute a 
lumii că „prin Aurelia Dobre se 
poate vedea că gimnastica de

in meciul de la Vlora, din preliminariile C.E. de fotbal

PENULTIMUL PAS A FOST FĂCUT, DAR...
ȘTACHETA VIENEZĂ E MULT MAI ÎNALTĂ

Nimeni nu se îndoia, că acest 
meci cu echipa Albaniei va fi 
unul foarte greu, fie și nu
mai pentru faptul că se juca 
sub semnul lui „a fi sau a nu 
fi". Un 0—0 ar fi însemnat 
sfîrșitul preliminariilor și chiar 
al unui ciclu în viața echipei 
noastre naționale.

E adevărat, echipa Albaniei 
avea în clasament o situație 
inedită, cu nici un punct în 
cont și cu nu mai puțin de 12 
goluri primite. Dar, ca întot
deauna în momentele de mare 
tensiune, memoria pare dispu
să să repună pe rol un 0—0 
cu R.F. Germania (care a eli
minat echipa lui Schon din- 
tr-un turneu final european) 
sau un mai recent 2—0 cu 
Belgia, cu aceleași efecte.

La meciul de la Vlora s-a 
prezentat și Miguel Munoz, 
antrenorul reprezentativei Spa
niei. Si a făcut această de
plasare nu atît pentru a-i ur

Aurelia Dobre „« impresionat prin valoare, constantă si perfec
țiune" („Deutsche Sportecho")

vîrf constituie o simbioză re
ușită între artă, știință șl 
sport", adăugind că „nicioda
tă o gimnastă n-a avut, atitea 
zile Ia rînd, sîngele rece și 
farmecul Aureliei". Un far
mec, ca să zicem așa. sportiv, 
manifestat în timpul unor e- 

mări pe viitorii săi adversari, 
fotbaliștii albanezi, ci pentru 
a aștepta remiza mult visată, 
care ar fi însemnat — și pen
tru spanioli — tot sfirșitul pre
liminariilor, cu singura dife
rență că Butraguerio și com
pania ar fi avut pașapoartele 
pentru Europa Pokal.

în aceste condiții de tensi
une maximă, „tricolorii" au 
cîstigat un dificil meci de... 
calificare. N-a fost un meci 
extraordinar — cum avea să 
spună Em. Jenei după minu
tul 90 —, dar nici unul foarte 
slab, cum nu a reușit Munoz 
să se abțină în declarația 
după meci, etnd și-a trădat 

Pentru prima manșă a semifinalei C. C. E., cu Sisley Pescara

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI ÎȘI

xerciții extrem de pretențioa
se („noi, riscante, nemaintilni- 
te“. după același „Volkskrant"), 
dar si unul natural, proaspăta

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag a 4-a)

mai mult dezamăgirea decît 
punctul de vedere tehnic, de 
antrenor. (în acest sens. co
mentatorul Bellarmo de la zia
rul „Marca" a fost mai a- 
proape de ideea lui Jenei.)

Echipa României a început 
cu prudența firească acest 
meci în care nu avea voie să 
primească gol. Ea a fost do
minată de echipa lui Sulnj. 
care s-a ridicat, timp de 30 
de minute, peste condiția sa 
în clasament, lâsînd impresia 
că „tricolorii" noștri inacă nu

loan CHIRILA
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intreținere. Folosire, eficientă .
GOSPODARI Șl BENEFICIARI

Raidul nostru pe tema amenajării, utilizării și 
întreținerii bazelor sportive continuă. Iată, in 
problema abordată, puse față în față, două e- 
xemple care se opun.

Șl LAMINORUL BECLEAN 
VA JUCA PE GAZON...

Acurp vreo 20 de ani, călătorul sosit la Be- 
clean vedea o comună ca multe altele. Acum, 
însă.-. Din 1968, această așezare a județului Bis- 
trița-Năsăud are statut de oraș și, de atunci, se 
construiesc mereu, frumos și temeinic, blocuri, 
magazine, unități școlare, drumuri, mîndria lo
calității constituind-o platforma industrială unde 
se află întreprinderea metalurgică șl Fabrica 
de covoare. Oamenii de aici s-au dovedit a fi 
și pricepuți constructori sportivi. Pe această 
temă ne-a vorbit tovarășa Cornelia Cristina, 
vicepreședintă a Consiliului popular orășenesc. 
„Orașul avea pînă în prezent o arenă de fotbal, 
una de popice, o sală de sport la Liceul indus- 
trial terenuri simple pe lingă unități econo
mice și școli. Se simțea nevoia unei baze spor-

MAI PUȚIN... GOSPODARI 
tive care să satisfacă cerințele crescînde ale 
celor 9 asociații sportive, cu mii de membri an
grenați în diverse competiții. în consecință, 
ac-am propus să construim în zona cartierului 
de locuințe «6 Martie», un stadion".

Firesc, la început au fost propunerile cetățe
nilor, au yrmat inițiativele; tinerii și vîrstnicil 
care și-au suflecat mînecile și au pornit, la 
treabă, ca dispecer al micului șantier fiind nu
mit maistrul Nicolae Tomescu. Au fost date 
deja în folosință, prin muncă patriotică, „drept
unghiurile" de handbal, baschet și tenis, pe care 
au și avut loc primele concursuri sub egida 
Daciadei. Se lucrează de zor la pista de atle
tism, precum și la gazonarea terenului de fotbal, 
toată lumea dorind ca echipa Laminorul, aflată 
în Divizia C, să joace în următorul sezon pe 
noul teren. Amabila noastră interlocutoare ne-a

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)

Pentru poloiștii de la Dinamo 
București, meciul cu Sisley 
Pescara a început, tntr-un a- 
nume fel, chiar în momentul 
cînd au aflat decizia sorților 
pentru semifinalele Cupei 
Campionilor Europeni. Cum a 
fost pronunțat numele lui Es- 
tiarte, vedeta spaniolă a echi
pei italiene, a încetat brusc 
orice comentariu vizavi de în- 
tîlnirea de la Gorzow — care, 
la ora cu pricina, se încheiase 
de puține ceasuri —, jucătorii 
s-au strîns ciorchine în jurul 
antrenorului Iuliu Capsa și 
a început mai mult decît o 
simplă evaluare a șanselor. 
Pentru că, spre pildă, Liviu 
Răducanu, căpitanul echipei, 
a pornit pe drumul anticipări
lor printr-o întrebare de fond, 
„cum va fi oare timpul la fi
nele lui octombrie?", care vi
za, sigur, alegerea bazinului 
pentru prima manșă. Riscul 
însemnat al unui timp mai pu
țin propice a anulat repede 
ideea de a se juca în piscina 
proprie, in aer liber, idee ten
tantă mai cu seamă la gțndul

unei foarte posibile mari aflu
ente de public. S-a ales Pi- 
teștiul, cu un bazin acoperit, 
cum nu sînt multe în bătrînul 
continent, „unde am și făcut, 
trebuie să ne amintim pasul 
cel mare spre finala Cupei Cu
pelor, de acum doi ani" ac
centua Șerban Popescu. Pre
cedenta dublă manșă cu Sisley 
a șl oferit, de altfel, baza de 
discuție pentru sumedenia de..', 
avancronici la obiect, tehnice 
sau tactice, declanșate de gol- 
geterul Vlad Hagiu sau porta
rul Mihai Simion. Se știe bine 
cum și ce face mai fiecare 
dintre component!, campioanei 
Italiei. „Sîntem, doar, cuno
ștințe vechi, cu prea nutine 
noutăți de o parte și de alta, 
iar fiecare amănunt, cit.de ne
însemnat la prima vedere, 
poate conta mult", spunea 
Cristian Dan.

Dinamo crede în șansa sa. 
Are, dacă vreți, și atuul eali-

Geo RA'TCHI

(Continuare in pag a 4-a)

cit.de


PRODUCTIElRIATIk.SPORT..
, o

DE LA GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ, LA DRAGOSTEA PENTRU SPORT 0 DISPUTAT Șl SPECTACULOS
In jumătate de oră, între 

10.30 și 11, am asistat la reu
șite reprize de gimnastică la 
locul de muncă în trei secții: 
confecții metalice, motoare 
grele, strungărie. Cîte un in
structor. dintre muncitori 
(strungarul I. Cojocaru, rectifi
catorul I. Tîrîș), comanda pre
cis. iar strungarii, frezorii, me
canicii executau cu 
era evidentă o at
mosferă de bună 
dispoziție — exer
ciții j care aveau 
darul să-i învio
reze

„Foarte frumos !, 
ne adresăm tova
rășului Alexandru 
Nicoiescu, directo
rul tehnic al în
treprinderii de U- 
iilaje Grele pen
tru Construcții în A- 
gricuitură (IUGC). 
în general, gim
nastica la locul de 
muncă se practică 
în birouri, ateliere 
de proiectare, în 
secții cu benzi 
rulante. Vedem și
muncitorii din hale sînt dis
puși să facă gimnastică, ba
chiar sînt îneîntați. în multe 
alte părți se afirmă că cei care 
lucrează în astfel de «secții 
grele» nu mai au nevoie de 
gimnastică...".

„Complet greșit, ne răspun
de directorul tehnic. Să știți 
că gimnastica și alte activități 
sportive îi tentează în mod 
deosebit. Și asemenea activități 
concură Ia creșterea produc
tivității muncii, la recuperare 
și destindere".

Cînd am aflat însă că inter
locutorul nostru este și preșe
dintele asociației sportive 
I.U.G.C. (ne aflam In între
prindere cu mai multi acti
viști sportivi ven.iți la un 
schimb de experiență pe te
ma gimnasticii la locul de

plăcere —

muncă), am hotărît să reve
nim, așa că... ne-am invitat a 
doua zi pentru a discuta mai 
mult despre dragostea față de 
mișcare și sport a miilor de 
oameni ai muncii din această 
întreprindere.

...în biroul directorului se 
află și vicepreședintele aso
ciației sportive. muncitorul 
Vasile Manolache („Ehee!...

cinci secții : tractoare, esca- |j 
valoare, motoare grele, strun- ~
gărie, confecții metalice... Cam [1 
la fiecare două săptămîni oa- U 
menii muneii de la noi pleacă 
în diferite excursii, ! 
Comitetului U.T.C., ____
țu, fiind principalul « 
zator și animator... Avem 
campionate de casă la fotbal, 
handbal, tenis de masă, șah...

îoi pleacă fi 
, secretarul (J 
Marin Nu- n 

organi- II
■“0

vremea permite, se iese din hala 51 exercițiile se fac in aer liber 
Foto : Aurel D. NEAGU

Asociația noastră a luat fiin
ță încă din 1968“), dar și pre
ședintele Comitetului sindica
tului, Nicolas Cernea („Ne im
plicăm, efectiv, în activitatea 
sportivă. E necesară").

Ni se aduce la cunoștință, 
cu mindrie justificată, că 
I.U.G.C. este o întreprindere 
fruntașă. Ocupîndu-se de re
pararea utilajelor de construc
ții pentru îmbunătățiri fun
ciare, aceasta a cucerit trei 
ani Ia rind locul I pe ramură, 
iar în 1987 merge pe aceeași 
linie. După care, vorbim de 
sport. Se începe cu modestie : 
„Să știți că noi n-avem sport 
de performanță". După ce pre
cizăm că, în ceea ce îi pri
vește. ne interesează In spe
cial sportul de masă. iată... a- 
vem ce nota : „Gimnastica Ia 
locul de muncă se practică în

Participăm Ia campionate de 
sector și în «Onoare» la fotbal 

_și handbal... Nu lipsim de la 
crosurile pe sector sau Capita
lă... Aetim participăm la con
struirea unui mare stadion... 
între pasionații sportului, pe 
care ne bazăm în organizarea 
diferitelor activități, se află 
maiștrii Gh. Manta, Al. Micii, 
sudorul I. Neculau, frezorița 
Maria Mărgărit, inginerul T 
Ciurtin, profesorul de educație 
fizică G. Bădulescu..."

Spre finalul discuției, apare 
A. Slăvuțeanu, președintele 
C.E.F.S. al Sectorului Agricol 
Ilfov. „Nu știu ce vi s-a spus, 
dar pot să vă asigur că, din 
cele 17 asociații sportive ale 
sectorului, cea de la I.U.G.C. 
este etalon". Edificator.

Modesto FERRA-NI

Probe de rezistență trecute cu
de ma fi ni le Dacia fi

După cinci etape (Raliurile 
Brașovului, Deltei, Dunării, Har
ghitei și Bucovinei), Campionatul 
Republican la acest gen de com
petiții automobilistice a luat slir- 
șit. Bun prilej, firește, de a-1 
comenta „in Întregul" Iul.

Referindu-ne mal tmtîi la clș- 
tlaătorii titlurilor de campioni, 
remarcăm victoria, ca și anul 
trecut, a cuplului L. Balint — 
C. Zărnescu (IA. Dacia Pitești) 
care, devenind campion absolut, 
a dovedit din nou valoarea sa. 
experiența de care dispune. Suc
ces scontat al unui pilot de ex
cepție, curajos, al unui navigator 
pe măsură. Merituoasă, de ase
menea. comportarea a două echi
paje tinere care au cucerit pen
tru prima dată locul I în dampio- ” ; D. Ionescu
(I.A.T.S.A. Pitești) și N. Andrei 
— Gh. Barbu (I.A. Dacia) la cla
sele a 6-a, respectiv a 5-a, ale 
grupei ,,C“, precum și a unul cu
plu puternic și tehnic, F. Ma- 
teescu — C. Motoc (Unirea Tri
color București) la clasa a 7-a. 
Cu totul remarcabilă comportarea 
echipei Oltcit Craiova. După ce 
anul trecut ocupase locul m in 
clasament (după I.A. Dacia și 
I.P.A. Sibiu). iată că de astă 
dată, pregătind Cu multă atenție 
mașinile, întă-rlndu-și echipa cu 
sportivi talentați (Florin și Vio
leta Cordan, Gh.* Nemeș, I. Dicoi). 
întreprinderea Oltcit a reușit 
să-și adjudece mult rivnltul titlu, 
în fruntea ierarhiei au rămas a- 
celeașl cinci echipe de anul tre
cut (Oltcit, Dacia, I.P.A., 
I.A.T.S.A., Șoimii I.T.A. Cluj), 
cărora li s-a alăturat, prin evo
luția bună a echipajelor proprii. 
Unirea Tricolor.
Ar mai fi de remarcat faptul că 

în toate cele cinci județe în care 
s-au desfășurat raliurile — Bra
șov. Tulcea. Sibiu, Harghita, Su
ceava — Cluburile județene de

nat : I. Mălăuț

La Cluj-Napoca,

Oltcit

DIVIZIA A II LA HOCHEI
sîmbătă și duminică

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE RAIIUIK

automobilism șl karting au fost 
ajutate efectiv, fără rezerve, de 
către organele locale respective 
(consilii populare, organe jude
țene de miliție, Întreprinderi șl 
Instituții), creindu-se condiții ex
celente pentru desfășurarea unor 
Întreceri disputate, spectaculoase. 
Traseele, ea să ne referim șl la 
ele, au fost în general bine alese, 
soliciitînd din plin măiestria pi- 
loțllor și navigatorilor, dar și re
zistența mașinilor. Am avea insă 
o obiecție : mu este nevoie (de 
aceeași părere este și federația 
de specialitate) ca traseele alese 
să fie atlt de dificile îneît să 
ducă, fără 
„distrugerea* 
Europa nu 
ceva...

Remareînd. 
cununat de 

iată 
clasament 

al

de dificile
milă am spune, la 

1 mașinii. Nicăieri în 
se înclină către asa

în final, efortul în- 
reusită al Federației 

rezultatele campio- 
general (1- 

grupei ,,C“) — 1.
C. Zărnescu, 2. I.

D. Ionescu. 3. S. Va- 
Scobai (I.A. Dacia) :

— 1. C. Duval — Gh.
Florin Cordan — Vio-

3. C. Bușulescu — 
(toate. Oltcit) : cl. a

N. Andrei — Gh. Barbu,
2. C. Mil l — .R. Bădilă (I.A.T.S.A.),
3. M. Runcan — M. Panaite 
(iambii I.A.T.S.A.) : cl. a 6-a. 1.

1. Mălăuț — D. Ionescu. 2. L. 
Balint — C. Zărnescu. 3. S. Va
sile — O. Scobai : cl. a 7-a, 1.
F. Mateescu — C. Motoc, 2. M. 
Bucur — A Moldovan (I.P.A.), 
3. G. Gavrilă — S. Țențu (ARO 
Muscel). Echipe : 1. Oltcit craiova 
— 6 660 p, 2. I.A. Dacia Pitești,
3. I.P.A. Sibiu — ambele cu cîte 
6 400 p.

A.C.R., 
natului 
dentic cu 
L. Balint 
Mălăuț — 
sile — O. 
grupa ,,A“ 
Nemeș, 2. 
leta Cordan 
I Dicoi 
5-a. 1.

M. Fr.

In timp 
rifeii șahu 
Kasparov 
pov, își « 
titlul mor 
mai depai 
nică.

Deșt,, « i 
mondial. . 
blanca, s- 
se mai vo 
„copil-min 
cei din ji 
talentului 
Cubei la 
suită de 
cedent, ct 
înregistrat 
Lasker în 
în fruntea 
maeștri ai 
veac. Con 
ca un str 
al jocului 
pa“ a exc 
combinații 
să. puse 
ciziei și a 
șabile. C 
exemplul 
dul trecut 
Tel. c2. 
ff2. h2 ; n 
Tc5, d8. < 
h7), în ca 
banez. jui 
avea ca a 
Bernstein, 
disputată 
1914. Aces 
mai înain 
turase un 
pin pe sit 
Capab’ a 
tul. i. 
combinaue 
întîi cu s
1.. . C:e3 2. 
după care 
perbă mi
3.. . Db2 !!

ULTIMELE ÎNTRECE

Pe patinoarul din Gheorgheni 
s-au desfășurat întrecerile celei 
de a doua etape a Diviziei 
grupa valorică secundă, 
prim-plan s-au situat 
susținute de Lotul de 
Electromureș cu cite 
tnfrîngere din cele 
disputate. Foarte slab 
portat formațiile Petrolul 
șov, care a pierdut toate parti
dele, și C.S.M. Suceava, cu o 
singură victori;, la Petrolul.

Valoarea tehnică a majorității 
meciurilor a fost slabă, ca ur
mare e pregătirii precare, 
disciplina a lăsat de dorit, 
bitrii dietînd, între altele, 
meroas- pedepse grave : 
minute Eșeanu 
două _
va), 
dăuțl) 
Constantmescu 
țese) P 
șov) ; n 
mit șl o pedeapsă gravă 
meci pentru rea conduită ; 
chipa C.S.M. Suceava a acumu
lat în ac;s+ turneu nu mai pu
țin de 146 de minute de penali
zare.

REZULTATE, Lotul de 18 ani 
5—4 cu IMASA Sf. Gheorghe,

A, 
în 

partidele 
18 ani șl 
o singură 
7 meciuri 
s-au com- 

Bra-

iar 
ar- 
nu- 

cu 10 
(Suceava) de 

ori, Dospin Gelu (Sucea- 
Marius Zapsa (Metal Ră- 

i Dan Ielciu (IMASA), N. 
(Sportul Studen- 

Roșca (Petrolul Bra- 
Constantinescu a pri- 
pedaapsă gravă de 

rea conduită ; e-

20—3 cu Petrolul Brașov, 0—4 
cu Metalul Rădăuți, 13—8 eu 
Tîrnava Odorheiu Secuiesc, 14—5 
cu C.S.M Suceava, 7—4 cu

- - - “ - E-
Spor- 

C.S.M..
3— 1
Pe- 

I cu 
Mu- 

3—3 cu 
cu Petro-

cu
10—4 

IMASA,
4— 2

7—4 
Sportul Studențesc, 5—6 cu 
lectromureș Tg. Mureș ; 
tul Studențesc 10—1 cu 
Suceava, 4—1 cu Tlrnava, 
cu Electromureș, 11—3 cu 
troluh 2—1 cu IMASA, 8—6 
Metalul ; Electromureș Tg. 
reș 7—4 cu Tîrnava, * * 
C.S.M. Suceava, 10—2 
Iul, 11—5 cu Metalul, 8—5 
IMASA: Metalul Rădăuți 
cu Petrolul, 7—3 cu
13—5 cu C.S.M. Suceava, 
cu Tirnava ; IMASA Sf. Gheor
ghe 19—3 cu P;trolul, 10—7 cu 
Suceava, 9—1 cu Tîrnava ; Tîr
nava Odorheiu Secuiesc 13—4 
cu C.S.M Suceava, 11—4 cu Pe
trolul ; C.S.M. Suceava 13—4 cu 
Petrolul.

Bela MALNASI — coresp.

CLASAMENTUL
1. Electromureș 13 10 2 1 93-
2. TMUCB 13 9 1 3 59-
3. Lot 18 ani 13 81 4 199-
4. IMASA 13 70 6 84-
5. Met. Răd. 13 6 2 5 79-
6. Tîrnava O. 13 50 8 67-
7. CSM Suc. 13 2 0 11 62-:
8. Petrolul Bv. •) 7 00 7 23-

50 22
44 19
63 18
56 16
73 14
73 10

133 4
94 0

170 DE CONCURENTE

La Poiana Brașov vor avea 
loc, sîmbătă și duminică, ul
timele întreceri de ciclism ale 
anului — Campionatele Națio
nale ale seniorilor și juniorilor 
mari, precum și Concursul Re
publican al juniorilor mid. 
toate la ciclocros. Cicliștii vor

reș), Gh. Bi 
Șt. Buiareai 
Plopeni), P. 
țavei (ambii 
rincz (Steau 
(Voința Clu

La juniori 
și M. Grant

LA FINALELE

1 NOIEMBRIE 193?

Tragere multiplă
LOTO

BANi.AUTOTURISME.EXCURSII
PSBTE HOTARt

ACTUALITĂȚI
• CITEVA rezultate din Di

vizia B : Tablierul Pitești — pe
trochimistul Pitești 5—60, Rul
mentul Alexandria — știința 
București 20-19, S.N. Oltenița

Text’la Pucioasa 23_ 24
“ Aut0 Ga- lăți 15—16

• 1N CAMPIONATUL de Jn-
Dinamo — Mașini Grele11-60. 

Iad — 
C.F.R. 
C.F.R. 
mentul _______
tact Botoșani 46—6, 
tea Timișoara —_____
Cugir 4—18, Transport Tg.
rui — 1
• IN .CUPA F.R. EU___ ,

o nouă etapă (a n-a), după ur
mătorul program :

Seria I : steaua — Rapid, as
tăzi de la ora 15, pe stadionul 

și Sportul Studențesc —

C.S.S. Rulmentul n Bîr- 
C.S.S. Unirea Iași 12—8, 
Contactoare Buzău —

Iași 24—25, C.S.S. Rul- 
I Bîrlad — Electrocon- 

Unlversîta- 
Metalurgistul 

. Mureș — Carpați Mîrșa 16—11, Fa- 
’ R.C. Grivița Roșie 14—10.

t „CUPA F.R. RUGBY",

MAI MULTE TRAGERI 
INTR-UNA SINGURA
• 72 de

în cadrul 
prinse în 2

numere, în total, 
a 8 extrageri, cu- 
faze ;

• Se cîștigă și cu 3 nume
re din 16 extrase ;
• Variantele ,, sfert" 

obține clștiguri pînă la 
fonul maxim (în absența 
Hanțelor întregi) ;

va-

la 
de

Steaua ț______ _____ _____ _
Gloria București, duminică, pe 
terenul de la Complexul Tei,

• Clștiguri cumulate, 
ambele faze, pe variante 
25 de lei, care asigură acce
sul la toate cele 14 categorii 
de :
• ULTIMA ZI de partici

pare sîmbătă, 91 octombrie 1

ora 10
Seria ___ o_  ____

rești — Grivița Roșie,° duminică, 
stadionul Tineretului IV, ora 10.

Seria a IlI-a : T.C. Ind. Con
stanța — Farul duminică, sta
dion Farui de la ora 9. In con
tinuare Lc+ul reprezentativ de 
seniori va susține un meci-test 
in compania selecționatei de ti
neret a țării.

Seria a iv-a : C.S.M. Suceava 
— I.R.A Tecuci șl Politehnica 
Iași — Rulmentul Bîrlad.

Seria a V-a : C.S.M. Sibiu — 
Metalurgistul Cugir și I.O.B. 
Balș — Carpați Mîrșa.

Seria 
șani —

Seria
Buzău

Seria 
Bala Mare — U.a.m.t. Oradea.

la aceastf etapă vor sta e-

a_ II-a î Energia Bucu-

a Vl-a : știința Petro- 
Olimpia P.T.T. Arad.

a vil-a : Contactoare 
— Chimia Brăila
a VIII-a : știința CEMIN

♦) A jucat din 
înlocuind Lotul_ _______
ani) ai cărui componențl au in
trat În echipele lor de seniori, 
în Divizia A I.

★
Azi șl mîine au Ioc meciurile 

etapelor s 11 a și a 12-a a Di
viziei A I Ia hochei : la Bucu
rești, Dinamo — Steaua, la 

Sport Club — 
___I, Vii- 

Progresul. Partidele fn- 
17. în clasament : 
D (două jocuri mai 
Sport Club 13 p, 3. 
P, 4. Dinamo (două 
puțin) 9 p, 5. Pro- 
6. Viitorul 3 p.

turui al doilea, 
de tineret (20

rești, ______
Miercurea Ciuc, ...__
Dunărea și la Gheorgheni, 
torul — 1--------- --- - ■ -
cep la ova 
1. Steaua 14 puțin), 2.
Dunărea 11 
jocuri mai 
greșul 4 p

DIN RUGBY
chipele m.g. București, Con
structorul Constanța, Universi
tatea Timișoara și „U“ 16 Fe
bruarie Clui-Napoca.

•A FOST fixat lotul de juni
ori al Bucureștiulul pentru me
ciul cu selecționata de tineret a 
Varșoviei. Lotul cuprinde 28 de 
jucători : 13 de la Steaua, 7 de 
la C.S.S Triumf, 4 de la Gloria 
și cîte unul de la Grivlța Roșie, 
M.G., Știința și C.S.S. 2.

REPUBLICANE DE JUDO
în Sala Sporturilor din Cluj- 

Napoca vor avea loc, sîmbătă 
și duminică, finalele celei de-a 
IlI-a ediții a Concursului Re
publican de judo feminin, 
întrecerile se anunță deosebit 
de interesante, cel puțin din 
două considerente : 1. la fie
care categorie de greutate s-au 
calificat din etapele anterioa
re numeroase concurente, în 
total urmînd să-și încerce șan
sele nu mai puțin de 170 de 
finaliste ; 2. în competiție se 
vor afla și cîștigătoarele de 
anul trecut : Florica Pricop 
(Progresul Brăila) la catego
ria superușoară (48 kg), Diana 
Ciupe (Gloria Arad), semi- 
ușoară (52 kg), Ana Scrobotă 
(Metalul Aiud). ușoară (56 kg), 
Ioana Nicola (Metalul 
semimijlocie (61 kg), 
Aldea (Metalul Aiud). 
cie (66 kg). Daniela 
(C.S.M. Borzești), semigrea (72 
kg) și Leonora Vizitiu (C.S.M. 
Borzești). la grea (+72 kg).

Cei mai buni arbitri din țară, 
printre care și cîteva arbitre, 
vor fi prezenți la întrecerile de 
la Cluj-Napoca.

Sugestivă imagine privind dificultatea intrecer 
dentat, în care sportivii nu mai pot urca cu b 
pe peliculă de'fostul campion de ciclism Gt

GOSPODARI Șl
(Urmare din pag. I)

descris cum va arăta stadionul: 
„Tribunele, în formă de pot
coavă, voi avea o capacitate 
de 3—4000 locuri, vestiarele și 
celelalte dependințe vor fi con
struite din materiale provenite 
de la demolări, iar instalațiile 
terenurilor vor fi vopsite în 
culori vii, atrăgătoare. Vă așt- 
teptăm anul viitor, cînd vom 
tăia panglica inaugurală".

Am primit cu plăcere in
vitația.

FISURI PE „RADIOGRAFIA* 
UNUI MARE STADION

O adevărată oază de verdea
ță, tinerețe și sănătate. Stadio
nul Tineretului din Capitală 
are o activitate non-stop, In 
toate anotimpurile, găzduind 
antrenamente, diverse festiva
luri, competiții de masă și de 
de performanță ale sectorului

Buzău), 
Gabriela 

mijlo- 
Huluta

BENEFICIARI
1. la nivel municipal și chiar 
republican. Programul de acti
vități sportive în aer liber 
începe zilnic la ora 8 și se în
cheie cînd se lasă înserarea, 
în ziua vizitei noastre, aici a- 
vea loc competiția dotată cu 
„Cupa anilor I și II“, organi
zată de Academia de Științe 
Economice. Participau zeci de 
studenți întreeîndu-se cu ar
doarea specifică vîrstei la at
letism, handbal, volei și bas
chet, în timp ce p.e „dreptun
ghiurile" de rugby se antrenau 
echipele 
Iar nr. 
Triumf.

în dreptul tribunei principale 
l-am întîlnit pe șeful bazei. 
Alexandru Mircea care lu
crează aici de aproape 30 de 
ani. • Cum merge treaba ?, 
întrebăm. • „Pe terenuri, în 
general bine. în ceea ce pri
vește capitolul... anexe, avem

Clubului Sportiv Șco-
2. Locomotiva și

lupta pentru tricourile de cam
pioni pe un traseu în lungi
me de 3 km, care va fi par
curs de mai multe ori, în func
ție de categorie.

La seniori, se anunță o dis
pută strînsă între Fi. Zorilă 
(Steaua), campionul ediției pre
cedente. și coechipierul său 
Vai. Buduroi, de asemenea un 
specialist al acestor întreceri. 
In lupta pentru primele locuri 
mai pot interveni cu succes M. 
Orosz (Electromureș Tg. Mu-

unele probleme". Aflăm, ast
fel, că de mai bine de un an 
cooperativa „Constructorul", cu 
sediul în strada Smîrdan. nr. 
30, sectorul 3, trebuia să ter
mine lucrările de reparații con
tractate la stadion, par și a- 
cum vestiarele de lîngă poligo
nul de tir sînt închise pentru..- 
renovare. La încăperile de sub 
tribuna centrală e și mai mult 
de lucru cercevelele ferestre
lor exterioare înlocuite astă 
vară fiind șl acum fără gea
muri. Oricare ar fi explica
țiile, este evidentă atitudinea 
pasivă a conducerii cooperati
vei. care — pe lîngă faptul 
că-și încalcă obligațiile contrac
tuale — ignorează și nevoile 
tinerilor sportivi

Și nu sînt singurele neca
zuri ale gospodarilor stadionu
lui. Pierzînd cheile de la ves
tiare, unii sportivi forțează și 
deteriorează ușile, alții — în 
speță handbaliștii și rugbyștii 
— sparg geamurile și becurile 
cu mingea, iar cînd plouă și se 
întorc de pe teren lovesc cu

ignorează și nevoile

vor încerca 
campionul i 
Balasz (Voi 
ca și D. C 
Neamț), cai 
în lupta pe

La junior 
confirmarea 
tașat dar c; 
concurențilo 
„naționalele 
Cîmpulung 
tot atîtea f 
pus o serii

ghetele în r 
pentru a... i 
tre crampoa 
stricat rezei 
la grupurile 
fonul public 
dionului a f 
că era p 
• Cit co 
menea .apte 
bilit, ne-a 
torul deoar 
cînd se stric 
unii pe alții 
antrenorilor, 
înțeleg de c 
naiul de î 
teascâ oalele

Intr adevă 
problema pâ 
vine, a bun 
lasă indife 
răspund de 
sportivi ? A 
concret ca 
printr-o con 
a beneficiar 
ținere a aci 
baze sportiv 
numit al Ti



CAMPIONI
INTRE MARII

prima orizontală 
sub atac, iar apărarea lor 
nu se poate face simultan: 
1. Del D :c3 sau 4. 
Dbl+ duc deopotrivă 
pierdere. De observat 
mutarea tentantă 3... DbH- 
(?) ar fi adus înfrîngerea 
negrului prin 4. Dfl ! Tel 
5. Tc8+. Calcul de mare 
precizie !

iată că în anii urmă- 
campionului conside

rat invincibil i-a fost opus 
un adversar urcat și mai 
departe pe scara măiestriei. 
Era Aleksandr Alehin, un 
șahist cu adevărat genial, 
singurul capabil să-1 învin
gă pe cubanez. A reușit ma
rea performanță. cîștigînd 
cu 6—3 (și 25 remize) me- 
ciul-maraton din 1927, la 
Buenos Aires. Din bogata 
antologie a realizărilor lui 
Alehin la tabla de șah am 
ales exemplul următor, 
prezentat pe diagramă, în 
care al 
mondial 
be Spre

patrulea campion 
conduce piesele al- 
o strălucită victo-

PENULTIMUL PAS A FOST FĂCUT
(Urmare din pag 1)

Radu VOIA

asupra 
Klein

Dupâ victoria echipei de tineret la seral

0 INTERESANTĂ PREMISĂ DE LUCRU

CICLIȘTILOR
pentru tricoul de campion la 
ciclocros : M. Simion (STIROM). 

întrecerile campionatelor se 
vor încheia, ca de fiecare da
tă, cu „Cidocrosul veterani
lor".
• „CUPA POIANA — CIBO", 

avanpremieră a întrecerilor, re- 
zultatele tehnice : jun. mici : 1. 
D. Irimias (Voința Cj.-Nap.), 3. 
M. Simion (Stirom), 3. M. Za- 
han (Voința Cj.-Nap) ; jun. 
mari : 1. A. Balasz (Voința Cj.- 
Nap.), 2 D. Catană (Voința P. 
Neamț', 3. W. Gross (Torpedo 
zărnești) ; seniori : 1. Val. Bu- 
duroi 2 V. Gross, 3. FL Zorită 
(toți Steaua).

Horațiu SIMA

I

cu Ferko sau Muca, ci cu o 
bună echipă italiană ; într-atit 
de cursiv, de modern și de vi
guros acționau albanezii. Dar. 
a venit ultimul sfert al pri
mei reprize. Atunci a început 
presiunea crescîndă 
porții lui Lekbello I.
și-a regăsit culoarul preferat, 
Cămătaru a . apăsat pe accele
rație, încercînd să scape de 
Lekbello II, care, la mai toa
te centrările și cornerele, nu 
se sfia să recurgă la proce
deele luptei libere... în sfîr- 
șit, Hagi, pînă atunci cu des
tule auto-blocări în preajma 
careului albanez, a reușit o 
învăluire impecabilă. urmată 
de o centrare „electronică", 
Lăcătuș era singur, cu tot e- 
cranul porții liber, golul era 
inevitabil... pînă și sobrul Dan 

Voicilă a strigat gol !, dar 
mingea a trecut pe lîngă bară, 
prilejuindu-i cronicarului înre
gistrarea unei ocazii imense. 
Această ratare a anunțat de
clinul inevitabil al gazdelor, 
care aveau să se stingă trep
tat. După pauză, echipa Ro
mâniei a controlat jocul, la a- 
ceasta contribuind plecările lui 
Iovan, foarte sigure, intercală
rile lui Ungureanu (mai pu
țin sigure și deseori descope
rite, cu o sarcină în plus pen
tru Belodedici), numeroasele 
acțiuni pe cont propriu ale lui 
Klein, „forfota" permanentă 
și... demobilizatoare a lui Ma- 
teuț și unele acțiuni ale lui 
Lăcătuș, pe partea sa clasică, 
după ce timp de o repriză 
întreagă se complăcuse în- 
tr-un joc „tehnic", mai mult 
pe post de inter stingă, opți
une ciudată în cazul unui ju
cător care excelează numai . 
cînd pornește la atac cu „gre
nada în mină". în toată aceas
tă parte a meciului, albanezii 
au jucat mal mult în jumăta
tea proprie, Muca, animatorul 
primei reprize, și-a consumat 
energia, ca și Ferko, de altfel, 
care se lansase în sprinturi 
frenetice, timp de 30 de minu
te, pentru a sfîrși, cum era și 
firesc, epuizat. Ei au avut o 
singură zvîcnire în final, cînd, 
la greșeala lui Belodedici, to
tul părea pierduit, dar a inter
venit cu brio Bbloni, anulînd 
ideala poziție de gol a tai 
Bubeki.

Așa s-a încheiat un meci di
ficil, dar care, după pauză,

I
I
I
I
I
HALTERE

mai lef-

I

întrebarea 
de haltere 
leași secții

secțiile
— ace- 
repetate 
materia-

I

8 : 352,25 
cat. X :

nu putea avea decît un cîști- 
gător — prin prisma jocului 
sau a ocaziilor — chiar dacă 
execuția lui Klein este, poate, 
irepetabilă. Ea a scos In evi
dență rafinamentul tehnic al 
unui jucător care, văzînd por- 
tarui pornit spre centrare, a 
recurs fulgerător la „exterio
rul" său și a înscris în col
țul scurt ! După patru ani, 
Klein, autorul celebrei cen
trări învăluitoare din care a 
înscris Bbloni la Limassol in 
1983 — gol decisiv, atunci, în 
lupta pentru calificare —, reu
șește o nouă performanță, în 
meciul în care a îmbrăcat pen
tru a saizeeea oară tricoul e- 
chipei naționale. Hunedorea- 
nul. care a împlinit 28 de ani 
Ia 10 octombrie, are larg des
chisă perspectiva unor noi îm
pliniri. La 28 de ani. nici Bb- 
lbni. nici Dinu, nici Lucescu, 
nici Iordănescu nu ajunseseră 
la o asemenea cotă.

Trei opinii după partidă. 
JENEI : „Joc disputat, de ca
lificare, si foarte sportiv. Nu 
fac remarcări. Pot spune că 
toți și-au făcut datoria. Ne 
așteaptă un meci și mai greu, 
pentru că e ultimul si tot în 
deplasare. Sper ca albanezii 
să-și apere cu aceeași dîrze- 

•nie șansa la Madrid". C. DRA- 
GUȘIN : „în pofida dificultă
ților intîmpinate (starea tere
nului, dimensiunile, căldura, 
tensiunea, varianta exclusivă a 
victoriei, echipa noastră s-a 

impus și a cîștigat. De altfel, 
caseta tehnică este 
toare".
este că 
victorie

Sigur 
Austriei ____ _ ____
acest lucru sînt conștienți, din 
fericire, atît antrenorii, cît și 
jucătorii. Principalul deziderat 
pentru această partidă hotărî- 
toare este ridicarea jucătorilor 
noștri de vîrf la nivelul lor 
maxim. Pentru că, la Vlora, 
greul partidei l-au dus, dacă 
permiteți expresia, jucătorii 
din al doilea eșalon.

---------- ----- edifica-
BOLONI : „Important 
am ciștigat. A fost o 
a voinici".
că meciul eu echipa 
va avea alte date. De

In meciul de la Berat am 
constatat cu satisfacție că echi
pa noastră de tineret are o în
fățișare nouă Speranțele fotba
lului românesc nu au mai ofe
rit decalajul obișnuit față de 
echipa națională, care alimenta 
mereu ideea că .atîția avem, 
alții nu mai sînt", ceea ce re
prezenta și o încercare de a 
justifica refluxul echipei olim
pice.

E adevărat, tinerii fotbaliști 
albanezi au jucat bine doar 30 
de minute — din acest punct de 
vedere meciul a semănat, cum 
aveam să constatăm a doua zi, 
cu „meciul seniorilor". Dar, 
dincolo de această observație, 
„tineretul" nostru a făcut o a 
doua repriză plină de promi
siuni.

In partida de la Berat, echi
pa de tineret a jucat mai bine 
decît in meciul tur de la Pi
tești- La baza acestei realități 
incontestabile se află o selecție 
nouă, care probează încă o 
dată că fotbalul nostru are re
surse nesesizate șl, deci, neva
lorificate Au fost suficiente 
cîteva mișcări (Zamfir în locul 
lui........... “
cui 
Iui Cojocaru — Corvinul), pen
tru ’ -
mogenă și mai percutantă, a- 
ceastă ultimă calitate fiindu-i 
conferită de eforturile lui Ha
lca. (Apare cel puțin ciudată, 
astăzi, neconvocarea gălățeanu- 
lui în lotul olimpic, față de 
concurența modestă pe care o 
avea în momentele respective 
ale preliminariilor).

Sigur că în evaluarea po
tențialului actual al tinerilor 
care au jucat la Berat — con
duși de Florin Halagian ți Mir
cea C. Ionescu — nu se poate 
Omite faptul că doi dintre ju
cătorii remarcați în mod spe
cial au fost cei cu vîrsta de
pășită, adică Mirca și Kalea — 
ei au jucat în echipă pentru 
că așa permite regulamentul —, 
dar nu sînt puțini tinerii care 
promit. Ne gindim la Dan Pe
trescu (evoluție bună după pa
uză), la impozanții fundași cen
trali Gh. Popcscu și Zamfir.

Mihali, Dan Petrescu în lo
tul Achim, Kalea în locul

ca echipa să devină mai o-

BARA DE
juniorilo. de la' I.M.U.A.B. 
— este vorba de Dan Dră- 
ghlci - a proiectat și reali
zat prima bară românească 
pentru haltere.

Secretarul federației de 
specialitate, Lazăr Bairoga, 
ne spunea că este vorba de 
o bară competitivă la orice 
nivel Autorul ei 
și 5 in stare să 
șag că bara lui 
încărcături mai 
barei»

să con - 
totoda-

„plusează" 
facă rămă- 
rezlstă la 
mari decît 

pînă în 
șl ia note

importate 
prezent . 
mai bune la testele 
de elasticitate. în 
afară de faptul că 

mult

I
*
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I*
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I*
I
h

I*
I

Aparent nimic mal simplu, 
o tijă si atît ; o tijă de me
tal. oțel bineînțeles, îngroșa
tă la capete șl prevăzută cu 
șanțur' de prindere a discu
rilor. Iar înaintea acestora, 
două porțiuni cu striațluni 
mărunte pentru ca bara, a- 
păsată de multele kilograme- 
încărcătură. să nu se răsu
cească în palme. Cam asta 
ar ti. nimic în plus, bara de 
haltere.

Șl totuși, sub această for
mulă, aparent atît 
de simplă, se as
cund o sumedenie 
de necunoscute. O- 
țelurile trebuiesc 
combinate savant, 
mestecuri capabile 
fere rezistență șl
tă, elasticitate maximă, cen
trele de greutate și echilibru 
se cer aflate in perfectă co
incidență curbele de balans 
trebuiesc încadrate in limite 
stricte pentru a preveni 
dezechilibrarea. Mulți au În
cercat să o fabrice, puțini 
au reușit. Incit, nu tntîmplă- 
tor, poți număra pe degete 
firmele producătoare, șl în
că mal puține sînt cele ad
mise la marile concursuri 
— Eleiko, Leoko, Elan.

Pînă nu de mult, secțiile 
de haltere din țara noastră 
ișl susțineau activitatea prin 
aparatură de import, de re
gulă bare șl discuri Vostok 
sau Poland. Iată însă că un 
tînăr inginer, fost performer, 
iar în prezent, tot 
nestinsă pasiune pentru 

sport. și antrenor

este : 
din tară 

__ _____ . care în 
rindurl invocă lipsa 
iuiui cînd vine vorba de u- 
nele contraperformanțe — 
oare tncă n-au aflat de rea
lizarea acestei bare 1 Fi
indcă deocamdată, nici o 
comandă din București sau 
din țar? nu a fost formula
tă. Sugerînd că, poate, este 
cazul ca șl serviciul de re
sort din C.N.E.F.S. să inclu
dă grabnic această bară tn 
lista materialelor sportive a- 
similate în producția Internă 
(Șl sînt atîtea realizări, sub
liniate și in ziarul nostru !) 
șl să centralizeze comenzile 
cluburilor șl asociațiilor, 
vom Încheia, sperăm, nu fără 
folos ev... adresa producă
torului :__ IMUAB, București,
Bulevardul Muncii nr. 250.

Sorin SATMARI

I*
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ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 23 OCTOMBRIE : categoria 
1 : 1 variantă 100% a 50.000 lei 
șl 4 variante 25% a 12.500 lei ; 
ca" 2 : 12 variante 25% a 5.105 
lei ; cat 3 : 15.25 variante' a 
4.017 lei ; cat. 4 : 38,50 variante 
a 1.591 lei ■ cat. 5 : 147,75 vari
ante a 415 le! • oat. r 
variante a 174 lei ;
1.833 variante a 106 lei.

Repor la cat- 1 : 26.083 lei.
Ctștigul tn valoare de 50.000 

lei, de la categoria 1, a revenit 
participantului Bodea Teodor

la forța lui Pistol, Ia fante
ziile tehnice ale lui Badea, 
care, în cazul fortificării sale 
fizice, poate ajunge un excelent 
conducător de joc. Cu un ran
dament mai scăzut — Lupu, a- 
dică cel mai bun jucător de pe 
teren în meciul tur de la Pi
tești, dar care la Berat nu a 
mai jucat perpendicular pe 
poartă, ci a preferat driblingul- 
alibi pe latul terenului. (Să 
sperăm că Lupu, care traver
sează în momentul de față • 
perioadă de recul fizic, tșl va 
reveni cit mai curînd)

Important e că după acest 
meci, de la Berat. am avut im
presia că „tineretul" nu mai • 
0 încercare de probă,
o piesă cu actori mereu noi. ci 
premisă de start bine gîndită, 
din. care se va putea naște o 
echipă „la două capete" — cum 
se spune —, adică o echipă va
labilă și pentru fondul nostru 
olimpic. Simplul fapt că opt 
dintre jucătorii care au evoluat 
la Berat aparțin — ca titulari 
— cluburilor care ne reprezin
tă în cupole europene este un 
argument în favoarea ideii că 
la „tineret" se simte aparifia 
unui fir conducător.

loan CHîRILA

PLENARA ANTRENORILOR

BUCUREȘTENI
Lunâ 2 noiembrie, la ora 16, 

ta sala. I.S.B. din str. Berzei, 
v* avea loc plenara antrenori
lor de fotbal din București și 
Sectarul Agricol Ilfov. Cu a- 
cest prilej, lectorul universitar 
Ion Motroc va prezenta partea 
a doua a expunerii cu tema 1 
„Criterii și principii in elabo
rarea conținutului antrenamen
tului in jocul de fotbal**. Va 
urma un film adecvat ternei 
tratate. La plenară sînt con- 
vooați antrenorii, instructorii 
șl reprezentanții echipelor de 
toate categoriile.

După intilnirea de la Cori, cu selecționata de juniori a U.R.S.S.

S-A PIERDUT UN MECI, DAR CURSA CALIFICĂRII CONTINUĂ.
GOBI, 29 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Partida dintre selecționatele 
Uniunii Sovietice și României, 
din cadrul preliminariilor 
Campionatului European de 
juniori A, s-a desfășurat pe 
coordonatele unui veritabil 
meci de calificare. Gazdele 
și-au dorit foarte mult o re
vanșă la scor după eșecul din 
primăvară, de la Brașov, cînd 
au pierdut cu 1—4, în timp 
ce echipa noastră s-a străduit 
să le stăvilească atacurile și, 
la rindul ei, să inițieze acțiuni 
rapide, prin care să surprindă 
descoperită defensiva adversă. 
Și, timp de 60 de minute, s-a 
jucat tăios, cu o dîrzenie Ieși
tă ' 
de 
le. 
eț.

din comun, marile ocazii 
gol fiind aproximativ ega- 
Prima a fost ratată de Za- 

., tn min. 8, „urcat" pînă în 
careul nostru, după care, în 
min. 15. Stănici a executat mi
limetric, pe lîngă poartă, o 
lovitură liberă din preajma ca
reului. tn min, 20 a ratat De-

deev, iar în min. 25 Moldovan 
a irosit cu o mare ușurință o 
bună situație creată pe contra
atac. în finalul reprizei (min. 
44), Kiriakov a avut și el po
sibilitatea să deschidă scorul, 
dar a șutat imprecis.

Partea a doua a meciului s-a 
desfășurat în condiții impro
prii : a bătut foarte tare vîn- 
tul și a început să ningă. Timp 
de 15 minute, jucătorii noștri 
au reușit să se opună atît vîn- 
tuiui, cît și ofensivei echipei 
gazde, ferm decisă să înscrie. 
După care, în min. 62, a căzut 
golul: fundașul Penko, lăsat 
liber de „omul Iui", S. Mihai, 
a demarat pe dreapta, a cen
tral din viteză și POPOVICI — 
și el nemarcat, la 8 metri — 
a reluat puternic, în plasa por
ții lui Crișan. Și al doilea gol 
a venit foarte repede : la un 
„duel" corect penjru balon în
tre Moldovan și Kiriakov, ar
bitrul a acordat, surprinzător, 
lovitură de Ia 11 metri. Dacă 
a fost vreo infracțiune, numai

CUPA AGRONOMIA"I»
Continuînd o frumoasă tra

diție, asociația sportivă Agro
nomia, aparținind Institutului 
Agronomic București, organi
zează, simbătă (de la ora 14) 
și duminică (de la ora 10) un 
atractiv concurs de călărie, 
obstacole și demonstrații de 
dresaj. întrecerile vor avea 
loc la baza hipică a Stațiu
nii Experimentale Belciugate- 
le, reunind sportivi fruntași 
de Ia Dinamo București, Dum
brava Neamț, Jegălia și, bine
înțeles, de la asociația gazdă.

Spectatorii vor putea urmări

LA CĂLĂRIE
în noua ediție a „Cupei Agro
nomia", printre alții, pe Ioana 
David, Ionel Bucur, Nicușor 
Paraschiv, Dania Longo, Da
mian Cazac, P. Mazilu, M. 
Fieraru și I. Comănescu, 
mulți dintre ei laureați ai di
verselor concursuri internațio
nale.

Așadar, o întrecere care 
poate contribui la continua 
popularizare a acestui frumos 
sport și care ar trebui urmată 
— atîta vreme cît condițiile 
meteorologice sînt favorabile — 
și de alte asociații.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PDONOSPOR1 INfORnEAlA
din Oradea
• Informăm pe amatorii sis

temului LOTO că tragerea săp- 
tămînală obișnuită de astăzi, 
vineri. 30 octombrie, va avea 
loc in București, In sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 1, ln- 
cepînd de la ora 15,50. Aspecte 
de la desfășurarea operațiuni
lor de tragere vor fi transmise 
la radio ne programul I, la ora 
16,15 urmind ca numerele ex
trase să fie reluate, pe același

program la ora 
simbătă la ora
• ASTĂZI Șl 

pot procura bilete cu numerele 
favorite la acțiunea „forte" a 
acestei săptămini, care este 
TRAGEREA 
de duminică 
Se apropi ’ i 
(simbătă. 31 
formularea 
concursul 
săptămtnli

23,05 șl mîlne, 
8,55.
MIINE se mai

forte' 
săptămini, care

MULTIPLA LOTO 
1 noiembrie a.c. 

și termenul limită 
octombrie) pentru 
opțiunilor dv. la 
PRONOSPORT ai 
care programează

exclusiv partide din campiona
tul Italian.
• Reamintim participanților 

că informații In legătură cu nu
merele extrase la Loto si Prono- 
exores. precum si ou rezulta
tele concursurilor Pronosport 
sau cele ale diferitelor opera
țiuni de omologare se pot obți
ne din presă emisiunile radio 
(potrivit orarului anunțat), la 
agențiile din rețeua noastră, 
precum și ia serviciile telefoni
ce speciale de Informații, din 
Capitală sau orașele reședință 
de județ.

U.R.S.S. 
ROMANIA

Stadionul Municipal din Gori ] 
teren aceptabil ; timp noros, 
vint și ninsoare in repriza se
cundă ; spectatori — circa 2000. 
Șuturi : 14—8 (pe poartă : 6—3). 
Corneri : 8—1. Au marcat : PO
POVICI anin. 62) și TALENKO 
(min. 67 — din penalty).

U.R.S.S : Dauce — Penko
(min. 80 Detradze), ZAET, Ta- 
bunov Karatoșvili — Timoșen- 
ko, POPOVICI Muscinka (min. 
56 KLEBA) DEDEEV — TA
LENKO, KIRIAKOV.

ROMANIA: Crișan — 
CU, Stan, BUCUR, Pîrvu 
73 Sellmeși) — MINEA, 
van, Ștefănică, STANICI — M- 
ducioiu 8 Mihal (min. 65 A- 
produ)

A arbitrat cu greșeli E. Hau
gen (Norvegia).

Cartonașe galbene : KARA-
TOȘVILL

STAN- 
(Hnln. 

Moldo-

el, arbitrul, a văzut-o. TA- 
LENKO a transformat lovitura 
de pedeapsă și, din acest mo
ment. echipa noastră a cedat 
psihic, dar și fizic. Pînă tn 
final nu s-au mai marcat go
luri, deoarece nici una dintre 
combatante n-a mai avut for
ța să mai insiste.

întrebarea care se pune este 
dacă „unsprezecele" pregătit

• Miercuri, 
Austria

CLASAMENTUL 
L 
2.
3.
4.

U.R.S.S. 
România 
Turcia 
Austria

la Kapfenbe—.. 
Turcia 2—3 (2—0) I 

GRUPEI
4
3
3
2

o 
o 
o 
o

1 
1
2
2 2—6

• 1
4
2
•

Vasilede Nicolae Pantea 
Kraila ar fi putut 
alt rezultat 2 Răspunsul este, 
fără îndoială„ afirmativ : 
dacă echipa n-ar fi străbătut 
un traseu obositor (a sosit la 
Gori tn noaptea de marți spre 
miercuri, la ora 2,30) ; 2. dacă 
cei doi din față, Răducioiu și 
8. Mihai, n-ar fi evoluat foar
te șters ; 3. dacă, la rîndui 
hii, Stănici, cei mai bun din
tre jucătorii noștri, și-ar fi a- 
sumat și un mai pronunțat roi 
ofensiv. Dar, s-a pierdut un 
med, nu și bătălia pentru ca
lificare...

Și 
obține un

1.

Adrian VASILESCU



ÎNCHEIEREA VIZITEI ■ OFICIALE ’n sibiu, în concursul internațional de dirî-îrock CUPA MONDIALĂ

DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI UN REUȘIT SPECTACOL IA DOx

ERICH HONECKER
(Urmare din vag. 1)

fost urmărite cu cel mai viu 
interes și subliniate, în repe
tate rlnduri, cu puternice și 
Îndelungi aplauze.

Participant!! au scandat și 
ovaționat îndelung, reafirmînd 
și cu acest prilej satisfacția de
plină a tuturor comuniștilor, a 
întregului nostru popor, _ față 
de noua întîlnire la nivel înalt, 
care, prin rezultatele sale rod
nice, se înscrie ca un moment 
de scamă în dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Prin întreaga sa desfășurare, 
marea adunare populară din 
Capitala României a constituit 
o nouă și grăitoare expresie a 
relațiilor de trainică prietenie 
ce leagă cele două țări și po
poare, a voinței lor de a întări 
in continuare aceste legături, 
în interesul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului, a 
păcii, înțelegerii si colaborării 
in întreaga lume.

★
Joi după-amiază s-a Încheiat 

vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în țara noas
tră Ia invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Erich Honecker, secretar

general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Erich Honecker au sosit îm
preună la aeroportul interna
țional OtopenL

Ceremonia plecării a început 
prin prezentarea onorului de 
către o gardă militară. în con
tinuare. an fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii De
mocrate Germane și Republicii 
Socialiste România. In semn de 

salve desalut s-au tras 21 
artilerie.

La scara avionului, 
Nicolae Ceaușescu și 
Ericb Honecker și 
călduros rămas bi

tovarășul 
tovarășul 

Ericb Honecker și-au luat un 
călduros rămas bun, strîngin- 
du-și cu căldură mîinile. im- 
brățișîndu-se cu prietenie.

La ora 15, aeronava preziden
țială a decolat

La plecarea de pe aeroport, 
bucureștenii prezenți aici au 
făcut, din nou o caldă mani
festa. e de dragoste tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de prețuire 
șl profundă recunoștință, care 
a pus in evidență, și cu acest 
prilej, sentimentele pe care în
tregul popor Ie poartă condu
cătorului partidului și statului 
nostru pentru tot ceea ce a 
făcut și face in vederea înflo
ririi multilaterale a României 
socialiste.

i
5

l

l
8
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Concursul internațional in
dividual de dirt-track desfășu
rat 
lin 
de 
se. 
sit 
motor.

Așa cum se anticipa, repre
zentanții cluburilor și asocia
țiilor noastre sportive au făcut 
uz de întregul lor potențial fi
zic și tehnic și în cea de-a 
doua confruntare cu specia
liștii genului de Ia Stal Gor- 
zow, din prima ligă a Poloniei. 
Buni cunoscători ai tuturor 
tainelor pilotaiului, oaspeții au 
luat — ca și în precedenta în- 
tîlnire pe echipe — starturi 
impecabile. De data aceasta, 
Insă, sibienli M. Șoaită, N. 
Puraveț, D. Stoica și stelistui 
S. Ghibu l-au condus pe polo
nezi tn multe alergări, dar — 
cu o singură excepție, cînd 
Ghibu 1-a învins în manșa a 
17-a pe K. Grzelack — ei au 
comis erori în luarea turnan
telor și au cedat pe ultimii 
metri. Dacă M. Șoaită, D. 
Stoica si S. Ghibu au conti
nuat să acumuleze puncte, pri
mul reușind — cu tenacitatea 
sa recunoscută — să urce în 
final pe cea de-a doua treaptă 
a podiumului • premiaților, N. 
Puraveț a fost nevoit să aban
doneze tn manșa a 14-a. în 
ultimul tur l-a „tăcut* motorul 
și făctnd o manevră neinspira
tă și-a angajat mai tînărul co
echipier H. Iași Intr-o buscu
ladă. dupS care ambii n-au 
mai putut relua întrecerea. Pă
cat, fiindcă amtndol erau an
gajați tn lupta pentru locuri

pe pista stadionului IPA 
Sibiu. în formula clasică 

16 alergători în 20 de man- 
a avut atributele unui reu- 
spectacol al sportului cu

fruntașe, într-o alergare ante
rioară tînărul H. Iași inscri- 
lndu-și în palmares o frumoa
să victorie în fața polonezu
lui K. Grzelack. De asemenea, 
comportări meritorii au mai 
avut Al. Toma, Z. Lienerth, A. 
Oancș șl M. Agrișan, întilni- 
rile lor directe contribuind la 
spectaculozitatea reuniunii.

M. Danisefs-
2. M. Șoaită 

p, 3. K. Grze-

PRESA INTERNAȚIONALĂ ELOGIAZĂ GIMNASTELE NOASTRE
(Urmare din vag. 1)

campioană a lumii avînd 
fie declarată, de votul 
tarilor, „miss World 
pionships 1987“. „Noua 
a gimnasticii", cum o 
..Le Figaro", a dat 
de „o grație capabilă 
taie respirația" (citat din im
portantul ziar olandez „Te- 
legraaf"). dar și de o modes
tie cuceritoare. în jurul căre
ia a curs, de asemenea, multă 
cerneală și s-au consumat ne
numărate flashuri.

în privința acestei modestii, 
proprie întregii noastre echi
pe. expresie fidelă a educați
ei sănătoase și robuste carac
teristică tineretului României 
de azi. momentul cel mai 
semnificativ, abundent descris 
si fotografiat in publicațiile 
de oriunde, l-a reprezentat a- 
cela cînd. înaintea 
Danielei Silivaș la 
(pentru finala pe aparate). A- 
urelia Dobre l-a pregătit co
echipierei și prietenei ei. eu 
meticulozitate și naturalețe, 
barele aparatului, ștergîndu-le 
și reștergîndu-le cu magneziu! 
Fără ifose, fără orgolii deșar
te. îndeplinind ea. campioana 
mondială absolută, o 
rire care revine, de 
rezervelor 1 La fel de 
cu o simplicitate care _ __
prins și impresionat, s-au pur
tat fetele noastre „de aur" și 
la conferințele de presă. re- 
fuzînd orice „poză", orice va
nitate. Așa cum am mai 
spus-o. și aici. într-o stare 
de spirit temeinică și realis
tă. trebuie localizat unul din
tre ..secretele" strălucitoarei

6a 
gaze- 

Cham- 
zînă 

numea
dovadă 

-ă-H

intrării 
paralele

îndato- 
regulă, 

normal, 
a sur-

salbe de medalii dobîndite la 
Rotterdam. Și la acest 
toi. meritul fetelor e, 
doioe, și al antrenorilor, 
celor care (din federație 
C.N.E.F.S. etc) au înlesnit, 
prin control, prin Înțelegere, 
prin sprijin realizarea unei 
înalte performanțe. însuși 
Adrian Goreac, coordonatorul 
colectivului de tehnicieni for
mat din Maria Cosma. Octa
vian Belu și Adrian Stan, 
toți absolvenți ai I.E.F.S. în
seamnă un exemplu de echili
bru și cumpătare, fapt care 
n-a fost, nici el. trecut cu ve
derea de diverșii comentatori 
prezenți la Rotterdam, 
discuția trebuie să fie, 
dem. mai amplă. în sensul în 
care, atunci cînd ne referim 
la Aurelia Dobre, se cuvine 
să invocăm și contribuția (pe 
toate 
clubul 
ruia îi 
oană 
fost < 
pe erbita performanței. ___
merge chiar mai departe, no- 
tînd că, deși provenind din 5 
cluburi diferite (Aurelia Dobre 
de la Dinamo, Daniela Silivaș 
și Ecaterina Szabo de la C.S.S. 
Cetate Deva, Camelia Voinea 
de la Farul Constanța, Eugenia 
Golea de la Steaua șl Celes
tina Popa de la Petrolul Plo
iești), cele 8 componente ale 
formației aliniate la „Ahoy 
Sportpaleis" au făcut dovada 
clară, apăsată, a unei omoge
nități fără cusur, a unei uni
tăți și armonii de granit Si
gur că a contat 'pregătirea co
mună efectuată la Deva. Dar 
ea n-a însemnat decît punctul 
de plecare. Unitatea existentă

capl- 
netn- 
si al 

din

Dar
cre-

planurile) adusă de
Dinamo București, că- 

i aparține noua 
a lumii și 

descoperită si

campi- 
unde a 

lansată 
Am

între tehnicienii lotului (cu- 
prinzînd un pianist, un core
graf, un medic etc), care s-au 
completat în mod fericit, al
cătuind un colectiv valoros și 
sudat, s-a transmis fetelor, 
care au știut s-o ducă mai de
parte, pe podiumul de concur» 
și dincolo de el, în fiecare gest, 
în fiecare împrejurare.

Cum despre toate acestea va 
mai fi vorba, permiteți-ne să 
încheiem scurta relatare de acum 
așa cum am și început-o, se- 
Iecționînd cîteva ecouri din 
presa internațională. Referin- 
du-se la dificultatea neobișnui
tă a exercițiilor prezentate de 
gimnastele române, ziarul pa
rizian „i’Equipe" menționa că 
„Dobre a executat, Ia bîrnă, o 
premieră mondială: echilibru 
lateral cu picioarele întinse 
între brațe", pentru ca ,.Deut- 
ches Sportecho" din Berlin, 
din care reproducem fotogra
fia noastră să sintetizeze 
triumful fetelor noastre prin- 
tr-o formulă celebră : „Au ve
nit, au văzut, au învins! “. 
Pentru asta însă, repetăm, a 
fost nevoie de multă sudoare, 
de multă dăruire. Asupra lor 
vom reveni curînd.

I jTjvuTjLrjv-.-..- - j .f

Clasament : 1. 
chi (Stal) 14 p, 
(I.P.A. Sibiu) 13 . 
lack (Stal) 11 p. 4. D. Stoica 
(I.P.A.) 10 p, 5. S. Ghibu (Stea
ua) 9 p. 6. R. Francisin (Stal) 
9 p, 7. Al. Toma (Petrolul Ian- 
ca) 8 p, 8. M. Gheorghe (Me
talul București) 7 p.

Troian IOANIȚESCU
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BELGRAD. 29 (Agerpres). 
La Palatul Sporturilor din Bel
grad se află în plină desfă
șurare Cupa Mondială de box. 
în sferturile de finală ale ca
tegoriei pană, kenianul John 
Wanjau l-a învins prin k.o. 
pe Laszlo Szoke (Ungaria), cu
banezul Amaldo Mesa a cîști
gat la puncte în fața austra
lianului John Hills, iar iugos
lavul Dragan Konovalov a dis
pus la puncte de sud-coreeanul 
Hjung Ok Park. în limitele 
categoriei semimijlocie, Sieg
fried Mehnert (R.D.G.) l-a în
trecut la puncte pe Sup Song 
(Coreea de Sud). în timp ca 
Juan Lemus (Cuba), a cîști
gat prin k.o., tn prima repri
ză, meciul cu Tatoalo Joane 
(Tahiti).

&
Preliminariile C. E pe ultima linie dreapta

ECHIPA U.R.S.S CALIFICATĂ PENTRU
FANA INERINGERE!

Reprezentativa U.R.S.S. este ca
lificată pentru turneul final 
„Euro 88“. Așa cum era șl de 
așteptat, ta grupa a 3-a selecțio
nata Uni..nil Sovietice n-a avut 
probleme prea mari cu Islanda. 
La Simferopol, fotbaliștii sovie
tici au cîștigat eu 2—0 (1—0).
prin golurile marcate de către 
Igor Belanov (min. 15) și Oleg 
Protasov (min. 50). Partida nu a 
fost de mare miză, deoarece nu
mai o Înfrângere a gazdelor ar 
fi complicat, ta oarecare măsu
ră. calculele. Astfel, echipa 
U.R.S.S. termină jocurile din 
grupă fără tnfrîngere I tn celă
lalt med al grupei, la Magde
burg echl-sa R.D. Germane a 
dispus eu 3—1 (2—1) de selecțio
nata Norvegiei, prin golurile Iul 
Kirsten (min. 14 șl 53) 
(mia. 33), respectiv Jan 
(mln. 32).
L U.R.S.S. 
3. R.D. Germană
3. Franța
4. Islanda
5. Norvegia

și Thom 
Fjoerstad

5
3
1
2
1

3 0 14- 3 13
3 1 12- 4 9
4 2 4- 6 C
2 4 4-14 C
2 5 5-12 4

s
7
7
8

_ 8
CE SE VA 1NTIMPLA CU 

ECHIPA OLANDEI ?
La Rotterdam, se prevedea 

joc ușor pentru echipa Olandei 
ca sâ ciștige In fața reprezenta
tivei Ciprului și totodată primul 
loc în grupă, indiferent de ulti
mul med cu Grecia, la Atena 
(12 decembrie). Scorul a fost 
categoric : 8—0 (4—0) pentru O- 
landa I Vedeta de la Ajax, John 
Bosman, a marcat de 5 ori, cele
lalte puncte fiind realizate de 
Gullit, Spelbos șl Van’t Schip. 
Dar, din păcate, jocul a avut o 
„uvertură" neplăcută. După pri
mele 30 de secunde, cînd Bosman 
șl-a început seria . golurilor, un 
fanatic din tribună a aruncat o 
petardă in careul mic al echipei 
cipriote. Urmările au fost dra
matice Obiectul inflamabil a scos 
un nor dens de fum și aprinzîn-

du-se a produs arsuri grave por
tarului echipei Ciprului, Charitou. 
Partida a fost întreruptă timp de 
50 de minute, timp în care jucă
torul cipriot, grav accidentat 
(arsuri) — cum relatează Agen
ția A.P.A. din Viena — a fost 
transportat la spital, prin Inter
mediul televiziunii, huliganul a 
fost depistat șl arestat de poli
ție. Pe bună dreptate, comenta
torii se întreabă acum ce hotă- 
rîre va lua U.E.F.A. Acum trei 
ani, la un med din C.E. de ti
neret. Olanda — Luxemburg, s-a 
tntlmplat un lucru asemănător : 
portarul formației din Luxem
burg a fost lovit de o petardă, 
eare a luat foc. In urma acestui 
act iresponsabil al unul specta
tor, U.E.F.A. a eliminat reprezen
tativa Olandei 
grupa) din
1. Olanda
2. Grecia 
1. Ungaria 
«. Polonia 
5. Cipru

Mai sînt

(care 
turneul final

7
7
7
7
6 

jucat

un

cîștigase 
!
0
2
4
3
5

meciurile : 
la 11 noiembrie, Cipru — Polo
nia : la 2 decembrie, Ungaria — 
Cipru ; la 1« decembrie. Grecia 
— Olanda.

de

5 2 
4 1
3 0
2 2 
0 1

12
9
6<
1

★
Șl In preliminariile 

s-au disputat ctteva 
In grupa E, la Praga, 
Cehoslovaciei

olimpice 
meciuri. 

_ . echipa 
___________ a dispus cu 1—0 
(0—0) de formația Iugoslaviei și 
are mari șanse de calificare pen
tru turneul final. Singurul gol a 
fost marcat de Șkuhravy (min. 
87), după ce Druilak a ratat un 
penalty pentru gazde, tn clasa
ment conduce Cehoslovacia cu 
10 p (6), urmată de Iugoslavia 
7 p (5 j). Alte rezultate : gr. A: 
Poîonta — Danemarca 0—2 : gr. 
D : Elveția — U.R.S.S. 2—4 ; gr. 
E : Belgia — Finlanda 1—0.

Rubrică realizată de I 
Ion OCHSENFELD |

așa mal este șt surtul -(deocamdată ramură 
de sport neollmplcă) care se practică atît 
valurile Înspumate, ctt și pe zăpadă (?!). 
țl-e cu imaginația .creatoare* a unora I

pe
Ce

■:

[ ta altul[ jg altul
CEL MAI FRUMOS COMPLIMENT

pe

POLOIȘTÎI DINAMOVIȘTI
pionat peninsular, au cu ade
vărat darul să invite la pru
dență, la realism. „Slsley este, 
din toate punctele de vedere, 
o forță de primă mină in 
poioul internațional de dnb, 
subliniază exinternaționalul 
Dinu Popescu. Ea vine in Ro
mânia, nu încape Îndoială, cu 
gîndul de revanșă. Dar, după 
cum î-am văzut în acest se
zon, băieții noștri sînt efectiv 
capabili de a contracara nu
meroasele atunri ale italieni
lor, de a aduce deosebite sa
tisfacții poloului românesc".

Meciul cu Sisley a început, 
pe cale de anticipație, mai de
mult Pregătirile dinamoviști- 
lor au fost pe măsura eveni
mentului. Rămîne 
tea și optimismul, 
să se concretizeze 
luție la înălțime, 
ora manșei I a uneia din se
mifinalele Cupei Campionilor 
Europeni la polo.

•4

(Urmare din pag. 1)
îi carii de 
la Pitești 
pentru ca 
să refacă 
să urmeze ..____ _____________
In fața unei asistențe vulcani
ce și să vină golul ce a ho- 
tărît finalista — golul lui Că-

Antrenorul 
de la ex- 
Ioncscu la 
la cei doi 
Tufan, la

acum doi ani, cînd 
a cîștigat cu 15—11, 
la Pescara gazdele 

handicapul, 14—10, 
prelungiri epuizante

Inotă torul 
vid Wilkie, 
olimpio în 
Montreal, la 
bras, a abandonat de 
mai multă vreme îno
tul de mare perfor
manță. Totuși, deși in . 33 anl, sa 

ar mal pu
și încă bi- 
ca să fi > 

In echipa

DORINȚA REINTRĂRII.,
englez Da- 

campion 
1976 la

200 m

lălin Moiceanu.
Capșa și elevii săi, 
perimentatul Eugen
Sorin Diaconu, de
Bogdan, Olaru și ____ _
Florin Ardelean (cel mai op
timist I) și oeilalți, sînt însă 
în temă asupra potențialului în 
creștere al jucătorilor lui Ivo 
Trumbici. Tînărul inginer 
rol Șerban (în paranteză 
spus, la acest titlu aspiră, pen
tru viitorul apropiat, șl

vîrstă de 
gindlt că 
tea Înota, 
ne, astfel 
selecționat _____
țării sale pentru Jocu
rile Olimpice din anul 
viitor. In acest scop 
s-a pregătit intens, 
iar participarea la „eu
ropenele" de Înot ale 
veteranilor, la Black
pool, a constituit prl-

ma verificare. A ciș- 
tlgat cele două probe 
de bras, 100 m ta 
1:18,17 șl 200 m ta 
2:29,50, cu rezultate 
mulțumitoare, dar ne
concludente totuși pen
tru a se Impune se
lecționerilor, aceste 
performanțe neintrtnd 
nici măcar ta topul 
celor mal buni 10 îno
tători britanici ta 1987. 
Dar Wilkie, departe 
de a ti descurajat, va 
mal încerca... ta fond, 
cum spune el i, «Nu 
am decît 33 de ani, 
merită deci a* mal 
Încerc*.

PE APA, DAR Șl PE... ZĂPADA I

Vio- 
fie

... .___ stu
dentul Sorin Diaconu) calcu
lează... matematic, iar cifrele 
de Ia activul „7“-lul Italian, 
egale cu o foarte convingătoare 
victorie finală în ultimul cam-

ca lucidita- 
deopotrivă, 

înt.r-o evo- 
mîine, la

Planșa eu velă iste, cel puțin deocamdată, 
ultima venită în familia olimpică a probelor 
yachtlngulul, căci în 1984 a figurat intre pro
bele desfășurate la Los Angelles șl va fi pre
zentă, de asemenea, anul viitor la Seul. Dar 
planșa cu velă are și ea o soră bună, care-șl 
dorește cu tot dinadinsul să-l calce pe urme 
șl să pătrundă in -lumea bună", ceea ce se 
cheamă a fi campionate mondiale și continen
tale. Jocuri Olimpice. Este vorba tot de o 
planșă eu velă, care nu alunecă însă pe luciul 
apelor, d pur și simplu pe... zăpadă I Șl tot

Clnd Dick Fosbury șl-a făcut apariția 
stadioanele de atletism cu stilul său de rosto
golire dorsală, primele epitete ce l-au fost a- 
dresate au fost cele de „clown... caraghios... 
elrcar 1". Cînd insă in 1968, la Ciudad d? Mexi
co, el a devenit campion olimpic la săritura 
tn înălțime, adversitatea față de Fosbury șl fie 
stilul său au diminuat, oedînd chiar loc unei 
anume bunăvoințe. Șl nu numai atît, in scur
tă vreme stilul său a oucerlt întreaga lume, 
iar astăzi sînt, pur și simplu, excepții cel care 
mal folosesc rostogolirea ventrală. .Pentru mi
ne, spunea Fosbury, Idolul adolescenței a fos! 
săritorul sovietic Valeri Brumei, un as al ven
tralei. Am vrut, firește, să-I imit, dar n-am 
fost tn stare șl astfel s-a născut flopul. In 
septembrie, la campionatele mondiale de la 
Roma, idolul meu Brumei ml-a întins mina, 
spunindu-mi : dumneavoastră slntețl sportivul 
străin cel mal popular ta Uniunea Sovietică, 
ca și ta lumea întreagă. Este cel mai frumos 
compliment pe care l-am primit vreodată i“...

SE SCHIMBA VIRSTA 
ATLETELOR JUNIOARE

în luna Iulie ■ a- 
nulul viitor, la Sud
bury, in Canada, se 
va desfășura cea de-a 
doua ediție a Campio
natelor Mondiale de 
atletism pentru juni
ori (prima a avut loo 
ta 1986, la Atena). în 
legătură cu această 
Importantă competi
ție a atletismului in
vent este de sublini
at hotărîrea Congre
sului IAAF, de la Ro
ma, potrivit căreia

M mărește eu un an 
vlrsta Junioarelor. Vor 
avea, ded, drept de 
concurs atletele eare 
nu vor fi împlinit 20 
de ani ptnă ta luna 
decembrie a anulm 
competlțional respec
tiv.

înseamnă, deci, că 
atleta noastră Ana 
Pădwrean, campioană 
mondială ta 1986, la 
1500 metri, va fi in 
măsură să-șl apere ti
tlul cucerit la Atena.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA
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