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MOSCOVA, 2 (Agerpres). — 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
se află la Moscova în fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietu
lui Suprem și a Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S., participă 
la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 70-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Luni dimineață, la Palatul 
Congreselor din Kremlin, s-a 
deschis ședința solemnă co
mună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Sovietului Suprem 
al U.B.SJS. și Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., consacrată 
celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

La ședința solemnă, alături 
de membrii Comitetului Central 
al partidului și de deputății 
celor două foruri legislative 
supreme, participă fruntași 
în producție din întreaga țară, 
veterani ai Revoluției din Oc
tombrie, ai partidului, activiști 
ai partidului comunist și sta
tului sovietic, reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale, de 
tineret și femei, ai altor orga
nizații politice și obștești.

Participă, de asemenea, peste 
170 de delegații dc partid, de 
stat și guvernamentale, ale u- 
nor mișcări de eliberare na
țională, ale unor organizații 
politice șl obștești, reprezen
tanți ai unor organizații inter
naționale invitate să la par
te ta manifestările 
de marcarea festivă a 
Ini jubileu.

In prezidiu au luat 
rășul Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
alți conducători ai partidului 
și statului sovietic.

prilejuite 
gloriosu-

Ioc tova-

dele-Alături de conducătorii 
gațiilor de peste hotare, în pre
zidiu a luat loc tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, con
ducătorul delegației de partid 
și de stat a țării noastre, care 
participă la festivitățile de
dicate marii sărbători de la 7 
Noiembrie. De asemenea, a 
luat loc tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al Guvernului Republicii So
cialiste România.

In sală se aflau Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., alți membri ai 
delegației de partid și de stat 
române. Erau prezente delegații 
ale unor organizații de masă 
din țara noastră, invitate la 
festivități.

Ședința solemnă a fost des
chisă dc tovarășul A. A. 
Gromîko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., care 
a evocat semnificația 
Revoluții Socialiste 
tombrie.

Secretarul general 
P.C.U.S., tovarășul 
Gorbaciov, a prezentat 
tul 
rea :

In 
luat 
P.C.U.S.,

Marii 
din Oc-

al C.C. al 
Mihail 
rapor- 

„Octombrie și restructura- 
revoluția continuă", 

ședința de după-amiază 
cuvintul membri 

reprezentanți ai 
nor organizații 
obștești, vechi 
partidului și statului 
precum și șefii unor 
de peste hotare.

★

dc masă 
militanți 

sovietic, 
delegații

tovarășul 
, împreună 
ai

Ni colac 
cu ceilalți 

țării

~DAC\AtS%

I4
f
I

i

I
f

LA NICOSIA
Va fi un meci de mare 

angajament

NICOSIA, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Plecat luni după-amiază. lotul 
fotbaliștilor de la Steaua a 
ajuns la Nicosia. Antrenorii A. 
Iprdănescu și R. Troi au pro
gramat, imediat, o ședință de 
pregătire, la care au partici
pat toți jucătorii care au făcut 
deplasarea : Liliac, Stîngaciu 
— Iovan, Bumbescu, Belode- 
dici, Ungureanu, Cireașă, D. 
Petrescu, Lucaci — Stoica, 
Boloni, Majaru, Hagi, Balint, 
Rotariu, Bălan — Lăcătuș, Pi- 
țurcă, Muntean. Antrenamentul

Eftimie IONESCU

(Continuare t» pao 2-3)

ASTAZI LA TBILISI
• Echipa lui Civadze a mai 

urcat un loc

Victoria București va susține 
miercuri partida-retur din ca
drul turului doi al Cupei 
U.E.F.A., în compania echipei 
Dinamo Tbilisi. După înfrîn- 
gerea din meciul de la Bucu
rești (scor 1—2), jucătorii pre
gătiți de antrenorii Dumitru 
Nicolae-Nicușor și Ștefan 
Feodot privesc, totuși, cu în
credere această dificilă con
fruntare, pe care o vor aborda 
cu convingerea că nimic nu 
este pierdut, deși Dinamo 
Tbilisi a cîștigat la Metalist 
Harkov, finalista Cupei U.R.S.S.

După partida de sîmbătă, din 
campionat, cu Corvinul Hune-

(Continuare tn na o ?-3)

SCORURI MARI LA HOCHEI
întîlnirile 
echipelor

Ani de-a rîndul 
dintre hocheiștii 
bucureștene Dinamo și Steaua 
au constituit „sarea 
rul" competițiilor noastre in
terne, fiind de cele mai multe 

vrednice de apelați- 
,derby" si atrăgînd

și pipe-

tribunele patinoarului „23 Au
gust" mii de iubitori ai aces-.. 
tui sport, amatori de un spec
tacol sportiv adesea de toată 
frumusețea. Săptămîna trecută, 
noua ediție a acestui tradi
țional derby n-a fost nici pe 
departe ceea a fost, cu

ULTIMELE RETUȘURI
* Brondby — campioană, cu 

9 puncte avans !

După victoria de sîmbătă 
(3—1 cu Petrolul), prima din 
campionat, Sportul Studențesc 
și-a îndreptat toată aten
ția asupra pregătirii meciu- 
lui-retur, din Cupa U.E.F.A., 
cu formația daneză Brondby, 
programat mîine de la ora 13, 
pe stadionul din „Regie". Ieri 
au' avut loc două ședințe de 
pregătire, dimineața una teo
retică, cînd s-a vizionat. pe 

casetă video, meciul I.F.K. G5- 
țeborg — Brondby, din primul 
tur al Cupel U.E.F.A., după- 
amiază un antrenament com

plex— fizic, tehnic, tactic. As-

(Continuare în mo 2-3)

ÎNTRECERI
FOARTE STRINSE

Seara, 
Ceaușescu, 
membri ai delegației 
noastre, a asistat Ia spectacolul 
festiv prezentat in marea sală 
a Kremlinului în cinstea parti- 
cipanților la festivitățile con
sacrate aniversării Revoluției 
din Octombrie. partidă Dinamo — Steaua

MII DE IUBITORI Al SPORTULUI
LA STARTUL ETAPEI DE IARNĂ A DACIADEI

Un frumos festival cultural-sportiv în Sectorul 5 al Capitalei
Duminică, în numeroase localități dtn țară, s-a dat startul o- 

ficial în etapa de iarnă a marii competiții sportive naționale 
Daciada, acum la cea de-a șasea ediție. Evenimentul a fost mar
cat prin ample șl sărbătorești manifestări sportive — festivaluri, 
întreceri, demonstrații — la care au participat mii și mii de 
elevi, tineri, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții. 
Iată un prim reportaj din Parcul sportiv Progresul, de la deschi
derea etapei de iarnă a Daciadei

ce se amenajează aici în fie
care iarnă. în fapt, tot spart 
alb.

Apropo de oglinzi : în frun
tea coloanei sportivilor s-au

ani în urmă, un meci Dina
mo — Steaua. Tribunele au fost 
dezolant de goale, iar nivelul 
întîlnirilor mediocru, ele a- 
bundînd în fel de fel de gre
șeli, care au și condus la ra
tări aproape incredibile, în 
ciuda faptului că acum au fost 
marcate nu mal puțin de ■ 17 
goluri ! Trebuie să arătăm însă 
că din acestea, 15 goluri au 
fost realizate de echipa Steaua 
și doar două (!?) de Dinamo... 

în primul meci : Dinamo — 
Steaua 1—8 (0—3, 0—1, 1—4), 
au înscris : Burada, Gliga, 
Popescu, Chiriță — 2, Alexe, 
Dragomir, Justinian pentru

în Sectorul 5 al Capitalei.
Vasile TOFAN Romeo VI LARA

LA CICLOCROS
• Val. Buduroi, W. Gross, D. 
Irimiaș și formația Steaua — 

învingători

Ultimele întreceri din acest 
an ale rutierilor noștri au fost 
prilejuite de ciclocros : Cam
pionatele Naționale ale senio
rilor și juniorilor mari, pre
cum șl Concursul Republican 
al juniorilor mici. Lupta pen
tru tricourile de campioni s-a 
dat în Poiana Mică a Brașo
vului, pe un traseu în lungime 
de 3 km, excelent amenajat 
(merite deosebite revin A. S. 
CIBO, antrenorului Martie 
Ștefănescu), în condiții dife
rite de întrecere.

La startul probei rezervate 
juniorilor mari, desfășurată 
sîmbătă după-amiază, s-au pre
zentat 27 de concurenți, care 
au avut de parcurs 6 ture. Ime
diat după plecare, în frunte 
s-au instalat W. Gross și D. 
Calană. Tur după tur, pe un 
traseu complet uscat șl pe o 
vreme frumoasă, cei doi au 
rulat in forță, creîndu-și un 
avantaj clar. Cine va cîștign? 
— se întrebau numeroșii spec
tatori. știut fiind că șl unul, 
și celălalt sînt vîrfuri ale ti
nerei generații, de valori sen
sibil egale. Răspunsul s-a dat 
pe porțiunea de urcare, dina
intea liniei de sosire, cînd, a- 
legînd trasa cea mai bună, cu 
numai 20 de metri înainte de 
finiș, venind din spate, W. 
Gross l-a depășit pe D. Catană;

Horațiu SIMA

Acțiunea a început la ora 10, 
dar cronicarul de sport a ve
nit, duminică dimineață, în 
Parcul sportiv Progresul, mult 
mai devreme, din dorința de 
a revedea vechi cunoștințe. 
Iată-1 pe profesorul Constan
tin Mușat, de la Școala nr. 
147, din cartierul Sălaj-Vicina. 
Elevii sînt în treninguri albas
tre, au pasul elastic, deprins 
cu mișcarea, cu sportul. • Ați 
venit cu „D“-ul ?, întrebăm. 
• Cu „D“-uI. Cei cu echipa
ment alb, galben și roșu, elevii 
aparținînd claselor A, B și C, 
adică, au rămas în școală, cu 
directorul Ovidiu Pop. Cică, 
după „fusul orar" al cartieru
lui nostru, startul oficial în 
noua etapă a Daciadei ar în
cepe cu o oră și 13 minute mai 
devreme • De ce „și 13 mi
nute"? * Știți, 10 minute pen
tru „încălzire" și alte 3 re
zervate prezentării eebine’or 
participante in campionatul 
interclase, „D“-uI, „albaștrii", 
urmînd să joace mîine.

Pe sub platanii falnici din

Parcul sportiv Progresul con
tinuă să treacă participanții 
la festivalul ce a marcat, în 
Sectorul 5 al Capitalei, des
chiderea etapei de iarnă a 
Daciadei. Lume cunoscută: 
scrimeri, fotbaliști, luptători, 
handbalfeti și mai ales gim- 
naștl. De cînd cu succesul cel 
mare de la Rotterdam, numă
rul grupelor de gimnastică din 
cartierele Rahova și Feren
tari s-a triplat. De aici și sui
ta de reprize cuprinse în pro
gram. Cele mai aplaudate : 
ansamblurile de gimnastică de 
la școlile nr. 135 (prof. Cle- 
mansa Zahei), nr. 130 (prof. 
Doina Uță). C.S.Ș. nr. 3 Steaua 
(prof. Ion Moldoveaou, Mihai 
Bor?
Repriza intitulată „Fulgi 
zăpadă" credem că a fost

(Continuare în pag- 2-3) (Continuare in pag a 1-a) (Continuare în pag- 2-3)

Campionatul de automobilism viteză pe circuit

A FOST TRECUTA rrLINIA DE SOSIRE" A SEZONULUI '87

și George Dragomir). 
de

... o 
prefață la ce va însemna Par
cul sportiv Progresul nu peste 
mult timp. Se joacă, încă, te
nis de cîmp. Dar tinerii și-au 
ascuțit de mult lamele patine
lor, spre a le fi de folos pe 
viitoarele oglinzi de gheață

Ultima etapă a Campionatu
lui Național de viteză pe cir
cuit, disputată la Galați, nu 
mai avea darul să limpezeas
că lucrurile în privința titlu
rilor de campioni, soarta a- 
cestora fiind tranșată încă de 
la precedentul concurs. Cu atît 
mai notabilă apare, deci, pre
zența la starturi a (aproape) 
tuturor fruntașilor, mai ales că 
evoluțiile lor nu aveau să fie 
formale, mai toți ținînd să-și 
onoreze și de această data 
cărțile de vizită.

S-a concurat pe un traseu 
interesant, în orice caz unic 
în țară, ineditul constînd în 
porțiunile de pantă și coborî-

re. în viraj, care au solicitat 
în egală măsură mașinile și în- 

demînarea piloților.
Grupa A: l-a avut din nou 

învingător pe Ovidiu Mazilu. 
Acesta a condus cap-coadă, 
arătînd o mînă din ce în ce mai 
sigură și o mașină mereu mai 

pusă la punct. Cunoscîndu-i și 
competența teoretică, am spu-, 
ne că Mazilu este un cîștig 
al sezonului încheiat acum, 
cîșțig care, însă, se cere con
firmat și pe plan internațio
nal. Revenind la „ora gălățea- 
nă“ se- cuvine precizat că mi
siunea piteșteanului a fost 
mult ușurată de faptul că 
principalul contrafavorit. Dinu

Silviu, a abandonat din chiar 
primul tur (furtunul de la ra
diator fisurat), iar autorul ce
lui mai bun timp la antrena
mente, Horia Andronic, 
s-a mai prezentat la start, 
avînd pneuri competitive 
ploaia ce începuse să cadă 
tre timp.

Grupa C 7 : atenția a

nu...
, ne-

___________ ___ ..... fost 
polarizată de, eternul duel Gri- 
goraș — Hirschvogel, devenit 
un fel de... derby Steaua — 
Dinamo al respectivei catego-

Sorin SATMARI

(Continuare in mo 2-3)



Divizia A de baschet feminin LA POLO: RAPID-STEAUA 9-5

VOINȚA BUCUREȘTI - OLIMPIA, 0 REMIZĂ ECHITABILĂ
Amănunte de la meciurile e- 

tapei a IV-a a Campionatului 
Național de baschet feminin;

GRUPA 1-6

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCU
REȘTI 1—1 : 60—52 și 65—71. 
Considerat ca derbyul etapei 
feminine, meciul a satisfăcut 
din punct de vedere specta
cular, în fiecare din cele două 
Intîlniri echipele manifestînd 
o bună pregătire și ambiție în 
realizarea victoriei. în prima 
partidă, după o repriză echi
librată, sportivele de la Voința 
s-au desprins gratie superiori
tății în disputa sub panou a- 
sigurată de Ștefania Borș, care 
a și punctat deseori, ca și Ro- 
xana Ștefan, de altfel. Nu este 
mai puțin adevărat că bas
chetbalistele de la Olimpia au 
ratat exasperant în aceste 20 
de minute, procentajele arun
cărilor la coș fiind elocvente : 
31% la ’ cele din acțiune (29 
de încercări, 9 realizate) și 
20% (!) la cele libere (5—1). A 
doua zi, cu Mălina Marinache 
și Romela Cristea deosebit de 
eficiente, cu Mariana Bădinici 
(care șl-a făcut reintrarea 
după o absență de aproape 
.doi ani) utilă în lupta pentru 
recuperarea mingilor, Olințpia 
a condus din primul și pînă 
în ultimul minut (în min. 25 
chiar cu 49—33), luîndu-și o 
meritată revanșă în fața unei 
formații în care folosirea Ște- 
faniei Borș doar 15 minute s-a 
resimțit în mod negativ Au 
înscris: Borș 15+9, Ștefan
24+10, Caloianu 4+3, Urogdi 
4+4, Jugănaru 3+14, Filip 8+15, 
Cocîrlan 2+10 pentru Voința, 
respectiv Cristea 6+21, Stingă 
13+14, Biră 2+4, Szoke 0+2, 
Marinache 9 + 20, Bădinici 0 + 2, 
Simioană 16 + 8, D. Popa 6+0

(Măndica Sipoș nu a fost uti
lizată, fiind accidentată). Com
petente arbitrajele prestate de 
M. Aldea — I. Varg«- și N. 
Constantinescu — M. Oprea.

POLITEHNICA C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI — CHIMISTUL C.S.Ș. 
KM. VÎLCEA 0—2: 41—83 și 
49-- -64. întrecerea dintre 
două din cele mai tinere e- 
chipe ale Diviziei A a fost 
cîștigată într-o manieră netă 
de vîlcence, evident mai bine 
pregătite, mai omogene și cu 
o concepție de joc adaptată 
posibilităților formației. Fără 
a scădea meritele succeselor e- 
chipei antrenată de AI. Moisc, 
trebuie să menționăm însă e- 
voluția sub așteptări (mai cu 
seamă sîmbătă) a bucureștence- 
lor. Este drept că actualul lot 
al Politehnicii prezintă handi
capul întineririi subite, dar 
credem că un plus de ambiție 
ar fi sporit randamentul echi
pei. De altfel, în primele e- 
tape ale campionatului tinerele 
sportive de la Politehnica au 
demonstrat că pot mult mai 
mult decît au arătat săptămî- 
na trecută. Au înscris : Pan- 
drea 14+6, Făgărășanu 2+0(!), 
Roșianu 9+12, bălan 5 + 10, 
Ciora 0+1, Gera 7 + 2, Hora 
2+4, Duțică 2+6, Postelnicu 
0+8 pentru Politehnica, res
pectiv Manca 21 + 19, Nicolescu 
4+0, Sacerdoțeanu 2+0, Petre 
10+8, Iiie 2+0, Stocheci 10+2, 
Nițulescu 11+9, loncscu 3+0, 
Barbu 17+26, Rusănescu 3+0. 
Arbitri : N. Constantinescu — 
V. Butuc si I. Antonescu — V. 
Butuc. (D. STANCULESCU).

UNIVERSITATEA C.S.S. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
2—0 : 108—67 și 83—68. Me
ciuri frumoase, în care cam
pioanele au repurtat victorii 
facile în fața unei formații 
modeste. Au înscris : Misăiiă

6+20, Enyedi 14+0, V. Popa 
16+2, V'eres 12+10, Costanașiu 
2+0, Dragoș 16+8, Vigh 10+8, 
Morar 5+0, Manasses 54-9, 
Kiss 22+26 pentru „U“, res
pectiv E. Poppa 12+20, Pîrvan 
6+3, Trică 0 + 8, Budurăscu 
6+4, Biduianu 2+0, Iancu 
4+11, Cristcscu 13+10, Lefter 
24+22. Arbitri : T. Ștefan și 
A. Hohl. (M. RADU, coresp.).

GRUPA 7-12
VOINȚA BRAȘOV — C.S.U. 

PRAHOVA PLOIEȘTI 2—0: 
102—39 și 69—49. Coșgetere : 
Pali 25 + 22, Fartaes 27+6, Ilin- 
da 20+9, Grecu 154 12 de la 
Voința, respectiv Lambrino 
9 + 13, Micu 11 + 9, Grigoraș 
7+10. (C. GRUIA, coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — MOBILA C.S.Ș.
SATU MARE 1—1 : 73—74
si 87—64. Coșgetere : Bede 
35+24, Stainin' 13+29, Ko
vacs 13+18 de la Politeh
nica, respectiv Așteleanu 24+16, 
Szocs 20+15, Szenes 19 + 11. (C. 
CREȚU, coresp.).

METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA — COMERȚUL C.S.Ș. TG. 
MUREȘ 2—0 : 66—45 și 88—72. 
Coșgetere: Leitner 16+16, Ba
logh 6+25, Brînda 14+17 de la 
Metalul, respectiv Sandor 15+21, 
Prăzaru-Mate 8+17, Farkaș 
11+8. (I. GIIIȘA, coresp.).

Etapa a VII-a a turului Diviziei 
A de polo a programat trei du
ble intîlniri (derbyul Dinamo 
București — Crișul Oradea a fost 
amînat), două dintre acestea 
constituind, s-ar putea soune, un 
fel de partide-test pentru com
petitoare. care au jucat într-o zi 
în bazin de dimensiuni olimpice, 
la Pitești (în deschidere la „me
ciul european" Dinamo — Sisley), 
într-alta la București, în bazinul 
Floreasca.

Cea mal importantă confrun
tare (în două manșe) a etapei a 
fost aceea dintre bucureștenele 
STEAUA și RAPID. Sîmbătă, te
renul „mare" părea să fie un 
prim avantaj In favoarea sleliș- 
tilor, dar rapidiștli au infirmat 
un astfel de caloul al hîrtiei, reu
șind o victorie fără echivoc, la 
un scor greu de anticipat, chiar 
ți de cei mal optimiști suporteri 
ai lor : 9—5 (1—0, 2—1, 2—3, 4—1). 
Giuleștenil au început printr-un 
gol de efect (vo-leu peste cap) al 
lui Gh. Ilie. în mln. 1,18, distan- 
țîndu-se după două reorize la 
două-goluri, handicap anulat însă 
de parteneri in următorul „sfert", 
care au concretizat pe tabela de 
marcaj trei superiorități numeri
ce. Da 4—4, clnd se credea că ti
nerii pololști militari își vor 

• pune in valoare calitățile de ,,vi- 
teziști" șl jocul în continuă miș
care. Jianu i-a ... stopat, șl el. 
prlntt-un spectaculos voleu (min. 
20,23). In ultima repriză, rapi- 
diștid, în pofida a două eliminări 
definitive (Lupescu șl D. Bala
nov), au urcat scorul la o dife
rență finală explicabilă șl prin 
numeroasele ratări ale steliștilor 
(multe in situații de „om în 
plus"), dar șl, mai ales, prin evo
luția plină de ambiție șl discioll- 
na tactică a întregii formații în
vingătoare.

Cea de a doua partidă i-a ară
tat pe steliști mai deciși și mai 
eficienți în primele două reprize, 
ei conducînd în min. 9,34 cu 
4—1. In următoarele două „sfer
turi", tensiunea jocului s-a ridi
cat la o cotă deosebită, mal ales 
după ce Rapid a egalat la 5—5. 
Steaua s-a năpustit, cu toată for
ța, în atac, nu însă șl cu lucidi
tatea necesară, portarul rapidist 
B. Crețu a „scos* un puternic 
șut al iul Angeiescu (în s.n.), 
apoi, la o fază cînd avea din nou 
un om în plus, Chețan și Fruth 
au trimis două șuturi violente în 
bară. La primul contraatac, Fio 
rincescu. scăpat singur, a fost 
faultat : ,,4 m“ și Lupescu în
scrie : 6—5 pentru Rapid (min. 26, 
31). Stemate a restabilit din nou 
egalitatea (min. 27,09), în ulti
mul minut de joc ambele echipe 
fiind ... în fața golului victoriei, 
pe care îl marchează rapidistul 
Lupescu. cu numai două secunde 
înainte de - final, tot din 4 m : 
7—6 (1—3, 2—2. 2—0, 2—1).
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ALE ARENELOR LA

ETAPA DE IARNĂ A DACIADEI
(Urmare din pag. I)

aflat elevii de la Școala nr. 
127, Aida Nițu (voleibalistă), 
Lucian Dina (scrimer), Cris
tian Stana (fotbalist), tineri cu 
o ținută ireproșabilă. Cei care 
a bătut cu pasul școlile din 
Sectorul 5 știe de unde vine 
această înclinație către frumos. 
Pe lîngă alte lucruri, prima e- 
diție a Daciadei a însemnat 
aid, la Școala nr. 127, și mon
tarea unor oglinzi mari pe 
culoarul care duce spre sala 
și terenurile de sport. Ai în
cheiat ora cu — să zicem — 
profesorul de istorie Ion Va- 
sile, directorul școlii, la ieșire 
te privești în oglindă și în 
dipa următoare îți îndrepți, 
corespunzător, ținuta. Ori in
vers : pleci din sala de sport 
sărind, de bucurie, într-un pi
cior, fericit că ai înscris go
lul victoriei, în dreptul primei 
oglinzi privești un chip cu o-

brajii arzînd ca „stopul" din 
colțul străzii. Reintri în nor
mai, respirînd adine, cum 
te-au învățat profesorul de e- 
ducație fizică Nicolae Ștefă- 
nescu sau maestra emerită a 
sportului prof. Ștefania Bori
sov, cu ani în urmă multiplă 
campioană europeană la cano
taj, obișnuită adică cu oglin
zile... de apă.

A -fost, în general, frumos la 
festivalul cultural-sportiv care, 
duminică, a marcat — în Sec
torul 5 al Capitalei — deschi
derea oficială a etapei de iar
nă a Daciadei. Frumos în sen
sul că tinerii au petrecut în 
aer liber cîteva ore plăcute, 
făcînd multă mișcare, între- 
cindu-se la fotbal, handbal, 
scrimă, tenis de cîmp etc. Dar, 
atenție! Asemenea acțiuni — 
la sfirșitul acestei săptămîni 
vor urma altele — pot depăși, 
prin amploarea lor, forțele 
organizatorilor!

AUTOMOBILISM VITEZĂ PE CIRCUIT
(Urmare lin pag. I)

rii. A învins „turbo“-ul lui 
Grigoraș, destul de lejer în 
final, dar nu fără emoții în 
primele tururi, cînd reșițeanul 
a ținut excelent pasul. Cum, 
de altfel, avea să o facă în- 
tieaga echipă de la Caraș-Se- 
verin. Meritoriu locul al trei
lea obținut de Bogdan Mihăes- 
cu, un pilot care tot timpul 
caută, experimentează, vrea șl, 
iată, reușește.

Grupa E : cea mai vitregită 
în acest concurs în care ploaia 
s-a învecinat cu lapovița. Ma
șinile de formulă, descoperite, 
păreau un soi de papuci zbu
rători, teșiți din Dunărea afla-

tă la doi pași de linia de 
start... Eugen Peteanu s-a do
vedit din nou cel mai bun, 
Dorian Igescu urcă încet dar 
sigur. A venit pe locul III A- 
lexandru Barna, profitînd și de 
faptul că Al. Kulpinski a fost 
descalificat (împins de specta
tori într-un moment în care îi 
„tăcuse" motorul) iar Tibi 
Ciurciu a izbit bordura Ime
diat după start și a trecut de 
la volan... în tribună.

Grupa C 6: cea mai specta
culoasă întrecere, cea mai fru
moasă victorie. Autorul ei — 
Constantin Ciucă, omul care 
și-a găsit cadența (și... moto
rul ideal) în final de sezon. 
Ciucă nu numai că l-a domi
nat net pe Victor Nicoară („be-

200 DE CONCURENTE S-ÂU ÎNTRECUT 
LA FINALELE FEMININE DE JUDO

Timp de două zile, Sala 
Sporturilor din Cluj-Napoca a 
fost gazdă ospitalieră finale
lor celei de a III-a ediții a 
Concursului Republican de 
judo feminin, etapă abordată 
de 200 de concurente calificate 
din fazele anterioare. Deosebit 
de edițiile precedente, con
cursul din acest an a prevă
zut întreceri la două categorii 
de vîrstă, junioare și senioa
re, fapt pozitiv pentru evo
luția cadetelor care s-au văzut 
astfel eliberate de dificila mi
siune de a se confrunta cu 
adversare mult mai mature, 
implicit mai puternice. De aici 
și efervescența existentă în 
rîndul celor mai tinere com
petitoare, din cadrul cărora 
am și remarcat mai multe „spe
ranțe" avind principalul atu — 
bagajul cunoștințelor tehnice. 
Iată și cîștigătoarele: cat. 48 
kg — Aurelia Budai (Forestie
rul Huedin) ; 52 kg — Cristi
na Covaci (CSȘ Constructorul 
Deva); 56 kg — Diana Ciupe 
(Gloria Arad) ; 61 kg — Ga
briela Părăîanu (Mine Ener
gie București) ; 66 kg — Fe
licia Moisei (CSȘ Roman) ; 72 
kg — Liliana Dumitrachc (Vi
itorul Pitești) ; +72 kg — Mi- 
nodora Nemeș (Muncitorul Re
șița).

neficiar" a nu mai puțin de 4 
răsuciri în jurul axei mașinii, 
tete-a-queue, cum 11 se spune) 
dar a făcut o cursă perfectă, 
fără cea mai mică ezitare de 
traiectorie. Se pare că fostului 
Cascador-auto îi convin de mi
nune aceste trasee îngreuiate...

Clasamente : Gruna A : 1. O- 
vidiu Mazilu (IAP Dacia), 2. Ion 
Staicu (IAP Dacia). 3. Claudlu 
Teodorescu (Politehnica Bucu
rești). G'.-upa C 6 : 1. C. Cluca 
(ALFA-FEA). 2. Victor Nicoară 
(IAP Dacia). 3. Nicolae Zaberca 
(CJAK Olimnia Reșița). Grupa E: 
1. Eugen Peteanu (CJAK Caras* 
Severin). 2. Dorian Igescu (Auto
buzul București). 3. Alexandru 
Barna (A. S. Motorul Oradea). 
Grupa C 7 : 1. N. Grigoraș (IAP 
Dacia). 2. W. Hirschvogel (CJAK 
Olimpia Reșița). 3. Bogdan Ml- 
hăescu (ITB). Echipe : 1. IAP
Dacia. 2. CJAK Caras-Severln. 
3. ITB.

La senioare, pe lîngă o se
rie de partide extrem de dis
putate, interesant de urmărit 
a fost tenacitatea cu care mai 
multe dintre cîștigătoarele la 
edițiile anterioare au luptat 
pentru reeditarea performan
ței. Intenție care nu le-a reușit 
însă decît Anei Scrobotă (Con
structorul Alba Iulia), , Leono- 
rei Vizitiu (CSM Borzești) și 
Dianei Ciupe, ultima concu- 
rînd dc astă dată la junioare.

Primele clasate : 48 kg : 1. Ju
liana Onica (Metalul Fillpeștil de 
Pădure). 2. Laura Suciu (IMP 
Sf. Gheorghe). 3. Lenuta Năs- 
tase (Metalul Fillpeștil de Pă
dure) si Veronica Szanto (CPL 
Bistrița) : 52 kg t 1. Gabriela
Alistar (CSM Borzești). 2 Ioana 
Manea (CCIAG Buc.). 3. Gabrie
la Gulie (Viitorul Pitești) si Cris
tina Gheorghe (Locomotiva Plo
iești,) : 56 kg : 1. Ana Scrobotă 
(Constructorul Alba Iulia) 2. Tan- 
ta Gătăleanu (Voința Focsani). 
3. Claudia Radul? (Constr. M. 
Ciuc) si Alina Olar (CSS Deva) : 
61 kg : 1. Angela Moldovan (CFR 
Bistrița). 2. Lorenzi Dezlderiu 
(IEI Buc.). 3. Cornelia Visan 
(CSM Pitești) si Tatiana Mano- 
lache (Locomotiva Ploiești) : 66 
kg : 1. Frăsiniea Buzdugan (Ter- 
mistul Buc.). 2. Gabriela Aloea 
(Metalul Alud). 3. Iuliana Siâor 
(TEROM lași) si Mlrela Andras 
(CSM Borzești) : 72 kg s 1. Ta
tiana Pintilie (Vagonul Arad). 2. 
Maria Reguily (TCI Oradea), 3.. 
Maria Oancea (CIL Sighet) si 
Ana Cosman (Chimia Năsăad) Lț. 
+72 kg î 1. Leonora Vizitiu (CSM 
Borzești). 2. Daniela Iepure (CSM 
Borzești). 3. Constanta Pătru 
(Chimia Tr. Măgurele) sl Adina 
Adumltroaie (Vagonul Arad).

Nușa DEM1AN, coresp.

Și in penultima etapă (a 8-a) a 
Campionatului Diviziei A de po

pice am consemnat noi victorii 
în deplasare, de data aceasta 
completate cu cîteva recorduri 
ale pistelor. Iată rezultatele :

FEMININ : 0 VOINȚA PLO
IEȘTI — LAROMET BUCUREȘTI 
2530—2477 (3—3). Iată că forma 
sportivă deosebită a ploieștence- 
lor le-a adus cea de a 8-a victo
rie consecutivă ...în fața unei re
dutabile echipe,* care a ținut re
zultatul strips pînă la ultimul 
schimb, s-au evidențiat Constan
ța Constantin — 454 și Mihaela
Nuță — 431 de la gazde, respectiv 
Elena Trandafir — 453. (O.. BĂL
TEA NU — coresp.) • rapid 
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2595—2460 (5—1). Rapidis- 

Jele au totalizat o remarcabilă 
"medie pe echipă — 432,5 p.d. Lan- 
sînd bilă după bilă cu o lăuda
bilă precizie (de dorit și în 
partidele susținute în deplasare),* 
gazdele n-au lăsat nici o speran
ță petrolistelor din Băicoi, care 
au jucat la cota lor ridicată (me
dia pe echipă a fost de 410 p.d.). 
De la Rapid se cuvine să re
marcăm întreaga formație, în 
ordinea intrării pe pistă : Ioana 
Popescu — 433, Sorina Manele — 
444, Cristina Rădpi — 434, Elisa- 
beta Ciobanu — 440, Elena Bîr- 
naz — 442 și Elena Andrei (o ju
cătoare care promite) — 402. De 
partea cealaltă, s-au detașat To- 
nia Olteanu — 432, Daniela Popa 
(o tînără ce urcă treptele afir
mării) — 408, Aura Tudor — 438 
și Marieta Oprescu — 429. (Ion 
PANA — coresp.). 0 CARPAȚ1 
SINAIA — VOINȚA BUCUREȘTI 
2333—2433 (2—4). Gazdele, chiar 
dacă au stabilit un nou record 
al, sădii prin Ioana Iriminescu — 
446, n-au putut trece de mai va
loroasele lor adversare, care au 
punctat în principal prin Elena 
Andreescu — 419 și Maria Burcea 
— 419 (V. FELDMAN — coresp..).
0 ELECTRONIUREȘ.TG. MUREȘ—

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

pe locul trei V. Jinga, (elev al 
antrenorului G. Moiceanu, la 
Cîmpulung Muscel), după o 
cursă curajoasă.

CLASAMENT, juniori mari : 
1. Wilhelm Gross (Torpedo 
Zămești, antrenor Mircea Bă- 
dilă) 50:19, 2. D. Catană (Vo
ința Piatra-Neamț), același

HI P I.SjM RASAD Șl RECRUT — PRINCIPALII CIȘTIGATORI
Cele două alergări importante 

ale reuniunii de duminică au re
venit lui Răsad și, respectiv, 
Recrut. Primul dintre el, luînd 
un start lansat, și-a dominat cu 
autoritate adversarii, arătînd că 
șl-a recăpătat forma sa cea mai 
bună. Cel de al doilea, într-un 
final interesant, a smuls victo
ria Iul Dedlțel, G. Grigore aco- 
modîndu-se bine cu el. Reuni
unea a fost însă dominată de 
formația G. Solcan, care a rea
lizat patru victorii, cu care ar 
putea ocupa un loc pe podium, 
fiind una din formațiile în for
mă. Cele patru victorii au fost 
obținute de Vital, pe care N

Boit an l-a lansat din start la 
sosire, Grindu. într-o alergara 
cu mai mulți concurenți apatici, 
Pitoresc, care a confirmat revi
rimentul de formă, și Cosmetic, 
în cursa amatorilor, H. Șerb an 
stăpînindu-1 bine, dar jenînd 
pe unii adversari prin depărtă
rile de la coardă efectuate. Așa 
cum anticipam, Savol, condus 
de această dată la cîștig, nu 
a dat nici-o speranță adversari
lor, valoarea arătată de el obli- 
gîndu-1 pe antrenorul său, T. 
Marinescu, la noi performanțe. 
Au mai învins Bagdad, care a 
realizat un nou și valoros re

cord (1:27,6/km). tînărul L L
Florea dovedind reale calități de

7* -c’ h **• o-; i . Ir .V ’ Ț.

driver Humber, pe care M. Du
mitru l-a adus la o valoare 
bună, și Bemfica, care a greșit 
mai puțin decît adversarii săi.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Humber (M. Dumitru) 1 :
36,4. Cota : cîșt. 28. Cursa a II-a: 
1. Grindu (Solcan) 1 :34,6 ; 2
Valahia ; 3. Osman. Cota : cîșt.
14, ev. 80 ord. triplă 268. Cursa 
a III-a î 1. Cosmetic (Șerban) 
1 :31,3. Cota : cîșt. 26, ev. 6, tri
plu I—II—III 265. Cursa a IV-a :

Bagdad (I. I. Florea) 1:27,6; 2. One- 
llca* 3. Melania II. Cota: cîșt. 22, 
ev. 17, ord. triplă închisă, cursa a
V-a ; 1. Răsad (M. Ștefănescu)
1 : 24,7. Cota : cîșt. 49, ev. 20,

triplu III-IV-V 779. Cursa aVI-a;
1. Bemfica (Moise) 1 : 37,0 ; 2.
Kătălina ; 3. Rîșnița. Cota : cîșt. 
ev. 98, ord. triplă închisă. Cursa 
a VII-a : Recrut (Grigore)
1 :25,9. Cota : cîșt. 68, ev. închis, 
triplu V-VI-VII 561. Cursa a 
VHI-a : 1. Vital (Boitan) 1 : 27,0 ;
2. Hendorf ; 3. Odaia. Cota : 
cîșt. 53, ev. 242, ord. triplă închi
să. Cursa a IX-a : 1. Savoi (Ma

rinescu) 1: 34,0 ; 2. Hornița ; 3
Cozma. Cota : cîșt. 15, ev. 124, 
ord. triplă 131, triplu VII-VII-IX 
închis. Cursa a X-a î 1. Pitoresc 
(Solcan) 1 :32,7 ; 2. Raluca. .Co
ta : cîșt. — , ev. 27, ord. 17.
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DE CICLOCROS
timp, 3. V. Jinga (A.S. Mus
celul Cîmpulung) la 1:13, 4. B. 
Kenyers (C.S.M. Mureșul Tg. 
Mureș) la 3:21, 5. FI. Gali 
(CIBO Brașov) la 4:21, 6. M. 
Țîrlea (Voința Ploiești) la 4:31.

Duminică dimineață, în pro
ba similară rezervată juniori
lor mici (36 concurenți, 4 tu
re), pe un soare strălucitor, 
insă pe un teren greu, acope
rit cu zăpadă înghețată, care 
a facilitat derapajele, „scena
riul" din ajun s-a repetat. 
După ce a condus trei ture și 
jumătate, B. Kenyers s-a vă
zut depășit, cînd mai avea cir
ca doi kilometri pînă la so
sire, de D. Irimiaș.

CLASAMENT, juniori mici : 
1. Dan Irimiaș (Voința Cluj- 
Napoca, antrenor Gh. Căpraru) 
29:24, 2. B. Kenyers la 16 sec.,
3. D. Vraciu (Olimpia) la 2:40,
4. A. Toth (CIBO Brașov) la 
2:55, 5. M. Simion la 3:00, 6. 
L. Dumitru (ambii STIROM) 
Ia 3:04.

Cei 31 de concurenți parti
cipant! Ia proba rezervată se
niorilor au avut de parcurs 7 
ture. Și aici, imediat după 
plecare, s-au desprins doi ru

tieri, V. 
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Ceea ce atrage atenția in primul rînd cînd privim clasamentul 
la zi, după 10 etape,i este avansul copios al primelor două echipe, 
care au pierdut un singur punct (39 din 40 posibile !) și — pe dea
supra — au șl marcat 61 (!) de goluri, adică exact cit Sportul 
Studențesc, C.S.M. Suceava, Petrolul, S.C. Bacău, Rapid, „U“ Cluj- 
Napoca și Flacăra la un loc. Acest decalaj subliniază mai ales slă
birea celorlalte echipe din campionat. Cum se poate explica altfel 
faptul că nu mai puțin de cinci echipe nu au reușit nici măcar un 
gol pe meci ?

Cercetînd clasamentul, observăm că F.C. Argeș nu mal e sin
gura echipă care joacă mai bine afară decît acasă. Iată că ,,U“, 
care a înregistrat un merituos 0—0 la Craiova (după ce obținuse 
două puncte la București, în compania unei alte „europene", Spor
tul Studențesc), se alătură piteștenilor în stil Italian.

o altă surpriză... Rapid, cu talentatele sale vîrfuri Țîră și Da- 
maschln II, a marcat doar nouă goluri (sub un gol medie, deci) 
iar dacă ne gîndlm la excepția celor patru goluri marcate echipei 
mureșene, ajungem la concluzia că Rapid a reușit doar cinci go
luri în 9 meciuri.

O curiozitate : F.C. Olt, care se află pe un merituos loc 6, are 
un golaveraj negativ. Este momentul ca apărarea acestei echipe 
să părăsească locul antepenultim în clasamentul golurilor primite.

Petrolul a primit nu mal puțin de 23 de goluri (locul I la acest 
capitol). C. Moldoveanu anunțase la start că echipa ploieșteană — 
recunoscută pentru stilul ei defensiv pe vremea lui Dridea — va 
juca mai ofensiv. Dar a fost doar un bumerang. Sîmbătă, pe sta
dionul Sportul Studențesc, ploleȘtenil au descoperit brusc — după 
pauză — că știu să și atace. Âpărîndu-se, au încheiat prima re
priză cu 0—2. Atacînd, au reușit un sugestiv l—1. Cum rămîne ?

loan CHIRILA
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MECIUL DE LA SUCEAVA Șl... „PROGRAMUL" SAU

STEAUA
(Urmare din pag. 1) 

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOT O-PRONOSPORl INFORMEAZĂ

antrenorul I. Arsov apare mai 
reținut, amintind handicapul 
de la care se pleacă și deose
bita experiență internațională 
a campioanei României.

VICTORIA
(Urmare din pag. 1) 

doara, lotul bucureștean și-a 
reluat pregătirile. Duminică, 
jucătorii de rezervă, precum 
și cei care au evoluat mai 
puțin au efectuat un antrena
ment intensiv. Ieri a avut loc 
o ședința de pregătire com
plexă, tehnico-tactică, la care, 
pe lingă mai vechii acciden
tați (Zare și Vlad), nu a par
ticipat nici Caciureac, deve
nit indisponibil în ultimul 
moment.

Lotul jucătorilor bucureșteni 
va pleca în cursul acestei di
mineți, pe calea aerului la 
Tbilisi. Vor face deplasarea 
următorii jucători : Nițu și 
Rotărescu — portari, Comă- 
nescu, C. Solomon, Mirea, To- 
polinschi, Ursu și Pali — 
fundași, Cojoearu, Ene, Au
gustin, Balaur, Stere și Dican 
— mijlocași, Vaișcovici, Țâlnar, 
Iordache, Nuță și Henzel — 
înaintași.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A lX-a
Mangalia 0—0. Cimentul Medgi
dia — ș.N.-C S ș. Tulcea 2—0 
(1—0), Chimia Brăila — I.M.U.- 
C.S.S. Medgidia 2—1 (1—0), D.V.A. 
Portul Galați — C.S. Progresul 
Brăila 3—1 (1—1), Gloria Galați
— Progresul Isaccea 3—0 (2—0),
Arrubium Măcin — CONPREF 
Constanța 3—1 (2—0), Minerul
Mahmudia — Dunărea C.S.U. 
Galați 1—3 (0-1), Victoria I.R.A. 
Tecuci — Laminorul Viziru 2— 0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 23 p (18—5), 2. 
Dunărea C.S.U Galați 16 p (26— 
11) — penalizată cu 2 p, 3. Glo
ria Galați 16 p (12—8)... pe ulti
mele locuri î 15. CONPREF Con
stanța 6 p (10—20), 16. Minorul 
Mahmudia 4 p (6—21).

SERIA A IV-a
Ș.N Oltenița — Dunărea Călă

rași 2—2 (1—0), Viitorul Chirnogi
— Victoria Țăndărei 1—1 (0—0)
— s-a jucat la București, Victo
ria Munteni Buzău — A.S.A. 
Buzău 0—4 (0—2), Petrolul Berea
— Olimpia Slobozia 1—0 (1—0)
— s-a jucat ia Băicoi, Utilaje 
Grele Giurgiu — Qarpați Nehoiu 
4—0 (3—0), Chimia Buzău — 
ISCIP Ulmeni 1—0 (1—0), Meta
lul Buzău — F.C.M. Dunăreană 
Giurgiu 1—1 (1—0). Unirea Urzi- 
ceni — Petrolul Roata de Jos 
3—1 (0—1).

Pe primele loeuri : 1. DUNĂ
REA C AL ARAȘI 22 p (28—7), 2. 
Unirea Urziceni 20 p (17—9), 3. 
Utilaje Grele Giurgiu 16 p (17— 
14)... pe ultimele locuri : 15. Du
năreană Giurgiu 8 p (10—13), 16. 
Metalul Buzău - 6 p (5—10).

Participant constanți la acest 
tip de tragere cunosc deja mul
tiplele avantaje ce li se oferă cu 
astfel de prilejuri, dintre care 
menționăm numai cîteva ; o 
gamă mai restr nșă de numere 
(de la 1 la 75' lin care se ex
trag cele 12 cîștigătoare; posibi- 
litatea de a se atribui cîștiguri 
și pentru numai 2 numere cîș- 
tigătoare ; importante cîștiguri, 
din rîndul căror i nu lipsesc au
toturismele „Dacia 1300“, alături 
de sume de bani de valori fixe 
și variabile ; o taxă de partici
pare unică (numai 10 lei), care 
deschide accesul la toate cate
goriile de cîștiguri. La toate a- 
cestea .se adaugă desigur, atrac-

în dimineața partidei C.S.M. 
— Dinamo, la Suceava ningea 
ca-n plină iarnă. Și gazdele se 
întrebau : cant cîți spectatori 
vor înfrunta rigorile acelui in
tempestiv și prematur debut 
al anotimpului alb? Majorita
tea temerilor s-au risipit în 
timp, iar cu o oră înaintea 
partidei tribunele erau arhipli
ne. Deci, Interes major pentru 
derbyul fotbalistic al toamnei 
sucevene, în pofida decorului 
de decembrie.

Singura temere care nu s-a 
risipit defel a fost cea vi- 
zînd un nou rezultat defavo
rabil pe teren propriu. Eșecul 
echipei antrenate de Vasiie 
Simionaș nu s-a datorat, însă, 
unei evoluții necoi espunzătoa- 
re, tînăra formație suceveană 
încereîndu-și șansa, în condi
țiile unui teren foarte greu, 
prlntr-un elan debordant la 
începutul reprizelor, cu care 
spera să-și surprindă adver
sara pe picior greșit. Elevii lui 
Mircea Lucescu au depășit 
destul de repede dificultățile 
„patinoarului" din „Areni", teh-

SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din pag. 1)

tăzl, alte două antrenamente 
vor încheia pregătirile jocului 
cu Brondby. în privința alcă
tuirii formației, antrenorii Gino 
Iorgulescu și râul Cazan în- 
tîmpină unele dificultăți. Cris- 
tea, pentru cumul de carto
nașe galbene, nu va putea fi 
folosit, iar Stanici, Țîrlea și 
Bucico au devenit indisponi
bili.

Campioana Danemarcei, Brdn- 
dby, care a dștigat titlul cu 
9 puncte avans, șl-a anunțat 
sosirea la București pentru as
tăzi la prînz. Antrenorul 
Birger Peitersen va deplasa 
întregul lot de jucători, șapte 
dintre componenții formației 
făcînd parte din selecționata 
olimpică a Danemarcei, care a 
învins recent, tn deplasare, 
cu 2—0, echipa similară a Po
loniei.

întîlnirea de mîine va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
din Austria, avîndu-1 la cen
tru pe M. Holzmann. Observa
tor U.E.F.A. va fi polonezul 
S. Eksztejn.

SERIA A V-a
IUPS Chitila — Abatorul Bucu

rești 4—0 (3—0), C.F.R.-B.T.A.
București — Tehnometal Bucu
rești 2—0 (0—0), Electrica Titu
— Viscofil București 2—0 (1—0), 
Automatica București — Minerul 
Șotinga 3—C (2—0), Metalul Mija
- I.M.G. Bucu ești 3—0 (1—0), 
Petrolul Tîrgoviște — Danubiana 
București 0—0; MECON Bucu
rești — Chimia Găești 0—1 (0—0), 
Avicola Crevedia — Cimentul 
Fieni 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL mija 22 p (18—5), 2. Au
tomatica București 21 p (27—10), 
3. IUPS Chitii? 19 p (21—9)... pe 
ultimele locuri : 15. Cimentul
Fienl 5 p (7—23), ?6. Danubiana 
București 2 p (8—20).

SERIA A VI-a
Automatica Alexandria — 

I.O.B. Balș 3—3 (1—0), Progresul 
Băilești — ROVA Roșiori 1—1 
(1—1), Viitorul Drăgășani — 
C.F.R. Craiova 2-0 (1—0), Dacia 
Metalul Rm. Vîlcea — Recolta 
Stoicănești 2—0 (0—0), Textila
Roșiori — Muscelul Cîmpulung 
1—0 (0—0) Constructorul T.C.I.
Craiova — Dacia Pitești 1—2 
(0—1), Unirea Pitești — Progre
sul Corabia 3—1 (1—1), Electro
nistul Curtea de Argeș — Chimia 
Tr. Măgurele 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA ALEXANDRIA 20 p 
(12—2), 2 Daci" Pitești 19 p 
(18—6), 3. Viitorul Drăgășani 16 p 
(18—15)... pe ultimele locuri : 13. 
Chimia Tr. Măgurele 10 p (14—9),
14. Progresul Băilești 10 p (6—13),
15. Recolta Stoicănești 10 p (6— 

tivitatea formulei, verificată, în 
ultimii ani, ca fiind deosebit de 
avantajoasă !

@ Reamintim participanților 
că. o dată cu tragerile obișnuite 
PRONOEXPRES și LOTO din a- 
veastă săptămînă, intervine un 
clement de noutate deosebit de 
important în ceea ce privește 
criteriile de atribuire a cîștigu- 
rilor, în sensul'că, dacă valoarea 
unitară de la una din categoriile 
variabile (l?-5 la PRONOEXPRES 
și 1—6 la LOTO) va fi sub mini
mum de 200 lei, diferența nece
sară pentru atingerea acestei 
sume garantate se va prelua din 
fondul special al sistemului. 

nica superioară și adecvarea 
tactică ajutîndu-i în cele din 
urmă să facă față iureșului 
sucevean și să-și impună punc
tul de vedere, mai ales prin 
varietatea și oportunitatea ac
țiunilor ofensive (cele două 
vîrfuri, cu mare rază de ac
țiune, și cei patru mijlocași, 
care căutau mereu culoare 
spre buturile lui Alexa, avînd 
un aport determinant). C.S.M 
Suceava a pierdut onorabil In 
fața unei echipe mai bune.

★

în programul editat de clu
bul gazdă pentru acesf meci 
se scria : „Victoria va fi, Sîn- 
tem siguri, a superbei sporti
vități". Numai că, din păcate, 
cu greu poți găsi în cuprin
sul rubricilor și rîn durilor a- 
dunate în acest program Im
portantele coordonate evcfcate. 
La adăpostul citatelor culese

CE N-A ARĂTAT
La Bacău, s-o spunem din 

capul locului, diferența dintre 
Sport Club și Rapid a fost mai 
mare decît a arătat-o, final- 

■ mente, tabela de scor. Avidă de 
puncte, echipa locală a acordat 
întreaga atenție acestui aproape 
decisiv meci pentru ea (în caz 
de înfringere ar fi coborît la 
minus 6 în „clasamentul ade- 
vărului"), a încercat și, în bună 
măsură, a reușit să pună or
dine în ceea ce a întreprins 
în spațiul de joc. Ca „repere", 
în acest sens, a fost limpede 
faptul că antrenorul N. Vă
tafii a avut în Artenie un 
stoper decis să-l neutralizeze 
pe Damaschin II, iar în Scin- 
teie un vîrf de atac mai mereu 
sincronizat în intenții cu cei 
din linia a doua. Au rezultat 
din fazele bine lucrate, cu 

. precădere pe frontul stîng al 
atacului, destule situații favo
rabile de a înscrie (cit pentru 
două-trei meciuri), risipite, 
însă, cu seninătate chiar și din 
interiorul careului mic. Cît 
despre penaltyul ratat de S. C. 
Bacău, ce să mai spunem ? 
Credem că starea de spirit, 
precară, care l-a încercat pe 
Borcea la lovitura de la 11 m 
(parcă el era în pielea... por-

15), 16. C.F.R. Craiova 7 p
(7-15).

SERIA A VII-a
Minerul Motru C.S.M. Caran

sebeș 3-0 (2—0), Minerul Rovi- 
nari — Automecanica Reșița 0—1 
(0—1), C.F.R. Victoria Caranse
beș — Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Severin 2—1 (0—1),
C.S.M. Lugoj — Mecanizatorul 
Șimian 2—o (.*—0), Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Oravița
2— 0 (0—0), Petrolul Țicleni —
Metalul Oțelu Roșu 2—1 (1—1),
Minerul Mătăsari — Minerul Ani
na 2-0 (1—0), Dierna Orșova — 
Metalurgistul Sadu 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 22 p (25—5), 2. 
C.S.M. Lugoj 18 p (15—8), 3. Mi
nerul Moldova Nouă 17 p 
(12—9)... pe ultimele locuri : 15. 
Termoconstructorul Drobeta Tr. 
Sev. 7 p (8—14), 16. Metalurgis
tul Sadu 6 p (4—13).

SERIA A VIII-a
Recolta Salonta — Unirea Tom

natic 3—0 (1—0) înfrățirea Ora
dea — A.S Sînmartinul Sîrbesc 
i—0 (0—0), Unirea Sînnicolau — 
Unirea Vale? lui Mihai 4—0 (2—0), 
Motorul I.M.A. Arad — U.M. Ti
mișoara 4—0 (1—0), Gloria Beiuș
— C.F.R. Timișoara 1—0 (0—0),
Minerul Șuncuiuș — Vagonul 
Arad 1—2 (0—2), Șoimii Lipova
— Strungul Chișineu Criș 4—3 
(3—1), Auto Timișoara' — Oțelul 
Or. dr Petru Groza 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 21 p (17—7), 2. Uni
rea Tomnatic 19 p (22—15), 3.
C.F.R. Timișoar? 18 p (21—5), 4. 
înfrățirea Oradea 18 p (19—6)... 
pe ultimele locuri ; 15. Minerul
Șuncuiuș 9 p (10—17), 16. Unirea 
Valea lui Miha; 7 p (8—23).

SERIA A IX-a
Minerul Cavnic — Laminorul 

Victoria Zalău 3—0 (2—0), Oașul 
Negrești — Minerul Sărmășag 
1—1 (0—0), IZOMAT Șimleul Sil- 
vaniei — Motorul I.R.A. Cluj- 
Napoca 1—0 (1—0), steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — CUPROM Baia 
Mare 2—0 (2—0) Minerul Băița
— Chimia Tășnad 3—0 (2—0), O- 
limpia Gherl? — Minerul Borșa 
6—1 (1—0) Minerul Băiuț — So
meșul Satu Mare 0—3 — echipa 
Minerul fiind suspendată, Mine
rul Țurț — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 23 p (20—4) — pe
nalizată cu p, 2. Industria 
Sîrmei C. Turzii 18 p (21—6),
3— 4. Minerul Sărmășag 16 p 
(22^—16), Someșu’ Satu Mare 16 p 
(22—16)... pe ultimele locu«rî : 14. 

din diversele publicații perife
rice fenomenului sportiv sau 
al glumelor cu dublu înțeles 
s-au încredințat tiparului, cu 
lipsă de responsabilitate, afir
mații jignitoare la adresa e- 
chipei vizitatoare, a crainici
lor radio, a ziarului nostru, 
contribuția coordonatorului a- 
cestui program vădindu-se în 
agramatisme și lipsuri flagran
te în cunoașterea limbii româ
ne, suprinzătoare pentru un 
profesor, cum este recoman
dat. Crede oare clubul suce
vean, primit cu simpatie de 
toată lumea la promovarea pe 
scena primei divizii — și fo
rurile locale care au dat gir 
acestui program de... 15 (!) lei 
—, că o asemenea publicație 
are numai rolul de a rotunji ve
niturile ? Despre educarea spec
tatorilor, despre ospitalitate și 
respectul adevărului n-au au
zit ?

Paul SLĂVESCU

TABELA DE SCOR
tarului Toader) a fost comună 
și coechipierilor săi, „marcați" 
evident de eșecurile în serie 
suferite de S. C. Bacău.

Numeroasele ocazii de gol 
ale formației băcăuane au fost 
posibile și prin replica mo
destă a Rapidului, a cărui 
prestație s-a situat departe de 
ceea ce arătase, nu de mult, 
în Ciulești, la jocurile cu F. C. 
Argeș șl A.S.A. Tg. Mureș. Si
gur, lipsa din „ll‘‘-le de bază 
a lui Bacoș și Țîră a însem
nat tot atîtea mari goluri în 
apărarea imediată și, respectiv, 
în linia întîi, dar de aici și 
pînă la comportarea de ansam
blu total necorespunzătoare este 
un... drum lung, pe care cele 
două absențe nu îl „argumen- 
teză" în întregime. Explicația 
plauzibilă a palidei evoluții a 
Rapidului la Bacău trebuie 
căutată (în afara jocului de
fectuos al sistemului defensiv), 
în „refuzul" echipei, pe aproa
pe Întreaga durată a partidei, 
de a ieși la joc în mod hotărît 
și organizat. Acum, în Giu- 
lești vine Universitatea Cra
iova, o „piatră grea" de încer
care pentru Rapid...

Gheorghe NICOLAESCU

CUPROM Baia Mare 7 p (11—18),
15. Mineru’ Borșa 7 p (12—22),
16. Motorul I.R.A. Cluj-Napoca 
5 p (7—16).

SERIA A X-a
Unirea Alba Iulia — Mureșul 

Deva 1—0 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — Metalurgistul Cugir 
0—0, Minerul Lupeni — Metalul 
Aiud nu s-a disputat, Aurul 
Brad — C.F.R. Simeria 3—0 
(3—0), Tîrnavele Blaj — Carpați 
Mîrșa 1—0 (0—0) Automecanica 
Mediaș — C.S.U. Mecanica Sibiu 
1—0 (1—0), I.P.A Sibiu — Meca
nica Alba Iulia 4—0 (3—0), Mi
nerul Știința Vulcan — Textila 
Cisnădie 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 24 p (27—5), 2.
Mureșul Deva 17 p (12—8), 3. 
Metalurgistul Cugir 16 p (21—6),
4. I.P.A. Sibiu 16 p (21—11)... pe 
ultimele locuri : 15. C.F.R. Si
meria 6 p (5—21), 16. Mecanica 
Alba Iulia 5 p (6—22).

SERIA A Xl-a
Viitorul Gheorgheni — Meca

nica Bistrița 1—1 '0—1), Mureșul 
Luduș — Minerul Rodna 6—0 
(1—0), Lacul Uisu So vata — Hebe 
Sîngeorz Băi 6—(4—0), CHIM- 
FOREST Năsăud — Laminorul 
Beclean 3—0 (2—0), Unirea Cris- 
turu Secuiesc — Minerul Bălan 
1—0 (0—0), Oțelul Reghin — Me
talul Reghin 2—1 (1—0), Avîntul 
Reghin — Metalotehnica Tg. Mu
reș 5—2 (2—2), Metalul Sighi
șoara — Progresu Odorhei 0—1 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 21 p (23—6), 2. 
Mecanica Bistrița 20 p (21—8), 3. 
Avîntul Reghin 19 p (f7—7)... pe 
ultimele locuri : 15. Hebe Sîn
georz Băi 7 p (7—22), 16. Lami
norul Beclean 5 p (6—19).

SERIA A XlI-a
Poiana Cîmpina — Metalul Tg. 

Secuiesc 3—o (2—0), Electro Sf. 
Gheorghe — Montana Sinaia 0—0, 
Mobila Măgura Codlea — Petro
lul Băicoi 2—2 (2—1), Carpați Si
naia — Precizia Săcele 1—3 
(1—3), Minerul Filipești — Mine
rul Baraolt 3—1 (2—0), Victoria
Florești — A.S.A. Chimia Plo
iești 2—0 (i—0). Cimentul Hoghiz 
— IMASA Sf. Gheorghe 3—1 
(0—0), Carpați Covasna — Uni
rea Cîmpina 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 16 p (18—8) — pena
lizată cu o p, 2. Electro Sf. 
Gheorghe 16 p <14—5), 3. Victo
ria Florești 16 p (17—12)... pe 
ultimele locuri . 15. Metalul Tg. 
Secuiesc 9 p (7—13), 16. Carpați 
Sinaia 9 p (7—19).

Rezulutatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

a urmărit acomodarea fotbaliști
lor noștri cu condițiile de joc 
de la Nicosia, unde tempera
tura este cu aproximativ 13— 
14 grade mai mare decît cea 
pe care am lăsat-o la Bucu
rești. Petrecînd mai multe 
ore în mijlocul componenților 
campioanei noastre, ne-am dat 
repede seama că fiecare din
tre ei judecă la justa măsură 
condițiile partidei-retur, fără 
a manifesta o supraevaluare a 
argumentelor proprii. Deși a- 
cestea, o știm foarte bine, 
există în număr suficient. Con
centrarea asupra întîlnirii de 
miercuri este maximă. Marți 
după-amiază va avea Ioc al 
doilea antrenament, după care 
conducătorii tehnici ai Stelei 
vor anunța formația de înce
pere a partidei.

Inutil să vă mai spunem că 
interesul pentru jocul de la 
Nicosia este deosebit, biletele 
fiind epuizate într-un timp 
record. Jucătorii Omoniel sînt 
destul de optimiști în declara
ții. Mavris, de pildă, afirmă 
că echipa lui este capabilă să 
refacă diferența. în schimb,

SERIA I
A.S.A. Explorări Cîmpulung 

Moldovenesc — Metalul Botoșani 
4—0 (0—0) Raionul Săvinești —
Avîntul Frasin 4—o (3—0), Con
structorul Tași — I.T.A. Celuloza 
P Neamț 3—1 (2—0), Aurora Tg. 
Frumos — Steaua Minerul Vatra 
Dornei 2—1 (2—0). Electro Boto
șani — Metalul Rădăuți 2—0 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț — Mi
nerul Gura Humorului 1—0 
(0—0), Zimbrul Șiret — TEPRO 
Iași 2—1 (1—1) Carpați Gălă- 
nești — Chimia Fălticeni 0—0.

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a lX-a : 1. EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 27 p (28—2),
2. Chimia Fălticeni 19 p (26-8),
3. Constructorul Iași 19 p (20— 
12)... pe ultimele locuri : 15. E- 
lectro- Botoșani 7 p (6—17), 16. 
Minerul Gura Humorului 6 p 
(12—15) — penalizată cu 1 p.

SERIA A Il-a
Luceafărul Adjud — Aripile 

Bacău 0—0 Minerul Comănești 
— Unirea Negrești 3—0 (1—0), 
Mecanica Vaslui — Textila Bu- 
huși 3—1 (1—1) Laminorul Ro
man — Moldosin Vaslui 5—0 
(3—0), Foresta Gugești — Prole
tarul Bacău 1—2 (1—0), C.S.M.
Borzești — Steaua Mecanica Huși
1—3 (1—1), Constructorul Hidro
tehnica Focșani — Petrolul Moi- 
nești o—l (0—0), Partizanul Ba
cău — MECON Mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 2—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. ARIPILE 
BACAU 22 p (19—5), 2. Petrolul 
Moinești 19 p (15—7), 3. Mecani
ca Vaslui 17 p (14—13)... pe ulti
mele locuri t 15—16. Moldosin 
Vaslui 6 p (11—25), Constructo
rul Focșani 6 p (7—21).

SERIA A III-a
Portul Constanta — Metalul

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 28 OCTOMBRIE: 
cat. 1 : 1 variantă 100% a 44.779 
lei și 2 variante 25% a 11.195 lei; 
cat. 2 : 2 variante 100% a 9.164 
lei și 8 variante 25% a 2.291 lei; 
cat. 3: 14,00 a 2.618 lei; cat. 4: 
110,75 a 331 2 3 lei ; cat. 5 : 164,75 a 
223 lei ; cat 6 : 197,75 a 185 lei ; 
cat. 7 : 3.145.00 a 100 lei.

Participanta Stambolgiu Patras- 
chiva din localitatea Ploiești a 
Cîștigat suma de 44.779 lei, în nu
merar, la categoria 1.

Agen ‘a acestei săptămîni 
are drept „cap de afiș“ o nouă 
TRAGERE LOTO 2, programată 
pentru duminică 8 noiembrie.



© Petre Cărare și Vasile Andrei, cîștigâtori oi medaliilor de aur
BUDAPESTA, 2 (Agerpres).

Concursul pentru Cupa Mon
dială la lupte greco-romane, 

desfășurată la Palatul sportu
rilor din Budapesta, a prilejuit 
un remarcabil succes sportivi
lor români Petre Cărare și Va
sile Andrei, cîștigâtori ai me
daliilor de aur în compania 
celor mai puternici luptători 
din lurcr.

în finala categoriei 68 kg, 
Petre Cărare, dovedind o ex
celentă pregătire tehnică șl 
fizică, l-a întrecut pe Djulfala- 
kian (U.R.S.S.). Pe locul al 
3-lea s-a clasat Repky (Unga
ria).

La categoria 100 kg, Vasile 
Andrei l-a învins în finală pe 
cubanezul G. Milian. Locul al

3-lea a revenit concurentului 
iugoslav Tertej.

In finala categoriei grea, V. 
Grigoriev (U.R.S.S.) l-a 
trecut pe Ion Grigoraș.

In clasamentul final al Cu
pei Mondiale , Vasile Andrei 
a ocupat locul 1, cu 56 de 
puncte, obținînd unul din pre
miile Federației Internaționale 
de Lupte.

în-
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ELIXIRUL TINEREȚII

® BEL.G1CAD, 2 (Agerpres). 
Cupa Mondială la box s-a 
încheiat la Belgrad. Iată unele 
rezultate la gala finală : categ. 
semimuscă : Krasimir Ciolakov 
(Bulgaria) b.p. Nishan Mun-

chian (U.R.S.S.) ; categ. muscă: 
Kim Kwang Sun (Coreea de 
Sud) b.p. Andreas Tews (R. D. 
Germană) ; categ. cocoș : Ma
nuel Martinez (Cuba) b.p. Rene 
Bretbath (R. D. Germană) ; ca-

Alergătorul 
Emil Zatopek a 
discutabil, multe 
legendă în istoria 
Iui contemporan, 
’50. A fost campion olim
pic (deocamdată, singurul 
fondist care a cîștigat la o 
ediție — Helsinki ’52. 
trei titluri : la 
10000 m și mara
ton), campion eu
ropean și record
man mond’al pe 
diferite distanțe.
Astăzi, Emil Zatopek are 
aproape 65 de ani, 
vîrsta nu-1 împiedică 
fie, în continuare, u.

cehoslovac 
scris, in- 
pagini de 
atletismu- 

în anii

ALTE VICTORII ALE HALTEROFILILOR NOȘTRI 
LA CAMPIONATELE BALCANICE

TIRANA, 2 (Agerpres). — în 
ziua a doua a Balcaniadei de 
haltere sportivul român Nico- 
lae Osiac s-a situat pe primul 
loc la categoria 90 kg, atît la 
total, cu 360 kg, cît șl la sti
lurile „smuls" — 160 kg și „a- 
runcat" — 200 kg. Pe locul 
secund s-a clasat un alt hal-

terofil român. Daniel Șuteu — 
340 kg (160 kg + 180 kg).

în limitele categoriei 82,5 kg. 
Daniel Tuinea (România) a o- 
cupat locul secund — 325 kg 
(150 kg + 175 kg), după bulga
rul Gheorghiev — 360 kg (152,5 
kg + 207,5 kg).

teg. pană : Arnaldo Mesa (Cu
ba) b.p. Dragan Konovalov (Iu
goslavia) ; categ. semiușoară : 
Julio Gonzales (Cuba) b.p. Emil 
Ciuprenski (Bulgaria) ; categ. 
ușoară : Viaceslav Ianovski
(U.R.S.S.) b.p. Mlrko Puzovici 
(Iugoslavia) ; categ. semimijlo- 
cie : Siegfried Menhert (R. D. 
Germană) b.p. Juan Lemus 
(Cuba) ; categ. mijlocie-mică : 
Enrico Richeter (R. D. Germa
nă) b.p. Viktor Egorov (U.R.S.S.); 
categ. mijlocie : Angel Espino
sa (Cuba) b.p. Henry Maske 
(R. D. Germană).

dar 
să 

, un fer
vent iubitor al atletismului, 
pe care încă îl practică 
asiduu, alergî-nd de mai 
multe ori pe săptămînă. 
Alături de unele dintre 
trecutele glorii ale atletis
mului mondial, a fost pre
zent în tribunele Stadionu
lui Olimpic din capitala Ita
liei, la campionatele lumii, 
ca invitat de onoare al 
IAAF șl apoi, după cîteva 
zile, din spectator a deve
nit el însuși concurent, lu- 
îrid startul într-un cros de 
6 km, desfășurat la Bruxe- 

, lies, în oare principalul

adversar — evident la ca
tegoria sa de vîrstă — i-a 
fost, ca și în tinerețe, a- 
lergătorul belgian Gaston 
Reiff, cel care la J.O. de 
la Londra, în 1948, a reușit 
să-1 învingă în finala cursei 
de 5000 m.

în legătură cu faptul că 
Emil omul locomotivă." 

cum 1 se spunea 
cu decenii în ur
mă, n-a încetat să 
practice atletismul, 
alergarea, așa cum 

făcut-o 
încă destul, 
hoslovac a declarat : ,, 
firește, unele probleme 
durerile la genunchi 
coapse, dar acestea nu 
împiedică totuși să-mi 
alergarea obișnuită. Nu 
simt uzat, grație sportului, 
împlinesc 65 de ani, dar 
mă simt cu mult mai tînăr 
decît alții de vîrsta mea. 
De aceea, pot spune că nici 
nu am vîrstă ! Și aceasta 
tot datorită sportului, pe 
care nu l-am înșelat nici
odată..."

Și dacă Zatopek o spune, 
să-i dăm deplină crezare.

și o 
atletul

fac 
ce- 

Arn, 
cu 
și

mă 
fac 
mă
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Romeo V1LARA

DIN DOSARUL DOPINGULUI AMWwWAVV* ■

RĂDĂCINĂ RÂULUI

C.M de șah KASPAROV ÎNCEARCĂ SĂ REVINĂ...

Și iată, din nou, dopingul 
rx: banca aeuzării.. De astă 
dată, teatrul dc desfășurare a 
procesului este tribunalul din 
I.aon. orășel din s-udul Fran
ței, O localitate măruntă, dar 
forurile de resort din Minis
terul Justiției franceze au 
alcs-o — și veți vedea că au 
avut dreptate ! — tocmai pen- 

1 tru ca acțiunea să fie cît mai 
[ departe de marile aglomeră

ri urbane, cu alte cuvinte cît 
mai departe de orice riscuri 

' dc presiuni ori tulburări. De 
! ce atîtea pr-ecauțitmi ? Pen

tru că obiectul actului d-e acu
zare este constituit din nu mai 

, puțin de 60 de persoane, ceea 
• ce, trebuie să recunoască ori- 
J cine, cu greu își poate 
, un precedent! 20 ■
i sînt cicliști și, • 
' agravantă pentru 

sportului francez, 
r sînt amatori care, 
V ar trebui să facă 
j pură plăcere. Se 
I treaba, că, cel puțin în 
i vluța tinerilor cicliști, 
| ju.1 .profesionismului, la care 

nu se poate trece fără o „car- 
1 te de Vizită" adecvată, a devenit 
, atît de puternic. Incit merită 
i chiar riscul, gravelor urmări 
i ale recurgerii la droguri ! Cit 
’ despre coi în vîrstă. trocuți 
i prin cursele profesioniste, 
i lucrurile apar ca fără putin- 
1 ță de întoarcere, căci uzul și 
: abuzul de substanțe dopante 
i au devenit, e clar, obișnuin- 
' ță, dacă nu chiar a. doua na- 
i tură... Conform legislației 
i franceze în vigoare, utilizarea 
1 de substanțe stimulatoare cu 
J. ocazia întrecerilor sportive 
L este pasibilă de pedepse mer- 
' gînd pînă la amenzi de 50 000 
' de franci și privațiuni (2 plnă 
' la 10 anii dc liibertate.

Afacerea este însă, cum a- 
' mințeam, mai largă. Pentru 
i prima oară în Istoria întune-

găsi
i dintre ei 
circumstanță 

moralitatea 
absolut toți 
nu-1 așa ?, 
sport 
vede

din 
însă 
(pri

miră-

cată a dopingului, alături de 
cel care au consumat substan
țele încriminate se află și cei 
care le-au recomandat, adică, 
în cazul respectiv, 19 medici, 
precum și cei care le-au pre
parat în laboratoare, adică 20 
de farmaciști. Aceștia din 
urmă sînt acuzați de a fi fa
cilitat cu bunăștiință uzul de 
„medicamente", prescriindu-le 
și recomandindu-le.

Iată, așadar ieșind la lu
mină nu un caz singular, ci 
o Întreagă rețea specializată 
Într-un domeniu incompatibil 
performanței sportive adevă
rate. acela al utilizării de 
substanțe interzise pentru a 
obține victorii ori contracte, 
iluzorii, fără excepție, pînă ta 
cele din urmă. Acțiunea jude
cătorească franceză fiind prin
tre cele mai ample și mai 
zguduitoare, va putea ea în
trerupe, sau măcar limita, un 
flagel în expansiune ? Greu 
de crezut. Comentatorii aduc 
ta discuție nu atît procesul in 
sine, cît unele dintre decla
rațiile ineulpațlilor care conduc 
spre anumite cauze, sociale, 
economice, ale dopingului, 
„întrebuințam substanțele — 
mărturisea în fața Curții Guy 
Noget, 33 de ani — pentru a 
mă remonta, căei munceam 
din greu pentru a-mi cîșttga 
plinea". Aici e rădăcina rău
lui și, în ciuda iminentelor 
condamnări, rezolvările reale 
ale acestui fenomen tradus în 
fața instanței par a rămSne, 
ta continuare, . departe. Cu 
atît mai mult, cu cit oameni 
de bine. Pierre Quinon, cam
pion olimpic la prăjină, prin- 
trel ei, comenta amar : „Și 
mai cred că peștii cei mari, 
adevărații vinovațl, nu vor fi 
atinși nici cu un deget..."

Cînd, miercurea trecută, cam
pionul mondial Garrl Kasparov 
a cerut primul său timp de o- 
dihnă în meciul cu Anatoli Kar
pov, amînînb a 7-a partidă, toți 
comentatorii și-au pus întreba
rea : de ce ? Precedenta partidă 
fusese o remiză fără probleme, 
în 28 de mutări, iar time-outu- 
rile se cer de obicei după în- 
frîngerl sau joc prelungit. In 
plus, mai erau trei „sferturi" de 
meci pînă la a 24-a confruntare, 
cum prevede regulamentul.

Motivele stnt. totuși, evidente. 
Deținătorul titlului nu poate fi 
mulțumit de startul luat la Se
villa. El are dificultăți cu tim
pul de gîndire, fiind aproape 
permanent în dispută cu un al 
doilea adversar, ceasul de con
trol... Mai sînt probabil de fă
cut retușuri și în repertoriul său

de deschideri, unde Kasparov 
pare oarecum dominat. Cu ne
grele, Griinfeld-ul pe care-1 fo
losește cu obstinație dă adver
sarului mereu inițiativa șl — să 
nu uităm ! — cu aceeași deschi
dere, In precedentul meci, cam
pionul a avut un scor catastro
fal (3—6). Acum, în „secțiunea 
Grilnteld" slntem la 2,5—1,5 pen
tru Karpov.

Iată explicația pauzei luate de 
Kasparov. O „pauză de lucru", 
pregătind al 7-lea start. Rezulta
tul ? Dispută crîncenă și primul 
„record" de lungime al partide
lor : 79 de mutări. Au fost sec
vențe de mare angajament în 
această partidă, începută vineri 
și încheiată sîmbătă, adversarii 
nu s-au menajat. Kasparov s-a 
abătut de la linia de joc adpp- 
tață în partida a 5-a, mutînd

16...Td8 (în. loc de 16„.Tf8). Apoi, 
un așalt grăbit al pionilor lui 
Karpov pe flanc (g5, h4). Șalan- 
gerul a avut o calitate (turn 
contra nebun) pentru doi pioni, 
încercînd trecerea intr-un final 
avantajos, înainte d3 Întrerupe
re. N-a reușit, totuși. După ma
nevre laborioase cu - - - - 
damelor și reapariția 
transformare, egalitatea a 
restabilită înaintea 
Karpov mai avea un 
plus, dar imposibil 
vat.

A. Kairpov — G.
(C.M. ’87 partida a 7-a) l.d4 Cf6 
2.C4 g6 3.Cc3 d5 4.C:dS C:d5 5.e4 
C:c3 6.b:c3 Ng7 7.NC4 c5 8.Ce2 
Cc6........................................— ■
Ca5
14.R:fl 
17.Del 
2O.Rgl 
23.Dbl 
36.C :g6 
c:'d4 29.c:d4 Dg4 30.DI7
3Î.N:d4 D:d4+ 32.Tf2 D:e5 
Del+ 34.TH De5 3S.Rhl b6 
Dh5 37.Df5 De2 38.TC1 Nf6 
De6 40,Td1 Dc8 ll.Tfl

schimbul 
lor prin 

fost 
mutării 80, 
pion alb în 
de promo-

Kasparov

9.Ne3 0—0 10.0—0 Ng4 11.B 
12,N:I7 - “ -- - --------- -

Ddfi
De4
Dg4 
g:h4

> D:g6 27.DIC4+ R118
29.c:d4 "-------

Radu TIMOFTE

.în timp ce Dinamo Bucu
rești întîlnea sîmbătă, la Pi
tești, pe Sisley Pescara și cîș- 
tiga cu 14—12, în Berlinul Oc
cidental se disputa prima man
șă a celeilalte semifinale din 
Cupa Campionilor Europeni la 
polo, între echipa locală Span
dau 04 și formația iugoslavă 
Partizan Belgrad. Unul dintre 
arbitrii acestei înțîlniri a fost 
clujeanul Kadu Timoc (alături 
de olandezul van Dorp), care 
ne-a oferit o serie de amă
nunte : „Partida s-a caracteri
zat printr-un angajament per
manent, din prima și pină in 
ultima secundă, între două e- 
chipe de ridicată valoare, oas
peții, de pildă, prezentindu-so 
cu opt dintre componenții na
ționalei Iugoslaviei, campioană 
olimpică și mondială. Gazdele 
s-au impus in cele din urmă 
cu 12—10 (2—2, 3—3, 3—2, 4—3). 
niarcînd ultimul gol cind mai 
erau două secunde de joc și 
se aflau în superioritate nu-

SCORURI MARI LA HOCHEI

merică. Dispunind de centri 
foarte puternici, Stamm, res
pectiv Milanovici, protagonis
tele au trimis numeroase ba
loane spre ei, căutînd să ob
țină cit mai multe situații de 
om în plus. Dc altfel, Parti
zan a înscris nouă goluri din 
zece asemenea faze. S-au fă
cut și destule „intrări", după 
cum Spandau are meritul de 
a fi reușit mai multe puncte 
din acțiuni. Realizatorii Kusehs 

3, Stamm 3, Bukowski 2, Ehrl 
2, Will, Freund, respectiv Va- 
sovici 3, Andrici 3, Rojc 2,
Milanovici, Padovan". Un pro
nostic în privința calificării 
pentru finală ? „Cred că prima 
șansă aparține iugoslavilor, cu 
jucători puternici, care șu- 
tează din orice poziție. Span
dau se află la ora schimbului 
de generații, iar aceasta pre
supune timp pentru omogeni
zare". Să mai menționăm că 
arbitrul român a fost notat cu 
calificativul maxim de delega
tul L.E.N. (Gr. K.).
• într-un joc din semifina

lele Cupei Cupelor : Jug Du
brovnik — SV Duisburg 8—5
(1—1, 2—0. 3—2, 2—2).

T:f7 13.f:g4 T:fl+ 
15.e5 Dd5 16.NI2 Td8 
18. g5 Df5 19.h4 CC4 
21.a4 h6 22.Ta2 hlgS 
24.Db3 De6 25.Cf4 Df7 

28.Tb2
T:d4 

3->.mrs 
36.DI4 
39.Dg6 

Dd? 
42.Dh5+ Rg7 43.TI4 Dd2 44.Tg4+ ---- ----------- ---------- -------- DC7+ 

49.Rgl 
52.Rd3 
55.TC4 
58.Re3

RC4

Rf8 45.DI5 DC1+ 46.Rh2 
47.Df4 D:f4+ 48.T:f4 Re8
a6 50.RI2 Rd7 51.Ke2 Rd6
Rc5 53. Tc4-f- Rd5 54.TC7 a5 
e5 56.Tg4 Ne7--------  ' '
Nc5+ 59.Re2
61.TI5 RC3 “ ’
64.Tg5 Rc4
67.Th5 NI6
70.a:b5 a4 
73.T:d4+ R:d4 74.b7 alD 
Da6|- 76. Rf2 Df«-|- 77.Rgl 
78.Db4+ Rf5 79.Del Dd4+ remiză.

In așteptarea rezultatului parti
dei a 8-a, scorul general rămine 
favorabil șalangerului; 4—3 
tfu Karpov (Rd. V.).

57.Tg7 e4+ 
Nd4 6O.Tg5+ 

62.Th5 Rc4 63.TÎ5 RC3 
65.Th5 Nf6 66.Tbr> Nd4 
68.T116 Nd4 69.T:h4 b5 
71.T:e4 aS 72.b6 a2

75.b8D
Re4

pen

Tur
tle la

(Urmare din pao 1)

Steaua și Csiki pentru Dlnamo. 
Al doilea joc părea să fie alt
ceva, prima repriză echili
brată, încheindu-se cu minimu
mul avantaj de un gol pentru 
Steaua, dar... Deci : Dinamo — 
Steaua 1—7 (0—1, 0—3, 1—3). 
Au punctat : Chiriță — 2, Bu- 
rada — 2, Gliga, Antal, Po
pescu (Steaua), Andrasl (Dina
mo), In cruda acestui „fluviu" 
de goluri, cel mai bun jucă
tor al dinamoviștilor a fost 
portarul Gheorglie Huțanu, 
care a avut nenumărate in
tervenții salvatoare, ofensiva 
echipei adverse, pregătită de 
Ion Gheorghiu și Anton Cri- 
șan, fiind susținută, rapidă, 
destul de inspirată și variată, 
arătînd că jucătorii de la 
Steaua știu lecția în bună 
măsură.

A condus Iuliu Becze, ajutat 
de St. Enciu si Gh. Mîcu.

MIERCUREA CIUC, 2 (prin te
lefon). Formația locală Sport 
Club a întîlnlt Dunărea Galați. 
Au fost două jocuri de calitate, 
cu multe momente atractive, cu 
numeroase goluri. Gălățenil au 
luptat cu mult elan, și-au apă

rat cu dîrzenie . șansele, dar ma
turitatea șl forța de joc a gazde
lor și-au spus cuvîntul, Sport 
Club obținînd două victorii ab
solut meritate. In primul meci 
scorul a fost 6—3 (2—1, 3—0, 1—2) 
în al doilea 8—3 (2—0, 5—1, 1—2).

Azi și mîine au loc 
partidele — București: 
Steaua — Progresul 
Miercurea Ciuc (de la 
ora 17) ; Galați : Dună
rea — Dinamo București.

După cum se vede, în ambele 
partide ultima repriză a fost 
favo’rabilă oaspeților !

Din păcate, spiritele au fost 
însă destul de încinse și nu de 
puține ori s-au plătit „polițe" 
mal vechi, ceea ce a impus ar
bitrului Florin Gubernu să dic
teze numeroase eliminări tempo
rare (83 de minute de penali
zare : 41 S. Club 42 Dunărea) 
și o pedeapsă de meci (Salamon 
de la Miercurea Ciuc). Au mar
cat ! Gereb 2+2, Georgycze 1+2, 
Cs. Antal 1+0. A. Nagy 1+0, Z. 
Nagy 1+0, Baricz 0+1, I. Barta- 
lis 0+1. B. Nagy 0+1, Gali 0+1 
pentru Sport Club, st. Zaharla 
1+1, T. Marcu 1+0. Gelu 1+0, 
Radu 0+1, I. Zaharia 0+1 pen

tru Dunărea.
Fi. Gubernu a condus ajutat 

de N. Enache și E. Both.
Vaier PAȘCANU, coresp,

GHEORGIIENI, 2 (prin telefon). 
Cele două partide dintre Viito
rul și Progresul Miercurea Ciuc 
n-au depășii calificativul modest. 
Jocurile au abundat în pase 
greșite, în ratări, le-am zice, 
copilărești. Dacă nivelul întîlnl- 
rilor a fost scăzut din punct de 
vederi tehnic, ele au plăcut to
tuși prin marele angajament fi
zic al Jucătorilor, prin spiritul 
de sportivitate în care s-au des
fășurat cele două meciuri (pena
lizări 8—15 în primul meci, 6—8 
în al doilea).

In prima partidă Viitorul a 
obținut victoria cu 4—2 (3—0,
0—1, 1—1) prin golurile marcate 
de Csiki —2, Karpos, Toka, res
pectiv Peter ș' Ferencz.

în al doilea joc victoria a re- 
,venit Progresului : 3—4 (1—0,
0—2, 2—2), dar tot atît de bine 
ar fi putut cîștlga și gazdele, 
numai că portarul Progresului, 
Szlgetl, a apărat foarte bine. 
Punctel3 au fost realizate de 
Ambruș, Gall, Z. Antal, respec
tiv Kocsis, Peter, Todor și Szen- 
tes.

A arbitrat foarte bine Mihai 
Dinu, ajutat de Tașnadi și Fo- 
dor.

Csaba MALNAȘI, coresp.

BELGRAD, 2 (Agerpres). 
neul internațional de șah 
Belgrad s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru iugoslav Liubo- 
mir Liubojevlci cu 8 puncte din 
11 posibile, urmat de olandezul 
Timman — 7,5 p, Bellavski
(U.R.S.S.) — 7 p, Nlkolicl șl PO- 
povici (Iugoslavia), Korcinoi
(Elveția) — cu cite 6 p, Hjartar- 
son (Islanda), Short (Anglia), 
IvanoVlci (Iugoslavia) — cîte 5 
p etc. în ultima rundă, I.iubo- 
jevici a cîștigat la Hjartarson, 
Timman a remizat cu Popovlcl, 
egalitatea fiind consemnată și in 
partida Salov — Beliavski.

FINALA CUPEI LIBERTADORES
Cupa Libertadores a fost cîș- 

tigată de echipa Penaroi Monte
video, care în al treilea meci, 
desfășurat la Santiago de Chile, 
a întrecut cu 1—0 (după prelun
giri) pe F.C. America din caii. 
Astfel, Penaroi va întîlni, la 13 
decembrie, la Tokio, pe F. C. 
Porto, în finala Cupei intercon
tinentale.

CAMPIONATE
ANGLIA. După ce în cursul 

săptămînii trecute, în Cupa ligii 
engleze, dreby-ul de la Liverpool 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Everton (1—0) duminică în cam
pionat a cîștigat F.C. Liverpool 
cu 2—0, prin golurile lui McMa
hon și Beardsley. Astfel, F.C. 
Liverpool a trecut în fruntea 
clasamentului, avînd 31 p (din 11 
j), urmată d? Arsenal și Q. P. 
Rangers cu cîte 29 p (din 13 j).

SUEDIA. Campionatul a fost 
cîștigat de I.F.K. Goteborg. în 
finală (tur) I.F.K. a cîștigat cu 
1—0, cu Malmo FF, iar în retur 
a pierdut cu 1—2 Titlul i-a re

venit pentru golul marcat în de
plasare.

FRANȚA (et. 17). Monaco a 
reușit un scor egal (0—0) la Nice 
și conduce în clasament cu 25 
de puncte, urmată de Nantes și 
Bordeaux cu 21 p Nantes a cîș
tigat cu 2—1 meciul cu Cannes 
(au marcat pentru învingători 
Vercauteren și Johnstone), iar 
Bordeaux a pierdut meciul cu 
Racing, la Paris (0—1), prin go
lul înscris de marocanul Krimau. 
Alte rezultate : Marseille — Tou
louse 1—0, St Etienne — Toulon 
0—0, Metz — Nlort 2—0, Auxerre
— Paris St. Germain 3—0, Lens
— Montpellier 2—1 Brest — Lille 
2—2, Laval — Le Havre 4—3.

PORTUGALIA (et. 10). F. C. 
Porto — Sporting 2—0 (au în
scris î Madjer și Sousa), Benfica
— Rio Ave 2—0 (au marcat : 
Carlos Manue’ și Magnusson), 
Varzlm — Elvas 0—0, Boavista — 
Chaves 1—0. Guimaraes — sal- 
gueiros 3—0, Farense — Braga
1— 0, Setubai — Portimpne^^e
2— 1, Belenenses — Penafiel 3—1, 
Covilha — Maritimo 1—0, Acade
mica — Espinho 2—2

■——II ■■■■  I ■■ ■■ ■! I I »■■!■■    ..................... .............. . !■■■ ■ I ■■ I. ■■■■■■■■ ■ I ■!■■■ Ml— ■ ■■■■»■ ■■!■   —— M ------


